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Go! Go! Go!
Kør Vito Go for kun 1.649 kr./md.

Lige nu har vi et begrænset antal af den
eftertragtede Vito Go på lager til en skarp
kampagnepris på blot 1.649 kr./md. inkl. service.
Det er ca. 250 kr. mindre hver måned i formentlig
mange år.

ServiceLeasing (Erhverv)
Vito Go 111 CDI (Lang)

Med en Vito Go får du en arbejdsom og super
behagelig van, der altid er parat til start og
sjældent eller aldrig skal på værksted.

Vejl. pris fra

Kig ind eller kontakt os allerede i dag. Go! Go! Go!

Førstegangsydelse 35.000 kr.
48 mdr. / 60.000 km.

1.649

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

kr./md.
inkl. service

Åbningstider:
Mandag - fredag:
Søndag:

8.00 -17.30
11.00 -16.00

Mercedes-Benz Vito Go. Forbrug ved blandet kørsel 15,9 km/l, CO2-emission fra 164 g/km. Ejerafgift 3.470 kr. pr. halvår. ServiceLeasing inkl. service og vedligeholdelse:
Månedlig ydelse fra 1.649 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.

3

TIDSLOMME I GELSTED
MED MODERNE VASKEHAL
GMF-smeden Frank
Pedersen i Gelsted har
mageskiftet med børnene, men fortsætter
som iværksætter. Senest
med et autoværksted og
en moderne vaskehal i
Søndergade i Gelsted.
Fransk Pedersen er midt i tresserne. Han startede for mange
år siden GMF A/S i Gelsted,
hvor man bukker rør til fjernvarme. Virksomheden har en
stor eksport til den europæiske
fjernvarmebranche. Den er nu
overdraget til børnene.
Med det på plads så har iværksætteren Frank Pedersen kastet
sig over bilvask og salg af biler,
nogle lidt ældre end andre.

Jeg synes, at der manglede en
bilvask i Gelsted, og da automekaniker Kaj Wozniak ville
afhænde sit bilværksted i Søndergade, slog jeg til og købte den.

En museumsgenstand
Vi fik handlet på hans kontor,
som er en tidslomme, der stort
set står som en museumsgenstand fra bilens barndom. Der
trængte godt nok til at blive støvet af, men det venter vi med,
siger Fransk Pedersen.
Nu skal vi have bilvasken godt i
gang, virksomheden hedder fortsat Autogården Gelsted, og på
værkstedet skal jeg servicere og
klargøre mine biler.
Frank Pedersem har en passion
for gamle biler med historie. De
har hidtil stået rundt omkring i
Gelsted, men en del er nu parke-

ret og sat til salg ved vaskehallen og værkstedet.

Vask af biler
Vores vaskehal er en af de mest
moderne der er bygget til dato,
siger Frank Pedersen. Den er
effektiv, men det kan godt tage
nogen tid, inden den kan dække
huslejen.
Jeg satser på at handle med lidt
ældre og nyere biler og inviterer
gerne kunderne ind i det gamle
kontor. Her bugner det med tingeltangel fra en svunden tid.
Mest gamle modelbiler, legetøj
og sjældne reservedele.
Skulle der komme et spand heste forbi, så kan vi sikkert også
klare et par petroleumsforlygter
til hestevognen.

Autogården Gelsted – Søndergade 17 - 5591 Gelsted – Tlf.: 4027 8877 – Mail: gmf@gmf.dk

STARTHJÆLP FRA
AKTIVT NETVÆRK
Udvikling Assens er klar
til at hjælpe med at
realisere din gode idé.
Bag tilbuddet står den
lokale erhvervsforening
på Vestfyn med over 300
aktive medlemsvirksomheder i alle størrelser og
fra forskellige brancher.
Der er et godt erhvervsklima på
Vestfyn, siger erhvervskonsulent
Henrik Thayssen fra Udvikling
Assens. Vi har mange stærke
virksomheder i god udvikling,
og vi vil gerne være flere. Så foreningen byder velkommen med

gratis rådgivning til alle, der
har en god idé, de gerne vil have
sparring om.

Iværksætterkurser
og vejledning
Henrik Thayssen lover konkret
bistand både i opstartsfasen og
senere. Vi dømmer ikke nogen
ude men hjælper tværtimod alle,
der brænder for deres idé.
Mange års erfaring som sparringspartner for iværksættere,
egen erfaring fra iværksættermiljøet og diverse kurser gør, at
vi kan give brugbar hjælp til alle
typer iværksættere, siger Henrik Thayssen. Det kan handle
om alt fra at konkretisere en god
idé, over udarbejdelse af hand-

lingsplan til input til jordnære
salgs- og markedsføringstiltag.
Vi har også dygtige jurister, revisorer og bankfolk i vores netværk, og de stiller sig gratis til
rådighed for iværksættere, så de
kan få deres projekt hjulpet godt
på vej.
Som supplement til den individuelle rådgivning tilbyder vi
kurser til iværksættere i samarbejde med vores kolleger i Middelfart, Svendborg og Odense.

man velkommen til at kontakte
konsulenterne i Udvikling Assens.
Medlemskab af Udvikling Assens er i øvrigt gratis for iværksættere i de første 12 måneder,
og det betyder både rådgivning,
masser af faglige arrangementer og adgangen til deres store
erhvervsnetværk helt uden beregning.

Vi byder velkommen
Man skal ikke holde sig tilbage
med at komme tidligt i forløbet.
Hvad enten man allerede har oprettet et cvr-nummer eller ”bare”
går og tumler med en god idé, er

Udvikling Assens – Tobaksgården 7 – 5610 Assens – Tlf.: 3012 8561 – post@udviklingassens.dk – www.udviklingassens.dk
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MH AUTO-REP
MH Auto-Rep
v/Michael Hansen
Fredensvej 23
5620 Glamsbjerg
Tlf.: 23 71 19 22
mhautorepdk@gmail.com
www.mh-autorep.dk
Åbningstider
Mandag – torsdag:
07:30 - 16:00
Fredag: 07:30 - 14:00

Med udgangspunkt i det
sydvestfynske lokalområde betjener værkstedet
en bred kreds af privatog erhvervskunder med
service og reparation af
person- og varebiler af
alle mærker og årgange
op til 3.500 kg
”Hos MH Auto-Rep bevarer kunden fabriksgarantien på sin nye
bil og kan spare mange penge,
når vi tager os af serviceeftersyn og reparationer”, fortæller
indehaver Michael Hansen. ”Vi
er på forkant med den teknologiske udvikling og råder over de
nyeste testere til alle bilmærker.
Rent fagligt deltager vi løbende
i AutoPartner-kædens opkvalifi-

cerende kurser. Siden åbningen i
marts 2014, har vi arbejdet målrettet på at opnå en så høj grad
af allround specialisering indenfor både benzin- og dieselbiler
som overhovedet muligt. Vi arbejder efter bilfabrikkernes forskrifter og anvender kun reservedele i original kvalitet. Jeg er
udlært hos Toyota i Odense. Før
jeg sprang ud som selvstændig,
arbejdede jeg i en årrække som
freelancemekaniker - blandt
andet hos Kronsbjerg og Karvil
Biler i Odense. Udover mig beskæftiger MH Auto-Rep en mekaniker og en lærling.”

God service fra a-å
”Som medlem af AutoPartnerkæden er MH Auto-Rep underlagt FDM-godkendelsen. Det
betyder fordelagtige vilkår for
organisationens
medlemmer.
Derudover fungerer FDM-god-

VISSENBJERG MASKINVÆRKSTED
I 2009 overtog indehaver René Holst Hansen
firmaet via et generationsskifte med sin gamle
mester Jørgen Mayland,
der grundlagde værkstedet i 1977. I 2013 flyttede
virksomheden fra Nyvej
til de nuværende lokaler
på Trævænget 12

Fra gelændere til
robotindustri

”Ved flytningen udvidede Vissenbjerg Maskinværksted sin lokalekapacitet fra 220 til 500 m2,
og netop nu er vi i fuld gang med
en tilbygning på 450 m2”, fortæller René Holst Hansen, der har
20 års erfaring i branchen. ”At
det går rigtigt godt på metalområdet afspejles af det faktum, at
der, både når det gælder antallet
af medarbejdere og aktivitets-

”Vissenbjerg Maskinværksteds
aktivitetsmæssige hovedområder er smedearbejde, gelændere
og trapper samt udvikling og
fremstilling af diverse maskiner
og konstruktioner til produktions- og industrivirksomheder.
I tæt samarbejde med kunden
udvikler vi specialløsninger,
målrettet den enkelte virksomheds ønsker og behov. Typisk
medvirker vi lige fra opgave-

områder, har været fuld fart på
udviklingen siden jeg tog over i
2009. I begyndelsen var vi tre
medarbejdere, og i dag er personalestaben vokset til ni personer.
I 2016 modtog Vissenbjerg Maskinværksted årets Gazellepris
for en vækst på ikke mindre end
117, 8 % - en hædersbevisning vi
selvfølgelig er meget glade for og
stolte over.”

formuleringen,
over
tegning, tilpasning og
optimering til den endelige implementering
af den færdige løsning
i kundevirksomhedens
produktion.
Blandt
vores faste kunder og
samarbejdspartnere er
Benzon Carpets fra Røjle,
som vi servicerer med udvikling og vedligeholdelse
af maskiner og QRS, som
er en del af Fyns voksende
robotindustri. Sidst men
ikke mindst løser vi rigtigt mange ad hoc opgaver
omkring CNC fræsning og
drejning samt klip og buk.
Hvad enten vi taler alu,
rustfri eller sortjern er vi
fleksible og kan løse enhver
opgave. Kun fantasien sætter
grænser”, slutter René Holst
Hansen.

Vissenbjerg Maskinværksted ApS, v/René Holst Hansen
Trævænget 12 · 5492 Vissenbjerg · Danmark · Tlf.: 64 47 23 57 · rh@vm-v.dk · www.vissenbjergmaskinvaerksted.dk

kendelsen som hele kundekredsens garanti for god service,
fornuftige priser og veludført
arbejde. Siden vi startede i 2014,
har vi kun fået gode karakterer,
og ved FDM’s seneste kontrolbesøg i april 2017 fik vi absolut
topkarakter. MH Auto-Rep står
for professionelt arbejde og god
service fra a-å. Lige fra kundens
bil kommer ind på værkstedet,
til den kører ud igen. Eksempelvis er en fast del af vores servicepakke i forbindelse med større
reparationsforløb, at hele processen fotograferes, så vi efterfølgende kan gennemgå den sammen med kunden. Støvsugning
og vask efter opgavens udførelse
er ligeledes faste punkter på servicedagsordenen. Alle interesserede er velkomne til at kontakte
mig for mere detaljeret info om
værkstedets mange aktiviteter”,
slutter Michael Hansen.

Fyns Skilte Design har travlt
og succes med ny stemmeboks

Fyns Skilte Design i Assens har travlt. Staben
er blevet udvidet med
to, så de nu incl. ejeren,
Christian Løvendahl Vang
Nielsen, er fire i gang med
at løse et stigende antal
opgaver inden for design
og produktion af skilte.
I 2015 udviklede firmaet i samarbejde med Assens Kommune en
mobil stemmeboks, som er blevet
en stor succes. Det tager kun få
minutter at sætte den op og pille
den ned igen.

Alt i design og skilte
Fyns Skilte Design tilbyder alt i
skilte og design i høj kvalitet både
som delelementer og som totalløsninger som til f.eks. Museum
Vestfyn, hvor man har fremstillet
brochurer, udsmykket biler, dekoreret udstillinger m.m. i samme
ombæring.
Fyns Skilte Design har også en
webshop, hvor folk nemt kan bestille produkter som visitkort, flyers, plakater, roll-ups, brevpapir
m.m.
Christian Løvendahl Vang Nielsen er selv grafiker og har desuden eksterne grafikere tilknyttet firmaet.

Vi har travlt på alle områder, ikke
mindst når det gælder dekorationer og indpakning af biler, butiksfacader, Roll Up, udstillinger mv.
Fyns Skilte Design lægger stor
vægt på rådgivning og idéudvikling, så kunden får lige nøjagtig
det de har brug for.

Også stationær boks
Vi udviklede i 2015 vores mobile
valgboks, og på opfordring nu
også en ny, stationær valgboks,
i et godt samarbejde med Assens Kommune, siger Christian
Løvendahl Vang Nielsen. Den
mobile valgboks fylder ikke ret
meget i nedpakket stand og er
nem at tage med ud og sætte op

ved en valghandling på f.eks. et
plejehjem.
Den stationære valgboks har vi
fremstillet af aluminium og stof,
og den skal bruges på de egentlige
valgsteder til afløsning af de tunge træbokse, man bruger i dag.
Vi forventer os meget af både de
mobile og stationære valgbokse,
og vi har solgt begge til kommuner i hele Danmark og har planer
om at markedsføre dem i resten
af Skandinavien, siger Christian
Løvendahl Vang Nielsen, der
sammen med Truels Schultz står
for denne del af firmaets store repertoire.

FYNS SKILTE DESIGN - TOBAKSVEJ 10 - 5610 ASSENS – TLF.: 6471 1314 – MAIL: INFO@FYNS-SKILTE.DK – WWW.FYNS-SKILTE.DK

Reparation af:
l
l
l
l
l
l

Lastbiler
Busser
Varevogne
Aircondition
Hydraulik
ABS – EBS

2 års farskriver kontrol
Klargøring til syn
Dæk & Sporing
Lovpligtig kran-hejs-lift
eftersyn
l Tømning af chaufførkort
l
l
l
l

Frøbjergvej 2 · 5620 Glamsbjeg
www.orsted-lastvognscenter.dk
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VOGNMAND & ENTREPRENØR HANS JUEL JENSEN
Den 8. september
fejrer den kendte
vognmands- & entreprenørforretning 50
års firmajubilæum med
et åbent hus arrangement for kunder, forretningsforbindelser
og venner af huset
”Familiefirmaet, der grundlagdes i 1967 af Hans Juel Jensen,
er en allround vognmandsforretning med en alsidig flåde

af last- og varebiler”, fortæller
Helle Juel Jensen, der sammen
med broren Morten driver virksomheden i dag. ”Hele familien
er opvokset med lastvogne”, fortsætter Helle Juel Jensen med
et smil. ”Morten og jeg er ud
af en søskendeflok på fire, som
alle arbejder i transport- og entreprenørbranchen i dag. Inden
vi overtog familievirksomheden,
arbejdede vi gennem mange år
i branchen. Vi har stor erfaring
og knowhow med hensyn til at
tackle de mange udfordringer,
der sætter dagsordenen i en moderne transport og entreprenørvirksomhed.”

50 år med god service og
konkurrencedygtige priser

faldscontainere. Endelig udfører
vi vintertjeneste, og hér er snerydning en stor aktivitet. Vognmand & Entreprenør Hans Juel
Jensen ApS har gennem 50 år
forstået at tilpasse sig de meget
omskiftelige forhold i branchen.
På baggrund heraf vil vi også i
de kommende år kunne tilbyde
vores kunder optimal service
til konkurrencedygtige priser”,
slutter Helle Juel Jensen.

”Kundekredsen spænder fra
privat- og erhvervskunder til offentlige institutioner. Med geografisk udgangspunkt på Fyn
kører vi i såvel ind- som udland,
blandt andet med stykgods køle/
fryse gods og blomster. Parallelt
hermed løser vi en lang række
entreprenøropgaver. På maskinfronten råder vi over minigravere, multitrækkere og kranbiler
med grab. Entreprenøropgaverne spænder fra nedbrydning,
udgravning og planering til
træfældning og bortkørsel af
alle former for affald samt af-

Vognmand & Entreprenør Hans Juel Jensen ApS
Dannesbovej 54, Brylle, 5690 Tommerup
Tlf.: 65 96 19 26 – post@juel-jensen.dk
www.juel-jensen.dk – www.facebook.com/hansjueljensen

FRA IDÉ TIL VIRKELIGHED
FØR

Borgerskolen i Assens ombygget til
luksuslejligheder udført i totalentreprise.
Lad os være en del af dit næste projekt.

FØR

EFTER

->
->

EFTER

Assens Murer- og Entreprenørforretning A/S · Gl. Torøhusevej 30-32 5610 Assens · Tlf.: 64 71 16 09 · Mobil: 21 27 69 99 · p@llejohansen.dk
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Med 80 ansatte, 150.000
mursten om dagen og 50
mio. på årsplan producerer og leverer det
153-årige teglværk nær
Assens 25 % af alle de
mursten, der anvendes i
det danske byggeri. Strøjer Tegl er en moderne
virksomhed i udvikling
”Der er fuld gang i byggebranchen netop nu”, beretter indehaver Jørgen Strøjer, som er femte
generation på teglværket. ”Tegl
er et fantastisk naturprodukt,
der er 100 % modstandsdygtigt
overfor de til tider ganske voldsomme påvirkninger, der ken-

detegner det danske klima. Tegl
er et levende, stærkt og smukt
materiale. På baggrund af virksomhedens lange historie ses
Strøjer Tegl på én gang som en
gammel kending og et friskt pust
i branchen. I den travle hverdag
bestræber vi os løbende på at
komme med nye tilgange til dét
at producere kvalitetstegl til
byggebranchen. Udover traditionelle mursten består sortimentet af moderne specialsten som
skaller, facade- og beklædningstegl. I kraft af deres fleksibilitet
kan de moderne specialsten i vid
udstrækning tilpasses de specielle fysiske og arkitektoniske
udfordringer, der kendetegner
det enkelte byggeri.”

En solid markedsposition

”Udtryksmæssigt spænder Strø-

jer Tegls produkter hele vejen
fra de mørke nuancer, op gennem
det beige og grå spekter, til de
helt lyse farvetoner. Blandt andet skal det højt profilerede byggeri, Tower i Odense, beklædes
med tegl herfra. Det karakteristiske danske tegl look er i det
hele taget kommet for at blive.
Københavns kommune, der stiller en række specifikke krav til
kvalitet og farver på de tegl, der
benyttes i forbindelse med nybyg
og renovering, er også en stor
kunde. Lige nu går 40 % af Strøjer Tegls samlede produktion til
byggerier i det storkøbenhavnske område. Eksempelvis samarbejder vi med SCANDIBYG
om levering af tegl til opførelse
af en stor mængde spændende
nye boliger i Ørestaden. Siden
Strøjer Tegl i 2011 etablerede
egen salgsorganisation, er omsætningen på hjemmemarkedet
steget med 80 – 85 %. Gennem
årene har vi erobret en solid
markedsposition og ser fortrøstningsfuldt på fremtiden”, slutter
Jørgen Strøjer.

Strøjer Tegl
Bogyden 12
5610 Assens
Tlf.: 64 79 13 99
info@strojertegl.dk
www.strojertegl.dk

DET RIGTIGE STED TIL DIN VIRKSOMHED
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Beliggende centralt i Danmark. Kort afstand
til Odense. Tæt på E20 motorvejen.
Er det kriterierne for, hvor din virksomhed skal ligge?
Så er Assens Kommune et ideelt sted at placere din
virksomhed - og netop nu har vi ledige erhvervsgrunde
til salg.
I Assens Kommune er der ledige erhvervsarealer i
Vissenbjerg, Aarup, Assens, Haarby og Glamsbjerg.
Du finder mere information om erhvervsarealerne her:
www.assens.dk/erhvervsgrunde

9

BALLE’S ENTREPRENØRFORRETNING
Den alsidige entreprenørforretning er en solid
en af slagsen med 12- 15
ansatte og en stor, stabil
kundekreds
”Vi arbejder allround i faget og
er specialiserede i kabelarbejde,
som udgør omkring 90 % af vores
aktiviteter«, fortæller Henrik
Balle, som i 2011 overtog forretningen fra entreprenørfirmaet
Frits Halvorsen. ”Når det gælder
vores kerneområde, udgravning
til kabler, har vi kapacitet og
faglig knowhow til at løse stort
set enhver tænkelig opgave. Vi

udfører også iblæsning af fiberkabler og etablerer netkabler
i eksisterende rør. Over hele
linjen gælder det, at Balle’s Entreprenørforretning ikke har
nogen fordyrende mellemled. Vi
entrerer direkte med vores kundekreds, som blandt andet tæller
fiberselskaber, antenneforeninger og el-installatører.”

Fra asfaltarbejde til maskinudlejning
”I naturlig forlængelse af gravearbejdet løser Balle’s en masse
forskellige belægningsopgaver
og etablerer terrasser og indkørsler m.v. Derudover arbejder
vi med jordfortrængning, under-

boring, anlæg og transport. På
anlægssiden udfører vi blandt
andet gravearbejdet omkring
etablering af gravsteder for 55
fynske kirker. I den forbindelse
varetager vi også transport og
placering af gravsten. Sidst men
ikke mindst tilbyder vi udlejning af entreprenørmaskiner
– minigravere, stampere, pladevibratorer, trailere m.m. Balle’s
Entreprenørforretning står for
kvalitet, alsidighed og gode,
kundevenlige løsninger. Alle interesserede er velkomne til ringe
og høre nærmere om de mange
spændende muligheder, vi har
at byde på”, slutter Henrik Balle.

Balle’s Entreprenørforretning ApS
Fredensvej 26
5620 Glamsbjerg
Tlf.: 21 23 00 48 / 64 72 17 50
E-mail: hb.balles@gmail.com

Før

Efter
->

Anita Krüger stammer
fra Tyskland, hvor hun i
1998 færdiguddannedes
som maler. I 2006 flyttede hun til Fyn og efter
8 års ansættelse et odenseansk malerfirma startede hun egen forretning
med fokus på kvalitet og
god kunderådgivning
”Med udgangspunkt i det sydvestfynske lokalområde omkring Tommerup servicerer
malerforretningen Din Gode
Maler en bred kreds af privat- og
erhvervskunder over det meste
af Fyn og Trekantsområdet”,
fortæller malermester Anita
Krüger. ”Forretningen er en

lille virksomhed med en enkelt
ansat, og i den travle hverdag
lægger vi hele vejen rundt stor
vægt på at levere høj kvalitet i
arbejdet. Personlig kundekontakt og god rådgivning er af stor
betydning. Også på produktsiden spiller kvalitet en stor rolle.
Således bruger Din Gode Maler
fortrinsvis svanemærkede kvalitetsprodukter – blandt andet fra
Flügger og Beckers. Omkring
løsning af større opgaver samarbejder Din Gode Maler med en
fast kreds af gode samarbejdspartnere.”

Tysk grundighed
og dansk nærhed
”Blandt vores mange spændende opgaver netop nu er indog udvendig maling af huse og
lejligheder i Odense, Stige og

Faaborg”, fortsætter Anita
Krüger. ”Vi har rigtigt meget at se til og glæder os i
den forbindelse over, at kunderne sætter pris på vores
måde at gribe malerfaget
an på – med tysk grundighed og dansk nærhed. Din
Gode Maler løser alle opgaver indenfor faget – såvel
store som små. Fra opgave
til opgave lægger vi stor
vægt på personlig kontakt
og dybdegående rådgivning. Henover sommeren
ser vi frem til at løse en stor
mængde spændende opgaver - blandt andet for Konnerup & Co - Chokolatier i
Vester Åby. Alle interesserede er velkomne til at kontakte os for mere info om de
mange spændende muligheder, vi har byde på.”

Din Gode Maler, v/ Malermester Anita Krüger · Sortebrovej 18 · 5690 Tommerup · Tlf.: 20 16 21 87
kontor@dingodemaler.dk · www.dingodemaler.dk
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Murermestre Bent og Morten Nielsen Aarup
Den dynamiske håndværks- og entreprisevirksomhed, der stiftedes
i 1946 af Børge Nielsen
som et traditionelt
murerfirma, er i dag en
solid tredjegenerationsvirksomhed, som siden
midt 80’erne har kørt
med samme cvr-nummer.
En præstation der borger
for kvalitet.

ten Nielsen. ”Arbejdet afvikles
som hoved- og totalentrepriser
og altid i tæt samarbejde med
bygherrer og arkitekter. Nybyg
står for cirka 70 % af vores aktiviteter, mens de resterende 30
tegnes af diverse renoveringsopgaver med mere. En stor aktivitet i firmaet er løsning af en
lang række klassiske opgaver
indenfor jord-, støbe-, murer- og
tømrerarbejde. Jeg er tredje generation i det alsidige familiefirma. Siden midt80’erne har vi
formået, i den stærkt omskiftelige byggebranche, at køre med
samme cvr-nummer.”

”Murermestre Bent og Morten
Nielsen Aarup ApS fokuserer på
opførelse af luksusvillaer”, fortæller byg- og murermester Mor-

Med kvalitet i højsædet
”Murermestre Bent og Morten
Nielsen Aarup ApS servicerer en
bred kundekreds med geografisk

hovedvægt på Fyn og Trekantsområdet. Et par af vores seneste
opgaver har været opførelse af
nye, spændende villaer i Strib
og Nyborg. Vi gør det, vi er gode
til og sætter kvalitet i højsædet
frem for kvantitet. Murermestre
Bent og Morten Nielsen Aarup
ApS opfører et begrænset antal
nye huse om året. Udover den
faste personalestab, betjener vi
os af faste underleverandører. I
kraft af vores mangeårige erfaring og branchemæssige knowhow er vores kunder omkring
alle opgavetyper sikret førsteklasses arbejde, tryghed under
udførelsen og fuld tilfredshed
ved afleveringen. Alle interesserede er velkomne til at kontakte
os for yderligere info”, slutter
Morten Nielsen.

Murermestre Bent og Morten Nielsen Aarup ApS
Troldebakken 23, 5560 Aarup
Tlf.: 40 42 17 68, mn@mortenmurer.dk
www.mortenmurer.dk

Vi leverer førsteklasses
arbejde til aftalt tid

DIN PROFESSIONELLE
ENTREPRENØR!
VI HJÆLPER DIG MED:
Jord- og kloakarbejde
Anlægsarbejde

Kontakt os på:

2325 1435

Tilbyder
Nybyggeri
Sommerhuse
Tilbygning – Terasser
Nyt tag – Udhæng
Døre – Vinduer
Kontakt os for uforpligtende tilbud

2077 2585
Skovvangsvej 22, 5610 Assens
Tlf. 20 77 25 85, jean@jkvillabyg.dk

11

Bliv en bedre vinterbilist

digMELLEM
på vinterkørsel
i trygge
AUTOVÆRKSTED SØRGER FOR Øv
ALT
KOFANGERNE
omgivelser

Halvorsen Autotec er
flyttet til et større og
helt nyt værksted

M

Der har længe været arbejdet på
det, og i marts kunne Halvorsen
Autotec flytte fra Middelfartvej og ind i et helt nyt og større
værksted på Industrivej 1 i Vissenbjerg.

!

-e

Der findes masser af muligheder for at tage
der
også mange,
harnår
givet
poværksted, der er blevet bygget op
et glatførekursus,
så duder
er klar,
det virkelige vintervejr
Halvorsen Autotec har dagligt
sitiv
responsudfordrer
på, - ogdine
detkøreevner.
er også
Vi har fået bedre plads og langt
fra grunden, hvor vi har været i
åbent fra kl. 07 til 17, og onsdag
noget, som vi fortsætter med.
bedre forhold, og så har vi en
gang med at klargøre siden sepholder
de længe
frem
attraktiv placering lige ved motember 2016 sideløbende med, at
BIL
& MOTOR
Det åbent
er hel- – helt
og at man
derfor gør det rigti- under 1.000 kroner. Kurserne
til kl.de21,
hvilket
torvejen og lige op til rundkørsvi havde fuld aktivitet på værkfærreste
af os, mange
som ge.kunder
Eller man kan satse på, at fokuserer som regel også på
lilen,
bsiger
nejer
id
åp
tdstedet
og
re!sl
s
ia
bp
ndigvis
iv
d
åp
t
o
rereg-sdæktryk
saogp
iv
træner
undvigemanøvrer
ogd
man
kang
nå at repetere
fordelene
ved at er
glade
for.
Henrik
Holbech
på Middelfartvej.
kontrollerede udskridninger lerne: ”Hvordan var det nu, have de rigtige dæk på til det
Halvorsen, der har 18 års erfaiVi
denvil
daglige
trafik.
ikkefagligkoble ud, dreje kontra, underlag, man kører på.
være
kendt for stor
ring, heraf de sidste 5 år som
Værkstedet beskæftiger yderMen
ind
i
mellem
kan
vi
skal
jeg
hed og tilfredse kunder, - og atslippe
vi bremsen..?”
selvstændig. Det var blevet aktuligere to ansatte, og der ydes
møde
trafikdag
ellermed
trafikanter,
En oplagt ide inden skiferien,
har en
længe åbent er
elt med at flytte til andre lokaler,
service, små som større reparahvor vi har brug for hurtig Eller man kan forberede sig eller hvis kortklubben ikke
Vi t
for at tilgodese de af kunderne,
og så var muligheden der for at
tioner på såvel private som på
handling i en skarp situation. med et glatførekursus.
ved, hvad overskuddet skal
der
har
svært
ved
at
komme
i
overtage bygningen her, - og det
firmabiler, og det er alle biltyper
Hvordan håndterer man så
gå til.
•A
den normale åbningstid.
Det
er
var det helt rigtige at gøre.
– gamle som nye.
den?
Flere
køretekniske
anlæg tilHer har vi et helt nyt og moderne
byder glatførekursus, ofte i
• Fe
Man kan håbe, at glatførekur- flere varianter og udstyrspakset, man måske fik dengang ker. Som oftest tager kurset
•K
man tog kørekort, stadig lig- en lille formiddag, og kører
Halvorsene
Autotec
v/ l
Henrik
Halvorsen,
Tlf.
21g
44
00 20,
/ for
www.halvorsen-autotec.dk
gerr
på
centralnervesystemet,
dur
i egen
rd
æHolbech
ed
erIndustrivej
alk 1,t5492
a Vissenbjerg,
lit e
n
e
d
læ
n
irhh@halvorsen-autotec.dk
e
ad
f
e
ebil,rkan
e
adetd
lgøres
k
å
b
tarla
it
hn
iV
egn• iSt

Længe åbent dag

Vi h
bilm
tek
Vi s

relibtgu
re
rB
lib
st’g
xu
ar
M
B

detskævotua td
le
e
n
to
sk
isæ
se
vfo
otr
u
pa
po
tlt
en
te
oi
-ss

eretdnåh ta lit neslee
nr
n
ea
tdd
nu
år
hetft
aelig
to
ne
re
slle
en
dn
oa
m
dd
liu
bre• A
• Fo
.relib eyn ed i nekkin
.r
k
e
e
litb e
.negi ednerøk re tgit
.r
nu
eh
giue
ddtn
aero
øf
krr
e
e
gt
ø
g
sitir
V
uh • Lå

Lad os udføre dit næste
male projekt

Står din bil for syn?

• Fi
•3
:reEKdyblit iV
- KOM OG FÅ ET GRATIS SYNSTJ
.per go ecivres amilk g
.p
oeC
r /g
A
o•eci A

gnilåmdu-edokljeF • g
Køb
nys lit gnirøgralK •
noitaraper-galsnetS •no-ise
eglæf go kæd i tlA •
e
redakssgnirkisroF •
r- vi
sedyblit libenåL •
dublitsgnireisnaniF • d
åp itnarag srå 3 •
Ske
FOrRSeIKyRn
eledevrese
INGE
SSLLA eled

KADER

M

M

576
på alle bilmærker ud
føres, samarbejder
ogfr
go
dken
dt
glas lit relib etrojgralkp
go
la
ts
02
litd
rie
tlla
ib-e
rte
rlo
ib
jg
a
a
lg
kaf
lp
a
s
g
0
o
bd
øiK
tla -Tlf.
alleo
fort
sik
rin
gs2
selsk
aber.

B

kd.relibtgurbxam å
ed
d.re
es
lib
- tgu
GRp mk

ATIS LÅNEBIL!

gid es ta lit so redælg g
iv
id-es- di

go ecivreS
per
fa noitara
ELLA
b
i
l
ekræm
o åsg
rof nedni
itnarag
! nedoirep

Alt iS
det nyeste udstyr
ivre
cg
religb
t
u
rBre
sl
’x
ib
a
tM
gu v/
o e
Reparation
per af alle bilmærker
fa noitara
6 jevsdrågegninrekS
6

Ske
lib ELLA
rekræm
e
g-ninrekS retseV 2675eg Tlf.
go
f nedni ås
ro
itnarag
! nedoirep

2622 4226 .flT

v/ Claus W. Clemmesen · Sterrebyvej 51 · Hundstrup

toyoT i elaiceps ,
a
d
te
ot
y
s
o
k
Tr5762
æ
i Vester
e
v
lo
at
i· cwc@cwc.dk
c
ue
ape
sla
,6224
d
ke
otlstk
id
ræ
-v
Skerninge
4004

☎

12

HER FÅR DU SERVICE, KVALIT

TEGNESTUEN INN

NY ARKITEKT PÅ VEJ FREM
Den 1. april 2017 grundlagdes Tegnestuen Inn
af arkitekt og indehaver
Tobias Ulskov – de første
par måneder med base
på dennes privatadresse
hvorefter tegnestuen
rykkede ind i de lækre,
nyrenoverede lokaler på
Bredgade 39 i Aarup
”Som ny, ung arkitekt er den
moderne teknologi inkorporeret
som en naturlig del af mine løsninger”, fortæller Tobias Ulskov.
”Jeg ser med friske øjne på de
mange muligheder, byggeriet byder på. Udover at være arkitekt
har jeg flere års erfaring som
bygningskonstruktør og er oprindeligt uddannet murer. Teg-

nestuen Inn bygger på bundsolid
teknisk viden og forståelse for de
kvaliteter, der tilsammen skaber
et godt byggeri.
Firmaets landsdækkende kundekreds, som udspringer i det
vestfynske lokalområde, består
primært af erhvervskunder, som
genererer en lang række opgaver
omkring nybyg. Dertil kommer
en stigende gruppe private kunder med fokus på tilpasnings- og
renoveringsopgaver – herunder
energiberegning og energioptimering.”

Vi leverer fuld projektstyring på
alle opgavetyper og tager os af
alt omkring byggeledelse. Derudover er vi behjælpelige med
hensyn professionel rådgivning
– blandt andet teknisk rådgivning og korrekt ansøgning om
byggetilladelse. Vores kunder er
sikret et godt samarbejde og høj
kvalitet hele vejen gennem deres
byggeprojekter.
Som noget nyt kan Tegnestuen
Inn som en af de eneste i Dan-

mark tilbyde både salgsoptimering og køberrådgivning i
forbindelse med privat ejendomshandel. Blandt vores igangværende byggeprojekter er renoverings- og tilbygningsopgaver
på Fyn samt opførelsen af fire lagerhaller i Køge. Alle interesserede er velkomne til at kontakte
mig for mere detaljeret info om
de mange spændende løsninger,
Tegnestuen Inn har at byde på”,
slutter Tobias Ulskov.

Høj kvalitet i byggeriet
”Tegnestuen Inn samarbejder
med en kreds af lokale håndværkerfirmaer i alle fag. Et samarbejde der bygger på gensidig
tillid og ordnede forhold i opgaveløsningen – planlægning, økonomi, mandskab og tidsforbrug.

Tegnestuen Inn · Bredgade 39 · 5560 Aarup, Danmark · Tlf.: 20 94 49 21 · tobias@tegnestuen-inn.dk · www.tegnestuen-inn.dk
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Konditorbageren slår større brød op
Haarby Bageri i god
fremgang efter at være
flyttet til større faciliteter med butik og bageri
samt en god stor parkeringsplads

en kop kaffe og et stykke frisksmurt morgenbrød. Hertil kommer et stort bageri, der matcher
den stigende efterspørgsel på
godt bagværk – og så er der en
god stor parkeringsplads til kunderne.

Haarby og kunderne har taget
godt imod det nye Haarby Bageri, der er flyttet længere ind
i Algade, hvor der i en tidligere
kæde-dagligvarebutik er indrettet en stor og ny moderne butik
med også plads til at kunne nyde

Efter 10 år i det gamle velrenommerede bageri var det tiden
for at Christina og Allan Ringe
skulle tage en vigtig beslutning,
- og den blev taget, hvilket de
ikke har fortrudt.
Vi havde pladsmangel i det gamle bageri, fortæller bagermester

Allan Ringe midt i al travlheden
i bageriet. Løsningen blev, at da
det var muligt at overtage bygningerne her, så blev det sådan.
Vi overtog i starten af januar, og
så var det med at få lagt planer
og få dem udført så der kunne
indrettes butik og bageri, - og så
kunne vi holde åbningsdag den
4. maj.
Det var den helt rigtige beslutning, og på hverdage er fremgangen allerede steget med 25 %. Vi
leverer brød til lokale købmænd
samt blandt andet tankstationer
i kommunen. Hertil kommer at

vi har et samarbejde med Rema
1000, hvor vi blandt andet leverer brød til butikkerne i trekantsområdet.
Den store fremgang for Haarby
Bageri betyder også, at bageriet
dagligt kører to produktioner, og
det i dag med en medarbejderstab, der tæller 40 i alt – en mere
end tredobling af medarbejderstaben.

Haarby Bageri · Algade 28 · 5683 Haarby · Tlf.: 64 73 10 62 · allanringe@yahoo.com · www.haarbybageri.dk
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VI SAGDE TAK TIL VORES KUNDER FOR 25
GODE ÅR VED AT HOLDE EN FEST FOR BYEN

BRUGSKUNST
HOS MARLENE

SPAR Ebberup – Ebberupvej 75 – 5631 Ebberup – Tlf.: 6474 1182
Åbningtider: Mandag-søndag: 8:00-21:00
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EN STÆRK PARTNER
NÅR DET SKAL VÆRE KVALITET
Med stor faglighed og
mange års erfaring er
Højrup Emballage det
rette valg
Det startede for 54 år siden, hvor
Edith Christensen startede Højrup Æskefabrik, der startede
med brevordnere og så æsker til
daggamle kyllinger og flødeboller. Siden blev det til en bred vif-

te af kunder indenfor fødevarer,
bilindustri, legetøj, medicinalog tobaksindustrien.
Det velrenommerede firma genstarter nu efter fire års pause, og det med velkendte og erfarne
ansigter. Det er tredje generation ved Jesper Christensen, der
nu styrer firmaet.
Farmor startede virksomheden
med æsker og emballage, fortæl-

ler Jesper Christensen. Min far
Bent overtog det senere og drev
det videre. Han er stadig med
i det daglige og som designer, han har meget erfaring, og det
er jo synd hvis den store erfaring
skal gå til spilde.
Højrup Emballage laver æsker
og emballage til alle formål lige
fra chokolader til blomster, og
hvad der ellers er ønsket af kunderne.

Vi havde et godt ry, - og det vil
vi stadig arbejde på. Med vores
megen viden om emballage har
vi en god forståelse for hvordan
det fungerer hos kunderne, så
det kører optimalt i deres pakkemaskiner, - og vi arbejder tæt
sammen med kunderne for at
lave det ønskede produkt.
Højrup Emballage leverer til tiden
og med så høj kvalitet, at kunderne også sparer i produktionen.

Højrup Emballage ApS, Højrupvej 11, 5620 Glamsbjerg, Tlf. 88 44 00 05, jesper@hojrupemballage.dk / www.højrupemballage.dk

 2859 1859
info@cfbmontage.dk

SMEDEARBEJDE: CFB MONTAGE SPÆNDER BREDT
Christian Falk Blomberg
var hurtig til at tage
springet til at blive selvstændig efter endt uddannelse som kleinsmed
og danne CFB Montage i
2014. Firmaet beskæftiger sig med alt inden for
smedefaget og spænder
bredt.
CFB Montage med værksted ved
Ullerslev tæt ved motorvejen udfører således al slags montagearbejde og smedearbejde inden
for bygningsstål, som firmaet

er certificeret til, rustfrit stål,
opbygning af stålkonstruktioner, rørkonstruktioner, altaner,
gelænder, trapper, opbygning af
svejseværktøjer og reparation af
gamle maskiner m.m.

Opbygger netværk
Christian Falk Blomberg har
fra starten gjort meget for at få
opbygget et godt netværk og har
især i de første par år også arbejdet en del ude ved større virksomheder, der havde behov for
hjælp i perioder.
Jeg tager stadig ud og arbejder
som montør, når der er brug for
mig, for man skal ikke glemme
dem, der har hjulpet en, siger

han. Jeg rejser gerne rundt i hele
landet, selv om jeg mest arbejder
på Fyn.
Jeg nyder virkelig mit arbejde,
fordi det er så alsidigt. Der er
ikke to opgaver, der er ens, og
med base i mit værksted og med
min servicevogn påtager jeg mig
at løse mange slags opgaver.
Jeg er blevet godt modtaget og
får stadig flere opgaver ind, så
fremtiden tegner lyst, slutter
Christian Falk Blomberg.
Når det gælder rør og stål med
innovative mål, så er CFB Montage et godt valg.

CFB Montage - Odensevej 31C - 5540 Ullerslev - Tlf.: 2859 1859 - info@cfbmontage.dk - www.cfbmontage.dk

SIKKER TRANSPORT I SKRÆDDERSYET EMBALLAGE
For to år siden overtog
Peter Rosendahl emballageproduktionen fra
Koppenbjerg Savværk og
Trælasthandel i Glamsbjerg i et generationsskifte. Dengang var der
fem ansatte. I dag er der
syv, og fremtiden for
Koppenbjerg Emballage,
der leverer kundetilpassede løsninger inden for
træemballage, er lys.
Koppenbjerg Emballage har mange forskellige løsninger inden for
træemballage. I tæt samarbejde
med kunden udvikles holdbare
løsninger til ethvert produkt, der
skal transporteres sikkert.

Vi arbejder hele tiden på at styrke og udbrede vores image som
solid leverandør af individuelt
tilpassede træemballager. Vores
vigtigste opgave er at sikre, at
vores kunders varer ankommer
sikkert og intakt til destinationer
over hele verden , fortæller Peter
Rosendahl.

Godt gang i erhvervslivet
Vi har vores kunder primært
på Fyn og i Trekants-området.
Vi er vokset med de kunder, der
fulgte med i overtagelsen, men vi
har også fået mange nye kunder,
og vi kan tydeligt mærke, at der
er kommet rigtig god gang i det
fynske erhvervsliv, siger Peter
Rosendahl.
Vi ved hvor vigtigt det er, at emballagen passer til indholdet og
den tur, det skal ud på, Det er
en meget dårlig idé at spare på

emballagen, viser alle erfaringer.
Skal du f.eks. sende folk til USA
til at reparere en maskine, der er
blevet beskadiget under transporten, kan det blive rigtig dyrt,
siger Peter Rosendahl, og tilføjer:
Og så bruger vi naturligvis udelukkende varmebehandlet træ,
hvilket er et krav når man taler
eksport. Alle produkter produceres i bæredygtigt træ, for at minimere vores aftryk på miljøet.
Indtil videre deler Koppenbjerg
Emballage adresse med trælasthandelen, der fortsatte under ejeren, Bent Jensen.

I luften, på jorden eller
vandet
Koppenbjerg Emballage garanterer sikker transport på bil, skib
eller fly. Med mange års erfaring
på området er listen lang over
virksomheder, som Koppenbjerg

har hjulpet med at effektivisere
transporten af varer på tværs af
landegrænser.
Peter Rosendahl er uddannet
Cand. Merc. og har en fortid som
økonomidirektør i større fynske
og jyske virksomheder. Senest
var han virksomhedskonsulent
i Væksthus Syddanmark, hvor
han faldt over Koppenbjerg, som
han vurderede til at have et stort
potentiale for vækst, hvorfor han
købte det.
Jeg nyder virkelig alle de nye
udfordringer og det selv at prøve
kræfter med alle de opgaver, der
ligger i at drive egen virksomhed,
slutter Peter Rosendahl.

Koppenbjerg Emballage A/S - Assensvej 126 - 5620 Glamsbjerg - Tlf.: 3135 4300 - Mail: salg@koppenbjerg.dk - www.koppenbjerg.dk

EFFEKTIV OG HURTIG OPGAVELØSNING
Maskinsmeden er klar
når opgaven skal løses
Står man som firma og skal have
opgaven løst på bedste vis både
fagligt på højt niveau og indenfor
en tidsramme, så er Maskinsmeden klar til at rykke ud. Christoffer Grimsbjerg Kirkegaard
besluttede for fire år siden at
blive selvstændig, - og samtidig
være klar til at løse opgaverne,
når der var behov. Det er et alsidigt arbejde - blandt andet arbejde med kædebaneanlæg, traverskraner og pumper indenfor
kemi, - og ellers med vedligehold,
service og salg.
Her på værkstedet udføres mindre opgaver som salg af reservedele og service og reparation af
primært vej-, park- og havemaskiner, siger Christoffer. Men

ellers er den overvejende del af
arbejdet med industrimaskiner
indenfor overfladebehandling.
Et arbejde der kræver at man er
på 24-7 for at produktionen kan
køre uden de store forhindringer.
Maskinsmeden er efterspurgt,
og udover lokale kunder, så er
det store firmaer, hvor den kunde, der bor længst væk er i en afstand af 799 km, i Sverige, hvor
firmaet har flere kunder.

derne til dette er emner på fra
30 til 67 ton, der kan indeholde
op til 630 tons flydende zink.

Vi passer servicedelen på bl.a.
Dansk Overfladeteknik (DOT),
og det er primært afdelingen i
Ferritslev og køge. Her udfører
vi også meget kontrol for at forebygge fejl og stop i produktionen.

Det er planen, at der på sigt også
bliver søsat en webshop med salg
af reservedele til vej-, park- og
havemaskiner.

Det kræver stort planlægningsarbejde inden opgaven sættes i
gang, og vi er på hele tiden for
at løse opgaven. Det handler her
om hurtighed, for når en sådan
gryde skal i gang igen, så tager
det 7 dage at varme den op fra
kold til 460°.

Ved de større opgaver har Maskinsmeden gode samarbejdspartnere, og det er også påkrævet, når der skal skiftes gryder
i galvaniseringsprocessen. Gry-

Maskinsmeden ApS, Lydingevej 21, 5750 Ringe, Tlf. 23 74 24 92, stoffer@maskinsmeden.com / www.maskinsmeden.com
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Brug for flere

Et nummer - alle løsninger - ring 64711909
• Nye vinduer og døre
dør
• Nyt tag eller renovering
• Nye gulve eller belægning
• Glarmesterarbejde
mesterarbejde

Skal vi hjælpe med boligen?
Husk at du igen kan benytte dig af servicefradraget....
Husk
at du kan få fradrag til arbejdsløn på energiforbedringer

Et nummer - alle løsninger - ring 64711909
• Nye vinduer og døre
dør
• Nyt tag eller renovering
• Nye gulve eller belægning
• Glarmesterarbejde
mesterarbejde
Rundt om Assens 27
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også rør i dette materiale til pakninger i fly-, offshore-, vindmølle- og andre industrier. Dansk
Elastomer A/S er én af blot 3-4
virksomheder i Danmark med
dette produktionsmæssige speciale. Såvel kunde- som opgavemæssigt har vi meget stor
spændvidde”, fortsætter Jacob
Gade. ”Vores kundekreds spænder lige fra små lokale håndværkerfirmaer til diverse aktører i
den internationale storindustri.”

Firmaet grundlagdes
i 1979 i en smedje i
Harndrup af Jens Gade
og flyttede i 1982 til
Aarup. Her kom der
fart på udviklingen i
den højt specialiserede
virksomhed, som i dag
ejes og drives af grundlægerens søn Jacob
Gade

Kvalitet, fleksibilitet og
hurtig levering

”Dansk Elastomer A/S er en ordreproducerende
virksomhed
med kunder i hele Europa, USA,
Hong Kong og Kina. Vi arbejder
med polyuretan – et materiale
som blandt andet anvendes til
belægning af hjul og valser”,
fortæller indehaver Jacob Gade.
”Her på virksomheden støbes der

”Dansk Elastomer A/S medvirker ofte hele vejen gennem et
projekt som kundens garant for
optimale løsninger. Eksempelvis
skal gummibelægningen på hjul
og båndvalser kunne honorere
vidt forskellige krav, hvad angår
hårdhed og belastningstolerance. Via vores erfaring og knowhow sikrer vi, at de leverede

løsninger matcher kundernes specifikke behov.
For vores medarbejdere
gælder det helt generelt,
at deres faglige dygtighed
og engagement ofte udmønter sig i, at de aktivt
medvirker i den kreative
udvikling af nye ideer. En
lidt anderledes opgave har
været fremstilling af attrapgeværer med jernkerne til det danske forsvar.
Geværerne er modstandsdygtige overfor hårde belastninger og anvendes i
øvelsesregi. En gennemgående fællesnævner for vores store aktivitetsfelt er,
at vi prioriterer kvalitet,
fleksibilitet og hurtig levering. Og der er fuld fart på
udviklingen. Dansk Elastomer A/S beskæftiger 25
medarbejdere, hvoraf 3 er
ansat i år”, slutter Jacob
Gade.

Dansk Elastomer A/S
Snedkervænget 2
5560 Aarup
Tlf.: 64 43 32 20
info@dansk-elastomer.dk
www.dansk-elastomer.dk

FILTERBRÆNDER
Hos Filterbrænder klarer vi rensning af alle gængse partikelfiltre
og SCR katalysatorer på markedet. Det gælder både lastbiler,
person- og varevogne samt landbrugskøretøjer.
Et stoppet filter kan fører til nedsat trækkraft og et forhøjet
brændstofforbrug, hvilket hverken er godt for miljøet eller
økonomien.
Det er vigtigt altid at holde et filter rent og fuldt funktionelt, men
det behøver slet ikke at være nogen stor eller besværlig opgave
for dig eller dit firma.
Du ringer bare til os!

 2363 6383 / 2363 5853

Filterbrænder – Brylle Industrivej 1 – 5690 Tommerup – Tlf.: 23 63 63 83 / 23 63 58 53 – filterbraender@gmail.com – www.filterbraender.dk
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Øget synlighed med private label
”Ved BK-Packs grundlæggelse
var vi én ud af kun ganske få
aktører på markedet for
netemballage til erhvervslivet,
især store pakkerier i hele
Skandinavien – et scenarie som
gennem årene har ændret sig
markant”, fortæller administrerende direktør Kjeld Andersen.
”I takt med markedsudviklingen har vi løbende udvidet
vores forretningsfokus med
flexotryk og pakkeri. Kerneaktiviteten er dog stadig emballage,
som i dag tegner sig for over 50
% af omsætningen. I tidens løb
har vi opbygget et stort
netværk af kunder og samarbejdspartnere i hele Europa og
Fjernøsten. BK-Pack servicerer
en geografisk vidtspændende
kreds af både erhvervs- og
privatkunder.”

FAKTABOKS:

Haarby-firmaet BK-Pack
grundlægges i 1983 af Birgitte
& Flemming Knudsen i en
mindre produktionsbygning. I
start 90’erne udvides familievirksomheden med den
tidligere Jordløse Mølle, som i
dag huser administration, flexo
trykkeri og lager. I 2000-tallet
er den dynamiske virksomhed
udvidet med to lagerhaller, så
lagerkapaciteten kommer op på
over 4000 m2. Flexotrykkeriet
der løbende styrkes med
moderne teknologi, producerer

kantbånd, afmærkningsbånd,
reklamebånd, folier med private
label til flowpack og twistet
indpakning. I 2016 etableres
eget pakkeri. Nøgleaktiviteter
hér er pakning af chipsposer og
diverse kundespecifikke
produkter i Private Label regi.

Emballageløsninger til
erhvervskunder og private

”BK-Pack fører et bredt
sortiment af netemballage,
heriblandt endeløse net,
rullesække, og netsække til
brænde og grøntsager. Dertil
kommer fuglenet til vinplanter
og frugttræer, stilladsnet, PP
sække, sandsække, og storsække/bigbags samt tilbehør til
disse. Som supplement til salget
af emballageprodukter til
erhvervskunder har vi siden
2010 via vores web-shop
markedsført et bredt udvalg af
produkter målrettet de mange
privatkunder med hobbyvirksomheder som vejboder og
gårdbutikker. Blandt de
topsælgende produkter i dette
segment er papirsposer,
plastposer, pulp- og plastbakker.
Vi er lagerførende for vore
kunder og kan derfor levere fra
dag til dag.”

dette specialområde betjener vi
en landsdækkende kundekreds,
primært bestående af erhvervskunder og foreninger. I over 30
år har vi arbejdet med tryk i
alle former og størrelser, og på
baggrund heraf har vi stor
erfaring og faglig viden. Vores
dygtige medarbejdere er et
kæmpe aktiv. Deres erfaring,
branchekendskab og store
engagement er en vigtig
bestanddel i dét at skabe gode
oplevelser, der får kunderne til
vende tilbage igen og igen.
Flexotrykkeriet opdateres
løbende med den nyeste
teknologi på området. Populære
trykprodukter er reklamebånd,
afspærringsbånd, minestrimler,
folier til flowpack og twistet
indpakning mv.”

Private Label – et
voksende aktivitetsområde

Vi spænder lige fra kantbånd og
bolsjefolie til vores nyeste produkt
chipsposer – alt sammen med
reklametryk efter kundens
individuelle ønsker og behov.
Design og layout udvikles af vores
egen grafiske afdeling i tæt
samarbejde med kunden. Via et
totalkoncept på Private Label
fronten yder vi høj service lige fra
idéfasen til leveringen af de
færdige produkter. Nyheder vil
løbende blive præsenteret på
BK-Packs hjemmeside. I den
nærmeste tid vil det primært
handle om ny teknologi i flexo
trykkeriet, pakkeriet og de nye og
spændende kommunikationsmuligheder, vi med Private Label
kan tilbyde vores kunder. Alle
interesserede er velkomne til at
kontakte os for mere detaljeret
info”, slutter Kjeld Andersen.

”En hastigt voksende aktivitet i
flexotrykkeriet er fremstilling
af Private Label produkter til
en bred vifte af firmaer,
reklamebureauer, hoteller,
messearrangører og
distributører.

Flexotryk i alle former
og størrelser
”BK-Pack tilbyder alt i
flexotryk og reklametryk. På
BK-Pack ApS
Jordløse Møllevej 27A
5683 Haarby

Tlf.: 64 73 12 59

E-mail: bk-pack@bk-pack.dk
www.bk-pack.dk

19

RH Autoteknik
v/ Ronni Harris Hansen

AUTOMESTER HAR FÅET EN GOD START
RH Autoteknik i Brobyværk er blevet taget
godt imod af kunderne
For godt et halvt år siden besluttede Ronni Harris Hansen, at
tiden var til at realisere en drøm
om at blive selvstændig med eget
værksted. Efter flere år at have
arbejdet som ansat mekaniker
og værkfører, bød muligheden
sig og RH Autoteknik så dagens
lys.
Det er en gammel tanke, at jeg
har villet have mit eget, siger
Ronni. Så da muligheden for at
overtage det tidligere autoværksted på Bøgebjergvej i Brobyværk kom slog jeg til.

Det har heldigvis været den rigtige beslutning, jeg har fået en
stor opbakning fra lokalområdet
både privat kunder men også
mange erhvervskunder. Derfor har jeg allerede nu ansat en
svend.
Ronni Harris Hansen er en erfaren mekaniker, der kan sit fag
og sætter det faglige og kvalitet
højt. Han har også deltaget i
konkurrencer inden for bran-

chen og blev i 2014 kåret som
Årets Diagnosetekniker på FTZ
Automessen.
RH Autoteknik er en del af Automester, som også giver tryghed
for kunderne. Automester har
nogle høje krav og normer der
stiller krav til værkstedet.
De biler der kommer hos os, er en
blanding af helt nye biler. Mange
kunder har nemlig allerede fun-

det ud af, at nyvognsgarantien
bevares, når blot alle serviceeftersyn overholdes og man får et
Automester stempel i servicebogen.
Jeg lægger vægt på vores arbejde
udføres med høj kvalitet og ønsker at være kendt for at lave et
godt stykke fagligt arbejde.

Ronni Hansen, ejer

RH Autoteknik, Bøgebjergvej 54, 5672 Broby, Tlf. 21 33 12 00, rh@rhautoteknik.dk / www.rhautoteknik.dk
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21 69 52 27
LAGERHOTEL - LAGERLEJE
Vi har lagerhotel med både udendørs/indendørs
lagerplads, hvor vi tilbyder at håndtere, ompakke
og lagre vare for efterfølgende at distribuere i
hele landet, samt evt. leje af plads/bygning til
eget brug.
Lagerhotellet har plads til nye kunder!!
Indendørs plads ca. 5-600 pallepladser.
Udendørs plads 13.000 kvm. med læsseramper.
Alle størrelse opgaver har interesse lige fra
1 pl og op efter.
Vi kan tilbyde at modtage dine vare aflæsse og
læsse, håndtere dem pakke/ompakke, afsende
eller distribuere dem.
Ring eller mail for at høre om mulighederne

TRANSPORTLØSNINGER
Stentransporten Vissenbjerg driver logistik/
Vognmandsforretning for mange typer kunder og
mange forskellige løsninger.
En enkeltstående opgave 0-38 tons med el.
uden kran
Størrer mængder gods, som skal distribueres
med el. uden kran
Kranlogistik: hvor vi distribuere kundens varer
fra 1 eller flere udgangspunkter, til hele landet
Sydsverige og Nordtyskland
Lager-kran logistik: Vi henter varer hos en
leverandør eller afdeling, lagrer dem evt.
ompakker, for efterfølgende at distribuere dem
delpartier eller full loads.
Kranarbejde: Vi udfører kranarbejde med kraner
fra 10-30 m. rækkevidde.
Specialtransport: Vi transporterer emner på
overmål.
Stentransporten Vissenbjerg · Industrivej 3 · 5492 Vissenbjerg
Stentransporten Vissenbjerg ApS · Højmarken 6 · 5492 Vissenbjerg · Tlf.: 21 69 52 27
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Jensen Motor
Det vestfynske specialfirma, som grundlagdes
i 2010 af indehaver Ejgil
Jensen, fokuserer på
salg, service og reparation af robotplæneklippere af mærket AMBROGIO samt et stort udvalg
af have/park-maskiner til
private og professionelle
”Jensen Motors robotplæneklippere fra AMBROGIO byder på
markedets bedste programme-

ring og længste aktionsradius
– fra 400 til 30.000 m2”, fortæller indehaver Ejgil Jensen. ”Ingen andre mærker har så stor
spændvidde.
AMBROGIO er
forretningsmæssigt associeret
med ZUCCHETTI-koncernen,
hvis danske partnere er Green
Robots i Århus og Blue Ocean
Robotics i Odense.”

totalløsninger med indbygget
tilfredshedsgaranti. Jensen Motor kan tilbyde demo-opstilling
af plæneklipperen hjemme hos
kunden, så denne bliver fortrolig
med robotten og får et realistisk
billede af, hvad den kan. Virker
robotplæneklipperen ikke efter
hensigten, annulleres handlen
uden omkostninger for kunden.”

Totalløsninger med
tilfredshedsgaranti

Valgfri programmering og
høj sikkerhed

”God kundekommunikation er
alfa og omega på et område som
dette, der for mange endnu er
relativt nyt”, fortsætter Ejgil
Jensen. ”Vi sælger udelukkende

”Jensen Motor yder kompetent
vejledning og sørger for programmering og installation.
De enkelte robotter tilpasses de
områder, de skal operere i. Dét

gælder både med hensyn til deres praktiske funktion og det
brugerinterface, kunden ønsker
at betjene sig af. Man kan frit
vælge mellem selv at programmere robotten via mobiltelefon
eller en 100 % automatiseret
løsning. Begge løsninger inkluderer en høj grad af sikkerhed.
AMBROGIO er, som det eneste
brand på markedet, udstyret
med en speciel afskærmning
af kniven, så fremmedlegemer,
såsom pindsvin, ikke kommer i
kontakt med den. Alle interesserede er velkomne til at kontakte
os for yderligere info”, slutter Ejgil Jensen.

Jensen Motor
v/ Ejgil Jensen
Grøftebjergvej 1 · 5492 Vissenbjerg
Tlf.: 21 27 13 92 · jensen.motore@gmail.com
www.jensenmotor.dk

– SKILTEMANDEN VED HVORDAN DEN SKAL SKÆRES
Siden 1986 har Arne
Jensen som uddannet
grafisk designer arbejdet med dekorationer af
bygninger, biler, motorcykler, tøj m.m. - i de
første år med brug af
kniven, men i mange år
med computeren som et
effektivt redskab.

stermærker, der monteres på det
emne, der skal udsmykkes, og
det kan være alt fra t-shirt over
motorcykler og biler til facader.
Kunden kan vælge at få Arne
Jensen til at sørge for monteringen eller selv gøre det. Der er en
fyldestgørende manual på skiltemanden.dk

De små opgaver
Her kan man også bestille den

dekoration, man ønsker, og man
behøver ikke at bestille i store
mængder.
I dag er det hele jo på computeren, så får man brug for en ekstra portion, kan jeg hurtigt finde
ordren frem igen, siger Arne
Jensen, der også lover, at ordren
ekspederes inden for 48 timer.

de små opgaver, f.eks. et stykke
tøj i begrænset mængde til en
fødselsdag. Lige så udsmykning
af motorcykler, som jeg arbejder
meget i, eller håndværkeren, der
skal have logo og navn på firmabilen, siger Arne Jensen.

En af mine stærkeste punkter er

I dag laver jeg et udkast på computeren, hvis et firma skal have
fremstillet et skilt til facaden,
og jeg kan også sætte det ind på
et billede af facaden, så kunden
kan se, hvordan det kommer til
at se ud, siger Arne Jensen.
Dekorationerne er en slags kli-
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Skiltemanden v/Arne Jensen – Bystævnevej 24 – 5690 Tommerup – Tlf.: 2538 0948 – arne@skiltemanden.dk – www.skiltemanden.dk

Spar penge på den rette energiløsning
Bøgskov A/S er en stærk
partner indenfor VVS,
Blik og Ventilation til såvel private som erhverv.
Skal du have bygget nyt, have
renoveret, tænker du i godt
klima eller ny energiløsning, så
kontakt Bøgskov A/S. De har
opsamlet mange års erfaring og
har samtidig via efter- og videreuddannelse sørget for at være
opdateret med alt det nye, og udfører både store og små opgaver.
Bøgskov VVS blev stiftet i 1996
som et VVS og blikkenslagerfirma af autoriseret VVS installatør Johnny Bøgskov, der efterfølgende har uddannet sig som
energivejleder til alle bygningstyper. I 2009 skiftede firmaet
navn til Bøgskov A/S, da firmaet

også løser bl.a. ventilations og
styringsopgaver.
Vi udfører alt inden for VVS,
Blik og Ventilation for både private og erhverv. Vore erhvervskunder har hos os mulighed for
at have en leverandør til alle opgaver, der er behov for at få løst
indenfor disse områder. Skulle
der være behov for ekstra mandskab til en meget stor opgave,
har vi via vort medlemskab af
den landsdækkende kæde Bedre
Bad og Bedre Energi mulighed
for at trække på en større mandskabsstyrke.
Som uddannet energivejleder
lægger jeg stor vægt på vejledning og rådgivning, så du får
dækket dit behov for varmt
vand, ren luft med videre med
den bedste totaløkonomi, sikkerhed og komfort.

Udviklingen i markedet for opvarmning peger blandt andet på
hybridanlæg, hvor varmepumper
kombineres med gas eller oliefyr,
som f.eks. på Salbrovadskolen,
hvor det eksisterende oliefyr
blev kombineret med en stor luft
til vand varmepumpe. Det er en
investering, der hurtigt har tjent
sig ind og som sparer miljøet for
mange tons co2 hvert år.

Bøgskov A/S udfører service
på VVS, gasinstallationer,
stokerfyr og ventilation.
Vi dækker hele behovet for service, både de regelmæssige eftersyn samt når der opstår akutte
behov. Vi har døgnvagt året
rundt og er klar til at rykke hurtigt ud, når der er behov for det.
Oliefyr kan tilbydes serviceret
via en fast samarbejdspartner.

Bøgskov A/S, Østergade 33F, 5610 Assens, Tlf.: 64 71 56 46, jf@boegskov-vvs.dk / www.boegskov-vvs.dk

Et centralt led i kølekæden
Dan – Cool opbygger og
indretter kølebiler til
ethvert formål
Har man brug for en kølebil til
transport og levering af varer, så kan man med fordel henvende
sig hos Dan – Cool i Aarup, der
har årelang erfaring med opbygning og indretning af kølebiler,
og det hvad enten det drejer sig
om store industrivirksomheder,
bilforhandlere eller den lille
slagterbutik. Hos Dan – Cool

lægger de vægt på at imødekomme nøjagtig de behov, som
kunden efterspørger.
Vi ved, hvad der er på spil, når
det drejer sig om levering og kørsel af varer med kølebil. Først
og fremmest handler det om at
have en kølebil, der er til at stole
på. En bil, som holder den rigtige temperatur – også når solen
står allerhøjest på himlen, siger
indehaver John Hansen.

te totalløsning hviler på et samarbejde med markedets bedste
leverandører inden for køleanlæg, isolering og interiør. I tæt
dialog med en af medarbejderne
får kunden et skræddersyet bud
på, hvilken løsning og hvilke
produkter, der tilgodeser præcist deres behov.

Dan – Cool´s garanti for den ret-

Dan•Cool · Kertevej 25 · 5560 Aarup · Tlf. 64431847 · info@dan-cool.dk · www.dan-cool.dk
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Tubæk Slibeservice ApS

Høj faglighed og stor erfaring er et grundelement i alt arbejde
udført af vores slibefirma.
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Buffet

Brunch

Her finder du hurtigt og nemt
dæk og fælge til dit behov.
info@vestfynsundervognscenter
. vestfynsundervognscenter.dk

3 slags kød
Pr. couvert

• Ferskrøget laks m. asparges

- Kan ikke ændres

109,-

• Scramble egg
• Ristede cocktailpølser
• Ristet bacon
• Kold skinke m tomat og agurk

Strategisk rådgivning inden for ledelse af • Rullepølse m. løg og sky
• Lun leverpostej
kvalitet, miljø og arbejdsmiljø

Buffet
- med det hele
Vælg selv 4 slags kød

• Pandekager m. ahornsirup

Kontakt os for yderligere information

• Frugtfad

Pr. couvert

Pr. couvert

Vi har kompetencer inden for
• Skæreost, brie
– ISO9001, ISO14001 og den kommende • Marmelade og Nutella
ISO45001 standard
• Rugbrød, franskbrød,
– miljømærkning med Svanemærket, FSC vælg mellem: Rundstykker
eller grovbrød og smør
og PEFC

136,-

• Wienerbrød

109,-

green-care.dk – Ebberupvej 82, 5631 Ebberup – tlf.:60 51 14 09 – post@green-care.dk

Mange stamkunder

Hundstrup Kro

Fleksibilitet er et nøgleord

Søndags spisning! kl. 12-15

FÅBORGVEJ 96 • 5620 GLAMSBJERG • TLF. 20 33 12 45
• TUBAEK@DBMAIL.DK
S T E N SWWW.TUBAEK.DK
TRUP
OLLERUP

69dB

4 DÆK

I vores virksomhed udføres meget arbejde som underleverandør. Mange opgaver løses for kunder, som løbende vender
tilbage med nye opgaver. Det tager vi her i virksomheden som
et tegn på, at vi til stadighed leverer godt, stabilt håndværk,
og at vi leverer det til tiden
Tubæk Slibeservice løser ofte hasteopgaver eller opgaver, som
er meget specielle. For os er det vigtigt, at vi kan træde til, når
kunden har det største behov. Står du lige nu og mangler et
kompatibelt sliberi, er du meget velkommen til at kontakte os.

A

117316 15

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

K1

195/65R15 91T

Atmosfære og god gammeldags kromad

160,

3 retter kun kr.
3 retter incl. kaffe kun kr.

175,-

B E ST I L L I N G O G E V T. S P Ø RG S M Å L B E SVA R E S PÅ T L F . 6 2 6 2 3 0 3 4

W W W. H E N R I K S D I N E RO G S MØ R R E B RØ D . D K
A L L E R E T T E R M I N . 1 0 CO U V E RT E R

117316 15

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

Assens Bil Center ApS
NANOENERGY 3
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Skal forudbestilles!

Kåring: Opel Vivaro og Renault Trafic kan nu smykke sig
med titlen Årets Varebil i Danmark 2015.
Bag kåringen står de danske
motorjournalister, som altså
pegede på Vivaro og Trafic, som
den bedste varebil.
Kåringen fandt sted i forbindelse med åbningen af transportmessen i Herning under
overværelse af trafikminister
Magnus Heunicke.
Den fransk-tyske varebil

FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Selsskabslokalermed plads til 150 pers.

up Aarup
Bilsyn
er din
Bilsyn
er din
okalelokale
synshal
synshal

er udviklet i fællesskab af de to
fabrikker.
Bilerne bygges på Renault og
Opel fabrikker i Spanien, Frankrig og England, oplyser de danske importører af de to biler i en
pressemeddelelse i anledning af
kåringen.
Sidste gang Opel og Renault
sammen vandt titlen Årets Varebil i Danmark var med Renault
Master og Opel Movano, der
som Trafic og Vivaro også er et
resultat af det fransk-tyske samarbejde.

MILJØDÆK
Tilbuddet
gælder til og med 1. maj 2015

P

Hvad gør du, hvis én af dine medarbejdere mister?
Det kan være meget svært som
sorgramt at komme tilbage på
arbejde efter at have mistet, og
som arbejdsgiver kan det være
rigtig svært at mangle en medarbejder i sin virksomhed. Derfor gælder det om at hjælpe den
sørgende tilbage på arbejde så
omsorgsfuldt som muligt.
Mange arbejdsgivere oplever en
udfordring i at sikre omsorg og
nærvær uden at presse sin medarbejder, når vedkommende lige
har mistet. Det er derfor en god
idé at få rådgivning om, hvordan
du som arbejdsgiver på bedste
og mest omsorgsfulde vis støtter
din medarbejder i processen med
at komme tilbage på arbejde i en
sorgfyldt tid.
Mennesker reagerer forskelligt
på sorg – nogle oplever det at
komme tilbage på arbejde som

en tiltrængt pause fra sorgen,
mens andre frygter at komme
tilbage på arbejde og stå ansigt
til ansigt med chefen og kollegerne. For hvad vil kollegerne sige,
eller ikke sige? Og hvad har den
sørgende medarbejder brug for?
At hjælpe en sorgramt medarbejder tilbage på arbejdspladsen
giver ofte et positivt udslag på
både det psykiske arbejdsmiljø
og økonomien på lidt længere
sigt.
Om-sorgen.dk tilbyder virksomheder rådgivning om, hvordan
arbejdsgivere så omsorgsfuldt
som muligt får medarbejderen
hurtigt tilbage på arbejde. Det
er både til fordel for dig som
arbejdsgiver, men også for din
medarbejder. Der er mange
spørgsmål, og usikkerheden kan
være stor.

Susanne Holm fra Om-sorgen.dk
kan hjælpe og guide dig til at forstå den sørgende og vedkommendes mulige behov samt bistå med
en plan for at få medarbejderen
tilbage på arbejde.

Kontakt Om-sorgen.dk
for en uforpligtende dialog
på tlf.: 4076 6041 eller mail:
info@om-sorgen.dk.
Du kan læse mere på
www.om-sorgen.dk

Om-sorgen.dk

ÅBNINGSTIDER:
Tors ....... 9.00-17.30
Fre ........ 9.00-18.00

TIL GÅRDBUTIKKER:

HJEMMESLAGTNING:

Vi anbefaler os til slagtning til gårdbutikker
med specielle udskæringer og hakning efter
eget ønske, samt prismærkeringer med
gårdbutikkens eget logo og fabrikering af
egen pålægsvarer.

Hjemmeslagtning og afhentning af dine dyr i
vores egen lastbil, grise såvel som kreature.
Opskæring og partering efter eget ønske
mens I ser på. Vi laver også gerne jeres
pålægs- og røgvarer. Er der problemer med
indfangning af kreature, kommer vi og skyder dem på marken. (Husk dyrlæge attest).
Ring og aftal tid.

KØDPRODUKTION I PAGT MED NATUREN

Skallebølle Slagtehus · Odensevej 153 · 5492 Vissenbjerg
Tlf.: 65 96 80 37 · skb-slagtehus@hotmail.com · www.skallebølleslagter.dk
25

Grilleksperter tænder op for træpillerne

Flere af landet grilleksperter har fået øjnene op for træpillegrillens
særlige egenskaber.

AMERIKANERNES
FAVORIT-GRILL BLIVER FYNSK

”Træpillegrillen giver en helt særlig røget grillsmag fra træpillerne.
Inden for konkurrencegrill går man meget op i røgringe, og hvor
langt de trækker ind i kødet. Her er det helt formidabelt, hvad
træpillegrillen kan præstere.”
Den Skaldede Slagter, nordisk mester i grill 2015

Den vestfynske erhvervsmand og iværksætter
Jesper Christensen er
med træpillegrillen i
gang med at forandre
grillkulturen i Danmark

i dag sælges i både Danmark og
flere europæiske lande.

Jesper Christensen har med Danish Pellet Grills (DPG) introduceret en helt ny type grill på det
danske marked, der udfordrer
både kul- og gasgrillen.

Grillen giver mulighed for at
lave ægte barbecue efter ”low &
slow”-princippet. Med indirekte
varme og automatisk indstilling
af temperaturen, er den rigtig
god til langtidsstegning, for eksempel pulled pork, siger Jesper
Christensen, der ikke blot sælger
til private, men også har udviklet en stor model til restauranter
og catering-virksomheder.

Inspirationen er hentet fra de
amerikanske ”pellet smokers”,
som er en af de særdeles populære grilltyper i USA. Jesper
Christensen har designet og
produceret en træpillegrill, som

Det unikke ved grillen er, at den
brænder på træpiller, som fås i
forskellige blandinger, og dermed tilfører kødet en autentisk
røget smag.

GLÆD DINE KUNDER ...
MED LOGOSLIK!

Alle priser er excl. Moms, levering og miljøbidrag kr. 55,-

FÅ ET GODT TILBUD!
FED VEST V/20 STK.
INCL. LOGOBRODERI

Træpillegrillen fås i tre størrelser, hvoraf den største er
udviklet til restaurations- og
cateringbranchen. Der kan
vælges mellem 10 forskellige
slags træpiller med hver sin
unikke smag. Ahorn, kirsebær
og rød eg er nogle af de træsorter, som er velegnede til grill.
Træet stammer fra de canadiske
skove, og det er 100 % rent
træ, som anvendes.

DPG er etableret i 2014 og har
domicil i Glamsbjerg på Vestfyn.
Virksomheden er ejet af Jesper
Christensen og har ud over egen
webshop forhandlere i både
Danmark, Norge og Tyskland.
Læs mere på www.dpg.dk

HOLD MØDER MED
DIN EGEN LOGO
DÆKKESERVIET!
500 STK. 1.000,1000 STK. 1.250 ,-

PR. STK. 389,-

VISITKORT

I EN FART!
HERRE/DAME

ISSKRABER MED LOGO
V/500 STK.

Vi printer 100 stk.
for 350,- kr.

LÆKKER POLO V/20 STK.
INCL. DIT LOGO I EN FARVE

FRA 119,-

FRA 4,6 PR. STK.

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

ELEGANT TOPMODEL ER BIL MED STIL
Arteon hedder den nye
bil fra VW der tilbydes i
to udstyrsversioner
Med den nye topmodel Arteon
har VW gjort kunsten at bringe
VW op i bilernes finere klasse
sammen med konkurrenterne
Audi A5, BMW 4-serie Gran
Coupé, Mercedes C-klasse og Jaguar XE.

V
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des i to udstyrsversioner - Elegance og R-Line. Det er to versioner, der adskiller sig både i
eksteriør og interiør. Elegance
er bilen med det mere klassisk
eksklusive udtryk og R-Line er
med fokus på sportsappeal. Men
fælles for begge versioner er en
omfattende mængde standardudstyr.

Arteon klarer sig godt på landevejen er meldingen fra Erhverv
Fyn, der har været bag rattet.
Den kører fint og præcist, - og
er ikke mindst en udstyrsmodel,
der også er særdeles velegnet til
langturskørsel.

Trods fem døre har VW Arteon
med rammeløse døre og en faldende taglinie skabt en bil med
et elegant coupélook. Designet er
nyt og mere dramatisk og er med
til at skabe en bil, der har sit helt
eget kendetegn. Arteon er noget
særligt og kan måske bringes til
at blive VW´s spydspids.

Den nye topmodel Arteon tilby-

I Arteon får man allerede i basis-

udgaven fine detaljer som blandt
andet blanke rudelister og en
stor infotainment skærmanlæg med 8” touchskærm i glas,
3-zone klimaanlæg og fjernbetjent centrallås med nøglefri betjening. Dertil kan man tilkøbe
et væld af assistent-systemer,
der både øger sikkerheden og
komforten under køreturen.

trafikken og sikkert holde ind i
rabatten af sig selv.
Den foreløbige topmodel bliver
en 280 hestes 2,0 TSI og firhjulstræk.

På sikkerhedsfronten har Arteon adaptiv fartpilot op til 210
km/t og vognbaneassistent.
Desuden er der automatisk nødbremse og LED-forlygter med
kurvelys. Den aktive fartpilot
kan selv ved hjælp af navigations-data og et kamera i forruden
justere bilens hastighed, så den
passer til fartgrænser, sving og
rundkørsler. Det fungerer godt
for det meste. Skulle du få et ildebefindende bag rattet, kan det
nye ”Emergency Assist” system
få Arteon til at orientere sig i

KIG FORBI VOLKSWAGEN ODENSE OG PRØV DEN NYE ARTEON
Volkswagen Odense | Middelfartvej 50 | 5200 Odense V | Tlf.: 63 11 85 00 | odense@vw.dk | www.vw-odense.dk
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UDSØGT GAVEARTIKEL
Skin Gin er i dag anerkendt som et yderst luksuriøst brand. Der fremstilles
editions til firmaer af forskellig art. Firmaerne kan få deres eget logo præget
ind i den luksuriøse flaske til overkommelige priser og som fradragsberettigede kundegaver.
Vi har lavet editions til virksomheder som Bentley, McLaren, Wempe Juwelier
Tyskland, Park Hotel, Swiss Hotel, Sir Nicolaj Hotel, Bugatti og mange flere.
Man ser ikke, om flaskerne er fyldte eller tomme, og derfor lader kunderne
de smukke flasker stå hjemme, selv om de er tomme, og virksomhedens
logo er på flasken, og det resulterer i en perfekt indirekte marketing overfor
kunderne samt de besøgende i hjemmene.
Smagen er af højeste og enestående kvalitet med en forfriskende note at
marokkansk mynte og citrusdestillater. Destilleret af Martin Birk Jensen, en
dansker fra Svendborg bosiddende i Tyskland.

MARTIN BIRK JENSEN
SKIN GIN GMBH

TEL.: +49 (0) 4142 8894411
MOB.: +49 (0) 151 14960305

ALTER MARKTPLATZ 8
D-21720 STEINKIRCHEN, GERMANY

INFO@SKIN-GIN.COM
WWW.SKIN-GIN.COM

- løsninger til bolig og erhverv!

kt os
Konta er vi ud

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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Farve X-perten.dk
Gørtlervej 4, 5750 Ringe
Tlf. 62 63 30 14
ringe@farvexperten.dk
www.farvex-perten.dk

VI LEVERER

LIGE TIL DØREN

Troværdig og seriøs samarbejdspartner!
Det er ambitionen hos XL-BYG Jens Schultz a/s, at vi vil være en del af håndværkerens værdikæde, og vi er parate til at tage vores del af ansvaret for, at kundernes
hverdag på byggepladserne rundt omkring fungerer så effektivt som muligt. Det vil vi
gøre ved at sikre, at håndværkeren kan få de rigtige varer til rette tid, kvalitet og pris.

Vi leverer på hele Fyn…og mere end det!

Henning

Flemming
Niels

e
l
a
lok

Vi er DIN
PROFFCENTER
Odensevej 116
5700 Svendborg
Tlf: 62 21 24 28

Planlægning og god logistik er afgørende for, at kundernes byggematerialer leveres i rette mængde til rette tid og sted.
XL-BYG Jens Schultz a/s beskæftiger 20 medarbejdere indenfor Lager og Logistik.
Flemming har ansvaret for, ordrerne bliver pakket klar til kørsel. Dernæst sørger
Henning og Niels for udbringningen.
Der rådes over 6 lastbiler med kranaflæsning, hvor en af lastbilerne dagligt servicerer Ærø. En mindre ladbil varetager små byopgaver og intern varekørsel.
Vi står til rådighed med levering af byggematerialer på hele Fyn. Vi kører også
gerne større leverancer til fx Jylland og Sjælland. Ved mindre ordre udenfor Fyn,
samarbejder vi med andre XL-BYG forretninger, som står for udbringningen, men
faktura kommer stadig fra XL-BYG Jens Schultz a/s.

trælast og byggecenter
BYGGECENTER
Nyborgvej 2
5700 Svendborg
Tlf: 62 21 33 13

RUDKØBING

Schnohrsvej 40
5900 Rudkøbing
Tlf: 62 51 11 45

ÆRØ

Industrivej 5
5960 Marstal
Tlf: 62 53 11 21

Hvad kan vi gør for dig? Med et bredt og dybt sortiment fordelt på 4 afdelinger, er vi godt repræsenteret på hele Sydfyn. Vi ønsker at være totalleverandør af byggematerialer til alle byggeriets faser. Når du handler hos XL-BYG Jens Schultz a/s, bakker du ikke bare op om en lokal virksomhed og arbejdsplads, du sikre dig også altid faglig ekspertise, god service og inspiration samt at gøre en god handel…Vi ved, hvad vi taler om!
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BADEHOTEL
HARMONIEN
Lækre værelser
Italiensk restaurant og pizzaria
Møde og event lokaler
Privat have ned til havet
Perfekt for virksomheder og store selskaber.
Åben hele året. Frokost er inkluderet hvis man
overnatter to nætter eller mere.
Se billeder og arrangementer på vores facebook:
www.facebook.com/badehotelaeroe

Badehotel Harmonien – Brogade 1, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 42 50 00 05 – info@badehotelharmonien.dk
www.badehotelharmonien.dk

Bustransport til erhvervslivet
- lige meget hvor du vil hen, kan vi hjælpe
dig med dit næste arrangement

Rejsebureau og Persontransport
TLF. 65 31 13 69 www.nyborg-rejser.dk
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•
•
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•

Persontransport
VIP-konferencebus
Firma- og grupperejser
Hoteller, arrangementer,
konferencer og events

Alle badeværelse bør være grønne
Dit drømmebadeværelse
må gerne være hvidt,
men tænk grøn energi og
ressourcebesparelser ind
i projektet, siger Bjarne
Lambæk, Odense VVS.
Bjarne Lambæk har i de mange
år, han har væres selvstændig i
VVS-branchen, specialiseret sig
i badeværelse- og køkkenprojekter.

Specielt badeværelser er interessante, siger Bjarne Lambæk. Det
er et intimt rum og et rum, som
skal kunne nydes af hele familien. Taler vi om gæstetoilettet, så
er det nærmest husets visitkort.
Han peger på, at der er sket en
utrolig udvikling på badeværelsesområdet de sidste 20-30 år.
Vand, varme og energi er blevet
dyre ressourcer, som tillige er
objekter for beskatning. I dag er
man nærmest tvunget til at tæn-

ke grønt, når man ønsker at få
renoveret sit gamle badeværelse.

Grønne besparelser
Bjarne Lambæks forretningsmodel er, at han gerne bruger tid
på besøg hos en mulig kunde for
at orientere sig om familiens ønsker og boligens muligheder.
Når jeg har et forslag klar, så inviterer jeg familien til et besøg i
vores showroom på Kielshusvej i
Dalum.

Vi bør have en dialog, så jeg kan
synliggøre mit forslag, og vi sammen kan se, hvilke muligheder
og besparelser der er peget på.
Hvad koster det at ændre på
forslag, og hvad kan der spares
ved at tænke grøn energi ind i
projektet.
I vores showroom kan man hurtigt få et overblik over det brede
udvalg af armaturer og baderumsmøbler, som man kan overveje at vælge til eller fra i forhold
til det fremlagte forslag.

Odense VVS ApS – Bjarne Lambæk – Showroom - Kielshusvej 21 – 5250 Odense SV
Tlf: 6612 2723 – Mail: info@odensevvs.dk – www.odensevvvs.dk

TERAPI TIL BEDRE VELVÆRE
Susser Business House
giver behandlinger til
en bedre krop
Susser Dyrhave har siden 1975
drevet sit firma med velvære og
terapi, og kunne sidste år fejre
40 års jubilæum med en sund og
populær virksomhed. De seneste
15 år med stor fokus på også laserterapi.
Klinikken råder i dag over 5 forskellige typer laserapparater,
fortæller Susser Dyrhave. For 5
år siden anskaffede vi en større,
som kan tage større dele af kroppen. Vi bruger de forskellige lasere afhængig hvilke problemer
kunden har og hvor længe problemet har stået på. Det er meget individuelt.

Ved laserterapi gives der ofte fra
6-12 behandlinger, afhængig af
problem og alder. Men man skal
ind i et behandlingsforløb for at
det skal have den rigtige effekt.
Der behandles for blandt andet
knæ-, skuldre-, nakke- og rygsmerter, slidgigt, ledsmerter,
senesmerter, hævelser og blodansamlinger, forstuvninger, muskelskader (f.eks. sportsskader)
og forskellige former for belastningsskader.

forstærkes helingsprocessen og
immunforsvaret styrkes. Laserterapi understøtter således
kroppens egne naturlige funktioner og hjælper dem til at ske
langt hurtigere.
Susser Business House tilbyder
endvidere fodpleje, detox fodbade
og kranio-sakral terapi.

Laserterapi er koncentreret
energi til den naturlige heling,
hvor laserlys trænger dybt ind
i vævet, helt ind i den enkelte
celle. Cellen udnytter energien
fra laserlyset og sætter gang i
alle kroppens naturlige reperationsmekanismer.
Dermed

Susser Business House, Vestergade 11A, 5540 Ullerslev, Tlf. 40 20 79 03, susserdyrhave@gmail.com / www.laserterapi.com
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DANMARKS BILLIGSTE VVS-SHOP
Via god service og kvalificeret
rådgivning har den østfynske
specialforretning siden åbningen i 2011 solgt alle former for
vvs-artikler af høj kvalitet til
Danmarks laveste priser. Netop
nu er der stort fokus på Langå
pilleovne og pillefyr.

sort, bordeaux, beige og hvid og
fås i fem forskellige modeller, der
prismæssigt spænder fra 6.845
– 13.190 kr. inklusive moms.
Netop nu præsenterer vi en nyudviklet Langå pilleovn i nyt flot
design. I vores showroom kan
man opleve den ny pilleovn, som
har fået navnet Delia, i funktion
sammen med et udvalg af vores
øvrige ovne. Oplev Delia ovnen
i funktion og hør hvor lidt den
larmer.”

DB|VVS, som udover indehaver
Erik Nystrøm beskæftiger tre
medarbejdere, har stor succes
med salg af Langå pilleovne.
”Der er fantastisk gang i salget”,
En utroligt billig
fortæller Erik Nystrøm. ”Langå
pilleovnen er et indarbejdet
opvarmningsform
brand på energimarkedet, og
”Udover det lave støjniveau udfolk ved, at de hér får høj kvalimærker Langå pilleovnene sig
tet til fornuftige priser. De mo

ved
at udgøre en utroligt billig
derne ovne er driftssikre,
enkle
opvarmningsform. I modsætat styre i hverdagen og lette at
til en brændeovn giver pilvedligeholde og
servicere. Langå
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leovnen
en så jævn og god varme
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til alle rum i boligen, at der kan
lukkes ned for radiatorerne,
mens ovnen kører. En bolig på
110 m2 kan således varmes op
for en gennemsnitspris på cirka
4.000 kr. om året. Kvalitet taler
for sig selv. Fra november 2015
har DB|VVS solgt 200 pilleovne
og i den forbindelse kun modtaget én reklamation.

Der er stor aktivitet i firmaet. Se
vores store sortiment på hjemmesiden eller kig ind i vores showroom. Alle er velkomne.”

 
 

I nær fremtid lancerer DB|VVS
et nyt Langå pillefyr, som kan
indstilles til 15, 25, 30, 35 og 45
kW. Det ny attraktive produkt
kommer til at koste omkring
16.000 kr. inklusive moms. Over
hele linjen gælder det, at det er
en god forretning at handle hos
DB|VVS. Udover pilleovne og
pillefyr sælger de også radiatorer, brændekedler,
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Wicanders korkgulve og Timbermann trægulve.

g A/S

I vort store sortiment fra Timbermann trægulve og Wicanders korkgulve finder du moderne gulve i høj kvalitet til både
privat og erhverv.
Når der skal vælges trægulv til bolig eller erhverv, er det vigtigt at træffe det valg der holder i længden. Her spiller styrke,
udseende, overfladebehandling, kvalitet og træets egenskaber
en stor rolle.
Den kork der anvendes i alle korkvinylgulve kommer fra barken af de op til 200 år gamle korkege, der vokser i den portugiske korkskov Montado.
Hvorfor handle hos Kene Gulve & Gardiner? Bl.a. fordi du får
råd og vejledning af faguddannet personale med over 90 års
erfaring, fordi vi måler gratis op, fordi vi betjener dig med et
smil og fordi du får 2 års reklamationsret.
Husk at vi i vores flotte butik altid har friskbrygget kaffe,
caffe latte, espresso, varm kakao og lidt til den søde tand.

Udlejning
Udlejning til
til både
både private
private og
og erhverv
erhverv

CH-Udlejning A/S
CH-Udlejning A/S
Nyborg
Nyborg
Siøvej 3

Siøvej
3 17 78
Tlf. 65 31
Tlf. 65 31 17 78

Ringe
Ringe
Kielbergvej 12

til både private og erhverv

Kielbergvej
Tlf. 62 66 1712
70
Tlf. 62 66 17 70

CH-Udlejning A/S
Nyborg

Siøvej 3
Tlf. 65 31 17 78

Vi udlejer
Vi udlejer
både
både
stort og småt
private og erhvervstort og småt

g erhverv

erhverv

udlejer
både
t og småt

Ringe

Kielbergvej 12
Tlf. 62 66 17 70

Åbningstider
Åbningstider
Man-tor 06.30-16.30
Man-tor
06.30-16.30
Fredag 06.30-15.00
Fredag 06.30-15.00

www.ch-udlejning.dk
www.ch-udlejning.dk

CH-Udlejning A/S
Nyborg

CH-UdlejningSiøvej
A/S3
Tlf. 65 31 17 78

CH-Udlejning A/S
Nyborg

Siøvej 3
Tlf. 65 31 17 78
Nyborg

Ringe

Kielbergvej 12
Tlf. 62 66 17 70

Siøvej 3
Tlf. 65 31 17 78

Åbningstider
Man-tor 06.30-16.30
Fredag 06.30-15.00

Jens

Bo

Henrik

Arne

www.ch-udlejning.dk

Ringe

Kielbergvej 12
Tlf. 62 66 17 70

Ringe

Kielbergvej 12
Tlf. 62 66 17 70

33
Åbningstider
Man-tor 06.30-16.30
Fredag 06.30-15.00

julebuffet

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

3 skiver rugbrød, franskbrød, kiks og smør kr. 15,•

•

L U

•

X

til
S31.Gælder
januar 2018

U

Vælg 4 slags

U SL

L U X
julebuff
L L UU XXet
U
U SS

U

X

Vælg 4 slags

L U 94,X U S

Hvide sild med løgringe
Kryddersild med capers
Karrysalat
Lun fiskefilet med remoulade og citron Herefter 10,- pr. del
Røget laks med æggestand og purløg
½æg på bund af rejer. Hertil hjemmelavet mayonnaise
Hvide sild med løgringe
3 skiver
Tartelet med høns i asparges
Kryddersild med capers
Mørbradbøf i champignon á la creme
Karrysalat
Vælg 4 slags
Lun leverpostej med
sprøde bacontern
Hvide
sild med løgringe
sild med løgringe
Hjemmelavede frikadeller
Hvide sild medHvide
løgringe
Kryddersild
medKryddersild
capersmed capers Lun fiskefilet med remoulade og citron
Medister med
rødkål
Kryddersild med capers
Karrysalat
Røget laks med æggestand og purløg
Castello smøreost og brie
Karrysalat
Lun fiskefilet med remoulade og citron Herefter 10,- pr. del
Karrysalat
Frisk frugt. Vindruer og mandarin
½æg
på bund af rejer. Hertil hjemmelavet mayonnaise
Røget laks med æggestand
og purløg
Ris áLun
la mande
med
kirsebærsauce
fi
skefi
let let
med
remoulade
og
citron
Lun
fiskefi
med
remoulade
og
citron
½æg på bund af rejer. Hertil hjemmelavet mayonnaise
Herefter
10,pr.høns
del i asparges
Tartelet
med
Tartelet med
høns
i asparges
Røget
lakskiks
med
æggestand
ogog
purløg
3 skiver rugbrød,
franskbrød,
ogmed
smør
kr.
15,Røget
laks
æggestand
purløg
Mørbradbøf i champignon á la cremeMørbradbøf i champignon á la creme
på bund
af rejer.
Hertil
hjemmelavet
mayonnaise
½æg½æg
på bund
af rejer.
Hertil
hjemmelavet
mayonnaise
Lun leverpostej med sprøde bacontern
Lun leverpostej med sprøde bacontern
Hjemmelavede
frikadeller
Tartelet
med
høns
i asparges
Tartelet
med
høns
i asparges
Hjemmelavede frikadeller
Medister med rødkål
Mørbradbøf
i
champignon
á
la
creme
Mørbradbøf i champignon
la creme
Castelloásmøreost
og brie
Medister med rødkål
Lun
leverpostej
med
bacontern
Frisksprøde
frugt. Vindruer
og mandarin
Lun leverpostej medRissprøde
bacontern
Castello smøreost og brie
á lafrikadeller
mande med kirsebærsauce
Hjemmelavede

Gælder til
31. januar 2018

Hele menuen

94,-139,94,94,Vælg 4 slags

½æg på bund af rejer. Hertil hjemmelavet mayonnaise
Mørbradbøf i champignon á la creme
Lun leverpostej med sprøde bacontern

Hjemmelavede frikadeller
Kold æbleflæsk med sprøde
EKSTRAHerefter
TILVALG
TILpr.BUFFETERNE:
10,del Medister med rødkål
flæskeskiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stegte sild med løgringe. . . Castello
. . . . .smøreost
. . . . .og. brie
10,Frisk frugt. Vindruer og mandarin
á la mande.med
Kold andebryst med rødkålsalat. . . . . . .
Rejer
med mayonnaise ogRis citron
. . kirsebærsauce
. . . 20,Herefter 10,-Eks.
pr. del
brød og
smør
3 skiver rugbrød, franskbrød, kiks og smør kr. 15,Glaseret skinke med grønlangkål
Røget ål med røræg og
purløg . . . . . . . . 30,Gælder til
menuen
og brunede kartofler . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sylte med sennepHele
og rødbeder.
. . . . . . . 10,31. januar 2018
Ribbensteg med rødkål. . . . . . . . . . . . . . .
Blodpølse med kanelsukker og sirup . . . 10,Kold æbleflæsk med sprøde
EKSTRA TILVALG TIL BUFFETERNE:
Eks. brød og smør
Hjemmelavede
frikadeller
og mandarin
Gælder
til
flæskeskiver.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,Stegte
sild
med løgringe.Frisk
. . . frugt.
. . . . Vindruer
. . . . . . 10,3 skiver rugbrød,
franskbrød, kiks og smør kr. 15,med rødkål
Hele menuenMedister
Hele menuen
31. januar 2018
á la mande med kirsebærsauce
MedisterRejer
med med
rødkålmayonnaise Ris
Kold andebryst med rødkålsalat. . . . . . . 20,og citron . . . . . . 20,Castello smøreost og brie
Levering
over hele Fyn max kr. 150,Castello
smøreost
og
brie
Kold æbleflæsk med sprøde
EKSTRA TILVALG TIL BUFFETERNE:
Frisk frugt. Vindruer
mandarin
Se vores
3 skiver
rugbrød,. franskbrød,
kiks
og smør
kr. 15,- skinke med grønlangkål
Glaseret
Røget ålogmed
røræg
og purløg
. . . . . . . 30,flæskeskiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,Stegte sild med løgringe. . . . . . . . . . . . . . 10,Frisk
frugt.
Vindruer
mandarin
Risog
ásmør
la mande
medogkirsebærsauce
Eks.
brød
Eks. brød og smør
nytårsmenu på
Kold
andebryst
med
rødkålsalat.
. . . . . . 20,Rejer medog
mayonnaise
og citron
. . . . . . 20,brunede
kartofl
er
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
20,Sylte
med
sennep
og
rødbeder.
.
.
.
.
.
.
.
10,Ris á la mande med kirsebærsauce
skinke med grønlangkål
Røget ål med røræg og purløg . . . . . . . . 30,hjemmesiden.
3 skiver rugbrød, franskbrød,
kiksmed
og smør
kr. 15,Se. 10,ogsåGlaseret
tilbud på vores
hjemmeside
med
.de
. . . .mange
. . . .er. ... .. . .. . 10,Blodpølse
kanelsukker
og sirup . . . 10,-Sylte medRibbensteg
og. brunede
kartofl
. . . . . . . . . . . 20,sennep og rødbeder.
. . . . . .rødkål.

139,-

Gælder til3 skiver rugbrød,
Kold æblefl
æsk med sprødekiks og smør kr. 15,franskbrød,
Se vores
flæskeskiver. . . . . . . . . . . . . . . . . .Hele
. . . . . . menuen
. 10,10,31. januar 2018
nytårsmenu på

Gælder til
31. januar 2018

139,-

139,-

EKSTRA TILVALG TIL BUFFETERNE:
Stegte sild med løgringe. . . . . . . . . . . . . .
Rejer med mayonnaise og citron . . . . . .
Røget ål med røræg og purløg . . . . . . . .
Sylte med sennep og rødbeder. . . . . . . .
Blodpølse med kanelsukker og sirup . . .

Gælder til
31. januar 2018

94,-

Eks. brød og smør

rugbrød, franskbrød, kiks
og smør
kr. 15,Tartelet
med høns
i asparges

Vælg 4 slags

Gælder til
31. januar 2018

20,30,10,10,-

139,-

Kold andebryst med rødkålsalat. . . . . . . 20,Glaseret skinke med grønlangkål
og brunede kartofler . . . . . . . . . . . . . . . . . 20,Ribbensteg med rødkål. . . . .Eks.
. . . . .brød
. . . . . og
10,-smør

Gælder til
over hele Fyn max kr. 150,EKSTRA TILVALG TIL BUFFETERNE:
31.Levering
januar
2018
Stegte sild med løgringe. . . . . . . . . . . . . . 10,-

Se også de mange tilbud
påmayonnaise
vores hjemmeside
Rejer med
og citron . . . . . . 20,Røget ål med røræg
og purløg
. . . . . . . . 30,Hele
menuen
www.ryslingeforsamlingshus.dk

Hele menuen

10
20

20
10

Se vores
nytårsmenu på
hjemmesiden.

Se vores
www.ryslingeforsamlingshus.dk
nytårsmenu på

Levering over hele Fyn max kr. 150,-

10,20,20,10,-

hjemmesiden.

Se også de mange tilbud på vores hjemmeside
Levering over hele Fyn max kr. 150,www.ryslingeforsamlingshus.dk
Se vores
nytårsmenu
tilbud
påpåvores hjemmeside
Se også de mange tilbud på vores hjemmeside
www.ryslingeforsamlingshus.dk
hjemmesiden.

Hele menuen

139,-

Kold æbleflæsk med sprøde
flæskeskiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kold andebryst med rødkålsalat. . . . . . .
Glaseret skinke med grønlangkål
og brunede kartofler . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ribbensteg med rødkål. . . . . . . . . . . . . . .

139,-

Sylte med sennep og rødbeder. . . . . . . . 10,Blodpølse med kanelsukker og sirup . . . 10,-

Kold æbleflæsk med sprøde
EKSTRA TILVALG TIL BUFFETERNE:
Ribbensteg med rødkål. . . . . . . . . . . . . . . 10,flæskeskiver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stegte sild med løgringe. . . . . . . . . . . . . . 10,Kold andebryst med rødkålsalat. . . . . . .
Rejer med mayonnaise og citron . . . . . . 20,Glaseret skinke med grønlangkål
Røget ål med røræg og purløg . . . . . . . . 30,og brunede kartofler . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sylte med sennep og rødbeder. . . . . . . . 10,Levering
over
hele
Fyn
max
kr.
150,Ribbensteg med rødkål. . . . . . . . . . . . . . .
Blodpølse med kanelsukker og sirup . . . 10,-

Blodpølse med kanelsukker og sirup . . . 10,-

hjemmesiden.

Se også de mange
www.ryslingeforsamlingshus.dk
10,20,20,10,-

Anke & Martin’s

Eks. brød og smør

139,-

Anke
& Martin’s
RYSLINGE FORSAMLINGSHUS

Levering over hele Fyn max kr. 150,-

Eks. brød og smør

Anke & Martin’s

Se også de mange tilbud på vores hjemmeside

TIL BUFFETERNE:
R Y S L I N G E F O R S A M L www.ryslingeforsamlingshus.dk
I NEKSTRA
G S H TILVALG
US
Stegte
sild med løgringe. . . . . . . . . . . . . . 10,Eks. brød og
smør
Gråbjergvej 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
Rejer
med
mayonnaise
og citron . . . . . . 20,29 29TIL
96 08
· mail@ryslingeforsamlingshus.dk
Kold
æblefl
æsk med sprøde
EKSTRA Mobil
TILVALG
BUFFETERNE:
ål med røræg
flæskeskiver.
. . . . .og
. . .purløg
. . . . . . . . . . . .. .. .. . 30,. 10,Stegte sild med www.ryslingeforsamlingshus.dk
løgringe. . . . . . . . . . . . . . 10,- Røget
med
sennepmed
og rødbeder.
. . . . .. .. .. . 10,Kold
andebryst
rødkålsalat.
. 20,Rejer med mayonnaise og citron . . . . . . 20,- Sylte
Blodpølse
med
kanelsukker
og
sirup
.
.
.
10,Glaseret
med sprøde
grønlangkål
ål medTIL
røræg
og purløg . . . . . . . . 30,- Kold
æblefl
æsk med
EKSTRARøget
TILVALG
BUFFETERNE:
& skinke

Anke

Anke

Martin’s

R Y S L I N G E F O R S A M&
LINGSHUS

Kold æbleflæsk med sprøde R Y S L I N G E F O R S A M L I N G S H U S
Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
flæskeskiver. . . . . . . . . Gråbjergvej
. . . . . . . . . . 16
. . . .· . 5856
. 10,Gråbjergvej
16
· 5856
Ryslinge
· Tlf. 62 67 13 32
Gråbjergvej 16 · 5856
Ryslinge
· Tlf. 62 67 13
32
29 29 96 08 · mail@ryslingeforsamlingshus.dk
Kold andebryst medMobil
rødkålsalat.
. . . . . . 20,Mobil 29 29 96 08 · mail@ryslingeforsamlingshus.dk
Se
vores
www.ryslingeforsamlingshus.dk
Mobil
29
29
96
08
·
mail@ryslingeforsamlingshus.dk
www.ryslingeforsamlingshus.dk
Glaseret skinke med grønlangkål
nytårsmenu
og brunede
kartofler . . . . . . . . . .på
. . . . . . . 20,www.ryslingeforsamlingshus.dk
Ribbensteghjemmesiden.
med rødkål. . . . . . . . . . . . . . . 10,-

Martin’s

Se vores
nytårsmenu på
hjemmesiden.

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

og brunede kartofl
.. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .... 20,Syltemed
medløgringe.
sennep og. .rødbeder.
... .10,. . .M. .erL. .. I.. .. N
Stegte sild
. . . . . .R. .Y.. ..S
L. .I10,N GflEæskeskiver.
F O R S. A
G S H U S . 10,Ribbensteg med rødkål. . . . . . . . . . . . . . . 10,Blodpølse med kanelsukker og sirup . . . 10,Kold
rødkålsalat.
. . . . . . 20,Rejer med
mayonnaise og citron . . . . . . 20,Gråbjergvej
16 ·andebryst
5856 Ryslingemed
· Tlf. 62
67 13 32
Mobil 29 29 96 08 · mail@ryslingeforsamlingshus.dk
over hele Fyn max kr. 150,Glaseret skinke medLevering
grønlangkål
Røget ål med røræg og purløg . . . . . . . . 30,- www.ryslingeforsamlingshus.dk
· 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
og brunede kartoflerGråbjergvej
. . . . . . . . . . . . . . . 16
. . 20,Sylte med sennep og rødbeder. . . . . . . . 10,Fyn maxmed
kr. 150,. . 29
. .mange
. . .29
. . . .96
. tilbud
. . 10,Blodpølse med kanelsukkerLevering
og sirup . .over
. 10,-heleRibbensteg
Se rødkål.
også
vores hjemmeside
Mobilde
08 på
· mail@ryslingeforsamlingshus.dk

hjemmesiden.

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

Levering over hele Fyn max kr. 150,-

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

Anke & Martin’s
Anke Martin’s

& RYSLINGE FORSAMLINGSHUS
·NTØMRERARBEJDE
R Y S L I N G E F O R S A M L IGråbjergvej
G S 16
H ·U5856
S Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08 · mail@ryslingeforsamlingshus.dk
Gråbjergvej 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
www.ryslingeforsamlingshus.dk
Mobil 29 29 96 08 · mail@ryslingeforsamlingshus.dk
www.ryslingeforsamlingshus.dk

· SNEDKERARBEJDE
Anke & Martin’s

R Y S L I N G E F O R S A M L I ·NMURERARBEJDE
GSHUS
Gråbjergvej 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
· ENTREPRENØR
Mobil 29 29 96 08 · mail@ryslingeforsamlingshus.dk
www.ryslingeforsamlingshus.dk

OG
ANLÆGSARBEJDE

· BETONENTREPRISER
· HOVED-, FAG OG
TOTALENTREPRISE
· FORSIKRINGSSKADER

www.lkn-byg.dk | tlf. 6480 1515 / 6596 3830
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Hele menuen

julebuff
et
139,-

julebuff
et
julebuff
et
julebuff
julebuffet
et
94,•

94,-

Hvide sild med løgringe
Kryddersild med capers
Karrysalat
Lun fiskefilet med remoulade og citron Herefter 10,- pr. del
Røget laks med æggestand og purløg
½æg på bund af rejer. Hertil hjemmelavet mayonnaise
Tartelet med høns i asparges
Mørbradbøf i champignon á la creme
Lun leverpostej med sprøde bacontern
Hjemmelavede frikadeller
Vælg 4 slags
Hvide sild med løgringe
Medister med rødkål
Kryddersild med capers
Castello smøreost og brie
Karrysalat
Frisk frugt. Vindruer
mandarin
Lunog
fiskefi
let med remoulade og citron Herefter 10,- pr. del
Ris á la mande
medRøget
kirsebærsauce
laks med æggestand og purløg
Vælg
4 slags

•
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XXXL Movano Serviceleasing

1.999 kr.*
pr. md. inkl. service
og vedligeholdelse

XXL Vivaro Serviceleasing

1.699 kr.**
pr. md. inkl. service
og vedligeholdelse

XL Combo Serviceleasing

1.349 kr.***
pr. md. inkl. service
og vedligeholdelse

OPEL VAREBILER
Prøv Opels komplette Serviceleasingprogram
Alle håndværkere ved, hvor vigtigt det er, at man har sit værktøj i orden. Med masser af plads, styrke og fede
designdetaljer er vores Opel Vivaro en god start. Og så får du endda en køreglæde så god, at du vil glæde dig til
at komme på arbejde igen. Servicelease den med Opels nye komplette Serviceleasingprogram fra kun 1.699 kr./md.
– inklusiv serviceaftale.**

opel.dk
Tilbuddene har en løbetid på 36 mdr/15.000 km / år og dækker service i samme periode. Serviceaftale dækker service og reparationer
som følge af slid, men ikke dæk og brændstof.
*Tilbuddet gælder for Movano L2H2 145 hk ecoflex. Førstegangsydelse er 40.000 kr. inkl. finansieringsomkostninger. Brændstofforbrug
for Opel Movano ved blandet kørsel 14,5 km/l. CO2-udslip: 179 g/km. Energiklasse:
**Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 Edition 120 hk. Førstegangsydelse er 35.000 kr. inkl. finansieringsomkostninger. Brændstofforbrug
for Opel Vivaro ved blandet kørsel 15,4 km/l. CO2-udslip: 170 g/km. Energiklasse:
***Tilbuddet gælder for Combo L2H1 95 hk ecoflex og dækker service i 36 mdr. og max. 15.000 km pr. år. Førstegangsydelse er 25.000 kr.
inkl. finansieringsomkostninger. Brændstofforbrug for Opel Combo ved blandet kørsel 21,3 km/l. CO2-udslip: 123 g/km. Energiklasse:
Tilbuddene er gældende så længe lager haves/eller frem til 31.12.2016. Gælder kun via Opel Finans og er baseret på variabel rente.
Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. moms, forsikring og grøn ejerafgift. Der tages
forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og renteændringer.

V HOLM JENSEN A/S
V HOLM JENSEN A/S
FAABORG BIL-CENTER
Nyborgvej
Nyborgvej 240-260 – 5220 Odense
SØ 240-260 - 5220 Odense SØ
Telemarken 2 – 5600 Faaborg
Tel: 66121314 - www.opel.vhj.dk
Tel: 6612 1314 – www.opel.vhj.dk
Tel: 6261 9060 – www.opel-faaborg.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 09.00 - 17.30
Åbningstider: Hverdage kl. 09.00 - 17.30
Søndag kl. 11.00 - 17.00
Søndag kl. 13.00 - 16.00
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SVANE KØKKENET ODENSE

Fredag
1. september
kl. 15.00

– BYDER VELKOMMEN TIL STOR
ÅBNINGSRECEPTION

velkommen
til reception

Svane køkkenet Odense åbner dørene til en helt ny og
fantastisk Svane konceptbutik.

Vi er nu helt på plads i vores nye domicil, og glæder os til
at vise landets flotteste køkkenbutik frem.
Vores 1000 kvadratmeter showroom er spækket, med en
masse flotte udstillinger, til alle boligens rum. Inspirationen
bag de mange udstillinger er mangfoldige og afspejler
individualitet og kreativitet.
Indretningen er tegnet og tilrettelagt
i samarbejde med arkitekt MAA
designer Rolf Birk, der også er
manden bag Svane Køkkenets
design- og konceptudvikling.
Weekenden d. 9-10 september
afholder vi Grand Opening for
alle kunder fra kl. 10-15.

Vi inviterer til åbningsreception i vores nye domicil den
1. september.
Vi håber, I vil møde op til et
par hyggelige timer, hvor vi
sammen kan nyde lidt godt til
ganen og ørerne.
”Vi tager ikke ansvar for hjemtransporten”
Vi er nu helt på plads i den
nye Svane konceptbutik, og vi
glæder os til at vise resultatet
af alle vores overvejelser.
Velkommen forbi til en oplevelse ud over det sædvanlige med løsninger for enhver
smag i alle prisklasser – alle i
100% dansk design.
Vi glæder os til at se dig!
Med venlig hilsen
Carsten Eriksen &
Teamet i Odense

SU. senest mandag d. 28. august

Svane Køkkenet Odense / Rødegårdsvej 209 / 5230 Odense / odense@svane.com
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GOD START I EGET AUTOVÆRKSTED
MT Auto i Ebberup yder
både service til biler
samt hydraulik og reparation af mindre maskiner
Martin Tinggaard, der er uddannet automekaniker fra Toyota i Faaborg, gik i februar ud
som selvstændig med MT Auto,
der er et CAC Certificeret autoværksted. Det er et autoværksted for person- og varevogne og
det alle bilmærker samt nu også
maskiner.
Det er gået rigtig godt, siger
Martin Tinggaard. Der er også
allerede iværksat et nyt tiltag,
og det er at vi laver hydraulik
på maskiner, - og det er blevet
taget godt imod. Det er også et

område, der vil blive satset yderligere på.
Martin Tinggaard er nu i gang
med at opkvalificere sig yderligere med relevante kurser indenfor hydraulik, og vil gerne
mere i gang med også maskiner,
- og hvis det bliver en realitet,
- så ligger der allerede planer
for værkstedsudvidelse på den
front.
Martin Tinggaard, der hele tiden
har haft lyst til at starte for sig
selv, købte bygningerne for tre
år siden med henblik på at blive
selvstændig. Frem til starten for
godt et halvt år siden har han
haft det som en bibeskæftigelse
for at se om der var grundlag for
et nyt autoværksted i området.

MT Auto, Rønnevej 2, 5631 Ebberup, Tlf. 27 29 30 11, martintinggaard@gmail.com

Ellinge Smedie A/S
Fremstilling, levering og montering af alle former for
stålkonstruktioner som trapper, værn/gelændere, altaner,
spær, indbygning af bjælker i eksisterende bygninger
uanset størrelse, og andre specialopgaver. Alle service- og
installationsopgaver inden for sanitet, VVS og energioptimeringer.
Stål og Smedearbejde:
· Stålkonstruktioner
· Trapper
· Altaner
· Værn/Gelændere
· Smedearbejde
· Reparation &
Vedligeholdelse
· Service

VVS & Blik
· VVS installationer
· Gas- og oliekedler
· Fjernvarme
· Stokerfyr & Pillefyr
· Jordvarme - Varmepumper
· Solvarme
· Blikkenslagerarbejde
· Vandværker
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Trænger haven til at blive fræset eller tænger
plænen til at blive lagt om så er HaveRené
også manden for det. HaveRené har naturligvis også sprøjter han også indkørelser, bede
og græsplæner. Når det bliver efterår/vinter
og bladene ligger over alt eller det bliver
frostvejr og der skal saltes eller rydes sne
klare HaveRené og det.

VI UDFØRER:
Græspleje/omlægning
Vedligeholdelse
Hækklipning
Beplantning
Flislægning/Granitskærver
Træfældning/stubfræsning
Snerydning/saltning
Tagrendernes/ejendoms vedligehold

HaveRené, Vævervej 15, 5771 Stensstrup
Mobil: 23 67 75 51, haverene@icloud.com, www.haverene.dk

Respekt for håndværket
Alle er velkomne i Bygma!
Bygma er for dig, der vil have professionel rådgivning,
gode byggematerialer og kvalitetsprodukter. Det får
du i Bygma Ringe, vi er alle faglærte og har mange års
erfaring i rådgivning, så kom ind og få en fagsnak med
os, næste gang du skal i gang med et projekt.
Det er derfor, vi siger:
Vi lev
fra da erer
gt
hvor, il dag,
hvorn
år
og hvo
rdan d
et
passe
r dig

GITTE KARL
Butikschef

Tlf: 88 32 30 36
gdk@bygma.dk

BENTE S. MADSEN
Sælger, butik
Tlf: 28 35 65 12
bsma@bygma.dk

CHARLOTTE BØGESKOV
Sælger, butik
Tlf: 28 35 65 17
cbo@bygma.dk

JEANETTE RASMUSSEN
Sælger, butik
Tlf: 28 35 02 73
jera@bygma.dk

JYTTE H. JENSEN
Sælger, butik
Tlf: 28 35 65 27
jhje@bygma.dk

Bliv
BYGMASTER
kunde og få
10% rabat
Kom ind i Bygma og hør mere.
Kom ind i Bygma og hør mere.

RONNIE OLSEN
Sælger, butik
Tlf: 28 35 65 56
roo@bygma.dk
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MARTIN HØEGSBERG
Filialchef
Tlf: 88 32 30 42
marh@bygma.dk

DANIEL JOHNSON
Sælger, trælast
Tlf: 88 32 30 39
djo@bygma.dk

JAN KROHN HENRIKSEN
Sælger, trælast
Tlf: 88 32 30 38
jakh@bygma.dk

JAN SØRENSEN
Sælger, trælast
Tlf: 88 32 30 44
jans@bygma.dk

Østre Ringvej 37 • 5750 Ringe • Tlf. 88 32 30 35

NY SERVICELEDER I ODENSE
Vi er glade for at byde velkommen til Robert
Nielsen, der pr. 21. august er ansat som
serviceleder i Odense inden for El-teknisk
Installation & Service.
Robert kommer senest fra en stilling som
projektleder hos Caverion i Odense, hvor
han også tidligere har været ansat som
afdelingsleder og serviceleder i deres elafdeling.
Vi ser frem til, at Robert med sine mere end
15 års ledelseserfaring inden for el-branchen
vil bidrage positivt til den fortsatte udvikling af
vores afdeling i Odense.

EL-TEKNISK
INSTALLATION OG
SERVICE
Intego er en af Danmarks mest
specialiserede og kundeorienterede
virksomheder inden for samlede
el-tekniske løsninger til Erhverv,
Industri og Infrastruktur. Vi løser
opgaver på tværs af fag og
brancher, og altid i tæt samarbejde
med dig som kunde.

Robert Nielsen
Serviceleder
Installation & Service
Direkte: 99 36 42 66
Mobil: 26 87 64 51
RON@intego.dk

Intego A/S · Holkebjergvej 91 · 5250 Odense SV
Tlf. 99 36 42 60 · intego@intego.dk · www.intego.dk
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– Bliv inspireret i dagligdagen
Vi leverer
kte
varen dire
.
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