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dansk, certificeret miljømærkeordning
med fokus på miljø og bæredygtighed
samt madspild, bl.a. begrænset forbrug
af el, vand og varme samt anvendelse af
miljørigtige produkter.
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Louise Helmann
Grafiker
Distribution:
Post Danmark
Uden forudgående aftale
er erhvervsmæssig
affotografering af magasinets
tekst og annoncer ikke tilladt.
Tryk:
PR OFFSET

kl. 08.00

Morgenmad

kl. 09.30

Gunstart 18 huller

kl. 14.30

Frokost/præmieoverrækkelse

kl. 15.30

Tak for i dag

Pris 2400,-

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

Bladet bliver også
sendt til:
»Reklame, Nej tak«

Tilmeldingerne registreres efter ”først til mølle”
Max. antal hold pr. spilledag: 20
Prisen er pr. hold pr. dag (4 pers)

Gremmeløkke Maskinforretning
Alle opgaver til den bedste pris

klar
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e råd og
med god
får den
g, så du
vejlednin
er til
ss
a
p
, der
maskine
v
o
dit beh

Alt i
reparation
og
reservedele

Hella A/S
servicepartner

Flemming’sAuto
Auto ·· Bøgevej
Bøgevej 88 ·· 5591
5591 Gelsted
Gelsted ·· Tlf.:
Tlf.: 6449
Flemming’s
6449 2096
2096
flauto@andersen.mail.dk ·· www.flemmings-auto.dk
www.flemmings-auto.dk
flauto@andersen.mail.dk
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Gremmeløkkevej 25 · 5592 Ejby
Tlf. 64 46 15 56 · Mobil 40 14 15 56

Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer.

Tid til en ny arbejdshest?
Man kan næsten se, hvor meget den nye Mercedes-Benz X-Klasse glæder sig til at tage fat fra første sekund, blikket
lander på den. Kølerhjelmen, forkofangeren og det rummelige lad inviterer til at sætte sig i førersædet og smøge ærmerne
op. Den muskuløse motor, der bare VIL i gang, er heldigvis tæmmet godt af bilens høje intelligens, og siddekomfort og
køreegenskaber er helt i top. Så der bliver passet godt på dig og dine medarbejdere, når I er ude og knokle pengene hjem.
Smut forbi varebiler.pchristensen.dk/x-klasse og se, hvad Mercedes-Benz X-Klasse kan gøre for din forretning. Og hvis du
allerede har bestemt dig, men vil slippe for alt bøvlet med at eje bilen, så tjek hvor attraktivt det er at lease:

Mercedes-Benz X-Klasse

Serviceleasing ydelse

Pure Van 220d 4x2

2.895 kr.

Pure Van 220d 4x4

3.095 kr.

Pure Van 250d 4x4

3.295 kr.

Progressive Van 220d 4x4

3.395 kr.

Progressive Van 250d 4x4

3.595 kr.

Power Van 250d 4x4

3.995 kr.

Udbetaling

35.000 kr.

Alle priser er baseret på 48 mdr. løbetid og 20.000 km/år. Serviceleasing er inklusiv service og vedligeholdelse. Etableringsgebyr kr. 4020
samt leveringsomkostninger kr. 3740 opkræves ved første ydelse. Alle priser er inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter kreditgodkendelse
via Mercedes Finans. Leasingprisen er uden van-opbygning. Bilen kan være vist med ekstraudstyr.

R
R
R

P. Christensen® Odense: Krumtappen 20
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7

Åbningstider:
Mandag - fredag:
Søndag:

8.00 -17.30
11.00 -16.00

Mercedes-Benz X-Klasse 220d 4x2. Brændstofsøkonomi ved blandet kørsel 13,5 km/l. CO2-emission 195 g/km.
Mercedes-Benz X-Klasse 250d 4x4 auto. Brændstofsøkonomi ved blandet kørsel 12,7 km/l. CO2-emission 207 g/km.
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Annonce

Tilgængelighed er
Ring, skriv, kig ind, eller mød os uden for normal åbningstid. For Middelfart Sparekasse
er tilgængelighed altafgørende.

Få rådgivning efter fyraften

I en travl hverdag kan det være svært for mange at nå i
banken, inden den lukker klokken 16. Det er ærgerligt for
både kunden og pengeinstituttet. Især når man som Middelfart Sparekasse vægter tilgængelighed meget højt.

○ Derfor tilbyder vi rådgivning alle hverdage mellem klokken 8 og 18. Døren til afdelingen er åben mellem 10 og 16,
og i timerne før og efter kræver det bare en forudgående
aftale, så er vi klar til et møde, siger Claus Hansen.

○ Fordelen ved at have en personlig rådgiver er, at vedkommende kender ens økonomi. Derfor er det vigtigt,
at kunne komme i kontakt med rådgiveren, når man har
brug for det, siger Claus Hansen, afdelingsdirektør i privatafdelingen i Middelfart Sparekasses hovedsæde.

Han nævner, at sparekassen også er ved at gøre sig de
første erfaringer med videomøder, så kunden og rådgiveren kan mødes uden at sidde fysisk over for hinanden.

For at sikre tilgængeligheden har sparekassen gjort flere
ting. På hjemmesiden, midspar.dk, er der direkte telefonnummer, mobilnummer og mail til alle medarbejdere.
○ Vi lover ikke, rådgiveren tager telefonen, hvis du ringer
lørdag aften klokken 19. Men vi lover, at vi ringer tilbage,
når vi er på pinden igen mandag, siger Claus Hansen.

Fire af medarbejderne i Middelfart Privat: Annette Prip (tv),
Susanne Skov Frederiksen, Claus Hansen og Martin Vittrup.
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Tilgængelighed handler også om at kunne hilse på
hinanden, når der skal træffes økonomiske beslutninger.

○ For nogle kunder vil det være utænkeligt at mødes på
den måde, men for andre vil det være et godt tilbud, at
det hele kan klares, mens man sidder hjemme ved køkkenbordet. Fx børnefamilier kan så klare mødet med
rådgiveren uden at skulle have passet børnene, siger
Claus Hansen.
Han mener, at der er mange gode grunde til at holde kontakten mellem kunde og rådgiver.

nøgleordet
Derfor er det en god idé at kigge ind til os, før du køber
bilen. Så ved du, hvad vi kan gøre for dig – og så har du
som minimum et godt grundlag at forholde dig til forhandlerens tilbud om finansiering på, siger Claus Hansen.

Nye tider, nye forventninger

Gitte Brandt og
Anette Stenderup,
rådgivere i
Middelfart Privat.

○ Det er, når du skal træffe store økonomiske beslutninger,
den nære relation skal stå sin prøve. Hvis du overvejer at
købe bil, så er forhandleren klar med et tilbud om finansiering – og renten er ofte meget attraktiv. Men vi kender
hele din økonomi og ser måske andre muligheder end
forhandleren, og vi kan også give dig det fulde overblik
over, hvad en ny, månedlig udgift vil betyde for dit budget.

I takt med den teknologiske udvikling ændres kundernes
behov, og det har også betydning for måden, sparekassen
møder kunderne på.
I dag er det de færreste, der kommer til kassen for at betalt
et girokort. Det klarer vi selv via net- eller mobilbanken. Behovet for kontanter er også et helt andet i dag end for bare få
år siden. Vi har – kontaktløst – dankort, og vi har MobilePay.
○ For os betyder det, at ekspeditionerne ved kassen har
været støt faldende gennem en årrække. Det har vi taget
konsekvensen af og ændret de daglige åbningstider for
kasseekspedition, så kassen nu er åben fra 10 til 13 hver
dag. Vi er nødt til at bruge kræfterne på det, kunderne
primært efterspørger i dag, og det er altså personlig
rådgivning, siger Claus Hansen.
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BYGGET TIL AT
ARBEJDE.
Finansiel
Finansiel leasing
leasingmed
med
LAV UDBETALING:
UDBETALING:

9.995 kr.*
kr.*
1.845
1.845 kr.
kr. pr.
pr.md.
md.

OPEL
VIVARO -- KAMPAGNEMODEL
OPEL VIVARO
KAMPAGNEMODEL
Finansiel leasing med lav udbetaling
Alle håndværkere ved, hvor vigtigt det er, at man har sit værktøj i orden. Med masser af plads, styrke og udstyr som bl.a.
fartpilot, aircondition, motorvarmer, airbagpakke og parkeringssensor er vores Opel Vivaro en god start. Lige nu kan du
lease Vivaro med ovenstående udstyr med en udbetaling på kun 9.995 kr. og lav månedlig ydelse på 1.845 kr.*

opel.dk
*Tilbuddet gælder
gælder finansiel
finansielleasing
leasingafafVivaro
VivaroL1H1
L1H1125HK
125HK
Edition
inkl.
Airbagpakke,
Aircondition,
Fartpilot,
Parkeringssensor
Motor-/kabine
Edition
inkl.
Airbagpakke,
Aircondition,
Fartpilot,
Parkeringssensor
bag, bag,
Motor-/kabine
varmer med
medtimer
timerfra
frafabrik,
fabrik,gennem
gennemOpel
Opel
Finans
v/Jyske
Finans.
Leasingydelse
kr. 1.845
finansieringsog leveringsomkostninger,
og baseret
varmer
Finans
v/Jyske
Finans.
Leasingydelse
kr. 1.845
inkl. inkl.
finansieringsog leveringsomkostninger,
og baseret
rente, Leasingperiode
Leasingperiode60
60måneder
måneder15.000
15.000
årligt.
priser
er ekskl.
moms.
Brændstofforbrug:
16,7 km/l,
CO 155
155g/km,
g/km,
på variabel rente,
kmkm
årligt.
AlleAlle
priser
er ekskl.
moms.
Brændstofforbrug:
16,7 km/l,
CO2-udslip:
Energiklasse:
Ved
leasingperiodens
udløb
er leasingtager
på anfordring
forpligtet
at anvise
en køber
til angivne
restværdi
på 58.000
kr.
Energiklasse:
Ved
leasingperiodens
udløb
er leasingtager
på anfordring
forpligtet
til attil
anvise
en køber
til angivne
restværdi
på 58.000
kr.
ekskl. moms og afgift. Der tages forbehold for positiv kreditvurdering samt pris-, afgift-, rente og momsændringer samt trykfejl. Bilen kan være vist
med ekstraudstyr der ikke er omfattet af tilbuddet. Tilbuddet gælder så længe lager haves/eller
frem til 31/12-17.
.

BILCENTRET A. NIELSEN
NIELSEN AS
AS

Mandal Allé
Allé15
15· ·5500
5500Middelfart
Middelfart
Tel: 64 41
4171
7114
14· ·www.bilcentret.dk
www.bilcentret.dk
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FarveX-perten i Svendborg
flytter og udvider sortimentet
For lige godt 20 år siden åbnede Kim Hofmann FarveX-perten på Ørbækvej i Svendborg. Siden har han oprettet
flere nye butikker rundt om på Fyn. Lige før nytår flyttede han så fra lokalerne i den østlige del af byen til nye
og meget større lokaler ved Ole Rømersvej i den vestlige del af byen.
distribueres det videre til butikkerne i Bellinge, Middelfart,
Ringe og Svendborg.
Også de nye varer er af høj kvalitet.

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

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

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

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

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

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

firmaer benytter sig af FarveXpertens produkter.
- Alle er velkomne, og vi opretter
også gerne en årsaftale med rabat til private kunder, der måtte
ønske det. Vi oplever i dag, at
folk gerne vil betale lidt ekstra
for kvalitet, og det kan vi levere.
Vi spænder også vidt. I øjeblikket arbejder vi således med at
lægge gulve på Egeskov Slot og
indretning af skurvogne. Ingen
opgave er for stor og ingen for
lille, slutter Kim Hofmann.

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

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

FarveX-perten
Ole Rømers Vej 61 - 5700 Svendborg - Tlf.: 62 22 44 90
svendborg@farvexperten.dk - www.farvexperten.dk
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BRASSERIE SVANEN
I Kulturøens kendte
restaurant/cafe, der
grundlagdes i 2014 og
i dag beskæftiger otte
ansatte, kan man få alt
- lige fra en kop kaffe
eller te til en fem retters
gourmet menu med
udsøgte vine
”På Brasserie Svanen adskiller
vi os primært fra det klassiske
cafekøkken ved, at vi stort set laver al mad fra bunden”, fortæller
indehaver Hanne Brændegaard

BRASSERIE SVANEN

HAVNEGADE 8C

Hansen. ”Kokken, sommelieren,
bartenderen og tjenerne er i udpræget grad passionerede omkring deres arbejde. Det faguddannede personale stiler efter at
give Brasserie Svanens gæster
optimal vejledning og betjening.
Kun det bedste er godt nok, og
køkkenets råvarer udvælges efter strenge kvalitetskriterier
– ofte med det vestfynske lokalområde for øje. Eksempelvis er
Torup Bakkegaard, Kring Chokolade og Slagter Lund at finde
blandt vores lokale leverandører.
Som prikken over i’et får man
hos os en skøn panoramaudsigt
over Lillebælt. Brasserie Svanen
KULTURØEN

5500 MIDDELFART

er på alle måder det perfekte
sted at mødes.”

Møder, konferencer og
fester
”Når det gælder møder, events,
konferencer, familie- og firmafester byder Brasserie Svanen på
en bred vifte af attraktive muligheder. Over hele linjen har vi
kapacitet til at levere individuelt
tilrettelagte og designede tilbud
til selskaber af så godt som enhver størrelse. Vores store lokale
rummer 70 personer, restauranten har plads til 40, og balkonens
kapacitet er 15-25 gæster. Der-

TLF.: 64 41 44 46

Jack

Service og reparation af alle bilmærker
– også inden for garanti perioden.
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udover har vi i forbindelse med
større arrangementer mulighed
for efter aftale med Middelfart
Kommune at udvide kapaciteten
med yderligere et stort lokale. På
møde/konferencesiden er vi leveringsdygtige i hel- og halvdags
forplejning med morgenmad,
frokost samt kaffe og kage ad libitum. På AV og datafronten har
vi al den nødvendige teknik –
herunder Wi-Fi, flipover, digital
fremviser med mere. Alle interesserede er velkomne til at kontakte os for yderligere info om de
mange fine arrangementsmuligheder, vi har at byde på”, slutter
Hanne Brændegaard Hansen.

BRASSERIESVANEN@GMAIL.COM

WWW.BRASSERIESVANEN.DK

MULTILEJE

Kun hos
JM Optik

Hvorfor nøjes
med ét par briller?

- Lej alle de briller du vil
og betal kun leje for ét par!

Enkeltstyrke Progressive
Opstartspris

Opstartspris

(Vejl. pris 3198,-)

(Vejl. pris 6398,-)

400,- 900,EnkEltstyrkE

Flerstyrke

leje pr. md.

leje pr. md.

125,-

Opstart fra kr. 400,-

225,-

Opstart fra kr. 900,-

Lukket mandag

www.jmoptik.dk
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JBO ENTREPRENØR ApS
Det dynamiske entreprenørfirma, som grundlagdes i 2008 og i dag beskæftiger
to medarbejdere, servicerer en stor og typemæssigt vidtspændende kundekreds af private og erhvervsdrivende på Fyn og i Trekantsområdet.
JBO Entreprenør ApS tilbyder
en bred palet af ydelser – heriblandt kloak tv, jord og beton
samt anlæg, nedbrydning og alle
former for drænarbejde”, fortæller indehaver Jens Bang Olsen.
”Blandt vores privatkunder genererer, dræn, fugtbekæmpelse
og isolering i forbindelse med
kældre en stor mængde opgaver,
som her i 2018 er omfattet af
håndværkerfradraget.
I Odense arbejder vi her og nu
på et projekt af to til tre ugers
varighed. Det omfatter etablering af omfangsdræn omkring
et større byhus plus isolering af
husets kælder. Kombinationen

omfangsdræn og isolering er
en populær løsning, der effektivt forebygger de vand og fugtskader, som især ældre huse og
villaer ellers kan være sårbare
overfor.

Flere større opgaver
og entrepriser
Sideløbende med serviceringen
af vores store privatkundekreds
har vi gennem de senere år løst
en stigende mængde større opgaver og entrepriser, og firmaet
er nu omdannet til et ApS, fortsætter Jens Bang Olsen. Blandt
andet har vi i Middelfart Kommune arbejdet på et stort nyt

hovedkloaksystem i forbindelse
med byens udvikling i Skrillinge.
Siden firmastarten i 2008 er
JBO Entreprenørs kundekreds
støt og roligt vokset via mundtil-øre-metoden, og det er jo den
bedste form for reklame, man
kan tænke sig. Vi lægger stor
vægt på god kundekommunikation, gensidig respekt og præcis
info om deadlines og priser fra
start til slut. Alle interesserede
er velkomne til at kontakte os
for mere detaljeret info om vores
store og vidtspændende arbejdsfelt, slutter Jens Bang Olsen.

JBO ENTREPRENØR ApS · Autoriseret kloakmester · Assensvej 14 · 5580 Nr. Åby · Tlf.: 20 28 59 53 · jens@jboe.dk · www.jboe.dk

VMS
VI IMPORTERE BEMA TIL HELE SKANDINAVIEN
4 Robust, driftsikker
4 Videnskabelig uovertruffen teknik

• Fejemaskiner og sneplove
fra bema i Tyskland til hele
Skandinavien.
• Montering af sneplove og
saltspredere på 4 x 4 biler
og varevogne.
• Mekaniske ukrudtsfjernere.

VESTFYNS MASKIN SERVICE APS
Storegade 15, Husby - 5592 Ejby
v.m.s@mail.dk
www.v-m-s.dk
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Telefon: 70 20 09 33
Telefax: 64 78 15 42
Mobil: 40 79 15 41 (Per Kristensen)

Komplet
reser ved
elslager

Rolf Murer ApS
Firmaet mærker tydeligt, at der er bud efter veludført murerhåndværk, og i lyset heraf påtænker
indehaver Rolf Christensen at udvide medarbejderstaben med en ny svend, som muligvis vil få
følgeskab af en lærling til april

Rolf Murer servicerer en stor
kreds af private kunder, og medvirker sideløbende i et velfungerende håndværkernetværk, som
firmaet samarbejder med omkring løsning af større opgaver
i kommunen og regionen. ”Lige
nu beskæftiger Rolf Murer tre
svende plus mig selv”, fortæller
Rolf Christensen.
”Fortsætter den solide efterspørgsel, vil vi snarest ansætte
endnu en svend plus muligvis en
lærling alt afhængigt af indholdet af den ny lovgivning på området, der offentliggøres i april.”

Positive fremtidsudsigter
”Rolf Murer løser stort set alle
opgaver indenfor faget – fra mindre reparationer over badeværelser til større om- og tilbygninger.
Vi lægger vægt på sikkerhed,
kvalitet og god kundekommunikation gennem samtlige opgaveforløb. Efter en super travl januar ser det ud til, at stigningen i
antallet af opgaver fortsætter de
nærmeste måneder. Samtidigt
tegner årsregnskabet for 2017
til at blive det bedste i firmaets
12-årige historie, så vi ser positivt på fremtiden”, smiler Rolf
Christensen.

Det er vigtigt for os at levere et godt resultat til tilfredse kunder
og overholde vores aftaler, samt at undgå enhver anledning til
reklamation. Kort sagt er målsætningen for firmaet at udføre
kvalitetshåndværk til tiden – med sans for detaljerne!

Rolf Murer ApS · v/ Murermester Rolf Christensen · Bogøvænget 1 · 5500 Middelfart · Tlf.: 20 75 78 70
Web: www.rolfmurer.dk · E-mail: rolf@rolfmurer.dk
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Vestfyns El-Service nu i nye lokaler
Elektriker Alexander
Thomsen er kommet
godt fra start som selvstændig på Industrivej 5C
i Middelfart – Han er nu
ved at opbygge en lokal
kundekreds.

Jyllands- og Københavnsområdet. Mit ønske er en mere lokal
kundekreds i trekantområdet
inklusive Middelfart.

Den 1. juni 2018 er det to år siden, Alexander Thomsen sagde
op som svend og blev selvstændig
med Vestfyns El-service.
- Det har været et par gode år,
og jeg er nu godt i gang med at
opbygge en lokal kundekreds, siger Alexander Thomsen, (der er
udlært hos Trap El i Middelfart).
- De første par år som selvstæn-

dig har været meget lærerige,
med masser af jobs rundt omkring i landet. Mest som underleverandør på opgaver for jyske
og sjællandske kolleger, der har
haft forrygende travlt. Det går
godt i byggeriet, og ordrebøgerne
er fyldte mange steder.

Alexander Thomsen er nu parat
til at byde nye lokale kunder velkommen.
- Vi er nu to mand i virksomheden, og vi har fået gode lokaler
og lagerplads på Industrivej i
Middelfart. De jobs, jeg de første
par år har haft, har været i både

Vestfyns El-Service
Industrivej 5 C
5500 Middelfart
Tlf.: 31 644 644
mail@vestel.dk
www.vestel.dk

Dejlige “varmedage” året rundt

DEJLIGE »VARMEDAGE« ÅRET RUNDT

Varmepumper
& Klimaanlæg

... og ingen bekymringer om regning og miljø

- og ingen bekymringer om regning og miljø

WI-FI
Ready

NYH
ED

Kend os
os på
på det
det høje
høje faglige
faglige niveau
niveau
Kend
KompetentErådgivning
rådgivning
Kompetent
FTE
Bedste support
support
Bedste
RÅ R
Hurtig levering,
levering, topkvalitet
topkvalitet
ET 2
Hurtig
01 6
... og
og altid
altid skarpe
skarpe priser!
priser!
...

Danmarks Officielle
Officielle importør
importør af
af Fujitsu-General
Fujitsu-General varmepumper
varmepumper og
og klimaanlæg
klimaanlæg
Danmarks

NYH

Kend os på det høje faglige niveau
KompetentErådgivning
FTE
Bedste support
RÅR
ET 2
Hurtig levering, topkvalitet
016
... og altid skarpe priser!

ED

get
meget
me

Ny “konkurrent-basker”
Danmarks Officielle importør af Fujitsu-General varmepumper og klimaanlæg

Markedets
højeste SCOP
Ny “konkurrent-basker”
meget

www.fujitsu-varmepumpe.dk

VARMEPUMPER

Markedets
højeste
Fujitsu
LZSCOP
Nordica
Fujitsu LZ
Nordica
“HighEnd”

- specielt udviklet til det nordiske klima

“HighEnd”

Fujitsu luft-til-luft varmepumpe

- den bedste luft-til-luft varmepumpe til dit hjem
Prisbelønnet design - har vundet 3 internationale
designpriser.
Ren, naturlig og super effektiv opvarmning af din
helårs- eller fritidsbolig.
T

T

5 år

Selvfølgelig !

FRA

*skal monteres af
en KMO certificeret
kølemontør

af din bolig og
(Kan anvendes både med
radiator og/eller gulvvarme.)
FRA

brugsvand
året rundt.
Fujitsu dit
luft-til-vand
varmepumpe

Alt-i-én løsning med integreret varmtvandsbeholder

Effektiv og komfortabel opvarmning af din bolig og dit brugsvand året rundt.
(Kan anvendes både med radiator og/eller gulvvarme).

XX.XXX,Kan anvendes til poolopvarmning om kan
tilsluttes
Kan anvendes
til poolopvarmning med)
og kan tilsluttes
(kombineres
med)og
ekstern
(kombineres
ekstern
oliegaskedel samt
olie- eller gaskedel samt solpaneler.
solpanaler.
*skal monteres af
en KMO certificeret
kølemontør

Kontakt XXXXXXXXXX for professionel rådgivning om dine muligheder
– hvis du vil spare penge og bo miljøvenligt.

Ring XX XX XX XX
JGS Automatic
www.jgs-automatic.dk

A++++

10°
VARME

Brugervenlig
betjening
Brugervenlig
betjening
Flot
Flotdesign
design

Driftsikker med lang levetid

Driftsikker med lang levetid

Miljøvenlig

Miljøvenlig
Styring
via Wi-Fi eller sim-kort

++
++
+
+
A++

VI TILBYDER OGSÅ:

✔ El-installation
✔ Varmepumper
- Fuld kapacitet ved -15°C udetemp.
✔ Ventilation
- Stabil drift ned til -25°C udetemp.
- Køler ned til -10°C udetemp.
✔ Automation
- Ugetimer og bevægelsessensor
te
u rg let
- Automatisk dobbelt-swing funktion
p
s
✔ Antenne anlæg
r
m
- Low-Noise og power-/boost-funktion e e fte er s a !
All t ion o del
- WiFi- eller GSM styring / App (tilbehør)
✔ Video overvågning
k
m
n
fu i én INDENFOR
ALT
Op til 8,9 kW varmeeffekt

- Køler ned til -10°C udetemp.
- Low-Noise og power-/boost-funktion
- Ugetimer
Ugetimer
og
bevægelsessensor
bevægelsessensor
- WiFi- eller GSM- styring
/ Appog
(tilbehør)

Automatisk dobbelt-swing
dobbelt-swing funktion
funktion
-- Automatisk
Low-Noise og
og power-/boost-funktion
power-/boost-funktion
-- Low-Noise
e
WiFi- eller
eller GSM
GSM styring
styring
/ tApp (tilbehør)
rg
-- WiFipu / Appt (tilbehør)

- garanti for velvære...

le
rs
fte r sam
ee
All tione odel!
k
fun i én m

- garanti for velvære...

ALT INDENFOR
EL OG KØL
- stort som småt

i

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Hårde hvidevarer
Tyverialarm
Køleservice
Klima-anlæg
Solarventi
Solceller

ELAbildvej
OG 3KØL
- 5700 Svendborg - Tlf: 62 22 10 72

Ellehaven
- 5900 Rudkøbing - Tlf: 62 50 10 72
- stort
som 4A
småt
Mail: info@simonrisbjerg.dk

Havnegade 3, Kld. - 5700 Svendborg - Tlf: 62 22 10 72 og Ellehaven 4A - 5900 Rudkøbing - Tlf.: 62 50 10 72 - Mail: info@simonrisbjerg.dk
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ADRESSE | POSTNR. + BY | Tlf. XX XX XX XX

-25° C

Ekstrem lydsvag

- Køler ned til -10°C udetemp.

PÅ FAMILIENS
VARMEREGNING
Effektiv og
komfortabel opvarmning

EFFEKTIV
NED TIL

Ekstrem lydsvag kun 21 dB

nominel -kapacitet ved -15°C udetemp.
- Op
til
8,9 kW varmeeffekt
Fujitsu-- 140%
luftdrift
til
varmepumpe
Stabil
ned tilluft
-25°C udetemp.
140%
nominel kapacitet
kapacitet ved
ved -15°C
-15°C udetemp.
udetemp.
- Køler ned til -10°C
udetemp.
-- 140%
nominel
- Ugetimer
og bevægelsessensor
Stabil drift
drift ned
ned til
til -25°C
-25°C udetemp.
udetemp.
Op til 8,9
kW
--varmeeffekt
Stabil
- Automatisk dobbelt-swing funktion

inkl. standardmontage
Alt-i-én løsning med integreret
varmtvandsbeholder

SPAR OP TIL 60%

1

5,315,3

-

Fujitsu luft-til-vand varmepumpe
XX.XXX,-

SPAR
OP TIL
75 %

OP
S
PC

SCO

TI

SPAR OP TIL 60%

PÅ FAMILIENS VARMEREGNING

O

ALGAR AN

✔
✔
✔
✔
✔
✔

INVERTER
STYRING

God nyhed til dig der
overvejer at skifte til
energirigtig LED belysning
En af de største udfordringer ved at skifte belysningsanlæg er likviditeten,
men nu er det muligt at laese dit anlæg helt uden udbetaling. Du kan bare
læne dig tilbage og nyde en ny energirigtig belysning, uden at skulle have en
krone op af lommen.

Ingen udbetaling

Stærke fordele

Med en finansieringsløsning fra HIGHLUX
har du nu mulighed for at lease dit nye
LED belysningsanlæg.

Leasing indebærer nogle andre fordele
end de traditionelle finansieringsformer.

Ofte er energibesparelserne større end
leasingydelsen og derved kan du altså
finansiere et nyt energirigtigt LED belysningssystem, helt uden at det belaster
din likviditet. Efter leasing perioden er belysningen din og du vil have glæde af det
lave energiforbrug i mange år fremover.

• Månedlig ydelse der typisk er mindre
end din energibesparelse

• Ingen udbetaling

• Leasingperiode på 36, 48 eller
60 måneder
• Fri likviditet til at udvikle din
kerneforretning
• Fuld brugsret

En finansiering der
betaler sig selv

• Fradragsberettiget driftsudgift

Du finansierer ganske enkelt de energieffektive lyskilder, med den besparelser
som de genererer! På den måde bliver
leasingydelsen en løbende betaling for
de energivenlige lyskilder.

• Fuld service og 5 års garanti

Vi tilbyder en leasingperiode på enten 36,
48 eller 60 måneder. Efter leasingperioden
er udstyret dit.

Vi leverer LED løsninger til
• Butikker og retail
• Industri, herunder Intelligent
IoT belysning
• Kontor, skoler og efterskoler

• Intet momsudlæg
• Ingen tinglysningsafgifter

HIGHLUX´s idé er at optimere miljø
og lønsomhed i dansk erhvervsliv.
Dette opnås ved at tage udgangspunkt
i indretningen og skabe et unikt og
energirigtigt belysningmiljø, der holder
omkostningerne nede, og samtidigt er et
behageligt arbejdsklima for de ansatte.
Vi tilbyder et gratis rådgivende
konsulentbesøg, hvor vi laver
projektforslag, tilbud, godkendte
energiberegninger samt ansøgning og
administration af energitilskud.

• Udelys og sportspladser

HIGHLUX – www.highlux.dk – Værkstedsvej 12 – Middelfart – Tlf.: 31 79 57 00
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Efternavn

Adresse

Postnr. & by

*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*

Værdi kr. 12.500,Klip denne tilmelding til konkurrencen
Fornavn
E-mail
ud og aflever den hos din lokale
Dæktryg forhandler.

auto-

Strandgade 10 · 5683 Hårby

Telefon 64 73 16 26

Efternavn
Telefon

117316 15

Er godkendt af:

*
Strandgade 10 · 5683 Hårby
OG
FÆLGE
Ebberupvej
13
·
5631
Ebberup
Adresse
Postnr.
& by
Her
finder
du
hurtigt
og
nemt
dæk
og
fælge
dit73behov.
Telefontil64
16 26
HELBREDELSE
Værdi
kr.
12.500,w.aarupbilsyn.dk
Bilsyn.
af:
Klip denne tilmelding Telefon
til konkurrencen 64
E-mail 74 17 90
Telefon
Strandgades Au
ud og aflever den hos din lokale
WWW.DÆKTRYG.DK
Dæktryg
forhandler.
Strandgade 10 · 5683 Hårb
og få
Dæktryg forhandler/postnr.
VERDENS BEDSTE
RUSTBESKYTTELSE
Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

117316 15

*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er
gældende indtil den 31. maj 2015.

Ebberupvej
· 5631
Her finder du13
hurtigt
ogEbberup
nemt dæk og fælge Telefon
til dit 64
behov.
73 16 26
VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE
auto- 64 74WWW.DÆKTRYG.DK
Telefon
17 90
Strandgad

Ss…

*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er
gældende indtil den 31. maj 2015.

dk

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg
GODKENDT

Ebberupvej 13 · 5631 Ebberup

Strandgade 10 ·
Her
finder
hurtigt
og
nemt
dæk
VERDENS
RUSTBESKYTTELSE
Telefon
64 74 du
17
90
VBEDSTE
ESTFYNS
U NDERVOGNS
C ENTER
A Pog
S fælge til dit
Strandgades
Auto

ilsyn.dk

aarupbilsyn.dk

auto-

Telefon 64 73 16 26
Telefon
01
Telefon64
64 43
43 18
18 01

WWW.DÆKTRYG.DK
GODKENDT

WWW.DÆKTRYG.DK
Smedevænget
2 .Odense
5560 Aarup
Thulevej
19 . 5210
NV
Ebberupvej
13
·
5631
Ebberup
Her finder du hurtigt og nemt
dæk og fælge til dit behov.
info@vestfynsundervognscenter
.
vestfynsundervognscenter.dk
.
info@vestfynsundervognscenter vestfynsundervognscenter.dk

Her
finder
hurtigt og
nemt
dæk
Telefon
64 74 du
17
90
V ESTFYNS
U NDERVOGNS
C ENTER
A Pog
S
Strandgades
Auto

fælge

Strandgade 10 · 5683 Hårby
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Telefon 64 73 16 26
Telefon 64 43 18 01

WWW.DÆKTRYG.DK

16 15

APS

Telefon 64

Strandgade 10 · 5683 Hårby

117316 15

godkendt af:

Murerfirmaet Rishøj A/S:

Vi er din garanti for godt håndværk
Det forpligter at have
en historie, der går mere
end 50 år tilbage i tiden.
Det ved murermester
Peter Rishøj.
Derfor sætter han også en stor
ære i, at Murerfirmaet Rishøj
A/S altid sikrer det gode håndværk, når han og de ansatte er
ude hos kunderne.

Solide og trofaste
medarbejdere
Murerfirmaet blev etableret tilbage i 1950’erne, og siden 2010
har Peter Rishøj selv drevet
firmaet, der altid har ligget i
Gelsted. Firmaet består i dag
af 45 dygtige medarbejdere,
som sørger for et højt service niveau, når der skal løses opgaver primært på Fyn og i trekantsområdet.

ud til kunderne. 8 af disse biler
laver ikke andet end at servicere
ved små- og reparationsopgaver.
Det kan være en væg, der skal
pudses eller fliser, som skal skiftes.

Glade for fredede
bygninger
Udover de mindre opgaver udfører Murerfirmaet Rishøj A/S
også alt lige fra støbearbejde, badeværelser til erhvervsbyggeri,
nye huse samt store hoved- og
fagentrepriser.

“Uanset, om der er tale om en
stor opgave for en virksomhed
eller en lille serviceopgave for
fru Hansen, så gør vi alt for at
opretholde den gode standard.
Firmaet har en lang række trofaste kunder, og det har vi kun,
fordi medarbejderne leverer et
solidt og godt håndværk og lytter til kunderne,” fortæller Peter
Rishøj.

“Mange af vores ansatte har
været i firmaet i adskillige år.
Faktisk kunne tre af dem fejre
25 års jubilæum sidste år. Det
betyder også, at vi har opbygget
en stabil stab, som jeg er meget
stolt af at sende ud,” fortæller
Peter Rishøj.
Murerfirmaet Rishøj A/S har
i alt 31 biler, som dagligt kører

MURERFIRMAET RISHØJ TILBYDER
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Renovering
Nybygning
Badeværelser
Flisearbejde
Speciale i fredede bygninger og kirker
Omfugning af murværk
Vandskuring af hus
Støbning af betongulv, fundament mm.
Erhvervsbyggeri

Særligt arbejdet med fredede
bygninger og kirker har firmaets
store interesse, fortæller Peter
Rishøj. Derfor har Murerfirmaet
Rishøj A/S også flere restaureringsmurere ansat.
I øjeblikket er firmaet blandt andet i gang med at skifte tag på
en af længerne ved Hindsgavl
Slot i Middelfart samt med ved
genopbygningen af et af Odenses
ældste huse og en spejderhytte i
Fruens Bøge.
“Disse opgaver kræver noget helt
særligt. Der er mange forbehold,
som man skal tage. Arbejdet
skal udføres i respekt med stilen
og historien,” siger Peter Rishøj,
der også samarbejder med de
bedste arkitekter såvel som de
bedste lokale håndværkere fra
andre brancher for at sikre kunderne et godt håndværk.

V/ murermester Peter Rishøj · Værkstedsvej 14 · 5591 Gelsted · Tlf. 6449 1128 · www.rishoejas.dk · post@rishoejas.dk
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Hent de grønne gevinster hjem
- Der er meget miljø og
god økonomi at hente i
den eksisterende boligmasse og i nybyggeriet,
siger ingeniør Bjarne
Sørensen fra BSO Rådgivende ingeniører, der
er Middelfarts ældste
ingeniørfirma.

mest en forudsætning for enhver
planlægning og rådgivning, siger
Bjarne Sørensen. Der er da også
meget at hente både miljømæssigt og energirigtigt i den gamle
bygningsmasse.
Bjarne Sørensen overtog i 2008
det gamle firma H. J. Skou, Rådgivende ingeniørfirma, der blev
startet i 1966. Ved overtagelsen
ændrede han navnet til BSO og
viderefører således Middelfarts
ældste ingeniørfirma i en moderne form med videnbaseret rådgivning inden for byggeri.

Fokus på energi og miljø
- Der er heldigvis kommet et
stærkt fokus på energi og miljø,
siger Bjarne Sørensen. Mange erhvervsvirksomheder går forrest
sammen med kommuner og regioner. De er forberedte og villige
til at investere i besparelser og
tager vidtrækkende miljøhensyn.

- På det private område har boligjobordningen fået mange til at
investere i energibesparelser, og
tilskudsordninger har fortsat en
stor betydning for både samfundet og privatøkonomien.
- Som rådgivere følger vi hele
tiden med i den teknologiske
udvikling og markedet. Ud over
fradrag og tilskud er også lånemarkedet gunstigt for miljørigtige investeringer både for erhverv
og private. Der er absolut mulighed for at hente de grønne gevinster hjem. Renten er lav, og friværdierne vokser de fleste steder, og de
generelle udsigter på arbejdsmarkedet ser meget gunstige ud.
BSO Rådgivende ingeniører vil
gerne tilbyde håndværkere, private og profesionelle at bistå med
vurdering og rådgivning i forbindelse med nybyggeri eller ombygninger i både erhverv og på privatområdet.

Alt i Harley-Davidson udstyr,
bikes og beklædning
- Fokus i dag på nybyggeriet er
ikke kun på funktionalitet og udseende – miljø og energi er nær-

www.t-jacobsen.dk
Alt i Harley-Davidson
udstyr,
BSO- Rådgivende ingeniører
ApS - Jernbanegade 2 A - 5500 Middelfdart
Tlf.: 6441 1966 – Mail: bso@bso-ing.dk – www.bso-ing.dk
bikes og beklædning
»For os er
r
ingen opgave
for store eller
for små…«

I takt med tidens stigende efterspørgsel og krav
om fornyelse tilbyder
den kendte vestfynske
maskinfabrik alle former
for smedearbejde – både
til privat- og erhvervskunder.

Individuelle løsninger

”T.Jacobsen Maskinfabrik svejser i alle materialer, såvel stål
som sort jern og aluminium”
fortæller indehaver Andrew
Velarde.
”Vores store og forskelligartede
maskinpark kan klare klippeog kantbukning i profiler helt op
til 3000 mm.
Dertil kommer fræse- og
stansearbejde i alle materialer, former og størrelser – fra
tynd plade til kraftigt stål.

Hjulet laves både til alm. st
og til Trip-trap stolen.

RUSTMONSTERET
HAR
rley-Davidson
udstyr, IRON
BIKES
KIG
PÅ
DIN
BIL
v/Ole Ølholm · Røjlevej 8 · 5500 Middelfart
s og beklædning
64 40 25 54 · Fax 64 40 67 79 · www.ironbikes.dk
ER DUTel.BESKYTTET?

”En stor succes hos håndværk
ne er vores ALU-PROFILER.
De er fremstillet efter individ
elle mål, så intet går til spil
Derfor er profilerne prismæss
yderste konkurrencedygtige.”

”ERGO-HJULET
er en anden af
vores store succeser…

Alt i
Harley Davidson-udstyr,
v/Ole Ølholm · Røjlevej 8 · 5500 Middelfart
Alt i Harley-Davidson
udstyr,
bikes og
Tel. 64 40 25 54 · Fax 64 40 67 79 · www.ironbikes.dk
bikes og beklædning
beklædning…
Giv din bil en SUVO rustbeskyttelse med Danmarks længste garanti. Hos SUVO Middelfart får
både du og din bil den
bedste
behandling.
IRON
BIKES

IRON BIKES
le Ølholm · Røjlevej 8 · 5500 Middelfart
0 25 54 · Fax 64 40 67 79 · www.ironbikes.dk

Tlf: 64 40 00 95
Email: middelfart@suvo.dk
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Både når det gælder invent
og hjælpemidler, udvikler vi
dividuelle løsninger i tæt par
med vores kunder.”

T. Jacobsen Maskinfabrik ApS, v/Andrew Velarde · Industrivej 4a, 5592 Ej
E-mail: t-jacobsen@mail.tele.dk · Web: www.t-jacobsen.d

SUVO Middelfart
Fynsvej 47
5500 Middelfart

Hjulet gør det nemmere at fly
stolen. Derved skånes den a
sattes ryg ved mindre vrid
lettere løft. Dette til stor ga
for arbejdsmiljøet.

IRON BIKES

BIKES
v/Ole ØlholmIRON
· Røjlevej
8 · 5500 Middelfart
.

.

Røjlevej
Middelfart
Tel.v/Ole
64 40 Ølholm
25 54 · Fax
64 40 678 795500
· www.ironbikes.dk
Tlf.: +45 64 40 25 54 . ironbike@profibermail.dk
www.ironbikes.dk
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dulde.
sigt
”

tole

ytte
anog
avn

tar
inrløb

Kreative stålreolløsninger
Dalsø Stålreoler er kendt
for individuelle løsninger
og er i dag en værdsat
del af T. Jacobsens
Maskinfabrik i Ejby.
Andrew Velarde begyndte i 1978
sin karriere som arbejdsdreng
på T. Jacobsens Maskinfabrik i
Middelfart, som i1985 flyttede
til industriområdet Ejby. I dag
ejer han virksomheden. Han har
senest opkøbt produktionen af
Dalsø Stålreoler.
- Ved siden af de faste ordrer
til trofaste kunder har vi også
skabt et forretningsområde ved
overtagelsen af Dalsø Stålreoler,
siger Andrew Velarde.
- Dalsø er landets førende virksomhed med fokus på individuelle kreative reol- og hyldeløsninger, som er tilpasset bestemte

formål. Dalsø har derfor en stor
udbredelse på biblioteker, sygehuse, butikker, kontorer og institutioner.

Individuelle løsninger
Andrew Velarde peger på, at
virksomheden ud over Dalsø
reoler og tilbehør udfører enkeltopgaver og serier af for eksempel borde og bænke til udendørs
brug.

- Vi er også leverandør af ALUprofiler, så tømrermestrene kan
købe dem efter mål og uden
spild, så man ikke skal tilpasse

standardprofiler og smide resten
ud. Det er både en økonomisk og
perfekt grøn løsning.

Succes med hjælpehjul
Ejby-virksomheden

fremstiller

tillige ergo-hjælpehjul til almindelige stole og triptrapstole med
stor succes.
- Offentlige institutioner har virkelig taget hjælpehjulet til sig,
siger Andrew Velarde. De har
forstået betydningen af at skåne
personalets rygge for tunge løft.
Det har stor betydning for arbejdsmiljøet i det hele taget.

T. Jacobsen Maskinfabrik · Dalsø Stålreoler · Industrivej 4 A · 5592 Ejby
Tlf.: 6446 1094 · t-jacobsen@mail.tele.dk · www.t-jacobsen.dk
Kvalitets- og prismæssig
konkurrencedygtighed
”Ud over produktion af profiler
og ergo-hjul, har vi et omfattende produktsortiment, bl.a. beslag i alle størrelser og udformninger, alle slags kabelskjulere
– også til skriveborde – i ønsket
længde, redningsstiger, ramper,
slisker, gelændere, smedejernshegn, porte og låger.

Regionens Løn & Bogføring

Speciale i franske mærker - især Citroën

Bogføring

Både private, virksomheder og
institutioner er velkomne til at
kontakte os med gode ideer, så
vi sammen kan finde frem til de
mest optimale projektløsninger.”

Fakturering

KLIPPE-BUKKE-SVEJSE
FRÆSE- OG
STANSEARBEJDE

Debitor/kreditorstyring

- lige fra små specialopgaver
til store serier

Lønudbetaling

jby · Tlf 64461094
dk

Momsafregning
ÅBNINGSTIDER
Mandag - Torsdag 7.30 - 17.00
Fredag
7.30 - 16.00
Weekend
Ifølge aftale
Lillebælt Auto · v/ Jens Ove Hansen
Perikonvej 2 · 5500 Middelfart
Tlf.: 64 41 87 60
Fax: 64 41 87 90 · Mobil: 28 11 87 61
post@lillebaelt-auto.dk · www.lillebaelt-auto.dk

v/ Mona B. Oranen
Mobil 2420 3186
Assensvej 156
5500 Middelfart
kontor@email.dk
Tlf. 3512 3186
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Midt i februar åbner
PejZen, et nyt pejsecenter i Kauslunde ved
Middelfart. De to indehavere Michael Wallenius
og Anders Ravn vil tilbyde sidste nyt i design og
grøn fyringsteknologi.
- Mange ældre pilleovne er mere
funktionelle end kønne, men nu
har designerne taget fat, og vi
kan om kort tid vise en række
pilleovne til den pæne stue, siger
Anders Ravn.
Det nye pejsecenter har fået
blandt andet ECOTECK, RAIS
og ikke mindst ADURO ind som
leverandører. Hver især har de
noget helt forskelligt at tilbyde.
- Den helt største nyhed er nok
Aduro Hybrid, siger Anders
Ravn. Udseendet er som en design-brændeovn med hyggelige

Hybrid brændeovn til
piller og pejsebrænde

Spreder varme og hygge
Nyd de dansende flammer og hyggen fra rigtig
træ foran brændeovnen. Når natten falder på,
kan du med god samvittighed fyre med piller,
så der er varmt næste morgen, når du står op.

flammer, støjfri brug og charmen
fra rigtigt træ. Man kan til enhver tid skifte mellem træ og piller. Hybrid betyder, at man kan
fyre med både brænde og træpiller i den samme ovn.

Et bredt sortiment
Anders Ravn peger på, at pillerne nu kan komme ind i stuerne,
og man kan vælge piller til den
ønskede opvarmning.
- Når man så sætter sig til rette
foran brændeovnen, kan ilden
fra brændet nydes, og når man
forlader stuen, kan man gå tilba-

ge til pillefunktionen og tilpasse
graden af opvarmning, som man
ønsker.
I Pejsecentret i Kauslunde vil
man også kunne finde Ecoteck,
der med et bredt sortiment er
danskernes foretrukne leverandør af pilleovne. Man vil også
kunne se et stort udvalg af brændeovne fra designikonet RAIS i
den bedste kvalitet, der fremstår
som tidløse, æstetiske møbler.
- Herudover tilbyder RAIS konceptet ”Design din egen brændeovn”, siger Anders Ravn. Vi
hjælper gerne med at finde netop
den ovn, som passer præcist til
kundens ønsker og behov.
Aduro H2 uden sideglas. Mulighed for
kortere afstand til brændbart materiale.

PejZen.dk . Kauslundevej 77 . Kauslunde . 5500 Middelfart . Tlf.: 4182 0123

PROFESSIONEL LED-BELYSNING
TIL DANSK ERHVERVSLIV

Spar min. 50% på
strømmen

Leasing af LED belysning
uden udbetaling

HIGHLUX leverer LED
løsninger til:

• Bedre lyskvalitet

• Ingen udbetaling

• Butikker og retail

• 10 x teknisk levetid

• Positiv likviditet

• Industri og lager

• Bedre farvegenkendelse

• Fuld service og 5 års garenti

• Mindre vedligehold

• Efter perioden er anlægget dit

• Intelligent IoT belysning –
styring og overvågning.

• Store energibesparelser

• Ydelsen betales af
energibesparelsen

• Få energitilskud

• Kontor, skoler og idrætshaller
• Udelys og sportspladser

HIGHLUX – www.highlux.dk – Værkstedsvej 12 – Middelfart – Tlf.: 31 79 57 00
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Oculi Optik
THIELE
Den kendte Middelfartforretning er leveringsdygtig i de nyeste og
bedste brilleløsninger på
markedet og fokuserer
hele vejen rundt på individuelt kundetilpassede
kvalitetsløsninger
”En tendens, som de senere år
har vundet frem på den ensidigt
prisfokuserede del af brillemarkedet, er, at glassene standardiseres, så kunden automatisk får
den billigste og ikke nødvendigvis bedste løsning”, beretter indehaver Benno Steen Jeppesen.
”Det svarer i princippet til kun

at kunne vælge én type motor,
når man køber ny bil. Det ville
de færreste bilkunder finde sig i.
Hos Oculi Optik THIELE lytter
vi til vore kunders behov og kan
i samklang hermed demonstrere
en række af de bedste brilleløsninger på markedet.
Med de individuelle løsninger
tilgodeser vi den enkelte kundes behov, og det betyder ikke
nødvendigvis, at prisen ryger op
gennem loftet. Ofte ligger den
store forskel i detaljen. Eksempelvis kan et par skærmbriller

tilpasses, så kunden ikke behøver at tage brillerne af og på flere
gange i timen, men kan bruge
dem i mere end én arbejdssituation. Når det gælder progressive
glas med glidende overgang, byder Oculi Optik THIELE på et
kæmpe udvalg af nyudviklede
og fantastisk fleksible glastyper.
Alle interesserede er velkomne
til at kigge ind i butikken, tale
med vores dygtige og engagerede
medarbejdere og se nærmere på
det store udbud af kvalitetsløsninger.”

Oculi Optik Thiele
Algade 39 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 11 07
www.thiele-middelfart.dk
middelfart@thiele.dk

HOLD VARMEN
OG SPAR PENGE!
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Rosenkjær VVS
Aut. VVS-installatør Jesper Nielsen

GELSTED
Værksted: Gelsted Mose 2, Gelsted

Tlf. 64 49 22 99

CVR: 30962605 www.rosenkjaer-vvs.dk

Rugårdsvej 72-74
Tlf. 6488 1511
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Vi tilbyder VVS installationer til store
og små byggerier, samt til erhverv og privat...

Mandag – torsdag:
09:30 – 17:30
Fredag: 09:30 – 18:00
Lørdag: 10:00 – 14:00
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• ODENSE LÅSESERVICE A/S
Den kendte familievirksomhed,
som i dag har hovedafdeling i
Odense og 3 filialer, har i løbet
af sin 68 årige historie udviklet
sig fra lokal låsesmed til professionel totalleverandør af mekaniske og elektroniske sikringsløsninger

dem tog vores forældre, Birthe
og Steffen Jensen over, og i juni
2011 overdroges ledelsen af
Odense Låseservice efter et glidende generationsskifte til min
bror Thomas og mig”, fortæller
Martin Løvdal Jensen. ”Vi er
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”Odense Låseservice A/S grundlagdes i 1950 som Odense Nøglefileri af vores mormor og morfar,
Adele og Aksel Larsen. Efter

”Både Martin og jeg er uddannede låsesmede, udlært hér fra
Odense Låseservice”, supplerer
Thomas Løvdal Mortensen. ”Vi
har begge taget turen gennem
alle husets funktioner – blandt
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har netop holdt 25 års jubilæum
i firmaet ved en festlig og velbesøgt reception fredag den 12.
januar.”

Uddannelse, personlig
knowhow og erfaring
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Moderne sikringsløsninger
med bred appel
”Odense Låseservice servicerer
en typemæssigt vidtspændende
kreds af privat- og erhvervskunder samt offentlige institutioner.
Vores arbejdsfelt spænder såle-

genererer adgangskontrol og
avancerede,
kundetilpassede
låsesystemer sammen med forskellige former for kamera og
video-overvågning stor aktivitet
i firmaet. Blandt andet servicerer vi store og små ejendomssel-

2 x 25 års jubilæum - 3. generation
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11 VW Touareg 3,0 V6 TDi
aut. BMT 5d
11 VW Touareg 3,0
TDi
aut.gear/tiptronic,
18”V6
alufælge,
zone 5d
klima, navigation
aut.2BMT

16 Skoda Octavia 1,4 TSi
150 Style Combi
16gear,
Skoda
1,42 zone
TSi
6
16”Octavia
alufælge,
klima,
køl i handskerum,
fjernb.
150 Style
Combi

13 Opel Mokka 1,4 T 140
E��oy 4 x 4 eco 5-d
13 Opelmetal,
Mokka
1,4 T2140
lyseblå
6-gear,
zone
klima,
E��oy 4fartpilot,
x 4 ecokørecomputer,
5-d

14 Audi A4 2,0 TDi 190
Ava�t Multitr.
14 Audi A4 2,0 TDi
190
aut.gear/tiptronic,
businesspakke,
blanke rudelister,
Ava�t Multitr.

09 Toyota Ave�sis 1,8 WT-i
Sol 5d
09gear,
Toyota
Ave�sis
WT-i
6
2 zone
klima,1,8
fjernb.
c.lås,
Sol 5dfartpilot, kørecomputer,

11 Ford Gra�d C-Max 2,0
TDCi 140 Tita�ium
11 Ford
2,0
7PRS
, 6Gra�d
gear, 2C-Max
zone klima,
18”
fjernb. c.lås,
TDCialufælge,
140 Tita�ium

Byg din egen Isuzu og bliv set
rns850,
cd/radio, håndfrit
aut.gear/tiptronic,
18” alufæltil
ge,mobil,
2 zonemultifunktionsrat,
klima, navigation
bluetooth,
armlæn,håndfrit
isofix, barns850, cd/radio,
gagerumsdækken,
kopholder
til mobil, multifunktionsrat,
Km
98.000...
649.900
bluetooth,
armlæn,
isofix, bagagerumsdækken, kopholder
Km 98.000...649.900

c.lås,
parkeringssen6 gear,fartpilot,
16” alufælge,
2 zone
sor,
infocenter,
startspærre,
klima,
køl i handskerum,
fjernb.
udv.
måler,
auto. nedbl.
c.lås,temp.
fartpilot,
parkeringssenbakspejl,
regnsensor
sor, infocenter,
startspærre,
Km
274.900
udv.7.000.....
temp. måler,
auto. nedbl.
bakspejl, regnsensor
Km 7.000.....274.900

infocenter,
aut.6-gear,
nedbl. 2
bakspejl,
lyseblå metal,
zone
multifunk.
rat, isofix,
kopholder,
klima, fartpilot,
kørecomputer,
stofindtræk,
splitbagsæde,
infocenter, aut.
nedbl. bakspejl,
Km
36.000...
multifunk.
rat,239.900
isofix, kopholder,
stofindtræk, splitbagsæde,
Km 36.000...239.900

e
e

Udstyrslisten er lang,
leveringstiden kort, og
prisen på leasing er lav,
siger Morten Olsen ved
Fyns Bilsalg i Bogense.

- Næsten alle varevogne i dag
er leasingbiler, og da disse biler som regel benyttes til vidt
forskellige formål, så er mulighederne for at skræddersy en
Isuzu nærmest uendelige, siger
Indehaver Morten Olsen, Fyns

navigationpakke
parkeringssenaut.gear/tiptronic,
businessor,
pcb blanke
audi assistentpakke,
spakke,
rudelister,
adaptiv
fartpilot,parkeringssen2 zone klima,
navigationpakke
fjernb.
sor, pcbc.lås,
audi parkeringssensor
assistentpakke,
Km
21.000...
464.900
adaptiv
fartpilot,
2 zone klima,
fjernb. c.lås, parkeringssensor
Km 21.000...464.900

r supe
r supe

startspærre,
temp.
måler,
6 gear, 2 zoneudv.
klima,
fjernb.
regnsensor,
højdejust.
forsæc.lås, fartpilot,
kørecomputer,
de,
4x el-ruder,
el-spejle,
cd/
startspærre,
udv.
temp. måler,
radio,
multifunktionsrat
regnsensor,
højdejust. forsæKm
76.000...
de, 4x
el-ruder,154.900
el-spejle, cd/
radio, multifunktionsrat
Km 76.000...154.900

Bilsalg i Bogense.
Morten Olsen peger på, at en
Isuzu-varevogn fra starten har
et højt niveau af udstyr, men at
der er store muligheder for at
sætte sit individuelle præg på
sin næste nye bil.

fartpilot,
info7PRS , 6 kørecomputer,
gear, 2 zone klima,
center,
udv. temp.
måler,
18” alufælge,
fjernb.
c.lås,regnsensor,
forsæde,
fartpilot,højdejust.
kørecomputer,
info-4x
el-ruder,
el-spejle,
center, udv.
temp. cd/radio
måler, regnKm
145.000.
194.900
sensor,
højdejust.
forsæde, 4x
el-ruder, el-spejle, cd/radio
Km 145.000.194.900

- Få en robust og flot varevogn,
som ser godt ud, siger Morten Olsen. Vi indleder året med at have
en ekstraordinær rabat frem
til 1. marts. Der er op til godt
17.000 kroner at spare. Der er
blandt andet ladindsats, anhængertræk og valgfri farve.

Fremragende trækkapacitet
Isuzus modeller kan opfylde de
OVOGnlave leasingfleste formål.DEMDen
pris gør det overkommeligt
at
OGn
VOGn
EMOV
DEMO
tilpasse bilenD efter egne ønsker
og behov. Det historisk lave ren2016 ISUZU D-Maxteniveau i dag
2016 Isuzu
D-Max atgør D-Max
det meget
2,5 TD 163 Crew Cab
2,5 TD 163 Exte�ded Cab
traktivt at lease
frem for at købe.
aut.
aut.
x4 2-dD-Max D-Max
20164x4
ISUZU D-Max
20164 Isuzu
- Kom
udvalget,
siger
2,5 TD sølv,
163 5-gear,
Crew Cab
2,5
TD 163
Exte�ded
Cab Mordiesel,
180
km/t, og se5-gear,
180 km/t,
aut.
gear/
aut.
fuldaut
aut. gear/tptronic,
4x4
aut.
4 x417”
2-dalu-fælge,
ten Olsen. tiptronic,
Læg
især
mærke til
klima,
fartpilot,
kørecomputer,
klima,
fartpilot,
kørecomputer,
diesel, sølv, 5-gear, 180 km/t,
5-gear, 180 km/t, aut. gear/
bluetooth
fuldaut.
multifunk. rat. som
Isuzus D-MAX
modeller,
aut. gear/tptronic, fuldaut
tiptronic,klima,
17”
alu-fælge,
bluetooth,
6 airbag
....................
klima, fartpilot,274.900
kørecomputer,
klima, fartpilot,
kørecomputer,
kan
leveres
med
en
fleksibel
....................
254.900
bluetooth
fuldaut. klima, multifunk. rat.
bluetooth,
6
airbag
trækanordning
og
må
trække op
....................274.900
254.900
til 3,5 Tons.....................
Og 1 ton
på ladet.
VOGn

DEMO

Lånebil tilbydes
privat/erhverv...
Lånebil tilbydes
privat/erhverv...

Værkstedet
åbent
til kl. 18,
Værkstedet
fredag
åbent til
til kl.
kl. 16.00
18,
fredag til kl. 16.00

Opbevaring af
sommerhjulaf
Opbevaring
sommerhjul

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

os her

--BilSalg.dk
Fyns
Fyns BilSalg.dk
Du finder

os her

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

Hvad er prisen på et par briller?
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Det er lige så forkert, som at en bil er en bil
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Vi kan matche de billigste briller på
markedet, men i det dyre segment kan vi
også levere dig topkvalitet for alle pengene.
Det drejer sig om tillid til din optiker.

TH
a�� �o� ����� Hvad
Det er lige
så forkert,
som at en bilpå
er e
er
prisen
������
a����
�o������
�����
Ho�
Det er lige så forkert, som at en bil er en bil
Vi kan m
������
�����
��� ����
�� ��
�������
marked
��� ���� �� �������
også lev
�� �������
Det dre
�� �������
Livet er for kort til kedelige briller...

blot et par briller

Benno Steen Jep
Algade 39 · Middelfart ·
www.thiele-midde
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en på et par briller?

Aaby - Ejby

Højt humør ved
nytårskur

Ho� o� �� ������ ���...

bil

Vi kan matche de billigste briller på
markedet, men i det dyre segment kan vi
også levere dig topkvalitet for alle pengene.
Det drejer sig om tillid til din optiker.
udstyr blev
- Nørre Aaby
- Ejby
Livet er for Middelfart
kort til kedelige
briller...
→ SIDE 8

→ SIDE 12

Middelfart - Nørre Aaby - Ejby
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Køb aldrig briller,
før du har spurgt os

THIELE

Benno Steen Jeppesen
Algade 39 · Middelfart · Tlf. 6441 1107
www.thiele-middelfart.dk

Højt humør
Onsdag

UNDERVOGNEN 2018:

SLET INGEN RUST OG MEGET MINDRE STØJ
Rustbeskyttelsen på nye
biler slides og kalder på
en tidlig og langtidsholdbar løsning – og på
effektiv støjdæmning
fra hjulkasserne, siger
Toke Schmidt fra SUVO
- Garanti-center Fyn,
Middelfart
- Dokumentationen er i orden.
Undervognsbehandling er en
god investering, selv i en ny bil,
siger Toke Schmidt, SUVO Middelfart. Det er langt fra at alle
nye biler, der har en rustbeskyt-

telse, der er tilstrækkelig til at
køre i Norden.
- Med de vekslende vejrforhold,
vi har i de nordiske lande, er
bilparken mere udsat for rust
skader end i Sydeuropa. Og hos
os skal bilerne holde længere,
og de får ofte flere ejere i bilens
levetid.
– Vi dokumenterer rustbeskyttelsen, og vi har erfaring for,
at udgiften opvejes af en højere
brugtvognspris.

vind og motor. Bredere dæk og
især vinterdæk betyder, at der
inde i kabinen opstår mere irriterende støj fra vejbanen.
- Vi ser biler helt uden inder
skærme. Det kan vi afhjælpe og
vi kan påvise, at vi ved yderligere behandling kan reducere støjen fra hjulkasserne med mellem

4 og 6 dB, siger Toke Schmidt.
- Det lydisolerende produkt vil i
en almindelig personbil betyde
mindre støj fra vejbanen. Hvis
man finder, at støjen er et problem, så lad os se på det. Gerne
sammen med den supplerende
rustbeskyttelse.

Skru ned for støjen
Toke Schmidt peger også på, at
nyere biler er meget dårligt eller
slet ikke isoleret mod støj fra vej,

SUVO Garanti-center Fyn - Fynsvej 47 - 5500 Middelfart
Tlf.: 6440 0095 - middelfart@suvo.dk - www.suvo-middelfart.dk

Vestfynsk kranfirma oplever stærk vækst
Palfinger Danmark A/S,
der tidligere havde
hovedsæde i Nr. Åby, er
flyttet til Middelfart.
Virksomheden er en del af verdens største kran-producent,
Palfinger, der producerer lastbilkraner, kroghejs og andet
udstyr – og er markedsledende i
Danmark.
Ved årsskiftet flyttede Palfinger
Danmark ind i helt nye lokaler i
industrikvarteret i Middelfart tæt ved Fynske Motorvej ved Lillebæltsbroen.
Palfinger Danmark havde længe
næret et ønske om at flytte til
mere moderne lokaler end de
hidtidige i Nr. Aaby, og da Palfinger Group i Østrig sidste år
overtog Palfinger Danmark A/S

kom der yderligere skub i planerne om en flytning.
På adressen Stensgårdsvej 21 M
i Middelfart råder det vestfynske
firma nu over 360 kvadratmeter
lyse og venlige lokaler, topmoderne mødefaciliteter til både de
ansatte og gæster udefra, samt
et avanceret computerstyret lager på 500 kvadratmeter.

nær og fjern. Vores hovedsæde
ligger jo så sige lige midt i Danmark,” siger souchef og produktchef, Jesper Mouridsen.
Flytningen kommer på et tidspunkt, hvor der er stor aktivitet
hos Palfinger Danmark.

”Vi mærker en betydelig stigning i interessen for vores produkter – og salget. Der er vækst
i Danmark, og det er jo noget,
vi i transportbranchen mærker
med det samme,” fastslår Jesper
Mouridsen.

Stærk vækst
En af de meget store fordele i
forbindelse med flytningen er,
at lageret af reservedele nu er
samlet på den nye firma-adresse
i Middelfart – i stedet for som
tidligere at være placeret tre forskellige steder i Danmark.
”Det giver et bedre overblik, når
lageret er samlet her, hvor det
også er nemt at komme til fra
Palfinger Danmark A/S . Stensgårdsvej 21 M . 5500 Middelfart . Tlf. +45 7010 8010
info@palfinger.dk www.palfinger.dk
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Vedligeholdelse
af maskiner til
afkortning
Driftsstop på save og
maskiner til afkortning
forsinker den efterfølgende produktion og kan
koste ordrer, siger Reima
Henriksson, R-TECH i
Nørre Aaby

Save og afkortningsmaskiner
er ofte første led i fødekæden til
den øvrige produktion i metalindustrien. Maskinerne er meget
vigtige, men ikke de kostbareste
i anskaffelse og i betjeningen, siger Reima Henriksson, R-TECH
i Nørre Aaby.
Reima Henriksson har arbejdet
25 år i branchen og er vant til
hurtig udrykning, når meldingen om svigt af en sav eller afkortningsmaskine indløber.
- En afkortningsmaskine skal
levere præcise metalemner til
den videre proces i produktionen. Her er det ofte meget avan-

cerede og langt dyrere maskiner,
der kræver fagligt dygtige og
rutinerede medarbejdere til at
betjene maskinerne.

Akut hjælp
- Selv mindre synlige, men målbare ændringer kan betyde spild
af tid til efterfølgende tilpasninger og kortere eller længere
driftsstop. Det er ofte fatalt og
kan medføre ekstra omkostninger og medføre, at man ikke kan
overholde aftalte leveringstider.
Reima Henriksson tilbyder salg
og rådgiver gerne i forbindelse

med køb af nyt værktøj, som
f.eks. afkortningsmaskiner og
værktøj i form af klinger og smøreanlæg. Han ser gerne på, om
reparation er en god mulighed,
og han tilbyder tillige vedligeholdelse af afkortningsmaskiner.
- Det kan optimere driften af
afkortning og minimere flaskehals problemet i begyndelsen
af produktionen, siger Reima
Henriksson. Vi kan også tilbyde
virksomheder i hele landet fordelagtige serviceaftaler inklusive de lovpligtige sikkerhedseftersyn.

R-TECH ApS – Vibyvej 21 – 5580 Nørre Aaby – Tlf: 6170 7601
rtech@r-tech.dk – www.r-tech.dk

KØB HELE AIRTOX’S
PROGRAM PÅ
2 0 Å R S E R FA R I N G
JORDVARME GÅR RENT IND
Vi udfører vvs, kloak og rådgivning indenfor byggeri.
OLHOLM.DK
Kontakt os for et uforpligtende tilbud.
siger Jørn Elkjær Jørgensen.
Han er indehaver af Harndrup
VVS og har 20 års erfaring med
varmeanlæg.

Det er blevet til rigtig mange anlæg på begge sider af Lillebælt,
siger Jørn Elkjær Jørgensen.
Jeg foretrækker Bosch-anlæg
til jordvarme. Det er kvalitet, og
jordvarme går rent ind hos kun-

Varmepumper erstatter
olie og træ som brændsel
og skaber luft i økonomien, siger Jørn Elkjær
Jørgensen, Harndrup VVS.

derne. Det er grøn energi og er
let at styre i forhold til behovet
for varme, siger han.

Bruger den lagrede
solenergi

Jordvarme hentes lige uden for
ejendommens dør. Jordvarme får
man fra den lagrede solenergi i
jorden, som hentes op fra nedgravede jordvarmeslanger.

Gravearbejdet er som regel hurtigt overstået, siger Jørn Elkjær
Jørgensen. Nogen klarer det selv
med en rendegraver, men jeg kan
også sørge for det.
Med et Bosch-anlæg får man
både varme og varmt vand. Med
jordvarme har man den fordel,
at kun en mindre del af ejendommens samlede energiforbrug er
påvirket af afgifter og konjekturer, fordi den største del af energien hentes i naturen.

JORDVARME GÅR RENT IND
For at bedømme arbejdets omfang og økonomien i projektet,
vil Jørn Elkjær Jørgensen gerne
komme og se på forholdene og
give et tilbud på et jordvarmeanlæg.

Harndrup Skov 21 . 5463 Harndrup . Tlf.: 29 37 01 37
harndrupvvs@gmail.com – www.harndrupvvs.dk
siger Jørn Elkjær Jørgensen.
Med det lave renteniveau, der er
i dag, er der en større fordel ved
at investere i et jordvarmeanlæg
end at sætte pengene i banken,

Han er indehaver af Harndrup
VVS og har 20 års erfaring med
varmeanlæg.

Harndrup VVS – Harndrup Skov 21 – 5463 Harndrup – Tlf.: 29 37 01 37
harndrupvvs@gmail.com – www.harndrupvvs.dk
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vil Jørn Elkjær Jørgensen gerne
kommeMiddelfart
og se på forholdene og
Lollandsvej 29 • DK-5500
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Skiftedag hos POM Industries A/S
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BIONIC FIRE
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MED DREJESOKKEL
(Før 20.900)

FRA RAIS - DEMO MODEL
(Før 35.900)

PEJSEBUTIKKEN KULKRANEN

BETTE 6

Træpillefyr

9.995 KR.

(Før 13.995)

KULKRANEN FLYTTER I NYE STØRRE
LOKALER FRA ROERSVEJ 33A TIL 33E

Roersvej 33 A . Odense C . Tlf. 62 21 19 45 . www.kulkranen.dk . odense@kulkranen.dk
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Den lille fynske nichevirksomhed er specialiseret i mikro-lasersvejsning under mikroskop
af finmekaniske emner
i korrosionsbestandige
materialer som titanium,
platinium og AISI 304/316
certificeret stål
”Jeg er oprindeligt uddannet
værktøjsmager, og det er den
højt specialiserede viden og erfaring fra dette arbejdsfelt, der
for ti år siden inspirerede mig
til at starte eget firma”, fortæller
indehaver Tonny Jensen. ”Siden
da er det gået stærkt. I dag er

Centi Lasers primære speciale
fremstilling og svejsning af finmekaniske emner. Vi servicerer
en bredt defineret kundegruppe
af værktøjsmagere og højteknologiske virksomheder, blandt
andet fra energisektoren og medicinalindustrien.

også fremstilling af enkeltdele,
og her medvirker vi ofte hele
vejen fra prototype til serieproduktion. Centi Laser er en del

af et stærkt teknisk netværk og
har stor erfaring med at finde de
rigtige løsninger”, slutter Tonny
Jensen.

Hvad enten vi taler titanium,
platinium eller AISI 304/316
certificeret stål, er Centi Laser
leveringsdygtig i små, stærke
svejsninger i en meget høj finish
med og uden tilsatsmateriale.
Alle svejsninger foretages under
mikroskop eller i CNC-fikstur
med en gentagelses nøjagtighed
på ca. 0,03 mm. Emnemæssigt
rækker vi fra helt små implantater og kanylerør, over analyseinstrumenter og gastætte emner
til brændselsceller. Vi tilbyder

Damgårdvej 12b · DK-5500 Middelfart · Tlf: 30 68 06 84 · info@centilaser.dk · www.centilaser.dk

GJ COATING
Den vestfynske nichevirksomhed grundlagdes af Gert Jensen
i 1980 og er nu en af landets førende specialister i industriel
overfladebehandling. I dag varetages virksomhedens daglige
drift af grundlæggerens datter,
Britt Hansen
”GJ Coatings produkter opbygges fra bunden og skræddersys
i overensstemmelse med den enkelte kundes ønsker og behov”,
fortæller virksomhedens grundlægger og adm. direktør Gert
Jensen, hvis primære arbejdsområder er idé og produktudvikling samt kundekommunikation.
”De såkaldte funktionslakker
et stort speciale. Hvad enten
lakkerne skal være friktionshæmmende, antistatiske eller
antibakterielle, ligger nøglen

til deres effekt i de additiver, vi
i samarbejde med vores tyske
leverandør har fået indarbejdet
i vores lakker. På dette område
er GJ Coating at finde blandt de
absolut markedsførende spillere
på banen. Vi overfladebehandler
cirka 160 mio. små dele til plastindustrien og som ex. omkring
400.000 smykker om året. Når
det gælder smykkerne, er vores
funktionslakker med til at give
produkterne en ”soft feel” overflade, som på én og samme tid er
eksklusiv at se på og super lækker at røre ved.”

Bred specialisering og
20.000 farvenuancer
”Overfladelakering er et aktivitetsområde i vækst”, supplerer
Britt Hansen, produktionsleder.
”Vi favner bredt, og samtidigt

har vi valgt primært at fokusere
på mindre og små emner. 95 % af
det vi producere til vores kunder
går til udlandet. Kundekredsen
dækker en bred vifte af industrikunder, som typemæssigt
spænder lige fra lokale smede
og maskinfabrikker til internationale lampe, smykke, design
og legetøjsproducenter.
På GJ Coating arbejder vi udelukkende med vådlakker, og hermed har vi 20.000 forskellige farvenuancer til disposition. I kraft
af vores mangeårige erfaring og
specialudviklede teknologi er vi
i stand til at overfladebehandle

forskellige materialetyper, så
de fremstår ens. Eksempelvis
kan vi overfladebehandle aluminium, så det ligner eloxering.
Skulle en aluminium, jern, træ
eller plastoverflade være behæftet med fejl, kan vi udbedre
disse inden lakering/overfladebehandling. GJ Coating byder
på utroligt mange attraktive
løsningsmuligheder, og alle interesserede er velkomne til at
kontakte os for nærmere info,
slutter Britt Hansen.

GJ COATING A/S – ÆBLEGYDEN 18 – 5592 EJBY – TLF.: 6446 1515 – 4214 6015 – BHH@GJCOATING.DK – WWW.GJCOATING.DK

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

Optimera Odense • Energivej • Odense S • Tlf. 74 12 83 60
odense@optimera.dk • www.optimera.dk

Medvind for elcykler
- Forbrugerrådet Tænk
har testet 10 elcykler
og har dermed hjulpet
mange i valget af elcykel, siger Thomas Juhl,
Middelfart Cykler.
- Der er fart på den teknologiske
udvikling - også når det drejer
sig om cykler, siger cykelhandler
Thomas Juhl, Middelfart Cykler
på Odensevej.
Thomas Juhl har været i branchen i en snes år og oplever nu en
øget interesse for cykler, både til
motion og til transport.
- Salget af børne- og konfirmationscykler er stabilt år for år,
men der er så afgjort medvind
for salget af elcykler, siger Thomas Juhl. Har man ikke langt
til arbejde eller uddannelsesstedet, så er en elcykel både en ideel
28

og miljøvenlig erstatning for bil
nummer to.
I cykelforretningen på Odensevej har han et pænt udvalg af
elcykler.

Lydsvag elcykel
- Jeg og interesserede købere er
blevet pænt hjulpet af forbrugerrådet Tænk, der har testet 10
elcykler i prisklassen mellem
cirka 8.000 og 16.000 kroner
og har omtalt resultatet i
bladet Tænk, siger Thomas Juhl.
- Der var kun en elcykel
af de 10 med centermotor. Det er en tysk
model af mærket
Kalkhoff. Den
blev vinder i
alle kategorier:
Bedste batteri,
laveste tyngde-

punkt og bedste kørestilling.
På en elcykel får man stadig motion, og den larmer ikke, påpeger
Thomas Juhl. Han nævner, at
Kalkhoff-cyklerne har en særdeles god komfort og masser af
ekstraudstyr, så man fra starten
er godt kørende.

Middelfart Cykler
Odensevej 7 · 5500 Middelfart
Tlf.: 6346 0000 · mail@mfcykler.dk
www.middelfartcykler.dk
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ER DET TID FOR
UDSKIFTNING AF
DØRE OG VINDUER?
Så leverer og monterer vi alle typer
fremstillet i både træ, plast og træ/alu.
• Alt sammen af høj kvalitet.
• Alle produkter er energi-optimeret
til klasse A og B.
• Kontakt os for at høre nærmere.

Massive eksklusive trægulve
- Danmarks største udvalg

Vi udfører alt indenfor tømrer- og snedkerarbejde!

Tømrer- & Snedkermester

Kaj Madsens Eftf. ApS
Telefon: 64 48 11 88
www.baaring.dk

v/ Morten Vinther

Tlf. 20 12 47 21

Østrupskovgårdvej 3 · 5450 Otterup
firma@vintherweb.dk · www.vintherweb.dk
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Fru Nielsens Take Off
Den 1. april 2017 overtog Susanne Nielsen Cafeen i HCA Airport. Susanne driver på 16’ende
år Fru Nielsens Køkken i Otterup. Dgl. leder Tina Krogh står
for maden ved arrangementer i
lufthavnen og servicerer chartergæsterne
”Gennem de senere år har jeg
arbejdet i Fru Nielsens Køkken,
som efter overtagelsen af cafeen
viderefører sine aktiviteter med
uformindsket styrke”, fortæller
Tina Krogh.
Fru Nielsens Take Off står for
mad til møder, kurser, konferencer og større arrangementer i lufthavnen, blandt andet
omkring droner. Vi råder over
store lokaler i selve cafeen. Hertil kommer lokaler, vi benytter
i samarbejde med lufthaven.
Netop dette samarbejde giver

ekstra muligheder for en sjov og
anderledes start på et arrangement – eksempelvis med check
in og security-kontrol. Også de
fynske virksomheders interesse
for at afvikle kurser og andre
arrangementer i lufthavnens
specielle atmosfære er stor, og
efterspørgslen er stigende.
Personalemæssigt bevirker den
høje grad af samarbejde og fleksibilitet mellem vores to afdelinger, at vi i spidsbelastningssituationer kan trække på hinandens
ressourcer, og det giver stor
styrke.”

Stor fynsk
lufthavnsinteresse

ning”, fortsætter Tina Krogh.
Vi laver stort set al mad fra bunden, bager selv vores brød og vægter i det hele taget kvalitet frem
for præfabrikerede produkter.
Omkring alle arrangementstyper servicerer vi både lufthavnen med tilhørende firmaer
samt udefrakommende kunder,
som ønsker at afholde deres fester her.

for de rejsende, som også i stor
stil benytter sig af vores populære ”overlevelsespakker” med
mad ved hjemkomsten. Alle interesserede er velkomne til at kontakte os for mere detaljeret info
om de mange muligheder, vi har
at byde på”, slutter Tina Krogh.

Fra april – oktober flyves der
charter på HCA Airport - bl.a.
til Italien, Kreta, Bulgarien og
Bornholm. Hér er cafeen åben

”Et stort speciale i
Fru Nielsens Take
Off er levering
af mødeforplej-

FRU NIELSENS TAKE OFF v/ Susanne Nielsen, Lufthavnsvej 131, 5270 Odense N, Tlf.: 64 82 41 35
takeoff@frunielsenskoekken.dk , www.frunielsenskoekken.dk

- De fedeste fester med de bedste orkestre
HOLD DIT
TOTA L A R R A N G E M E N T
VELKOMSTDRINK
FORSLAG TIL MENU :

REJECOCKTAIL
KALVE-FILET M/TILBEHØR
ISLAGKAGE
ØL, VIN OG VAND AD LIB.
KAFFE, THE, SAMT 1 LIKØR
SUPPE
Flotte pyntede borde med flotte duge, servietter,
lys og friske blomster, samt hyggelig betjening.
Pris pr. kuv. kun kr.

395,-

SPISNING OG DANS
INKLUDERET
KUN KR. 298,-

Fredag. d. 4. maj
Fredag d. 7. september
Fredag d. 14. december

HUSK TILMELDING:

TLF: 64403634

Kauslunde Kro v Heimdalsvej 7 v 5500 Middelfart v Tlf: 64403634 v www.kauslunde-kro.dk
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MEGET MERE GRØN
HUSET Middelfart er bl.a. certificeret med:
Green Key - en international, oprindelig
dansk, certificeret miljømærkeordning
med fokus på miljø og bæredygtighed
samt madspild, bl.a. begrænset forbrug
af el, vand og varme samt anvendelse af
miljørigtige produkter.
Det økologiske spisemærke i bronze
- 30-60% af de anvendte føde- og
drikkevarer er økologiske. Hvert kvartal
indsender HUSETs souschef en opgørelse
over de anvendte råvarer ledsaget af
dokumentation.

Vi elsker alt det grønne
Bæredygtighed, økologi, mindre madspild og fællesskab slår tonen an
i det professionelle konferencecenter HUSET Middelfart.

Af Jane Kjølbye og
Louise Lyngsø Kjærulff
- Sammen med vore gæster har vi fokus
på bæredygtighed understreger salgsog marketingchef Vibeke Diemer,
HUSET Middelfart og fortsætter: Vores valg
gør det med andre ord lettere for vores
gæster at støtte op om at passe på miljøet.

FAKTA
HUSET Middelfart
Værelser: 70
Konferencelokaler: Max 320 i ét lokale.
9 plenumrum samt 12 grupperum
med op til 15 personer.
Nem adgang.
Gratis, aflåst P-plads.
Mærker: Green Key, Det økologiske
spisemærke, Refood og CSR-mærket.
Aktivitetskatalog: Lillebælt Waters,
Hvalsafari, Outdoor Fitness, Outdoor
Wellness, Bridgewalking, Walk & Talk etc.

www.huset.middelfart.dk

Naturlige råvarer og masser af økologi
I HUSETs køkken laves maden ”fra bunden”,
og de klassiske dyder holdes i hævd. Den
nemme adgang til lokale kvalitetsråvarer
i sæson og en prioritering af økologiske
produkter inspirerer køkkenet til kreative,
sunde, delikate måltider med masser af
smag og høj kvalitet.
- I HUSET Middelfart har vi desuden det
Økologiske Spisemærke i bronze, hvilket
betyder, at alle serveringer – både mad
og drikke - består af 30-60 % økologiske
råvarer, siger Vibeke Diemer.
I kampen mod madspild indgår også
genbrug af sunde råvarer og anvendelse
af overskydende produkter.
HUSETs F&B Chef har defineret 6 tendenser inden for konferencemad 2018, som
også afspejler et fokus på bæredygtighed.
Fx bliver mindre portioner og mulighed for
at dele mere og mere populært. Gevinsten
for gæsterne udmøntes i stor variation med
et utal af smagsmuligheder og spændende
spiseoplevelser.
Nye tendenser og smagsoplevelser
– Hverken vores køkken eller gæsterne i

CSR-mærket - en mærkningsordning for
virksomheder, der ønsker at bidrage med
at sætte fokus på CSR.
Refood - en certificering for virksomheder, som kæmper mod madspild og
støtter genanvendelse.

HUSET er bange for at eksperimentere
– og kaster sig nysgerrigt over alternative
snacks, såsom insekter og bagte melorme,
fortæller Vibeke Diemer
– Og naturligvis skal maden være smuk for
øjet, men i HUSET er pynten også fyldt med
lækre smagsoplevelser og lige til at spise,
siger hun.
Sæsonråvarer af høj kvalitet byder på mere
intens smag og mæthed, og tendensen går
mod lidt mindre kødserveringer og et mere
spændende tilbehør. Gæsterne har derfor
også altid mulighed for at vælge fisk og
vegetar- og veganerretter.

Ny ERP løsning giver
kommuner og private
virksomheder - der
ønsker at udnytte deres
ressourcer økonomisk optimalt – et bedre værktøj
til at opnå deres mål.
Brugerdata A/S, der igennem
30 år har leveret økonomisk
ressourcestyrings løsninger til
kommuner, forsyningsvirksomheder, godser med skovdrift, anlægsgartnere, boligselskaber og
andre sags- eller projektoriente-

rede virksomheder, lancerer en
ny version af en løsning, der kan
anvendes i en webbrowser. Det
er en teknologi, der foretrækkes
af et stadigt stigende antal virksomheder.
»Vores ERP-løsning skiller sig
ud ved at omfatte alt hvad virksomheden har brug for i én samlet standardløsning« siger Peter
Wismer fra Brugerdata A/S, og
fortsætter: ”I en Brugerdata-løsning, vil moduler som fx mobil
tids-, maskin- og arbejdstidsregistrering samt sagsregnskab og
lønsystem ikke være udviklet af
en forhandler, men af det samme

team, der har udviklet hele løsningen.”
Brugerdata’s løsninger er som
nok de eneste økonomisystemer
på det danske marked bygget
efter principperne om aktivitetsbaseret økonomistyring og dataregistrering er gjort super enkel
for brugerne. Elektroniske købsfakturaer indlæses i løsningen
med varelinier, der kan bogføres
uden en traditionel manuel bogføring – efter at købsfakturaerne
er godkendt af de rette personer i
det indbyggede elektroniske fakturagodkendelses workflow.
Brugerdatas medarbejdere yder

i forbindelse med levering og
support af ERP løsninger også
rådgivning i økonomistyring og
organisation, da de har oparbejdet en dyb viden på området gennem aktiv deltagelse i kundernes forretningsudvikling.
”Vores brugeres krav til, at vi
konstant er på forkant med at
forenkle deres hverdag og forbedre deres resultater, samt vores stadige arbejde med at finde
og indarbejde nye teknologier,
der kan opfylde brugernes ønsker, er vores inspiration og dedikation” slutter Peter Wismer.

Brugerdata A/S – Lundevej 1 – 5580 Nørre Aaby – tlf: 6442 1663
brugerdata@brugerdata.dk – www.brugerdata.dk

SERVICE
- MED GARANTI!

UNDGÅ ROD I REGNSKABET
Få hjælp til
Regnskab
Moms
Løn
Årsafslutning m.m

Granlyvej 8 . 5592 Ejby
ltregnskab@live.dk . www.ltregnskab.dk

TLF. 2299 3514

Lunds Hotel med ro
og fornuftige priser

Villy’s Auto
Tlf.: 6441 4936
Alsvej 5 · 5500 Middelfart · bogholderi@villysauto.dk

KØB OG SALG AF BRUGTE BILER
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– Lej værelse
– Kig forbi vores lækre
Café
– Oplev hyggen i
Bogense
Lunds Hotel | Østre Havnevej 24 | 5400 Bogense
Tlf.: 7630 1601 | info@lundshotel.dk | www.lundshotel.dk

EN GOD PARTNER TIL DIN BIL
EN GOD PARTNER TIL DIN BIL
EN GOD PARTNER TIL DIN BIL
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First Stop Aarup . Smedevænget 8, 5560 Aarup
Tlf.: 64474268 / 51884268 . www.firststopaarup.dk
First Stop Aarup . Smedevænget 8, 5560 Aarup
v/ Jesper Kling Smedevænget 8 5560 Aarup Tlf. 51 88 42 68 / 64 47 42 68Tlf.: 64474268 / 51884268 . www.firststopaarup.dk
First Stop Aarup . Smedevænget 8, 5560 Aarup
NYE ÅBNINGSTIDER
v/ Jesper Kling Smedevænget
8 5560 Aarup Tlf. 51 88 42 68 / 64 47 42 68Tlf.: 64474268 / 51884268 . www.firststopaarup.dk
Mandag-Torsdag kl. 7.00-17.00 – Fredag kl. 7.00-16.00 – Lørdag ifølge aftale

v/ Jesper Kling Smedevænget
8 5560 Aarup Tlf. 51 88 42 68 / 64 47 42 68
NYE ÅBNINGSTIDER
Mandag-Torsdag kl. 7.00-17.00 – Fredag kl. 7.00-16.00 – Lørdag ifølge aftale
NYE ÅBNINGSTIDER
Mandag-Torsdag kl. 7.00-17.00 – Fredag kl. 7.00-16.00 – Lørdag ifølge aftale

– løsninger til bolig og erhverv

MONTANA – making room for personality
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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Trap+ styrker firmaets
høje serviceniveau
TRAP+ har overtaget
skaber Trap-EL, Trap VVS &
effektiv service af høj kvalitet Alarm, Tele/Data, Blik og VentiTrap Ventilation/Vetek under
og
det
kan
de
levere.
lation.
Asperup El og øger
.
Vi samler flere kompetencer,
EL . VVS . VENTILATION . ALARM . -TELE/DATA
BLIK så det tidligere Trap-EL. Selskabet
.
medarbejderstaben EL .Den
har ved samme lejlighed skiftet
1. . november
overtog de . ALARM
vi har hele pakken
til at service- . BLIK
VVS
VENTILATION
TELE/DATA

UDVU
IDDEV
RI!DER
!

selskabsform og navn til Trap+
Asperup El, og den tidligere
re vore kunder, siger ejer Jesper
Det velrenommerede firma
A/S.
ejer, Kim Mortensen, er nu leder
B. Tørnæs, der startede i lære
TRAP+ er et firma
med
mange
af
serviceafdelingen.
Det
har
i
firmaet
i
1996
og
er
uddannet
Industrivej 3B 5500 Middelfart tlf: 6441 0530 fax: 6441 6961 mail: info@trap.as web: trap.as
kompetencer, og de har siden
TRAP+ A/S har døgnvagt på telesamtidig betydet en udvidelse
elinstallatør. Vores kunder dækIndustrivej
3B 5500 Middelfart
tlf: 6441 0530 fax: 6441 6961 mail:
info@trap.as
web:
starten i 1952 været i konstant
fonen,
hvis der opstår
et trap.as
akut
af medarbejderstaben,
der nu
ker både de private, det kommuløbende udvikling for at være på
problem uden for åbningstiderne.
tæller 52 medarbejdere inden
nale og erhverv.
forkant med udviklingen. Det
På telefon 64 41 05 30 kan man
for de seks faglige kompetencer,
Pr. 1/1-18 har Trap koncernen
handler om fokus på hurtig og
altid få fat i en montør.
som firmaet dækker, - El, VVS,
valgt at samle de 3 driftssel-

Trap+ har opkøbt Asperup El pr. 1/11-2017

Trap+ har opkøbt Asperup El pr. 1/11-2017
Det betyder at Kim Mortensen, ejer af Asperup
El, tiltræder
Serviceleder
og medbringer
Det som
betyder
at Kim Mortensen,
ejer af Asperup
.
.
.
.
.
sine dygtige
servicemontører.
EL VVS VENTILATION
ALARM
TELE/DATA
El, tiltræder som Serviceleder ogBLIK
medbringer
sine dygtige servicemontører.

Industrivej 3B

UDVIDE
R
!ID
U
D
Jesper B.V
Tørnæs
ER!
Jesper B. Tørnæs

.
.
.
.
VVStil. VENTILATION
ALARMog
TELE/DATA
BLIK
”Vi EL
ser frem
et rigtig godt samarbejde,
vi
5500 glæder
Middelfart
0530
fax:
6961
mail: info@trap.as web: trap.as
os tiltlf:
at6441
betjene
nye
og6441
gamle
kunder”

”Vi ser frem til et rigtig godt samarbejde, og vi
Industrivej
3B 5500
tlf: 6441
fax: 6441
6961 mail: info@trap.as web: trap.as
glæder
osMiddelfart
til at betjene
nye 0530
og gamle
kunder”
Indehaver Jesper B. Tørnæs
Mobil: 2013 0530
Indehaver Jesper B. Tørnæs
Mobil: 2013 0530
Serviceleder
Kim
Trap+ harTrap+
opkøbt
Asperup
pr.Mortensen
1/11-2017
har
opkøbtEl
Asperup
El pr. 1/11-2017
Mobil:
2217
3401
Trap+
harMortensen,
opkøbt Asperup
El pr. El,
1/11-2017
Det betyder
at Kim
Asperup
Servicelederejer
KimafMortensen
Det betyder
at Kimsom
Mortensen,
ejer
Asperup
tiltræder
Serviceleder
ogafmedbringer
Mobil:
2217
Hos
Trap+
har
vi
hele
63401
kompetencer
ét
sinesom
dygtige
El, tiltræder
Serviceleder
medbringer
Detservicemontører.
betyder
atog
Kim
Mortensen,
ejer af under
Asperup
tag
- vi har døgnservice,
og erog
altid
klar til at
sine dygtige
El, tiltiltræder
som samarbejde,
Serviceleder
medbringer
”Vi servicemontører.
ser frem
et rigtig godt
og vi glæHos
Trap+ har vi hele 6 kompetencer under ét
servicere
Jer.
der os til at
betjene
nyeservicemontører.
og gamle kunder”
sine
dygtige
tag - vi har døgnservice, og er altid klar til at
”Vi ser frem
tilTrap+
et rigtig
samarbejde,
ogunder
Hos
har vigodt
hele
6 kompetencer
Mere
info
kontakt
osvipåét64410530
servicere
Jer. godt
Kim Mortensen
”Vi
ser
frem
til
et
rigtig
og vi
har døgnservice,
og er altid
klar tilsamarbejde,
at
glæder os tag
til at- vibetjene
nye og gamle
kunder”
Indehaver
Serviceleder
os til at betjene nye og gamle kunder” Jesper B. Tørnæs
servicere glæder
Jer.
Kim Mortensen

B. Tørnæs
Mere info kontakt os påJesper
64410530
Mortensen
Jesper B.Kim
Tørnæs

Find os på os
Facebook
kontakt
på 6441 0530
IndehaverMere
Jesperinfo
B. Tørnæs

Mobil: 2013 0530Indehaver Jesper B. Tørnæs
Mobil: 2013 Find
0530os på Facebook

Mobil: 2013 0530

Mobil: 2217 3401

Serviceleder Kim Mortensen
Serviceleder Kim Mortensen
Mobil: 2217 3401
Mobil: 2217 3401
Hos Trap+ har vi. hele
6 kompetencer
under ét .
.
Hos
Trap+ har . vi
hele . 6TELE/DATA
kompetencer
EL VVS
VENTILATION
ALARM
BLIK under ét
tag - vi har døgnservice, og er altid klar til at
tag - vi har døgnservice, og er altid klar til at
Find os på Facebook
servicere Jer.
servicere Jer.

. Middelfart
. 6441 6961
. info@trap.as
Industrivej
3B 10,
5500
Middelfart
tlf: 6441tlf:
0530
fax:0530
mail:
info@trap.as. web:
web:
Mandal
Allé
5500
6441
mail:
trap.as
EL
VVS . VENTILATION
ALARM
TELE/DATA
BLIKtrap.as

Mere info kontakt
påkontakt
64410530
Mere os
info
os på 64410530
Kim Mortensen

Kim Mortensen

34

Industrivej
3B 10,
5500
Middelfart
tlf: 6441tlf:
0530
fax:0530
6441 6961
mail:
info@trap.as web:
web: trap.as
Mandal
Allé
5500
Middelfart
6441
mail:
info@trap.as
trap.as

Find os på Facebook Find os på Facebook

Succes med projektforløb for virksomhederne!
Middelfart Erhvervscenter
arbejder med at styrke
udviklingen hos deres
medlemsvirksomheder, og
det gør de med målrettede
projektforløb.
Middelfart Erhvervscenter har
løbende projekter med fokus
på HR, sundhed, forbedring af
produktivitet og kompetenceudvikling.
I 2017 gennemførte 18 lokale
virksomheder et HR forløb på
10 undervisningsdage. Emnerne
for dagene var rekruttering,
motivation og generel udvikling
af medarbejdere.

HR projekt 2017
“Formålet har været at give
virksomhederne værktøjer til at
bruge HR i dagligdagen. Men
samtidig har det også handlet om
at hjælpe virksomhederne med
at få skabt relationer, som man
kan bruge fremadrettet, hvis

man har brug for at dele erfaringer eller spørge til råds om HR,”
siger Tina Eisenhardt, Souschef,
Middelfart Erhvervscenter.

lyttet til vores medlemmers
ønsker om at udvikle både deres
virksomheder og medarbejdere,«
siger Erhvervschef Niels Chr.
Hammelev.

Næste projektforløb som Middelfart Erhvervscenter lancerer har
fokus på at uddanne anti-stressambassadører i deres medlemsvirksomheder.

Projekt for produktionsvirksomheder i 2018
Nyeste projekt er for 7 produktionsvirksomheder i Middelfart
og dette har fokus på at forbedre
virksomhedernes produktivitet,
og i samarbejde med nogen af
landets førende specialister fra
DAMRC.
»Produktionsvirksomheder er
ofte udfordret, når det kommer
til vækst i deres produktion,
og vores medlemsvirksomheder
kan sammen med DAMRC optimere deres produktion ved
hjælp af den nyeste teknologi
og samtidig få kompetenceudviklet deres medarbejdere,«
siger Erhvervskonsulent Esben
Aalund Rasmussen.
»Ved begge projekter har vi

Middelfart Erhvervscenter · Mandal Alle 19 · 5500 Middelfart · Telefon 88 32 59 90 · www.middelfart-erhverv.dk

FÅ S U C C E S M E D . . .
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Erhvervsleas din nye

Caddy Van.

Lavt brændstofforbrug, flere kræfter og behageligt arbejdsmiljø.
Stor og alligevel kompakt: Caddy Van viser vejen med et varerum, der imponerer med
sin volumen og sine transportmuligheder. Selv med kort akselafstand har den en
kapacitet på 3,2 m3. Der er som standard adgang til det plane varerum via to fløjdøre
med ruder samt en loftshøj skydedør uden rude i passagersiden.
Perfekt til lange arbejdsdage på farten.

Caddy Van med Volkswagen Erhvervsleasing.
Ydelse pr. måned ekskl. moms fra:

kr. 1.380,-

inkl. Service- og reparationsaftale. Engangsydelse kr. 24.945,Tilvalg af forsikring koster yderligere fra: kr. 423,-

Erhvervsbiler

). Operationel Erhvervsleasing af ny Caddy 1.2 TSI, 84 HK i
Brændstofforbrug ved blandet kørsel 16,4-22,7 km/l. CO2-udslip 116-152 g/km. (
48 mdr. med et kørselsforbrug på 80.000 km. Ekstraordinær leasingydelse kr. 24.945,- ekskl. moms. Prisen er baseret på variabel rente, og er inkl. Service- og
reparationsaftale samt levering. Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger). Samlet pris for 48 måneder fra kr. 91.185,- ekskl.
moms. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Der tages forbehold for fejl og renteændringer. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Volkswagen Odense
ErhvervsCenter Plus. Middelfartvej 50, 5200 Odense, Tlf: 63 11 85 00
Salgsafdelingens åbningstider: Mandag-fredag: 08.00-16.30
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Henrik Chr.
Andersen

Claus
Aaby

Christoffer
Tornhave

SALGSCHEF

SALGSRÅDGIVER

SALGSRÅDGIVER

T: 42 92 60 19

T: 43 22 36 72

T: 43 22 36 12

OD VWE Caddy-Leasing-185x263.indd 1

vw-odense.dk
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Netværkssamarbejde for fynske virksomheder
i Faaborg Golfklub
trække nye spillere og sponsorer,
introducerer Faaborg Golfklub i
2018 et nyt initiativ ”Firmakampen”.

Et samarbejde med
erhvervsliv og sponsorer
gennem erhvervsklubber
o.lign. bidrager i stigende
grad positivt til en sund
økonomi i mange danske
klubber.

”Firmakampen” er en golfdag for
firmahold med 18 hullers golf,
fuld forplejning og præmier på
Faaborg Golfklubs smukke bane
i Svanninge Bakker.
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Et engageret begynderudvalg
arbejder målrettet på, at alle nybegynder bliver godt modtaget i
klubben og straks bliver en del af
det sociale fællesskab.

Anke
Martin’s
Forårsmenu/

For at præsentere klubben og til-

Gælder fra
Gælder fra
01.01.2018

I jubilæumsåret kunne klubben
glæde sig over en medlemstilgang på 112 spillere, hvilket med
udgangen af 2017 resulterede i et
medlemstal på 582 aktive og 72
passive medlemmer. Klubben har
stort fokus på at fastholde den
positive medlemsudvikling i de
kommende år og vil iværksætte
flere initiativer for at fastholde
de nuværende medlemmer og tiltrække nye golfere.
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vedligeholdelsesopgaver af klubbens egne medlemmer.
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Også Faaborg Golfklub har et
ønske om et udvidet samarbejde
med det fynske erhvervsliv for
at tiltrække nye sponsorer, som
finder det attraktivt dels at være
sponsor for klubben, dels at deltage i et netværkssamarbejde i
klubbens erhvervsklub – et netværkssamarbejde, som mange
steder har vist sig at have stor
værdi for de deltagende virksomheder.
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er salater med cherrytomater,
Flødekartofler med hvidløg Alt
brune og franske kartofler, vildtsauce,

Kokkens
stegeret:
Dessert:
Kokkens
stegeret:

35,,-89

109,-

Natmad:

Krydderbagt kamfilet
ananasstykker
og ærter. Portionsanrettet
asierFyn
og frugtcocktail
waldorfsalat
hjemmelavet
Leveringribsgelé,
over hele
- kr. 150,Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg

frisk frugt i vaniljecreme
Hertil spicy
tomatdressing
Tilkøb af
Glaseret
skinke(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,Alt
er
Levering over hele Fyn - kr. 150,Broccolisalat med
baconstykker
Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,Lasagne
Portionsanrettet
frugtcocktail
Levering over
hele Fyn - kr. 150,(dog Ryslinge, Ringe,
Gislev, Kværndrup) - kr. 50,hjemmelavet
Dessert:
oksemørbrad
Let marineret
gulerods/kålsalat
Lasagne (dog Ryslinge,
frisk Kværndrup)
frugt i vaniljecreme
Afhentning over
hele Fyn - op til kr. 150,Dessert:
Ringe,Ryslinge
Gislev,
- kr.13
50,Gråbjergvej
16 · 5856
· Tlf. 62 67
32
Portionsanrettet frugtcocktail Pastasalat medFlødekartofler
pesto, soltørret tomat
og fetaost
Afhentning
over
hele
Fyn
op
til
kr.
150,til buffeten
Portionsanrettet
frugtcocktail
Gråbjergvej
16 · frugt
5856 iRyslinge
· Tlf. 62 67 13 32
frisk
vaniljecreme
Flødekartofler
med
hvidløg
Mobil
29
29
96
08
·
ankeogmartins@hotmail.com
Hjemmebagt brød
i vaniljecreme
Mobil 29 29frisk
96 08frugt
· ankeogmartins@hotmail.com
-- Gråbjergvej
16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67
- 13 32
www.ryslingeforsamlingshus.dk
LeveringDessert:
over hele Fyn - kr. 150,30,-www.ryslingeforsamlingshus.dk
Mobil 29 29 96 08 · ankeogmartins@hotmail.com
Kokkens
stegeret:Alt er

35

30,,

109
,Kokkens stegeret:

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

35,

(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,Portionsanrettet frugtcocktail
www.ryslingeforsamlingshus.dk
Afhentning
over hele Fyn - op til kr. 150,Levering
over hele Fyn - kr. 150,frisk frugt
i vaniljecreme

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

35,-

Kryddermarineret
nakke
med bagte rødbeder,
Kokkens
stegeret:
Kalvesteg stegt som
vildt med hvide,
blomkålsbuketter,
smørstegte
kartofler

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

• Nemt at
stå med
Derfor

Derfor

Italiensk Kalkunbryst med tomat og hvidløg

Tilkøb af • Maden er Hjemmelavet
Glaseret
skinke
Krydderbagt
kamfilet
N G E F O R S A M L I NItaliensk
GSHU
S
baconstykker
med med
tomat
og hvidløg
i top Broccolisalat
oksemørbrad• Kvaliteten erKalkunbryst
Let marineret gulerods/kålsalat
Glaseret
skinke
Kalvesteg
stegt
sompesto,
vildt
med hvide,
Pastasalat
med
soltørret
tomat og fetaost
•
Prisen
er
til
at
betale
til buffeten
med baconstykker
med hvidløg
bruneBroccolisalat
og franskeFlødekartofler
kartofler,
vildtsauce,
Nemt at stå
Letmed
marineret
gulerods/kålsalat
Varme stege: Rosastegt
ribsgelé,
asier og
waldorfsalat
30,- • oksemørbrad
Pastasalat med pesto, soltørret tomat og fetaost

01.01.2018

Hvorfor?
Hvorfor?

• Maden er Hjemmelavet
• •Maden
er Hjemmelavet
Kvaliteten
er i top
• •Kvaliteten
top
Prisen er tilerati betale
•
Nemt
at
stå
med
• Prisen er til at
betale

Mobil 29 29 96 08 · ankeogmartins@hotmail.com
www.ryslingeforsamlingshus.dk

Natmad:
Lasagne

Natmad:

30,-

Lasagne

Natmad:
Lasagne
,-

30
30,-

Natmad:
Lasagne

Natmad:
30,Lasagne

30,-
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GRAFISK DESIGN
Altid målrettet dine behov, så dit budskab
kommer ud til din målgruppe

ONLINE
Webløsninger der
gør dig synlig
og øger dit salg

OUTDOOR / INDOOR

Få dit budskab ud, klart og tydeligt

TRYK OG PRINT
Nå ud til dine kunder med de helt
rigtige tryksager – fra visitkort til
kampagner i millionoplag

NORDRE RINGVEJ 3 · 7000 FREDERICIA
TLF. 7593 0531 · PROFFSET.DK
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Opsving giver god gang i byggeriet
Alf Jensen A/S har travlt
med mindre og større
opgaver
Med base i Rudkøbing driver
Jim Jensen murer- , tømrer og
entreprenørvirksomheden Alf
Jensen A/S, der i 1976 blev stiftet af hans far murermester Alf
Jensen. Det er en virksomhed i
fremgang, og beskæftiger i dag
omkring 35 medarbejdere.

Jord, kloak, beton, mur
private, erhver
Der arbejdes med alt lige fr
fag- og

Jim Jensen fik en ekstra udfordring, da hans far Alf Jensen
valgte at trække sig tilbage, og
han derfor manglede en kompetent person til at styre murerafdelingen i firmaet. Men tilfældighederne gjorde, at han kom i
kontakt med Brian Christensen,
der havde drevet selvstændig
murerforretning i 20 år, - men
som gerne ville prøve nye udfordringer. Fremadrettet er det nu
Brian Christensen, der med sin

store erfaring styrer murerafdelingen, mens Jim Jensen står for
de større projekter og anlægsarbejder i firmaet.
Alf Jensen A/S står der på bilerne over det meste af Sydfyn,
hvor de udfører murer og entreprenøropgaver. I øjeblikket er de

i gang med en større opgave for
Svendborg Kommune, hvor de
opfører bo- og aflastningscenter
for unge i Tankefuld, og i Ringe
er de i gang med renovering af
svømmehallen i Midtfyns Fritidscenter, hvor der også skal
laves en tilbygning med varmtvandsbassin.
Små og store opgaver udføres

Ellehaven 16 · 5900 Rudkøbing, Langeland · Tlf: 62 51 48 12 · alf@alf-jensen.dk · www.alfjensen.dk
Ellehaven 16 · 5900 Rudkøbing · Biltlf. 20 45 72 20
E-mail: alf@alf-jensen.dk

Kene Gulve & Gardiner
Nyansættelse pr. 1. marts 2018

Med virkning pr. 1. marts 2018,
er Klaus Brandt ansat som
salgskonsulent i Kene Gulve &
Gardiner.

Hans primære forretningsområde bliver erhvervskunder.
Klaus er 46 år, udlært gulvlægger hos OK Gulve i 1989 og har
bl.a. været ansat hos LH-Gulve,
Burchardt og Scandinova.

Toldbodvej 19 · 5700 Svendborg
Gørtlervej 8 · 5750 Ringe

ApS
Tlf. 62 62 18 43
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Døgnservice fra vo
mobile mekaniske

il høst
Døgnservice
Klar tvores
Hos Intego leverer vi 24 timers elektrom
Bliv fra
es motor
r
je
t
e
s
r
e
Få eft
Det er din sikkerhed for, at produktionen
et
raferværksteder
mobile mekaniske
og termog
r.
res tavle

i drift igen i tilfælde af et nedbrud.

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

ores
e værksteder
Service 24/7/365

Hos Intego leverer vi 24 timers

Vi beskæftiger os bl.a. med:

Motorer m/u gear
Vi beskæftiger
os bl.a.og
med:
Vi afhenter og bringer
mekanisk
reparation
service.
elektromekanisk
reparation
og
service.
Det
Motorer m/u gear
Vi tilbyder elektromekanisk
fra voresog gear (lagerførende)
Salgservice
af motorer
en i din
virksomhed
hurtigt
kommer i dinmobile mekaniske værksteder.
af
motorer og gear
(lagerførende)
Du har også
er Salg
din
sikkerhed
for,
at produktionen
Højspændingsmotorer
Højspændingsmotorer
motorer, gear mv. til
virksomhed
hurtigt kommer i drift igen i mulighed for at indlevere
og tromlemotorer
Servomotorer og tromlemotorer
reparation. Ring og aftalServomotorer
nærmere – vi henter,
tilfælde
af et nedbrud.
Generatorer
reparerer og leverer deGeneratorer
servicerede dele retur.

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

Din kompetente partner

inden for el-tekniske løsninger

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

og services.

Spidskompetencer:

Kompetencer:

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

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

Specialer
intego.dk | Holkebjergvej
91Shelters
| 5250 Odense SV
Intego

Energiregistrering
Telecom
Fiber infrastruktur
IT infrastruktur
Kraftværker

Tlf. 99 36 40 00 | intego@intego.dk | www.intego.dk
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