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Region Sy d

5700 Svendborg
Tlf. 62 22 13 14
post@erhverv-fyn.dk
www.erhverv-fyn.dk
Salgsafdeling:
Thomas Pedersen
Konsulent - Tlf. 60 68 03 91

Sussers Business

Forret

Søren Lauritzen
Konsulent - Tlf. 29 42 73 92

Mini Mex Mix:
3 smagsprøver på

Redaktion:
Mogens Pedersen
Ansv./adm.
Tlf.: 62 22 23 03

vore lækre forretter

Jan Olsen
Journalist - Tlf.: 20 94 88 04
Kurt Hardi
Journalist - Tlf.: 40 37 39 14
Erik Brogaard
Journalist - Tlf.: 23 72 27 89
Finn Arne Hansen
Journalist - Tlf.: 62 22 13 14
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Brugervenlige og professionelt uda
responsive websites.
Osteboden & Fru Hansen

125,-

Din hjemmeside loades hurtigere

Søgemaskineoptimering: Google straffer ikk

Konvertering = brugervenlig navigation øge

Kontakt os for at høre mere. Du er også velkomm
til at aftale et gratis og uforpligtende møde med

Alt det for kun 125,- pr. kuvert!

C. Rønholt Kran og
Maskintransport ApS

(Og så ta’r vi endda selv opvasken)

Lørdag den

OBS! – tilbuddet gælder kun...
Tirsdag, onsdag og torsdag

Uden forudgående aftale
er erhvervsmæssig
affotografering af magasinets
tekst og annoncer ikke tilladt.

Restaurant Caramnba - Slotsgade 9, 5800 Nyborg
Tlf. 6530 1103 - restaurant@caramba.dk - www.caramba.dk
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Oplagskontrol
Erhverv/Fyn er tilmeldt
Dansk Oplagskontrol
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Lars Bo Krossteig
Bøjdenvej 6, 5800 Nyborg
Tlf. +45 21 77 22 11
lars@lbkbilcenter.dk
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VISSENBJERG
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STORKRO’S JULEBUFFET
Hotel Vissenbjerg Storkro
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ERHVERVS TELEFONI

MODERNE OG PROFESSIONELT
AUTOVÆRKSTED
Fasanvej 20, 5540 Ullerslev · www.crauto.dk · cr@crauto.dk
Indehaver Christian Rosengren · Tlf.: 22139676

Der er meget at vælge imellem i dag, og
det kan være svært at overskue priser og
muligheder. KLC Erhverv Svendborg står
klar til at hjælpe, med en lokal løsning der
dækker netop jeres forretnings behov.
KLC Erhverv tilbyder:
Ingen binding. Ingen skjulte gebyrer.
Tilbydes til både små og store
telefoni løsninger

Anders Einar Aggerholm
Torvet 5, 5700 Svendborg
Mob: 9339 5700
aa@klcerhverv.dk

NY SERVICELEDER TIL INTEGO NAKSKOV
Intego A/S, som er blandt
landets førende aktører
på el- og automationsområdet, åbnede i februar
en afdeling i Nakskov.
Dan Rolighed er ny serviceleder i Intego Odense
A/S og nu fast tilknyttet
afdelingen i Nakskov
”På landsplan tæller Intego A/S
13 afdelinger og over 650 medarbejdere”, fortæller den nyansatte
serviceleder inden for El-teknisk
Installation & Service, Dan Rolighed. ”I den travle hverdag er
Intego Nakskov A/S en fleksibel og kompetent samarbejdspartner - ikke kun for Lolland/
Falsters forsynings- og industrivirksomheder, men også for
områdets små og mellemstore
virksomheder i krydsfeltet mellem håndværk og industri. Over
hele linjen er det vores primære
målsætning, via branchetilpassede løsninger og god service,
at bidrage til at effektivisere
produktionen, mindske driftsomkostningerne og herigennem
øge vores kunders konkurrencedygtighed.”

Øget fokus på lokalområdet
”Jeg har boet og arbejdet i Nakskov det meste af mit liv”, fortsætter Dan Rolighed. ”Gennem
31 år har jeg arbejdet for Nordic
Sugar, de sidste 17 som ingeniørassistent. Her samarbejdede jeg

dagligt med de dygtige folk fra
Intego Odense A/S, som er en af
sukkerfabrikkens underleverandører på el-området. Sprogtonen
og værkstedshumoren på Fyn og
Lolland er nært beslægtet, og vi
gik fint i spænd sammen. Så da
Intego Odense A/S fik brug for
en ny serviceleder og spurgte, om
dette job måske kunne være noget for mig, takkede jeg ja. Min
primære opgave de kommende
år bliver at øge fokus på lokalområdet og de mange ressourcer
og udviklingsmuligheder, vi hér
har at byde på.”

En stærk el-partner
”I Intego A/S er vi på forkant
med den seneste udvikling på
el- og automationsområderne,
og for mange kunder varetager
vi alt fra montage, el-dokumentation og lovpligtige eftersyn til
bygnings-el m.m. Vores arbejdsfelt spænder lige fra mekaniske
opgaver til styringsmæssige udfordringer, opbygning af tavler,
programmering, fejlfinding og
meget mere. I kraft af alt dette
er Intego en stærk el-partner
for alle virksomhedstyper. Den
landsdækkende organisation og
vores opdaterede, målrettede
kompetencer gør, at vi løbende
kan levere kundetilpassede løsninger, som understøtter hele
kundekredsens unikke ønsker
og behov.”

12. september. På
Nordic Sugar har
Intego Nakskov A/S
i.fm kampagnen arbejdet på en del større
projekter. Vores medarbejderstab på fire
har periodisk været
udvidet med to ekstra
mand fra Intego Odense
A/S. Projekterne omkring
roekampagnen har blandt
andet omfattet implementering og idriftsætning af
nye transportbånd til foderpiller i sukkerfabrikkens
tørreri og montering af rensefiltre i produktionen.”

Et dynamisk
industriområde
”Udover Nordic Sugar servicerer
Intego en række lokale industrivirksomheder. Nakskov ligger
i et dynamisk industriområde
i udvikling, og netop nu er der
stor aktivitet på erhvervsfronten. Vestas ekspanderer, og parallelt hermed flytter nye virksomheder ind på det tidligere
skibsværft. I Intego Nakskov
A/S ser vi frem til at styrke vores eksisterende samarbejdsrelationer og etablere kontakt til
nye kunder over hele Lolland/
Falster”, slutter Dan Rolighed.

Stor travlhed omkring
roekampagnen
”Årets roekampagne i Nakskov
startede officielt tirsdag den

Intego Odense A/S · Holkebjergvej 91 · 5250 Odense SV
Tlf. 99 36 42 60 · intego@intego.dk · www.intego.dk

Intego Nakskov A/S · Vejlegade 35 · 4900 Nakskov
Tlf. 99 36 42 60 · intego@intego.dk · www.intego.dk
Service leder Nakskov tlf. 41 73 72 85 · dao@intego.dk
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BUTIKKEN MED KVALITET
TIL HÅNDVÆRKERNE
Optimera har bygget
en ny butik, der tilgodeser håndværkernes
behov
Håndværkere har brug for professionelle leverandører. Derfor
vælger de ofte Optimera, når de
har behov ydelser fra et byggecenter. Optimera, der blev lanceret i 2010, er primært en butik
for professionelle.
Vi har bygget en helt ny og moderne butik som lever op til de
krav og forventninger som hånd-

værkerne stiller til en professionel samarbejdspartner, siger
Christian Nissen fra Optimera.
Vi har etableret et område i butikken, hvor håndværkerne har
mulighed for at komme på internettet, møde kollegaer og ikke
mindst nyde vores friskbryggede
kaffe.
I forbindelse med ombygningen
er sortimentet væsentligt udvidet, så det i endnu højere grad
opfylder kundernes forventninger – uanset om de er tømrer,
murer eller entreprenører.
Sortimentet kommer fra bran-

chens ledende leverandører, hvilket sikre kunderne den bedst
mulige kvalitet.
Der kan bestilles vare hjem fra
vores hjemmeside, samt vores
APP til smartphones og tablets.
Hvis der er behov for ekpresslevering, kan dette arranges med
en af vores sælgere.

Optimera har en stor organisation i ryggen og er en del af Saint
Cobain koncernen, som ud over
Optimera også ejer Brødrene
Dahl, Weber, Scanglas og Øland.
Optimera – Vi hedder det fordi vi
gør det.

Optimera er placeret lige midt
på Fyn ved motorvejen. Det betyder, at hvis behovet er der, så
kan man få sine bestilte varer leveret om natten, så man er klar
til en ny dags opgaver.

Optimera Odense • Energivej • Odense S • Tlf. 74 12 83 60
odense@optimera.dk • www.optimera.dk
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FLYTNING MED POSITIV UDVIKLING
- og det har vi ikke fortrudt. Det
var i høj grad den rigtige beslutning, - og vi har kunnet mærke
fremgang med en pæn vækst i
omsætningen. Vi har nu også en
placering og tidssvarende butik,
der afgjort kan køre et generationsskifte, så den er til overtage.
Spar har øget medarbejderstaben, så der nu er 18 ansatte, og
der er kommet ekstra mandskab
i delikatesse afdelingen, der
har stor fremgang i det daglige.
Her tilbydes kunderne alt fra
håndmadder, smørrebrød, lune
dagligretter, anretninger, pålægsfade og så har de mad ud af
huset som f.eks. højreb med flødekartofler.

Spar´s flytning gav både
øget omsætning og
større medarbejderstab
Ullerslev har siden 1929 haft en
veldrevet Købmand, og indtil for
ca. ti måneder siden altid beliggende på Svendborgvej. Men
de er nu rykket til nye lokaler i
Ullerslev-Centret, hvor de har
fået en god stor åben, lys og kundevenlig butik med en god vareplacering – ikke mindst til glæde
for butikkens mange kunder.
Spar i Ullerslev er en familiedre-

vet købmandsvirksomhed, der i
dag drives af ægteparret Ingrid
& Eggert Christiansen, som er
tredje generation. Planerne om
flytningen har de haft længe, men det var først nu, at den rigtige lejlighed bød sig, og med god
planlægning blev den gamle butik lukket en fredag aften og den
nye åbnet lørdag morgen.
Vores tidligere placering var
ikke tidsaktuel, den lå forkert i
forhold til byudviklingen, siger
Eggert Christiansen. Vi har haft
området her i tankerne før, og da
det så blev muligt, så slog vi til,

Vi er ikke begrænset på et sortiment, - men det kunderne gerne
vil have og det delikatessen kan
lave.
Blomsterafdelingen, som har
fået en opblomstring, har to
blomsterbindere, der sørger for
dagens buket og hvad kunderne
ellers kunne ønske sig samt naturligvis tidens blomster til enten en gave eller til hjemmet.

et bredere sortiment også af forskellige varianter, - også i grønt
afdelingen. Det er en dyd for os.
Spar har også mange serviceaktiviteter. Ud over tips og lotto
kan man også både sende og
hente pakker, og det er gennem
Post Nord, GLS og DAO. Det er
en industri i vækst, da hele nethandelen er i voldsom stigning.

Vareudbringning
og bus til butikken
Fra butikken leveres også varer
ud til pensionister og institutioner i området samt andre, der
gerne vil have bragt varerne, - og
det gør Spar i hele kommunen.
Hver onsdag har vi en taxabus,
der kører rundt i området for at
hente kunder til butikken for at
handle. Det er en ordning vi har
haft de sidste 20 år, og de der
benytter den er meget glade for
det, og det gælder også kunder,
der måske er gangbesværet eller
lignende. På denne dag har vi
udover vores eget personale også
kundehjælpere til rådighed for
dem som har brug for den ekstra
hånd på deres indkøb.

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

Spar – Ullerslev-Centret 30 – 5540 Ullerslev – Tlf.: 65 35 14 71
0722041@spar.dk – www.spar.dk/butik/spar-ullerslev
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Piller til den

GODE VARME
DB VVS har ekspertise og
erfaring når det gælder
piller til brændsel

lefyret er bygget ud fra, at det
skal køre uden megen ekstra
mekanik, hvilket betyder at det
kører mere stabilt.

Står man og skal have udskiftet sit fyr eller brændeovn, så
kan man roligt henvende sig til
DBVVS, der har stor erfaring og
ekspertise med alternative varmeanlæg som blandt andet pillefyr og pilleovne, solvarmeanlæg
og brændefyrsvarmeanlæg, - og
så er det hele godt og grundigt
testet og afprøvet.

Alle produkter, som vi har, bliver
checket, testet og afprøvet inden
de kommer videre til kunderne.
Det gælder også alt nyt der kommer hjem til firmaet. Det betyder
også, at det vi sender ud af huset,
det er i orden, og til kundernes
tilfredshed.

Bag DBVVS står Erik Nystrøm,
der har en baggrund som uddannet civilingeniør, og han har siden han startede som selvstændig i 1999 arbejdet med pillefyr
og pilleovne, som er firmaets primære produkt.
Vi har været med til at udvikle
et nyt pillefyr, som er ved at
være klar til at komme på markedet, siger Erik Nystrøm. Det
forventer jeg mig meget af. Det
er billigt og så er det nemt at
rense. Brændhovedet renser sig
selv, så det kører hele tiden. Pil-

DBVVS sælger rigtig mange pilleovne, som mange er begyndt at
erstatte deres brændeovne med.
Det ikke alene er bedre miljømæssigt både ude og inde. Pilleovnen sviner mindre og giver en
mere stabil varme, da man kan
styre temperaturen, så ovnen
holder sig jævnt på den temperatur man har indstillet den til.
DBVVS sælger både lokalt og
over hele landet. Firmaet har
netbutik og ellers udstilling på
adressen, så man kan se hvad
pilleovnen kan præstere.

DB|VVS ApS · Svendborg Landevej 42 · 5874 Hesselager · Tlf.: 40 87 22 22
info@dbvvs.dk · www.dbvvs.dk

Åbningstider: Man - fre: kl. 08:00 - 16:00 · Lør - søn: lukket
Webshoppen er åben 24/7 året rundt
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Sørger for den effektive optimale løsning til
laboratorie og fødevareproducenter
SC Tech servicerer det
skandinaviske marked
i forbindelse med pakkemaskiner og procesudstyr
Står man foran en ny investering af pakkemaskiner til pakning af fødevarer i papirsposer,
folie eller kartonnering, så har
SC Tech løsningen.
SC Tech en god og erfaren partner
på området, da samarbejdet med
FAWEMA og HDG Packaging
er baseret på træning og uddannelse på fabrikkerne i Tyskland.
SC Tech har en samarbejdsaftale
med fabrikkerne, og på den måde
har vi skabt et stærkere led imellem leverandør og kunde.

Via et forløb på 5 år, med uddannelse har dette positioneret Jan
Jacobsen til en anden position i
markedet end en normal agent.
SC Tech drives af Jan Jacobsen,
der har 25 års erfaring med proces, kvalitetssikring og ledelse.
SC Tech tilbyder et samarbejde
i forhold til industriudstyr samt
pakkemaskiner til primært Mølleri & Snack industrien. Pakkeløsninger i papir til pakning af
mel og havregryn, eller pakning
af nødder i ståposer med genluk
er ”kerneområderne i forhold til
pakkeløsninger”.

erfaring og viden på området god
forståelse for kundens krav, og
det er tilfredsstillende at kunne
være med til at skabe værdi for
kunderne.

Jeg fik for seks år siden muligheden for at overtage SC Tech, og
da jeg med min erfaring kunne
udnytte mine kompetencer på
området, - så slog jeg til, siger
Jan Jacobsen. Jeg har med min

Generelt set går kvalitet, maskiner og udstyr ”hånd i hånd”, da
markedet er underlagt en hård
lovgivning i forhold til bla. Fødevarekontaktmaterialer.

Udover pakkemaskinerne har
SC Tech samarbejde med producenter som JACOB Pipe systems,
Olocco Sluser samt yderligere
producenter af periferi udstyr.
SC Tech samarbejder endvidere
med Laboratoriet NEOTRON
der tilbyder analyser til Fødevarer, kosmetik, og Pharma producenter.

SC Tech – Ravnekærlund 37 – 5800 Nyborg – Tlf. 24 81 98 24 – j@sctech.dk – www.sctech.dk

LASTO A/S producerer alle former for
containere til affaldshåndtering.
Her er en del af vore produkter.
Vi har mange års erfaring med at udvikle nye og specielle løsninger i tæt
samarbejde med vore kunder.
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LASTO A/S har agentur på AJK komprimatorer, både mobile komprimatorer samt stationære anlæg.

LASTO A/S har også agentur på minicontainere fra den største producent i
Europa – CONTENUR.

Vi har løsninger til alt, der skal presses. Og vi har traditionelle væsketætte anlæg.

Vi kan levere stort set alt inden for
plastspande - igloer - teknik box, der
anvendes inden for mange brancher.

FIND OS HER:

KONTAKT OS:

ÅBNINGSTIDER:

Lasto A/S
Vejlevangen 5
5300 Kerteminde

Tlf.: 65 32 34 34
mail@lasto.eu
www.lasto.eu

Mandag - torsdag:
06:30 - 16:00
Fredag: 06:30 - 14:00

Smedien grundlagdes
i 1912 og er i dag en
moderne industrivirksomhed med speciale i
underleverandørarbejde
”Ellinge Smedie har i årenes
løb gennemgået en stor udvikling”, fortæller administrerende
direktør og medejer Lars Peter
Degn. ”I dag er landsbysmedien
fra 1912 en moderne industrivirksomhed, der favner bredt på
kerneområderne, som er stål og
smedearbejde, vvs og blik samt
landbrugsservice.
Vores medarbejderstab tæller
omkring 50 fuldtidsansatte,

som i spidsbelastningssituationer kan suppleres med freelancemedarbejdere efter behov”,
fortsætter Lars Peter Degn.
”Virksomheden har installatørautorisation på vvs-området og
er omfattet af garantiordningen.
På stålsiden er vi CE-certificerede og godkendt til opgaver ifølge
EXC 4. Det betegner det højeste
niveau under EN 1090, som også
tillader dimensionering af bærende konstruktioner og byggevarer af stål.”

vel privat som offentligt regi.
Når det gælder vvs og blik, arbejder vi primært her på Fyn,
mens vi på stålområdet også
når ud i de øvrige landsdele.
Ellinge Smedies 25 gule biler
er på vejene hver dag. Vi mærker tydeligt, at der i øjeblikket
er høj aktivitet i byggebranchen og ser positivt på udviklingen på alle vore fagområder, slutter Lars Peter Degn.

Underleverandør med stort U
”I den travle hverdag er Ellinge
Smedie en underleverandørvirksomhed med stort U. Derudover
medvirker vi i en lang række
projekter og fagentrepriser i så-

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

Persontransport
VIP-konferencebus
Firma- og grupperejser
Hoteller, arrangementer,
konferencer og events
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Chr. Møller A/S
Den højt specialiserede Nyborg-virksomhed
grundlagdes i 1967 af
Christian Møller og
overtaget i 2000 af
Torben Bjørn Andersen
og Kristian Jensen, som
begge er uddannede
maskinmestre med stor
erfaring i industri- og
fødevarebranchen
Chr. Møller A/S er en moderne,

landsdækkende og dynamisk
drevet virksomhed med 20 ansatte. Vores primære specialer er
salg, projektering og installation
af energianlæg til industri- og
levnedsmiddelvirksomheder
–
eksempelvis vaskerier, vulkanisører, slagterier og mejerier. Dertil kommer en lang række kunder
i den kemisk/farmaceutiske industri og grovvarebranchen.

servicering af anlæg og rørsystemer for vores industrikunder
samt den offentlige sektor.
Der er travlhed i branchen, og
som en naturlig følge heraf er
Chr. Møller A/S netop nu på udkig efter fire nye smede/svejsere
til montage af anlæg og rørsystemer.

Blandt virksomhedens store aktiviteter er energioptimering af eksisterende anlæg og opdatering
af sikkerhedsudstyr til 72 timers
drift samt reparation og løbende

Chr. Møller A/S
Tåsingevej 4
5800 Nyborg
Tlf.: 65 99 10 99
info@chrmoeller.dk
www.chrmoeller.dk

Ring & bestil:
65332013 & 40184996
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klientens
personlige som
Arne
Birk

Vi sætter
Arkitektfirmaet

forretningsmæssige behov i centrum

Tegnestue - Tilstandstaporter - Energimærker - Eleftersyn - Købergennemgang
Møllergade 67 5700 Svendborg - tlf 6221 6171 - email post@arnebirk.dk

Få styr på byggeriet!

Vi tilbyder professionel
lem os, og ad den vej dække en
og effektiv indsats, baseret på
lang
række
juridiske
discipliner
indlevelse i og forståelse for de
rådgivning
til private
Går
I med tanker
om atog
bygge et nyt
ting. ”Kunderne skal have en bygning, der
hold til, at et byggeri lykkes, og her kommer
på højt kvalificeret niveau. Et
forskellige forhold og interesser,
hus?
Eller
har
I
brug
for
bedre
plads?
passer
til
deres
behov”,
og
fortsætter
med,
at
tegnestuens medarbejderes mange års erfaerhvervsdrivende. I opfaktum som sammen med vores
der sætter dagsordenen i hele voArkitektfirmaet Arne Birk har stor er”bygningen skal passe ind i omgivelserne og
ring
jer til gode. ”Vi ved, hvad ændringer og
personlige engagement i sagerne
res typemæssigt vidtspændende
gaveløsningen
fokuserer
faring
med projektering,
byggestyring
være i harmoni med den eksisterende bygtilføjelser koster”, siger Søren Thomsen.
har gjort os til en attraktiv samkundekreds.
og
tilsyn på
og vil
kunne
guide jer gennem
gestil”. Det gør Arkitektfirmaet Arne Birk
vi både
vore
klienters
arbejdspartner for en landsdækbyggeriet, så I får det, I drømmer om inved at have en tæt kontakt til jer som bygkende kundekreds af virksomVi er bevidste om det særlige anpersonlige
og forretden
for budgettet.
herre gennem alle byggeriets faser.
heder i alle størrelser, landbrug,
svar, der påhviler os som advoningsmæssige interesser,
finansielle og offentlige institukater, og vi påtager os jævnligt
Arkitektfirmaet Arne Birk har tegnet huse
Du kan lade Arkitektfirmaet Arne Birk stå
og hermed er vi garanter
tioner og fonde samt organisatiofrivilligt arbejde – bl.a. i form af
siden 1975 og har mange års erfaring inden
for det hele eller vælge en eller flere af bygner og privatpersoner.
bestyrelsesvirke i interesseorgafor
en
engageret
og
målfor erhvervsbyggeri, byggeri for offentlige
geriets faser:
nisationer og deltagelse i ekstern
institutioner
samt nybyggeri og om- og tilrettet indsats
Personlighed og professionalisretshjælp. Aagaard Advokater
bygninger for private.

Den retlige regulering af samfundslivet er i såvel privat som
erhvervsregi blevet stadig mere
kompleks, og dette faktum har
nødvendiggjort en høj grad af
specialisering på rådgiversiden.

Skitsering – hvor arkitekten tegner dine
me er nøgleordene for vores virkyder uafhængig rådgivning på
tanker og drømme ned på papir.
somhed. Vi yder en målrettet
et højt etisk niveau.

Kik ind på tegnestuen og få en gratis og
uforpligtende snak om jeres drømme

Din lokale arkitekt

Projektering – hvor tegningerne om-sættes til et egentligt konkret byggeprojekt.
Kig ind på Arkitektfirmaet Arne Birks tegAagaard Advokater
Tilsyn
–
hvor
Arkitektfirmaet
Arne
Birks
nestue i Møllergade 67 i Svendborg og få
Nyborg – Gl. Torv 2 – 5800 Nyborg – Tlf.: 65 31 14 41
dygtige
har– tilsyn
en gratis og uforpligtende snak om jeres
Ringe – Torvet
3A byggeleder
– 5750 Nyborg
Tlf.: 62med,
62 39at00byggeriet
bliver
udført,
som
I
har
aftalt
med
drømme.
Kerteminde – Andresens Købmandsgaard 3,1 – 5300 Kerteminde
– Tlf.: 65 32 30 40
Aagaard Advokater er størrelhåndværkerne.
sesmæssigt dimensioneret, så
www.aagaardadvokater.dk
Men, som Søren Thomsen siger, ”ring lige
vi kan fordele opgaverne melEn anden ting er det økonomiske overblik
først, så kaffen er varm, når I kommer… ”
Søren Thomsen, der har været indehaver
gennem hele byggeriet. Det er for Arkitektsiden 2002, pointerer, at der er flere vigtige
firmaet Arne Birk en væsentlig faktor i for-

Skal du sælge?
Skal du sælge dit hus? Vi har stor
erfaring med at tjekke boligers lstand.
Vi reagerer hur gt og har konkurrencedyg ge priser.
Kontakt os for at få et lbud på:

Går du og drømmer om mere plads? En
anden indretning af huset - eller måske et
helt nyt hus? Vi er førende inden for:

- Tilstandsrapport
- Energimærke
- Eleeersyn
- Ejerskieeforsikring

- Om- og lbygning
- Nybyggeri
- Projektering og lsyn
- Renovering
- Byggestyring
- Købergennemgang
Energiop mering
- Ene

Arkitektfirmaet

www.ArneBirk.dk

Følg drømmene

Arne Birk

6221 6171

Møllergade 67 5700 Svendborg
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DET NYE
BEOVISION ECLIPSE

Velkommen hjem. Til et fristed hvor teknologi aldrig kræver
– men altid gør sig fortjent til din opmærksomhed.
Med fremragende OLED 4K billedteknologi og verdens
bedste TV-lyd sætter vores nye BeoVision Eclipse en helt ny
standard for din TV-oplevelse. Fås i størrelserne 55” og 65”.

P R E S S PA U S E
A N D P L AY

Finansiering pr. md. fra:

DKK 1.050,Fra DKK 62.995,-*

BEOVISION ECLIPSE

LIKE NO ONE ELSE
Bang & Olufsen Nyborg – Korsgade 15, 5800 Nyborg. Tlf. 65312324, Nyborg@beostores.com
*Vejl. udsalgspriser, BeoVision Eclipse 55”: kr 62.995. BeoVision Eclipse 65”: kr. 89.995. Pris inkl. stoffront, ekskl. vægbeslag eller gulvstand, som fås fra kr. 6.495. Energiklasse A. BeoVision Eclipse 55”: Kreditbeløb 62.995 kr. Samlet beløb der betales
62.995 kr. BeoVision Eclipse 65”: Kreditbeløb 89.995 kr: Samlet beløb der betales 89.995 kr. Samlede kreditomk. 0 kr. Årlig fast debitorrente 0,00%, ÅOP 0,0%. Fortrydelsesret jf. MFL §6. Udregning af mdl. ydelse er vejl. udsalgspris delt over
60 mdr. og rundet op til hele kr. Finansiering tilbydes i samarbejde med SparXpres. Tilbud gældende t.o.m. 30. november 2017.

BILLERS CYKELFORRETNING
Gormsvej 8 – 5800 Nyborg
Tlf. +45 65 31 08 19
ÅBNINGSTIDER:
Man-fre: 8:00 - 17:30
Lør: 8:00 - 13:00

Vi rådgiver det
Vi rådgiver det
fynske erhverv

fynske erhverv

GABAY FOTOGRAFI

IT-problemer?

proble
IT-problemer?
IT-problemer?
Servicering,
support
vicering,
Servicering,
Servicering,
support
support
og salg af IT-udstyr,
salg
af
ogIT-problemer?
salg afog
IT-udstyr,
salg af IT-problemer?
IT-udstyr, IT
netværk, tilbehør mm.
Servicering,
IT-problemer?
værk,
netværk,
netværk,
tilbehør
tilbe
mm.
tilbehør
mm. support
IT-problemer?
Servicering,
support
Privat
og
erhverv.
rivat
og
Privat
ogaf
Privat
erhverv.
og erhverv.
e
og Servicering,
salg af IT-udstyr,
Servicering,
support
IT-problemer?
support
og salg
IT-udstyr,
Eget værksted.
KIRKELØKKEN 1 – HAVNDRUP – 5750 RINGE
TLF. 23 41 05 61 – GABAY@MAIL.DK – WWW.GABAY.DK

Nyborg
Gl. Torv 2
5800 Nyborg
Tel: +45 65 31 14 41

Ringe
Torvet 3A
5750 Nyborg
Tel: +45 62 62 39 00

Nyborg

Ringe

Tel: +45 65 31 14 41

Tel: +45 62 62 39 00

Kerteminde
Andresens Købmandsgaard 3,1,
5300 Kerteminde
Tel: +45 65 32 30 40

Kerteminde

Gl. Torv 2
Torvet 3A
Andresens Købmandsgaard 3,1,
Eget
5800 Nyborg
5750 Nyborg
5300 Kerteminde

12

Tel: +45 65 32 30 40

www.aagaardadvokater.dk

www.aagaardadvokater.dk

værk
Egetaf
værksted.
Eget
værksted.
netværk,
tilbehør
mm.
ogServicering,
salg
IT-udstyr,
support
netværk,
tilbehør
mm.
og salg
af IT-udstyr,
Privat
og
erhverv.
og erhverv.
netværk,
mm. Privat
og salg tilbehør
af IT-udstyr,
netværk,
tilbehør mm.
værksted.
værksted.
PrivatEget
ogtilbehør
erhverv.mm. Eget
netværk,
Privat og erhverv.
Privatværksted.
og erhverv.
Eget
Eget værksted.
Eget værksted.

Maskinværksted øger produktiviteten
FH Maskinteknik er med
nyt maskinel blevet mere
konkurrencedygtige
Med 12 værktøjer på en maskine
kan der hurtigt ske noget. FH
Maskinteknik har med deres
nye maskine, en Mazak Quick
Turn Smart 250ML, nu sikret
sig, at de er blevet mere konkurrencedygtige ved flere styks på
flere emner. Maskinen kan med
sine 12 værktøjer blandt andet
bore, fræse og dreje og det med

en drejelængde af 1 meter. Det
betyder, at der kan køres flere
emner igen, da den også drejer
hurtigere.
FH Maskinteknik blev grundlagt i 2002 og drives af Flemming
Harboe og er et maskinværksted, der reparerer, servicerer og
bygger nye maskiner i samarbejde med kunderne, hvor de også
er underleverandører.
Vi har jo kunder med produktionslinier også, siger Flemming
Harboe, - og vi laver alt i metal og

plastic med reservedele og stumper hvad nu kunden ønsker at få
fremstillet. Vi er en lille virksomhed og vi skal være alsidige. Vi er
fire mand i virksomheden, og på
grund af travlhed hyrer vi ekstra
mandskab ind.

dens ønsker og behov. De udfører
både serie fremstilling af komponenter samt design, udvikling
og produktion for alle typer virksomheder i det fynske lokalmiljø.

FH Maskinteknik har udviklet sig fra en typisk lille stabil
virksomhed til en dynamisk og
professionel samarbejdspartner.
Deres medarbejder stab er bredt
kvalificeret til løsning af mange
opgaver og deres erfaring betyder
en løbende optimering af kun-

FH Maskinteknik
Langemosevej 8
5853 Ørbæk
tlf. 65332686
fh@fh-maskinteknik.dk
www.fh-maskinteknik.dk

JPL INDUSTRI ApS

- betjener en bredt funderet kundekreds af industri-,
håndværks- og levnedsmiddelvirksomheder i alle størrelser.
Private kunder betjenes også med mindre opgaver,
å
samt trapper,h
altaner + gelændere m.m.

JPL INDUSTRI ApS
- betjener en bredt funderet kundekreds af industri-,
håndværks- og levnedsmiddelvirksomheder i alle størrelser.
Private kunder betjenes også med mindre opgaver,
samt trapper, altaner + gelændere m.m.

Falstervej 10 c · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 13 77
Falstervej 10 c . 5800 Nyborg . Tlf. 65 30 13 77 . jh@jpl-industri.dk . www.jpl-industri.dk
jh@jpl-industri.dk · www.jpl-industri.dk
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JPL INDUSTRI ApS

Hos Lause kommer de alle – ung som gammel
Lauses Grill og Pølser er lidt af
en institution i Nyborg med sin
enestående beliggenhed ved havnen og sin historie, der går helt
tilbage til 1968, da Laurits, kaldet Lause, åbnede en grill. I dag
drives den af tredje generation af
familien, Lene Ringsmose.
Hos Lause kommer de alle, ung
som gammel, rig som fattig, lo-

kale stamkunder, faste forbipasserende og turister, der holder
ind for at slappe lidt af og få mad
og drikke til absolut rimelige
priser. Og kvaliteten af maden
fejler bestemt heller ikke noget.
Vi har travlt, fortæller Lene
Ringsmose, der har arbejdet i
grillen, siden hun var 11 år, og
mens hendes forældre drev den.

I højsæsonen er der ansat ca. 20
på hel- eller deltid.

Mange stamkunder
Vi har mange stamkunder, der
kommer og får morgenmad, frokost eller aftensmad, for vi har
et varieret menukort, siger Lene
Ringsmose. Vi får også besøg af
grupper af motorcyklister, og
også indehavere af amerikaner-

biler kommer her og spiser og
hygger sig. De ved, at jeg altid
har kaffe på kanden til dem.
Og så har vi jo altid året rundt
ovnstegte kyllinger hver aften
og i sommerhalvåret store, gammeldags is og softice og levende
musik, slutter Lene Ringsmose.

Lauses Grill og Pølser Aps – Vesthavnen 1 – 5800 Nyborg – Tlf.: 2361 3653 – Mail: ringsmose5800@gmail.com – www.lause.dk

14

ENERGIOPTIMERING BETALER SIG
– FOR MILJØETS OG FOR PENGENES SKYLD
Det nyborgensiske familiefirma grundlagdes i
1958, og Peder Pedersen
som i dag står i spidsen
for firmaet, er tredje
generation på posten
”Axel Pedersen El anno 2017 er
en moderne el-virksomhed med
18 dygtige medarbejdere”, fortæller indehaver Peder Pedersen. ”Vi har mange års erfaring
og arbejder allround med alle
opgaver indenfor faget. Kundekredsen spænder lige fra privat-,
landbrugs-, erhvervs- og indu-

strikunder til kommuner og offentlige institutioner.
Netop nu har vi travlt med salg
og montage af varmepumper af
luft til luft typen. Dertil kommer
IT-telefoni, installations-el samt
levering, servicering og reparation af alle former for hvidevarer.
På sidstnævnte område har Axel
Pedersen El konstant to servicebiler kørende på de fynske veje.”

Mange nye tiltag
”En aktuel opgave på erhvervsfronten er implementering af lys
og kraftinstallationer i en ny tilbygning til Hotel Nyborg Strand.
Hér varetager Axel Pedersen El

alt el-arbejdet på udstyrssiden
samt i forbindelse med hotellets
nyetablerede svømmehal.
Såvel teoretisk som praktisk
kommer Axel Pedersen El hele
den el-faglige palet rundt. Således står rådgivning i forbindelse
med diverse energispare-tiltag
samt IT-telefoni og hermed beslægtede installationer for stigende aktivitet i firmaet. Alle
interesserede er velkomne til at
kontakte os og høre nærmere om
de mange nye tiltag, vi har at
byde på”, slutter Peder Pedersen.

Axel Pedersen El ApS
Bøjdenvej 72 – 5800 Nyborg
Telefon: 65 31 07 27 – Fax: 65 30 21 22
mail@axel-pedersen.dk
www.axelpedersen.dk

UDLEJNING AF
ERHVERVSLOKALER I
GLAMSBJERG OG FAABORG
EL-EFTERSYN
Vi er certificeret af Sikkerhedsstyrrelsen til at udføre disse eftersyn,
samt udfærdigelse af eftersynsrapport.
Vi har konsulenter der kører fast på disse opgaver, fra Gedser i syd,
til Skagen i nord!.
Hurtig Ekspedition! – Under normale omstændigheder fremsendes rapporten til kunden på mail samme dag som eftersynet er
udført! Vi er landsdækkende, og udfører opgaven til fast pris, uanset hvor i landet det er. Vi har sideløbende et samarbejde med en
af landets førende udbydere af tilstandsrapporter, energimærker
m.m., hvor vi står for udførelsen af deres el-eftersyn i hele landet.

Lars Tjørnelund ApS · Tvekildevej 1 · 5856 Ryslinge
Telefon: 40 19 75 79 · mail@ryslinge-el.dk · www.lars-eleftersyn.dk

Erhvervslejemål
L. Frandsensvej 4
5600 Fåborg

Erhvervslejemål
Byvejen 21, Køng
5620 Glamsbjerg

Se mere på www.tkejendom.dk
T.K Ejendomme ApS
Tåsingevej 4
5800 Nyborg

Tlf. +45 65 99 10 99
Fax +45 65 99 18 36
E-mail: info@tkejendom.dk
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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. 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.

serterapi 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
forstærkes helingsprocessen og
immunforsvaret styrkes. La-

Susser Business House, Vestergade 11A, 5540 Ullerslev, Tlf. 40 20 79 03, susserdyrhave@gmail.com / www.laserterapi.com

Specialiteter med sjæl
Lillian Hansen, som i 43
år har drevet den kendte
østfynske osteforretning,
har passion for delikatesser. I 2005 kom Fru
Hansen-butikken til, og
sortimentet udvidedes
med charcuterivarer,
kaffe, te, vin, specialøl,
chokolade og meget mere
”Osteboden & Fru Hansen tæller
syv ansatte inklusive mig selv og

min datter Jane”, fortæller indehaver Lillian Hansen. ”Vi byder
på et stort og typemæssigt vidtspændende kvalitetssortiment af
oste og charcuterivarer samt vine,
spirituosa og delikatesser som
chokolade, te og friskmalet kaffe.
Over hele linjen lægger vi vægt
på kvalitet og dét at kunne tilbyde vores kunder et vareudvalg,
som ikke matches i det nærmeste supermarked. Vi er professionelle fagfolk, og vores fornemste
opgave i den travle hverdag er
at dele ud af vores viden. Vi går
op i vores fag med liv og sjæl og

nyder at servicere vores kunder
med gode råd og ideer – alt sammen serveret med smil og godt
humør.

Oplev en kulinarisk verdensrejse
Udover butikssalget fører vi et
bredt udvalg af gavekurve som
udover specialle delikatesser også
indeholder special oste og pølser.
Parallelt hermed leverer vi i stor
stil oste-, pølse-, tapas-, kanapéog smørrebrødsanretninger ud af
huset til alle slags fester, receptioner, jubilæer og møder i såvel
privat som erhvervsregi.

Allerede nu er forberedelserne
til julesalget godt i gang. Rom-,
portvins- og chokoladejulekalendere, kan forudbestilles nu
– samt firmajulekurve, som vi
laver personlige, med de specialiteter i, som kunden ønsker sig.
Alle interesserede er velkomne
til at kigge ind i butikken og opleve en kulinarisk verdensrejse i
Nyborg”, smiler Lillian Hansen.

Osteboden & Fru Hansen
Kongegade 12 - 5800 Nyborg
Tlf.: 65 31 45 80 - post@ostebodenfruhansen.dk
www.ostebodenfruhansen.dk

Fynsk opfindelse ud over grænsen
W-Jet er en effektiv
ukrudtsbekæmper som
også skaber besparelser
W ApS
Elmevej 3
5800 Nyborg
Tlf. 21 45 20 17
info@winterskov.dk
www.w-jet.dk

Når det er godt for det ene kan
det også være godt for det andet.
Sådan er det også med W-Jet,
der er opfundet af Bo Winterskov fra Nyborg. W-Jet er oprindelig udviklet til erstatning
for gas og store dieselkompressorer i forbindelse med tørring
af asfalt ved vejarbejder. Men
er særdeles effektiv til ukrudtsbekæmpelse, hvor den ved hjælp
af udstødningsgassen er varmekilden der udtørrer ukrudtet
helt ned i rødderne, - altså uden

Før

risiko for brandfare, - og den nye
maskine har vakt stor interesse
rundt om, også uden for landets
grænser.
Vi begyndte udviklingen »JET’s
for Roads« projekt i 2007, men
først i 2011 fandt vi den turbine
løsning vi siden har anvendt hos
nu 23 kunder i 9 lande. 2013 begyndte vi så at anvende systemet
også til ukrudtsbekæmpelse,
med varm luft, vand og damp,
og den første maskiner er nu ind
til grundig eftersyn, før den skal
videre på tur i EU, fortæller Bo
Winterskov.

Men vi er godt tilfredse, for tilbagemeldingerne, blandt andet
fra det britiske og hollandske
marked er gode, hvor der er stor
interesse for W-Jet fra flere større firmaer og kommuner. W-Jet
er ikke kun effektiv i sin funktion, men vinder også en masse
arbejdstimer. Det er også en
stor styrke samt at den er nemt
transportabel.
W-Jet er blevet patenteret i så
vel Europa som Kina, og der arbejdes i øjeblikket med at få patent også i USA.

Efter

- løsninger til bolig og erhverv!

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi…
- lad os hjælpe med netop din kombination!
Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00
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TRANSPORT UD I FREMTIDEN
Med udgangspunkt i det
østfynske lokalområde
servicerer det dynamiske transportfirma en
bred vifte af tilfredse
erhvervskunder med
løsning af alle former for
kørsels- og montageopgaver samt udlejning og
kørsel med containere
”C. Rønholt - Kran og Maskintransport tæller i dag fem ansatte inklusive mig selv og min
hustru Christina”, fortæller indehaver Christian Rønholt. ”Firmaet grundlagdes i 2013, og efter
et par år udvidede vi aktivitetspaletten med vognmandskørsel.

Virksomheden bygger på et solidt fundament af branchemæssig erfaring og knowhow, idet
jeg, før jeg sprang ud som selvstændig arbejdede i mange år for
en større midtfynsk transportog entreprenørforretning.
Markante aktiviteter er maskintransport med lasteevne op til
50 tons samt kran/grab-kørsel.
For at imødekomme den stigende
efterspørgsel, har vi netop investeret i en ny multitrækker med
en 50 tons-meter kran med flyjib
og spil som har en rækkevidde
på 27 m.

ophæng af altaner og montering
af spær på nybygninger. Firmaet
er i positiv udvikling og medvirker i et velfungerende netværk
af gode samarbejdspartnere i de
øvrige landsdele. Kvalitet er nøgleordet, og vi sætter en stor ære
i at levere professionelle ydelser,
der matcher kundens ønsker.”

Ofte fungerer firmaet som underleverandør for større aktører
i byggebranchen. Vi kører over
hele landet og løser en lang række montageopgaver – heriblandt

C. Rønholt Kran og Maskintransport ApS

Svendborgvej 34

5853 Ørbæk

Tlf.: 40 82 22 76

kontakt@cronholt.dk

www.cronholt.dk

10 GODE GRUNDE
TIL AT BRUGE BYGMAS
ONLINE PROFFSHOP
OG TØJSHOP
1. Du kan bestille varer, når det passer dig
– døgnet rundt
2. Skal varerne stå pakket og klar, eller skal
de leveres? Du bestemmer
3. Tjek om varen er på lager, så du ikke
kører forgæves
4. Find nemt de produktblade og
sikkerhedsdatablade, du har brug for
5. Lav professionelle tilbud til dine kunder
6. Få overblik og spar tid
7. Giv hver medarbejder et personligt login
– så kan de selv bestille det, de mangler
8. Du handler altid til dine aftalepriser
9. Du kan nemt finde alle dine fakturaer
10. Proff- og Tøjshoppen er tilpasset din
computer, tablet og smartphone
Se mere på www.bygma.dk/proff
og www.bygma.dk/bekladning
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Bygma Nyborg – Lyøvej 7 – 5800 Nyborg
Tlf: 88323000 – nyborg@bygma.dk
www.bygma.dk

MASKINSTYRING GIVER GODE BESPARELSER
MOBA Danmark er en
stærk professionel partner
til entreprenørbranchen
Kodeordet for entreprenørers
projekter er effektivitet, præcision og besparelser. Det får
man med overblik fra projektets planlægning, udførelse og
overvågning. Det handler om
maskinstyring og her ved en
af branchens stærke aktører,
MOBA, der for knap et år siden
startede en afdeling i Danmark.
MOBA er et tyskejet firma og
koncernen hører til i Top 5 af leverandører på verdensmarkedet.
Firmaet udvikler og producerer
produkterne, og MOBA Danmark sælger og installerer udstyret på maskinerne.
Der er ekspertise og stor erfaring

fra branchen, når man henvender sig til MOBA Danmark, hvor
man møder Jesper Lindskov, der
er direktør og salgschef, og som
har 20 års erfaring på området.
Med sig som servicechef har firmaet Steen Pedersen, der har 15
års erfaring i branchen. Så det
er erfarne og professionelle folk,
der sørger for det optimale i entreprenørbranchen.
Vi arbejder meget med og udvikler brugerinterface, som vi er
gode til, siger Jesper Lindskov.
Vi skal ikke lære maskinførerne
at køre maskinerne. Det kan de
godt i forvejen, - men at lære
dem at arbejde sammen med udstyret, så det øger effektiviteten
på de enkelte opgaver. Her kan
der være mange besparelser at
hente. Maskinstyring er også
kvalitetsstyring.

XSITE er et avanceret 3D maskinstyringssystem, som giver
en 100 % effektiv udnyttelse af
maskinen, og som kan arbejde
med flere modeller i forbindelse
med projektet, og som ved behov kan vises på en knivskarp
touchskærm, der er nem at betjene. Den trådløse internet tilslutning gør samtidig dataoverførsel
mellem kontor og maskine mere
enkel. Har man behov for at lave
en indmåling, så kan det gøres
direkte fra skærmen.
Alle systemer leveres med simkort, så der ved tryk på knappen
er fjernsupport direkte på skærmen.

MOBA Danmark ApS, Hvidkærvej 29, 5250 Odense SV
Tlf. 70 26 96 91–21 65 08 54
jlindskov@moba.de – www.moba-automation.dk

Yderst Professionel
Kendskab - Kvalitet - Konstant dygtiggørelse og efteruddannelse.
Det er nøgleordene hos Your Partner.

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

Vi har en gennemsnitsanciennitet på
5 år blandt vores
dygtige medarbejdere

uger. Om det er til næste år eller inden for kort
tids varsel. Uanset jeres behov kan vi levere et
match, der er knivskarpt og passer lige præcist
til jeres opgave.
I slipper bl.a. for...
sygedagpenge, helligdagsbetaling, feriepenge, faglige møder, indskoling, opsigelse,
administration...

I har bl.a. mulighed for...
opjustering af mandskab i travle perioder med
kort varsel, ingen risiko for dagbøder ved tidsoverskridelse... Så udover at være fleksibel,
kompetent og arbejdsom - har I så råd til IKKE
at bruge mandskab fra Your Partner?
Kontakt Stephan Lang for mere information
om hvordan vi kan hjælpe jeres virksomhed.

Falstervej 16 · 5800 Nyborg
Tlf. 63 310 390 · Fax 63 310 391
www.yourpartner.dk
info@yourpartner.dk
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FØR

FRA DIALOG TIL DET
Erhvervsbyggeri udgør
størstedelen af aktiviteterne hos Palle Johansen
A/S, men uanset, om
opgaverne er større eller
mindre, så bliver de til i
en god dialog med kunden og alle samarbejdspartnere.

->

EFTER

Det summer af liv i kontorlokalerne hos Palle Johansen A/S,
som har til huse på Gammel
Torø Huse Vej i Assens. Og denne travlhed indikerer, at der sker
noget i marken.
Palle Johansen, manden ved roret og tredje generation i familievirksomheden, kan da også fortælle, at der er mange projekter
under afvikling. Og fælles for
dem alle, uanset om de er større
eller mindre, er, at de er styret af
en god kommunikation.
Vi arbejder fra idé til virkelighed, og gennem hele arbejds-

gangen er dialogen og det tætte
samarbejde med såvel kunden
som andre samarbejdspartnere
det allervigtigste for os. Det gør,
at vi hele tiden kan imødekomme
kundens ønsker og forventninger,
understreger Palle Johansen.
Han pointerer, at firmaet, som
beskæftiger ca. 50 medarbejdere, har den størrelse, hvor der
er ressourcer både til at træffe
de hurtige beslutninger og arbejde hurtigt og effektivt i hele
arbejdsgangen.

Store tiltag i Tietgensbyen
Palle Johansen fortæller om de
mange igangværende og spændende projekter. For eksempel
i Tietgensbyen i Odense, hvor
Palle Johansen A/S nærmer sig
afslutningen på bygningen af
Danmarks største betonfabrik
for Unicon. (Billeder fra projektet ses her på siden).
Vi vandt opgaven i licitation sidste år inden jul, og vi satte ploven i jorden i marts her i år. Om
knap tre måneder forventes betonfabrikken at være færdigbyg-

Assens Murer- og Entreprenørforretning A/S · Gl. Torøhusevej 30-32 56
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FULDENDTE BYGGERI
get, og det har været en meget
spændende proces. Arbejdet udføres i total entreprise, fortæller
Palle Johansen.
På den anden side af vejen i
Tietgensbyen er Palle Johansen
A/S endvidere her i starten af
september begyndt på endnu et
stort projekt, nemlig tilbygning
af produktionshal og etablering
af kontor, omklædningsfaciliteter og parkeringsarealer for Jorgensen Engineering.

Arbejder bredt
Palle Johansen er glad for, at det
generelt går godt i byggebranchen, og at der hele tiden kommer mange henvendelser til firmaet i Assens, der har Fyn som
sin hjemmebane, men også påtager sig opgaver i resten af landet
Og han pointerer, at firmaet løser rigtig mange forskellige opgaver.

Der er også mange aktiviteter inden for boligbyggeri, ikke
mindst arbejdet med at omdanne
den tidligere borgerskole i Assens til lejlighedskompleks, som
er afsluttet i foråret. Firmaet er
ligeledes i gang med bygningsentreprisen på en ny genbrugsstation i Nyborg.
Og i Odense arbejder vi i øjeblikket hos Kia på Odensevej, hvor
både en tilbygning til værkstedet og udstillingen udføres, ligesom vi skal anlægge en ny pplads i den forbindelse, fortæller
Palle Johansen.
Alt i alt arbejdes der hos Palle
Johansen A/S meget bredt - fra
totalentrepriser til den lille serviceopgave hos den private.

Vi har for eksempel opført 10.000
m2 verandaer til kyllinger, fordelt på fem farme fra Sønderjylland til Midtjylland, fortæller
entreprenøren.

610 Assens · Tlf.: 64 71 16 09 · Mobil: 21 27 69 99 · p@llejohansen.dk
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Få overblik over
dit varmetab...
Få tjekket huset for kun kr. 1.995,-

Kontakt

Peter Brink Skov
Bygningskonstuktør

tlf. 70 20 32 12
ps@h-ko.dk

www.h-ko.dk
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Vi vil være klogere – også på emner, der er svære…
Danmark har udviklet sig til at
være et videns-samfund. Hvis
vi ikke selv giver viden, så søger
vi viden – og det er om alt muligt. Vi uddanner os, deltager på
diverse kurser og lytter til foredrag. Og det gælder også emner,
der er svære at tale om – eller
måske ligefrem tabubelagte.
Sorg har i rigtig mange år været
et af de tabubelagte emner, og er
det til dels stadigvæk. Dog er der
en meget tydelig tendens til, at
dette er ved at vende. Der bliver
sat mere og mere fokus på sorg og
det at miste i såvel pressen som
lægevidenskaben – forskningen
fokuserer netop på dette område
i de kommende år. Måske bliver
kompliceret sorg en diagnose inden for ganske kort tid...
Om-sorgen.dk er én af de virksomheder, der har valgt at følge

med tiden og sætte fokus på sorg
og vidensdeling om sorg. For udover, at Susanne Holm fra Omsorgen.dk arbejder som sorgterapeut og -konsulent, så tager
hun også rundt i landet og holder
foredrag samt skriver artikler til
diverse tidsskrifter og medier.

tidsskrift bedemand, jordemoder, sundhedsplejerske, sygeplejerske, læge, pædagog, skolelærer eller noget helt andet, og
foredrag og artikler bygges derfor op herefter.

Ud af sorg kommer livet og lykken. Dette er et blandt mange
centrale budskaber fra Om-sorgen.dk. Foredragene og artiklerne vil opleves fortalt med en
autentisk og naturlig tilgang til
det at miste og sørge med udgangspunkt i Susanne Holms
egne erfaringer med at miste
samt hendes uddannelse i sorg
og kommunikation.

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

Foredrag og artikler tilrettelægges efter målgruppens ønsker
– måske er du som arrangør af
foredrag eller redaktør på et

Om-sorgen.dk

RENS OG VASK
BILRENS
FIRMAAFTALE

“MODERNE
RENSERI MED
TRADITION FOR
HØJ KVALITET”

Cotti Rens, Dalumvej 34B, 5250 Odense C, Tlf. 66 13 28 12
info@cotti-rens.dk / www.cotti-rens.dk

Fokus på høj kvalitet, relation og hygiejne
Klassisk Rengøring ApS lægger vægt på kvalitet og hygiejne. Vi har dygtige
og professionelle ansatte, der er motiverede for at løse opgaven til kundernes
fulde tilfredshed. Klassisk Rengøring ApS har overenskomst med 3F, og alle
ansatte arbejder under ordnede forhold overenskomstmæssigt, da vi ved, at
tilfredse medarbejdere arbejder bedst.
Klassisk Rengøring ApS er godkendt som uddannelsessted for kontorelever
og vi arbejder mod at blive verificeret som uddannelsessted for
Integrationsgrunduddannelsen. Vi støtter lokale sportsforeninger samt
samarbejder med flere velansete virksomheder.
Klassisk Rengøring ApS varetager mange forskellige opgaver for vores kunder

Vi tilbyder blandt andet:

Vareture hver tirsdag & fredag.
Pakke ind- og udlevering DAO
Mandag til fredag kl. 8.00-18.00
Lørdag og søndag kl. 9.00-14.00
Tlf. 65 31 05 45

· Erhvervsrengøring

· Ejendomsservice

· Kontorrengøring

· Hækklipning

· Klinikrengøring

· Trappevask

· Hovedrengøring

· Rengøring af fraflytterlejligheder

· Rengøring af sommerhuse

· Facade- og skiltevask

· Rengøring af skoler og institutioner

· Fjernelse af graffiti

· Håndværkerrengøring

· Vinduespudsning op til 25 m højde

Kontakt os for et uforpligtigende tilbud, så vi kan få løst opgaven hos jer.
Klassisk Rengøring ApS, Tlf. 60 62 10 48, Korsgade 22, 5700 Svendborg
info@klassiskrengoering.dk / www.klassiskrengoering.dk
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Er tiden inde til en ny
responsiv hjemmeside?
Brugervenlige og professionelt udarbejdede
responsive websites.
Hvorfor skal din hjemmeside være responsiv?
Din hjemmeside loades hurtigere
Søgemaskineoptimering: Google straffer ikke responsive hjemmesider
Konvertering = brugervenlig navigation øger sandsynligheden for salg
Kontakt os for at høre mere. Du er også velkommen
til at aftale et gratis og uforpligtende møde med os.

Se vores referencer på
www.uptime.dk
Vestergade 165 C
5700 Svendborg
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+45 63 60 20 00

post@uptime.dk

DEN NYE ARTEON.

Med stop op
og stir-funktion.

m til eksklusiv forpremiere på den nye Arteon.
dig en spændende aften hos os ”DATO”, hvor vi løfter sløret for den nye
Form følger fascination. Med den nye Arteon præsenterer Volkswagen
der helt unikt forener elegance og sportslighed.

en bil, der med sin stærke og elegante personlighed altid giver lidt
wagen Bynavn
kl. 18.00-19.30
ekstra.
Arteon forener elegance helt unikt med sportslighed. Den nye
dig på volkswagen.dk/vip – indtast koden XXXX

Arteon giver øjnene åndenød, men den begejstrer ikke kun øjnene.
Kom og se og prøv den nye Arteon hos Volkswagen Odense.
Mads Schultz
Jensen

Rasmus W.
Frederiksen

Alexander V.
Clemensen

Lasse
Toft

SALGSRÅDGIVER

SALGSRÅDGIVER

SALGSRÅDGIVER

SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 64

T: 43 22 36 47

T: 43 22 36 59

Forhandler

Volkswagen Odense

Nikoline
Krabbe
Clausen
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 63

T: 43 22 36 41

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V
Tlf: 63 11 85 00 · vw-odense.dk

Martin
Persson

Morten
Alnor

SALGSRÅDGIVER

SALGSCHEF

T: 24 63 67 97

T: 43 22 36 71

Åbningstider i salgsafdelingen:
Man-fre: 09.00-17.30 / Søn: 11.00-16.00
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FRØRUP SAVVÆRK & MASKINSNEDKERI
Den østfynske træforarbejdningsvirksomhed
grundlagdes af Finn
Jensens oldefar i 1881
og bygger på fire generationers erfaringer og
konstant opdaterede
viden om den optimale
behandling af træ – fra
savværk til færdigt
produkt

”Frørup savværk beskæftiger fire medarbejdere og har
kapacitet på op til tolv meter
i længden. Vi bearbejder i såvel små som store dimensioner
og har stor succes med salg og
specialudskæring af Douglas
og eg”, beretter Finn Jensen.
”Begge træsorter er formstabile
og modstandsdygtige overfor
råd og svamp. De anvendes i
vid udstrækning som bindingsværkstømmer – blandt andet
som bindbjælker i såvel nye som
historiske bygninger samt som
terrasse- og højbeds-brædder.”

Douglas - fra kvalitetstømmer til kernetræ
”Typemæssigt spænder Douglastræet lige fra almindeligt kvalitetstømmer til rent kernetræ
uden splinter. Sidstnævnte har
en smuk rødlig farve og er et
ideelt valg til gulve og store
bjælker. At Douglas er en populær og udbredt træsort i byggebranchen skyldes det faktum, at
træet på én gang er utroligt robust og samtidigt meget ”roligt”.
Douglastræet hverken slår eller
kaster sig, og det revner heller ikke. Overskydende bark og
trærester fra produktionen flises
til bunddæk i haver, parker og
grønne udenomsarealer.”

Kvalificeret rådgivning og
kundetilpassede løsninger
”På baggrund af vores uddannelse og mangeårige erfaring
yder vi kvalificeret rådgivning
til vores kunder og samarbejdspartnere om den mest optimale
anvendelse af træet. I den travle
hverdag spænder vores opgavefelt lige fra højt specialiseret
projektarbejde til lønskæring og
fremstilling af klodser og emballage til maskinfabrikker og entreprenører.

Over hele linjen har vi høj fleksibilitet i opgaveløsningen. Et
stort speciale er lynekspedition
af ordrer på specielle længder
og dimensioner. Med kort varsel
skaffer, bearbejder og leverer vi
træ til arkitekter, ingeniører,
entreprenører og andre aktører i
byggebranchen. Det er ikke ligegyldigt, hvad træet skal bruges
til. Alle vores produkter er nøje
tilpasset de enkelte kunders projekter.”

Fra bindingsværk til pyloner og kanonlavetter
”Savværkets tømrer/snedkerafdeling løser alle til faget hørende
opgaver. Vi har stor viden og
erfaring, når det gælder fremstilling og montering af døre og
vinduer – gerne efter specielle
mål. Typiske projekter er renovering og tagrenovering af ejendomme, ofte med bindingsværk.
I efteråret 2015 løste vi en stor
bindingsværksopgave i Middelfart med ny langside og gavl til
en stor ejendom. Henover sommeren 2016 har vi leveret ny gavl
til en bindingsværksejendom i
lokalområdet. Netop nu afventer
vi grønt lys for påbegyndelse af
et nybyg-projekt på Tåsinge.

På specialefronten har vi blandt
andet fremstillet pyloner til
Odense Zoos bro over åen, cigarskårne vindmøllevinger til
en mølle i Hurup samt diverse
porte med specielle detaljer. Til
en lokal kunde har vi fremstillet
og leveret to kanonlavetter i den
ekstremt hårde og tunge træsort
azobe, også kaldet jerntræ. Kanonerne på 4, 2 tons løftedes på
plads af en 375 tons/meter kran.
På hjemmesiden www.froerupsavvaerk.dk , som netop nu er
under modernisering, vises en
række gode eksempler på vores
mange spændende aktiviteter,
og mange flere fotos er på vej”,
slutter Finn Jensen.

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

CNC drejning
CNC fræsning
Manuel drejning
Manuel fræsning

– CNC kantbuk
– Svejsearbejde
– Konstruktionsarbejde

Aarslev Maskinfabrik
Erhvervsvangen 11 – 5792 Årslev – Tlf. 65 99 11 01 – Info@AARMF.dk

Få grøn varme med en varmepumpe fra Bosch
En varmepumpe fra Bosch gør ikke bare tilværelsen
grønnere, du sparer også penge. Compress-serien består
af luft/vand varmepumper, jordvarmepumper og luft/luft
varmepumper. Alle med 5 års garanti

VI SERVICERER PRIVATE OG VIRKSOMHEDER
INDEN FOR SMEDE OG VVS BRANCHEN

VI LØSER ALLE FORMER FOR
VVS OPGAVER SÅSOM:
–
–
–
–
–

Vi er omfattet af TEKNIQ GARANTI.
Din garanti for at vores arbejde lever op til de højeste standarder.
Alt i varmepumper, jordvarme, luft til vand.

vandinstallationer
varmeanlæg
ventilation
solvarmeanlæg
service

SMEDE OPGAVER:
–
–
–
–

Trapper
Gelænder
Altaner
Køreramper

Intet er for småt

Årslev Smeden ApS – Erhvervsvangen 11 – 5792 Årslev – Tlf. 28 57 30 91 – tr@aasv.dk

FIBERNET TIL FYNSK ERHVERVSLIV

Skal vi også levere fibernet
til din virksomhed?
Hos Energi Fyn får du
■ Levering til tiden
■ Symmetriske hastigheder fra 10/10 Mbit/s op til 10/10
Gbit/s
■ 24 timers overvågning året rundt
■ Fejlrettelse efter Service Level Agreement (SLA)
■ Mulighed for flere serviceleverandører, hvis du ønsker
yderligere tjenesteydelser, f.eks. IP-telefoni eller online
backup
■ Lukkede firmanet på layer 2 eller layer 3 niveau, hvis din
virksomhed f.eks. har flere lokationer
■ Installation inklusiv eventuelt gravearbejde, træk af
kabler til placering af switch, vedligehold af switch samt
reetablering ved gravearbejde

Kvalitetsprodukter
til konkurrencedygtige priser
Energi Fyn leverer professionelle datakommunikationsløsninger til erhvervslivet på Fyn. Vi tilbyder blandt andet
internetløsninger, kapacitet og sort fiber.
Hos Energi Fyn fokuserer vi på kvalitetsprodukter, leveringssikkerhed, god service og produkter til konkurrencedygtige
priser.
Vi leverer produkter via fibernet og kan derfor imødekomme
ethvert ønske om garanterede symmetriske hastigheder fra
10/10 Mbit/s op til 10/10 Gbit/s.

Ring på telefon 63 17 25 69 for mere information

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk
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Verdens vildeste i stramsiddende sort
Skiltefabrikken Svendborg har forvandlet en
Bugatti Veyron 16.4 fra
lilla til blanksort med en
gul dråbe - elegant i stil
med en Bugatti T 46 fra
1930. Begge biler er en
del af Strøjer Samlingen
Modet var det vigtigste værktøj,
da Skiltefabrikken Svendborg i
maj påtog sig opgaven at wrappe
verdens hurtigste, serieproducerede bil.
Denne Bugatti Veyron EB 16.4
er en del af Strøjer Samlingen på
Fyn. En af Europas flotteste bilsamlinger. Ejeren, Jørgen Strøjer, har købt nr. 137 af de 450
Veyron-modeller, der nogensinde
er produceret - en bil til 10 millioner kroner foruden afgifter,
med 1001 HK og en topfart på
407 km/t.
I forvejen har han en Bugatti T

46 fra 1930 i samlingen og fik
den idé, at det kunne være sjovt
at fotografere de to biler sammen
i en blomstrende rapsmark. Men
så skulle den ny Bugatti wrappes i stil med den gamle – sort
med en gul dråbe på siderne.

Show i montagehallen
Jens Hjortholm Andersen fra
Skiltefabrikken Svendborg blev
udfordret til at tegne udkast
til design, og da Jørgen Strøjer
havde valgt sin favorit, blev det
bedste team af modige wrappere
samlet til at løse opgaven.
Michael Nielsen, som er fastansat på Skiltefabrikken, har masser af erfaring med at wrappe
biler, og freelanceren Simon
Manley Jokumsen, som er nordisk mester i wrapping og i år fik
en 6. plads ved VM, skulle klare
opgaven på 3 dage. Den kunne
have været klaret hurtigere,
men det blev til et helt show,
hvor lokale erhvervsforbindelser
blev budt ind i montagehallen til
øl, chips og et kig på verdens vil-

deste bil, mens den fik sine bløde
kurver dækket af stramsiddende
sort og gul folie.
Vi arbejder med min favoritfolie,
en Avery Supreme Wrapping,
som er fleksibel og let at løsne,
når vi skal tilpasse detaljer, fortæller Simon og Martin tilføjer:
- Største udfordring er spejlene
og en vanskelig tilgængelig flade
over motorblokken, men ellers er

det mere modet til at håndtere
en bil i millionklassen.
Værktøjspungen i bukselinningen indeholder ganske vist en
skalpel med et særligt spidst
blad, men den bliver kun brugt,
hvor der ikke er risiko for at
ramme lakken. I stedet bliver
Knifeless tapen brugt, hvor det
er nødvendigt.

Skiltefabrikken Svendborg ApS – Grønnemosevej 20 C – 5700 Svendborg
Tlf.: 6221 9200 – skiltefabrikken@hver-gang.dk – www.skiltefabrikken-svendborg.dk
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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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KENDT ANSIGT ER NY INDEHAVER AF
SKOV- OG HAVEGREJBUTIKKEN
I april måned overtog
Lars Hansen firmaet Ole
Knudsen Skov- & Havegrej efter indehaveren
gennem 27 år, Ole Knudsen. Samtidig er firmaet
flyttet tættere på Odense
og har nu adresse på Hans
Egedes Vej 21A i Tarup.
Det er ingen novice, der har
overtaget Ole Knudsen Skov- &
Havegrej, for Lars Hansen har
faktisk været beskæftiget i firmaet siden 1992 – først som mekaniker, siden som sælger og de
senere år som direktør.
Ja, det er blevet til 25 år, så jeg
er kendt med det hele – og ikke
mindst alle vores trofaste kunder, siger Lars Hansen.

Han assisteres i de nye omgivelser af fire medarbejdere, herunder sønnen, Christoffer, som er
at finde i butikken.

Tættere på byen
Flytningen er i øvrigt sket i forbindelse med, at det gamle firma
i Vissenbjerg brændte ned. Og
det var nærliggende at flytte ind
mod byen.
Vi har mange af vores kunder
herinde, bl.a. erhvervskunder
og boligforeninger, og samtidig
ligger vi nu i et meget aktivt industrikvarter, så det var et godt
valg, konstaterer Lars Hansen.
Ole Knudsen Skov- & Havegrej,
der nu med forretning og værksted råder over 500 kvadratmeter, forhandler et stort sortiment
af maskiner til skov, park og
have, bl.a. Husqvarna, Honda
og Echo. Og som noget nyt er fir-

maet blevet forhandler af John
Deere.
Lars Hansen understreger, at
alle kunder kan regne med at
opleve den samme gode service,
som firmaet igennem mange år
er blevet kendt for, og han slutter:
Vi glæder os selvfølgelig også til
at tage imod nye kunder, og vi
står klar med al den hjælp, der
er behov for.

Ole Knudsen, Skov og Havegrej Aps
Hans Egedes Vej 21A – 5210 Odense NV
Tlf. 65968181 – skovoghavegrej@oleknudsen.dk
www.oleknudsen.dk

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
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Ny afdeling i Svendborg på Toldbodvej 19.
Åbningsreception fredag den 15. september
for vores nuværende kunder, nye kunder og forretningsforbindelser.

PROGRAM
07:00-08:30 Morgenkaffe og
rundstykker.
12:00 Borgmester Lars Erik
Hornemann klipper snoren og
indvier officielt butikken.

På åbningsdagen tilbydes stribevis af gode tilbud fra nogle af
branchens dygtigste og mest pålidelige leverandører.

12:00-14:00 DTC-racerkører
Max Klinkby-Silver præsenterer sin privatbil og fortæller
om sin karriere.
14:00-16:00 Tryllekunstneren Henning Nielsen kendt
fra ”Danmark har talent” underholder.
12:00-16:00 Ole serverer sine
sprøde varme pølser, og der
bliver mulighed for at få en
kop kaffe, en øl, en vand eller
et glas rød eller hvidvin.

Vi vil samtidig med indbydelsen, rette en stor tak til bl.a. nedenstående
erhvervskunder som vi er stolte over,
at have leveret til:

17:30 Tak for i dag.

Svendborgs borgmester Lars Erik Hornemann
klipper snoren kl. 12:00

Kom og oplev Henning Nielsens tryllefærdigheder
på helt tæt hold når han skaber magi med closeup trylleri. Henning har bl.a. opnået en 3. plads i
”Danmark har talent” og en 3. plads i kategorien
Comedy i Kina.

Vi har erfaring fra skoler, institutioner, hoteller, detailbutikker, kontormiljøer, produktionsvirksomheder, investeringsejendomme m.m.
Det betyder at

du får professionel rådgivning,

du får 2 års reklamationsret,

du får gratis opmåling,

du får levering til tiden,

vi rydder op efter os.

Egeskov Slot, Lykkesholm Slot,
Intego, Røde Kors, Danhostel Svb.,
Middelfart Sparekasse i Odense og
Svendborg, Lactosan, DLG, Carsten
Holm A/S, Ringe Kost & Realskole,
Kompan, Ambulance Syd, Vantinge
Skole, Børnehaven Hættegården,
Pegasus Faaborg, Muckadell Gods,
Ringe Bio, Timeout Ringe, Svendborg
Andelsboligforening, Øster Åby Friskole, Outlet no. 9, Den Frie Lærerskole, Restaurant Neptun, Brugsen
Ryslinge, Kerte Kirke, Ringe Bibliotek, Søndersø Produktionshøjskole
og Kirkeby Forsamlingshus.
Herudover naturligvis også en stor
tak til vores cirka 1.500 privatkunder som vi af gode grunde ikke kan
nævne med navns nævnelse.

Herudover får du naturligvis vores gode
service leveret med et smil.

Peter

Jens

Henrik

Charlotte

Bo

Arne
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ESCAPE ROOMS

- et kapløb mod tiden for at få friheden tilbage
En sjov og underholdende mission, hvor I ved
hjælp af ledetråde og skjulte spor skal løse
opgaver og gåder for at genvinde friheden.
Uret tikker – spændingen stiger!
Odense

Svendborg

Kolding

• The Jigsaw Killer

• Tutankhamun´s Tomb

• Temple of Montezuma

• Mission impossible

• Hunters Lodge

• Chocolate Factory

• Jack The Ripper

• Hunters Lodge

• Hunters Lodge

TILKØB TIL BIG TIME JULEPARTY
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BIG TIME
JULEPARTY
med det hele...
DET FÅR DU:
 1 bowlingtime
 Velkomstdrink
 Snackkurv
 Stor lækker julebuffet
 Dessertbuffet
 Livemusik. Læs
mere på thegrill.dk
 Natmad
 Drikkevarer ad libitum

(øl, vin og vand fra kl. 17.00)

FRE-LØR

kr.

649,-

Prisen gælder ved 4-6
personer pr. bane,
ekskl. skoleje kr. 15,-

LIVEMUSIK
Datoer for livemusik:
November

17 18 24 25

December

01 02 08 09 15 16

Livemusikken starter kl. 21.00

Book online på thegrill.dk og bowlnfun.dk
Kolding l Odense l Svendborg
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Pr. couvert

136,-

1 lille

• Pandekager m. ahornsirup
• Marmelade og Nutella
• Rugbrød, franskbrød,
vælg mellem: Rundstykker
eller grovbrød og smør
• Wienerbrød
• Frugtfad

Pr. couvert

109,Skal forudbestilles!

FESTMENU vælg selv:

129
Hundstrup Kro

Forret, hovedret, dessert
Pr. couvert fra ..............................kr.

Atmosfære og god gammeldags kromad

GRILL–SELV
Søndags spisning!
–MENU

Spege- el. Kødpølse
leverpostej

.
- eller 3 x 4 sk
Frit valg!

• Skæreost, brie

Selsskabslokalermed plads til 150 pers.

Buffet
- med det hele
Vælg selv 4 slags kød

5 sk.

• Lun leverpostej

kl. 12-15

MEDISTER

2 KG ................................................

100,-

SVINEKAM

Selskaber- mad ud af
Med rødkål, ½ æble og
m.gele, smørrebrød
huset
franske kartofler, sovs,
brune og hvide kartofler

PRIS PR. PERSON .................................

120,-

KONFIRMATION MAD UD AF HUSET
Udlejning A/S
SE MERE PÅ WWW.SLAGTERPIGERNE.DK
3 retter kun kr. 160,3 retter incl. kaffe kun kr. 175,129
vælg 3 slags kød
Pr. couvert fra

Tved Forsamlingshus

kr.

WWW.HENRIKSDINEROGSMØRREBRØD.DK
rg

BESTILLING OG EVT. SPØRGSMÅL BESVARES PÅ TLF. 6262 3034

3
31 17 78

ALLE RETTER MIN. 10 COUVERTER

...morskab og fest - Christian er bedst…
Skolevej 4 · 5700 Svendborg · Tlf : 6221 4915
tvedforsamlingshus@post.tele.dk
www.tved-forsamlingshus.dk

www.slagterpigerne.dk

Rudkøbing tlf. 62 51 10 72, Stenstrup tlf. 62 26 34 00, Svendborg tlf. 62 21 07 27

Udlejning til både private og erhverv

CH-U

Nybor

Siøvej 3
Tlf. 65 31

e

gvej 12
66 17 70

Ringe

Kielberg
Tlf. 62 66

Udlejning til både private og erhverv

CH-Udlejning A/S
Nyborg

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

stider
r 06.30-16.30
34
06.30-15.00

Vi udlejer
både
stort og småt

Siøvej 3
Tlf. 65 31 17 78

Åbnings
Man-tor
Fredag 0

Ringe

www.c

Kielbergvej 12
Tlf. 62 66 17 70

CH-Udlejning A/S
Nyborg

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

Nyborg
Vi udlejer
Siøvej 3
både Tlf. 65 31 17 78
stort og småt
Ringe

Kielbergvej 12
Tlf. 62 66 17 70

Ringe

Kielbergvej 12
Tlf. 62 66 17 70

Åbningstider
Man-tor 06.30-16.30
Fredag 06.30-15.00

www.ch-udlejning.dk

ET GODT STED AT TAGE KEGLER
City Bowling i Odense er
stedet hvor det faglige
og afslappende er en god
kombination
Efter en meget travl sommer,
fortsætter ejer Tobias Dyhr med
at forbedre alle faciliteter i City
Bowling, og det gælder også mødefaciliteterne, som stedet også
byder på.
Vi har kunnet mærke en stigende efterspørgsel på mødefaciliteter hvor det faglige og sociale
kan kombineres, siger Tobias
Dyhr. Så det er her vi skal i gang
nu, så vi kan tilbyde topmo-

derne faciliteter til møder og
efterkomme kundernes ønsker.
Der er mange firmaer, der sammen med fagligt indhold også
gerne bruger, at de kan komme
på bowlingbanerne bagefter, - og
måske med afslutning nyde hvad
restauranten kan byde på.
Siden Tobias Dyhr overtog stedet har de 16 baner fået nyt gulv,
og der er kommet en helt ny bar
med et stort fadølsanlæg med
mange varianter af øl.
Vi har tilpasset os markedet
med specialøl, og efterkommer
med den nye bar kundernes efterspørgsel på dette område. I
restauranten, hvor vi tilbyder gæ-

sterne god kvalitetsvin, der passer til menuen, er specialøl et godt
supplement, da flere gæster også
gerne nyder en god øl til maden.
Den travle tid er på vej. Restauranten, der har egen kok,
er fleksibel og altid klar til at
imødekomme gæsternes behov
og ønsker hvad enten det er børnefødselsdage, familiefester eller sammenkomster, - byder i det
daglige også på brunch, efterårsmenuer og buffet, - og så står den
nu snart på årets store julebuffet, hvor bestillingerne allerede
er begyndt at komme ind.

plads til at kunne nyde julens
komme, - og der er faktisk ikke
lang tid til, at det hele går løs.
Hos City Bowling byder de på en
lækker, traditionel og spændende julebuffet med alt hvad der
hører sig til.
Der kan bestilles julebuffet til
den 3. – 17. – 18. – 24. og 25. november samt den 1. – 2. – 8. og
15. december.
City Bowling har åbent på hverdag fra kl. 10-22, og i weekenden
fra kl. 11-01.

Det er også med at være ude i
god tid, hvis man skal sikre sig

City Bowling · Rugårdsvej 46 · 5000 Odense C · Tlf. 65 91 01 22 · mail@citybowl.dk · www.citybowl.dk
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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

U S

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

•

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

hjemmesiden.

Se vores
nytårsmenu på
hjemmesiden.

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,-

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

Anke & Martin’s

Eks. brød og smør

139,-

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
RYSLINGE FORSAMLINGSHUS
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

Står du og mangler
nye streger til dine vægge…
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

Min teknik er, at jeg kigger på et foto

Anke & Martin’s
og tegner med venstre hånd uden at kigge på
R
Y
S
L
I N G E F O R S A tegningen.
MLINGSH
US
Hermed
opnår jeg skæve og
Anke & Martin’s

· Tlf. 62 67 13 32
udtryk. Jeg overfører derefter
R Y S L I N G E F O R S A M L IGråbjergvej
N G S 16
H ·U5856
S Ryslinge overraskende

tegningen til enten en trykplade, over på
et lærred eller til papir.

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

Anke & Martin’s

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

Har du et foto af en, du holder af, din familie
eller en god ven, som du gerne vil
have tegnet, så tegner jeg gerne til dig selv
eller til gave.

Jeg udstiller store som små steder
og i kunstforeninger.

Sjovt
Unikt
farverigt
kreativt…
36

20
10

Se vores
www.ryslingeforsamlingshus.dk
nytårsmenu på

Levering over hele Fyn max kr. 150,-

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,-

10
20

Jeg fortæller historier, om de mennesker der levede og lader
dem leve videre igennem min streg, og får os til at huske og
måske smile en lille smule…

Se mere på…

www.trinebruun.dk

Lørdag den 3. september 2016
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FAKTA
Om internationale
virksomheder i Danmark
De lidt mere end 4.000 udenlandsk ejede firmaer i Danmark
udgjorde 1 procent af det samlede antal firmaer og beskæftigede 263.000 fuldtidsansatte i
2013.
Omsætningen for de udenlandsk ejede firmaer var på 828
mia. kr., svarende til 23 procent
af den samlede omsætning i den
private sektor.

Årets julefrokoster på Vissenbjerg Storkro
Firmaer med udenlandske ejere
er ofte betydeligt større end firmaer med danske ejere. Der var i
gennemsnit 66 ansatte pr.
udenlandsk ejet firma, mens
danskejede firmaer havde fire
ansatte hver i gennemsnit.
Kilde: Danmarks Statistik

»Jeg tror, at tendensen er

stigende i forhold til aktiviteFredag den 1. december
ter til julefrokosten, som kan
Lørdag den 2. december kl. 18.30
påvirke relationerne i virk-

Rikke Vestenbæk. Foto: PR

som de husker og tager med
hjem.

Svenske juleborde
Spørgsmålet er, hvad de to typer virksomheder så kan lære
af hinanden. Det har Morten
Grunk et bud på.
»Generelt kan de internationale virksomheder lære, at
det lidt mere uformelle er
okay, når man skal feste.
Danske virksomheder og
dansk
virksomhedskultur
kan til gengæld lære, at man
godt kan gå hjem fra festen,
når den er færdig, og at man
ikke for enhver pris behøver
at fortsætte videre i byen,
som mange gør,« konstaterer
han.
Morten Grunk nævner vore svenske naboer som et forbillede i den sammenhæng.
»Svenskerne har deres så-

Morten Grunk Foto: PR

kaldte juleborde, som i bl.a.
Stockholm kører fra medio
november helt frem til jul på
alle ugens dage. Her spiser
man og hygger sig til klokken
23, og så går man hjem,« siger direktøren og tilføjer:
»Hvis vi danskere først er
ude, så fortsætter vi ofte til
sent. Så er næste arbejdsdag
måske ikke helt så effektiv. I
Danmark findes der således
ikke et lignende udbredt
koncept som det svenske,
hvor man godt kan holde en
julefrokost på hverdage. Så
på trods af den lille afstand
over Øresund, må jeg sige, at
på det her område er vores
svenske naboer langt mere
disciplinerede,« siger han.

STOR
U
nye relationer og oplevelser LEBUFFE
Man kommer nok ikke meget tættere
T, SHOW
sammen,« siger Rikke Vepå den ægte vare end John Mogen-stenbæk,
S
A
M
T MUSIK O
Hun tror endvidere, at juG
sen Show Band. De kan genoplive lefrokosten
om 5-6 år vilD
bæA
N
S TIL KL . 0
Til gengæld
synes mange
inre endnu tyderligere præg af,
den autentiske,
rå
men
kærlige
magi
1.00
ternationale medarbejdere,
at virksomhederne vil skabe
omkring John
Mogensen.
at dansk
julemad som f.eks.
nye relationer internt i virksomheden.

Medarbejderne

skal ikke bare sidde og blive
John Mogensen Show Band
underholdt. Der skal skabes
J

398,-

risalamande er sjovt.
somheden, men at de samtiJesper Søgaard
fortolker
en række af
Arkivfoto:
Carsten Ingemann
dig også vil være i stand til at
give de ansatte en oplevelse,
de kendte og elskede sange.

Fredag den 8. december
Lørdag den 9. december kl. 18.30

Den røde tråd

Lørdag den 16. december kl. 18.30
SHU-BI-DUA ELLER KIM LARSEN
– HVORFOR VÆLGE?
Entertainer: Peter Andersen
2 kopi shows samme aften – genhør
(Drama Queen)
blandt andet: Hvalen Hvalborg, Midt
Årets første julefrokost
Fredag den 2. december
Fredagiden
9. december
– Et juleshow
verdensklasse
om natten,Storkro
Fed rock, Rabalderstræde,
på Vissenbjerg
Lørdag den 3. december
Lørdag den 10. december
Drama Queen
byder på et festfyrværVuffeli-vov, Fru Sauterne,Kl.Står
på en
18.30
Kl. 18.30
keri af sange, humor og ikke mindst
alpetop,
Kvinde
min, Sex-chikane,
Lørdag
den 12.
november
JohnTobak,
Mogensen
Lune Carlsen
Kl. 18.30
spektakulære
kostumer. Du bliver blæst
Tarzan Mamma Mia, Stærk
Jan Carlsen er en mand der
Show Band
væk
af
fantastiske
ogvilimponerende
Køb bananer, McArine, Hvis
din
far
gi’r
altid
har,
og altid
beundre
Man kommer nok ikke meget
Sussi & Leo
denaffolkekære
Kim Larsen.
IkkeCher og
bl.a. Tina
Turner,
lov,Sussi
Den& Leo
røde
ogtættere
Jutlandia.
på den ægte vareimitaioner
end
Komdig
og oplev
Triotråd
til
nødvendigvis for alt hvad han gør
John Mogensen
Show Band.
De
Birthe
Kjær.
en festlig
glad danseaften.
Medogandre
ord: en rød tråd
igennem
- men for det han er! Hans tekster
kan genoplive den autentiske,
100 spilledage
om året - 45 år
Alt i showet
er selvfølgelig
live!
dansk musikhistorie!
og melodier
har altid liggetsunget
tæt
rå men kærlige magi omkring
som aktive musikere - 45 år med
udsolgte spillesteder. ”Vi bliver
aldrig trætte af at gøre folk
glade; skabe en fest. Musik er
bare værktøjet” - citat Leo.

John Mogensen. Jesper Søgaard
fortolker en række af de kendte
og elskede sange.

julefrokoster for firmaer, er
verden blevet mere global,
påpeger Morten Grunk.
»Det vil sige, at vi også fra
danske virksomheder nu får
flere forespørgsler på engelsk,« forklarer Morten
Grunk.
»Vi får stigende krav om, at
menuen skal være knap så
dansk og ’julet’ – der skal mere kalv på, da mange – også
danske virksomheder – har et
stigende antal muslimer ansat, som man ønsker at tage
hensyn til. Det betyder også,
at vi flere og flere steder skal
skilte maden på både engelsk
og dansk. Og hvad angår underholdningen, er der ligeledes øgede krav til, at den skal
foregå på engelsk, når der er
mange udlændinge blandt
de ansatte,« siger han.

ING
OVERNATN
GENMAD
INKL . MOR ELSE
R
DOBBELTVÆ
,0
0
6
ELSE
E
K
EN LTVÆR
500,-

Frokost på engelsk
I løbet af de syv år, hvor
Grunk Event har arrangeret

RG
VISSENBJE
T
E
L
JU BUFFE
STORKRO’S
u
re men
Se den læk
. på
se
pri r m.m
drikkevare
ro.dk
nbjergstork
www.visse

på Jans hjerte. Man kan, hvis
man kender ham, umuligt have
undgået at høre hans utallige
imitationer af Kim Larsen.

Hotel Vissenbjerg Storkro · Søndersøvej 30 · 5492 Vissenbjerg
Tlf. +45 64 47 38 80 · info@vissenbjergstorkro.dk ·
www.vissenbjergstorkro.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 flaskLillebælt Låseservice
A/S
erne er fyldte eller tomme, og derfor lader kunderne de smukke flasker stå hjemme, selv
når de er tomme, og virksomhedens logo er på flasken, og det resulterer i en perfekt

3 generationers viden om sikring
indirekte marketing overfor kunderne samt de besøgende i hjemmene.
Vores værdigrundlag bygger på








Ærlighed
Troværdighed
Kvalitet
Høj sikkerhed

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.
For yderligere info kontakt os under nedenstående kontaktdetaljer og besøg gerne
vores hjemmeside: www.skin-gin.com.

Levering til tiden
Vi dækker hele Fyn

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

MARTIN BIRK JENSEN

Odense Låseservice A/S, Nyborg Låseservice
A/S, Sydfyns
SKIN
GIN GMBH
Låseservice A/S og Lillebælt Låseservice A/S er førende
inden for sikrings-branchen. Firmaet har rødder der går
ALTER MARKTPLATZ 8
over 60 år tilbage og har der igennem opnået stor
D-21720 STEINKIRCHEN,
erfaring med mekanisk og elektronisk sikring.
Firmaet består i dag af en fast stab, der tæller 30
ansatte, som løbende uddannes inden for
sikringsområdet. Vi råder endvidere over 16
servicevogne, indbydende butikker samt eget smede- og
elværksted, der tilbyder alle former for sikring og
sikring
tilpasninger.

GERMANY

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

Lillebælt Låseservice A/S
3 generationers viden om

Lillebælt Vores
Låseservice
værdigrundlag bygger påA/S
Ærlighed
3 generationers viden
om sikring

 Troværdighed
Adgangskontrol
 Kvalitet bygger på
Vores værdigrundlag
Vi tilbyder et bredt udvalg af løsninger inden for
adgangskontrol, som dækker alle behov for en fleksibel
 Høj sikkerhed
og sikker hverdag for både små og store virksomheder
samt institutioner.
 Ærlighed
 Levering til tiden
Det er let og hurtigt, at kombinere og opgradere
løsningerne uden, at det er nødvendigt, at udskifte

Vi
dækker
hele
Fyn
 Troværdighed
hele systemet. Adgangskontrol inddeles i 3 typer:






 Online
OdenseKvalitet
Låseservice A/S, Nyborg Låseservice A/S, Sydfyns
 Offline
Låseservice A/S og Lillebælt Låseservice A/S er førende
inden for
sikrings-branchen.
Høj
sikkerhed Firmaet har rødder der går
 Standalone
over 60 år tilbage og har der igennem opnået stor
erfaringLevering
med mekanisk
og elektronisk sikring.
til tiden
Firmaet består i dag af en fast stab, der tæller 30
dækker
Fyninden for
ansatte,Visom
løbendehele
uddannes
sikringsområdet. Vi råder endvidere over 16
Priseksempel:
servicevogne,
butikker samt A/S,
eget smedeog
Odense Låseservice
A/S,indbydende
Nyborg Låseservice
Sydfyns
elværksted, der tilbyder alle former for sikring og
Låseservicetilpasninger.
A/S og Lillebælt Låseservice A/S er førende
 Salto batteridrevet låseenhed med læser
på standarddør
inden for sikrings-branchen. Firmaet har rødder derMontering
går
 Mulighed for mifare brikker med nummergravering
over 60 år tilbage og har der igennem opnået stor
 Mulighed for serviceaftale med bl.a. batteriskift

Video sikring
Vi tilbyder et bredt udvalg af Dahua video sikrings løsninger i HD opløsning.
Vi tilbyder også opgradering af din eksisterende installation både inden for analog
eller IP. Med den nye HDCVI video standard kan du genanvende din gamle analog
installation og opgraderer kamera og optager og derved får HD kvalitet.
Alle løsninger har adgang via app på smartphone eller tablet, internet browser eller
det gratis videostyrings software SmartPSS.
Kontakt os for et besøg hos dig/jer, så vil vi i samarbejde lave en gennemgang og
finde netop den løsning du/i har brug for.

Priseksempel:





4 Stk. HDCVI 4 MP 3.6mm IR Dome HD Kamera
1 Stk. 4 MP Harddisk optager 4 Kanals med 1 TB Harddisk
Installation med 4x25m kombi RG59 installationskabel
Adgang via app eller SmartPSS software

erfaring med mekanisk og elektronisk sikring.
Firmaet består i dag af en fast stab, der tæller 30
ansatte, som løbende uddannes inden for
Uden Abonnement, inkl. Montering
Uden Abonnement, inkl. Montering
sikringsområdet.
Vi råder endvidere over 16
Adgangskontrol
Video sikring
servicevogne, indbydende butikker samt eget smede- og
Vi tilbyder et bredt udvalg af Dahua video sikrings løsninger i HD opløsning.
Vi tilbyder
et bredtog
udvalg af løsninger inden for
elværksted, der tilbyder alle former
for sikring
Vi tilbyder også opgradering af din eksisterende installation både inden for analog
adgangskontrol, som dækker alle behov for en fleksibel
tilpasninger.
eller IP. Med den nye HDCVI video standard kan du genanvende din gamle analog
og sikker hverdag for både små og store virksomheder

KUN 4.999,- kr. ekskl. Moms

samt institutioner.
Det er let og hurtigt, at kombinere og opgradere
løsningerne uden, at det er nødvendigt, at udskifte
hele systemet. Adgangskontrol inddeles i 3 typer:
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Adgangskontrol





Online
Offline
Standalone

Vi tilbyder et bredt udvalg af løsninger inden for
adgangskontrol, som dækker alle behov for en fleksibel
og sikker hverdag for både små og store virksomheder

KUN 16.500,- kr. ekskl. Moms

installation og opgraderer kamera og optager og derved får HD kvalitet.
Alle løsninger har adgang via app på smartphone eller tablet, internet browser eller
det gratis videostyrings software SmartPSS.
Kontakt os for et besøg hos dig/jer, så vil vi i samarbejde lave en gennemgang og
finde netop den løsning du/i har brug for.

Video sikring
Vi tilbyder et bredt udvalg af Dahua video sikrings løsninger i HD opløsning.
Vi tilbyder også opgradering af din eksisterende installation både inden for analog
eller IP. Med den nye HDCVI video standard kan du genanvende din gamle analog

Intim
DinnerKoncert
lørdag den

21. okt.
kl. 18.30

DinnerKoncert
inkl. 3-retters menu
& kaffe

kr.

795,pr. couvert

Intim DinnerKoncert med

BRDR. OLSEN
Kom og få en forrygende aften med lækker 3-retters
menu efterfulgt af intim koncert med Brdr. Olsen.
Skynd dig, der vil kun være et begrænset antal billetter til denne event.

DinnerKoncert
inkl. overnatning

kr.

1.245,-

pr. person
i delt dobbeltværelse

PROGRAM FOR BRDR. OLSEN DINNERKONCERT
Kl. 18.30 Servering af lækker 3-retters sæsonmenu
Kl. 20.30 Showstart når dessert og kaffe er serveret
Kl. 22.30 DJ går på og dansegulvet er åbent

RESERVÈR VENLIGST PÅ TRINITY.DK ELLER 82 27 17 17
CONFERENCE HOTEL CELEBRATIONS EVENTS
GL. FÆRGEVEJ 30 · SNOGHØJ · DK-7000 FREDERICIA

TRINITY.DK
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Der tages forbehold for trykfejl.

LAGERSALG // LAGERSALG // LAGERSALG // LAGERSALG // LAGERSALG // LAGERSALG

Kun få stk. tilbage!

(Van)vittigt gode priser
Lige nu har vi vanvittigt gode priser på et
stærkt begrænset antal af den rummelige og
funktionelle Sprinter, der sætter standarden
inden for sikkerhed og komfort.
Se mere på
pchristensen.dk/sprinter-leasing

ServiceLeasing (Erhverv)

Fra

1.995

kr./md.

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

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

