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M Safety

mhed med fokus
dtøj grundlagdes
TLG Transport
g drives firmaet, som er
å dette specialområde,
Ølholm

SIDE 7

åvel i vores fysiske butik som i
en nydesignede webshop kan vi
ræsentere Danmarks største og
mest varierede udvalg af sikkeredsfodtøj. Derudover byder vi
å et fantastisk outlet med virelig gode priser. Sidst men ikke
mindst har vi dag-til-dag levering
ra vores store lager.”

Vi dækker alt
Kolormore
Ølholm Safety imødekommer en
red vifte af branchespecifikke
ehov for arbejds- og sikkerhedsodtøj. Vores store sortiment ræker lige fra landbrug, skovbrug
g fiskeri over industri, byggeranche og håndværk til auto,
ogistik, køkken, pleje og rengøing. Vi dækker alt og kan tilbyde
lle de kendte mærker med alt det
edste fra de største og mest anerendte brands i Europa.”

Schmidt Revision

50012 / STEP
Let, åndbar og stilren arbejdssko
af vandafvisende microfiber.
Str. 35-48. SRC

Hestehauge

Side 13

Gratis fodscanning
”Ølholm Safety går ind for god
gammeldags betjening, og det er
vigtigt for os at sikre, at kunden
får det helt rigtige og individuelt tilpassede par sko med hjem.
Et fast servicetilbud ved salg af
sikkerhedsfortøj med tilhørende
indlæg og støttesåler er gratis
fodscanning. Herigennem sikres
den enkelte kunde det helt rigtige
produkt, der matcher netop hans/
hendes behov. Når det gælder

fodscanning og produktdemonstration tager vi meget gerne på
besøg hos interesserede virksomheder og institutioner i alle brancher med ti ansatte eller derover.”
Sikkerhed i fodhøjde
”Ølholm Safety er brancheførende, når det gælder sikkerhed
i fodhøjde. I vores velassorterede showroom i Middelfart kan
vore kunder, både private- og erhvervskunder se og prøve et stort

udvalg af sko-modeller. Vi har
altid omkring 200 forskellige sikkerheds- og job sko på display, og
derudover lagerfører vi et stort
og specialiseret sortiment på ca.
25.000 par sko i alle størrelser
og modeller. Hvad enten kunden
bestiller ét, fem eller 500 par sikkerhedssko, yder vi den samme

gode rådgivning. Ølholm Safety
garanterer optimal service, hurtig ordre-ekspedition og mulighed
for gratis levering.”

Åbningstider i butik:
Man-Tors: 08.00 – 16.00
Fredag: 08.00 – 15.00
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OUR MOST COMFORTABLE
FOKUS Vestfyn
SAFETY SHOES. EVER.

Nyborg El

Side 20

SIDE 16-17

net ydersål der er
te på glatte overflader.

8005 / FLEX LBS
Komfortabel og fleksibel kaptræsko. Bred pasform og god
stødabsorbering. Blød og ekstra
behagelig LBS-sål af læder.
Str. 35-47. O2 SRB

Stella Maris

Side 4-5

Nordic safety, design
and comfort.
side 27

8105 / FLEX LBS - tøffeltræsko

TEMA
Raunstrup

Side 31

• Byg & anlæg
• Renovering & vedligeholdelse
• Nybyg og infrastruktur

24/05/2019 09:34
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Vi udFører
Alle
ForMer For
5700 Svendborg
totAlløsninger
Tlf. 62 22 13 14
post@erhverv-fyn.dk
til
hAVen
ww

DIN DØR- OG
TILBYDER
VINDUESSPECIALIST

www.erhverv-fyn.dk
• Belægning
Græsplæner, Haveanlæg,
Salgsafdeling:
Havebede,
Indkørsler, Mønster- • Beplantning
Thomas Pedersen
arbejde,
Terrasser, Støttemurer, • Hækklipning
Konsulent - Tlf. 60 68 03 91
Trapper, Gårdspladser.
Søren Lauritzen
Konsulent - Tlf. 29 42 73 92

KontaKt oS

Redaktion:
Mogens Pedersen
så sender vi en dygtig
Ansv./adm.
brolægger eller anlægsgartner
Tlf.: 62 22 23 03

ud til dig, som udarbejder et
Jan Olsen
uforpligtende tilbud.
Journalist - Tlf.: 20 94 88 04
Kurt Hardi
Journalist - Tlf.: 40 37 39 14

- kun godkendte DVC-produkter!
• Støttemur
• Rensning
Strib Fisk
Side 7
af tagrender
Virtuel kransimulator hjælpe

• Græssåning
• Træarbejde
●
• Vedligehold

Termorud
der ud
dsk
kiftes!!
● Alt
TJ arbejder for private, erhverv og boligforeninger. Ring
for ettømreruforpligtende tilbud. og
Tobias Jørgensen 23snedkerarbejde
49 37 19
udføres!
tjanlaegsgartner@gmail.com
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Mangler du en til at klare dit bogholderi
ca. en dag om måneden så kontakt:

Bogførings- og
Kontorassistancen

Susan Sunne
Vi hjælper dig på vej ned ad
Åbyvejen 18, 5881 Skårup
www.�������������.��
Tlf. 20 86 58 18
Leif Hansgaard
.
Journalist - Tlf.: 20 12M������
09 18
A��� 47 7000 F���������susan-bloch@post.tele.dk
Erik Brogaard
Journalist - Tlf.: 23 72 27 89

Distribution:
Post Nord

ENERGISTIGEN

- bare spørg!
Tlf. 27 51
96ved00
Assistance
EDB-bogføring, klargøring af årsregnskab til revisor,

Uden forudgående aftale er
erhvervsmæssig affotografering
af magasinets tekst og
annoncer ikke tilladt.
Tryk:
PR OFFSET

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

moms- og lønregnskab, samt andet forefaldende kontorarbejde

Bogføring, rapportering, årsregnskab/rapport,
selvangivelse, skat og økonomisk rådgivning
mv. tilbydes alle typer af små og mellem store
virksomheder af tidligere registreret revisor
HD(R) med mere end 35 års erfaring.

v/tømrermester Martin Rasmussen
Havevej 8, 5500 Nørre Aaby

Tlf. 40 17 41 77
Palfinger
Side 9
www.martintomrer.dk
Anlægsbranchen i Danmark har tuel kransimulator, hvordan man på
gode vilkår for tiden. Palfinger er bedst mulige måde håndterer kranarVir�u�l
kra��i�ula��r
hj
en af de virksomheder
som hjælper
bejdet på en byggeplads, hvor der ofte
til med renoveringsprojekter og an- er meget lidt plads at arbejde på.
bygg��b�����
��j
dre opgaver,
med nye teknologiske
Palfinger på
Danmark
er en del af

muligheder for at kunne simulere Palfinger AG i Østrig, som er verOver hele Danmark er der forrygende gang i byg- transportmesse, Transport 2019 i Herning. Og gi,
arbejdsgangen!
dens førende og største producent
geri- og anlægsarbejder. Her hjælper kraner fra Palfinger Danmark, som er en del af den ver- for
Palfinger
til at holde gang
koncern,
Palfinger AG,
Palfinger
harmedudviklet
eni nybyggeri-,
vir- re-af densomspændende
lastbil kraner,
kroghejs
ogkunud-For
noveringsprojekter og andre opgaver. Og nu er ne præsentere sine gæster for et bredt udvalg af

TE
der opstået nye teknologiske muligheder for at Palfinger-kraner, og desuden kunne gæsterne få den
kunne simulere, hvordan en kran arbejder bedst et indblik i de nye muligheder, som Virtual Rea- me
muligt – allerede inden et byggeri og anlægsar- lity simulatoren nu gør muligt. Og dermed få en lige
bejde går i gang.
smagsprøve på, hvad nutiden og fremtiden byder nye
Palfinger, der er verdens førende kranproducent, på.
til
har udviklet en virtuel kransimulator, som giver Gæsterne kunne for eksempel prøve kræfter sva
bygge- og anlægsbranchen helt nye muligheder, med at simulere, hvordan omgivelserne på byg- PK
når der skal tages stilling til, hvordan man
på gepladsen
de belastninger
Palfinger
Danmarkser
er ud
en og
delsimulere
af Palfinger
AG i Østrig,lige
s
bedst mulige måde håndterer kranarbejdet på en materiellet kommer ud for. Og de kunne samti- kra
Palfinger Danmark har hovedkvarter i Middelfart og desuden en a
byggeplads, hvor der ofte er meget lidt plads at dig også lære kranen og dens fysiognomi bedre
arbejde på.
at kende – og indhente erfaring omkring kranens
Det nye værktøj var for nylig med på den store håndtering. Alt sammen ved hjælp af VR-simulatoren.

Palfinger Danmark A/S . Stensg
info@palfinger.dk www.palfinge

Martin Tømrer ApS

En moderne kran
er uundværlig i
byggeriet, hvor der stadig
bygges højere og højere.

Førende på verdensplan
Palfinger Danmark er en del af Palfinger AG i
Østrig, som er verdens førende og største producent af lastbilkraner, kroghejs og udstyr, og samtidig er markedsledende i Danmark. Palfingers
brede sortiment af materiel dækker hele paletten af kraner - fra de mindste og helt op til 200
TM - samt kroghejs, skovkraner og andet udstyr.
Til de særligt krævende opgaver i byggebranchen, hvor der er brug for at kunne operere i store højder kan Palfinger tilbyde sin PK 200.002LSH. Dens kvaliteter kommer især til udtryk, når
den skal arbejde på steder, hvor pladsen er trang.
Den yderst fleksible kran kan nemlig nå 45 meter
ud og f.eks. løfte byggematerialer hen over selv
meget høje og brede bebyggelser.

Side 12

Innovative produkter
”VCR simulatoren er vores bud på, hvad fremtiden vil bringe på bl.a. bygge- og anlægsområdet,”
siger souchef og produktchef Jesper Serup Mortensen, Palfinger Danmark, om den nye teknolo-

LP Laser

Side 15

Knudsen Byg

Side 19

Middelfart Erhvervscenter

Side 23

Lars Henning Brandstrup
24 27 26 89 . mail@lhbregnskab.dk

• Montage i egen montagehal
• Montage hos jer / i jeres lokaler

Timepris kr. 309,+ moms

• Montage hos jeres kunder
• Montagebil med nødvendigt værktøj og udstyr
• Montage og samling af alle former for møbler
• Montering af overvågningsudstyr og alarmer
• Montering af alt andet forefaldende

csp montage ApS

Hestehavevej 22, Bygning 14, port 8 - 5856 Ryslinge
Tlf.: 23 48 42 14 - info@cspmontage.dk - www.cspmontage.dk

BRIDGEWALKING
TEAMBUILDING, FAMILIETUR, FIRMAUDFLUGT

unik
oplevelse
FINDES KUN tre ANDre
STEDer I VERDEN!
Midt i Danmark venter en helt særlig oplevelse. Her kan du nemlig
komme op og gå i toppen af Den Gamle Lillebæltsbro – 60 meter
over havets overflade! Glæd dig til at opleve den friske luft, den
fantastiske udsigt, de spændende fortællinger fra din guide
– og ikke mindst det kick, det giver at komme op i højden!
Alt i alt: En gåtur på to timer, du aldrig glemmer!

Se mere og Book BIllet pA

Vi glæder os til at byde dig velkommen i højden!

www.Bridgewalking.dk
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ØLHOLM Safety
Den vestfynske sko-virksomhed med fokus
på arbejds- og sikkerhedsfodtøj grundlagdes
i 1973 af Erling Ølholm. I dag drives firmaet, som er
blandt de førende aktører på dette specialområde,
af sønnerne Peter og Claus Ølholm
”Ølholm har i ikke mindre end 45
år været et velkendt navn i skobranchen, og siden 2010 har min
bror Peter og jeg stået bag roret i
den erfarne familievirksomhed”,
fortæller Claus Ølholm. ”Vi er en
moderne, fleksibel virksomhed
med et dedikeret personale, hvoraf en del har været her i mange
år.”
100 % fokus på kerneforretningen
”I Ølholm Safety skiller vi os positivt ud fra en pæn del af vores konkurrenter, som også sælger træ,
søm, græsslåmaskiner og værktøj, ved at koncentrere os 100 %
om vores kerneforretning, og det
er sko. Ølholm Safety er garant
for kvalitet, komfort, styrke og
holdbarhed, og vi er bogstaveligt
talt fremme i skoene med alt det
nyeste, når det gælder modeller,
farver og designmæssige tiltag.

SÆT DIT MILJØRIGTIGE FODAFTRYK I

BÆREDYGTIGE
SIKKERHEDSSKO

Såvel i vores fysiske butik som i
den nydesignede webshop kan vi
præsentere Danmarks største og
mest varierede udvalg af sikkerhedsfodtøj. Derudover byder vi
på et fantastisk outlet med virkelig gode priser. Sidst men ikke
mindst har vi dag-til-dag levering
fra vores store lager.”
Vi dækker alt
”Ølholm Safety imødekommer en
bred vifte af branchespecifikke
behov for arbejds- og sikkerhedsfodtøj. Vores store sortiment rækker lige fra landbrug, skovbrug
og fiskeri over industri, byggebranche og håndværk til auto,
logistik, køkken, pleje og rengøring. Vi dækker alt og kan tilbyde
alle de kendte mærker med alt det
bedste fra de største og mest anerkendte brands i Europa.”

SIKA
BUBBLE
Komfort. Sikkerhed. Stil

50012 / STEP
Let, åndbar og stilren arbejdssko
af vandafvisende microfiber.
Str. 35-48. SRC

50011 / MOVE
4001 / RECYCLE

Super komfortabel arbejdssko med specialdesignet ydersål der er
ekstra skridhæmmende og giver et godt fodfæste på glatte overflader.
Str. 35-48. SRC

8005 / FLEX LBS

4003 / ENVIRONMENT

Komfortabel og fleksibel kaptræsko. Bred pasform og god
stødabsorbering. Blød og ekstra
behagelig LBS-sål af læder.
Str. 35-47. O2 SRB
8105 / FLEX LBS - tøffeltræsko

4

Få mere information om bæredygtige sikkerhedssko
på sikafootwear.dk/recycle

Gratis fodscanning
”Ølholm Safety går ind for god
gammeldags betjening, og det er
vigtigt for os at sikre, at kunden
får det helt rigtige og individuelt tilpassede par sko med hjem.
Et fast servicetilbud ved salg af
sikkerhedsfortøj med tilhørende
indlæg og støttesåler er gratis
fodscanning. Herigennem sikres
den enkelte kunde det helt rigtige
produkt, der matcher netop hans/
hendes behov. Når det gælder

fodscanning og produktdemonstration tager vi meget gerne på
besøg hos interesserede virksomheder og institutioner i alle brancher med ti ansatte eller derover.”
Sikkerhed i fodhøjde
”Ølholm Safety er brancheførende, når det gælder sikkerhed
i fodhøjde. I vores velassorterede showroom i Middelfart kan
vore kunder, både private- og erhvervskunder se og prøve et stort

udvalg af sko-modeller. Vi har
altid omkring 200 forskellige sikkerheds- og job sko på display, og
derudover lagerfører vi et stort
og specialiseret sortiment på ca.
25.000 par sko i alle størrelser
og modeller. Hvad enten kunden
bestiller ét, fem eller 500 par sikkerhedssko, yder vi den samme

gode rådgivning. Ølholm Safety
garanterer optimal service, hurtig ordre-ekspedition og mulighed
for gratis levering.”

Åbningstider i butik:
Man-Tors: 08.00 – 16.00
Fredag: 08.00 – 15.00
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OUR MOST COMFORTABLE
SAFETY SHOES. EVER.

Nordic safety, design
and comfort.
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home-kæden er blandt de førende
aktører på det danske ejendomsmæglermarked. home Middelfart
42 \\ rundt om middelfart
har siden november 2018 været inde
i en stærk vækstperiode, og medarbejderstaben er vokset fra tre til fire
uddannede ejendomsmæglere
”Som home-mæglere er vi
blandt andet kendt for at tænke
innovativt og agere dynamisk”,
fortæller indehaver af home Middelfart, Nikolaj Klinge. ”Vi udvikler løbende på vores produkter og
ydelser, og på den måde holder vi
os konstant opdaterede med, hvordyp selv
lys. Aagaardens
Lys byder velkommen i lyse
nørkleri på én pind. Foredrag om hæklingens histodan vi bedst
hjælper
vores kunder
og hyggelige lokaler. Her kan familien lave hånddyprie. Tirsdag 2. oktober, kl. 19.30: Middelfart Bibliotek,
med deres
Siden 2012,
pedeboligsalg.
lys, nyde forfriskninger
fra caféen samt handle
Kulturøen, Havnegade 6.
hvor jeg brugskunst.
overtog forretningen,
har
Tirsdag 11. september-søndag
16.
september,
10-16.30:retning,
Aagaardens Lys, Åbakkevej
25 år i kriminalteknisk afdeling. Foredrag med Leif
den udviklet
sig ikl.positiv
14, Brenderup.
Aasholm, forhenværende kriminalassistent ved Poliog i første
kvartal af 2019 er vi
tiets Kriminaltekniske afdeling. Onsdag 3. oktober, kl.
vækstet foredrag:
med over
50
%
i
forhold
14.30: Føns Præstegård, Ronæsbrovej 18.
Jesper Wung-Sung. Onsdag 19. september,
kl. periode
19.30: Middelfart
Bibliotek,
til samme
sidste
år. Kulturøen, Havnegade 6.
Spisefor
sammen
Er du blevet
alene?
Men du vil
høj aften.
fagliglagte
landejendomme
og grunde.
Det har resulteret i, at ejen- tet er vi garanter
stadig gerne være en del af et fællesskab, så kom
Kirkegårdsvandring Husby. Vore kirkegårde fortæller
hed,
idet
vi
alle
er
uddannede
ejendomsmægler
Simone
Madsen
er
Vores
aktivitetsområde
dækker
meget om mennesker, der var her på vores sted før
og vær med, når vi mødes en gang om måneden og
domsmæglere,
MDE.
blevet ansat
butikschef.
Middelfart/Båring/Asperup
og
os. Vi vilsom
derforny
gerne
invitere alle, der har
lyst til at
hygger os ved at lave et måltid
sammen. Mandage 8.
være med tiltæller
en kirkegårdsvandring
kirkeoktober,primære
12. novemberfoog 10. december,
kl. 16:60-70
Strib % af de bolighome
Middelfarts
Udover Simone
medarbej- på Husby
Brenderup.
gård.
Søndag
23. september,
kl. 11.30: Husby
Kirke, på boliger
Sognegård,
Strib Landevej 1, Strib.
kus ligger
- parcelhuse,
derstaben
Finn
Møller
og Andreas
handler, vi varetager, drejer sig
Storegade 2, Husby.
nedLittrup Hertz. Som team betrag- fritidshuse, andelsboliger,
parcelhuse, og lige nu er vi meÆbledag i algade - fra torvetom
til kirken.

Kalender
xxxxx

det sker i middelfart
September

OktOber

foredrag: Abdel Aziz Mahmoud. Mød tv-værten og
hans mor. Tirsdag 25. september, kl. 19.30: Middelfart
Bibliotek, Kulturøen, Havnegade 6.
middelfart Bierfest. Lørdag 29. september, kl. 18:
Lillebæltshallerne, Færøvej 74-76.

Oplev en festlig markedsdag i æblets tegn.
Vestfynske frugtavlere sælger af årets æblehøst. Lokale producenter tilbyder bl.a. æbleflæsk,
home Middelfart
v/ Nikolaj
Klinge
chokolade, honning,
æblekager, rygeost
og
andre lækkerier.
Lørdag 13. 47
oktober,
kl. 10-14:
Havnegade
| 5500
Middelfart
Algade, Middelfart.

get interesserede i nye emner. Alle
er velkomne til at kontakte os og
høre nærmere om de mange muligheder og gode bolighandler, home
Middelfart har at byde på”, slutter
Nikolaj Klinge.

middelfart Bierfest.Åbningstider
lørdag 29. september, kl. 18:
lillebæltshallerne,Mandag
færøvej 74-76.
- torsdag 9.30

Tlf: 64 41 80 90 | Mail: middelfart@home.dk
www.home.dk

- 17.00
Fredag
9.30 - 16.00
Lørdag - søndag
Efter aftale
fortsættes
på side 44

1-2_home_Middelfart_4-19p.indd 1
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- har både specialisterne
og løsninger til alle dine elopgaver
EL:CON er én af landets største installationsvirksomheder, og vi kan derfor
tilbyde din virksomhed en »One stop shop« - én leverandør af alle dine
elløsninger. Vores vigtigste opgave er i samarbejde med vores kunder at
finde en elteknisk løsning, der er skræddersyet til dine behov.
EL:CON er landsdækkende med et netværk af afdelinger. Vi har lokal forankring i Middelfart, Nr. Åby og Fredericia, og vi kan trække på hinandens
kompetencer, der giver dig som kunde nogle praktiske fordele i det daglige.
Vi hjælper dig gerne med løsninger til energi- og produktionsoptimering.
Der er store besparelser at hente med de nyeste elløsninger til kontor- og
produktionslokaler – spørg os, hvad vi kan tilbyde dig. Så sætter vi de helt
rigtige kompetencer og specialister på opgaven.

EL:CON i Syd tilbyder:

Om EL:CON

EL:CON er en solid, landsdækkende installationsvirksomhed i vækst - i 2017
rundede vi 700 ansatte. EL:CON er ejet af energiselskabet NRGi. Vi er ISO9001certificeret og opdateret, når det gælder uddannelse, kurser, løsninger og
dokumentation.

•
•
•
•

Hos EL:CON har vi fokus på lærlinge med vores helt eget lærlingeprogram.
Vi har som mål, at 20 % af vores timelønnede arbejdsstyrke er lærlinge.
Det er ambitiøst og måske branchens højeste, men vi vil uddanne de bedste
elektrikere.

Elinstallationer inden for Service-, Industri- og Projektopgaver
Sikring, videoovervågning
ABA (brandtekniske installationer)
Automation, procesanlæg – eltavler, både servicering og egen produktion
CTS/bygningsautomatik
Indeklima (køl og ventilation med mere)
Termografering af blandt andet eltavler og fjernvarme- og
brugsvandnettet

•
•
•

Kontakt EL:CON på telefon 7266 7080.
Læs mere om os på: www.elcon.dk

Region Syd

Middelfart: 7266 7080

6

|

Nr. Åby: 7266 7090

|

Fredericia: 7266 7030

|

www.elcon.dk

Transportfirma med høj kundeservice
TLG Transport løser alle transportopgaver
til kundernes tilfredshed
Står man og skal have løst en transportopgave enten i Danmark eller
ud over grænserne, - så kan man
roligt henvende sig til TLG Transport, der centralt placeret i Middelfart, løser alle slags opgaver til kundernes fulde tilfredshed, - herunder
for en stor del med møbeltransporter. Firmaet har det specielle grej
og det rette mandskab, der kan løfte
møbeltransporter i alle størrelser.
Transportfirmaet, der drives
af Torben Greve og som er stiftet i
marts 2018, er udsprunget af firmaet LG Service, der drives af hustruen Lene Greve, og hvor der køres med mindre køretøjer.
- Vi kører alle slags transporter, - men vi har rigtig mange møbeltransporter, blandt andet for
producenter i Danmark som også
i udlandet, siger Torben Greve. Vi
har biler, der er specielt indrettet til

TLG Transport

at transportere møbler samt det udstyr, der skal bruges og ikke mindst
mandskab, der ved hvad det handler om. Vi kan næsten skræddersy
til den enkelte opgave. Vores biler
kører mest i Danmark, men vi har
også transporter i flere andre lande.
- Når vi skal levere møbler, så
yder vi også den service, at f.eks.,
når der skal leveres møbler til en
institution som skoler og lignende,
så leverer vi hele pakken. Vi leverer
og tager det brugte med retur, og så
er vi behjælpelige med indbæring og
opstilling.
Hos TLG Transport har de lagerfaciliteter til lageropbevaring og
klarer alt med omlæsning.
- Vi bor centralt i landet, så hvis
kunderne har behov for midlertidig
eller langtids lageropbevaring, så er
vi også behjælpelige med det.

Lollandsvej 25, 5500 Middelfart, Tlf.: 23 39 03 30
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Havets delikatesser er
en rigtig god og populær spise
Strib Fisk er velassorteret med frisk fisk
og havets specialiteter
Har man lyst til frisk fisk eller anden delikatesse fra havet, så er der
nok at vælge fra, når man besøger
Strib Fisk. Det er en velassorteret
butik med en bred vifte af alt godt
fra havet samt et bredt udvalg af
røgvarer fra egne røgeovne. Forretningen er en moderne butik, der
gør meget i færdigretter og mad ud
af huset.
- Vi gør meget for at levere efter
kundens ønsker. Det gælder også
hvis de har specielle ønsker til fisk,
som vi så sørger for at få hjem, siger
Kurt Larsen, der er tidligere fisker
og som har handlet fisk i butikken i
18 år. De første 16 år sammen med
hustruen Gitte, der i dag står for
den administrative del af firmaet.
Strib Fisk er godt kendt i både det
fynske som også i det jyske, for det

har vi beholdt, og der køres rundt
som altid for at levere til de trofaste
kunder. Dertil kommer, at vi også
sælger til flere en gros kunder.
Strib Fisk er en god arbejdsplads,
og de kan bryste sig af, at den første
uddannede elev, Catharina, stadig
er i butikken. Det har hun nu været i
cirka 13 år. I produktionslokalet finder vi Vantana, der har været med
i omkring 10 år, og som sørger for
at klargøre fisk til de tre røgeovne,
der kører dagligt. Sønnen Patrick
er også uddannet fiskehandler, og er
nu blevet en del af firmaet også.

er mere end blot en forretning på
havnen i Middelfart.
- Jeg startede i 2000 med trailer,
som jeg kørte rundt med. Men allerede året efter blev det til den nuværende butik. Men trailer og fiskebil

Strib Fisk er på vej mod en travl sæson, hvor der på gode dage godt kan
sidde 100-200 spisende gæster dagligt ved bordene udenfor. Som et nyt
tiltag i år, så vil der også blive budt på
fiskebuffet til frokost, - og det vil nok
blive hilst velkomment af de mange,
der nyder havets spise.
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Havnegade 93, 5500 Middelfart
Tlf.: 64 41 14 93 | butik@stribfisk.dk | www.stribfisk.dk

- løsninger til bolig og erhverv!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!
Kontakt:
Kontakt:
2428
5358
fbe@fb-it.dk
2428 5358
fbe@fb-it.dk
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i
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Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00
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i md.
kl. 9.30 - kl.
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- 17.30
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10.00 - 19.00
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

RESTAURANT STELLA MARIS
- MED DANMARKS SMUKKESTE UDSIGT

Der er noget helt særligt ved at være tæt på vandet.
Det inspirerer og giver ro.
Hold dit næste frokost- eller businessmøde med god
ærlig mad, smukke omgivelser og betagende udsigt over
Svendborg Sund. Vidunderligt naturligt.

FROKOST

AFTEN MENU

SMØRREBRØD
LETTE FROKOSTRETTER

3 RETTER KR. 425,A LA CARTE

BOOK BORD PÅ TLF 6221 2525 ELLER DINNERBOOKING.COM

STELLA MARIS HOTEL DE LUXE | KOGTVEDVÆNGET 3 | 5700 SVENDBORG | WWW.STELLAMARIS.DK
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Virtuel kransimulator hjælper bygge-boomet på vej
Annonce

er brug for at kunne arbejde i store
højder kan Palfinger tilbyde PK
200.002L-SH. Kvaliteterne kommer især til udtryk, når den skal
arbejde på steder, hvor pladsen er
trang. Den yderst fleksible kran
når 45 meter ud og kan f.eks. løfte
byggematerialer hen over meget
høje og brede bebyggelser.

PK 200.002L-SH kan løfte byggematerialer
hen over selv meget høje og brede bebyggelser.

Anlægsbranchen i Danmark har tuel kransimulator, hvordan man på styr, og samtidig er markedslegode vilkår for tiden. Palfinger er bedst mulige måde håndterer kranar- dende i Danmark. Palfingers brede
en af de virksomheder som hjælper bejdet på en byggeplads, hvor der ofte sortiment af materiel dækker hele
til med renoveringsprojekter og an- er meget lidt plads at arbejde på.
paletten af kraner – fra de minddre opgaver, med nye teknologiske
Palfinger Danmark er en del af ste og helt optil 200 TM – samt
muligheder for at kunne simulere Palfinger AG i Østrig, som er ver- kroghejs, skovkraner og andet
Over hele Danmark er der forrygende gang i byg- transportmesse, Transport 2019 i Herning. Og gi, der er på vej til at gøre arbejdet meget lettere
arbejdsgangen!
dens førende og største producent udstyr. Til de særligt krævende
geri- og anlægsarbejder. Her hjælper kraner fra Palfinger Danmark, som er en del af den ver- for byggebranchen.
Palfinger
til at holde gang
koncern,
Palfinger AG,
gør Palfinger-kranen
PK 135.002Palfinger
harmedudviklet
eni nybyggeri-,
vir- re-af densomspændende
lastbil kraner,
kroghejs
ogkunud-For eksempel
opgaver
i byggebranchen,
hvor der
noveringsprojekter og andre opgaver. Og nu er ne præsentere sine gæster for et bredt udvalg af

Vir�u�l kra��i�ula��r hjælp�r
bygg��b����� på ��j

Fremtidens materiel
Den nye teknologi med VCR simulatoren er vores bud på, hvad fremtiden vil bringe på bl.a. bygge- og
anlægsområdet.
Palfinger-kranen PK 135.002TEC7/PJ150 E er udstyret med en
PJ 150 flyjib, der giver kranen en
yderligere rækkevidde og samtidig
gør brug af den nyeste sensor. Kranen opnår dermed en rækkevidde
og løftekapacitet, som svarer til
kraner, der ligger 1-2 klasser højere. Kranen kan udstyres med tre
forskellige flyjibs, som betyder øget
fleksibilitet!

TEC7/PJ150 E brug af den nyeste teknologi inder opstået nye teknologiske muligheder for at Palfinger-kraner, og desuden kunne gæsterne få denfor udviklingen af kraner. Den er udstyret
kunne simulere, hvordan en kran arbejder bedst et indblik i de nye muligheder, som Virtual Rea- med en PJ 150 flyjib, der giver kranen en ydermuligt – allerede inden et byggeri og anlægsar- lity simulatoren nu gør muligt. Og dermed få en ligere rækkevidde og samtidig gør brug af den
bejde går i gang.
smagsprøve på, hvad nutiden og fremtiden byder nyeste sensor-teknologi. Det gør kranen i stand
Palfinger, der er verdens førende kranproducent, på.
til at opnå en rækkevidde og løftekapacitet, som
har udviklet en virtuel kransimulator, som giver Gæsterne kunne for eksempel prøve kræfter svarer til kraner, der ligger 1-2 klasser højere.
bygge- og anlægsbranchen helt nye muligheder, med at simulere, hvordan omgivelserne på byg- PK 135.002TEC7 kan udstyres med tre forskelnår der skal tages stilling til, hvordan man
på gepladsen
de belastninger
muligheder
for
flyjibs,
der giver yderligere
Palfinger
Danmarkser
er ud
en og
delsimulere
af Palfinger
AG i Østrig,lige
som
er verdensledende
inden
for produktion
af kraner.
bedst mulige måde håndterer kranarbejdet på en materiellet kommer ud for. Og de kunne samti- kranens anvendelsesområder.
Palfinger Danmark har hovedkvarter i Middelfart og desuden en afdeling i København, og har et stærkt landsdækkende
byggeplads, hvor der ofte er meget lidt plads at dig også lære kranen og dens fysiognomi bedre
arbejde på.
at kende – og indhente erfaring omkring kranens
Det nye værktøj var for nylig med på den store håndtering. Alt sammen ved hjælp af VR-simulatoren.
INFO:

Palfinger Danmark A/S . Stensgårdsvej 21 M . 5500 Middelfart . Tlf. +45 7010 8010
info@palfinger.dk www.palfinger.dk

Førende på verdensplan
Palfinger Danmark er en del af Palfinger AG i
Østrig, som er verdens førende og største producent af lastbilkraner, kroghejs og udstyr, og samtidig er markedsledende i Danmark. Palfingers
brede sortiment af materiel dækker hele paletten af kraner - fra de mindste og helt op til 200
TM - samt kroghejs, skovkraner og andet udstyr.
Til de særligt krævende opgaver i byggebranchen, hvor der er brug for at kunne operere i store højder kan Palfinger tilbyde sin PK 200.002LSH. Dens kvaliteter kommer især til udtryk, når
den skal arbejde på steder, hvor pladsen er trang.
Den yderst fleksible kran kan nemlig nå 45 meter
ud og f.eks. løfte byggematerialer hen over selv
meget høje og brede bebyggelser.

servicenet.

Om Palfinger Danmark
Palfinger Danmark er en del af Palfinger
AG i Østrig, der er verdensledende indenfor produktion af kraner til ethvert formål.
Når det gælder kvalitet, betjening og
sikkerhed, er de østrigske kvalitets-kraner
helt i front.
I de senere år har Palfinger Danmark
oplevet en stærk vækst – ikke mindst fordi,
der er brug for kraner til at gøre det hårde
løftearbejde på de mange byggepladser
og renoveringsarbejder rundt omkring i
Danmark.

VIDSTE DU AT …
Job- og Vækstcenteret
kan hjælpe dig med
rekruttering af
nye medarbejdere

En moderne kran
er uundværlig i
byggeriet, hvor der stadig
bygges højere og højere.

Innovative produkter
”VCR simulatoren er vores bud på, hvad fremtiden vil bringe på bl.a. bygge- og anlægsområdet,”
siger souchef og produktchef Jesper Serup Mortensen, Palfinger Danmark, om den nye teknolo-

Palfinger Danmark har hovedkvarter i
Middelfart og desuden en afdeling i
København. Palfinger Danmark samarbejder med 18 forhandlere og værksteder
i Danmark og har et landsdækkende
servicenet.

Kontakt rekrutteringsservice på 88884949 og hør mere
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Nordfyns Finans A/S
Vi gør leasing enkelt...
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Morten Larsen

Direktør
Mobil: 21 30 03 50

Nordfyns Finans A/S
Østergade 34
5560 Aarup
Tlf: 59489555
info@nordfynsfinans.dk
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Claus Nielsen

Kundechef
Mobil: 21 43 45 40

Michael Skjellerup
Kundechef
Mobil: 21 49 74 88

Bo Aagaard

Kundechef
Mobil: 21 72 55 07

Den rigtige ventilation sikrer arbejdsmiljøet
MKJ Ventilation løser
små og store opgaver
for erhvervsvirksomheder i hele landet
Står man og har brug for at skulle
have installeret ny ventilation i
sin virksomhed, så kan man med
fordel henvende sig til det veletablerede vestfynske firma MKJ Ventilation, der har ekspertise og stor
erfaring på området. Firmaet, der
blev stiftet i 2000 af Michael Beyer,

arbejder udelukkende med industriventilation, og det lige fra den lille
mekaniker til de store vindmølleproducenter.
- Jeg var indenfor branchen i mange
år inden jeg startede op for mig selv
og har nu mere end 35 års erfaring
i faget, siger Michael Beyer. Hos os
er intet projekt for småt eller stort,
og alle kan henvende sig til os, når
de har opgaver, der skal løses. Vi
har seks montører, der kører rundt
og dækker hele landet, og ved de
større opgaver, så lejer vi montagefirmaer ind.

MKJ VENTILATION

MKJ Ventilation arbejder blandt
andet med ventilation og udsugning
til sandblæsningsanlæg, leverer og
bygger malekabiner, svejseanlæg og
autoværksteder. Firmaet har også
eget smedeværksted, hvor de laver
alt indenfor jernkonstruktioner.
- Hos os køber vi så meget lokalt i
Danmark som muligt, og resten af
vore anlæg får vi fra Italien. De underleverandører vi bruger er også
lokale, - det har vi bedst erfaring
med, og det er også hvad kunderne
ønsker og ud fra hvilke underleverandører som de ønsker skal bruges.

- Vi laver også totalløsninger, hvor
vi står for det hele – både med bygning og det udstyr, hvor der også
kræves ventilation eller udsugning. Så klarer vi naturligvis også
al service og vedligeholdelse af alle
anlæg, som vi har leveret gennem
årene.
MKJ Ventilation dækker hele Danmark, men har primærområde på
Fyn, Sydjylland og Midtsjælland,
- og med deres centrale placering i
landet, så kan de nå kunderne i løbet
af en til halvanden time.

Toftevangen 31, 5591 Gelsted, Tlf.: 40 15 26 04, beyer@live.dk / www.mkj-vent.dk
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POM Industries A/S er en ordreproducerende virksomhed, som fremstiller alt inden for stålbranchen.
Vi råder over et moderne, veludstyret smedeværksted, der modsvarer de krav der stilles til alle typer smede-, stål- og reparationsopgaver indenfor
industrimontage, butiksinventar og bygningsstål.
Vi bestræber os på at yde en profossionel indsats,
så vores kunder får det produkt de efterspørger.

Lollandsvej 11 d · DK-5500 Middelfart
T. 6441 5461 · e: kim@pom.dk
www.pom.dk

Vi ser muligheder
frem for
begrænsninger
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ALTAN- OG TERASSELØSNINGER
EN HELT NY DIMENSION TIL BOLIGEN
Foldeglas løsninger
Terrasselukninger
Terrasseoverdækninger

Indglasninger af eksisterende
altaner
Unikke glasværn der passer
til tidens arkitektur

Alument

Karetmagervej 19A · 7000 Fredericia
UDSTILLING: Hindsgavl Allé 2 · 5500 Middelfart
Tlf: +45 30 361 609 · www.alument.dk · info@alument.dk
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Alument tilbyder følgende:
 Foldeglas løsninger

Køkkener kan fås i andre farver end hvid
Kolomore kan alt inden for industrilakering, maling og overfladebehandling,
og vi er kendt som sikker underleverandør for især møbelindustrien, siger
Bo Hjorth Jensen, Kolomore i Middelfart.

Kolomore i Middelfart har 25 års
erfaring med industrilakering.
Virksomheden er flyttet til større
lokaler på Værkstedsvej i Middelfart og har netop taget endnu en
fuldautomatisk sprøjtelinje i brug.
Kolomore maler på metal, plast,
komposit og træ.
- Vi er den sikre underleverandør til
møbelindustrien, siger Bo Hjorth
Jensen. Vi har travlt med opgaver
for nogle af de største danske møbel- og køkkenfabrikker.
- Især køkkenproducenterne har
travlt, og det ser ud til, at de nye
køkkener i dag skal være hvide.
Cirka 90 procent er hvide, men vi
har hundredvis af andre farver på
paletten.
Levering til tiden
For Bo Hjorth Jensen fyldte de private kunder mest i begyndelsen. Siden
kom maler- og tømrermestre til. Med
de nye og større lokaler og sprøjtelin-

Han peger også på, at Kolomore
sprøjtemaler døre, køkkenlåger,
borde, stole og designermøbler for
private, så de er i samme kvalitet,
som hvis de lige var blevet produceret på fabrikken.
- Vores kunder kan forvente at høre
fra os med et uforpligtende tilbud
indenfor 24 timer, og vores varemærke vil fortsat være kvalitet og
konkurrencedygtige priser, siger
Bo Hjorth Jensen.
jer blev det muligt at serieproducere
og blive fast underleverandør for møbel- og køkkenfabrikker.
- Vores fortsatte vækst baserer sig
på moderne teknologi og levering til
aftalt tid, siger Bo Hjorth Jensen.
Vi er i dag den sikre leverandør til
den ordreproducerende industri.
Vores kunder er konkurrenceudsatte og skal naturligvis lige som
Kolomore leve op til de højeste krav
i branchen.

Værkstedsvej 16 C, 5500 Middelfart
Tlf. 93 96 18 28 | Mail: bhj@kolomore.com | www.kolomore.com
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Den landskendte
entreprenørvirksomhed
M.J. Eriksson A/S
Den landskendte entreprenørvirksomhed som er grundlagt i 1945 og
som på landsplan i dag beskæftiger
omkring 600 medarbejdere, benytter lokal arbejdskraft over hele linjen. På Fyn har M.J. Eriksson flere
end 100 mand i marken
”Det primære aktivitetsfokus i
M.J. Eriksson er anlægsopgaver af
enhver slags”, fortæller regionschef
Johnny Østergaard. ”Vi varetager
total-, hoved- og fagentrepriser og
løser opgaver i alle størrelser.
En stor igangværende opgave for
Vejdirektoratet med en entreprisesum på 320 millioner kroner er udvidelsen af Fynske Motorvej fra to
til tre spor plus nødspor. Det aktuelle arbejde, som ventes færdiggjort
ved udgangen af 2020, berører 12

kilometer motorvej, der strækker
sig fra tre kilometer øst for Blommenslyst og helt frem til Gribsvad
ved Aarup.”
Døgnarbejde i midterrabatten
”Rent praktisk griber vi den enorme anlægsopgave an ved først at
”stjæle” noget af midterrabatten og
herefter udvide vejarealet til begge
sider. Frem til medio juni 2019 arbejder vi 24 timer i døgnet med midterrabatten. Herefter vil vi frem til
udgangen af året være beskæftiget
med vejsidearbejdet i nordgående
retning mod Jylland. Arbejdet på
den sydlige side påbegyndes i marts
2020.”
Motorvej med sideprojekter
”Motorvejsudvidelsen giver anledning til en række sideprojekter. En
stor mængde overskudsjord anven-

des således til opførelse af en lang
støjvold ind mod et boligområde
ved Kildebjerg Syd. Et andet sideprojekt består i, at Spedsbjergvej
udvides og broen over motorvejen
forlænges, så den længdemæssigt
matcher de tre trafikspor plus nødsporet, der nu skal passere under
den.
Under broarbejdet bliver der behov
for en kortvarig lukning af motorvejen. Lukningen iværksættes efter
planen primo oktober på et tidspunkt hvor den influerer så lidt som
muligt på trafikken.”
Udsigt til travlhed
Det fynske motorvejsprojekt fylder
selvfølgelig godt i kalenderen, men
vi har også kapacitet til løsning af
andre opgaver. Således har M.J.
Eriksson A/S lige afsluttet en stor

belægningsopgave i forbindelse
med Odense letbane, og byggemodningsarbejdet omkring det nye
OUH befinder sig nu i sin afsluttende fase.
Siden marts 2019 har vi også arbejdet på tredje og sidste fase af et
større byggemodningsprojekt for
Odense kommune omkring Bellinge
Fælled. Her drejer det sig om vejanlæg og kloakering til et nyt kombineret bolig- og erhvervsområde.
På Fyn beskæftiger M.J. Eriksson
A/S mere end 100 ansatte, og med
en ordrebeholdning på over 400 millioner kroner er vi glade for at kunne konstatere, at fremtiden tegner
til at blive travl, slutter regionschef
Johnny Østergaard

M.J. Eriksson A/S · Næsbyvej 78 · 5270 Odense N · Tlf: 63 18 00 41 · fyn@mje.dk · mjeriksson.dk

LP
LASER
Den vestfynske
nichevirksomhed
grundlagdes i 2013
og er specialiseret
i lasergravering og
ditto skæring samt
selvklæbende folieløsninger – alt sammen udført på en bred
vifte af emner i træ,
metal, læder og glas
Jane Pedersen driver LP Laser,
som er et lille firma med fokus på
gravering og udskæring i mange
materialer, fortæller Janes mand

Leif Pedersen. ”Vores kunder kan
for eksempel få graveret navnetræk
og motiver i glas, læder og træ. Her
i konfirmationssæsonen er en stor
aktivitet gravering af glas til festen
med gæsternes navne. På metalområdet løser vi beslægtede opgaver
med en speciel, pulverbaseret markeringsteknik. Dåbsgaver som bestik, spare-elefanter og bordflag er
populære varer i denne kategori. LP
Laser fremstiller primært kundespecifikke ting. Vi har ikke brug for
et stort varelager, da vores kunder

typisk selv medbringer det, der skal
graveres.
Kundekredsen er sammensat af privatkunder, firmaer og offentlige institutioner. Blandt andet fremstiller vi logo-løsninger til Middelfart
kommunes biler i folie, der både
omfatter selve logo-motivet og den
ledsagende tekst. Dertil kommer
alle former for navne- og postkasseskilte. Til el-branchen leverer vi
specialskilte med diagrammer, som
overføres via laser. I erhvervsregi
kan vi over en bred kam tilbyde ty-

verisikring af elektronisk udstyr
med gravering direkte i metallet.
Et andet stort speciale er udskæring af pakninger og kuffertindsatser, hvor vi er leveringsdygtige
i prisbillige prototyper. En sjov
specialopgave var udskæring af
mikrofiberklude til montering på en
undervandsrengøringsrobot. Hos
LP Laser er det kun fantasien, der
sætter grænser. Alle interesserede
er velkomne til at kontakte os for
mere detaljeret info”, slutter Leif
Pedersen. ”

v/Jane Pedersen
Myntevænget 7 · 5500 Middelfart
Tlf.: : 21 36 12 17 · lp@lplaser.dk · www.lplaser.dk
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Alle træopgaver klares af tømrermesteren
Tømrermester Kim Hansen har fokus på energirigtige løsninger
Står du og har brug for en tømrer
med stor erfaring og fokus på kvalitet, så kan man roligt henvende
sig til Tømrermester Kim Hansen,
der udfører opgaver for såvel private som erhvervskunder såvel i det
fynske som på den anden side af Lillebæltsbroen.
- Det er alle små og store opgaver,
som vi løser. Jeg plejer at sige, at vi
laver alt mellem halbyggeri og køkkener, siger Kim Hansen. Det kan
være tilbygninger, nybygninger og

renoveringer – stort og småt, og
lige nu har vi et projekt på bedding,
hvor 1000 kvadratmeter skal bygges om.
Kim Hansen startede firmaet i
2006 efter at have samlet god erfaring i branchen, og har i dag fast
en yderligere svend. Det er Steven,
som han selv har udlært for tre år
siden.
- Skulle jeg starte, så var det på det
tidspunkt, og det var helt rigtigt.
Så jeg startede med at samle alle

småopgaverne, og så har det jo ellers udviklet sig siden. Nu er der
god gang i byggebranchen, og det
kan vi godt mærke, for vi har travlt.
Det er mest tømrerarbejde, som firmaet arbejder med, - men der laves
også snedkeropgaver efter behov.
Det kan blandt andet være at lave
skabe, hvor hele arbejdet med finish
som lakering og lignende også bliver udført.
- Vi har mange faste kunder, og
de kan altid være sikker på, at vi

udfører vores arbejde yderst professionelt og grundigt, uanset om
der er tale om en kompliceret eller
enkel opgave. Når vi er på opgaven,
så bygger vi det, som var det vores
eget. Det giver tilfredse kunder, at
vi sørger for at have fokus på den
sidste detalje, så vi sikrer, at kunden bliver fuldt tilfreds med opgavens slutresultat. Derudover har vi
et stort fokus på at skabe energirigtige løsninger.

Ellesø Gade 12, 5592 Ejby, Tlf.: 61 37 89 84, tm-kimhansen@live.dk, www.tm-kimhansen.dk
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Ny ejerkreds
i Nyborg El
Den kendte østfynske installationsvirksomhed tæller 22 medarbejdere og
udfører alle former for el-arbejde for en bredt funderet kundekreds af private
og erhvervsdrivende samt industrivirksomheder og offentlige institutioner
Nyborg El er en mellemstor installationsvirksomhed, der med
geografisk udgangspunkt i det
østfynske henvender sig til en
bredt funderet kundekreds. Virksomheden beskæftiger 22 medarbejdere fordelt på lokale afdelinger i Nyborg og Rynkeby samt
Langeskov-Ullerslev.

Tre erfarne virksomhedsledere
”I den travle hverdag vil vi fremover være tre om at varetage
virksomhedens daglige ledelse”,
fortæller Bjarke Jensen, som
kommer fra stillingen som afdelingschef i Odense-filialen af den
landsdækkende el- og automationsvirksomhed Intego A/S.

”Ligesom jeg selv har mine nye
kolleger på chefgangen i Nyborg
El, Christian Stougaard og René
Christiansen, mange års erfaring
i branchen, sidstnævnte som afdelingsleder i Intego A/S Odense.
Direktørposten beklædes af Christian Stougaard, som før den ak-

tuelle overtagelse var medejer af
Nyborg El i samarbejde med firmaets nu afdøde stifter, Michael
Johansen.
I den ny ledelse tilstræber vi en
flad organisationsstruktur. Vi
ejer hver især en tredjedel af firmaet og supplerer hinanden utroligt godt, når det gælder knowhow og kompetencer.”
Nye opgaver på vej
”Vores primære driftsmæssige
målsætning her og nu er at videreføre Nyborg El i samme gode
ånd som hidtil og hen ad vejen udvide kunde- og opgaveporteføljen.
Et nyligt gennemført projekt
var etablering af lys og strøm i
den nye burgerrestaurant Carls
Junior i Nyborg. Et flot projekt,
som førte til en lignende opgave i
burgerkædens afdeling i Holbæk.

Christian Stougaard

René Christiansen

Bjarke Jensen

Blandt Nyborg Els igangværende
projekter er løsningen af en stør-

Landrovej 4, 5800 Nyborg
Tlf.: 65 31 23 95 | e: mail@nyborg-el.dk | www.nyborg-el.dk
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re opgave i Gartnerbyen i Odense,
hvor en stor mængde nye boliger
er under opførelse i og omkring de
tidligere Gasa-bygninger.”
Reception den 14. juni
”Vores overtagelse af Nyborg El
markeres med en reception for
kunder, forretningsforbindelser
og venner af huset, fredag den
14. juni fra klokken 13-17”, slutter Bjarke Jensen.

Overtagelsesreception
Nyborg El har fået nye ejere, og vil i den anledning være glade for at se kunder,
forretningsforbindelser og venner af huset til en uformel reception
på adressen Landrovej 4 i Nyborg
fredag den 14. juni klokken 13-17
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EFTERMIDDAGSBIO

Krocket

Kom med til orientering og gratis prøvespil på
græsarealet bag MG og BK’s klubhus på Færøvej i
Middelfart

”Gøg og Gokke”
Mandag den 29. april 2019 kl. 13.30
Filmen er annonceret på
vores hjemmeside under aktiviteter.

HUS

Det er den 25. april 2
arrange

SPIS SAM

VIDSTE DU AT …
Job- og Vækstcenteret
er din indgang til
ledige kandidater
fra alle kommuner
besøgsven i Ældre Sagen
i Region Bliv
Syddanmark
lørdag den 27. april 2019 kl. 10.00 til ca. 11.30

Der vil være instruktør fra DGI Krocket til stede ved
arrangementet.
Interesserede kan blot møde op.

Efter filmen samles vi til en kop
kaffe/the med småkager.
Ring på telefon 2327 4826
for ydderlligere opllysniinger.

Sidste frist for tilmelding er den
26. april 2019.

Det sker i Go
Østre Hougvej 130, Mi

Der serveres en lækker
1 øl/vand eller 1 glas vin. E
kaffe og k

Der vil også være musik

Tilmelding skal sk
17. april enten online på Æl
eller til Jette Kristens
jettekr8@gm

Der er stadigvæk mange ældre kvinder og mænd, der ønsker en besøgsven til at dele nogle timer for-/eftermid
Hvis du har tid og lyst til at blive besøgsven, er du velkommen til at kontakte Birthe Petersen fra
Ældre Sagen på tlf. 22 98 90 95, birthe@bhpetersen.dk

De

od liv

Kontakt rekrutteringsservice på 88884949 og hør mere

FØNIX QUICK
- Hurtig 3-hjuler med
stor rækkevidde,
behagelig køreoplevelse
og op til 60 km

107_MidKom_annoncer_1/2 og 1/4.indd 2
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Travl tømrer med grønne fingreRøde Kor

Pris fra

Friplejehjemmet Lillebælt

Jens-Martin Egelund er uddannet tømrer og startede i 2018 som selv20.900,-

stændig Egelund Byg i Åbjerg ved Brenderup.
- Jeg er kommer godt fra start, siger Jens-Martin Egelund. Har travlt
med tømrerarbejdet med små og mellemstore projekter. Jeg er alene i
virksomheden, og det vil jeg fortsat være.
v�� d� �ær
For tiden bygger han vejboder til gårdbutikker. Et job han er særligt
�ores te
glad for, idet han på sin bopæl på Åbjergvej 29 har sæsonarbejde i en
Vi er et hold
jordbærplantage, som ejes af hans forældre.
der mangler
- Jeg er vokset op med grønne fingre, så jeg må af og til i sæsonen
læg- hænder
tøj o
ge arbejdshandskerne og tage et afbræk fra sav, hammer og sømatogsortere
i

Bliv fRi

k
,

stedet hjælpe til med salget af jordbærrene.
Vi er ca. 25 frivilli
Jens-Martin Egelund arbejder det meste af året på fuld tid som tømgerne være
rer, da det er der, hans fremtid ligger.
- Jeg vil ikke undvære jordbærrene i sæsonen, siger Jens-Martin
EgeOm du
kan være her
lund, så det må jeg tage mig tid til på de lange solrige sommerdage.
om ugen, det fin

.
n

r

r

Egelund Byg, Åbjergvej 29, Åbjerg 5464 Brenderup
fra
T. 3179 8101 e:Pris
jens-martin94@live.dk

n
.

På Friplejehjemmet Lillebælt er der plads til livsglæde,
medindflydelse og engagement for beboere, pårørende,
frivillige og medarbejdere. Vi ønsker at skabe et godt
hjem, en god arbejdsplads og gode relationer.

FØNIX SPORT

er en hurtig og sporty el-knallert
med god affjedring og store hjul
op til 60 km

22.900,-

����� ������ ��
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Er dette noget for dig s
på tlf. 2181 8
i butikken fredag ef
lørdag i åbnin

Røde Kor
Jernbane�ej 13

- en holdning til omsorg

i

Vi har det godt sa
ideer blive

Fonixkomfort.dk • Ring 4020 4120
torben@fonixkomfort.dk
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God gang i beskæftigelsen
Knudsen Byg har
travlt i både det
fynske og jyske

Står man og har opgaver indenfor
anlæg, tømrer og mindre mureropgaver, så er Knudsen Byg et godt
sted at henvende sig. Selvom firmaet, der er stiftet af Jørgen Knudsen,
kun er knap et år gammelt, så er der
mange års erfaring fra branchen
bag.

- Jeg har været i branchen i mange år, siger Jørgen Knudsen. Med
mit gode kildenet og kundekontakter, så havde jeg fra start to ansatte
i firmaet, som der også er i dag. Vi
havde travlt lige fra start, og arbejder ud over det fynske

og meget i trekantsområdet, og
det er både for private som erhverv.
Blandt andet er vi nu lige i gang med
renovering af lejligheder i Vejle.
Knudsen Byg udfører opgaver
indenfor tømrer og murerarbejde,
laver badeværelser, udendørs flisearbejde som terrasser. De arbejder
blandt andet for private boligselskaber, hvor der er mange lejligheder at vedligeholde. Her har de ved
flere af boligselskaberne og funktionen som vicevært.
- Vi er gode til at finde på kreative
løsninger, - og det får vi megen ros
for. Det kan også være nødvendigt
ved det ældre byggeri.
Knudsen Byg har også investeret
i en tagrenderenser, som er blevet
flittigt brugt siden anskaffelsen.
Det er en renser, der er meget nem
at komme rundt med, - og så kan det
kan klare op til 15 meters højde fra
jorden. Det er som en stor støvsuger, - og i toppen er der monteret et
trådløst kamera, så den person, der
er i gang med renseren kan se hvad
der bliver lavet.

Knudsen Byg, Samsøvej 2, 5466 Asperup, Tlf.: 91 10 35 09, jok-dk@hotmail.com

Schmidt REVISION

– din nærmeste sparringspartner
Firmaet grundlagdes i 1992 som
M.G. REVISION og tegnes i dag alene
af registreret revisor Charlotte
Schmidt, som med sine 7 veluddannede medarbejdere leverer rådgivning og sparring til en bred kreds af
små og mellemstore virksomheder

”Firmanavnet Schmidt REVISION
implementeredes, da virksomheden i 2015 flyttede fra Rugårdsvej
til vores nuværende lyse og imødekommende lokaler i Odin Havnepark på Lumbyvej”, fortæller
Charlotte Schmidt. ”Kombinationen af øget synlighed og aktiv markedsføring har været katalysator
for en positiv udvikling, både hvad
antallet af medarbejdere og kunder
angår. Schmidt REVISION, der
er medlem af FSR, foreningen af

autoriserede revisorer, er et moderne revisionshus med en god atmosfære. Vi er flot beliggende ved
Odense Havn, og vore kunder har
direkte adgang til fri parkering
lige udenfor døren.
I Schmidt REVISION er vi tæt på
vores kunder. I den travle hverdag
fungerer vi ofte som deres nærmeste rådgivnings- og sparringspartner. Vi har et indgående kendskab
til den enkelte kundes økonomi og

er altid objektive i vores vurderinger. Revision og årsregnskaber genererer stor aktivitet – ikke
mindst her i foråret, som er en
meget travl periode. Schmidt REVISION er det naturlige bindeled
mellem virksomhederne og deres

finansielle samarbejdspartnere, og
det er utroligt spændende ad den
vej at få indblik i den dynamiske
erhvervsudvikling på Fyn, hvor
der lige nu sker en masse”, slutter
Charlotte Schmidt.

Schmidt REVISION ApS . Lumbyvej 11, Indgang A, st.tv. . 5000 Odense C . Telefon: 66 16 16 16 . info@schmidtrevision.dk . www.schmidtrevision.dk

Slutsedler på 160 biler det første år
– Vi har markedets bedste
finansiering og tryg landsdækkende brugtvognsgaranti,
siger Tommy Hestehauge,
der i 2018 efter 25 år i
branchen blev selvstændig
og har fået kunder i
hele landet.

- Det er godt at have adresse i Nørre
Aaby, siger Tommy Hestehauge,
der for et år siden etablerede sig
som selvstændig forhandler af nyere brugte biler.
- Det første år fik jeg solgt 160 biler
og ikke kun i det vestfynske. Godt
hjulpet af nettet og udvalget af ny-

ere topklargjorte biler til de rigtige
priser har jeg leveret biler over hele
landet. En del kører i Københavnsområdet og fire på solskinsøen
Bornholm.
Landsdækkende garanti
Tommy Hestehauge peger på, at

med en skræddersyet landsdækkende brugtvognsgaranti og en anerkendt finansieringskilde er der
ikke problemer for hverken kunden
eller for ham selv i forbindelse med
et salg på distance.
- I løbet af det første år har jeg set,
at de mindre biler er på vej ud, og

markedet for brugte biler går i retning af mere gedigne og potente
biler, siger Tommy Hestehauge og
henviser til udstillingen og beskrivelserne på hjemmesiden

v/ Tommy Hestehauge · Fabriksvej 2 · Nørre Åby · Tlf.: 51 28 95 15
kontakt@hestehauge-biler.dk · www.hestehauge-biler.dk
1-2_Hestehauge_4-19p.indd 1
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Nyt tag eller
carport?
Så er du kommet til det helt rigtige sted. Hos DIETZ Tømrer &
Snedker i Middelfart kan vi nemlig
hjælpe dig med alle former for
tømrerarbejde, som vi udfører til
ganske konkurrencedygtige priser
i fx Fredericia, Nørre Aaby og på
hele Fyn.
DIETZ er et tømrerfirma med en
høj faglig stolthed og kan derfor
garantere 100% kvalitetsarbejde,
så du kan føle dig tryg i løbet af
hele byggeprocessen.

Strib Landevej 36, 5500 Middelfart
T: 27 14 57 88
e: kontakt@dietz-tomrer.dk
www.dietz-tomrer.dk
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Realmæglerne i Middelfart:

Nyt team fordoblede markedsandelene
I januar 2018 blev Daniel Sønderskov Andersen eneejer af Realmæglerne i Middelfart og satte et nyt
team, der det første år gik fra ni
procent markedsandele i det vestfynske vækstområde til 17 procent.
- Vi er i godt humør her hos Realmæglerne i Østergade, siger Ejendomsmægler MDE, Køberrådgiver
og indehaver Daniel Sønderskov
Andersen.
Fra at være medejer overtog han
i januar 2018 og blev eneejer af
den vestfynske ejendomsmæglervirksomhed i Middelfart. I april
samme år satte han et nyt team
af Ejendomsmægler MDE & Køberrådgiver Michaela Borgqvist
og Ejendomsmægler MDE Casper
Krap Jespersen som sideordnede
medarbejdere.
- Det skal være sjovt at være ejendomsmægler! Har vi det godt på
arbejdet, yder vi naturligt mere, og
det gode humør sammenholdt med
en enorm arbejdsmoral indfandt sig
meget hurtigt. Vi gik det første år
fra at have ni procent af det vestfynske markedet til at nå 17 procent.

Gedigent køberkartotek
Daniel Sønderskov peger på, at det
gode resultat i høj grad beror på, at
man har et gedigent køberkartotek.
- Vi kalder det Guldkøbere,
og det har ved en professionel indsats været stærkt medvirkende til det gode resultat.
Det er købere, der i alle detaljer
har fortalt os deres boligønsker
– ikke bare dem om pris og belig-

genhed, men også hvad de drømmer om af stil, indretning og materialevalg. Det gør det let for os
at skabe det perfekte match.

- Alle, der overvejer på kort eller
længere sigt enten at købe eller sælge, er naturligvis velkomne til at få
råd og vejledning hos os, siger Daniel Sønderskov Andersen.

RealMæglerne Middelfart
Østergade 16, 5500 Middelfart
T: 7199 5500 e: 5500@mailreal.dk
www.realmæglerne.dk

EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE

Bygnings - vedligeholdelse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indregulering af varmeanlæg
Reperation af vand installationer
Malerarbejde inde/ude
Algerens af tage/flisebelægning/terasser
Vinduespolering
Ophæng af diverse (TV, hylder, markiser m.m)
Vask af campingvogne/både
Mobile svejseopgaver
Montage af stål altaner
Udskiftning af vinduer og døre

Vedligeholdelse af grønne områder
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Græsslåning
Etablering af græsarealer
Hækklipning
Plantning af hække
Træfældning
Beskæring
Belægning
Opsætning af hegn
Special opgaver

Bogensevej 12 · 5500 Middelfart
Tlf.: 30 36 60 36
1-2_Ejendoms-vedligeholdelse_4-19.indd 1
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MØD DEN NYE JIMNY
OG RESTEN AF
DANMARKS MEST
ORIGINALE SUV-FAMILIE

S-CROSS

FRA 199.990 KR.

VITARA

FRA 197.990 KR.

IGNIS

FRA 133.990 KR.

JIMNY

FRA 229.990 KR.

Suzuki har fået en alt andet end lille ny: Legenden Jimny så første gang dagens lys i 1970 og er nu tilbage i en
ny råstærk udgave. Som rendyrket offroader cementerer Jimny Suzukis position som førende ekspert i gedigne
godsejerbiler, der ikke koster en herregård. Ja, med både Jimny, S-Cross, Vitara og Ignis på modelprogrammet
burde vi måske ligefrem kalde os SUV-zuki i stedet… Mød hele banden af seje SUV’er, der alle trækker på mere
end 50 års erfaring hos din Suzuki-forhandler eller på suzuki.dk

Suzuki Ignis: 17,2 - 19,2 km/l, CO2 117 - 130 gram/km
Suzuki Vitara: 15,5 - 16,3 km/l, CO2 139 - 146 gram/km, Suzuki S-Cross: 15,4 - 15,9 km/l, CO2 142 - 147 gram/km.
Suzuki Vitara med Aut. og/eller AllGrip 4WD: 13,0 – 14,8 km/l,
CO2 153 - 174 gram/km, Suzuki S-Cross med Aut. og/eller AllGrip 4WD: 13,4 – 14,3 km/l, CO2 158 - 169 gram/km, Suzuki Jimny AllGrip: 12,7 km/l, CO2 178 gram/km. Oplysninger om brændstofforbrug er i hht. til den nye restriktive WLTP-norm. Alle priser
er inkl. lev. omk. (3.980 kr.) men ekskl. evt. metallak og to-farvet lakering. Foto viser biler med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl og evt. afgiftsændringer.
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Erhvervsrådet
har aldrig stået
stærkere!
mere
end stål

Torsdag 15. november 2018

Udvikling
ler. Fra–atog
havebyder
været en
traditionel Middelfart –
i dag det
meste.
nu Brobygning Middelfart velkommen

ion,
n
e,
ft.

Middelfart Erhvervsråd og Middelfart Erhvervscenter byder det nye
koordinerende initiativ – Brobygning
Middelfart – velkommen. ”Det er et
spændende tiltag for kommunen,”
siger Erhvervschef Niels Christian
Hammelev. ”Og det er et godt signal
at udvikle,
om, at her står vi sammen om at
langt ude
udvikle vores område.”
muligheden

det er tydeligt, at virksomhederne efterspørger de aktiviteter, vi udbyder,”
fortsætter Niels Christian.

Videndeling, netværk, inspiration, sparring – alt sammen med
udgangspunkt i virksomhedernes
håndgribelige, dagligdags udfordringer er omdrejningspunkterne for
sammenErhvervscentrets arbejde i tæt dialog
ndelsen af Den danske del af VBG Group Sales er arrangør af
Erhvervsråd
og Erhvervscenter
med virksomhederne.
ny form for
transportmessen
Vestfyn Trækker. Deterer et non profitstes.
menkommende
fungerer som en
del af virksomhedens
godtarrangement,
rustet til det
samltprøve ud, markedsføring. Arkivfoto: Mia Harm Madsen
arbejde. Medlemsskaren har rundet
”Det handler om mennesker, om at
mmunikere
360,ling,
ogsom
erhvervsorganisationen
skabe relationer,
om at spille sammed produktionen
udkan analysere på de delsehar
og få data
vikler sig, og her
fylder
autoindsamlede
data.
age og realdrig
stået
stærkere.
men
som
et
hold
og om at få bragt
Udviklingen af teknologien mation mere og mere.
r Per Mikde rigtige kompetencer på banen.
har fyldt meget hos VBG gennem en del
år.
man kan
En særlig historie
Sådan er det for os. Sådan er det
Stigende
medlemstilgang
- Vi har en fuldautomati- Baggrunden er, at VBG Group
an at man
for de mange
”Vi har
konstant
serethaft
kobling,
som kanstigende
styres Sales efter finanskrisen
og vedligehar virksomheder i komfra førerhuset. Udviklingen
af 8samlet
oblingsdedensådan vil det uden tvivl
munen,i og
medlemstilgang
de seneste
år, ogal produktion

edligehold, den og designet er 10 år gamstop, som melt, men det er stadig det
di de ko- mest moderne, der findes, siver også en ger Per Mikkelsen.
1-2_MEC_4-19p.indd
1
Også teknologien
i forbinklingsafde-

d

e

up

svenske by Vänersborg, og at
koncernen i den forbindelse
lavede en analyse i produktionsapparatet.
- Den undersøgelse viste en-

tydigt, at vi skulle investere, og
der ligger nu en meget stor investeringsplan for vores eksi-

VelkommentiltilBSO
Velkommen
BSO Rådgivende
Ingeniører
Rådgivende
ingeniører

også være for det arbejde, der nu
skal i gang i Brobygning Middelfart,”
understreger Niels Christian.
Vi spiller hinanden gode
Han pointerer, at rammebetingelserne for at lykkes med arbejdet er
rigtig gode. ”Vi er beliggende centralt
og smukt i en driftig region. Vi har en
dygtig og fremsynet kommune, som
er klar til at tage ansvar for udviklingen og fremtiden. De fysiske rammer
er i orden, men vi kan sagtens fylde
mere indhold og aktivitet i – så der er
nok at tage fat på,” siger han.
”Det hele hænger sammen,” tilføjer
han. ”Gode forhold for virksomhederne skaber skattegrundlag. Gode

fritids- og kulturudbud og et blomstrende handelsliv gør det attraktivt
at slå sig ned her. Det er ikke mindst
derfor, at vi skal spille godt sammen
i Brobygning Middelfart. Vi har hver
især noget at byde ind med, og vi
skal sørge for, at alle gode kompetencer kommer bedst muligt i spil.”

www.middelfart-erhverv.dk

22/05/2019 10:53

RACEEVENTS FOR FIRMAER OG PRIVATE

-professionel rådgivning
siden
1966
– professionel
rådgivningtiltilbyggeriet
byggeriet
siden
1966

Rådgivning til erhverv
erhverv && private
Rådgivning
private
Skinne

Vil I udfordre kollegaer i firmaet, venner eller
familie, herreklubben, holde pigeaften, fejre
fødselsdag, starte julefrokosten eller polterabend,
Rådg. Ingeniører
O
S
så
få en sjov oplevelse med MINIRACEBILER
B
Jernbanegade 2A · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 19 66 · Mobil 20 78 19 66 · bso@bso-ing.dk · www.bso-ing.dk
på vores indendørs bane.
Jernbanegade 2A · 5500 Middelfart
Jernbanegade 2A • 5500 Middelfart
Skinne

Tlf. 64 41 19 66 · Mobil 20 78 19 66
6441 1966 · www.bso-ing.dk
2078 1966
bso@bso-ing.dk

bso@bso-ing.dk • www.bso-ing.dk
––DIN
dinBYGGEbygge-OG
ogENERGIRÅDGIVER
energirådgiver

Industrivej 9D, 5500 Middelfart
Tlf. 40 40 76 91
jan.pieler.jp@gmail.com
slotcarracing-lillebaelt.dk
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ENERGI FYN UDELYS

God belysning skaber
tryghed for jeres kunder
Lys er ikke bare lys! Etablering af et godt og langtidsholdbart belysningsanlæg kræver grundige overvejelser.
Hos Energi Fyn har vi mange års erfaring med rådgivning, opsætning og service af belysningsanlæg.
Vi har hjulpet mange virksomheder, butikker og erhvervsejendomme med at få etableret det rette lys på deres
bygninger, parkeringspladser og gangarealer. Vores store erfaring gør, at vi kan give jer en faglig og konkurrencedygtig
rådgivning om, hvordan belysningsanlægget skal etableres.
Det skaber tryghed og et godt helhedsindtryk for jeres besøgende, samtidig med at sikkerheden øges markant. Vi laver
altid konkrete beregninger på, hvordan lyset bør sammensættes, så I undgår uhensigtsmæssige skyggevirkninger og
lysforurening. På den måde bliver det nemmere at finde rundt, og trygheden øges i området.
Fordele:
■ Et nyt og energirigtigt belysningsanlæg kan give jer energibesparelser på op til 80 % ved hjælp af intelligent lysstyring.
■ Jeres omkostninger reduceres i forbindelse med udskiftning til LED, i kraft af at LED-lyskilder har en længere levetid.
■ Et godt lys gør området mere sikkert for jeres kunder og ansatte.
Kontakt os i dag på 63 17 19 00 og få en uforpligtende snak om, hvordan vi kan hjælpe jer med at give jeres kunder og
samarbejdspartnere den bedste løsning, når de besøger jer.
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Energi Fyn, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, www.energifyn.dk

skellige film, Ringe Bio, byder på, når man blænder op
for Helle Joofs ægteskabskomidie "Happy Ending"
og den amerikanske thriller
Hos Kene Gulve & Gardiner kan du udforske nye og mo"Widows".
Hella Joofs komedie vises derne muligheder inden for gardinløsninger. Sidste nye er
fortsat tirsdag den 22. til ons- motoriserede gardiner der kan styres via din smartphone
dag den 23. januar. Her følger uanset hvor du befinder dig, eller via en fjernbetjening.
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Plejehjem, Ringe.
19: Bankospil, Krarup Forsamlingshus.
19.15: Spillegilde, Nr. Søby Forsamlingshus.

ONsDag 30/1
KultuRElt
11-16: Faaborg Museum.
12-15: Ringe Lokalhistoriske
Arkiv.
12-18: Ringe Bibliotek.
13-17: Årslev Bibliotek.
14: Foredrag ”Degnens forunderlige fortællinger og eventyr”
v/Torben Kragh Jensen, Herrested Forsamlingshus, arr.
Hyggeklubben.
16.30-17.30: På opdagelse i de
nye salmer - Sangtime Gestelev
kirke.
19.30: Når der går ild i gamle
Lysthuse, MASken, Ryslinge, arr.
Midtfyns Amatør Scene.
aKtIVt
6-8 og 10-11: Svømmehallen,
Midtfyns Fritidscenter.
10: Gåtur omkring Ringe sø,
mødested Det gamle Posthus,
Fælleshuset, Ringe, arr. Ældre
Sagen Midtfyn.
18.30-20.30: Spil petanque, Midtfyns Fritidscenter, arr. Midtfyns
Petanqueklub.
FIlm
Ringe Bio:
19.30: Widows.
DIVERsE
10-15: Åben anonym rådgivning,
Frivilligcenter og Selvhjælp
Faaborg-Midtfyn, Ringe.
14: Kortspil, Fælleshuset Bøgeparken, Sdr. Nærå.

H

HH
H

EtEt
særligt
skær
særligt
skær
Et særligt skær

Nanna er desuden billedkunstner og er uddannet
dekorationsmaler se: ngpart.com

14.30-17:
Demenscafé ”Forglem
PROFESSIONEL
PROFESSIONEL
Et
særligt
skær
mig ej”, Hillerslev Landsbycenter,

RENgøRINg
RENgøRINg
RENgøRINg
RENgøRINg

ViTråd
tilbyder
DenDen
Røde
Røde
Tråd
Malerarbejde · Malerarbejde ved flytning

Forfatter Nanna Grønbech Petersen. Læs om hendes bogprojekter på bloggen
Glasvæggen: blog.ngpart.com Studerer skrivekunst på Syddansk Universitet.
Se bloggen Creative Passion: ngppassion.ngpart.com
Nanna er desuden billedkunstner og er uddannet
dekorationsmaler se: ngpart.com

Systue og -Skole

Systue og -Skole
arr. Ældre Sagen.
Alle typer huse · Kontorer · Lejligheder og
- Omforandringer
- Omforandringer
19: Spillegilde, Gislev Forsam- - Nysyning
- Nysyning trappeopgange · Malerarbejde ved flytning
lingshus, arr. Veteranforeningen.
Facaderenovering
- Slåede- Slåede
knapper
ogog
bælter
Systue
-Skole
knapper
og bælter · Vinduer og døre · Renovering
19-21: Åben Strikke-café,
Broby- Reparationer
Spartling
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KarinKarin
Lauritsen
Lauritsen

Den Røde Tråd

- Slåede knapper
og bælter
- Omforandringer
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ikke vil gå på kompromis.
god god
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- Reparationer
- Nysyning Strandvej
38 - 5700
Strandvej
38Svendborg
- 5700 Svendborg
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+ fre. 9-12.30
og 13.30-16
ellers
efter aftale
god kvalitet
Vælg
os,
hvis
du
ønsker
en
Karin
Lauritsen
Kvalitet
er, som
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Strandvej 38 - 5700 Svendborg
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BEKLÆDNINGSFORMGIVER
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når resultatet
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du
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åbningstider: tors. + fre.
9-12.30 og 13.30-16 ellers efter aftale
Tlf. 2029 1487 - karinlauritsen@msn.com

- KontaKt per

61 77 90 84

Når der skal professionelle

åbningstider: tors. + fre. 9-12.30 og 13.30-16 ellers efter aftale

MURER-, MALER- OG TØMRERARBEJDE
Reparationer og mindre opgaver udføres
Lennart Christensen - Tlf. 21 13 84 44

62

www.multiexpertenfyn.dk

TvedvejTvedvej
199 | 199
5700|Svendborg
5700 Svendborg
www.clean-up.dk
www.clean-up.dk Skift kun låger, skuffer,
T: 62216812
M: 405 M:
15 405
405 15 405
T: 62216812

Nye låger

evt. bordplade og...

Tvedvej 199 | 5700 Svendborg
Tvedvej 26
199 | 26
5700 Svendborg
dit køkken bliver som
Tvedvej 199 . www.clean-up.dk
5700 Svendborg
nyt med låger efter mål!
62216812
–www.clean-up.dk
monteretT: på
1 daM:
g 405 15 405

26

www.clean-up.dk
T: 62216812
M: 405 15 405. T: 62216812 . M: 405 15 405
26

Ring og aftal
tid til et gratis
hjemmebesøg!

Tina Johansen Tlf. 29 21 29 63
Marianne Sørensen Tlf. 25 21 29 63
Februar 2018
Februar 2018
Torpegårdsvej 41 – 5792 Årslev – Tlf.: 2921 2963
Mail: malerne@mal-godt.dk – www.mal-godt.dk

malerne@mal-godt.dk - www.mal-godt.dk
Februar 2018

Februar 2018

Badeværelse Facaderenovering
Nybyg Trapper Tag
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RANT
MARIS

ER VORES LIVRET
an vores køkkennspireres af det
arbejder helst med
ke råvarer – ofte
m fisken fra Svendis, vildt og grønt fra
ug på Vejrø, som vi
t give det hele en
ehandling, får vi den
i alle lag af din ret.

FANTASTISKE OMGIVELSER
Hvis vejret er godt og varmt, kan du
vælge at spise på vores store terrasse.
Her spiller landskabet og sundet perfekt
sammen med dine sanser og madens
friskhed.
Naturligvis kan nydelsen også starte eller
slutte i vores hyggelige stuer. Intet sted er
bedre at få serveret vores helt egen fyldige, økologiske signaturkaffe med noter
af mørk chokolade, vanilje og valnød. Det
kræver lidt sødt til, men som så meget
andet hos os, kommer det helt af sig selv.
SMUKKE RAMMER FOR JERES MØDE
Der er noget helt særligt ved at være tæt
på vandet. Det inspirerer og giver ro.

MØD
ESTEDET FOR
Hold dit næste frokost- eller business
møde med god mad, smukke omgivelser
LO
K
A
L
E
OG FOR HELE VERDEN
det klassiske og
og betagende udsigt over Svendborg

Arkitekturen
smukke beliggenhed ved Svendborgsund er en indbydende
der er legende
enk-og denSund.
ramme for forretningsfrokosten, dagsmødet og fyraftensmødet.
e det hele og lade
else og din mæthed
Vidunderligt naturligt!
nser.Fra søsiden ved Svendborg Sund I balancen mellem at få de bedste bejdere fortjener fuld forkælelse.” over et hold af kokke, der holder af

funkler Stella Maris som en stjerne, rammer, opmærksom og forkælende siger Vibeke Halse, hotelchef på det typiske franske landkøkken.
dog kommer hotellets og restauran- service og den gode følelse af, at al- Stella Maris.
Anders Granhøj henter gerne råvatens gæster sjældent ad søvejen, ting følger jeres rytme og program.
rerne fra gode lokale producenter
Et ærligt køkken
men tager gerne turen ad den smukog helst økologiske, når det er muMARIS
HOTEL DE LUXE | KOGTVEDVÆNGET 3 | 5700 SVENDBORG
| WWW.STELLAMA
ke allé, der fører ned til hotellets ”Vi lever os ind i jeres arrangement, med lokale råvarer
ligt. Fokus er først og fremmest
smukke hvide bygninger.
og vores mødepakker indeholder Stella Maris er til meget mere end den ærlige smag, og det afspejles i
alt dét, I skal bruge og har behov møder. Det er også til familiemid- det vekslende menukort, man bliver
Uanset hvilke forretningsmøder el- for til et succesfuldt møde. Vi ved, dagen, den romantiske date og en præsenteret for.
ler events I vil arrangere, er det vig- hvor vigtigt det er, at du som arran- hyggelig aften med venner eller kol- Som gæst opleves stedets ro hele
tigt, at I har ro til at styre dagens gør ikke skal spekulere på, om der leger. Som gæst i hotellets restau- døgnet. Der er en behagelige atmoforløb og sikre, at alle får noget po- er kaffe nok eller få stress over, at rant med den betagende udsigt til sfære i restauranten og i mødelokasitivt ud af at deltage. På Stella Ma- en foredragsholder går ti minutter Svendborg Sund kan man få et kig lerne. Det summer af liv af daglige
ris skal I ikke spekulere på andet. I over tid til frokost. Vi tilpasser os ind i køkkenet. Her råder Anders gæster, både private og erhvervslækre lokaler og omgivelser finder efter jeres behov. Du og dine medar- Granhøj, der er gastronomisk chef, drivende

STELL A MARIS HOTEL DE LUXE | KOGT VEDVÆNGE T 3 | 5700 SVENDBORG
TLF.: 6221 2525 | RECEPTION@STELL AMARIS.DK | W W W.STELL AMARIS.DK
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Vintage | Antik | Nordisk Design
Vintage butik beliggende i
Nørregade 39, 5000 Odense
C. Drevet med passion for det
gode håndværk, det simple
udtryk og den smukke form.
Foruden butikken har vi et
200 m2 møbel lager i Odense
SØ, hvor vi har åben efter
aftale.

VIDSTE DU AT …
Job- og vækstcenteret
kan hjælpe dig
med overblik over
mulighederne for
opkvalificering og
efteruddannelse af
dine medarbejdere?

OPKØB:
Vi opkøber diverse møbler fra
20-80’erne. Flyttebo, dødsbo,
kunst og antikviteter samt
dansk design. Overpolstrede
møbler, samt teak, palisander
og eg har særlig interesse.
Vi kommer gerne og giver et
uforpligtende tilbud, såfremt
du har noget stående du
ønsker at sælge.

elias
elias
Made by
Andreas Vedkiær

Kontakt rekrutteringsservice på 88884949 og få hjælp
Elias | Tlf: 20 68 36 13 | Instagram: eliasvintage

107_MidKom_annoncer_1/2 og 1/4.indd 3
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Godt gang i maskinerne
Entreprenør Morten Kamp Eriksen løser alle mindre og større opgaver
Har man brug for at få løst en opgave med gravearbejde, fræset, hegnsklipning, renset vandhuller eller
andet indenfor entreprenørfaget, så
er Entreprenør Morten Kamp Eriksen den rette at henvende sig til. De
har erfaringen og stort set alt i huset af maskineri, som der skal bruges til opgaverne.

- Vi laver alt indenfor entreprenørfaget, og vi er et firma, der spænder
bredt med opgaverne, siger Morten
Kamp Eriksen, der har yderligere to
ansatte samt indlejer ekstra mandskab efter behov. I øjeblikket laver
vi meget gravearbejde og har gravemaskiner fra 1 til 15 ton, flisebelægninger og græsslåning. Ellers har vi

også meget drænarbejde.
Morten Kamp Eriksen har arbejdet med entreprenørarbejde siden
sit 18. år, hvor han også købte sin
første rendegraver. Han arbejde i
flere år for maskinstationer og andre entreprenører indtil han i 2011
stiftede sit eget firma, - og det er
gået stærkt siden da.

- Hvis folk har et hegn, så klarer vi også det med grenknusning,
så det vi har slået nærmest ligger
som flis på jorden. Vi udfører alle
opgaver små som store med hæk- og
hegnsklipning, - og vi kører på Fyn
og i hele trekantsområdet for at løse
opgaverne.

Mosegårdvej 41, 5592 Gelsted, Tlf.: 20 48 12 20, info@morten-ke.dk, www.morten-ke.dk

Populær og velbesøgt marina
Assens Marina har
investeret til i dag
at være en topmoderne marina med
plads til alle
Der er mange gode grunde til at
vælge og besøge Assens Marina.
Den er centralt placeret i forhold til
byen og har alle moderne faciliteter
til at håndtere mange bådtyper op
til 27 tons.
- Vi er en selvstændig marina, der
drives af de brugere, der har købt
deres bådpladser, siger havneleder
Alex Hansen. Marinaen har 350
brugere der har købt deres pladser
samt yderligere cirka 150 lejere.
I alt har vi plads til 600 både, - så
vi er en forholdsvis stor havn. Når
man har plads hernede, er det inklusiv to årlige løft med kranen
samt vand og strøm. Har man først

betalt sit driftsbidrag, - så er mange
af marinaens faciliteter helt gratis.
Det gælder blandt andet højtryksspuler, slibemaskiner og cykler, der
frit kan benyttes.
Assens Marina har gennem de
seneste ni år investeret omkring
10 millioner kroner i blandt andet
moler, stativer og en kran, der kan
løfte op til 30 ton. Der er ligeledes
etableret 15 pladser til autocampere, som i øvrigt ofte er tidligere
sejlere, der gerne vil have havnestemningen med.

- Vi har også opbevaring af både,
hvor mange kommer udefra for at
overvintre. Mange kommer også
for at få deres både løftet op, så de
kan blive serviceret, og hvis det er
noget som de selv vil ordne, - så har
vi her meget udstyr, som frit kan
benyttes.
I 2018 kunne Assens Marina notere sig, at der kom næsten 6.000
gæstebåde, hvilket svarer til cirka
20.000 gæstesejlere, samt at der var
besøg af cirka 500 autocampere.

Assens Marina | Næsvej 29, 5610 Assens | Tlf.: 64 71 35 80 / 21 69 15 67 | amba@assens-marina.dk | www.assens-marina.dk

Følg os på
Facebook og se
Hos Gourmet Wine har vi en brændende passion for
flere events

En aften En aften i Alsace.
Ved
Gourmet
Wine
i Bourgogne
vine og fynske
fødevarer. Derfor
har vi
fyldt vores butik

Fredag den
28 dejlige
Juni, klokken
18:30
Fredagvin
denfra
14 Juni,
18:30sammen
op med
heleklokken
verden,
med
skinker
dykker vi grundigt ned i et af danskernes
skal vi på en vinøs rejse
foretrukne
vinområde,
nemlig Alsace.
gennem Bourgogne. gods,
og pølser fra Steensgaard
most
fra Strynø
og
Det lille vinområde ved foden er Vogeserne laver
Vi skal Blandt andet smage Gevrey Chambertin,
Langeland,
oste
fraLesGundestrup,
noglekaffe,
af verdensvin,
bedstechokolade
hvidvine, men her bliver
Serafin fra 2010, Aloxe
Corton,
Valozieres,
også lavet fremragende Bobler og rødvine.
og Nuit’s St. Georges ”les Brulees”.
og meget mere - alt sammen fra Fyn.
Der vil blive serveret tapas til vinene,
aftens guide vil være vinhandler og Sommelier
Peter Rasmussen, der vil underholde med
SMAG ALTID
ET fra
GODT
historier
vinens GLAS
verden.

Bestselleren

CAMPOLAIA

Rosso Toscana IGT

97 POINT
af vinguruen
Luca Maroni

KUN

97,PRIS PR. FL.

Vi smager 6 dejlige vine fra området, sammen
med lidt tapas. Sommelier og vinhandler
Peter Rasmussen, vil underholde med
historier
vinens verden. WINE
VIN
HOSfraGOURMET

og tapas kun
189.vineflotte
og tapas
445.- Pris
Kig Pris
ned for
i vores
butikkun
i Kulinggade
29for
og vine
bliv inspireret
til nogle
Smagningen foregår i butikken,

Smagningen foregår i butikken,

fantastiske smagsoplevelser.
Vi har åbent
torsdag
og lørdag på Kullinggade
29,fredag
i Svendborg.
på Kullinggade 29, i Svendborg.
og vi har altid
et glas
du kanpåsmage.
Tilmelding
på vinTilmelding
peter@gourmetwine.dk

peter@gourmetwine.dk

Gourmet Wine
P A S S I O N

F O R

V I N

Kullinggade 29 • 5700 Svendborg • Telefon: 21 15 81 15
Åbningstider i butikken er:
Torsdag og fredag 10.00 - 18.00
Lørdag 10.00 - 15.00
29

SERVICE
KUN

1.398

GARANTERET MAKS. PRIS

AUTORISERET SERVICEEFTERSYN
TIL DIN OPEL OVER 5 ÅR

For kun 1.398 kan du få et særligt fordelagtigt Service Care 5+ eftersyn
tilpasset netop din Opel. Her skifter vi oliefilteret og motorolien, kontrollerer
bl.a. bremser, styretøj og hjulophæng, og at alt lys er indstillet korrekt.
Derudover tjekker vi bilens elektronik for fejl mv.
Book tid hos din autoriserede Opel-mekaniker på opel.dk

RENDE

VI HOLDER DIN OPEL GODT KØRENDE

Autoriseret forhandler af:
Odensevej 24-26 | 5700 Svendborg | 63 21 32 32
svendborg-motor-co.dk
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Raunstrup
Raunstrup er en landsdækkende
entreprenør-, tømrer og bygningservicevirksomhed, der beskæftiger cirka 320 medarbejdere fordelt
på lokale afdelinger i Randers,
Århus, Silkeborg, Vejle, Odense og
København. Vi arbejder ud fra 4
værdier i hverdagen Initiativ, Købmandsskab, Styring og Glædsel.
”Raunstrup skiller sig ud og markerer sig via sin unge og innovative
organisationsform, hvor nytænkning prioriteres højt”, fortæller
Carsten Engel, tømrermester og
daglig leder af Raunstrups tømrerafdeling i Odense. Vores aktiviteter er segmenteret i nedenstående
3 divisioner:
På alle aktivitetsområder har vi
mere end 50 års erfaring, og dén sikrer sammen med Raunstrups innovative organisationsform, kom-petence og nytænkning til realisering
af branchens bedste byggeløsnin-

BYGGERI

TØMRER

BYGNINGSSERVICE

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

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

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

ger.” Alle 3 områder udføres af erfarent personale fra vores afdeling
i Odense.
Desuden har Raunstrup typisk 3040 tømrerlærlinge og byggelederpraktikanter under uddannelse i
virksomheden.
Stor erfaring og knowhow
”Raunstrup i Odense etableredes
i 2013 og tæller 40 ansatte”, fortsætter Carsten Engel, som også
selv har stor branchemæssig erfaring og knowhow. ”Op til min ansættelse her i huset drev jeg i 25 år
egen tømrervirksomhed på Vest-

fyn. Siden 2014 har jeg, sammen
med byggelederne John Hansen,
Johnny Holm og Kim Rohde varetaget Raunstrup Tømrers kundekontakt, byggeledelse og kommunikation i Odense”.
Nye vinkler på byggeri
”I den travle hverdag fungerer vi
som en typisk større tømrerforretning, der løser alle tømrerfagets
mangeartede opgaver – fra tage,
døre og vinduer til renovering og
nybyg. Og selvom vores slogan er
nye vinkler på byggeri, så er vi så
”gammeldags”, at vi kommer som
aftalt, er omhyggelige i vores ar-

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

Fynske referencer
• Glud & Marstrand - Brandsikringsprojekt i
producerende produktionshaller.
• TV2 Danmark - Indretning af studier,
vedligehold, ombygning og flytning af
studiefaciliteter.
• Udførelsen af tømrerentreprisen på 22 tæt lav
boliger for Per Pedersen Haarby A/S.
• Odense Kommune - ombygning af Provstegårdsskolen og Korup skole i Råhusentreprise
• Udførelsen af tømrerentreprisen på 51 lejligheder for Dansk Boligbyg på Dampskismolen
i Nyborg med HD ejendomme som bygherre.
• Vinduesrenovering for Odense Bolig på 216
lejligheder på Rødegårdsvej i Odense
• Tømrer og facade entreprisen på ny sanistålbutik på Stærmosegårdsvej i Odense
opført for Boliggruppen A/S

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

Vi leverer fibernet til ALLE typer virksomheder

VEJEN TIL VÆKST
GÅR VIA EN STABIL
FIBERFORBINDELSE

Skal vi også levere fibernet til din virksomhed?
Kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser. Energi Fyn leverer professionelle datakommunikationsløsninger til erhvervslivet på Fyn. Vi tilbyder blandt andet internetløsninger, kapacitet og sort fiber.
Hos Energi Fyn fokuserer vi på kvalitetsprodukter, leveringssikkerhed, god service og produkter
til konkurrencedygtige priser.
Vi leverer produkter via fibernet og kan derfor imødekomme ethvert ønske om
garanterede symmetriske hastigheder op til 10/10 Gbit/s.
Få en uforpligtende rådgivning om hvordan du bedst fremtidssikrer din virksomhed.

Energi Fyn Bredbånd, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, www.energifyn.dk

RING PÅ
TELEFON
63 17 25 69
FOR MERE
INFORMATION

