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SALG AF CAMPINGVOGNE

5700 Svendborg
Tlf. 62 22 13 14
post@erhverv-fyn.dk
www.erhverv-fyn.dk
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Kampagnepriser fra kr.

109.900,-
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Ansv./adm.
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Ibjergvej 5, 5792 Årslev – Tlf: 63 90 70 80
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”FIRMAKAMPEN”

Erik Brogaard
Journalist - Tlf.: 23 72 27 89

Dyst mod andre firmaer i bakkerne.

13/6 2018 - 15/8 2018

Leif Hansgaard
Journalist - Tlf.: 20 12 09 18
Louise Helmann
Grafiker
Distribution:
Post Danmark
Uden forudgående aftale
er erhvervsmæssig
affotografering af magasinets
tekst og annoncer ikke tilladt.
Tryk:
PR OFFSET

kl. 08.00

Morgenmad

kl. 09.30

Gunstart 18 huller

kl. 14.30

Frokost/præmieoverrækkelse

kl. 15.30

Tak for i dag

Pris 2400,-

Tilmeld dit hold bestående af kolleger, leverandører,
kunder eller venner af huset.
faaborggolfklub@sport.dk / Tlf.: 62 61 77 43

Bladet bliver i udvalgte
måneder også omdelt til:
»Reklame, Nej tak«

Tilmeldingerne registreres efter ”først til mølle”
Max. antal hold pr. spilledag: 20
www.Faaborggolfklub.dk

Prisen er pr. hold pr. dag (4 pers)

OLE’S AUTO
Står for fleksibilitet og kvalitet

Ole’ Auto · Automester · Langgade 77, Espe · 5750 Ringe
Tlf.: 6266 1222 · olesauto@mail.tele.dk · www.automester-espe.dk
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Vito 111 Go

Vito 116 Go Edition

Kør Vito Go til rigtig Go’e priser
Vito 116 Go Edition (163 hk)
Masser af hestekræfter og et supermoment på 380 Nm – det betyder 2,5 tons
på krogen. Oveni får du udstyr på Go-niveau med multifunktionsrat, aircondition
og meget mere.
Du får: Multifunktionsrat · 100 % galvaniseret karosseri · Baghjulstræk
Aircondition · Varme i førersædet · Elektrisk styretøj · Justerbart rat · Fartpilot
med fartbegrænser · Sidevindsassistent · Træthedsovervågning · Lysassistent
Radio med Bluetooth · Op til 40.000 km/2 år mellem service · USB og SD-kort
… og oliefyr (kun når du leaser*).

Vito 111 Go

1.695

Vito 116 Go Edition

Fra

2.395

kr./md.

Førstegangsydelse 35.000 kr. / 48 mdr.
Kilometer
60.000 km.

Vito 111 Go (111 hk)

ServiceLeasing (Erhverv)

Fra

ServiceLeasing (Erhverv)

kr./md.

Du får: Multifunktionsrat · 100 % galvaniseret karosseri · Forhjulstræk
Aircondition · Varme i førersædet · Fartpilot med fartbegrænser · Justerbart rat
Elektrisk styretøj · Sidevindsassistent · Træthedsovervågning · Lysassistent
Radio med Bluetooth · Op til 40.000 km/2 år mellem service · USB og SD-kort
Et træk på 2,0 tons på krogen.

Førstegangsydelse 35.000 kr. / 48 mdr.
Kilometer
60.000 km.

www.pchristensen.dk
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Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900
Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800
Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680

Åbningstider:
Mandag-fredag: 8.00-17.30

Mercedes-Benz Vito 116 Go Edition. Forbrug ved blandet kørsel 16,7 km/l, CO2-emission fra 158 g/km. Ejerafgift 3.150 kr. pr. halvår. ServiceLeasing inkl. service og vedligeholdelse:
Månedlig ydelse fra 2.395 kr./md. over 48 måneder, km-forbrug 15.000 km/år og en engangsydelse på 35.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og panthaverdeklaration 920 kr. Alle
priser er inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. *Oliefyret er inkluderet i leasingydelsen på
de 2.395 kr. men kun ved leasing via Mercedes-Benz Finans. Ellers er oliefyr ikke standard på en Vito 116 Edition.
Mercedes-Benz Vito 111 Go. Forbrug ved blandet kørsel 15,9 km/l, CO2-emission fra 164 g/km. Ejerafgift 3.150 kr. pr. halvår. ServiceLeasing inkl. service og vedligeholdelse:
Månedlig ydelse fra 1.695 kr./md. over 48 måneder, km-forbrug 15.000 km/år og en engangsydelse på 35.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og panthaverdeklaration 920 kr. Alle
priser er inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans. Bilen kan være vist med ekstraudstyr.
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EN AFTEN I GASTRONOMIENS TEGN
Restaurant Resumé i
Svendborg byder gæsterne til bords til en total
gastronomisk oplevelse
Det er ikke kun de sydfynske
gæster, der har fundet glæde ved
at sætte sig til bords i den nye
sydfynske restaurant. De kommer nu også fra andre dele af
Fyn, - og det kan kun siges, at
restauranten har fået en rigtig
god start.

Restaurant Resumé, der åbnede
sidste år, har ikke á la carte, men er en restaurant med et fast
koncept. Gæsterne bydes på alt
fra velkomst med appetizers, 3
retters menu og kaffe med sødt.
Med i kuvertprisen er også vine,
saft eller specialøl – det hele afstemt til de enkelte retter.
Det er et koncept, der er faldet
godt i gæsternes smag, og de tre
kokke samt eleven og tjenerne
har haft travlt. Siden åbningen har der været fuldt hus alle

dage, med kun få dage hvor der
har været en ledig stol.
Vi sætter stor pris på den modtagelse vi har fået siger ejer og
kok Kim Gubi Lundvaldt. Det er
vi ydmyge overfor, for det tager
vi ikke som givet. Vi arbejder på
en afslappet måde – men ambitiøst. Gæsterne skal have en god
gastronomisk oplevelse i en god
atmosfære. De skal mad og servicemæssigt have en professionel oplevelse.
Cateringforespørgelsen er blevet

meget stor med mad ud af huset.
Det er et område, der vil blive
yderligere styrket og udvidet, så
restauranten kan efterkomme
kunder og gæsters ønsker på
dette område.

Restaurant Resumé · Møllergade 35A · 5700 Svendborg · Tlf. 60 38 86 42 · info@restaurantresume.dk · www.restaurantresume.dk

- løsninger til bolig og erhverv!

Åbent alle dage 7-20

SMØRREBRØD

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
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Hver torsdag har
delikatesseafdelingen
lækkert smørrebrød.
Kun, pr. stk.

15,-

Nr. Lyndelse
Albanivej 26, 5792 Årslev · Tlf. 65 90 14 13

NØRRE SØBY
SLAGTEREN
Den 1. juli 2017 overtog Ronni Black Nielsen direktørposten i engrosvirksomheden efter sin far, Jørn, der
nu indtager en lidt mere tilbagetrukket position.
Med overtagelsen er nye produktserier og
markedsføringstiltag kommet på banen.

”Markedet er midt i en voldsom udvikling, og det har medført øget konkurrence”, fortæller adm. direktør Ronni Black
Nielsen. ”I forhold til lignende
engrosvirksomheder og store totalleverandører markerer Nørre
Søby Slagteren sig ved primært
at fokusere på egenproducerede
kvalitetsvarer.
Parallelt hermed leverer vi opskæring af kvalitets kød fra
udvalgte leverandører. Vi handler både lokalt og globalt, og i
kraft heraf fører vi kød fra såvel Grambogaard som Irland og
USA i vores bredt appellerende
sortiment.
Nørre Søby Slagterens landsdækkende kundekreds spænder
fra virksomheder og offentlige
institutioner til hoteller, cafeer
og restauranter. Over hele linjen
står vi for et højt kvalitets- og
serviceniveau. Således er det en

kæmpe cadeau til vores dygtige
medarbejdere, at flere gourmetrestauranter, senest MASH og
Restaurant Barr, benytter sig af
vores produkter. ”

Nordisk håndværk og
passion for pølser
”Med serien Nordisk Charcuteri,
som er udviklet i samarbejde
med Rævhede Naturprodukter,
har vi fermenteret, forædlet og
fortolket de bedste kvalitetsråvarer på vores egen nordiske
måde. Serien repræsenterer de
ypperste smagsoplevelser, som
vores ældgamle håndværk har
lært os. Alt er fremstillet uden
allergener, gluten og laktose på
basis af gamle, traditionsrige
metoder.
Vi har også lige lanceret Ærlige
Pølser, der er et unikt pølsesortiment. Processen starter allerede inden kødet til de forskel-

lige varianter udvælges. Nye
smagskombinationer udforskes,
og gode opskrifter bliver endnu
bedre. Sortimentet, der spænder fra brunch- og buffetpølser til grill- og hotdogpølser, er
fremstillet af naturlige råvarer
og krydderier af høj kvalitet På
sigt er det ambitionen at hele
sortimentet bliver uden smagsforstærkere, gluten, laktose eller
andre allergener.
Som unik del i vores nye produktlinje har kunderne mulighed for at designe deres egne
signaturprodukter – eksempelvis ved at tilføre krydderier som
havtorn vildtkørvel eller timian
eller udskifte svine/oksekød med
lammekød. Alle interesserede er
velkomne til at kontakte os for
mere detaljeret info.”

Nymarksgyden 5 · Nr. Lyndelse · 5792 Årslev · Tlf.: 65 90 11 25 · firma@nsk-engros.dk · www.nørresøby.dk
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JAN VOGNMAND
Det alsidige midtfynske
transportfirma, som
grundlagdes i 2012 af
indehaver Jan Pedersen,
beskæftiger i dag to ansatte og har som noget
helt nyt etableret en
webshop, hvor kunderne
døgnet rundt kan bestille
grus, sten, træflis mv.
”Firmaets primære aktiviteter
er salg og transport af grus, sten,
granitskærv og træflis”, fortæller Jan Pedersen. ”Materialerne
anvendes i utroligt mange sammenhænge - indkørsler, terras-

ser, gårdspladser, parkeringsarealer, haver og blomsterbede.
Herudover har vi containerudlejning og kørsel samt løsning af
alle former for transportopgaver
på programmet. Kundekredsen
består af en stor gruppe privatkunder samt håndværker-,
bygge- og entreprenørkunder fra
hele Fyn. Vi er bevidste om, at al
transport skal gå op i en højere
enhed og er gennem hele processen behjælpelige med gode råd
og vejledning. Jan Vognmand
løser transportopgaverne på de
vilkår, der sætter dagsordenen i
den enkelte kundes verden – og
selvfølgelig til konkurrencedygtige priser.”

Specialist i træfældning

”På området for specialopgaver
råder vi over en avanceret kombination af kran-, hejs- og fældningsværktøjer til topkapning
og bortskaffelse af vanskeligt
tilgængelige træer i alle størrelser. Ved hjælp af kranen, der har
en aktionsradius på 16 meter, får
vi et solidt greb om træet, fælder
det og transporterer det væk –
alt sammen i én sammenhængende arbejdsproces. Efter træfældningen, der typisk genererer

en pæn portion affald i form af
grene, kviste og blade, rydder vi
som en naturlig kundeservice op
og gør rent efter os. I forbindelse
med vareleverancer til byggepladser gør vi også flittigt brug
af kran/hejse-kombinationen.
Den sætter os i stand til at levere
byggematerialerne præcis, hvor
de skal bruges, hvorved kunden
sparer tid på intern transport.
Alle interesserede er velkomne
til at kontakte os for yderligere
info”, slutter Jan Pedersen.

Lad os hjælpe dig
med at tjene penge!
Jan Vognmand, Hovedvejen 51, 5750 Ringe, Tlf.: 20 43 90 05

www.janvognmand.dk, r500janp@hotmail.com, Facebook: Vognmand Jan Pedersen - Transport

Gør det du er
bedst tilkvaliteten
sikrer
Det gode håndværk
- og lad os isolere dine projekter!

Tømrermester Allan
Broholm har erfaring
og ekspertise til
kvalitetsarbejde
Når man henvender sig til Tømrermester Allan Broholm, så er
man sikret høj faglig kvalitet til
den opgave, der skal laves. Det
er et firma, der løser opgaver for
både private og erhverv, - og hvor
de er stolte af deres håndværk
og ikke går på kompromis, når
det gælder høj faglighed i deres
arbejde.
Allan Broholm stiftede firmaet i
2006, og har siden da bygget en
sund og velfungerende virksomhed, der i dag beskæftiger fast
8 yderligere samt i perioder 12
medarbejdere.
- Vi er et ungt team med godt
kendskab til også nye materia-

ler og arbejdsmetoder, og vi løser
alle former for tømrer/snedker
arbejde samt mange specialopgaver, siger Allan Broholm. Vi
har blandt andet også stor erfaring med renovering af såvel
gamle som nye huse.
Virksomheden har eget snedkerværksted, hvor de kan fremstille
specialløsninger indenfor branchen til blandt andet fredede
bygninger som f.eks. indvendige
fyldningsdøre mage til eksisterende.
Opgaverne spænder bredt – lige
fra et vindue til hovedentrepriser, som de har en del af.

Fordele ved indblæsning med Papiruld
• Hurtig lukning af klimaskærmen.
• Mulighed for udtørring af konstruktionen inden isolering.
• Isoleringen kommer rundt over alt - også i de små sprækker.
• Hurtig og fleksibel løsning.
del arbejde
erhverv fodaftryk.
som også
• Energivenlig isolering
medforgrønt
det offentlige, hvor vi blandet andet havde opgaven på Tingagerskolen i Ringe samt Hillerslev
Hjerneskadecenter.

Om os
• Vi er seriøse og kvalitetsbeviste.
Virksomheden er også aut. Isola• Vi
16 års
erfaring
- Vi har
løser mange
opgaver
i hoved- med
tør forindblæsning.
Papiruld Danmark, og laentreprise,
hvor
vi
entrerer
med
ver
en
del løse
isoleringsarbejde
med
• Vi gode
tænker
nyt og kreativt papiruld.
for at
opgaverne.
fagligt stærke samarbejdspartnere. I øjeblikket
renoverer
• Topmotiverede
medarbejdere
som sikrer et godt forløb.
vi Espe Præstegård, som vi har i
hovedentreprise. Vi laver også en

Tømrermester Allan Broholm ApS · Espe Højlod 1 · 5750 Ringe
Tlf.: +45 21 49 20 55 · allan@a-broholm.dk · www.a-broholm.dk
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Stærk i bearbejdning
af plader
- Kvalitet, levering til
tiden og til den rigtige
pris er væsentligt for en
attraktiv underleverandør som os, siger Mads
Milling Eriksen, der er
daglig leder af Alusteel
A/S i Kværndrup, som er
en topmoderne smedevirksomhed.
- Det er vigtigt for en underleverandør at kunne levere kvalitet til tiden, siger Mads Milling
Eriksen, der ejer Alusteel A/S
i Kværndrup sammen med hustruen Tina Kirkegaard Eriksen, som er HR-ansvarlig i virksomheden.
- Det har vi bevist gennem 10
år, hvor vi har fået en stadig
voksende og fast kundekreds.
Vores speciale er plade- og profilbearbejdning, og vi har mange
års erfaring med laserskæring,
kantpres, profilfræs, profilvals,
profilbuk og robotsvejs.
Alusteel i Kværndrup er ordreproducerende, og kundekredsen
er hovedsageligt virksomheder
indenfor den grønne vindenergi,
offshore og fødevareindustrien.

Kreative bidrag
- Vi kan håndtere de helt store
opgaver, men udfører også mange mindre opgaver for en bred
kreds af danske og udenlandske
aftagere. Vi er gode til plade- og
profilbearbejdning. Vi har dygtige ingeniører, som sammen med
kunderne kan bidrage kreativt,
så slutmålet både økonomisk
og kvalitetsmæssigt lever op til
kravene.
Alusteel tilbyder tyndpladebearbejdning af plader fra 0,5
mm og op, og håndterer alt fra
enkeltemner til større serier
af komplekse færdig konstruktioner. Maskinerne omfatter
processer som laserskæring,
kantbuk, fræsning, fladder, afgratning, pladevals og svejsning.
Rammerne for Alusteel i Kværndrup er det gamle mejeri fra 1889.
I dag fremstår virksomheden som
en moderne og attraktiv arbejdsplads med to hovedområder.
Foruden at være en betydelig underleverandør af stål- og aluminiumsdele til maskinindustrien,
vindmølleindustrien, fødevareindustrien og offshore har Alusteel også en byggeriafdeling,
som leverer stål- og aluminiumskonstruktioner til blandt andet

boligforeninger, bygherrer og
private.
Det kan dreje sig om altaner,
gelændere og ind- og udvendige
trapper af stål.

Attraktiv arbejdsplads
Vi har ingen problemer med at
tiltrække gode medarbejdere, siger Mads Milling Eriksen. Men
det kan være problematisk at
finde kvalificeret arbejdskraft til
vores højteknologiske maskiner.
Det løser sig som regel og oftest
via efteruddannelse og opgradering af vores medarbejdere.
I det hele taget har vi, som virksomhed i bevægelse, et stort fokus på vedvarende kompetenceudvikling af vores medarbejder.
Vi har en fifty-fifty blanding af
dygtige faglærte og ufaglærte
medarbejdere.
- Hos Alusteel beskæftiger vi
folk indenfor industri, byggeri,
montage, konstruktion og administration, siger Tina Kirkegaard
Eriksen. Vi har et kvalificeret
personale og en moderne maskinpark og er en virksomhed i vækst.
- Er man interesseret i et job, så
bør man ikke tøve med at sende
en ansøgning, gerne vedlagt en
beskrivelse af, hvad man ønsker
og kan tilbyde.

Alusteel A/S · Odensevej 36 · 5772 Kværndrup · Telefon: 62 26 34 33
mm@alusteel.dk · www.alusteel.dk

TALStærk
Fra basen i det sydfynske
fokuserer Sabine S.
Larsen på løsninger af en
bred vifte af regnskabs-,
administrations- og bogføringsopgaver for virksomheder i alle brancher
og størrelser
på hele Fyn.

nuanceret kendskab til virksomhedsøkonomi, regnskab og
optimering af administrative
FREELANCE
”Inden jegREGNSKABSKONSULENT
i 2016 sprang ud
forretningsgange”.
som selvstændig,
havde
i
Har du eller
din jeg
virksomhed
en længere
arbejdet
TALStærk tilbyder professionel
brug årrække
for ekstern
hjælp tilibogføring,
revisionsverden
og som økonoog målrettet regnskabs- og admoms, regnskab,
rapportering,
løn, administration
miansvarligbudget,
i en produktionsministrationsservice til kunder
eller andet,Sabine
kontakt i alle brancher og løser alle opvirksomhed”, fortæller
da gerne.
S. Larsen. ”I kraftmig
af denne
baggavetyper indenfor faget – fra
grund, hvor jegSabine
har S.
opereret
Larsen løbende bogføring, betalinger
på begge sider af skrivebordet,
af regninger, udarbejdelse af
har jeg fået et indgående og
moms, budget og lønkørsel til

årsafslutning – og med et øje for
optimering af de administrative
processer omkring dette arbejde
i virksomheden.
”Fleksibilitet er også i højsædet
når jeg tilrettelægger en opgaveløsning hos en kunde - og i tæt
samarbejde med kunden beslutter vi, om en opgave løses bedst
hos kunden eller hjemme på kontoret”.
”Med TALStærk som samar-

bejdspartner på regnskabs- og
administrationsområdet
kan
kunderne koncentrere sig 100 %
om det, som de er rigtigt gode til,
og dermed optimere deres kerneforretning”, afrunder Sabine S.
Larsen.
”Alle interesserede er naturligvis altid velkomne til at kontakte mig for en snak om, hvad
jeg kan tilbyde til netop deres
virksomhed”.

TALStærk v/ Sabine S. Larsen
Færgevej 3, 5700 Svendborg // Tlf. 29 71 79 39 // sabine@talstaerk.info // www.talstaerk.info

ærgevej 3 - 5700 Svendborg - Tlf. 29 71 79 39
www.talstaerk.info - sabine@talstaerk.info

God gang i beskæftigelsen
Skovgårdens Træ – Jord
& Beton kan mærke
travlheden og vil udvide
medarbejderstaben
Der er ingen tegn på krise, og
der er god gang i beskæftigelsen
hos Skovgårdens Træ – Jord og
Beton, der i øjeblikket beskæftiger yderligere fire medarbejdere
– erfarne fagligt dygtige folk, der

kender de områder, som de hver
især arbejder med. Travlheden
er dog stigende, og firmaet kan
godt bruge en medarbejder mere,
når den rette dukker op.
- Det var det helt rigtige at starte
op selv, siger Bjarne Madsen, der
stiftede firmaet for seks år siden.
Det har jeg ikke fortrudt, og det
er gået stigende godt hele tiden.
Vi har lige afleveret en hal på
1800 kvadratmeter på Rødkilde

Gods. I øjeblikket står det meget
på husrenoveringer, hvor Højbjerggaard i Aastrup netop er
blevet færdig. Her har vi pudset
væggene op på ny og vandskuret,
lagt klinker på gulvet og sat nye
vinduer i stuehuset. Vores tømrer er i gang med at renovere et
hus i Ollerup og mureren i gang
i Ballen. Firmaet arbejder også
som underleverandør, og i øjeblikket kører gravemanden for
Munch med at ordne vej op til det

kommende Facebook i Odense.
Firmaets
hovedkompetencer
ligger indenfor renovering, nybygning, tømrerarbejde, murerarbejde, nedbrydning og oprydning.
Kan du stave til det, så jeg kan
lave det, lyder det ofte fra Bjarne
Madsen, når han får en forespørgsel om at udføre en opgave.

Skovgårdens Træ – Jord – Beton · Skovgårdsvej 9 · 5600 Faaborg · Tlf.: 25 78 59 11 · b.j.madsen@hotmail.com

STYRKER VIRKSOMHEDEN
MED NYE INVESTERINGER
Nastec Steel er flyttet
til større lokaler og har
udvidet maskinparken
Gennem de seneste syv år har
Tom Hansen ejet og drevet virksomheden Nastec Steel, der er
en stærk partner som underleverandør til jern- og stålindustrien.
- Vores kundegrupper ligger lige
fra den lille smedemester til
større industrikunder, siger Tom
Hansen. Hertil kommer diverse
specialopgaver til byggebranchen.
I efteråret flyttede Nastec Steel
fra Odense til større lokaler i
Årslev i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor maskinparken netop
er blevet udvidet med en større
investering i en afgrater.
- Vi havde behov for mere plads

både af hensyn til udvidelse af
maskinparken samt for at have
muligheden for at kunne lave
større emner, - og muligheden bød
sig her i Årslev, hvor vi også har
en god placering til motorvejen.
- Krisen er noget, der er lagt bag
os. Der er fortsat masser af arbejde i Danmark, hvor ny teknologi og veluddannede engagerede
medarbejdere er vejen frem.
Tom Hansen har yderligere tre
dygtige medarbejdere i Nastec
Steel, som er med til at betjene
den voksende maskinpark, der
blandt andet også omfatter en
3D vandskærer, der kan skære
og bearbejde alle typer emner fra
granit, træ, glas, stål og aluminium. Hertil kommer yderligere
en kantpresse, revolverstandser
samt yderligere diverse udstyr
til pladebearbejdning.

// Industrivej 1 // 5792 Årslev // Tlf.: 40 42 70 16 // th@nastecsteel.dk // www.nastecsteel.dk

– løsninger ti
Vi restaurerer også gamle huse

Montana TV HI-FI løsninger
til bolig og erhverv

MONTANA – making room for personality
Montana
Reoler + borde + stole + fantasi…
Reoler + borde + stole + fantasi…
- lad
os hjælpe
meddin
netop
din kombination!
- lad
os hjælpe
med netop
kombination!

Tlf.:

62 27 13 30

Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00

Vængevej 9 | 5772 Kværndrup
andersen-vest@mail.tele.dk | www.bjarne-a.dk

Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00
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Kokken
Virksomhedens primære
aktiviteter er fremstilling
og levering af supper,
saucer, smørrebrød og
færdigretter til
Mesterslagteren
Faaborgvej 82 samt
catering ud af huset til
alle slags fester, sammenkomster og arrangementer
”Efter i en årrække at have
arbejdet hos Mesterslagteren
Faaborgvej 82, overtog jeg
cateringsiden i vores storkøkken
den 1. januar som selvstændig”,

på Fåborgvej

fortæller indehaver Lars Vedel
Hansen. ”Udover mig beskæftiger det nye firma p.t. en enkelt
medarbejder. Der har været fuld
fart på udviklingen siden åbningen, og jeg overvejer derfor på
sigt at ansætte endnu en medarbejder. Opgaverne byder blandt
andet på produktion og levering
af supper, saucer, smørrebrød
og færdigretter til Faaborgvej
82. Dertil kommer catering
omkring fester og sammenkomster af enhver slags - barnedåb,
konfirmationer, bryllupper,
fødselsdage, receptioner, kurser,

i Nørre Søby
nyeste trends og tendenser på
festmarkedet, og der er stort set
ingen grænser for, hvad vi kan.
Vi er meget kreative og fleksible
på det kulinariske område. Kokken Mesterslagteren servicerer en stor kundekreds på hele
Fyn samt i Trekantsområdet.
I forbindelse med større arrangementer samarbejder vi med
en fast kreds af gode, erfarne
samarbejdspartnere. Udover catering kan vi tilbyde at sørge for
tjenere og serveringspersonale
ved kundernes arrangementer.
Alle interesserede er velkomne
til at kontakte os for yderligere
info”, slutter Lars Vedel Hansen.

møder og firmafester samt
firmafrokostordninger”.

Kulinarisk kreativitet og
fleksibilitet
”Blandt vore mest efterspurgte
og populære menupunkter er
smørrebrød og pølseborde med
lækre specialiteter fra Mesterslagteren Faaborgvej 82. Et andet stort speciale er højtids- og
sæsonbestemte menuer, hvor
det her og nu gælder påskeborde
og studenterbuffeter. Vi holder
os løbende opdaterede med de

Kokken Mesterslagteren · Kirkesøvej 2, Nr. Søby · 5792 Årslev · Tlf.: 63 90 88 00
kok@mesterslagterenfaaborgvej.dk ·

Kokken Mesterslagteren på Faaborgvej

Espe Højlod 1 · 5750 Ringe · allan@a-broholm.dk

Din lokale samarbejdspartner!

Din lokale
Din
lokale samarbejdspartner!
samarbejdspartner!

Nyt Gulv - Nye døre og Vinduer - Garage - Carport - Skure
Nyt Gulv - Nye døre og Vinduer - Garage - Carport - Skure
Nyt Gulv - Nye
vinduer --Tagrenovering
Garage - Carport - Skure
Nytdøre
tag - og
Tagarbejde
Nyt tag - Tagarbejde - Tagrenovering
Nyt
tag
Tagarbejde
Tagrenovering
Tagrenderensning (UDEN stillads)
Tagrenderensning (UDEN stillads)
Tagrenderensning
(UDEN
stillads)
Kloakering
- Flisebelægning
- Gravearbejde
Kloakering - Flisebelægning - Gravearbejde
Regnvand
- Regnvandsseparering
Kloakering
- Flisebelægning
- Gravearbejde

Regnvand - Regnvandsseparering
Regnvand
- Regnvandsseparering

•
•
•
•

Brolægning
Nedbrydning
Gravearbejde
Flisearbejde

•
•
•
•

Træfældning
Dræning af mark
Omfangsdræn
Grusvej-renovering

Østre Ringvej 43 A, 5750 Ringe, Tlf. 20816162

Østre
43
A,· 5750
5750Ringe
Ringe,
Tlf.
ØstreRingvej
Ringvejwww.strandhauge.dk
43 A
· Tlf.
2020816162
81 61 62
www.strandhauge.dk
strandhauge@strandhauge.dk
· www.strandhauge.dk
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Birkevej 47a · 5672 Broby · Tlf: 22 83 60 85
svendsen@as-entreprenør.dk
www. as-entreprenør.dk

ÅRLIGT EFTERSYN
forlænger LEVETIDEN
væsentligt for DIT TAG
- En god investering, hvor du
ved endt eftersyn modtager
levetidsrapport samt overslag
til din budgetplanlægning.
- Se mere på www.ryslingetag.dk
under tagservice eller ring til
os på 62 27 25 25.

- Vi lægger
tag med hjertet
og brænder for at
give dig den bedste
tagløsning overhovedet.

S TO LT H E D · L I G E VÆR DI G HE D · SA M A R BE JDE
Tlf. 62 27 25 25

·

www.ryslingetag.dk

·

info@ryslingetag.dk
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Ole´s Olie
Efter en årrække på
Algade var Ole’s Olie
vokset fra sine faciliteter
her. Derfor har det lokale
benzin, olie og gasfirma
den 29. januar 2018
åbnet ny tankstander på
hjørnet af Damhusvej og
Østre Ringvej i Ringe

Os med
den gode
service

”Fremfor at koste penge på renovering og udvidelse af vores
tidligere lokaler i Algade, har
vi valgt at etablere helt nyt anlæg her på Østre Ringvej 26”,
fortæller Mads Jensen. ”Ole’s
Olie tilbyder faste lave priser på
alle sine produkter. Med en fair
prispolitik overfor vores kunder
søger vi at undgå de voldsomme
prismæssige udsving, man som
forbruger kan opleve hos ikke så

Os med
den gode
service

6 14 20

A

A

få af vores konkollegaer”, smiler
Mads Jensen. ”Vi betjener en
stor og typemæssigt vidtspændende kundekreds. Både vores
erhvervs- og privatkunder benytter sig i vid udstrækning af
muligheden for at etablere en
tankkonto med tilhørende betalingskort. Det er gratis at kigge
ind på kontoret og etablere den
gebyrfri konto, der afregnes på
månedsbasis.”

Personlig service
i øjenhøjde
”Ole’s Olie fører en lang række
gængse produkter fra vores hovedleverandør DCC’s store katalog – herunder 95 oktan benzin, to og fire procents totakters

mere og komfurer. Stationen
er døgnåben med betalingskort.
Mandag til fredag har kontoret
i tilknytning til tankstationen
faste åbningstider. Her har vores kunder mulighed for at ordne
diverse forretninger, og de der
ønsker det, kan betale kontant.
Det er en populær service, som
rigtigt mange benytter sig af.
Som lille aktør på et kæmpestort marked står Ole’s Olie som
en naturlig ting for personlig
kundeservice i øjenhøjde. Alle
interesserede er velkomne til at
kigge ind”, slutter Mads Jensen.

Os med
Os med
Os medden gode
den gode service
denDamhusvej
gode
A service
16, 5750 Ringe, olesolie@oles-olie.dk, www.oles-olie.dk
service

Os med
Os med den gode service
den gode
A
service
A
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HUSK: Der er tilskud til energibesparende
foranstaltninger - få en beregning!
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benzin samt diesel, fyringsolie
og diverse smøringsolier. På gasfronten er Ole’s Olie depot for
Air Liquide. Vi fører alt i industrigasser samt husholdningsgas til grill, campingvogn, båd,
ukrudtsbrændere, terrassevar-

service
service
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AL VOGNMANDSKØRSEL UDFØRES
•Kranbiler
•Presenningsbiler med lift
•Udlejning af containere

Sdr. Nærå Vognmandsforretning
v/ Lars Bennetzen
Gammelgårdsvej 88
Nr. Søby, 5792 Årslev

Tlf. 40 14 93 65

FÅ S U C C E S M E D . . .
Grafisk design
Hjemmesider
Logo & identitet
Digital markedsføring
Sociale medier
Video

CVR. nr. 27 52 71 67 · Bankforbindelse: Andelskassen Fyn · Reg. nr. 5994 · Konto nr. 403747-8

CVR. nr. 27 52 71 67 · Bankforbindelse: Andelskassen Fyn · Reg. nr. 5994 · Konto nr. 403747-8

espe-el@espe-el.dk · www.espe-el.dk

CVR. nr. 27 52 71 67 · Bankforbindelse: Andelskassen Fyn · Reg. nr. 5994 · Konto nr. 403747-8
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Onlinesalg her: www.lim-fugeprodukter.dk
Lim &
Fugeprodukter
vej til
Den nemmeste terne!
uk
od
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Otto Chemie er det sikre valg, når det gælder kvalitetsprodukter
indenfor lim og fugemasse til byggeri.
Vi markedsfører, rådgiver og sælger produkter fra blandt andet
tyske Otto Chemie, der med 135 års erfaring er blandt de førende
indenfor silikone-tætningsprodukter af meget høj kvalitet.

Lim & Fugeprodukter
Industrivej 6 · 5750 Ringe · info@lim-fugeprodukter.dk · www.lim-fugeprodukter.dk

Elastiske fuger

Industrivej 6
5750 Ringe
www.danskfugeteknik.dk
info@danskfugeteknik.dk
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Tømrerfirmaet

Lars Mortensen
Enkeltmandsvirksomheden, der grundlagdes
af indehaver Lars
Mortensen i maj 2012, er
specialiseret indenfor
løsning af tag-, vinduesog renoveringsopgaver
af enhver art
”Min målsætning med firmaet at
levere skræddersyede kvalitetsløsninger til fornuftige priser”,
fortæller Lars Mortensen. ”Når
FØR

kunden ringer til Tømrerfirmaet
Lars Mortensen, er det mester
selv, der tager telefonen. Det er
også mig, der tager ud og løser
opgaverne og i sidste ende skriver regningen. Det betyder, at
der er fleksibilitet i opgaveløsningen og snor i procesforløbet
fra start til slut. Når det gælder
døre/vinduer kan firmaet tilbyde
en lang række løsninger i plast,
træ og træ/alu fra forskellige
producenter, der matcher den
enkelte kundes ønsker og behov.
Omkring løsning af større opgaEFTER

og kvalitetsarbejde til aftalt pris
og tid. Alle interesserede er velkomne til at kontakte firmaet for
mere info”, slutter Lars Mortensen.

ver samarbejder jeg med gode
kolleger i alle håndværksfag.
Hvad enten opgaven er lille eller stor, leverer Tømrerfirmaet
Lars Mortensen godt håndværk
FØR

EFTER

M

Freltoftevej 81
5792 Årslev
tflars@hotmail.dk

Tømrerfirmaet
Lars Mortensen

VI MONTERER (NÆRMEST) ALT:

Gulve · Gardiner · Trapper · Vådrum · Vinduer
Stuk · Bilinteriør · Lystyacht · Specialopgaver
FREELANCE
REGNSKABSKONSULENT

Har du eller din virksomhed
brug for ekstern hjælp til bogføring,
moms, regnskab, rapportering,
budget, løn, administration
eller andet, kontakt
mig da gerne.
Sabine S. Larsen

F.K. Montering v/Flemming Knudsen
Jordløsevej 19 · 5672 Broby · Tlf.: 20 10 11 76
fkmontering@gmail.com · www.fkmontering.dk

Velkommen til din lokale fagmand
Som dit lokale AutoMester
værksted går vi meget langt
for vores kunder, vi hjælper
gerne hele vejen!
– vi arbejder nemlig for at
få flere glade bilister…

Færgevej 3 - 5700 Svendborg - Tlf. 29 71 79 39
www.talstaerk.info - sabine@talstaerk.info
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Korinth Auto

®

Reventlowsvej 20 A, Korinth · 5600 Faaborg · Tlf.: 62 65 20 88
www.korinth-auto.dk · korinth-auto@mail.dk

Nye tiltag

HOS KAIS MASKINFABRIK APS

værk og råder nu over noget af
branchens mest avancerede udstyr. Ambitionerne stopper dog
ikke her. ”Vi ønsker fortsat at
udvikle og forbedre os, og engang i fremtiden håber vi på at
opgradere vores maskinpark
med en 5-akset fræser” fortæller
Kai Nielsen.

Investering i robot øger
effektiviteten og gør det
muligt, at have 24-timers
produktion.
Kais Maskinfabrik ApS blev
grundlagt i 2001 som en enkeltmandsvirksomhed.
Sidenhen
har virksomheden haft vokse-

Kai Nielsen som stille og roligt
trækker sig tilbage og overlader
styringen til Søren Jakobsen,
håber at Søren i fremtiden vil
fortsætte med at udvikle virksomheden og fastholde den gode
kvalitet, som firmaet er kendt
for. I forbindelse med det påbegyndte generationsskifte i 2016,
hvor Søren Jakobsen er trådt ind
i firmaet, har der været ønske
om at sikre fremtiden for den lille midtfynske maskinfabrik. Der
er derfor investeret i robot, som
er tilkoblet én af de 2 cnc-styrede
drejebænke som fabrikken råder

over. Yderligere råder virksomheden over 3 fræsecentre, hvor
operatørerne har et af markedets mest avancerede cam systemer til rådighed (Edgecam).
Af mindre investeringer kan
nævnes en fuld cnc-styret sav.
”Det har været 1,5 år med nye
investeringer og tiltag, så vi fortsat kan tilbyde vores kunder høj
fleksibilitet og hurtig omstilling
mellem de forskellige projekter.”
fortæller Søren Jakobsen.

opgaver i drejning og fræsning
op til en diameter på Ø250 mm.
Her og nu står vi for at skulle ansætte en dygtig industritekniker
med speciale i fræsning og betjening af edge-cam-anlæg. Efter
krisen er der atter kommet fuld
fart på udviklingen, og for den
rette person vil jobbet byde på
et spændende og fagligt udfordrende arbejdsliv i en branche i
rivende udvikling”, slutter Søren
Jakobsen.

Fra vindmøller til elevatorer
”I den travle hverdag kan emnerne eksempelvis spænde lige
fra vindmøller over biler og landbrugsmaskiner til elevatorer.
Over hele linjen samarbejder vi
tæt med vores kunder fra tegnebræt til færdigt produkt. I kraft
af vores dygtige, veluddannede
medarbejdere og stærke maskinpark kan vi stort set løse alle

Højgårdsvej 2 · 5750 Ringe · Tlf.: 62 62 22 24
post@kais.dk · www.kais.dk

Specialist i
HYDRAULISTISKE KOSTE
Brændekløvere · Frontskovle · Hydrauliktanke
Vandtanke · Industrikøkkenborde

SERVICE AF
INDUSTRIMASKINER

Service · Montage

Hudevad Byvej 17 . 5792 Årslev
Tlf.: 65 98 14 05 . 20 27 46 63
www.havndrupmaskin.dk . havndrup@pc.dk

MaskinsMeden aps
Lydingevej 21, 5750 Ringe · Tlf. 23 74 24 92
stoffer@maskinsmeden.com · www.maskinsmeden.com
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Ungt firma boret sig fast i branchen
Fyns Diamant er en
erfaren partner til boreog skæreopgaver
Har man brug for at få lavet
gennemføringer til blandt andet
installationer, så kan man roligt
henvende sig til Fyns Diamant.

Selvom det er en ny ung virksomhed, - så er der erfaring bag.
Inden Mikkel Ingwersen stiftede
virksomheden for omkring et år

siden, arbejdede han i flere år for
større firmaer med meget alsidige opgaver samt rådgivning om
opgaveløsninger.
Fyns Diamant kører primært på
Fyn og trekantsområdet. Men
har dog også opgaver at løse andre stedet i landet.

Fyns Diamant henvender sig hovedsagelig til erhvervskunder og
arbejder en del for smedefirmaer,
elektrikere, VVS´ere og hovedentreprenører på de forskellige

byggepladser. Meget nybyggeri
i dag er med færdige elementer,
hvor der efterfølgende skal bores
til gennemføring til de forskellige installationer.

- Jeg startede for at opfylde ønsket om at blive selvstændig, og
det har jeg ikke fortrudt, siger
Mikkel Ingwersen. Fra start har
der været gang i arbejdet, - og
det har kun været stigende. Jeg
fik hurtigt et godt samarbejde
med en større virksomhed i Fredericia, hvor vi assisterer hinanden efter behov. Jeg kan leje
mandskab, når det er nødvendigt samt maskinel jeg skulle
have brug for. Jeg assisterer på
samme måde. Så når det gælder
boring, - så klarer vi det hele.

ApS
v/ Mikkel Ingwersen · Nyløkke 6 · 5600 Faaborg · Tlf.: 28 43 74 70 · kontakt@fynsdiamant.com · www.fynsdiamant.com

Rigtig god start for nyt firma
og lignende. Så tog vi snakken
igen, og blev enige om, at vi slog
os sammen fra årsskiftet.

Reducer elregningen med
op til 60%

Fyns Køl & Teknik får
flere og flere opgaver
og tænker allerede på at
udvide med yderligere
medarbejdere
Der er travlhed i det nye firma
Fyns Køl & Teknik, der blev stiftet ved årsskiftet, og som kan
stort set alt indenfor køl og frost
herunder montering af køle- og
klimaanlæg.

Firmaet blev stiftet af Steffen
Hansen, Nicolaj Franch og Mikael Hansen, der alle har stor
erfaring og faglig ekspertise indenfor branchen.
- Det har længe været undervejs
med at blive selvstændig, siger
Steffen Hansen. Vi har haft tankerne gennem et par år, - og det
blev så til, at Nicolaj startede op
sammen med Mikael som CTS
montør, - og jeg med køl, som er
mit område – med varmepumper

Mange har el-radiatorer siddende i deres kolonihavehus eller sommerhus. Få installeret en
varmepumpe og reducer din el
regning med op til 60%. Det er
altså virkelig en forskel der kan
mærkes.
I forhold til varmepumper, så
har kunderne yderligere en fordel, da de her både kan få håndværkerfradrag og energitilskud.
- Det var en god idé, at vi slog
os sammen, og det har kørt godt

lige siden. Vi får flere og flere opgaver, - og det betyder også, at vi
begynder at tænke på flere medarbejdere. På sigt vil vi gerne
have en 3-4 mand mere.
Fyns Køl & Teknik udfører opgaver for såvel private som erhverv, og de bestræber sig altid
på at komme ud til kunderne så
hurtigt som muligt.

Døgnvagt på tlf. 88 18 24 00
Fyns Køl & Teknik har vagt 24
timer i døgnet
- Vi har mange af vores kunder,
som har med fødevarer at gøre,
så de skal kunne få fat i os, når
der opstår en situation, og de har
behov for assistance.

Fyns Køl & Teknik ApS · Højgårdsvej 2 · 5750 Ringe · Tlf.: 28 74 43 46 · info@fynskt.dk · www.fynskt.dk

Stærkt team

holder bilen kørende
for at få flere glade bilister, siger
hustruen Mona Roy Jensen, der
styrer administrationen.

Faaborg Autoteknik har
faglighed og ekspertise
til alle bilmærker
Efter 25 års jubilæum hos Toyota besluttede Frede Nørager
Jensen i 2005 at blive selvstændig, og de seneste tre år på den
nuværende adresse, hvor han
sammen med sine medarbejdere
servicerer alle bilmærker og årgange.
- Jeg har ikke fortrudt, at jeg
startede som selvstændig. Det
er kun gået fremad siden, siger
Frede Jensen, der i 2017 kunne
modtage Gazelle Prisen som et
af de hurtigst voksende firmaer.
- Som dit lokale AutoMester
værksted går vi meget langt for
vores kunder, vi hjælper gerne
hele vejen – vi arbejder nemlig

Faaborg Autoteknik har yderligere tre mekanikere på værkstedet. Kasper Petersen, der
fulgte med fra Toyota samt
Mads Bøtter og Michael Hansen,
der begge har taget den 3-årige
uddannelse via kursusforløb, så
de i dag også tillige er autoteknikere.
Faaborg Autoteknik er kvalificeret til at tage sig af alle bilmærker. Det betyder, at de kan
udføre serviceeftersyn og reparation, uanset bilmærke eller
årgang på bilen. De biler, der
kommer på værkstedet, er derfor en skøn forening af ældre og
helt nye biler. Mange kunder har
nemlig allerede fundet ud af, at
nyvognsgarantien bevares, når

blot alle serviceeftersyn overholdes og man får et AutoMester
stempel i servicebogen.
- Her på værkstedet har vi en
stab af kompetente medarbejdere, som står på spring for at
hjælpe kunderne hele vejen. Vi
er nemlig løbende under uddannelse, så vi hele tiden er opdaterede omkring udviklingen, så
vi dermed bliver endnu bedre til
vores arbejde.

AutoMester Fordelsklub
giver dig masser af fordele
Som medlem af AutoMesters
Fordelsklub har du adgang til
din bil/bilers optjente bonus og
data, værkstedstransaktioner
samt specielle tilbud kun til Fordelskunder.
Bliv AutoMester Fordelskunde –
helt gratis.

Faaborg Autoteknik, Assensvej 87D, 5600 Faaborg, Tlf.: 20 13 62 24
post@faaborgautoteknik.dk / www.faaborgautoteknik.dk

Fliser med trælook!
Mellemgade 16a.2mf
5600 Faaborg

25 56 44 35

Fyns Murerfirma

Udlejning af El-scootere
SALG OG REPARATION AF
• 2- og 3-hjulede scooter
• Lukkede scootere
• Scootere med lad

Scooter-Gården

Nygyde 4 · 5642 Millinge · Tlf: 28 93 61 30
bnscooter@hotmail.com · www.scooter-gården.dk

Åben: Man.-fre. 8.00-17.00

Lør. 8.00-12.00
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Øko Oil i god udvikling
med stigende marked
Gennem de seneste to år har
Øko Oil i Faaborg gennemgået
en positiv udvikling, hvor det
største marked i dag er Sverige.
Virksomhedens produkt er via et
produkt fra biodiesel, som bliver
genraffineret, så det kan bruges

til grøn energi. Virksomheden har i dag 7
medarbejdere.
Ægteparret Helle & Jørgen Kjeldsen overtog det
tidligere Øko Tech i Faaborg,
efter at de var en tur hjemme fra
Afrika hvor de arbejdede.

- På fabrikken på Mørkebjergvej
er det hele nu blevet godkendt,
og der ligger alle de miljøgodkendelser, der skal til for, at vi kan
lave det vi gør.

Øko Oil arbejder på at bygge videre på fabrikken, og når de nye
tiltag er afsluttet, så vil medarbejderstaben blive udvidet med
yderligere 3-4 medarbejdere.

- Vi var hjemme på tur, og så at
der var mulighed for at købe den
tidligere virksomhed, siger Jørgen Kjeldsen. Vi var interesseret
i at vende hjem, og det skulle
være til Faaborg eller området
omkring, så der var her en oplagt mulighed, - og sådan blev
det. Efter overtagelsen har vi
samtidig solgt nogle andele til
en af de største bioforhandlere i
Europa.

A/S · Telemarken 7 · 5600 Faaborg · Tlf.: 42 36 68 10 · contact@eko-oil.com · www.eko-oil.com

Den dynamiske metalvirksomhed servicerer på
baggrund af over 30 års
erfaring i branchen en
bred kreds af industri-,
landbrugs- og entreprenørkunder samt private
med underleverandørarbejde, industriservice og
egenproduktion.
”I den travle hverdag kan arbejdsfeltet for værkstedets 6 ansatte spænde lige fra produktion
af hydrauliktanke og beholdere

til vandværker til fremstilling
af højbede og servicering af produktionsanlæg og forefaldende
smedearbejde”, fortæller indehaver Henrik Ølgaard.

En alsidig underleverandør
”Som underleverandør til industri- og forsyningskunder på Fyn
og i Trekantsområdet kan vi i
kraft af vores dygtige og erfarne
medarbejderstab og moderne
maskinpark løse en stor mængde meget forskellige opgaver. Vi
svejser i rustfri, alu og sort, og
vores medarbejder er certificeret efter de nyeste standarder.
Havndrup Maskinværksted råder over en nyindkøbt CNC Plasma maskine, der kan tage op
til 4 meter i længden og 25 mm
pladetykkelse. Vores nye kantbukker har kapacitet til 4 meter
i længden og et tryk på 200 tons.
Havndrup Maskinværksted har

stor erfaring indenfor specialopgaver, som løses i tæt samarbejde med kunderne - fra tegnebræt
til færdigt produkt. Parallelt
hermed genererer servicering
af vores kunders produktionsanlæg stor aktivitet i firmaet.”

Kvalitet, knowhow og
kort leveringstid
”Når det gælder egenproduktion,
spænder Havndrup Maskinværksted fra højbede i rustrødt
stål, der både er dekorative og
lette at transportere, til brændekløvere, vejhøvle og koste til
traktorer”, fortsætter Henrik
Ølgaard. ”Vores produkter, der
både fremstilles i standardstørrelser og efter specialmål, appellerer til en bred vifte af industri-,
landbrugs-, entreprenør- samt
privatkunder. Havndrup Maskinværksted kan hurtigt tilpasse sit produktionsfokus til

Havndrup Maskinværksted . Hudevad Byvej 17 . 5792 Årslev . Tlf.: 20 27 46 63
www.havndrupmaskin.dk . havndrup@pc.dk

skiftende kunders behov, og
løser derfor mange meget forskellige opgaver. Over hele linjen
står vi for kvalitet, knowhow og
kort leveringstid. Alle interesserede er velkomne til at kontakte
os for mere detaljeret info om de
mange spændende produkter og
udviklingsmuligheder, vi har at
byde på”, slutter Henrik Ølgaard.

holder hjulene i gang ...
Korinth Auto er en god
partner til både privatsom erhvervsbiler
For omkring 21 år siden flyttede Michael Jensen til Korinth,
hvor han startede helt frisk op
med Korinth Auto, - og det er
gået godt siden. I dag er de fire
medarbejdere hvoraf de tre er
på værkstedet til at servicere de
mange biler.
- Det har jeg aldrig fortrudt, si-

ger ejer Michael Jensen. Det er
gået rigtig godt, og vi har altid
haft de opgaver, vi kunne nå.
Vores værksted kan servicere
alle bilmærker, og vi har alt det
nyeste udstyr, så vi hele tiden er
opdateret. Medarbejderne kommer jævnligt på relevante kurser, så de altid kan servicere din
bil med nyeste viden.
I Automesterkæden er Korinth
Auto også med i Automester Erhverv, da de servicerer mange
erhvervsbiler, bland andet også

fra kommune, region og stat.
Dertil kommer også en del skadesarbejde for forsikringsselskaberne.
- Vi går meget op i at vores arbejde er kvalitet og servicerer vores
kunder til fuld tilfredshed.
Travlhed og pladsmangel gjorde,
at Korinth Auto for tre år siden
blev betydeligt udvidet.
- Vi købte nabogrunden, og her
har vi udvidet med ekstra værkstedsareal til det nu dobbelte.

KORINTH AUTO

Tlf.: 62 65 20 88
Reventlowsvej 20A, Korinth, 5600 Faaborg
korinth-auto@mail.dk
www.korinth-auto.dk

TØMRERMESTEREN KLARER ALLE SLAGS OPGAVER
Fyns Tømrer & Beton
løser alle former for
snedker- og tømreropgaver
Hvad enten det er et nyt køkken,
reparationer og vedligeholdelse,
en ny terrasse eller træfælding,
så er Fyns Tømrer & Beton parate til at påtage sig opgaven og
løse den efter alle fagkundskabens regler.
- Jeg startede med firmaet Skovservice i 2011, og i 2016 stiftede
jeg firmaet Fyns Tømrer & Be-

ton, siger tømrer Allan Pedersen, der blandt andet også laver
bålhytter og sheltere for Skov &
Naturstyrelsen.
- Vi laver alle slags opgaver
indenfor tømrerfaget, og her
blandt andet mange gulve – typisk trægulve. Her er jeg montør
for Kene Gulve & Gardiner, som
jeg laver en del for.
Når der er behov lejes yderligere
mandskab ind fra andre håndværkere. Det sker blandt ved
opgaver som tagdækning og en
større ombygning i Ringe, som

firmaet i øjeblikket er i gang
med. Nedrivning er også et arbejdsområde, og firmaet har
blandt andet stået for nedrivning af to huse i 2017. Så det er
både små og større opgaver som
firmaet kan påtage sig.
- Vi er et klassisk men moderne
tømrer- og snedkerfirma som
udfører del- eller totalentrepriser, og vi lægger stort vægt på
et grundigt forarbejde, hvor vi
sammen med vores
kunder
finder
frem til den bed-

ste løsning. På den måde skaber
vi grundlaget for det gode og solide tømrerarbejde.
Der arbejdes i øjeblikket på en
hal, hvor der skal etableres et
stationært savværk, som kan
levere det rigtige tømmer. Savværket etableres med en rigtig
industrisav til at skære noget
godt tømmer op, - og savværket
forventes at kunne starte op til
efteråret.

Fyns Tømrer & Beton IVS
Mellemhaverne 25 · 5600 Faaborg · Tlf.: 40 35 84 63 · mellemhaverne@live.dk · www.mellemhaverne.dk

STÆRK PARTNER
til mon tering og opbygning
F.K. Montering er en bred
palette af kompetencer

Har man brug for god faglig
assistance til gardiner eller
gulve, så er F.K. Montering
den rette at henvende sig til.
Her er der god faglig ekspertise at hente, for ejer Flemming Knudsen har mere end
25 års erfaring med arbejdet indenfor vinyl, linoleum
- også håndskåret i mønster,
træ og laminatgulve, gardi-

ner, markiser samt vådrum.
Flemming Knudsen, der stiftede firmaet i 2007, holder
sig løbende opdateret med at
uddanne sig indenfor nye arbejdsmetoder og materialer,
- og står nu også med diplom
til micro cement, som kan
bruges i blandt andet badeværelser.
- Vi kan sige, at jeg brækker
ned og bygger op, siger Flemming Knudsen. Udover det

primære med gardiner og
gulve, som der er meget af i
øjeblikket, så laver vi også
renovering og montering af
køkken og badeværelser,
pudsning af vægge og støbning af mindre gulve samt
lægger fliser ude og inde. Jeg
har et godt bagland og samarbejde med andre håndværkere, - og hvor der er behov,
så sker arbejdet i samarbejde med el og VVS folk, der er

uddannet til dette arbejde.
F.K. Montering har arbejdet
både til lands, til vands og
i luften. Det har været med
montering på større yachter
samt beklædning af fly indvendig og med polstring af
sæder.
Paletten med kompetencer
og funktioner er stor, og man
er altid velkommen til at
kontakte F.K. Montering for
andre opgaver.

F.K. Montering · v/Flemming Knudsen · Jordløsevej 19 · 5672 Broby · Tlf.: 20 10 11 76 · fkmontering@gmail.com · www.fkmontering.dk

EDVARD
AUTO

Reparation af alle bilmærker, scootere & cykler
Åben efter aftale, også weekend
Salg af brugte scootere

Ring på 40 79 78 62

• Afhentning/udbringning af bil
i Ollerup + 10 km
• Certificeret service af både nye og
ældre biler med fabriksgaranti

Solbjergvej 9 · 5762 Vester Skerninge · Tlf.: 23 48 98 85
troels@ollerupauto.dk · www.ollerupauto.dk
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Nordskovvej 22, 5750 Ringe
edvard.auto@gmail.com

Murerarbejde · Beton & Entreprenør
Kloakarbejde

Gl. Stenderupvej 7, 5672 Broby

·

·

TLF.: 62 68 12 44 ib@brdr-moller.dk www.brdr-moller.dk

ALTANER OG TR APPER
GIVER MERVÆRDI

Fyns Smedejerns Trapper
A/S i Broby har travlt
med trappeforløb og
altaner i både nybyggeri
og renoveringer i den ældre boligmasse, institutioner og virksomheder.
- En altan giver merværdi for
både beboerne og for ejendommens ejere, siger Alan Plehn
Holm fra Broby-virksomheden
Fyns Smedejerns Trapper. Alta-

ner og trapper både inde og ude
af stål er meget populære. Etageejendomme fra byggeboomet i
tresserne og halvfjerdserne får i
disse år et markant nyt liv med
altaner. Vi er pt. er leverandør af
altaner o.l. til danmarks to største boligprojekter
Alan Plehn Holm peger også
på, at indvendige åbne trapper
i store rum kan bidrage positivt
til arbejdsmiljøet og give rummet et arkitektonisk løft. Han
peger ligeledes på, at den lave

rente har været med til at skabe
nye arbejdspladser og travlhed
i virksomheden og i byggebranchen generelt.

Opgaver i hele Norden
- I dag er altaner inkluderet i
langt de fleste nybyggerier, og
samtidig er den ældre boligmasse i gang med at blive moderniseret i de store byer, siger Alan
Plehn Holm. En flot altan giver
en bygning mere værdi, og for

Fyns Smedejerns Trapper · Industrivej 52 · 5672 Broby
Tlf.: 6263 1608 · fst @ fst-as.dk · w w w.fst-as.dk

mange, både ejere og lejere, er
den i dag et krav.
- Vi har i løbet af de seneste år
været med på mange spændende
opgaver - både store projekter
med flere hundrede altaner,
trapper o.l. og projekter til ejerlejligheder og andelsboligforeninger.
- Vi har opgaver i hele Norden
og i Tyskland. Vi har tillige fået
spændende store projekter på
Færøerne, som vi glæder os til at
aflevere.

og ærlig gastronomi skabt med kærlighed til god
råvarer leveret fra lokale fynske producenter

Menuen skiftes løbende efter årstidens inspiratio

KS BEDSTE FIRESTJERNEDE HOTEL PÅ TRIVAGO.COM 2017 OG 2018

Stella Maris byder på
oplevelser der tilfredsstiller alle sanser
Der venter gæsterne, der besøger
Stella Maris i Svendborg, en palette af oplevelser til alle sanser.
Med 36 værelser, fire hyggelige
restaurationslokaler af forskellig størrelse samt en større bolig
primært til business aktiviteter,
hvor arbejde og den gode mad
kombineres, så er rammerne
tilstede, og det hele lige ud til
Svendborgsund. Gæsterne mødes af et venligt tilstedeværende
og professionelt personale, der er
med til at give alle en god oplevelse hvad enten de er dagsgæst
eller overnattende gæster.
»Vi tilbyder alle muligheder lige
fra romantiske middage, week-

endophold, fester og business aktiviteter«, siger hotelchef Vibeke
Halse. »Vi har lokalerne og alt
udstyret til at der kan afvikles
business aktiviteter, hvor den
gode mad bliver forenet med arbejde. Det er populært og bliver
meget benyttet og rost med den
indretning, udsigt og roen, som
de finder her. Det kan blandt andet også være, at der anløber et
skib til vores bådebro, så gæsterne kan komme en tur på vandet«.
»Det er en restaurant hvor alle
kan føle sig hjemme«, siger restaurationschef Thomas Schiby.
»Vi har alle typer gæster, lige fra
parret til den romantiske
middag til det store sel-

FROKOST MENU
retter, der er tænkt over, byggetAFTEN

skab, og en god professionel tjenerstab, der skal få gæsterne til
at føle sig velkomne og hjemme.
Gæsterne skal behandles som
i et teater og have en oplevelse
som på første række.
Vi er glade for at modtage såvel
gæster udefra som de lokale, og
det hvad enten de er til kaffe på
terrassen eller frokost og middag«.

op fra grunden med selvproducerede produkter og hvor der er
udnyttet så meget af lokale varer
som muligt.
»Vi har udviklet et hyggeligt
sydfynsk køkken, hvor vi laver
det hele selv også brød og pålæg«, siger køkkenchef Thomas
Skovsmose-Falck. »Vi tænker
over maden og tager hensyn til
sammensætningen til hele retten, og så udvikler vi hele tiden.
Vi præsenterer nu også en ny
smørrebrødsmodel til frokost,
og sammensat på den helt rigtige måde. De er større end det
almindeligt kendte højt belagte
smørrebrød, og man kan altid
starte med at bestille et stykke
og efterfølgende efterbestille
hvis man ønsker mere. Det er allerede blevet modtaget godt«.

Smørrebrød når det er bedst
Fra kr. 95,00 pr. stk.
3 stk.
kr. 295,00

Fra hanerne på fadølsanlægget i
baren flyder specialøl fra Coisbo
og på flaske bydes på det lokale ØBryg. Stella Maris er i øvrigt i samarbejde med Ø-Bryg i gang med at
få lavet deres egen specialøl.

à la c
fra kr. 165,0

Book bord på tlf 6221 2525 eller reception@ste
Luksus hvor du kan være med

Der serveres ikke bare
mad fra køkkenet, men

Stella Maris Hotel de Luxe | Kogtvedvænget 3 | 5700 Svendborg | www.stellamaris.dk
Følg os på Facebook og Instagram @stellamarisluxe #stellamarisluxe #stellamarishoteldeluxe
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på Hotel Vissenbjerg Storkro
med besøg i ODENSE ZOO
eller på EGESKOV SKO
2 OVERNATNINGER MED DANSK MORGENBORD
2 X 2 RETTERS AFTENBUFFET
EN HEL DAGS ENTRÉ TIL ODENSE ZOO ELLER
EN HEL DAGS ENTRÉ TIL EGESKOV SLOT
Vissenbjerg Storkro er det perfekte udgangspunkt
for alle de eventyrlige oplevelser på Fyn til
bl.a. Odense Zoo og Egeskov Slot.
Ca. med 30 minutters bilkørsel når du frem til
Fåborg/Svendborg og det fantaske Sydfynske
Ø-hav eller Odense.

D
OPHOL
ER
3 NÆTT 5,00
. 1.14
FRA KR HØR
– FOR
RE
NÆRME
TILBUDET
GÆLDER:
Egeskov Slot
fra 27. april
til 21. okt. 2018
Odense Zoo til
14. dec. 2018

BØRN UNDER
12 ÅR HALV PRIS
BØRN UNDER 4 ÅR
GRATIS I
FORÆLDRENES
SENG

PRIS PR PERS

945,I DOBBELTVÆR

ON

ELSE

TILLÆG FOR
ENKELTVÆRELSE

300,PR. NAT

Søndersøvej 30 · 5492 Vissenbjerg
Tlf. 6447 3880 · info@vissenbjergstorkro.dk
www.vissenbjergstorkro.dk
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Konfirmationsmenu
Konfirmationsmenu
Konfirmationsmenu
Forret:
Tilkøb af
Gælder fra

&

01.01.2018

RYSLINGE FORSAMLINGSHUS
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•
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Anke Martin’s
Konfirmationsmenu
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Derfor
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til
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med bacon og rød
peberfrugt
Krydderbagt
kamfilet
Fra
Hertil 5-kornsflütes
Italiensk
Kalkunbryst med tomat og hvidløg
01.06.2018
Glaseret
skinke
Hjemmelavet hønsesalat
Broccolisalat
medogbaconstykker
med bacon
rød peberfrugt
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Krydderbagt kamfilet
Krydderbagt
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Italiensk Kalkunbryst
med
tomat og hvidløg
Italiensk Kalkunbryst
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Glaseretmed
skinke
Glaseret
Broccolisalat
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baconstykker
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med
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• Nemt at stå
Letmed
marineret
gulerods/kålsalat
ribsgelé,
asier og
waldorfsalat

Hjemmelavet hønsesalat Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost
Flødekartofler med hvidløg
med bacon og rød peberfrugt
Kalvesteg stegt som vildt med hvide,
Hertil 5-kornsflütes
brune og franske kartofler, vildtsauce,
ribsgelé, asierfrugtcocktail
og waldorfsalat
Krydderbagt kamfilet
Portionsanrettet
• Maden er Hjemmelavet
Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg
frisk frugt i vaniljecreme
• Kvaliteten er i top
Glaseret skinke
• Prisen
til hvide,
at betale
Kalvesteg stegt
som vildtermed
brune
og
franske
kartofler,
Broccolisalat
med
baconstykker
• Nemt
atvildtsauce,
stå med
Kalvesteg stegt som
vildt
med hvide,

35

ribsgelé,
asier og waldorfsalat
Portionsanrettet
frugtcocktail
frisk frugt i vaniljecreme
fetaost
Kalvesteg stegt som vildt med hvide,
Flødekartofler med hvidløg
brune og franske kartofler, vildtsauce,
Krydderbagt kamfilet
Portionsanrettet
asierFyn
og frugtcocktail
waldorfsalat
Leveringribsgelé,
over
hele
- kr. 150,Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg
frisk frugt
i vaniljecreme

Portionsanrettet
frugtcocktail
Kalvesteg
stegt som
vildt vildtsauce,
med hvide,
brune
og franske
kartofler,
Let
marineret
gulerods/kålsalat
frisk
frugt
vaniljecreme
og franske
vildtsauce,
ribsgelé,
asierikartofler,
og
waldorfsalat
Pastasalatbrune
med
pesto,
tomat og
ribsgelé,
asier soltørret
og waldorfsalat
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30

129,

Glaseret skinke(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,Broccolisalat med baconstykker
Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,Portionsanrettet
frugtcocktail
Levering over
hele Fyn - kr. 150,Let marineret gulerods/kålsalat
frisk Kværndrup)
frugt i vaniljecreme
(dog Ryslinge,
Ringe,Ryslinge
Gislev,
- kr.13
50,Gråbjergvej
16 · 5856
· Tlf. 62 67
32
Portionsanrettet frugtcocktail Pastasalat med pesto, soltørret tomat
og fetaost
Afhentning
over
hele
Fyn
op
til
kr.
150,Portionsanrettet
frugtcocktail
Gråbjergvej
16 · frugt
5856 iRyslinge
· Tlf. 62 67 13 32
frisk
vaniljecreme
Flødekartofler med hvidløg
Mobil 29 29 96 08 · ankeogmartins@hotmail.com
i vaniljecreme
Mobil 29 29frisk
96 08frugt
· ankeogmartins@hotmail.com
Gråbjergvej
16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
www.ryslingeforsamlingshus.dk
Levering over hele Fyn - kr. 150,www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Mobil 29 29 96 08 · ankeogmartins@hotmail.com
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,Portionsanrettet frugtcocktail
www.ryslingeforsamlingshus.dk
Afhentning
over hele Fyn - op til kr. 150,-

Kalvesteg stegt som vildt med hvide,
bruneLevering
og franske
kartofler, vildtsauce,
over hele Fyn - kr. 150,ribsgelé,
asier
waldorfsalat
Levering
over
heleog
Fyn
- kr. 150,(dog Ryslinge,
Ringe,
Gislev,
Kværndrup)
- kr. 50,-

Levering
over hele Fyn - kr. 150,frisk frugt
i vaniljecreme

Ringe, Gislev,
- kr. 50,Gråbjergvej (dog
16 · Ryslinge,
5856 Ryslinge
· Tlf.Kværndrup)
62 67 13 32
Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,Mobil 29 29 96 08 · ankeogmartins@hotmail.com
Gråbjergvej 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
www.ryslingeforsamlingshus.dk

35,

89,-

(dog
Ryslinge, Ringe,
Gislev,
- kr. 50,Afhentning
over hele
FynKværndrup)
- op til kr. 150,Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

OPLEV VORES RESTAURANT MED
SMUK UDSIGT TIL SVENDBORG SUND
Natmad:

Mobil 29 29 96 08 · ankeogmartins@hotmail.com
Kryddermarineret
nakke
med bagte rødbeder,
Kokkens
stegeret:
www.ryslingeforsamlingshus.dk
Kalvesteg stegt som
vildt med hvide,
blomkålsbuketter,
smørstegte
kartofler
Levering over hele Fyn - kr. 150,brune og franske kartofler, vildtsauce,
Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,og
estragonflødesauce(dogAfhentning
ribsgelé, asier og waldorfsalat
over hele Fyn - op til kr. 150,-

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

Alt er
hjemmelavet

Dessert:
89,

Dessert:

89,-

Lasagne
Mobil
29 29 96 08
· ankeogmartins@hotmail.com
Invitér
familie,
venner
eller samarbejdspartnere på en god
www.ryslingeforsamlingshus.dk
Portionsanrettet frugtcocktail
frokost
eller
middag
i
luksuriøse
omgivelser med smuk udsigt
Natmad:
Dessertfad bestående af:
frisk frugt i vaniljecreme
og
ærlig
gastronomi
skabt
med
kærlighed
til gode økologiske
Hindbærfromage, Chokoladekage,
Lasagne
Alt er
Dessert:
Romstænger råvarer leveret fra lokale fynske producenter og Vejrø.
Portionsanrettet frugtcocktail
hjemmelavet

35,-

Gråbjergvej 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32

30,-

3530
,- ,

-

frisk frugt i vaniljecreme

Se også vores hjemmeside
Menuen skiftes løbende efter årstidens inspiration og råvarer.
Levering over hele Fyn - kr. 150,- www.ryslingeforsamlingshus.dk
KÅRET TIL DANMARKS BEDSTE
FIRESTJERNEDE
TRIVAGO.COM
2017
OGflere
2018 gode tilbud.
med
(dog
Ryslinge, Ringe,HOTEL
Gislev, PÅ
Kværndrup)
- kr. 50,Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

35,-

FROKOST MENU

AFTEN MENU

Smørrebrød når det er bedst

3 retter kr. 425,00
5 retter kr. 575,00

Levering over hele Fyn - kr. 150,Gråbjergvej 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
Levering
heleKværndrup)
Fyn - kr.- kr.
150,(dog
Ryslinge, over
Ringe, Gislev,
50,Mobil 29 29 96 08 · ankeogmartins@hotmail.com
Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,(dog
Ryslinge,
Ringe,
Gislev,
Kværndrup)
- kr. 50,www.ryslingeforsamlingshus.dk

Gråbjergvejover
16 · 5856
Ryslinge
62 67
32 150,Afhentning
hele
Fyn ·-Tlf.op
til13Fra
kr.
kr. 95,00 pr. stk.
Mobil 29 29 96 08 · ankeogmartins@hotmail.com
www.ryslingeforsamlingshus.dk

Gråbjergvej 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
3 stk.
Mobil 29 29 96 08 · mail@ryslingeforsamlingshus.dk
kr.
295,00
www.ryslingeforsamlingshus.dk

à la carte
fra kr. 165,00 - 345,00

Book bord på tlf 6221 2525 eller reception@stellamaris.dk
Luksus hvor du kan være med

Stella Maris Hotel de Luxe | Kogtvedvænget 3 | 5700 Svendborg | www.stellamaris.dk
Følg os på Facebook og Instagram @stellamarisluxe #stellamarisluxe #stellamarishoteldeluxe
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Forårspris

Samtaler om

VIN

v/køb af 2 fl.

85,-

PR. flaske

sPaR 40,- PR. fl.
- En god vin er som en god ven,
siger Simon Styrup, som er Vinspecialisten i Svendborg. Snak
om den, nyd samværet og lær
den kende.
- Terroir og vinstokkene kan
fortælle meget om en vin, siger
Simon Styrup. Etiketten på en
flaske fortæller også noget, men
ikke det hele. Når vi kalder os
vinspecialister, så er det, fordi vi
gerne vil fortælle om vin.
Vinspecialisten Svendborg ligger i den
charmerende brostensflaske
125,belagte Korsgade i den ældste
del af Svendborg.
- Tiden står ikke stille i denne del
af byen, men vi giver os altid god
tid til at fortælle om vore vine, siger Simon Styrup. Vi tager os tid
til samtaler om vin, hvad enten
det drejer sig om en flaske til en
god middag, eller man ønsker at
give en gave, som man er sikker
på, modtageren vil værdsætte.

Vinspecialisten Svendborg har
et stort sortiment inden for vin,
delikatesser, kaffe/te, cognac,
rom, whisky og chokolade fra
egen fabrik.

v/køb af 2 fl.

010 Max ReseRva CaRMenèRe
Fordybelse og
nysgerrighed

Butikkens hyggelige atmosfære
indbyder til fordybelse og nysgerrighed, hvor man kan få flere
timer til at gå med bare at snuse
rundt og gå på opdagelse på de
mange hylder.
- Samtalen er vigtig, siger Simon
Styrup. Vi står klar til at hjælpe,
vejlede og give en god og ærlig
service. For os er kundens og
modtagerens oplevelse vigtig.
- Vi ved, hvad vi har på hylderne,
og lægger stor vægt på faglighed.
Når vi vejleder, så er det for at
etablere et trygt kundeforhold.

concAguA VAlley, ViñA errAzuriz

s pr.

uovertruffen vinoplevelse – superklassisk,
egant og kompleks med masser af brombær,
bak, søde krydderier og peber. Selvfølgelig serveret
en pris, der ligger langt under, hvad kvaliteten
rettiger til!

I SVENDBORG

Korsgade 7 - 5700 Svendborg - Tlf.: 2533 3592

endborg@vinspecialisten.dk
• www.vinspecialisten-svendborg.dk
svendborg@vinspecialisten.dk - www.svendborg.vinspecialisten.dk
t.o.m. 30. april 2013. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Tag os med på råd
til din næste facadebehandling
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En selvpolerende bundmaling
med enestående ydeevne
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Superior
performance
performance
Farve X-perten.dk
Gørtlervej 4, 5750 Ringe
Tlf. 62 63 30 14
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www.farvex-perten.dk
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2265
44 90
Tlf.Tlf.
646262
41
Tlf.
22 4408
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Ringe
Ringe
Ole Rømersvej
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Gørtlervej
4
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Tlf. 62
6362
3022
14 44 90
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62 63
30 14
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Odense SV.
Brogårdsvej 4, Bellinge
Tlf. 65 96 24 22

Odense M.
Klokkestøbervej 12
Tlf. 66 14 78 82

Middelfart
Alsvej 7
Tlf. 64 41 65 08

Svendborg
Ole Rømersvej 61
Tlf. 62 22 44 90

Ringe
Gørtlervej 4
Tlf. 62 63 30 14

Succes med at rive ned og bygge op
Øster Hæsinge Entreprenørforretning har travlheden med sig
Når det handler om alt indenfor
belægningsarbejde som blandt
andet fortove, parkeringspladser og lignende, støbearbejde,
kloakarbejde samt drænarbejde,
- så er Øster Hæsinge Entreprenørforretning et godt sted at
henvende sig, for de har både
erfaring og ekspertise. Selvom
virksomheden blev stiftet for fire
år siden, - så er de gamle i gårde
med 28 år på bagen. Det er nemlig det tidligere Øster Hæsinge
Dræn & Kloak, der har fået nyt
navn og kommet på ny adresse,
hvor der er større og bedre forhold.

hele Danmark – også som underleverandør, hvor vi blandt
andet har meget støbearbejde for
Hindsgaul. Vi har i øvrigt lige
givet pris på en stald i Sverige
for Hindsgaul.
- I år har vi ekstremt meget at
lave. Der er rigtig meget drænarbejde, hvor mange af de gamle
dræn ikke kan tage den nedbør,
der kommer. Her kører vi fast for
Arreskov Gods, Brobygård og
Gelskov.

samarbejde med andre håndværkere. Et sådant projekt er i
øjeblikket i gang på en gård
i Dyrup, hvorefter der
fortsættes på et tilsvarende projekt i
Vindeby.

Firmaet har rimelig god succes
med nedrivning, hvor der ofte
også følger aftale med om at bygge det nye. Det er totalservice i

- Vi laver alt indenfor støbearbejde med beton, jord og beton, siger driftsleder Jakob Jørgensen.
Vi støber til store landbrugs- og
industrihaller. Vi arbejder over

God gang i beskæftigelsen

Entreprenør Peter
Mortensen har travlt og
vil udvide medarbejderstaben
Med vejrets skiften til det mildere
er der kommet god gang i beskæftigelsen med de udendørs opgaver. Det mærker de også hos det
veletablerede firma Entreprenør
Peter Mortensen, der også er kloakmester. Her er travlheden kun
stigende.

Peter Mortensen havde lyst til
at være selvstændig, så der var
ingen tvivl, da han for 12 år siden stiftede firmaet og blev selvstændig, - og det er kun gået godt
siden.
- Det kører fint, - når solen skinner er der nok at lave, siger Peter
Mortensen. Kloak og betonarbejde går rigtig i gang nu, hvor frosten er af jorden. Lige nu har vi
mest travlt med kloakrenoveringer og støbe sokler til nye huse.
- Vores to lastbiler har også

Entreprenør
Peter Mortensen

travlt med både at køre med sten
og grus samt en del kranarbejde.
Så vi kan kun sige, at vi har
travlt og at det går fint.
- Vintersæsonen klarer vi også
fint igennem. For selvom der er
meget vi ikke kan lave, - så har
vi her både snerydning og saltning af fortove og parkeringspladser.
Entreprenørfirmaet beskæftiger
yderligere 3 medarbejdere, og
søger allerede nu efter en ekstra
medarbejder til kloakarbejdet.

Nyborgvej 514 · 5881 Skaarup · Tlf.: 40 21 71 63
pm@kloakmester-peter.dk · www.entreprenoer-fyn.dk
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Døgnservice fra vores
mobile mekaniske væ
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Klar tvores
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i drift igen i tilfælde af et nedbrud.

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

ra vores
iske værksteder
Service 24/7/365

Vi beskæftiger os bl.a. med:

Hos
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vimed:
24 timers
Motorer m/u gear
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Vi afhenter og bringer
elektromekanisk
reparation
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elektromekanisk
Motorer m/u gear reparation og service. Det
Vi tilbyder elektromekanisk
fra voresog gear (lagerførende)
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hurtigt
kommer i dinmobile mekaniske værksteder.
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motorer og gear
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Du har også
er Salg
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at produktionen
Højspændingsmotorer
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ud.
og tromlemotorer
Servomotorer og tromlemotorer
reparation. Ring og aftalServomotorer
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Generatorer
reparerer og leverer deGeneratorer
servicerede dele retur.

Omvikling
Omvikling
Lakering og ovntørring
Spidskompetencer:
Lakering og ovntørring
Udskiftning af lejer
Industri Service Management (ISM)
lejekontrol
ViVibrationsanalyse
afhenter ogsamt
bringer
Udskiftning af lejer
Lovpligtige eftersyn
Servicepartner Kemppi & Grundfos
Vibrationsanalyse samt lejekontrol
Vi Kontrol
tilbyder
elektromekanisk
Termografering
og reparation
af alle typer service
pumper fra vores
Energiovervågning
Servicepartner Kemppi & Grundfos
Reparation
og eftersynværksteder.
af svejsere
mobile
mekaniske
Du har også
Fiber- og datanetværk
Termofotografering
Kontrol og reparation af alle typer pumper
mulighed
for at indlevere motorer, gear mv.Kædebutikker
til
Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj
Reparation
reparation.
Ring
og
aftal
nærmere
–
vi
henter,
Bygningsinstallation og
automation og eftersyn af svejsere
iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Din kompetente partner

de)

inden for el-tekniske løsninger

Termofotografering
Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj
99 36 42 60 | intego@intego.dk | intego.dk | Holkebjergvej 91 | 5250 Odense SV
iht. Arbejdstilsynets henvisninger
reparerer og leverer de servicerede dele retur.

og services.

Spidskompetencer:

Kompetencer:

Industri Service Management (ISM)
Lovpligtige eftersyn
99 36 42 60 | intego@intego.dk
Termografering El-teknisk installation & service
Energiovervågning
Mekanisk service & værksteder
Fiber- og datanetværk
Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd 2
Kædebutikker
Industriel
IT
&
automation
Bygningsinstallation og automation

Intego - Døgnservice fra vores mobile mekaniske værksteder - 41x131.indd 2

pumper

rktøj

Vi gi’r
Specialer
kaffen, hvis
o.dk | intego.dk | Holkebjergvej
91Shelters
| 5250 Odense SV
IIntego
leverer
Energiregistrering
motorerne
Telecom
2

Fiber infrastruktur
IT infrastruktur
Kraftværker

Tlf. 99 36 42 60 | intego@intego.dk | www.intego.dk
Tlf. 99 36 40 00 | intego@intego.dk | www.intego.dk
Holkebjergvej 91 | 5260 Odense SV
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GOD START FOR NYT AUTOVÆRKSTED
Brødrene Troels og Jakob
Deleuran har etableret
sig med Ollerup Auto
Selvom det er et nyt værksted, så
er der erfaring bag hos Ollerup
Auto, der tilbyder en god service
og reparation af alle biler – alle
bilmærker og årgange samt naturligvis en kop kaffe mens man
venter på sit køretøj, hvis der
f.eks. lige skal skiftets hjul.

opfyldt, siger Troels Deleuran.
Jeg har arbejdet som mekaniker på et værksted i Ollerup i 14
år, og her valgte min mester at
stoppe helt for at gå på pension.
Det var startskuddet til at blive
selvstændig, og havde muligheden for at etablere eget værksted
sammen med min bror inden
at jeg stoppede hos min gamle
mester. Så jeg kørte
videre

- Det er en drøm,
der bliver

allerede dagen efter. Det var heldigvis også muligt at købe/overtage en del værktøj og udstyr fra
min tidligere mester.
- Jeg har ikke fortrudt, for det
går rigtig godt, og der er fuld
gang i butikken. Vi servicerer
alle biler, og laver også service
på garantibiler.
De to mekanikerbrødre er ikke
kun fagligt og erfaringsmæssigt
dygtige. De

har også interessen for biler, og
deres arbejde er nærmest blevet
en livsstil.
De har fået indrettet et venteværelse til kunderne på værkstedet, og vil ellers opgradere
værkstedet med solcelle- og varmeanlæg så det bliver mere miljøvenligt.
Ollerup Auto har også en autotrailer, så de kan assistere og
hjælpe deres kunder, hvis de står
og er i nød et eller andet sted og
har brug for assistance.

Solbjergvej 9 · 5762 Vester Skerninge · Tlf.: 23 48 98 85
troels@ollerupauto.dk · www.ollerupauto.dk

DANSK DESIGN

- Vi gør dine drømme til virkelighed

SP-CREATION er en sydfynsk
virksomhed, som udvikler og
fremstiller møbler og interiør i
træ og metal i høj kvalitet.

VI BRÆNDER for den unikke detalje, hvor æstetik og det gode
håndværk går op i en højere enhed og gør hverdagen smukkere.

Vi tilbyder:
– MC service
– Alt i reservedele både originale
og uoriginale.
– Forsikringsskader på bil og MC
– Dæk Service

VI TILBYDER specialløsninger til private, virksomheder og butikker.
Ud fra dine ønsker designer og fremstiller vi dine nye møbler og
innovativt inventar.

Ring på 2044 8164
Åbningstider:
Mandag - fredag
09:30 - 18:30
Mellemhaverne 3 – 5600 Faaborg

www.sp-creation.dk
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VELKOMMEN TIL FYNS STØRSTE MARINEBUTIK
K-Marine i Svendborg
købte for fem år siden
Båd & Motor i Faaborg,
og for godt et år siden
begyndte man at samle
alle aktiviteter i Fyns
største maritime butik
under navnet Båd &
Motor på Lillestrand ved
marinaen i Faaborg.

ÅBNINGSTIDER
1. april - 31. august

Man-fre. kl. 9.00 - 17.30
Lørdag kl. 9.00 - 13.00
Søndag kl. 10.00 - 12.00

Båd
Mail

Lillestrand 3 - 5600 Faaborg - Tlf.: 6261 0820 - salg@baad-motor.dk - www.baad-motor.dk

Havkajak & Undervandsjagt i det sydfynske øhav
• Butik

• Webshop

• Kurser

• Havkajak

• SUP & SUP Polo

• Udlejning

• Undervandsjagt

www.nicusnature.com
4041 8982 • Vindebyørevej 31b, 5700 Svendborg • info@nicusnature.com
Åbningstider: Se dem på www.nicusnature.com

30 190x135_svenborg-magasin_apr2018.indd

1

Nu er
der ti
stor
mind
teres
- Det
det h
mer m
båd t
plads
vi do
mere
lig le
af gr
ejer a
thelse
Båd &

18-04-2018 10:59:04

Kørsel

350,- pr. time + 6,- pr. km
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Pris pr. person. Minimum 8 personer.

MERE INFORMATION?

Nicus Nature sørger for
for og arbejdet med jagt, friluftsliv og dykning. Mens jeg var i
oplevelser på og under
Canada fik jeg også uddannelse
Grib røret og ring tilindenfor
os - viaktiv
svarer
vandet
friluftsliv og rejser. Her
i Danmark, med 7000
gerne på små og store
spørgsmål.

Det er nu på 17. år at det veletablerede og populære Nicus Nature arrangerer firma-events og
teambuilding kurser, og der var
ingen tvivl da Nicolai Ilcus i sin
tid startede firmaet op.
- Jeg har altid interesseret mig

km kystlinie, var det helt naturligt, at det var det våde element
som skulle bruges. Her kan
mindre virksomheder komme og
have en hyggelig dag bygget op
omkring de forskellige ønskede
aktiviteter.

nicolai@nicusnature.com
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Pris pr. person. Minimum 2 timer og 6 personer.

Vindebyørevej 31B · Tåsinge, 5700 Svendborg
nicolai@nicusnature.com · www.nicusnature.com
X NicusNature · Tlf.: 40 41 89 82

nicolai@nicusnature.com
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Autocentret Fyn
er det nye navn

Autocentret Fyn fortsætter
uændret med at tilbyde reparationer og service med fabriksgaranti af alle bilmærker, samt
salg af brugte biler.

Fra årsskiftet har der
været ejerskifte hos
Autocentret Svendborg
i Vestergade, der i cirka
30 år har været ejet og
drevet af brødrene John
& Erhard Hegaard
Fra 1. januar overtog ægteparret Martin Erbs Pedersen og
Jane Erbs Borgersen Autocentret Svendborg, men selvom der
er kommet nye ejere i det velrenommerede autoværksted, vil
kunderne stadig møde et kendt
ansigt på værkstedet.
John Hegaard fortsætter nemlig
på værkstedet, som ansat meka-

niker. Den nye ejer og mekaniker på værkstedet, Martin Erbs
Pedersen, har +20 års erfaring i
autobranchen, hvor han tidligere
har været ansat i større autoværksteder på sjælland. Han er
desuden uddannet tekniker, og
har også tidligere drevet autoværksted på Fyn, hvor en stor
del af reparationerne var på nye
leasede biler i luksus klassen,
herunder Mercedes, Porsche, Masserati, BMW, Jaguar, Audi mv.
- Vi havde ledt et stykke tid efter
et værksted, men vi faldt for det
sydfynske med en god beliggenhed i en attraktiv by, og de muligheder det eksisterende værksted havde at byde på, siger de
nye ejere.

- Det er vigtigt for os forsat, at
imødekomme kundernes behov og yde god service med stor
faglighed, som altid har kendetegnet værkstedet, siger de nye
ejere, Martin og Jane.
Der er dog allerede sket nye tiltag og mindre ændringer hos
Autocentret Fyn.
Administration, kundemodtagelse samt bilsalg bliver nu foretaget af den nye ejer Jane Erbs
Borgersen.
Mekanikerne får derved fred og
ro til koncentrerer sig om bilerne
og reparationerne på værkstedet, så det er dér de bruger deres
kompetencer, faglighed, tid og
evner, hvilket givet også kommer vores kunder til gode.

Derudover er der ved at blive
lavet nye skilte, så forretningen
får en helt ny facade. Værkstedet er blevet moderniseret, med
blandet andet et 3D 4-hjuls udmåler apparat og andre ting, så
værkstedet altid og forsat er upto-date.
Venterummet er også gjort mere
imødekommende, så kunderne
har mulighed for at sidde og læse
et blad med en kop kaffe eller te.

Autocentret Fyn · Vestergade 40B · 5700 Svendborg · Tlf.: 62 21 30 30 · autocentret-svendborg@mail.dk · www.autocentretsvendborg.dk

Den Gode Slagter
er kommet godt fra start
Den 1. februar slog 28-årige Anders Madsen dørene op for sin
egen slagterforretning for første
gang, og der har været tryk på
lige siden.
Da Anders Madsen fik chancen
for at overtage Slagterpigernes
butik på Torvet i Rudkøbing, en
butik, som han har været daglig
leder af i to et halvt år og arbejdet for i fire år, var han ikke

længe om at slå til.
- Jeg havde det fint som lønmodtager, men havde lyst til at blive
selvstændig og selv kunne sætte
mit præg på butikken, og jeg har
bestemt ikke fortrudt, for butikken under navnet Den Gode
Slagter er blevet taget rigtig
godt imod, siger Anders Madsen.

Gammeldags
slagterforretnig
Anders Madsen vil ikke lave de
store ændringer i forhold til, da
han var leder af Slagterpigernes
butik i Rudkøbing, selv om der
kommer nye tiltag hen ad vejen.
- Jeg vil være den gode, gammeldags slagter med mad ud af huset, og al mad vil være lavet fra
bunden, som god mad skal laves,
siger Anders Madsen, der er født

Frokostretter
Kolde anretninger
Smørrebrød
Kødpakker
Færdigretter
Festmenuer
og opvokset på Langeland, uddannet kok og bl.a. har arbejdet
som kok ved Tullebølle Kro og
Svendborg Golfklub.
- Senere arbejdede jeg som tjener, og det var her, jeg fik lyst
til at være ude i butikken, fordi
jeg holder af den direkte kontakt
med kunderne. Og jeg vil gerne

vise, at kunderne får noget særligt ud af at købe hos slagteren i
stedet for i supermarkedet uden,
at det behøver at være dyrere, siger Anders Madsen.
Den Gode Slagter byder som
nævnt på mad ud af huset, frokostretter, kolde anretninger,
smørrebrød, kødpakker og meget
mere.
Slagterpigerne har kun solgt butikken i Rudkøbing og fortsætter
således uændret i Svendborg og
Stenstrup.

Den Gode Slagter v/Anders Madsen · Torvet 6 · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 6251 1072 · www.dengodeslagter.dk

Jutlander Bank er kommet til byen

Tak for en fantastisk modtagelse
Vi glæder os til at byde dig velkommen i Fredericias nye bank i den ﬂotte, historiske bygning på Danmarksgade 19, hvor Løve-Apotheket
tidligere havde til huse.

Vi har tid, når du har tid

Vi siger det som det er

Kontakt os nu, for at høre hvad vi kan tilbyde dig.
Så mødes vi hos dig eller i vores nye lokaler.

Både når det kommer til vores rådgivning og vores produkter. Der skal
ærlig snak på bordet. Du skal vide, hvad du får.
Derfor giver vi klokkeklare løfter, som ikke er til at tage fejl af.
Vi kalder dem Bankløfter på Jutlandersk.

Christian Jungmark
Afdelingsdirektør
cjm@jutlander.dk
M 2022 7586

Henrik Ullum
Erhvervskundechef
hmu@jutlander.dk
M 2130 7365

Du får én rådgiver
Der er ingen, der gider tale økonomi med nogen,
man ikke kender. Så hvorfor skulle du?
Hos os får du det direkte telefonnummer til din rådgiver,
så du nemt og hurtigt kan tage kontakt.

Hold møde med din rådgiver,
når og hvor det p asser dig bedst
Helle Broustbo
Privatkunderådgiver
hbu@jutlander.dk
M 2136 8766

Annette V. Hansen
Privatkunderådgiver
avh@jutlander.dk
M 2611 4305

Det giver ingen mening, at du skal tage fri for at holde
møde med os. Derfor kan du altid få et møde
– endda også hjemme hos dig selv.
Giv os et kald. Så aftaler vi en tid.

Her er ingen provisionsaﬂønnede
rådgivere
Marianne V. Thomsen
Kundemedarbejder
mvt@jutlander.dk
M 2022 7586

Claus F. Christensen
Kundemedarbejder
cfc@jutlander.dk
M 4140 5763

Hos os får du en rådgivning, der altid er ærlig og bedst
i forhold til din økonomi.
Vælg en bank, der er på kundernes side.

Fredericia afdeling
Danmarksgade 19 • 7000 Fredericia
jutlander.dk
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FarveX-perten i Svendborg
er flyttet i nye og større lokaler
For lige godt 20 år siden åbnede Kim Hofmann FarveX-perten på Ørbækvej i Svendborg. Siden har han oprettet
flere nye butikker rundt om på Fyn. Lige før nytår flyttede han så fra lokalerne i den østlige del af byen til nye
og meget større lokaler ved Ole Rømers Vej i den vestlige del af byen.
tikkerne i Bellinge, Middelfart,
Ringe og Svendborg.
Også de nye varer er af høj kvalitet.

Ege-tæpper
- Vi forhandler Ege-tæpper, som
opfylder kravene fra Astma- og
Allergiforbundet. Af gulve forhandler vi Kährs, Timbermann,
Tarkett og Viscan, som er korkgulve med laminat på overfla-

Udvidet sortiment
- Vi har her fået 1200 kvadratmeter, og det giver plads til flere
varer end maling, fortæller Kim
Hofmann.
I de nye lokaler, der ligger i bygningen lige over for Netto (den
gamle butik lå også over for en
Netto-butik) kan Kim Hofmann
og hans medarbejdere i Svendborg, butiksbestyrer
Heidi

tæpper og gulve af høj kvalitet.
Det har været en succes, og da vi
nu har fået mere plads i Svendborg, har vi også her udvidet sortimentet. Vi forhandler ud over
maling tæpper, laminatgulve,
trægulve, korkgulve, gardiner
og lamper, siger Kim Hofmann.
- På den måde kan vi tilbyde en
slags totalløsning til private og
f.eks. større eller mindre ejendomsinvestorer. Det er nemt og
bekvemt, og vi tilbyder rådgivning samt udarbejdelse af et tilbud med en fast pris. Vi sørger
for montage af gulvtæpper, gulve
og gardiner mv., og vi opretter
gerne en projekt aftale, også med
private kunder.

Varer af høj kvalitet
Andersen (Futte) og gulvekspert
Sebastian Sandgaard, nu tilbyde
en slags totalløsning, når det
gælder maling og indretning af
et hus eller en ejendom/fabrik.

Få det hele ét sted
- For to et halvt år siden åbnede
vi en butik i Ringe, hvor vi foruden maling også forhandler

FarveX-perten har altid forhandlet maling af høj kvalitet.
Det er bl.a. Sigma Coatings
fulde detailsortiment, Hempels
fulde yachtsortiment, Maxmeyer
Autolak, Keim facadeprodukter
samt Hempels industrimaling.
Kim Hoffmann henter malingen
hjem til centrallageret i Odense,
som også rummer en butik til
private og firmaer, og fra Odense
distribueres det videre til bu-

pertens produkter.
- Alle er velkomne, og vi opretter
også gerne en årsaftale med rabat til private kunder, der måtte
ønske det. Vi oplever i dag, at
folk gerne vil betale lidt ekstra
for kvalitet, og det kan vi levere.
Vi spænder også vidt. Vi udfører
bl.a. opgaver hvor vi lægger gulve på Egeskov Slot og indretning
af skurvogne. Ingen opgave er
for stor og ingen for lille, slutter
Kim Hofmann.

den, så man får et gulv, der er
stærkt og isolerer, også mod lyd.
Af lampemærker fører vi Belid,
Verspa og Global, siger Kim Hofmann.

20 år i konstant udvikling
FarveX-perten har igennem alle
20 år været i en konstant udvikling med butikker over det meste af Fyn, hvor både private og
firmaer benytter sig af FarveX-

FarveX-perten
Ole Rømers Vej 61 - 5700 Svendborg - Tlf.: 62 22 44 90
svendborg@farvexperten.dk - www.farvexperten.dk
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IVÆRKSÆTTERSUCCES MED

EKSKLUSIVT DESIGN
House Nordic i Søndersø er en
iværksættersucces, der bygger
på udvikling, produktion og salg
af et bredt udvalg af møbler og
brugskunst i eksklusivt design
og høj kvalitet.
House Nordic blev etableret
af Henrik Jørgensen for snart
halvandet år siden. Firmaet har
adresse i Søndersø, hvor han
bor med sin familie, der yder
stor hjælp og opbakning. Henrik
Jørgensen har 20 års erfaring i
møbelbranchen, og har senest
være direktør i en større, fynsk
virksomhed, inden han i starten
af 2017 stiftede House Nordic.

Nordisk design
Ingen tvivl om, at House Nordic
står for eksklusivt og lækkert
design, når det gælder hele det
store spektrum af møbler og
brugskunst, firmaet kan tilbyde
sine kunder.

Vi sætter vort eget præg på sortimentet, og det nordiske design er
populært overalt i verden, siger
Henrik Jørgensen.
Vi er dygtige købmænd, og med
store indkøbsmængder i Fjernøsten kan vi tilbyde vores kunder
interessante produkter til meget
konkurrence dygtige priser.

Europa som hjemmemarked
House Nordic har sælgere i både
Danmark og udlandet, der opsøger firmaets primære kunder
som møbelhuse, webshops, interiørbutikker, blomsterbutikker
m.m.
Selv om House Nordic primært
leverer til butikker og webshops,
samarbejder firmaet også med arkitekter og indretningskonsulenter på større indretningsopgaver.
Alle varer kommer i containere
fra Fjernøsten til lagrene i Søndersø, hvorfra de fordeles til

kunder rundt om i Europa. Vi
lever af små avancer, så det er
vigtigt vi har stor volumen og
effektivitet hele vejen gennem
organisationen, hvor logistik og
fragt også spiller en stor rolle,
fortæller Henrik Jørgensen.

Kundeservice i fokus
Vi agerer i et konkurrence præget marked, så ud over at have
de rigtige varer til de rigtige
priser, bygger vi House Nordic
ud fra vores kunders ønsker. Tilpasning til vores kunders behov
er altafgørende for vores succes,
fortæller Henrik Jørgensen.
House Nordic har fuld fokus på
den digitale omstilling af virksomheder og værdikæder, som
er i konstant udvikling. House
Nordic investerer i viden og it og
rådgiver mange af deres kunder
i den stadigt stigende digitalisering.

Forbrugerne ønsker hurtigere
levering og et større informationsniveau, hvorfor House Nordic
allerede kan tilbyde sine forhandlere levering fra dag til dag.

Spændende fremtid
Mulighederne er store, hvis vi
gør det rigtigt, siger Henrik Jørgensen, der bestemt ikke har fortrudt, at han blev selvstændig.
Vi har allerede skabt et stærkt
team af engagerede medarbejdere, som alle tager stort ansvar
i firmaets udvikling.
- Har man troen og viljen til at
noget skal lykkes, så skal det
også nok lykkes, siger iværksætteren, der har ambitioner om
fortsat høj vækst og dermed også
mange flere arbejdspladser til
Nordfyn.
Følg deres spændende udvikling
på facebook og instagram.
Sortimentet kan ses på:
www.housenordic.dk

House Nordic ApS - Rebslagervej 6 - 5471 Søndersø - Tlf.: 3140 1188 - info@housenordic.dk - www.housenordic.dk

Autoværkstedet en stærk partner
CWC Auto har erfaring
og kompetence til alle
bilmærker og årgange

nogen kæder, og de er medlem
af Dansk Bilbrancheråd, hvor
Claus W. Clemmensen fra CWC
Auto er lokalformand.

CWC Auto i Hundstrup er
stærke i de franske biler, - men
mester og 3 svende er et stærkt
team, der har stor erfaring og
kompetence i at servicere alle
bilmærker – både mekanisk og
elektronisk, - og de er med et
fuldt opdateret værksted godkendt af forsikringsselskaberne.
Værkstedet klarer også nyvognsservice, stenslag samt udskiftning af frontruder.
Er der behov i forbindelse med
reparation, så har autoværkstedet flere lånebiler. Det er ”Herbie
Biler” – Renault Twingo.
CWC Auto er et selvstændigt
værksted, der ikke er tilknyttet

- Vi er et konkurrencedygtigt
værksted, der også laver pladearbejde, samt at vi også er et
dækcenter, siger Claus W. Clemmensen. Som dækcenter er vi leveringsdygtige i alle slags dæk,
- og dem vi ikke har – dem skaffer vi.
Det er også ved at være tiden
hvor travlheden med at skifte til
sommerdæk nærmer sig, - og er
der behov og ønske, så har CWC
Auto også dækopbevaring.

Skal dine dæk på hotelferie?
Gratis

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker
CWC Auto tilbyder og at polere
forlygter, så de bliver som nye
igen.

Alt i det nyeste udstyr
Reparation af alle bilmærker

v/ Claus W. Clemmesen · Sterrebyvej 51 · Hundstrup
v/ Claus W. Clemmesen · Sterrebyvej 51 · Hundstrup
5762 Vester Skerninge · cwc@cwc.dk 5762 Vester Skerninge ·6224
cwc@cwc.dk 4004
☎ 6224 4004
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Møllergade 67 5700 Svendborg
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Vi tilbyder et bredt udvalg
af serviceprodukter:
@ Udskiftning af skærm på mobil og tablet
@ Salg af hardware: PC, tablets, printer, tilbehør
@ Salg af software: Windows, antivirus, officeprogrammer

Luxaflex er markedsledende i Skandinavien indenfor bl.a.
lamelgardiner, plisségardiner og rullegardiner.
Deres omfangsrige sortiment er velegnet til såvel private som
erhvervsvirksomheder, og de yder 5 års produktgaranti.
Du er velkommen i en af vore flotte inspirerende butikker og
se vore idéskabende shops fra Luxaflex.
Hvis du virkelig vil forkæles, kan mange af Luxaflex’s produkter fås motoriseret, og sidste skud på stammen er styring
via din smartphone.

@ Installation / klargøring af: PC, tablets, smartphones og GPS
@ Opdatering af: PC, tablets, smartphones og GPS
@ Back-up og reinstallation af PC
@ Fjernelse af Virus, Spyware og Malware
@ Nem ID/Netbank opsætning og support
@ E-Boks opsætning og support
@ Mailopsætning

X

Find os og like os på facebook.
Her er åbningstider og meget andet.

Sofiendalvej 10b | Strib
5500 Middelfart | Tlf. 2993 8888
kontakt@it-apoteket.dk

Jens

Bo

Henrik

Arne
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velkommen i vores
nye flotte butik

Kom og oplev vores nye store køkkenbutik og lad dig inspirere af mere end
50 miljøer med køkken- bad- og garderobeløsninger – alle indrettet med det
nyeste inden for hvidevarer, udstyr og accessoires. Udvalget er unikt, stort og
med løsninger for enhver smag i alle prisklasser.
Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Oplev hele 2017 nyhedskollektionen på svane.com
eller hos svane køkkenet odense

skabt
med
passion

s17

®

Book et møde med én af vores indretningskonsulenter
- vi tilbyder gratis opmåling og tegning

Svane Køkkenet Odense / Rødegårdsvej 209 A / 5230 Odense M / Tlf.: 6617 5678 / odense@svane.com
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Raunstrup
Raunstrup er en landsdækkende entreprenør-, tømrer
og bygningservicevirksomhed, der beskæftiger
cirka 320 medarbejdere
fordelt på lokale afdelinger
i Randers, Århus, Silkeborg,
Vejle, Odense og København. Vi arbejder ud fra 4
værdier i hverdagen Initiativ, Købmandsskab, Styring
og Trivsel.
”Raunstrup skiller sig ud og
markerer sig via sin unge og innovative organisationsform, hvor
nytænkning prioriteres højt”,
fortæller Carsten Engel, tømrermester og daglig leder af Raunstrups tømrerafdeling i Odense.
Vores aktiviteter er segmenteret
i de 3 divisioner: Byggeri, Tømrer og Bygningsservice.
På alle aktivitetsområder har vi
mere end 50 års erfaring, og dén
sikrer sammen med Raunstrups

BYGGERI

TØMRER

BYGNINGSSERVICE

Varetager bolig- og erhvervsbyggeri-, samt svømmehaller
typisk i totalentreprise, samt
aptering og storentrepriser.

Arbejder med mindre og mellemstore fag-, hoved-, og totalentrepriser, detailopgaver
samt ombygninger og renoveringer for både professionelle
og private bygherrer.

Håndterer på landsplan service- og vedligeholdelsesopgaver for en lang række kommuner, forsikringsselskaber,
dagligvarekæder og boligforeninger.

innovative organisationsform,
kompetence og nytænkning til
realisering af branchens bedste
byggeløsninger.” Alle 3 områder
udføres af erfarent personale fra
vores afdeling i Odense.
Desuden har Raunstrup typisk
30-40 tømrerlærlinge og byggelederpraktikanter under uddannelse i virksomheden.

set drev jeg i 25 år egen tømrervirksomhed på Vestfyn. Siden
2014 har jeg, sammen med byggelederne John Hansen og Casper Sørensen og afdelingssekretær, Linda Engedahl, varetaget
Raunstrup Tømrers kundekontakt, byggeledelse og kommunikation i Odense”.

så ”gammeldags”, at vi kommer
som aftalt, er omhyggelige i vores
arbejde og rydder op efter os. Det
ved vi, at vores kunder sætter pris
på. Vi har også en klar vision om
at vores kunder skal være parate
til at anbefale os til andre.
På værkstedet løser vores dygtige medarbejdere en stor mængde specialopgaver. I geografisk
perspektiv dækker vi, fra vores
adresse på Hestehaven 33 hele
Fyn, ligesom vores ansatte fra
tid til anden kan være ”udlånt”
til koncernens øvrige afdelinger.” Vi servicerer en bredt funderet kreds af erhvervs-, institutions- og privatkunder.

Stor erfaring og knowhow
”Raunstrup Tømrer i Odense
etableredes i 2013 og tæller 30
ansatte”, fortsætter Carsten Engel, som også selv har stor branchemæssig erfaring og knowhow.
”Op til min ansættelse her i hu-

Nye vinkler på byggeri
”I den travle hverdag fungerer
vi som en typisk større tømrerforretning, der løser alle tømrerfagets mangeartede opgaver – fra
tage, døre og vinduer til renovering
og nybyg. Og selvom vores slogan
er nye vinkler på byggeri, så er vi

Fynske referencer
Glud & Marstrand - Brandsikringsprojekt i producerende produktionshaller.
TV2 Danmark - Indretning af studier,
vedligehold, ombygning og flytning af
studiefaciliteter.
Østergade/Odense – boligbyggeri udført i storentreprise. Tømrer-, tag-,
vvs- og malerentreprisen.
Roulund Braking – Fagentreprise på
ny erhvervs- og administrationsbygning.
Odense Teater - Etablering af brasserie og cafe i hovedentreprise.
Middelfart Rådhus – Apteringsentreprise.
Spejderhytten i Fruens Bøge – Genopførsel efter brand.

Hestehaven 33 - 5260 Odense S - Tlf.: 87 120 120 - www.raunstrup.com

EU Persondataforordningen
- hvad handler det egentlig om?

Kæmpe lodtræKning
1. præmie
2. præmie
3. præmie

iphone 8
ipad mini
dauphin kontorstol

Kæmpe lodtræKning
mail interessekuponen i dag!
vi kvitterer med 1 juleand1.
ogpræmie iphone 8
2 flasker rødvin pr. firma2. præmie ipad mini
3. præmie dauphin kontorstol
mail: post@guldfeldt.com
Kæmpe lodtræKning

Ja tak, vi kommer ______ personer, den _______ november

1. præmie iphone 8
ca. kl.: ______ fra firma: _______________________________
2. præmie ipad mini
deltagernavne: _______________________________________
3. præmie dauphin kontorstol

mail
interessekuponen
i dag!
Lodtrækning:
Blandt alle indsendte
interessekuponer trækkes
der lod om 3 præmier,
udtrækkes
vi kvitterer
med 1som
juleand
ogden 1. december 2017.
Vinderen får direkte besked og bliver desuden offentliggjort
2påflasker
rødvin pr. firma
www.guldfeldt.com
mail:
post@guldfeldt.com
mail
interessekuponen i dag!

alle
virksomheder
derden
indsender
tilmelding og besøger os delJa tak,vi
vi
kommer
______
personer,
_______
kvitterer
med
1 juleand
og november

tager med 1 lod pr. virksomhed. vinderne får automatisk besked.

2 flasker
rødvin
pr. firma
ca. kl.: ______
fra firma:
_______________________________

os for besparelses tilbud der passer deres beHov
mail: KontaKt
post@guldfeldt.com

deltagernavne: _______________________________________
Lodtrækning:
Blandt
alle
indsendte
Ja tak, vi kommer
______
personer,
deninteressekuponer
_______ november trækkes
der lod om 3 præmier, som udtrækkes den 1. december 2017.
ca. kl.: ______ fra firma: _______________________________
Vinderen får direkte besked og bliver desuden offentliggjort
deltagernavne:
_______________________________________
på
www.guldfeldt.com

altid den rigtige pris – fØrste gang!
2017

Lodtrækning: Blandt alle indsendte interessekuponer trækkes
der lod om 3 præmier, som udtrækkes den 1. december 2017.
Vinderen
får direkte besked
bliver desuden
offentliggjortog
alle
virksomheder
der og
indsender
tilmelding
på www.guldfeldt.com

Mange virksomhedsejere vil i den kommende
tid stille sig selv spørgsmålet, om de overholder
alle
virksomheder
derfor
indsender
tilmelding og besøgertilbud
os delKontaKt
os
besparelses
der passer deres beHov
kravene
i den
nye
EU Persondataforordning?
tager med 1 lod pr. virksomhed. vinderne får automatisk besked.
besøger os deltager med 1 lod pr. virksomhed. vinderne får automatisk besked.
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