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Focus på Middelfart Kommune 
og trekantsområdet
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Udsendes til virksomheder på Fyn  
og i Trekantområdet.
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Arkitekt og Ingeniørfirma ApS Side 14

ETS Side 19

Strib Grønt Side 34

I Middelfart Sparekasse tror 
vi på, at hjertet har godt af 
at blive rørt. Det er sundt at 
brænde for sin klub – især 
når man også bruger benene 
og får hjerteblodet til at suse 
i årerne. Så vi giver også 
gerne et bidrag for at få det 
hele til at løbe rundt.

Middelfart Sparekasse har 
siden år 1853 været en aktiv 
medspiller for det lokale 
foreningsliv.

Middelfart afdeling 
Algade 69 
5500 Middelfart

Telefon 64 22 22 22 
midspar.dk

Vores lokale hold skal være klædt på til kampen. 
Så det gør vi lidt ekstra for

Middelfart sparekasse

Danmarks bedste arbejdsplads
Side 20-21
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Vito V6 CDI.
V6 CDI-motor med 204 HK og 
et omdrejningsmoment på 440 
Nm ved 1.800 - 2.400 o/min. 
sikrer dig transport i topklasse. 
Med en maksimal hastighed på 
198 km/t og en acceleration fra 
0-100 km/t på kun 8,3 sekunder 
har du her Danmarks hurtigste 
varebil. 
Dette alt sammen uden at gå på 
kompromis med sikkerheden.
Standardudstyret er naturligvis 

også i top, med automatgear, 
klimaanlæg, 16” alufælge, tonede 
ruder, indfarvede kofangere og 
meget andet. 
Her har du altså alle muligheder 
for at sætte skub i forretningen 
på en meget sjovere måde...

Odense: Krumtappen 20, 5260 Odense S, tlf. 6395 3900 - Kolding: Trianglen 11, 6000 Kolding, tlf. 7634 7800

Haderslev: Chr. X’s Vej 1, 6100 Haderslev, tlf. 74525510 - Padborg: Industrivej 17, 6330 Padborg, tlf. 7467 1919

www.pchristensen.eu

Mercedes Vito V6 Leasing ekskl. moms fra

3.400 kr./md.

Leasing over 60 måneder, 
med 20% i udbetaling. Alle 
priser er ekskl. moms men 
inklusiv afgift. Prisen er 
ekskl. leveringsomkostninger 
og leasinggebyr. 



Med et nyt domicil på 7.500 m2 til mere end 100 
mio. kr., der indviedes ultimo september 2008, 
markerer Kolding-afdelingen af P. christensen 
A/s sig med Danmarks suverænt største og 
bedst indrettede Mercedes-Benz forretning 

»Vores nye Kolding-domicil er et unikt byggeri i privat sammen-
hæng«, fortæller adm. direktør Peter Christensen. »Det er et 
moderne, stilrent byggeri med klare geometriske former, og i de 
sidste 10 år er der – med undtagelse af Mercedes-Benz koncer-
nens egne byggeprojekter – ikke set noget tilsvarende i Europa. 
Folk føler sig godt tilpas i det ny domicil, hvor vores produktions-
apparat har fået optimale rammer, så dets enkelte komponenter 
nu går op i en perfekt logistisk enhed.« 

unik indretning og design

Som en af Danmarks største forhandlere af high end  
bilmærkerne Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep og Dodge, har P. 
Christensen A/S gennem årene udviklet en unik tilgang til 
indretning og design. »Vi har vores egen arkitektoniske stil og 
forretningsopbygning, hvilket tydeligt kan ses i vores fire afde-
linger i Odense, Kolding, Haderslev og Padborg. I forbindelse 

med indretningen af vores ny hus har Mercedes Benz kun haft 
konkrete ønsker og krav til showroomets væg- og gulvfarver.« 

Enestående samarbejde

»Omkring selve den store planlægning og indretningen af huset 
har vi haft total dispositionsmæssig frihed. Både på ingeniør- og 
arkitektsiden har vi været dybt engagerede og aktivt involve-
rede gennem hele processen. Samarbejdet med ingeniørfirmaet 
OBH og arkitekt Jesper Thyge Brøgger er forløbet så enestå-
ende, at man fristes til at kalde det mere end optimalt.«   

Fantastisk synergi

»Den fantastiske synergi mellem arkitektur og forretningskoncept 
gør, at huset føles rigtigt og hænger naturligt sammen – fra recep-
tion, showroom og salgsafdeling til ledelses-, administrations-, ser-
vice-, reservedels- og værkstedsafsnittene. Alle faciliteter er kraftigt 
optimerede – eksempelvis har værkstedet i dag omkring 50 service- 
og reparationspladser og rummer al den nyeste teknologi.«

Vækst, udvikling og viden

»Det hele går dog ikke kun op i teknik og mursten. En dyna-
misk forretning, der som vores befinder sig i konstant udvikling, 
kræver stor viden. Det primære aktivitetsområde i dagligdagen 
er Trekantsområdet, men vi henvender os i princippet til hele 

Danmarks største  
Mercedes-Benz forretning 
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Europa. På HR-siden holder vores dygtige personale sig løbende 
ajour med den seneste udvikling indenfor samtlige fagområder i 
P. Christensen A/S via blandt andet intern træning og kurser.«

Enorm spændvidde i sortimentet

»P. Christensen A/S fører hele Mercedes Benz kataloget – per-
son, vare- og lastbiler. Vi spænder lige fra nyheden smart Fort-
wo, der er en lille 45 hestes by-bil til to personer, til 550 hestes 
kæmpelastvogne. Den enorme spændvidde, som altid har været 

P. christensen A/s · Trianglen 11 · 6000 Kolding · Tlf. 76 34 78 00 · info@pchristensen.eu · www.pchristensen.eu

Daimlers store styrke, kan ingen andre fabrikanter matche. I 
kraft af det vidtfavnende Mercedes-Benz sortiment spænder P. 
Christensen A/S bredest, dybest og længst – også når det gælder 
rådgivning og service. I løbet af 2009 lancerer vi fem spændende 
Mercedes-Benz ny heder, som vi forventer os meget af.« 

Nye koncepter og brugte biler

»Et af de markante kendetegn for forretningen P. Christensen 
A/S er, at vi er gode til at udvikle nye koncepter. Deres bære-
dygtighed afspejles af det faktum, at 80% af alle nye personbi-
ler distribueres via vore unikke leasingkoncepter. Brugte biler 
sælges via firmaet Mercedes-Benz STARMARK I/S, som har 
afdelinger i Vejle Hørsholm og Ålborg. Firmaet, der ejes af P. 
Christensen A/S, Ejner Hessel A/S og Daimler Biler A/S, klar-
gør brugte Mercedes-Benz biler efter en række nøje definerede 
kvalitets- og procesmæssige kriterier.«

Markedets bedste bil-løsninger

»Mercedes-Benz’s solide placering på markedet som et klassisk 
high end brand er uomtvistelig, men på trods af det dyre image 
sælger både P. Christensen A/S og STARMARK I/S rigtigt 
mange biler«, slutter Peter Christensen med et smil. »Vi er selv-
følgelig overbeviste om, at forklaringen må være den enkle, at 
Mercedes-Benz i samtlige klasser og kategorier repræsenterer 
de bedste og driftsmæssigt set mest økonomiske bil-løsninger, 
der findes på markedet. Alle interesserede er velkomne til at 
efterprøve rigtigheden af denne forklaring, idet der i samtlige 
afdelinger af P. Christensen A/S er mulighed for både at se og 
prøve et bredt udvalg af nye Mercedes-Benz biler.« 
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Alsidighed og god kva-
litet er nøgleordene i 
Gelsted VVs, der rum-
mer 16 arbejdspladser

Gelsted VVS er ikke noget 
nyt firma. Faktisk har det ek-

sisteret i snart 40 år, hvoraf 
de sidste otte har været med 
Erling Jensen som indehaver. 
Men ifølge ham, står firmaet 
stadig for de samme ting, som 
det altid har gjort.
- Gelsted VVS er stadig det 
samme firma, men vi følger 
naturligvis med tiden, forsik-
rer han.
Netop nu har Erling Jensen 
planer om at modernisere bu-
tikken, der ligger på Kolding 
Have i Gelsted, så indtrykket 
bliver lysere og stilen mere 
moderne.
- Vi skal have skiftet gulve, 
malet vægge og have sat lyse-
re lofter op, og så skal der la-
ves nogle halvmure igennem 
forretningen, så opdelingen 

bliver mere tydelig, forklarer 
Erling Jensen, der forventer 
at komme i gang med moder-
niseringen af butikken i løbet 
af foråret.

Meget mere end  
vandhaner

Men Gelsted VVS er meget 
mere end en butik med arma-
turer og badeværelsesinteriør. 
Faktisk har firmaet mange 
forskelligartede opgaver.
- Vi er meget alsidige, vi in-
stallerer, reparerer og ser-
vicerer både olie- og naturgas-
fyr og vi arbejder også med 
vedvarende energityper som 
jord-, luft- og solvarmeanlæg, 
fortæller Erling Jensen.
Men trods alsidigheden er det 

specialister, der kommer ud, 
når kunderne ringer.
- Vi har en mand, der stort set 
ikke laver andet end oliefyr, 
og en, der fokuserer på natur-
gas, og så har vi selvfølgelig 
nogle medarbejdere, der laver 
flere forskellige opgaver som 
for eksempel bliktage, bade-
værelser og boligventilation, 
siger Erling Jensen.
Og især inden for boligventi-
lation forventer Erling Jensen 
flere opgaver i fremtiden. 
- Mange af de nyere huse er så 
godt isoleret, at de nærmest 
bliver for tætte, og så er det 
nødvendigt at installere en 
form for ventilation for at be-
vare det gode indeklima, for-
klarer han.

Gelsted VVs
Kolding Have 11
5591 Gelsted
Erling Jensen
Tlf. 64491176 · 40167838
info@gelstedvvs.dk 
www.gelstedvvs.dk

VVs-firma med mange  
facetter

Helle  Lindholm Flemming Hansen

Kustrup Tømrer og Snedkerværksted A/S ·  Kustrupvej 31 · 5500 Middelfart
Tlf. 64 40 33 02 · kustrup@kustrup.dk · www.kustrup.dk
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Væksthus syddanmark, 
der er et af i alt fem 
regionale væksthuse 
etableret i 2007, er 
blevet godt modtaget 
ude i virksomhederne 

»Væksthusets virke, der fi-
nansieres af Økonomi- og Er-
hvervsministeriet, tager sigte 
på via netværk, sparring og 
rådgivning at skabe optimale 
vilkår for etablering og ud-
vikling af virksomheder med 
ambitioner om og potentiale 
til vækst«, fortæller direktør 
Henrik Jacobsen engageret. 
»Både iværksættere og etab-
lerede virksomheder kan kvit 
og frit benytte sig af Vækst-
hus Syddanmarks konsulen-
tydelser.«

Tænk stort – det er  
nemmere end man tror

»Når det gælder etablering 
af nye virksomheder, er Dan-
mark et foregangsland. Vi er 
imidlertid knap så gode til for 
alvor at få virksomhederne til 
at vokse i overensstemmelse 
med deres iboende potentia-
le, og her kommer Væksthus 
Syddanmark ind i billedet. Vi 
tænker innovativt og fokuse-
rer på vækst, og når kursen er 
sat, er det faktisk langt nem-
mere at tænke stort, end man 
umiddelbart tror. Virksomhe-
der der får rådgivning på det 
rigtige tidspunkt, har langt 
bedre vækstmuligheder end 
de, der ikke gør.«

Tæt regionalt samarbejde
»Væksthus Syddanmark sam-
arbejder tæt med de lokale 
erhvervsråd og kontorer, som 
udgør vores primære indfalds-
vinkel til virksomhederne og 
deres vækstpotentiale. De lo-
kale erhvervsinstitutioner hen-
vender sig ofte til os. På deres 
anbefaling stiller vi vores brede 
internationale netværk og spe-
cialiserede viden – bl.a. inden-
for salg, finansiering, HR og 
teknologi – til rådighed. Stør-
steparten af Væksthus Syd-
danmarks 25 ansatte er virk-
somhedskonsulenter. De kan 
trække på solid erfaring fra 
erhvervslivet – ofte i ledelses-
sammenhæng – og derudover 
befinder de sig i den tunge ende 
af uddannelsesskalaen – juri-
ster, ingeniører og økonomer.«   

Effektiv og konkret  
udviklingsplan

»Væksthus Syddanmark le-
verer en 360 graders analyse 
af hele virksomheden – øko-
nomi, produktion, salg og ad-
ministration. I denne proces 
afdækker vi alle potentielle 
muligheder for udvikling og 
vækst, og tit findes de på over-
raskende felter. Vi går i dyb-
den med konkrete udfordrin-

ger og udarbejder i fællesskab 
en effektiv og konkret plan for 
virksomhedens udvikling.«

Forskellige  
problemstillinger  
– forskellige rådgivere

Om Konnerup & Co’s samar-
bejde med Væksthus Syddan-
mark udtaler direktør Henrik 
Konnerup: »Væksthus Syd-
danmark har været en fanta-
stisk hjælp med rådgivning for 
min virksomhed. Som iværk-
sætter har man rigtig mange 
forskellige opgaver og spørgs-
mål. Væksthuset har været 
rigtig god til at formidle kon-
takten til de rigtige personer 
med de rigtige kompetencer. 
En overgang havde jeg kon-
takt med 3 forskellige konsu-
lenter fra Væksthuset på en 
gang. Forskellige problemstil-
linger – forskellige rådgivere. 
Når Væksthuset siger, »Vi kan 
ikke hjælpe dig mere«, er det 
altid efterfulgt af, »Men det 
kan…« Alle spørgsmål, som 
jeg har haft, er blevet besva-
ret grundigt og professionelt.« 

Væksthus syddanmark  
− din genvej til netværk,  

viden og vækst

Væksthus syddanmark · Forskerparken 10c · 5230 odense M
Tlf. 70 23 55 15 · mail@vhsyddanmark.dk · www.vhsyddanmark.dk

 ERHVERV FYN



 ERHVERV FYN

Tømrerfirmaet Fynbobyg har 
i øjeblikket travlt med at ud-
skifte vinduer og døre ved 
både privatkunder, virksom-
heder og kommunale skoler i 
Middelfart. Også tilbygninger, 
tagrenoveringer samt indven-
dige renoveringsopgaver kom-
mer i ordrebogen i disse dage 
ved Fynbobyg.
Fynbobyg, der er medlem af 
Dansk Byggeri, uddanner sig 
løbende og blev sidste år Vel-
fac Vinduesmester.

Klar til termografi

I en tid hvor CO2 - udslip og 
miljøbelastning er store ord 
på såvel den nationale som 
internationale dagsorden, er 
Fynbobyg i Middelfart med 
helt fremme i forreste række. 
Allerede i næste måned tilby-
der Peter Jørgensen og hans 
medarbejdere nemlig termo-

grafi af huse og andre byg-
ninger, så man på et farve-
diagram kan se, hvor varmen 
slipper ud. 
– Det kan være ved vinduer el-
ler steder, hvor isoleringen er 
utilstrækkelig. Og ved hjælp 
af termografi kan vi lokalise-
rer problemerne og løse dem, 
forklarer Peter Jørgensen.
Man kan også benytte termo-
grafi til at lokalisere eksem-
pelvis brud på gulvvarmerør.
Termografiapparatet er be-
stilt hjem og medarbejderne 
er på vej på kursus, så allere-
de i februar bliver det muligt 
for Fynbobyg at udføre termo-
grafi på de vestfynske huse.

overkommelig investering

Peter Jørgensen ser et stort 
potentiale i termografien. 
– Dels fordi det er godt for mil-
jøet at udnytte vores ressour-
cer bedst mulig, og dels fordi, 
der kan være mange penge at 
spare. Der kan jo være meget 
idé i at udføre termografi på 
et hus – eksempelvis ved ejer-
skifte, siger han.
– På sigt tror jeg faktisk også 
det bliver et lovkrav i lighed 
med »blower door test«, hvor 
man trykprøver nybyggeri for 

tæthed, at husene skal under-
søges for ressourcespild, og ud-
giften herfor er til at overse.
– Nu køber vi jo selv udstyret 
hjem, så derfor bliver det mu-
ligt for os at lave termografien 
uden beregning, hvis huseje-
ren efterfølgende lader os kla-
re udskiftningen af vinduer 
eller den efterisolering termo-
grafien skulle vise behov for, 
forklarer Peter Jørgensen.

Vinduer og sommerhuse

Udover termografien beskæf-
tiger Fynbobyg sig især med 
traditionelle tømreropgaver. 
De i alt 10 medarbejdere 
skifter vinduer og døre, læg-
ger tag og isolerer. Der bliver 
også plads til nybyggerier, og 
ind imellem er der også tid til 
at bygge på vores eget projekt 
– såsom vores sommerhus vi 
selv har udviklet, vi har alle-
rede opført et af dem på Sjæl-
landsodde.
Opgaver er der nok af, og i øje-
blikket er det både de private 
kunder samt virksomheder, 
der kontakter firmaet, og også 
Middelfart kommune gør brug 
af Fynbobygs kompetencer.
– Vi fik ny hjemmeside i ok-
tober 2008 og den har faktisk 
givet rigtig god respons. Vi får 
betydeligt flere henvendelser 
fra kunder, der har været inde 
over vores hjemmeside www.
fynbobyg, hvor man direkte 

kan bestille os til et besøg, 
fortæller Peter Jørgensen.
Fynbobyg samarbejder også 
med en lang række lokale 
håndværkere, så kunder kan få 
et totalt tilbud ved ombygning, 
tilbygning eller nybygning. 

Tømrerfirma med 
sans for miljøet

Hollændervej 106 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 73 81 
Mobil 41 62 20 50 · mail@fynbobyg.dk · www.fynbobyg.dk

Tømrerfirmaet Fynbobyg i Middelfart er snart klar til at tilbyde kunderne 
termografi, så man kan se, hvor varmen slipper ud af deres huse
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Folier biler og facader
• Gør bilen synlig i 

gadebilledet. Der er et 
utal af farver og idéer.

• Facaden er dit ansigt 
udadtil. Vi fræser 
bogstaver i mange 
forskellige materialer.

• Udhængsskilte i den 
form du ønsker.

• Diodelys til blikfang
leverer vi også.

Bannere, messer og vægge
• Bannere kan produceres på PVC, stof

og papir etc.
• Vi hjælper dig gerne med din næste

messe. Med en komplet stand fra teg-
nebræt til nedtagning.  

• Væg- og facadedekorationer er et nyt
tiltag som vi udfører i samarbejde med
Storm Grafisk. Den viste væg er fra
OUHs børneafdeling.

Østergade 10 • 5580 Nørre Aaby  •  Tlf.  70 20 89 88 •  www.zignal.dk • post@zignal.dk

SKILTE & REKLAMER

+ Alt det andet
Her er kun vist et lille udpluk af de
muligheder du har for at gøre dig syn-
lig. Af andre kan nævnes:

• Gulvreklamer såvel inde som ude.
• Byggepladsskilte

• Roll-Up bannere
• Storformatprint
• Fotoprint fx. på canvas
• Window vision som ses nedenfor.

•

r og facader
synlig i

det. Der er et
ver og idéer.
er dit ansigt 

• Vi hjælper dig gerne med din næste
messe. Med en komplet stand fra teg-
nebræt til nedtagning.

• Væg- og facadedekorationer er et nyt
tiltag som vi udfører i samarbejde med

Bannere, messer og vægge
• BBannere kkan pr doduceres åpå PPVVCC, st ftof

og papir etc.
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til blikfang
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Folier bile
• Gør bilen

gadebilled
utal af farv

• Facaden e
udadtil. V
bbogstaver
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•••• UUddhængss
foform du ø
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Storm Grafisk. Den viste væg er fra
OOUUHsHs børnbørneafdeafdelineling.g.ggg

“Vi vil gerne byde ind med noget der er lidt anderledes” - det er ofte indgangsvinklen, 
når Zignal inddrages i opgaver for deres kunder. Det har bl.a. udmøntet sig i heliumfyldte
luftskibe med reklamer på, målportaler til Lillebælt ½-Marathon og store bannere til Kia Motors.
“Vi runder snart det 1. år sammen - Torben trådte ind i firmaet februar 2008, da jeg efter 5-6 år
alene i firmaet ikke længere kunne nå det stigende antal opgaver” udtaler Søren Nielsen. 

Og med Torben Sørensens store netværk i sportens - og især håndboldens - verden, er det
naturligvis også der vi har haft mange spændende opgaver i året der gik - både for lokale klubber,
men også for flere af topklubberne i fodbold og håndbold. I den forbindelse har vi selv udviklet en 
ny type reklamebande, som vi håber at få sat gang i salget af i det kommende år

Desuden arbejder vi igen i år med på Lillebælt ½-Marathon, ligesom vi har et sponsorprojekt igang 
med Odense Squash Center - der til næste år skal arrangere VM i Odense.

Udover de tradtionelle skilteopgaver såsom facader og autoreklamer er det især på printsiden
firmaet lægger sit fokus. “Der findes utroligt mange medier til at printe på idag - der kan laves flag, 
gulvtæppe, gulvvinyl, pvc-banner, tapet, papir - og ikke mindst! - canvas. Vi har en af markedets 
nyeste og bedste printere i vores 12 farvede Canon printer, - og med den leverer vi idag det flotteste
”maleri” til kunden - og det kan laves i alle tænkelige størrelser og farver” fortæller Torben. 

Samtidig har Zignal lavet aftale med indramningsfirmaet Snejbjerg, så det endelige print også kan
blive flot rammet ind inden levering. I den forbindelse er en ny hjemmeside på vej, hvor kunden selv 
går  ind og uploader sit billede, vælger størrelse, rammetype osv. - og så kommer det endelige billede
retur med posten indenfor 8 dage - klar til at hænge op hjemme på væggen!
Hold øje med www.walldelux.dk  

Messe- og udstillingsprodukter er ligeledes et område der har været meget aktivitet på -
og igen fordi, der kan laves utroligt mange flotte løsninger på printsiden. “Og vi har valgt
selv at investere i messevægge og andet udstillingsmateriel, som vi så lejer ud” fortsætter Torben.
“Derved har kunden færre udgifter bundet i udstyr, da de så kun skal betale for printmaterialet tll 
deres udstilling”. Inden længe bliver det også muligt at handle gadeskilt, displaysystemer osv. via
hjemmesiden www.zignal.dk - hvor alle varer kan ses og bestilles direkte.

At det 1. år er gået godt afspejler sig også udenfor, hvor håndværkerne er igang med en tilbygning -
der skal ende som en montagehal på små 100 m2. “Når den står klar får vi meget bedre forhold til
montering af bilreklamer og solfilm, ligesom vi får lavet montageborde ved vores storformat-laminator”
afslutter Torben og Søren - der ser med fortrøstning på 2009. 

+ Alt det andet ...
Her er kun vist et lille udpluk af de muligheder du har for at gøre dig synlig...

Af andre kan nævnes:

•
•

Gulvreklamer såvel inde som ude
Facade og Vinduesreklamer, Autodekorering

•Byggepladsskilte & Bandereklamer
•Roll-Up bannere, Messe og Udstillingssystemer
•Storformatprint, postere og plakater, labels
•Fotoprint fx. på canvas
•Window vision som ses nederst ved siden af:

Du kan kigge ud, men ikke ind !

••• Du kan ikke kigge ind - men gerne ud ...
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Danmarks hyggeligste 
og mest charmerende 
fliseudstilling ligger 3 
kilometer fra  
motorvejsfrakørsel 56 
– nærmere bestemt i 
den vestfynske  
landsby Brenderup

»Der er virkelig travlhed her i 
butikken«, smiler Vivi Skaa-
rup, der driver Flisegaarden 
Brenderup sammen med sin 
mand Carsten. »Vi kan ef-
terhånden godt mærke, at vi 
er kendt for at have et spæn-
dende og anderledes udvalg, 
som er værd at køre efter. Her 
ved årsskiftet 2008/09 kan vi 
præsentere ikke mindre end 
35 forskellige miljøer i Dan-
marks vel nok hyggeligste 
fliseudstilling. Netop nu er vi 

i færd med at udvide udstillin-
gen med fire nye miljøer.« 

Italienske  
storformatfliser

I 2009 introduceres en helt 
ny produktserie fra italienske 
Armonie by ARTE CASA, som 
erstatter vores hidtidige span-
ske leverandør. Hermed er 
alle Flisegaardens produkter 
af italiensk oprindelse.  
Vores nye italienske fabrik præ-
senterer et stort udvalg indenfor 
de store formater som 30x60 cm, 
45x45 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 
samt et kæmpe udvalg af mosa-
ik/glasmosaik i alle farver. 

Farver, fleksibilitet  
og variation 

»Fliser er en stadig vigtigere 
del af et moderne hjem, og va-
riationsmulighederne m.h.t. 
størrelse og farvesammensæt-
ning er næsten uendelige.

En fliseløsning er en fleksi-
bel løsning, der kan bruges i 
ALLE boligens rum. Vi står 
naturligvis klar med råd og 
vejledning om udvælgelse, kom-
bination og pleje. For gør-det-
selv-folket er der masser af 
hjælp at hente, da Carsten 
er uddannet murer, og driver 
en murerforretning ved siden 
af. Besøg Flisegaarden Bren-
derup – den er værd at køre 
efter.«

Danmarks hyggeligste  
fliseudstilling

Flisegaarden Brenderup 
Bubbelvej 46 · 5464 Brenderup · Tlf. 64 44 15 70 

mail@flisegaarden-brenderup.dk
www.flisegaarden-brenderup.dk

Middelfart Vinduespolering · Ronæsbrovej 1 · 5580 Nr. Åby · Tlf. 64 42 21 03
Mobil 40 17 18 03 · info@middelfart-vinduespolering.dk · www.middelfart-vinduespolering.dk

Middelfart Vinduespolering 
Meget mere end vinduespolering 
Middelfart Vinduespolering tilbyder en lang række service. Udover vinduespolering, 
kan vi tilbyde rengøring af butikslokaler, kontormiljø, lagerbygninger, 
oprydning efter håndværkere, brand og dødsbo m. v. Intet er for stort eller for småt. 

Vi tilbyder rengøringsmidler, rekvisitter og maskiner der lever op til de 
strengeste krav. Vi sælger til private, virksomheder og offentlige institutioner.

Vores nye tiltag er en ombygget trailer med højtryks- og vaskeanlæg, 
dette er med henblik på udlejning til campister/fastlæggerer og bådfolket. 
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Middelfart Vindues-
polering laver meget 
mere end at holde 
folks vinduer rene. De 
rydder op, gør rent, 
renser tage og meget 
mere 

Hvis man tror at vinduespuds-
ning er det eneste Middelfart 
Vinduespolering er gode til, 
tager man grueligt fejl. For 
siden Arne Mossin startede 
virksomheden for godt 12 år 
siden er flere og flere opga-
ver kommet til, og i dag er 
der både vinduespudsere og 
rengøringsassistenter blandt 
medarbejderne.
Og samtidig må man konsta-
tere at rene vinduer ikke læn-
gere er det eneste speciale.
– Vi arbejder en del med eks-
treme oprydninger. Enten 
ved dødsboer eller steder hvor 
skidtet simpelthen er vokset 
folk over hovedet, fortæller 
Arne Mossin.
Her kan det blandt andet være 
ejendomsmæglere, der ringer, 
hvis et dødsbo eller fraflyt-
ning er så rodet og beskidt, at 
det er umuligt at vise det frem 

for potentielle købere, eller 
det kan være boligselskaber, 
der ringer, hvis en lejer er fra-
flyttet en lejlighed, der roder 
mere end man umiddelbart 
kan håndtere.
– Så kommer vi og rydder op 
og rengør, og det kan godt 
være skrappe sager. Disse op-
rydninger og rengøringer har 
vi en del af så det udgør en 
pæn del af vores arbejde, for-
tæller Arne Mossin.

Mange områder

Udover de ekstreme oprydnin-
ger beskæftiger firmaet sig 
også med tagrens, facade-
rens tankrens og rengøring 
af fliser og solfangere. De mel-
lem 14 og 16 medarbejdere ta-
ger sig også af vand og brand-
skader og endelig har Arne og 
Annie Mossin også en gårdbu-
tik, hvor de sælger rengørings-
artikler – rengøringsmidler og 
papirvarer. Annie Mossin står 
for den daglige drift af kontor 
og butik som også omfatter le-
vering af varer til virksomhe-
der og private.
Vores nye tiltag er en ombygget 
trailer med højtryksanlæg og 
vaskeanlæg, dette er med hen-
blik på udlejning til campister/
fastlæggerer og bådfolket. 

Og så er der selvfølgelig vindu-
espoleringen, der stadig udgør 
en stor del af forretningen.
– Vi har blandt andet udviklet 
et vaskeanlæg med kalkfrit 
vand, der kan vaske vinduer 
og vinduesrammer rene uden 
brug af sæbe eller kemikalier, 
oplyser Arne Mossin.
Og firmaets vinduespudsere 
er også fuldt ud i stand til at 
klare de vinduer, der ikke sid-
der lige over jorden.
– Vi benytter en teleskop-
stang, så vi kan vaske vinduer 
i helt op til 12 meters højde, 
fortæller Arne Mossin.

Alle behandles ens

Det er ingen tilfældighed, at 
Arne Mossins vinduespole-
ringsfirma har udviklet sig til 
at tilbyde en vifte af ydelser. 
Des mere man spreder sig ud, 
des mindre er risikoen for dår-
lige tider, mener Arne Mossin.
– Det er også derfor vi er gla-
de for at vi både har private 
kunder og større kunder som 
kommuner – boligselskaber og 
virksomheder Så er man ikke 
så sårbar, forklarer arne Mos-
sin, der gør meget ud af, at alle 
kunder skal behandles ens.
– Store som små kunder skal 
have den samme gode behand-

ling. Og vi lægger stor vægt på 
at overholde vores aftaler med 
kunderne, så de ikke venter 
forgæves. Man skal komme til 
tiden og udføre et godt stykke 
arbejde, understreger Arne 
Mossin.

Middelfart Vinduespolering · Ronæsbrovej 1 · 5580 Nr. Åby · Tlf. 64 42 21 03 · Mobil 40 17 18 03
info@middelfart-vinduespolering.dk · www.middelfart-vinduespolering.dk
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Meget mere end  
vinduespolering 
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Kunderne skal have, 
hvad de betaler for. 
Det er grundtanken 
bag rengøringsfirmaet 
Fair clean

Allerede når klokken slår 
03.30 går vækkeurets ubøn-
hørlige kimen i gang hjemme 
ved Michael og Helle Ander-
sen. Så er det nemlig tid til at 
stå op og komme i gang med 
støvsuger, spand og gulvmop-
pe. For fleste rengøringsopga-
ver ligger uden for almindelig 
arbejdstid.
– Så vi starter tidligt hver 
morgen og slutter sent hver 
aften, fortæller Michael An-
dersen, der stiftede firmaet i 
september 2007. 
Hans hustru Helle blev straks 
ansat som driftsleder, mens 
Michael fortsatte med at ar-
bejde ved siden af.
– Helle har ti års erfaring fra 
rengøringsbranchen, så det 
var oplagt, at hun startede 

på fuld tid i firmaet, forklarer 
Michael Andersen, der dog 
ikke selv lå på den lade side.
– Den gang arbejdede Michael 
på fuld tid og når han havde 
fri gjorde han rent. Og i week-
enderne pudsede han vinduer, 
fortæller Helle Andersen med 
et smil, der afslører at det flit-
tige par lægger rigtig mange 
timer i at få deres rengørings-
selskab godt i gang.
Efter ni måneder trådte Mi-
chael dog også fuldt ind i fir-
maet, og siden er yderligere to 
ansatte kommet til.
Og kunder mangler de ikke. 
Faktisk gør Fair Clean rent 
en del steder på Vestfyn og 
endda i Horsens. Michael og 
Helle gør nemlig en dyd ud af 
at samle på tilfredse kunder.
– Vi har rigtig gode referen-
cekunder, og det er hovedsa-
geligt ved positiv omtale fra 
andre, vi får nye kunder til, 
fortæller de. 
Men selvom det lille rengø-
ringsfirma fra Nørre Aaby 
tydeligvis lider af vokseværk, 

skal det aldrig blive rigtig 
stort.
– På sigt skal vi da have flere 
ansatte, for vi har nok at lave, 
men det skal ikke være større, 
end vi selv kan følge med. For 
os er det vigtigt, at vi har et 
godt forhold til vores kunder. 
Det er det, vi har det bedst 
med, forklarer Michael An-
dersen.

Rengøring med fairness

Michael Andersen 
Fair clean 

Fønskovvej 48 
5580 Nørre Åby 
Tlf. 64 49 2257 

fairclean@3mail.dk

Der er gang i både maskiner 
og håndarbejdet med lægge 
stenene til et nyt indgangs-
parti for en kunde. Henrik 
Holmegaard har tre anlægs-
gartnere ansat i sit firma og 
derfor kan han garantere, at 
kvaliteten i det arbejde de ud-
føre er i top, og altid til aftalt 
tid og pris.
”Vores varemærke er kvalitet 
og vi gør også meget ud af at 
udføre arbejdet til tiden, og 
følger nøje de aftaler, der er 

lavet med vores kunder,” for-
tæller han

Gode hænder til både 
sten og grønne planter

Firmaet servicerer både er-
hvervskunder og private kun-
der. De tilbyder nemlig faste 
aftaler med kunderne om bl.a. 
vedligehold af haver og grøn-
ne områder.
”På den måde slipper f.eks. et 
firma for at købe maskiner til 

havearbejdet. Vi kommer med 
det hele og holder selv øje med, 
hvornår der skal gøres hvad,” 
fortæller Henrik Holmegaard. 
”Snerydning sørger vi også 
for, så kunden kan roligt reg-
ne med, at kunne gå tørskoet 
på arbejde”.

Anlæg af haver eller anlæg 
er firmaets kernekompetence. 
De står gerne for alt fra ud-
gravning over klargøring og 

opbygning af bund til f.eks. 
terrasse, indkørsel, indgangs-
parti o.l. 
”Vi er først færdige når den 
sidste sten er lagt, og når 
kunden er glad og tilfreds 
med resultatet - og det er de 
heldigvis,” fortæller Henrik 
Holmegaard. Han gør nemlig 
meget ud af at gøre tingene på 
den bedst mulige måde, i hans 
arbejde. 

Holmegaard Gartner 
og Haveanlæg

Henrik Holmegaard · Brovej 16 · 5464 Brenderup · Tlf. 20 77 39 86 · h_holmegaard@mail.tele.dk · www.holmegaardgartner.dk 

De kan klare alt indenfor anlæg af haver, vedligehold af grønne områder og træfældning
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Indehaver Jacob 
Nielsen overtog den 
1. januar 2008 den 
15 år gamle forret-
ning fra Pedersen & 
Madsen. Firmaet har 
i dag 5 ansatte, og 
dets hovedaktiviteter 
er salg, udlejning og 
reparation af have/
park-maskiner samt 
salg af brugte biler 

”JN Biler & Havemaskiners 
store stabile kundekreds er 
sammensat af lige dele privat- 
og erhvervskunder”, beretter 
Jacob Nielsen. ”I erhvervsregi 
udgøres en stor del af kunde-
gruppen af anlægsgartnere, 
institutioner og boligforenin-

ger. På have/park-området er 
kvalitetsmærket JONSERED 
vores primære brand.” 

Vidtspændende sortiment

”JN Biler & Havemaskiner 
ApS dækker utroligt bredt 
– fra rosensakse til trakto-
rer og alt, hvad der ligger 
herimellem. Vi kan stort set 
imødekomme alle behov – fra 
almindelig græsslåning til de 
mest specialiserede funktio-
ner i have/park-branchen. På 
udlejningsområdet byder vi 
på specialværktøj som jord-
bor, mosfjernere og stubfræ-
sere samt et stort udbud af 
gængse fræsere, motorsave 
m.m. Handel med brugte biler 
er et relativt nyt indslag i for-
retningens aktivitetspalet. Vi 
tilbyder biler af alle mærker, 
der prismæssigt spænder fra 
cirka 20 – 60.000 kr. Kig ind 
og gør en god handel.” 

JN Biler & Havemaskiner Aps

Bogensevej 12 B · 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 71 70 · Mobil 29 92 72 71

info@jnbiler.dk · www.jnbiler.dk

I juli 2008 voksede 
Jespers Autoværksted 
ud af de fysiske ram-
mer på Alsvej og er nu 
flyttet ind i nye omgi-
velser på Lollandsvej i 
Middelfart

Et nyt og større værksted 
var, hvad mekanikerne på 
Jespers Autoværksted havde 
brug for, og derfor flyttede 
firmaet for godt et halvt år 
siden ind et helt nyt værk-
sted på Lollandsvej i Mid-
delfart.
– Vi havde simpelthen brug 
for mere plads. Og så har 
vi samtidig fået bedre par-
keringsforhold og et bedre 
kontor, men det vigtigste er 
selvfølgelig at vi her har mu-
ligheden for at bygge et top-
moderne værksted op, fortæl-
ler Jesper Hansen, der har 
drevet værkstedet i syv år.
I den tid har autoværkstedet 
opbygget en betydelig kunde-
kreds, og de faste kunde har 
heldigvis ikke haft svært ved 
at finde det nye værksted, så 

Jesper og de fem ansatte har 
nok at se til.

service og reparation

Det nye værksted er endnu 
ikke helt færdigt, men de 
vigtigste ting er klaret, så 
nu er det kun de sidste detal-
jer der venter.
Men allerede nu er Jesper 
Hansen og de øvrige mekani-
kere klar til at servicere og re-
parere biler af alle mærker.
Og når de først går i gang, 
gør de det ordentligt.
– Vi gør en dyd ud af at gøre 
et godt stykke arbejde. Kva-
liteten skal være i orden. Og 
så prøver vi selvfølgelig at 
overholde de aftaler, vi ind-
går med kunderne, lyder det 
fra Jesper Hansen.

Autoværksted under nyt tag

Lollandsvej 11 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 00 18 · jesper@64410018.dk · www.jespers-autovaerksted.dk
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»Intet er for stort og intet for 
småt – vi løser opgaver af en-
hver type og størrelsesorden og 
spænder fra carporte over diver-
se om- og tilbygningsprojekter 
til store virksomhedsdomiciler«, 
beretter Martin Lauridsen. »Vi 
påtager os alle faser i bygge-
riet fra de første skitser til det 
færdige byggeri. I det daglige 
bestræber vi os på gennem god 
kommunikation at nedbryde 
barrieren mellem tegnestue og 
byggeplads. Selv er jeg oprinde-
ligt uddannet snedker og Peter 
oprindeligt uddannet tømrer. 
Ud over at skitsere gode plan-
løsninger kan vi altså styre et 
byggeprojekt fra start til slut.«

Dialogbaseret rådgivning

»Markante aktivitetsområder 

lige nu er om- og tilbygning 
samt beregninger«, fortæller 
Peder Fjordhauge.
»Blandt de igangværende pro-
jekter er renoveringen af en 
4-etagers boligblok i Odense, 
to lægehuse, en nyopførelse af 
en udlejningsejendom i Mid-
delfart samt konfirmandstu-
en ved Gelsted kirke. Andre 
projekter er VELUX i Gelsted 
og Kvickly i Middelfart. »En 
relativt ny aktivitet er rådgiv-
ning i forbindelse med bolig-
salg,« supplerer tegnestuens 
arkitekt maa Henning Chri-
stensen. »Her justerer og æn-
drer vi bl.a. på begreber som 
planløsning og indretning, og 
vores skitsetegninger indgår i 
kundens salgsopstilling. Den 
dialogbaserede rådgivning er 

grundlaget for alle vores op-
gaver. Interesserede er meget 
velkomne til at kontakte os for 
nærmere information.« 

Intet er for stort og 
intet for småt

Fjordhauge & Lauridsen Arkitekt og Ingeniørfirma Aps

Gasværksvej 2  søndergade 139 · Lunghøj
5500 Middelfart   5591 Gelsted
Tlf. 64 41 56 56  Tlf. 64 46 17 88
Martin Lauridsen  Peder Fjordhauge  
Bygningskonstruktør  Bygningsingeniør  
ml@fogl.dk  pf@fogl.dk

                       www.fogl.dk

Med geografisk udgangspunkt i Middelfart og Gelsted dækker  
Fjordhauge & Lauridsen Arkitekt og Ingeniørfirma Aps hele Trekantsområdet

– løsninger til bedre kontormiljøer...

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

OXFORD, Lounge stol
Leveres i flere varianter og polstringer

Design: Arne Jacobsen

erhverv

KONTORMØBLER TIL ERHVERV & BOLIG
Bolighuset

LINDEGAARD POULSEN
Nyborgvej 264, Odense SØ · Tlf. 66 14 25 00 · www.plp-bolig.dk
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Nickel · Forzinkning · Kemisk Nickel · Vibratorslibning · 
Blankforkromning · Vibratorpolering · Hårdkrom · Rundslibning

Nordic Overfladebehandling er nok 
Danmarks mest fleksible virksomhed 
indenfor overfladebehandling.

NOF har en lang række forskellige 
processer, som gør at kunden kun 
skal bruge sin tid på en leverandør. 
Dette gør at både logostik og 
leveringstider for kunden bliver nem. 
Ydermere sparer dette kunden for 
unødvendige fragtomkostninger, 
og ansvaret vil blive placeret ét sted.

Kontakt os for mere info.

www.nof.dk
Tlf. 64 49 15 21

Nordic Overfladebehandling · Galvanovænget 6 · 5591 Geldsted
Tlf. 64 49 15 21 · info@nof.dk · www.nof.dk

Nordic Overfladebehandling er blevet til efter en fusion  
mellem El-Zink og Geldsted Galvano Industri. Dette blev gennemført  
i år 2006, og tiden frem til nu, er blevet brugt på at optimere vores  
mange processer og dygtige personale. Vi kan i dag tilbyde korte  

leveringstider og god kvalitet til den rigtige pris.

N O R D I C
O V E R F L A D E
B E H A N D L I N G
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En moderne optiker kan mere,  
end man på forhånd regner med

Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg
Telefon 62 22 30 01

Ring el. Mail
For

TILBUD

MULTITRYK- FYN
2811 5693

v/ Lone Jensen
Jyllandsvej 23, 5500 Middelfart

tlf. 6441 2152 / 2811 5693

Streamers
Klistermrk.

Vi laver også

10 stk. 150g
T-SHIRT´S

inkl. Ét - 1 farvet tryk
kr. 479,20

Mail. L.print@stofanet.dk

Lille Bamse kr. 55,20
Mellem Bamse kr. 80,-
Stor Bamse kr. 103,20
inkl. Ét - 1 farvet tryk

Alle priser er
ex. Moms og Leverings omk.

En exklusiv salon med kendte  
brand som Kerastase og ghd.

Ligger vægt på luxus og kvalitet.

Udfører alt inden for hår: 
Klip af damer, mænd og børn. 

Samt opsætninger til konfirmation og bryllup.

Er med helt oppe foran.
En salon med 2 dygtige frisører

Østergade 37 • Middelfart
Tlf. 64416341 • www.lanique.dk

Åbningstider: Man-tirs 8-17
tors 8-19 • Fre 7-16 •

Lør efter aftale •  Ons lukket

Østergade 37 • Middelfart
Tlf. 64416341 • www.lanique.dk

Åbningstider: Man-tirs 8-17
tors 8-19 • Fre 7-16 •

Lør efter aftale •  Ons lukket

Mandag 8-17 · tirsdag 8-17 · onsdag lukket
torsdag 8-19 · fredag 7-16 · lørdag efter aftale
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siden september 2008 
har Kiropraktorhuset 
i Middelfart haft en 
massør tilknyttet, og 
det er blevet en stor 
succes

Siden Kiropraktorhuset i Mid-
delfart i september 2008 valg-
te at få lægeeksamineret mas-
sør Dorte Strikkertsen som 
en del af medarbejderstaben, 
har kunderne stået i kø for at 
komme til.
– Faktisk er det så populært, 
at der i øjeblikket er to til tre 
ugers ventetid på en tid ved 
Dorte, så det er lige før vi 
overvejer, at få endnu en mas-
sør tilknyttet, fortæller in-
dehaver af Kiropraktorhuset 
Niels Tindhof.
Han forstår udmærket, hvor-
for Dorte Strikkertsen er ble-
vet så stor en succes ved Kiro-
praktorhusets kunder.
– Der er mange fordele ved 
at kombinere kiropraktik og 
massage. Kroppen er jo et 
stort samspil mellem muskler 
og led, og mens kiropraktik-
ken har fokus på ledene, har 
massagen fokus på muskler-
ne, forklarer Niels Tindhof.
– Så hvis en patient har gået 
længe med et problem, kan 
det være en fordel, at starte 
op med massage, så muskler-
ne er løsnet op, før vi går vi-
dere med kiropraktikken. Og 
andre gange er det den anden 
vej rundt, hvor man vælger at 
afslutte den kiropraktiske be-
handling med massage, fort-
sætter Niels Tindhof.
Udover at være lægeeksami-
neret massør og idrætsska-
deterapeut, har Dorte Strik-
kertsen også deltaget i et 
kursus under Nordisk Insti-

tut for Kiropraktik og Klinisk 
Biomekanik, og har derfor en 
stor specialviden om behand-
ling af idræts- og arbejdsska-
der og om rehabilitering.

Individuel træning

Udover kiropraktik og massa-
ge hjælper Kiropraktorhuset 
også patienterne i gang med 
at træne.
– Træning er vigtigt, og vi kan 
hjælpe den enkelte patient ved 
at sammensætte et trænings-
program, der tager særligt hen-
syn til den pågældendes ska-
vanker. Hvis man for eksempel 
har ondt i ryggen eller nak-
ken eller har problemer med 
en skulder, så kan vi lave et 
program med øvelser, der kan 
hjælpe, siger Niels Tindhof.
Og øvelserne kan patienterne 
udføre på de træningsredska-
ber, der er at finde på Kiro-

praktorhusets førstesal. Men 
en del øvelser kan også laves 
hjemme på stuegulvet.
Også her kan Dorte Strik-
kertsen hjælpe. Hun er nem-
lig uddannet træner inden for 
stabilitetstræning, der blandt 
andet består af gulvøvelser 
og øvelser med træningsbold 
og elastikker. Og i løbet af en 
måneds tid bliver de første 
træningshold med netop sta-
bilitetstræning sat i gang i 
Kiropraktorhuset, så alle får 
mulighed for at deltage og lære 
teknikkerne før de går i gang 
med at træne derhjemme.

Ikke kun for voksne

I dag er langt de fleste patien-
ter på briksene i kiropraktor-
huset voksne mennesker, der 
har problemer med bevæge-
apparatet, men ifølge Niels 
Tindhof, burde der langt ofte-

re sidde børn i venteværelset.
– Undersøgelser har vist, at 
en del forebyggelse for voksne 
ikke virker. Simpelthen fordi 
problemerne allerede bliver 
grundlagt i barndommen, for-
klarer Niels Tindhof.
– Mange børn i dag rører sig 
for lidt, og det kan give pro-
blemer med nakke og ryg og 
resultere i hovedpine. Men 
måske tager man det ikke al-
tid alvorligt nok, når børn har 
ondt, mener Niels Tindhof.
- Men det kan få alvorlige kon-
sekvenser på længere sigt, så 
det må være forældrenes an-
svar at sørge for, at børnene 
ikke går rundt med ubehand-
lede smerter, slutter han.

Kiropraktik og massage  
under samme tag

Kiropraktorhuset · Niels Tindhof · Elmegade 3  · 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 39 09 · mail@middelfart-kiropraktor.dk · www.middelfart-kiropraktor.dk
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Mertz Electric a/s
Mertz Electric a/s udfører alle former for

lav-spændings elinstallationer i private hjem, 
private- og offentlige virksomheder, 

omfattende både vedligeholdelse, 
omforandringer samt projektering og 

udførelse af nye installationer

Strand Allé 25 . 5240 Odense NØ
Tlf. 66 10 85 85 . Mobil 40 62 65 85
www.mertzel.dk . mertzel@mertzel.dk

FAGOMRÅDER:
s Elinstallation i køkkener, 
 badeværelser eller tilbygninger.

s Ny installation af belysningsanlæg, 
 maskiner, hovedtavler, føringsveje m.v.

s Service på belysningsanlæg, maskiner,
 industriinstallationer og produktionslinier.

s Energirådgivning og installation af energistyring.

s Bygning og installation af styringsanlæg til 
 maskiner herunder mindre PLC-styringer incl. 
 sekvensdiagrammer, programmering og dokumentation.

s Fejlfinding på installationer, beskyttelsessystemer 
 og jordingsanlæg. 

s Projektering, installation samt servicering af datainstallationer.

s Installation af fjernaflæsningudstyr til el, vand, varme 
 samt gasmålere.

Vi udfører afsætning i forb. med:
· Opførelse af enfamiliehuse
· Større byggerier, skoler, erhvervsbyggeri
· Vejanlæg og pladser
· Broer mv.

Vi udfører matrikulært arbejde i forb. med:
· Udstykning af byggegrunde og landbrug

· Arealoverførelser mellem ejendomme
· Skelændringer 
· Ejerlejlighedsopdeling
· Afmærkning og retablering af skel 
· Tinglysning af servitutter mv. 

Strandvej 83 · Svendborg · Tlf. 6222 3555 · lsp@schroll-andersen.dk

Vi udfører opmåling i forb. med :
· Byggeprojekter 
· Vejprojekter
· Ledningsregistrering
· Skolerenoveringsprojekter

· Ejendoms- og lejlighedsopmåling

· Vandløbsregistrering
· Volumenberegning af afgravninger 
og påfyldninger mv.
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Nyt paracelhus  Asperup Facadedør speciel fremstillet

Nyt stuehus Fjellerup Tilbygning m.m. Båring Renovering af sommerhus

Ny administration og lager  Middelfart Ejby Kirke Nye spær og tag Nyt paracelhus  Brenderup

ETS Ejby tømrer & snedkerforretning
v/ Finn Jacobsen
Nørregade 137 · 5592 Ejby · Tlf: 64461712 · Bil: 20491712
ets-ejby@mail.dk · www.ets-ejby.dk

ETS ønsker at fremstå som et seriøst og kvalitetsbevidst  
tømrerfirma. 

Vi udfører alle tænkelige opgaver som traditionelt tømrerarbejde,  
tagrenoveringer, nybygninger, vinduer/døre og meget mere.

Vi leverer kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser, 
og sørger altid for at overholde alle aftalte betingelser samt  
leveringstider.

Ny lagerhal og Administrations bygning
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På basis af Great 
Place to Work®  
Institute’s  
store undersøgelse 
af trivsel og arbejds-
glæde på de danske 
arbejds pladser vandt  
Middelfart sparekasse 
i 2008 for anden gang  
titlen som Danmarks 
Bedste Arbejdsplads

»I 2005 udnævntes vi til 
Danmarks Bedste Arbejds-
plads, og i 2007 vandt vi titlen 
som Europas bedste finan-
sielle arbejdsplads« fortæl-
ler afdelings direktør Claus 
Hansen. »Det er en utrolig flot 
bedrift på arbejdsmiljøområ-
det at medarbejderne nu igen 
har kåret os som Danmarks 
Bedste Arbejdsplads. Via vo-
res unikke ledelses- og orga-
nisationsmåde får vi centrale 
begreber i hverdagen som ar-
bejde, fritid og troværdighed 
til at gå op i en højere enhed. 

Gennem de sidste seks år har 
vi placeret os i undersøgelsens 
absolutte top – tæt fulgt af 
Microsoft Danmark.«

selvledelse, ansvarlighed 
og kontinuitet

»Det psykiske arbejdsmiljø i 
Middelfart Sparekasse er helt 
i top. I 2008 blev vi nomineret 
i denne kategori og i konkur-
rencen placerede vi os overbe-
visende som en af tre vindere. 
Vi udarbejder kompetence-
profiler for alle medarbejdere 
med specielt fokus på optimal 
trivsel i jobbet. Nye medarbej-
dere introduceres til arbejds-
pladsen via en række kurser 
i selvledelse. Medarbejderne 
er selv ansvarlige for tilret-
telæggelsen af arbejdstiden, 
ligesom de selv skaber den 
nødvendige stabilitet og kon-
tinuitet i opgaveløsningen. 
Medarbejderne har direkte 
ansvarsmæssig reference til 
kunderne, sig selv og spare-
kassen. Selvledelse er baseret 
på dialog, og en fast bestand-
del af Middelfart Sparekasses 
videreuddannelsesforløb er en 
coachuddannelse.«

Danmarks Bedste  
Arbejdsplads 

Middelfart sparekasse · Algade 69 · 5500 Middelfart
Tlf. 64 22 22 22 · www.midspar.dk
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Kunderne giver  
topkarakterer
Også kunderne giver Mid-
delfart Sparekasse topkarak-
terer. Det fremgår af en om-
fattende undersøgelse fra 
Analyse Danmark baseret på 
mere end 8000 danskeres 
syn på deres pengeinstitut. 
Kunderne giver Middelfart 
Sparekasse karakteren 8,65 
på en 10-trins skala. Derud-
over påviser undersøgelsen, 
at ikke mindre end 94% af de 
nuværende kunder vil anbe-
fale Middelfart Sparekasse til 
familiemedlemmer samt ven-
ner, bekendte og kolleger. »Det 
flotte resultat bekræfter vores 
tese om, at tilfredse medar-
bejdere også giver tilfredse 
kunder«, smiler Claus Han-
sen. »Vi gør vores bedste for 
at behandle kunderne, som vi 
selv ønsker at blive behandlet, 
så på den led er Middelfart 
Sparekasses formel for suc-
ces altså såre simpel. Vores 
medarbejdere er nærværende, 
hviler i sig selv og har tid og 
ressourcer til at tage sig af 
kunderne, når de har brug for 
det.«     

Vi arbejder  
med hele kunden

»I Middelfart Sparekasse be-
tragter vi ikke vores kunder 
som lejlighedsvise brugere af 
enkeltstående finansielle ydel-
ser. Vi ser kunden som del i en 
større helhed og kan udover 
det rent økonomiske tilbyde 
en række funktioner tilpasset 
den enkelte kundes ønsker og 
behov. Via Forsikringsselska-
bet Fyn og Leasing Fyn kan 
vi arbejde med et nuanceret 
billede af hele kunden. På den 
måde kan vi bibringe vores 
kunder en stor grad af tryg-
hed og overblik over deres øko-
nomi. Også når det gælder køb 
og salg af fast ejendom, har vi 
masser af gode tilbud til vores 
kunder. Middelfart Sparekas-
ses ejendomsmægler kæde Et 
Godt Hjem har seks afdelin-
ger fordelt i hele Trekantsom-
rådet.«

Koncentreret indsats på 
kerneområderne

»Som det er tilfældet hos 
alle andre aktører i finans-
sektoren har den interna-
tionale finanskrise også i 
vores regi afstedkommet 
tab i fondsmiddelsammen-
hæng. Omfanget er imidler-
tid beskedent, og vores flotte 

egenkapital og gode drift 
i hverdagen sikrer, at vi – 
også under en krise – trives 
og har det godt. Middelfart 
Sparekasse kører uden ak-
tionærer, og kundekredsen 
tæller ingen ejendomsudvik-
lere med store byggeprojek-
ter i støbeskeen. Vi har valgt 
at koncentrere indsatsen på 
kerneområderne, som udgø-
res af privatkunder og min-
dre erhvervsdrivende i tre-
kantsområdet. Vi er med når 
det gælder hjælp, udvikling 
og sparring og arbejder på 
grundlag af seks enkle bud.« 

De 6 Bud 

· Du skal behandle kunderne, 
som du selv ønsker at blive 
behandlet

· Ethvert kundeforhold skal 
være en forretning, både for 
kunden og for Sparekassen

· Skaf aldrig Sparekassen en 
kunde ved at tale nedsæt-
tende om vore konkurrenter

· Vær ærlig overfor dig selv, 
overfor dine kollegaer og 
overfor kunderne

· Du skal behandle dine kol-
legaer, som du selv ønsker at 
blive behandlet 

· Du er Sparekassen, også når 
du ikke er på arbejde

Dynamisk finansielt miljø

”Opførelsen af vores ny domi-
cil på havnen, der er designet 
af arkitektfirmaet 3XN og be-
finder sig i den arkitektoniske 
mesterværksklasse, skrider 
planmæssigt frem. Her i spa-
rekassen glæder vi os til at 
vores nuværende tre adresser 
i Middelfart fra foråret 2010, 
hvor byggeriet ventes at stå 
færdigt, bliver samlet under 
et tag. Vores ny domicil kom-
mer til at danne ramme om et 
dynamisk finansielt miljø, der 
forener Middelfart Sparekas-
ses direktion, administration, 
personale- og kundeafdeling 
samt ejendomsmæglerkæden 
Et Godt Hjem. Vores smukke 
bygning, der på fremragende 
vis matcher Kulturøen, sætter 
med høj arkitektonisk kvalitet 
prikken over i’et på den flotte 
byudvikling langs havnen.”

I Middelfart Sparekasse tror 
vi på, at hjertet har godt af 
at blive rørt. Det er sundt at 
brænde for sin klub – især 
når man også bruger benene 
og får hjerteblodet til at suse 
i årerne. Så vi giver også 
gerne et bidrag for at få det 
hele til at løbe rundt.

Middelfart Sparekasse har 
siden år 1853 været en aktiv 
medspiller for det lokale 
foreningsliv.

Middelfart afdeling 
Algade 69 
5500 Middelfart

Telefon 64 22 22 22 
midspar.dk

Vores lokale hold skal være klædt på til kampen. 
Så det gør vi lidt ekstra for

Danmarks  
bedste  
arbejdsplads  
er også bedst  
til kunder

Middelfart Sparekasse er kåret  
som Danmarks bedste arbejds-
plads i 2008 – og en ny analyse 
giver os papir på, at vi også har 
Danmarks mest tilfredse kunder. 
Det er vi meget stolte af.  
Vores filosofi er nemlig, at til-
fredse medarbejdere også giver 
tilfredse kunder.

Tilfredse med arbejdere 
giver tilfredse kunder
8000 kunder er blevet spurgt  
om holdningerne til deres 
 pengeinstitut. Her fik vi  højeste 
karakterer blandt alle. Vores 
 kunder synes både, at vi er 
bedst til kunder, og at vi har  
den bedste netbank. 

Bedst til kunder  
og bedst til netbank
Herunder kan du se, hvordan  
vi skiller os ud fra andre penge-
institutter.

Middelfart 
Sparekasse

Kundeservice
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Konkurrenterne

Kilde: Analyse Danmark, november 2008

Danmarks bedste arbejdsplads 
er også bedst til kunder
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Der er store fordele i at indgå et samarbejde med en 
ekstern markedsføringspartner og der er mange gode 
grunde til at udforske dem. Med en effektiv markeds
føringsindsat er vækstrater på 4050% ikke urealistisk

Som du sikkert 
oplever i din bran-
che, så er effektiv 
markedsføring 
i stigende grad 
blevet afgørende 
for hvordan din 
virksomhed klarer 
sig på et marked 
præget af stærk 
konkurrence. En 
effektiv markeds-

føringsindsat kræver viden og tid, hvilket kan være svært at finde i 
perioder med travlhed, og det er her kdmarketingsupport kan hjælpe 
dig og din virksomhed. Kdmarketingsupport er et konsulentfirma, der 
blev grundlagt af Karina Davids i 2005, og som i dag løser mange-
artede opgaver for en lang række forskellige virksomheder på Fyn 
og trekantsområdet. Kunderne spænder vidt i såvel størrelse samt 
branche – fra coach, tandlæger til virksomheder i jern og metalbran-
chen. Dertil kommer det at opgavernes karakter varier fra komplet 
outsourcing af hele marketingfunktionen til enkeltstående opgaver så 
som optimering af websites og udarbejdelse af pressemeddelelser, 
præsentationer, brochurer, messer og marketingplaner mm. 

Hvordan kan kdmarketingsupport hjælpe dig?
Kdmarketingsupport kan hjælpe dig med at opnå større synlighed 
på nettet og i pressen, og derigennem fordoble antal af besø-
gende på dit website eller skabe en mere ensartede firmaprofil. 
Mulighederne er mange…. En virksomhed, der har benyttet sig at 
denne mulighed er Bito Lagerteknik A/S i Odense. »Kdmarketing-
support har igennem næsten 3 år varetaget store dele af vores 
marketingfunktion i Danmark og Skandinavien. Vi ser det som en 
klar fordel for vor virksomhed at vi har et samarbejde med en 
ekstern partner, da dette styrker mangfoldigheden i vor regionale 
marketingstrategi. Vi ser det derfor som en styrke at have en eks-
tern samarbejdspartner som kdmarketingsupport, også økono-
misk da vor aftale er relateret til det aktuelle niveau i de enkelte 
perioder af året«, fortæller Adm. direktør i Bito Lagerteknik A/S 
Gustaf Sandahl.

Målbare resultater 
Resultatet af samarbejdet har for flere virksomheder været me-
get målbart. Den målrettede markedsføringsindsats har betydet, 
at kendskabsgraden til de enkelte virksomheder er steget betyde-
ligt. Det afspejles bl.a. i et kraftig stigende (optil 15 gange flere) 
besøgende på de respektive hjemmesider og antallet af ordre har 
ligeledes været stigende. Dette er ikke enestående, men blot et 
tydelig bevis på at en aktiv markedsføringsindsat betaler sig. »De 
fleste virksomheder besidder nogen helt unikke kompetencer, det 
er bare ikke altid virksomheder selv formår at få dem rigtig kom-
munikeret ud,« siger Karina Davids.
 

kdmarketingsupport – Styrk din virksomhed med en ekstern markedsføringspartner

Karina Davids · Siøvænget 4 · 5500 Middelfart · Tlf. 20 78 20 40 

Karina Davids(th) fortæller Magit Buhl(tv) fra Cala coach & 
consulting omkring forskellige online marketing muligheder.

Når en kunde ringer 
til Andresens VVs, så 
kommer der straks en 
VVs- montør ud.  
Firmaet gør nemlig 
meget ud af  
god service

Andresens VVS har hoved-
sæde i Fredericia. Her finder 
man indehaver Stig Andre-
sen, bogholderiet og en flok 
ansatte VVS-montører, men 
også i Middelfart har firmaet 
fået eget tag over hovedet.
– Vi er for ikke så længe si-
den flyttet ind i nye lokaler på 
Værkstedsvej 32 i Middelfart, 
fortæller Jan Jensen, der står 
for den daglige drift af afde-
lingen i Middelfart. 

Sammen med et par medar-
bejderes servicerer han kun-
derne på Vestfyn. Og Jan Jen-
sens telefon er næsten aldrig 
slukket, for god service i alfa 
og omega i Andresen VVS.
– Hvis en kunde ringer, så 
kommer vi. Og vi gør meget 
ud af, at overholde vores afta-
ler, så kunderne ikke venter 
forgæves, fortæller Stig An-
dresen, der stiftede firmaet i 
2001.

Den gang blev der ansat to 
VVS-montører. Den ene var 
Jan Jensen. Siden er det kun 
gået fremad.

I dag beskæftiger Andresens 
VVS 48 mand, der blandt an-
det udfører reparationer og 
omforandringer af køkkener 
og badeværelser.

– Vi servicerer både private 
og erhvervskunder. I øjeblik-
ket laver vi mange ting for 
forskellige boligselskaber, og 
vi udfører diverse reparatio-
ner på skoler, sygehuse og des 
lignende, forklarer Stig And-
resen.

Derudover beskæftiger de an-
satte sig naturligvis også med 
de mere traditionelle VVS-
opgaver, ligesom de assiste-
rer ved tilbygninger og laver 
tage.

Andresens VVS har natur-
ligvis en vagttelefon, så nød-
stedte kunder kan få hjælp, 
hvis varmtvandsbeholderen 
sprænger eller vandrørene 
lækker efter fyraften.

En aftale er en aftale

Andresens VVs · stig Andresen · Gl. Landevej 82 · 7000 Fredericia · sa@andresens-vvs.dk · www.andresens-vvs.dk
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Hvis man er ansat 
som smed ved  
Kjærgaards eftf. i  
Middelfart skal man 
leve med, at ikke to 
dage er ens. Firmaet 
har nemlig mange  
forskelligartede  
opgaver

Hvis man spørger Jens Kjær-
gaard, der står i spidsen for 
smedefirmaet Kjærgaards eftf. 
i Middelfart, så er renovering 
af fredede vejrhaner en spæn-
dende opgave. Det kræver 
nemlig omtanke, og den type 
opgaver, kan han godt lide.
– Personligt foretrækker jeg 
de lidt mere krævende opga-
ver. Dem der kalder på de kre-
ative løsninger. Det må gerne 
kilde lidt i maven, når man 
går i gang, forklarer han.
Og heldigvis for Jens Kjærga-
ard er der mange af de mere 
specielle opgaver, der lander 
ved netop Kjærgaards eftf. 
Der i blandt den imponerende 
vejrhane fra Frijsenborg Slot.
– Den kommer til at kræve 
noget arbejde, smiler Jens 
Kjærgaard og viser hvor øde-
lagt jernet er mange steder på 
vejrhanen.

Familiefirma 

Det var Jens Kjærgaard far, 
der i sin tid startede smedefir-
maet på bedste landsbysme-
demanér, og han blev kendt 
blandt kunderne for altid at 
levere et godt stykke arbejde. 
Og den lære har Jens Kjærga-
ard taget med sig. 
– Vi forlader aldrig et stykke 

arbejde før det er i orden. Og 
det skal være pænt – og lige, 
understreger Jens Kjærgaard.
– Meget håndværk er blevet 
devalueret fordi det skal gå så 
hurtigt og være så billigt som 
muligt, men det vil vi ikke 
være med til. Vores gelændere 
er måske ikke altid de billig-
ste, men de er i hvert fald lige 
og i orden.
Før Jens Kjærgaard overtog 
det gamle familiefirma var 
det dog på andre hænder i 
godt 20 år.
– Jeg stod i lære ved min far, 
men derefter havde jeg brug 
for at arbejde andre steder 
og får noget mere erfaring 
og noget faglig selvtillid, for-
klarer Jens Kjærgaard, der 
indrømmer at der også lå lidt 
nostalgiske årsager til grund, 
da han for tre år siden købte 
51 procent af faderens gamle 
firma.
I juli 2008 købte han så de re-
sterende 49 procent og nu er 
firmaet igen helt på familiens 
hænder.

Alsidige medarbejdere

I dag er der i alt syv smede på 
værkstedet og de beskæftiger 

sig med alt mellem himmel og 
jord indenfor metal.
– Vi laver meget designstål, 
opbygger ting og laver spe-
cielle trapper og gelændere. 
Og så har vi også en del repa-
rationsarbejde for industrien, 
og vi servicerer gravemaski-
ner – og endelig er der også 
de mere specielle opgaver 
som eksempelvis renovering 
af fredede genstande, fortæl-
ler Jens Kjærgaard, der ikke 
lægger skjul på, at der bliver 
stillet store krav til firmaets 
medarbejdere.
– At arbejde her er et kræ-
vende job, men også med store 
faglige udfordringer. Det er 
ikke hvem som helst, der kan 
være her, men de der funge-
rer med de mange forskellige 
arbejdsopgaver vi har, bliver 
til gengæld en del af et godt 
team. Vi er nærmest som en 
lille familie herude, og vi går 
meget op i, at det skal være 
sjovt at gå på arbejde, under-
streger Jens Kjærgaard.

Kjærsgaards Eftf. Middelfart Aps 
Værkstedsvej 5 

5500 Middelfart 
Jens Kjærgaard 

64 41 08 82
smeden-middelfart@mail.tele.dk

Fra gravemaskiner  
til vejrhaner
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Vision
Ved indgangen af år 2010, 

vil VTE være den bedste 
håndværkervirksomhed 
til at give kunderne en 

god oplevelse.

De fire kerneværdier i VTE til opnåelse af vores Vision

Mission
VTE udfører bygge-

opgaver for erhverv og 
private på Fyn og i 

trekantsområdet, med 
vægt på effektivitet, 

kvalitet og miljø.

  Medarbejdere

-  Vi forsøger altid at finde 
den bedste løsning

-  Vi fungerer som et team, 
vi roser hinanden, vi retter 
hinanden

-  Når vi er i godt humør  
udfører vi et godt stykke 
arbejde

  Tillid

- Vi er ærlige og troværdige

-  Vi udviser tillid til hinanden 
ved at uddelegere opgaver 
og ansvarsområder

  Service

-  Vi afleverer arbejdet  
til aftalte tid

-  Vi er fleksible i forhold til 
at forsøge at finde den 
bedste løsning

  Kvalitet

-   Vi forsøger altid at  
anvende de bedste  
materialer

- Vi går ikke på kompromis

-  Vi springer ikke over hvor 
gærdet er lavest

w
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kVestfyns Total Enterprise · Tværvejen 13 · 5580 Nørre Aaby · Tlf. 64 42 15 46 · vte@vte.dk · www.vte.dk

Vi udfører alle tænkelige opgaver  
indenfor stenproduktion

Projekter Hos Krøyer Granit:

Bordplader
Vinduesplader
Trapper
Fliser
Krukker

Vi leverer kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige  
priser, og sørger altid for at overholde alle aftalte  
betingelser samt leveringstider

Krøyer Granit ønsker at fremstå som et seriøst  
og kvalitetsbevidst virksomhed

Ring til os for et uforpligtende tilbud !

“ Professionelle løsninger i natursten”

Krøyer Granit · Islandsvej 13 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 20 16 00 · lars@kroyergranit.dk · kroyergranit.dk

k r ø y e r
g r a n i t
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Overdragelsesprocessen var 
nøje planlagt. I løbet af fem år 
skulle Tommy Fjordhauge stil-
le og roligt overtage styringen 
med tømrer- og snedkerfir-
maet Lauge Tøndering ApS, i  
takt med, at Lauge Tøndering 
selv trak sig tilbage.
I dag er det så Tommy Fjord-
hauge, der står som indehaver 
af firmaet, og han har været 
rigtig glad for måden overta-
gelsen er sket på.
– Jeg har fået mulighed for 
stille og roligt at komme ind i 
tingene. Jeg er på ingen måde 
blevet overrasket over noget, 
som mange andre måske bli-
ver, når de starter egen virk-
somhed. Jeg føler mig virkelig 
godt forberedt, fortæller Tom-
my Fjordhauge, der er tydeligt 
taknemmelig over, at Lauge 
Tøndering har øset ud af sin 

erfaring efter godt 25 år som 
indehaver af virksomheden.
Selv er Tommy Fjordhauge 
bestemt heller ikke uden er-
faring. Ikke mindre end 18 år 
har han været ansat i firmaet, 
hvor han også var i lære.

Nok at lave

Selvom krisen kradser mange 
steder i øjeblikket, har Tom-
my Fjordhauge ikke noget at 
klage over.
– Vi har nok at lave, fortæller 
han.
Og opgaverne er meget for-
skellige. Lige fra de mindre 
reparationsopgaver til de 
større entrepriser.
– Vi har typisk opgaver af to til 
tre måneders varighed, og der-
udover arbejder vi en del med 
tagrenovering og udskiftning 
af vinduer og døre, opsætning 

af køkkener og alt traditionelt 
tømrerarbejde, fastslår Tom-
my Fjordhauge.
Blandt kunderne er dels pri-
vate, men også boligforenin-
ger og kommuner har valgt 
Lauge Tøndering ApS til at 
stå for den løbende renovering 
af lejlighedskomplekser, sko-
ler og des lignende.

chefen ud af kontoret

Lauge Tøndering ApS har 
netop nu seks ansatte ud over 
Tommy Fjordhauge selv, og 
sådan skulle det gerne fort-
sætte, mener Tommy Fjord-
hauge.
Flere ansatte betyder nemlig 
flere timer på kontoret til che-
fen, og det er han ikke interes-
seret i.
– Jeg vil helst med ud og del-
tage i arbejdet. Det kan jeg, 

som det er nu, og det er jeg 
glad for, understreger Tommy 
Fjordhauge, der dog må bruge 
et par timer dagligt bag skri-
vebordet.
– Det gør jeg enten i løbet af 
dagen eller om aftenen, men 
familien skal jo også passes, 
smiler Tommy Fjordhauge fra 
sin stol bag skrivebordet i det 
nybyggede kontor.
Tommy Fjordhauge og hans 
familie er nemlig netop flyt-
tet ind i et helt nyt træhus på 
Tornhøjvangen i Gelsted, som 
Tommy selv har bygget.
– Min bror, der er arkitekt, 
har tegnet det, så vi har fået 
det præcis, som vi gerne ville 
have det, fortæller han.
Og at huset kun ligger få 
hundrede meter fra firmaets 
værksted på Østergade, ja, 
det er kun en fordel.

Med foden under eget bord

Lauge Tøndering Tømrer/snedkerfirma · Tornhøjvangen 11 · 5591 Gelsted
Tommy Fjordhauge · Tlf. 64 49 11 27 · mail@tommy-fjordhauge.dk

I oktober 2007 overtog Tommy Fjordhauge ganske som planlagt  
tømrer- og snedkerfirmaet Lauge Tøndering Aps
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»Oprindeligt er jeg uddannet 
tømrer«, fortæller Jan Jesper-
sen. »I forbindelse med mit ar-
bejde på en maskinstation ud-
dannede jeg mig til autoriseret 
kloakmester, og det er her min 
interesse og faglige speciali-
sering ligger. Størstedelen af 
firmaets opgaver genereres 
af aktiviteter som kloakering 
i det åbne land og etablering, 
vedligehold, reparation og re-
novering af kloaker samt alle 
former for nedsivnings- og 
minirensningsanlæg. Derud-

over er jeg som all round en-
treprenør fortrolig med hele 
forløbet af en byggeproces fra 
det grundlæggende jordarbej-
de til anlæg af have.«   

Anlægsopgaver  
af enhver slags

»Udover kloakeringsopgaver-
ne løser JJ Kloakentreprenø-
ren mindre anlægsopgaver af 
enhver slags – for eksempel 
omkring opførelse af tilbyg-
ninger med tilhørende støbe- 

og sokkelarbejde. Omkring 
etablering af sommerhuse ud-
fører firmaet det grundlæg-
gende jordarbejde. JJ kloak-
entreprenøren råder over en 5 
tons minigraver med rotor/tilt 
samt en lastvogn med knæk-
lad. »Generelt matcher typen 
og mængden af opgaver min 

JJ Kloakentreprenøren

Jan Jespersen
Vejrupvej 44 
5464 Brenderup  
Tlf. 64 48 11 66
Mobil 22 11 37 39
jj-kloak@city.dk
www.jj-kloak.dk

Firmaets travle indehaver Jan Jespersen kører sin efterspurgte entreprenørvirksomhed  
som et enkeltmandsfirma. sideløbende hermed passer han sin faste fuldtidsstilling som  

jord og kloakmedarbejder i Vestfyns Totalentreprise   

status som enkeltmandsfir-
ma. Ved større opgaver træk-
ker jeg på et stærkt netværk 
af gode kolleger i branchen. JJ 
Kloakentreprenøren leverer 
kvalitetsarbejde til konkur-
rencedygtige priser, og sørger 
altid for at overholde aftalte 
betingelser og leveringstider.«

K.V. Markussen

International transport
Fragtbiler
Sættevogne
Tankbiler
Kranbiler

Fynsvej 54 · Postbox 31
5500 Middelfart
Telefon 64 41 29 99
Post@kvmarkussen.dk

Fragtbiler daglig
til og fra Sjælland

Mejerivej 16 · Brenderup · 24 45 80 20

Alt i binderi · Sommerblomster til udplantning

Åbningstider: Tirsdag-fredag 10.00-17.00 · lørdag 9.00-13.00
Søndagsåben: Maj, juni og december 10.00-15.00

Adelgade 26 · 5610 Assens
Tlf. 21 62 58 17
kontakt@svan.dk
www.danhostelassens.dk

Hygge i centrum 
Enkeltværelse med bad og toilet inkl. fuld forplejning 579 kr. pr. døgn 
Enkeltværelse uden bad og toilet inkl. fuld forplejning 479 kr. pr. døgn

Håndværkerhjemmet

m.andersen@neldeborgbyg.dk · www.neldeborgbyg.dk

God service og højt kvalitetsniveau har været  
nøgleordrene siden firmaet start, så de kan tryg  
overlade deres næste opgave til mig.

Neldeborg Byg er en lille virksomhed,  
der udfører små og store opgaver af enhver art.
 
Vi har en klar målsætning om, at være  
kvalitetsbevidste og levere den bedste service  
hele vejen igennem – og ikke mindst til tiden.
 
I er velkommen til, at kontakte mig for uforpligtende tilbud.

Neldeborg Byg Jernbanevej 31 A 
Michael Andersen  5592 Ejby Tlf. 26 82 23 12

– Vi gør dine drømme til virkelighed
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Firmaets travle indehaver Jan Jespersen kører sin efterspurgte entreprenørvirksomhed  
som et enkeltmandsfirma. sideløbende hermed passer han sin faste fuldtidsstilling som  

jord og kloakmedarbejder i Vestfyns Totalentreprise   

»Folk vil ikke mærke 
det store til omlægnin-
gen, da myndighedsde-
len forbliver på kommu-
nale hænder, ligesom 
udledningstilladelser 
også frem over vil ligge i 
kommunalt regi«, siger 
driftsleder Claes Bar-
lebo. »Det ny selskab – 
Middelfart Spildevandsselskab 
A/S – indgår en driftsaftale 
med kommunen og bliver eks-
tern samarbejdspartner. Spil-
devandshåndteringen adskilles 
rent økonomisk fra kommunen, 
mens planlægningsdelen ryk-
ker tættere på driften, og det ser 
vi meget frem til.« 

stort ansvarsområde

»Renseanlæggenes primære 

opgave er at transportere og 
rense spildevand«, fortæller 
miljøtekniker Jette Vinther 
Hansen. »I storkommunen, 
der inkluderer de tidligere 
kommuner Middelfart, Ejby 
og Nr. Aaby, har vi ansvar 
for den daglige drift af seks 
renseanlæg og et grusfil-
ter. Ansvarsområdet omfatter 
også 231 pumpestationer, der 
pumper spildevand ind til 

rensningsanlæggene samt 78 
regnvandsbassiner. Belast-
ningskapaciteten er på ca. 
70.000 personer, og lige nu 
ligger vi på omkring 40.000 
personer.«

Kloaker under pres

»De senere års stærkt vok-
sende nedbørsmængde med 
gentagne oversvømmelser til 
følge stiller store krav til frem-

tidens spildevands-
håndtering«, afrun-
der Claes Barlebo. 
Ekstreme vejrforhold 
sætter kommunens 
kloaker under pres, 
og på den baggrund 
har det fra starten 
været vigtigt for by-
rådet at sikre spilde-

vandsselskabet et realistisk 
økonomisk grundlag. Middel-
fart Spildevandsselskab A/S 
får i 2009 en omsætning på 
ca. 84 mio. kr. og vil beskæf-
tige 22 medarbejdere.«

Fra kommunalt eje  
til aktieselskab

Middelfart Kommunes  
Renseanlæg

strandvejen 100
5500 Middelfart

Med virkning fra maj 2009 omdannes Middelfart Kommunes Renseanlæg  
til et aktieselskab – Middelfart spildevandsselskab A/s.  

selskabsdannelsen iværksættes som følge af Vandsektorlovens forventede krav på området
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Cooltherm udfører tekniske  
installationer og leverer såvel komplette 
teknikentrepriser som fagentrepriser  
indenfor VVS, Køling, Ventilation og  
Facility Service til professionelle brugere.

Vi udfører gerne Deres næste VVS-, 
køle-, ventilations- eller service  
og vedligeholdelses opgave, herunder  
gas-, olie- eller fjernvarmeservice!

VVS-tekniker/ installatør · Bent Lund

Tlf. 70 30 27 27 · Mobil 42 13 83 00 
Cooltherm® ApS · Kaslundvej 40 · 5560 Aarup

K.H. Brolægning 
 v/ Kim Halstrøm ApS

God service – ægte miljø

Alt Belægningsarbejde  
udføres for erhverv og private!

Drejøvænget 58
5500 Middelfart

maki@stofanet.dk

Ring på 29 25 78 87
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Middelfart-firmaet sH Regnskab & Bogføring, 
der grundlagdes i 2003 af susanne Hansen, 
har netop skiftet navn til det mere mundrette  
sHREG.DK. samtidig er virksomhedens gule 
VW boble blevet en opsigtsvækkende del af 
bybilledet 

»Frem til i år har jeg kunnet 
drive firmaet som bierhverv, 
men i kraft af en generel akti-
vitetsstigning vil jeg fremover 
køre SHREG.DK som fuldtids-
foretagende«, fortæller indeha-
ver Susanne Hansen. »Min al-
sidige kundekreds spænder fra 
diverse forretningskæder over 
rejsebureauer, kosmetologer, 
it-firmaer samt en lang række 
meget forskellige produktions- 
og håndværkervirksomheder.« 

Humor og plads  
til udvidelse

»En vigtig detalje i min kommu-
nikation udadtil er, at jeg taler 
et moderne dansk uden nørdede 
fagudtryk. Det er vigtigt for mig 
at kombinere en humoristisk 
indfaldsvinkel til regnskabsom-
rådet med effektivitet og faglig 
indsigt. Mine kontorfaciliteter 
er netop blevet udvidet, og i 
takt med udviklingen i opgave-

mængden er det planen på sigt 
at ansætte kvalificeret arbejds-
kraft efter behov.« 

Få styr på  
momsregnskabet

Kompetencemæssigt favner 
SHREG.DK hele det store 
område, der hedder regnskab 
og bogføring – firma og med-
arbejderoprettelser, moms og 
lønregnskaber, selvangivel-
ser, årsregnskaber samt re-
visionsmæssig klargørelse af 
sel skabsregnskaber. Et stort 
enkeltområde er varetagelse 
af firmaernes ofte meget kom-
plekse momsregnskaber. På de-
tailhandelsområdet er SHREG.
DK behjælpelig med alt – helt 
ned til det daglige regnskab. 
»Jeg holder styr på kundernes 
bilag, hvad enten de afleveres i 
plastikposer eller i mere orga-
niseret form«, smiler Susanne 
Hansen.    

sHREG.DK

sH regnskab & bogføring ved susanne Hansen · søbadvej 6 · 5500 Middelfart 
Tlf. 63 40 70 82 · Mobil 40 20 70 82 · mail@shreg.dk · www.shreg.dk
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• Innovation
• IT
• Outsourcing
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Kontakt os og hør nærmere....
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Det travle vestfynske 
entreprenørfirma er 
ofte blandt de  
første, der melder sig 
på banen i den lange 
kæde af håndværkere, 
der tilsammen  
skaber en bygge-
proces. Ikke mindst 
derfor er det vigtigt at 
kunne levere til tiden  

Roerslevgaard Entreprenør ApS 
fik kloakautorisation i 2006, da 
firmaet opkøbte kloakmester 
Troels Matthiesens virksom-
hed. Troels Matthiesen fungerer 
i dag som teknisk ansvarlig for 
firmaets aktiviteter på kloak-
området herunder ledningsar-
bejde, mini rensningsanlæg og 

kloakering i det åbne land. På 
jord og betonområdet er typiske 
opgaver diverse udgravninger 
samt fremstilling af såkaldte 
sandpuder der gør, at byggeriet 
på et stabilt grundlag kommer 
op i den rigtige højde. 

Blademaster

Andre store aktiviteter er ny-
byg, renovering, sokkelarbejde, 
fliselægning samt etablering 
af gårdspladser og indkørsler. 
»I den forbindelse har vi inve-
steret i en laserstyret afret-
ter – en såkaldt BLADEMA-
STER – der bliver monteret 
på en gummiged«, beretter 
indehaver Lars Christiansen. 
»Styringen sker via to følere 
og en tofalslaser. BLADEMA-
STER’en bruges blandt andet  
til fin afretning af sand  inden 
der udføres arbejde omkring 
isolering, fliser og gulve. Sam-
tidig har vi anskaffet en mobil 

knuser, der hurtigt og nemt 
transporteres fra sted til sted 
på en lastbil med container-
hejs.«

Gode medarbejdere og 
stabile leverandører

»Roerslevgaard Entreprenør 
ApS har året rundt en velfun-
gerende medarbejderstab på 
4 fastansatte, der udover mig 
selv består af min bror Peter, 

Roerslevgaard Entreprenør 
leverer til tiden 

Blankegårdsvej 2
5466 Asperup
Tlf. 64 48 10 52
Mobil 40 19 10 53
roerslevgaard@ofir.dk

kloakmester Troels Mathiesen 
og Carsten Thomsen«, slutter 
Lars Christiansen. »Dygtige 
medarbejdere og et stabilt 
leverandørnetværk er grund-
laget for, at vi kan levere til 
tiden. Grønborg i Kolding le-
verer samtlige byggemateria-
ler og denne samarbejdspart-
ner er vi meget glade for. Vi 
løser opgaver på hele Fyn og i 
Trekantsområdet.«  

Verner Kjeldsen & søn

Vognmandsforretning 
fra 1908-2008

Vi tilbyder 

· Udlejning af containerer
· Kørsel med lukket lastbil 
 og varevogn
· Affald fjernes
· Levering af muldjord, grus, 
 sten flis og granitskærver

Vi leverer kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige  
priser, og sørger altid for at overholde  
aftalte betingelser og leveringstider.

Det er ligeledes vigtigt for os  
at minimere enhver anledning til reklamationer,  

samt at gennemføre en hurtig  
og effektiv udførelse af den givne opgave.

For at sikre fortsat eksistens og udvikling for vores fag, er det 
virksomhedens mål altid at levere et stykke arbejde, der indfrier 

kundens forventninger i henhold til aftalegrundlaget.

Ring til os for et uforpligtende tilbud !

Tlf. 40 20 14 90

Vognmand john Kjeldsen
søndergade 57 · 5580 nørre aaby · fax 64 42 14 56 

john.Kjeldsen@stofanet.dK · www.john-Kjeldsen.dK 

l  Stålkonstruktioner
l Altan- og balkonkonstruktion
l Klippe- og bukkeopgaver
l  Industriservice

 Fynsvej 23 · 5500 Middelfart
 Tlf. 64 41 03 68
 npj@npj.dk · www.npj.dk
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Model: Höner DX 112,6 m2

+ uudn. overetage 72,1 m2.

Pris i henhold til leveringsbeskriv else, 
inklusive levering og montering af 
standardfundament, køk ken- og 
garderobeindretning, hårde hvidevarer, 
centralvarme, varmepumpe, lavenergi-
glas, indvendig maling og tapetsering, 
gulvbelægning samt el- og VVS-
installationer. 
Kvist er et tilvalg.

1.056.500,-
 inkl. moms

Vores forretningsidé er god kvalitet til lav pris. Hemmeligheden er 

den, at vi styrer hele produktionen fra råmateriale til færdigt hus. 

Mere end 30.000 familier har købt hus af os.

•	 bygget	i	førsteklasses	træ	fra	Nordsverige
•	 fast	pris	på	færdigt	hus
•	 garanteret	afleveringsdag
•	 lovpligtig	byggeskadeforsikring	er	inkluderet	i	prisen

hent prisliste på www.alvsbyhus.dk

T RÆhus e T 	 som 	g i v e R 	 god 	og 	T Ryg 	ØkoNom i 	 s amT 	 e T 	 godT 	m i l jØ

Espe VVS ApS 
v/Karsten Juul

Sallingvej 1 · 5750 Ringe
Tlf. 62 66 16 06 · Bil 20 12 38 46
kj@espevvs.dk · www.espevvs.dk

Teamtræning og Ledertræning
..når samarbejde og kommunikation skal have værdi

Svendborgvej 45, 5600 Faaborg

Target People A/S

w w w . t a r g e t - p e o p l e . d k

+45 62 61 18 62

mail@target-people.dk

tp_annonce90x64.qxd  12-01-2009  16:59  Side 1

stiga ready 12.796,- 
ny stiga park, 4 Wd. Hst 27.996,- 
priser excl. moms

fyns minitraktor
v. Jens Jørgen Viby 

ringvej 10 · 5853 Ørbæk 
telefon 65 33 17 41 · 40 42 70 41 

www.fynsminitraktor.dk

k ioti - stiga - Jonser ed og tex as

Kig ind 

eller ring 

og hør 

nærmere
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simon Hansen og  
carsten Jørgensen 
driver sammen smede- 
& maskinværkstedet 
Nisab Aps, der har 
specialiseret sig i at 
lave løsninger, der 
passer præcist til  
kundens behov

Ved Nisab er der ikke noget 
der hedder standard. Her gør 
man hverken i standard mål 
eller i standardløsninger, til 
gengæld lægger de to indeha-
vere, Simon Hansen og Car-
sten Jørgensen, stor vægt på 
at udføre specialopgaver, der 
passer præcis til kundens be-
hov. 
Nisab laver alt fra altaner og 
terrasser til trapper og gelæn-

dere og også garager står på 
repetoiret.
Og bestiller man en garage 
ved Nisab kan den indpasses 
præcis i de omgivelser, man 
har at gøre godt med.
– Kunden kan have specielle 
ønsker til størrelse, udform-
ning og materialer og så fin-
der vi en løsning, der passer 
til de ønsker, fortæller Simon 
Hansen fra værkstedet på 
Søndergade i Nørre Åby.

Karrusel for biler

Selvom Simon Hansen og Car-
sten Jørgensen oprindeligt 
havde forestillet sig, at Nisab 
skulle være specialiseret i 
gelændere, altaner og gara-
ger, er der siden hen kommet 
mere avancerede opgaver til, 
og i dag løser det halvandet 

år gamle firma også opgaver 
for forskellige virksomheder. 
Dels som underleverandør, 
men også som leverandør af 
specialmaskiner.
– Vi har netop lavet en bilkar-
rusel, der står i Strøjer sam-
lingen på Vedstaarup Tegl-
værk i Assens. Den står nu 
og drejer rundt med en Lam-
borghini, som en del af bilud-
stillingen på stedet, fortæller 
Simon Hansen.
Og en anden konstruktion Ni-
sab kan tage æren for, er en 
maskine, der kan åbne dåser 
med for gammel fetaost.
– Det lyder måske lidt sært, 
men for de medarbejdere, der 
før skulle stå og få lågene af 
med hånden, gør det en kæm-
peforskel, siger Simon Han-
sen.

Når der skal konstrueres spe-
cialmaskiner er det Carsten 
Jørgensen og Simon Hansen 
selv, der trækker i arbejds-
tøjet. De to er uddannet som 
henholdsvis værktøjsmager og 
industritekniker og har hver 
især over otte års erfaring i 
branchen.
Og så træder Simons far, Sig-
fred Hansen også gerne til.
– Han har over 45 års erfa-
ring, så han er et stort aktiv 
for os. Når han laver en teg-
ning, så ved man bare, det 
kommer til at virke, lyder det 
samstemmende fra de to inde-
havere.

specialister i individuelle 
løsninger

søndergade 45 · 5580 Nr. Åby
Mobil 25 41 15 41 · Nisab.dk
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Ann Pia er professionel certificeret coach 
og arbejder som coach og konsulent  med 
medarbejder- og lederudvikling i både  
private og offentlige virksomheder.

Ann Pia arbejder med individuelle  
coachforløb, gruppecoaching, foredrag, 
temadage og kursusforløb.

Coaching
Nye handlemuligheder for medarbejdere, 
ledere og teams.

Trivsel og arbejdsglæde
Skab et anerkendende arbejdsmiljø.

Stresshåndtering
Fra negativ stress til brugbar energi.

Mentorskab
Et værktøj til endnu bedre integration og 
arbejdsfastholdelse.

Samtaler i arbejdslivet
Det du siger, det jeg hører.

Præsteengen 7 · Føns · 5580 Nørre Aaby
Tlf. 64 40 63 24 · 30 24  63 24 · www.annpia.dk

KT ANTIRUST er medlem af  
Teknologisk Instituts kontrolordning, som  
løbende tester og vurderer udføringen  
af vores rustbehandling. Tilslutningen  
betyder at vi KUN anvender godkendte  
rustbeskyttelsesprodukter og kan give  
forbrugeren den rette vejledning ved valg  
af behandlingssystem. Dette er din garanti  
for et sikkert og veludført kvalitetsarbejde 
på din bil.

KT ANTIRUST tilbyder nu 
også reparation at autoglas. Vi udskifter 
frontruder, sideruder og bagruder på alle 
person- og varebiler.

KT ANTIRUST er den eneste 
Dinitrol station i Fredericia og Middelfart 
området.

Viaduktvej 108 · 7000 Fredericia · Tlf. 75 92 90 44
mail@ktantirust.dk · www.ktantirust.dk
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Mere information på www.norman.com/dk 
eller på tlf. 63 11 05 08

Verdens hurtigste . . .

     . . . og sejeste 
netværksløsning!

Human-Match udbyder forskellige afklaringsforløb for 
sygedagpengemodtagere og fleksjobbere, som tilpasses 

den enkeltes behov.

Vi har udviklet en række forløb, som er omdrejningspunktet 
for vore aktiviteter, men hensynet til borgernes forskellighed gør, at vi 

oftest tilrettelægger et individuelt program med udgangspunkt 
i de forløb, som er beskrevet i menues venstre side.

Vi har særlig focus på borgere, som har været ude af 
arbejdsmarkedet som følge af stress eller udbrændthed 

(udmattelsesdepression) og vi tillægger det stor betydning, 
at borgeren selv har indflydelse på eget forløb.

Human-Match · Frederiksværkvej 20 · 3600 Frederikssund
Tlf. 47 50 31 31 · Info@human-match.dk · www.human-match.dk
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Bowl’n’Fun i Odense blev i 
2004 overtaget af Nicolai 
Gynther og siden den dag 
i september, hvor han for 
første gang slog dørene op, 
er der blevet væltet rigtigt 
mange kegler i centeret på 
Grønløkken 3.

Bowl’n’Fun er Danmarks største 
kæde af bowling- og underhold-
ningscentre fordelt på i alt 14 byer 
på Fyn og i Jylland. Centeret i 
Odense hører til blandt de største 
i kæden. Bowl’n’Fun beskæftiger 
på landsplan omkring 850 ansatte. 
I Odense er der pt. ca. 60 ansatte. 

Underholdningspakken
Et af Bowl’n’Funs populære pro-
dukter er underholdningspakken. 
Et hyggeligt totalarrangement 
hvor man får prøvet alle cente-
rets faciliteter. Man starter med 
at få afprøvet sine evner som ra-
cerkører på den 300 meter lange 
indendørs gokartbane. Banen er 
netop blevet gennemrenoveret, 
og alle gokarts er blevet udskiftet. 
Derefter går turen over på den 
naturalistiske 12 hullers minigolf-
bane, hvor en runde amerikansk 
minigolf venter. Sidste chance for 
revanche foregår på bowlingba-
nen, hvor der bliver serveret en 
lækker snackkurv indeholdende 
3 forskellige hotsnacks, så der er 
noget for enhver smag. Derud-
over er der mulighed for at købe 
en præmiepakke med bl.a. me-
daljer, statuette og champagne, 
så vinderen rigtig kan fejres.

Mad til både store og små
Efter en underholdende 3-kamp 
skal sulten naturligvis stilles. I re-
stauranten kan man for et mindre 
beløb tilkøbe sig en lækker aften-
buffet. I hverdagene typisk den 
består af 20-25 retter ”mad som 
vor mor lavede den” dog krydret 
med et pift af nutidens nordiske 
køkken.  I weekenden bliver buf-
feten til en Carverybuffet, det vil 
sige af de 25-30 retter suppleres 
af et udvalg af stege, som kok-
ken skærer for i restauranten.  På 
landsplan serverer kæden dag-
ligt næsten 1.000 frikadeller og 
årligt næsten 250.000 tarteletter. 
Bowl’n’Fun i Odense har årligt 
omkring 45.000 spisende gæster.

Alle er velkomne
Hos Bowl’n’Fun er der plads til 
alle. Bowl’n’Fun Odense er røg-
frit, handicap- og børnevenligt.

Søndag - torsdag
Pris pr. person 134,-
Fredag, lørdag og helligdage
Pris pr. person 189,-
Priserne er ekskl. skoleje og kørehætte.
Kørehætte pris kr. 6,- pr. person.
Skoleje pris kr. 12,- pr. person

Book online på www.bowlnfun.dk

Tlf. 70 11 11 55
Grønløkken 3 · Odense C · www.bowlnfun.dk

Underholdningspakken
Med underholdningspakken
kan du prøve lidt af det hele.

Kombiner 3 aktiviteter og få nogle 
underholdende timer i fællesskab med

venner, gode kollegaer og familie.

Pakken indeholder:
1 times bowling - 12 min. gokart - 

12 huller amerikansk minigolf - Lækker snackkurv

Bowl’n’Fun · Grønløkken 3 · 5000 Odense C · 70 11 11 55 · www.bowlnfun.dk

Det kører derudad for
Bowl’n’Fun Odense 
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strib Grønt startedes 
i 1998 på hobbybasis 
af indehaver Martin 
Pedersen. I 2003 blev 
hobbyforretningen 
selvstændig  
fuldtidsvirksomhed, 
og siden er udviklin-
gen gået stærkt.  
Årsomsætningen for 
2006 er i dag en  
månedsomsætning

Tidens fokus på medarbej-
dersundhed og trivsel repræ-
senterer en chance, som Strib 
Grønt med stor dygtighed har 
grebet. I marts 2008 kunne 
Strib Grønt tage 450 m2 nye 
lokaler på Uraniavej midt i 
Middelfart i brug. Her råder 
virksomheden over lager og 
kølerum, pakkelinjer og diver-
se personalefaciliteter. »Vores 
stærke koncept har ramt en 
trend i tiden«, beretter salgs-
chef Aksel Tornøe. »De sidste 
par år er omsætningen tidob-
let, og medarbejderstaben, der 
i starten bestod af fritidsar-

bejdende skoleelever, er nu 
erfarne fastansatte medarbej-
dere.«

Landsdækkende  
kundekreds

Ugen igennem leverer Strib 
Grønt frisk frugt til hele lan-
det. Kundekredsen tæller 
virksomheder af enhver art 
samt kantiner, institutioner, 
skoler og private. Blandt kun-
derne er Danmarks Radio, 
Cimbrer Air, Banedanmark 
og Thule Trailer. Strib Grønt 
påbegyndte ved udgangen 
af 2008 levering til Sanistål 
A/S, der har 70 afdelinger i 
hele landet og mere end 1600 
medarbejdere. 

Individuel indpakning  
og sammensætning

»Vores lagerføring kører efter 
Just In Time princippet, og 
det betyder friskhed og høj 

kvalitet. Al frugt håndpakkes 
og sorteres, hvorved spild ude 
hos kunden undgås. Frugtens 
indpakning og sammensæt-
ning tilpasses modtagernes 
individuelle ønsker og behov. 
Sideløbende med leverancerne 
til virksomhederne kan vi le-
vere til medarbejderne, som 
ad den vej slipper for fragt-
omkostninger. Ring og hør 
nærmere om de mange mu-
ligheder for at få frisk frugt i 
virksomheden.« 
 

strib Grønt  · ved Martin Pedersen  · Kontor Øster Alle 34 · Lager uraniavej 20 · 5500 Middelfart
Tlf. 40 54 25 21 · info@strib-groent.dk · www.strib-groent.dk
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Frugtleverandør med succes

Lillebælt undervogns-
center er en miljø-
godkendt  
virksomhed, der  
står for kvalitet  
og holdbarhed i  
arbejdet

”Kaj Bonde og jeg ejer i fæl-
lesskab Lillebælt Undervogns-
center, som vi pr. 1. oktober 
2006 overtog fra Taulov Au-
tolakering”, fortæller med-
indehaver Rene Petersen. ”I 
forbindelse med overtagelsen 
brugte vi en del ressourcer på 
at oparbejde et navn i lokal-
området og kan nu glæde 
os over en omsætningsstig-
ning på 50%. Vi har mange 
samarbejdspartnere blandt 
lokalområdets bilforhandlere 

Kvalitet og holdbarhed
– bl.a. Automester-kæden og 
Din Bilpartner.”

Gode tilbud og  
fordelagtige priser

”Lillebælt Undervognscenter er 
et lokalt firma, men med hen-
syn til kundernes beliggenhed 
kommer vi vidt omkring, smi-
ler Kaj Bonde. ”Hovedparten 
kommer fra Fyn og Trekants-
området, men også i Rød-
ding, Vejen, Vamdrup, Juels-
minde, Aarhus, Vendsyssel og 
i Københavnsområdet har vi 
kunder. Ja – sågar i Litauen. 
Vi har en 50/50 blanding af 
privat- og erhvervskunder, og 
til begge grupper har vi året 
rundt en række gode tilbud og 
fordelagtige priser på under-
vognsbehandling.” 

18 års garanti

”I forbindelse med garantibe-

handlinger opererer vi med 
begreberne standard og spe-
cialbehandling. Standardbe-
handlingen – f.eks. til en 2 
år gammel bil – består af en 
3 lags påføring af anti-rust-
beskyttelse, mens specialbe-
handlingen, der udelukkende 
ydes til fabriksny biler, kun 
er en 2 lags proces. Lillebælt 
Undervognscenter yder 18 års 
garanti på undervognsbehan-
dling – en garanti, der vel at 
mærke følger bilen og ikke 
ejeren.” 

Lillebælt undervognscenter · Fynsvej 47 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 40 00 95
lillebaeltundervognscenter@mail.dk · www.rust-fri.dk

Åbningstider: Mandag-torsdag 07.00-16.00 · fredag 07.00-15.00 · lørdag og søndag lukket
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»Vores primære aktiviteter er udskiftning af døre og vinduer 
plus en bred vifte af renoverings og reparationsopgaver«, for-
tæller Martin Rasmussen. »Målet er først og fremmest at drive 
en all round orienteret, sund og vellidt håndværkerforretning. 
Her har medarbejderstaben, der inklusive mig selv består af to 
svende og en lærling, den helt rigtige størrelse. Vi servicerer 
mange faste kunder, hvoraf en del har benyttet firmaet gennem 
flere generationer, og det er jeg utroligt glad for og stolt af. Kun-
dekredsen er sammensat af privatkunder, skoler og erhvervsdri-
vende i forholdet 60/30/10. 
Virksomheden er »hustømrer« på en række folke- og efterskoler, 
og det er et sjovt og udfordrende område. Skolemiljøets store sli-
tage gør, at vi her leverer næsten »vold og vandal sikret« hånd-
værksløsninger.«

Kvalitetshåndværk og kundetilfredshed

»Det skal være en god oplevelse for folk at have besøg af os. 
Martin Tømrer konkurrerer på kvalitetshåndværk og kunde-
tilfredshed. Et vindue er ikke bare et vindue, og en vigtig del 
af arbejdet er rådgivning ude hos kunden. Vi spænder lige fra 
udskiftning og service på familien Jensens vinduer til den lo-

kale kirkes. Vinduerne skal passe i det helhedsbillede, de skal 
indgå i. Ved hjælp af modeller af vinduer og vinduesplader m.m. 
demonstrerer vi forskellige løsningsmodeller. Martin Tømrer 
skaber smukke langtidsholdbare løsninger baseret på god råd-
givning og kommunikation.«

Martin Tømrer

Martin Tømrer · Idrætsvej 50 · 5580 Nørre Aaby 
Mobil 40 17 41 77 · martintomrer@mail.dk

Martin Rasmussen er tredje generation i  
familiefirmaet, der grundlagdes i 1931 af  
farfaren Thorvald. Den 1. marts 2006 overtog 
Martin virksomheden fra sin far Bent,  
og firmaet skiftede navn fra  
Th. Rasmussen & søn til Martin Tømrer

Kullinggade 16 · 5700 Svendborg · tlf.: 6221 0029 · dgv@galleri-dgv.dk
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9 - 16.30 · Lørdag efter aftale

www.galleri-dgv.dk

Nye malerier

Alle galleriets kunstnere

Medlem af dgs

Alle galleriets kunstnere

Nye malerier

www.galleri-dgv.dk

Svane Køkkenet • Ørbækvej 101 • 5220 Odense • www.svane.com

Wauuuuv...  
Wave

Svane Køkkenet kan 
tilbyde professionel 
rådgivning, samt le-
vering, styring og 
montering af køk-
kener i bolig- og er-
hvervsejendomme.
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I Middelfart har 2008 
stået i iværksætter-
nes tegn. Middelfart 
blev kåret som Årets 
Iværksætterby – en 
pris som bl.a. Dansk 
Industri, Erhvervs-  
og Byggestyrelsen og 
Erhvervsbladet står bag 

Kåringen skete på baggrund 
af den tætte kontakt til byens 
iværksættere og de mange 
tilbud såsom mentorordning, 
skræddersyede netværk og in-
novative miljøer for iværksæt-
tere. I kølvandet på kåringen 
har Middelfart Erhvervscen-
ter fået udført en Iværksæt-
teranalyse, som viser rigtig 
gode resultater for kommu-
nens iværksættere.
Men ikke kun på iværksæt-
terområdet er der skabt gode 
resultater. Hele 31 virksom-
heder i Middelfart Kommune 

blev udnævnt som gazelle-
virksomheder, så Middelfart 
er stadig en kommune med 
høj aktivitet på erhvervsom-
rådet.    

På Middelfart  
Erhvervscenter er fokus:

Iværksætteri:

På Middelfart Erhvervscenter 
rådgiver man gratis iværk-

sættere og mindre virksom-
heder, som ønsker vejledning 
i forbindelse med opstart og 
drift af virksomhed.

Erhvervsservice:

Erhvervscentret fungerer også 
som sparringspartner for 
med lemsvirksomhederne og 
kobler ledere og medarbejdere 
i virksomheden sammen med 
vores netværk af andre prof-

fessionelle rådgivere. Seneste 
tiltag er en HR uddannelse, 
hvor deltagerne får konkrete 
værktøjer til personaleudvik-
ling.

Erhvervsudvikling:

På Middelfart Erhvervscenter 
prioriteres regionale samt lo-
kale aktiviteter højt indenfor 
erhvervsudvikling, og man 
deltager derfor aktivt i tvær-
gående samarbejder i Region 
Syddanmark.

Årets Iværksætterby

Middelfart Erhvervscenter
Hans Bangsvej 40
5500 Middelfart
Tlf. 6441 4060

kontakt@middelfart-erhverv.dk
www.middelfart-erhverv.dk

www.statoilgazelle.dk
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Karensmindevej 3 · 5500 Middelfart · Tlf. 63 41 8100 · hotel.middelfart@comwell.com · www.comwell.com

Comwell Middelfart
Med X m2  tilbygning udvider Comwell Middelfart sine møde- 
og konferencefaciliteter.
Tilbygningen der er under udførelse, forventes indflytnings-
klar medio 2009 og vil kunne rumme et auditorium med plads 
til op til 200 personer samt 2 plenumlokaler med plads op til  
henholdsvis 50 og 100 personer. Alle rum udføres med alle 
tænkelige mødefaciliteter og lokalerne opgraderes med 
kunstneriske og dekorative flader.
Der indrettes endvidere 2 pauserum, med en levende plante-
væg, mobile buffeter og behagelige siddegrupper.
I tilbygningens kælder etableres toiletfaciliteter.

Malermester Jensen sætter 
farver på de fire årstider

Mogens Jensen, der blev ma-
lersvend i 1969 og overtog ma-
lermester Bent Marxens Eftf. 
virksomhed i Nr. Aaby i 1989.
– Derfor passer virksomhe-
dens størrelse mig fint. Jeg 
behøver ikke at sidde ret me-
get bag skrivebordet, men 
kan være ude hos kunderne 
og være med i arbejdet. 
Mange store virksomheder 
hører til de faste kunder, og 
når de holder lukket, rykker 
malerne ind. Det giver travl-
hed i industriferien, men Carl 
Mogens Jensen kender opga-
verne i god tid og kan tilrette-
lægge de øvrige opgaver jævnt 
over året og holde de aftaler, 
der bliver indgået.
– En af grundene til, at vi har 
meget at lave, er projekter 
med delafleveringer. Vi tilret-

telægger arbejdet, så vi arbej-
der på skift mellem murere og 
tømrere. Vi dukker op i pro-
cessen og foretager grundma-
lingen og kommer siden igen 
til det afsluttende malerarbej-
de. Den måde at tilrettelægge 
opgaverne på er populær hos 
vore kunder.
Virksomheden har altid en 
lærling og er derved med til at 
sikre det faglige niveau i faget. 
Det sikrer Carl Mogens Jensen 
også organisatorisk som med-
lem af bestyrelsen for Dansk 
Byggeris Malersektion.
– Branchen er inde i en rivende 
udvikling. De sundhedsskade-
lige malinger er ude, og i dag er 
alt praktisk talt vandbaseret, 
siger malermesteren. Det sik-
rer en god og sund arbejdsplads 
og fagets udøvere et godt liv.

Malermester carl Mogens Jensen · Industrivej 2 · 5580 Nørre Aaby · Tlf. 64 42 11 20

Fire kundetyper  
sikrer, at der er 

godt at bestille 
hele året

Malermester Carl Mogens 
Jensen i Nørre Aaby har de 
fleste kunder i det nordvest-
fynske. Det er private med 
huse og lejligheder, det er 
virksomheder og offentlige in-
stitutioner, og så er det større 
nybyggerier. Disse fire kunde-
kategorier giver god beskæfti-
gelse for mester og fire svende 
og en lærling jævnt fordelt 
over de fire årstider.
– Det er vigtigt for mig at have 
tæt kontakt til kunderne og det 
daglige arbejde på de forskel-
lige arbejdspladser, siger Carl 
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| Ønsker jeres 
virksomhed

| Vi tilbyder
– � rmaordning, der skaber større 

indtjening samt mere tilfredse medarbejdere. 
Endda for meget få midler og ingen 

administration! 

– at skabe større indtjening
– at have medarbejdere, som er:

•   Tilfredse
•   Loyale
•   Stabile
•   E�ektive
•   Fleksible
•   Afstressede

Så har vi den rigtige løsning 
til netop jeres virksomhed!

Babysitter-
online.dk

Savner I      |  2-somheden
|  Teater-turen

|  Restaurant-besøget
|  Biograf-turen

|  Weekend-turen,
|  Café-turen

 ellitseb I nak åS -
Danmarks bedste og 

tryggeste babysitter på

| babysitter-online.dk 
DANMARKS NYE 

BABYSITTER-ORDNING

| Til mor og far 

VI TILBYDER:

•  Pålidelige, stabile 
 og seriøse baby-   
 sittere hele døgnet, 
 alle dage,  
 hele året – 
 hjemme hos dig og din familie 
 i trygge rammer!

Besøg www.babysitter-online.dk 
og book jeres personlige baby-
sitter!  

Babysitter-
online.dk

Vi tilbyder

Murermester Rolf Christensen 
Tlf. 20 75 78 70

Assensvej 131 · 5500 Middelfart
rolf@rolfmurer.dk · www.rolfmurer.dk

Er du selvstændig, iværksætter eller mindre 
erhvervsdrivende? Vi hjælper dig med at få 

overblik, løse problemer og målrette indsatsen.

www.indsats-styrken.dk

Frisk Frugt og Grønt
Fine kartofler, grøntsager og Frugt

leveres hver dag til skoler,
institutioner og storkøkkener

Vidjekrogen 5 · Skårup
Tlf. 62 23 18 56 . 20 14 00 56

hr@heinesfrugt.dk · www.heinesfrugt.dk
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uanset om skoen er 
gået op i syningen, 
hestens sadel er gået 
i stykker eller de fine 
gamle spisestuestole 
trænger til nyt betræk, 
så er der hjælp at 
hente ved Lillebælt-
polsteren, der tager 
sig af både store og 
små opgaver

Ved Linda Nielsen, der er an-
sigtet bag Lillebæltpolsteren, 
er ingen opgave for lille og in-
gen er for stor. Og kommer der 
en kunde med en opgave, Lin-
da Nielsen ikke før har prøvet 
at løse, så går hun til opgaven 
med krum hals.
– Det er på mange måder med 
til at gøre mit arbejde spæn-

dende, at vi netop får så mange 
forskelligartede opgaver. Der 
er hele tiden nye opgaver, men 
bare man tænker kreativt, så 
lykkes det også at få dem løst, 
fortæller Linda Nielsen. 
– Det er dejligt, at gøre kun-
den glad, fortsætter hun.

Bred erfaring

Og Linda Nielsen har da også 
stor erfaring inden for faget. 
– Jeg har 20 års erfaring i sa-
delmagerfaget og efter endt 
uddannelse fra Skive Tekni-
ske Skole og sadelmager Ib 
Mathiesen i Nr. Åby, har jeg 
blandt andet arbejdet for Far-
strup Møbler, HOWE Europe 
og Fredericia Furniture.
Men da Linda Nielsen i 2006 
anede chancen for at starte sit 
eget værksted, greb hun den og 
siden har hun haft travlt med 
at lave alt fra hynder i cam-
pingvogne, polstring i biler, 
rideudstyr, sæder til motor-

cykler, og isyning af lynlåse 
samt ødelagte sko og støvler.
– Vi kan som regel løse det me-
ste – kan det ikke klares på 
maskine, kan det syes i hån-
den, så vi finder altid en løs-
ning, fortæller Linda Nielsen.

Nye omgivelser

For nylig er Lillebælpolsterens 
værksted dog flyttet fra den 
gamle adresse i Middelfart til 
nye og mere rummelige omgi-
velser på Åbjergvej 4 i Holse 
Stationsby.

Flytningen skyldes først og 
fremmest, at der var begræn-
sede udvidelsesmuligheder på 
den gamle ejendom, men nu er 
der kommet luft omkring Lin-
da Nielsen og hendes familie.
– Vi driver virksomheden 
hjemmefra. Det har rigtig 
mange fordele både for os og 
for vores kunder, forklarer 
Linda Nielsen, der netop nu er 
ved at gøre klar til årets Bo-
lig og Fritidsmesse, der finder 
sted i Lillebæltshallen i marts 
måned.

Alle opgaver kan løses

Lillebæltpolsteren · Åbjergvej 4 ·  Holse st. · 5464 Brenderup
Tlf. 61 65 72 70 · 64 41 86 60 · Linda@lillebaeltpolsteren.dk · www.lillebaeltpolsteren.dk
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Sydfyns største udvalg i:
Havekrukker

Vandkunst og møbler til ude og inde
Unika brugskunst

Boliginteriør & Design
Kunstige blomster/planter, håndstøbte lys og 

masser af dekorationsmaterialer
Gaveideer til alle aldre og anledninger

Kig ind! En oplevelse og inspiration for hele 
familien. Parkering lige ved døren

Tlf. 62 22 12 12
Håndværkervænget 4B · Tved N.Ø. · 5700 Svendborg

Se åbningstider og produkter på:

www.krukke-huset.dk
Meget mere end krukker

LITTAU’S EFTF. • 62 21 49 44

Blikkenslageri
Ventilation

v/Jens Chr. Bøgh • Tvedvej 160
               5700 Svendborg

Tag og facadebeklædning • Pladearbejde



GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S

Vi kan også tilbyde:
   Maks. 4 timers tilkald      EDB – netværk support      Gratis EDB netværks gennemgang

   Landsdækkende service      Penge brand- og værdiskabe      Gratis tilbud på reparationer 
  Salg af tilbehør til alle maskintyper

www.guldfeldt.com

Ja! Ved et stort løbende indkøb samt en langsigtet 
firmapolitik om altid at rådgive ærligt efter behov

Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  E-mail: post@guldfeldt.com

KONTAKT OS FOR ET TILBUD DER PASSER TIL DIT BEHOV
Altid den rigtige pris – FØRSTE GANG!

Vi valgte Guldfeldt Kontor & Data A/S pga. deres 
maks. tilkaldetid på 4 timer, hvilket gjorde valget 
let igen, at supplere med en Develop 451+.

PETER BORCH
DIREKTØR

VI SIGER TILLYKKE TIL 

HD EJENDOMME A/S

MULTIFUNKTIONS-
MASKINE 

Develop 451+

VI SIGER TILLYKKE TIL 

HD EJENDOMME A/S

MULTIFUN

Dev

Vi valgte kontormøbler fra Guldfeldt Kontor & Data A/S 
på grund af deres rådgivning kombineret med deres 
prissætning.

TORBEN ORLOFF
DIREKTØR

VI SIGER TILLYKKE TIL 

ORLOFF FIRMATØJ A/S

Kan topkvalitet,
professionel rådgivning

og skarpe priser forenes?

Gratis 3D indretningsforslag

Landsdækkende 
service

Ja
fi
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