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Mangler du en fotograf? 
– så er vi klar…

Studiefotografering 
– både modelfotos og produktfotos 

udføres i eget atelier

Erhvervsrengøring
www.seashell.dk

Kløverbakken 14 · 5260 Odense S
Tlf. 22 16 06 20 / 23 20 30 40
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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

 ERHVERV FYN
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Nislevvej 29 • 5450 Otterup • Tlf. 64 82 29 60

Hvis dit tag 
trænger til hjælp...

...så har vi en redningsplan, 
der forlænger tagets levetid 
med 15 - 20 år. Gratis besigtigelse 

og rådgivning 
på stedet
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Nislevvej 29 • 5450 Otterup • Tlf. 64 82 29 60

Din garanti for et godt resultat

Dybderensning hvor alle  
begroninger renses og skylles væk. 1

Grunding som forsegler tagets  
overflade og forhindrer ny begroning.3
2 gange kvalitetsmaling som pynter 
på dit hus og holder i mange år.4

Effektiv afskylning og desinficering.2

www.aztagteknik.dk

Vi har mere end 20 års erfaring med 
både maling af tage og udskiftning af 
tagbelægninger. Brug os som rådgiver 
og få den løsning, der passer bedst til 
dit hus. 

Vi er medlem af BYG GARANTIORD-
NINGEN, der sikrer dig 5 års skriftlig 
garanti på renoveringen. 

Hvis alger og mos er i færd med at nedbryde 
overfladen, skal der handles nu, hvis du vil undgå 
en udskiftning af hele tagbelægningen

Hos A-Z Tagteknik får dit tag den bedste behandling:
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Kiropraktorhuset  
behandler og forebyg-
ger smerter og spæn-
dinger i led og musk-
ler. Børns hovedpine 
og nakkesmerter kan 
også kureres  

Diagnosen ”ondt i ryggen” er en 
folkesygdom, men mange klien-
ter hos Kiropraktorhuset i Mid-
delfart ved alligevel ikke, hvad 
der er galt, når kroppen skriger 
af smerte.

Grundig undersøgelse

- Vi informerer vores klienter 
grundigt om, hvorfor de har 
ondt. Det sker ved en undersø-
gelse, der også kan inkludere en 
røntgenundersøgelse. Afviger 
billederne fra det forventede, el-
ler vi er i tvivl om, der er noget 

alvorligt galt, konfererer vi med 
den radiologiske overlæge på 
Middelfart Sygehus og henviser 
klienten til egen læge, forklarer 
kiropraktor Niels Tindhof.
Han overtog Kiropraktorhuset i 
Middelfart i 2005, hvor han bl.a. 
arbejder sammen med yderli-
gere to kiropraktorer, tidligere 
indehaver Kaj Henning Hus-
mann, samt Kristina B. Dissing 
og to massører.

Behandle og forebygge 

- Vi løsner op for spændinger i 
led og muskler. Samtidigt tjek-
ker vi for eventuelle diskuspro-
lapser. Vores kunder kan så 
følge op på kombinationen af 
kiropraktik og massage med 
en række øvelser, der forebyg-
ger nye smerter. Øvelserne kan 
foregå i vores eget motionscen-
ter, hvor vi har en række træ-
ningsmaskiner, specielt egnede 
til formålet, og vores instruktør, 

der har været på kursus i stabi-
litetstræning af ryg og nakke på 
Ringe Rygcenter.

Børn har hovedpine

Niels Tindhof peger på en del 
børn og unge, der går rundt med 
hovedpine og ondt i nakken.
- Vi modtager børn og unge i kli-
nikken, som vi typisk behandler 
mod hovedpine og nakkesmer-
ter. Men mange flere har glæde 
af blot to-tre besøg hos os. De 
spiller pc, Playstation og sms’er 
– måske i sengen eller på sofaen, 
hvor de ligger dårligt. Det gæl-
der om at fortælle dem, hvordan 
de bruger deres krop fornuftigt, 
så det forebygger skader.   
Siden 1992 er kiropraktorerne 
autoriserede af Sundhedsstyrel-
sen. Sygeforsikringen Danmark 
yder tilskud til behandling. 
Henvisning er ikke nødvendig. 
Virksomheder tilbydes særlig 
ordning.   

Vi ved ikke hvorfor 
det gør ondt

Kiropraktorhuset 
Elmegade 3
5500 Middelfart 
Tlf. 64 41 39 09 
www.kiropraktor-middelfart.dk
mail@middelfart-kiropraktor.dk

Middelfart-afdelingen 
servicerer en bred 
kundekreds spæn-
dende fra et stort 
segment af private 
kunder og virksom-
hedskunder til bolig-
foreninger og offent-
lige institutioner 
– heriblandt sygehuse 
og plejehjem 

”Hos vores mange privat-
kunder er der året rundt stor 
efterspørgsel på nye badevæ-
relser og løsning af en række 
opgaver omkring reparation 
og ombygning”, fortæller dag-

lig leder Jan Jensen. ”På køk-
kenfronten udskifter vi mange 
armaturer og opgraderer kun-
dernes faciliteter generelt. I 
erhvervsregi er vi netop nu i 
fuld gang med etableringen af 
39 køkkener og badeværelser 
i Dansk Folkeferie, Middel-
fart. På blik-området, hvor vi 
i udpræget grad har fokus på 
både funktion og æstetik, har 
vi netop færdiggjort restaure-
ringen af det flotte spir på den 
kendte Middelfart-ejendom 
Østergade 7 efter branden i 
foråret 2009.”   

Hurtig ekspedition og 
faste priser

”I privat regi er vinterhalv-
årets største aktiviteter ud-
skiftning af varme-units og 

gas-kedler samt generelle 
fjernvarmeeftersyn. Energi-
besparende foranstaltninger 
er meget populære - herunder 
udskiftning af radiatorventiler 
og cirkulationspumper. Også 
det alternative energiområde 
genererer stor efterspørgsel – 
især jord- og solvarme. Ende-
lig opdager flere og flere, at en 
gennemgribende renovering 
af rørsystemet i kælderen kan 
give store pladsmæssige gevin-
ster. For alle opgavetyper gæl-
der det, at vi rykker hurtigt 
ud til kunderne, og derudover 
kan folk regne med, at vi altid 
holder os indenfor de aftalte 
rammer – både med hensyn 
til tidsforbrug og pris. Ring og 
hør nærmere.”        

Andresens VVs A/s
Værkstedsvej 32 · 5500 Middelfart 

Tlf. 64 41 25 79
post@andresens-vvs.dk · www.andresens-vvs.dk
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DET RIGTIGE VALG

Vi har flere virksomheder, der 
allerede har booket datoer to 
og tre år frem i tiden.”

Kursuscenterets succes

En væsentlig grund til denne 
succes er, at Severin Kursus-
center er ved at blive godt 
kendt rundt omkring i landets 
virksomheder. Ikke mindst for 
de gode, sunde måltider tilbe-
redt af køkkenchef Per Span-
ding og hans køkkenteam. De 
sørger nemlig for, at gæsterne 
også på deres tallerkener bli-
ver mødt af kursuscentrets 
filosofi om omtanke, ærlighed 
og nytænkning. Og det både 
når den står på fest og farver; 
kurser og konferencer.

Grunden til at vælge 
severin Kursuscenter

På Severin Kursuscenter er 
alle velkomne, og med central 
beliggenhed, professionelle 
omgivelser og velsmagende 
madkunst er der mange gode 
grunde til at mere end 38.000 
gæster vælger at placere deres 
kurser og konferencer her.

Angelika Rosenberg, der er 
kundechef på Severin Kursus-
center, mener en af grundene 
til, at de er så attraktive for 
mange vidt forskellige virk-
somheder er, at man som kur-
susleder ved, hvad Severin 

Kursuscenter og dets medar-
bejdere står for:

Gode råvarer og  
sund mad

”Vi har en klar holdning til, 
hvordan tingene skal gøres, 
og hvordan de skal gribes an. 
Vi ønsker for eksempel at ser-
vere god og sund mad, og med 
et lille strejf af højskolemanér 
i vores restaurant, har vi valgt 
at bruge ressourcerne på gode 
råvarer frem for tjenere der 
serverer drikkevarer ved bor-
det til frokost. Vi er samtidigt 
bevidste om at den mad vi ser-
verer, skal give mennesker en 
god energi, der holder længe.”
”Vort ønske er at servicere 

vores gæster på bedste vis, 
og vi har en tydelig holdning 
til, hvad dette vil sige. På den 
måde sigter vi også efter at 
skabe en blid, afslappet og hyg-
gelig atmosfære på stedet.”
Når en virksomhed vælger 
at lægge deres kursus eller 
konference hos Severin Kur-
suscenter, er det fordi, de ved, 
hvad de får, og fordi de stoler 
på at kursuscentret hver gang 
leverer omsorg og høj kvalitet 
inden for alle områder.
Af den grund bliver gæsterne 
også ved med at komme igen. 
Eller som Angelika Rosenberg 
siger: ”Når først en virksom-
hed er kommet inden for døren, 
bliver den ved med at komme. 

severin Kursuscenter A/s · skovsvinget 25 · 5500 Middelfart · T: 6341 9100 · F: 6441 6902 · severin@fdb.dk

Værdiskabende El-tekniske Løsninger 

Aalborg • Århus • Hedensted • Esbjerg • Skovlund • Odense • Karlslunde

intego.dk

Intego A/S
Solbakken 2B
6823 Ansager

9936 4470

Intego i Odense er
flyttet i nyt domicil

Vores nye 
adresse er:

Intego A/S
Holkebjergvej 91
5052 Odense SV

Tlf. 9936 4260
intego. dk

Tømrermester Frands Jeppesen
Strarupvej 4 · 5772 Kværndrup

Tlf. 62 29 12 67 · 20 71 12 67
frandstomrer@firma.tele.dk

www.frandsjeppesen.dk

LITTAU’S EFTF. • 62 21 49 44

Blikkenslageri
Ventilation

v/Jens Chr. Bøgh • Tvedvej 160
               5700 Svendborg

Tag og facadebeklædning • Pladearbejde
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APJ Paint fjerner lak-
skader og småbuler 
hos forhandlerbiler og 
privatbilister – langt 
billigere end tidligere

JACON, velrenommeret og 
kendt forhandler af nyere 
kvalitetsbiler i firma- og stor-

familieklassen i Fredericia, er 
største kunde hos APJ Paint 
og firmaets indehaver Peter 
Johansen i Nørre Aaby.

smart og hurtigt

- Tidligere skulle kunderne 
måske have lakeret hele dø-
ren eller kofangeren. Men den 
moderne teknik og kvalitet be-
tyder, at vi i dag reparerer de 
mindre lakskader og småbu-
ler langt smartere, hurtigere 
og billigere med smart repair, 
forklarer Peter Johansen.
På værkstedet arbejder han 
sammen med de to dygtige 
tyske reparatører Stephan 
Pausch og Jens Quade, lige 
som kunderne tilbydes en lå-
nebil i forbindelse med repara-
tionerne. 

Meget billigere

Betegnelsen ”smart repair” 
hentyder til reparationerne, 

der typisk handler om mindre 
lakskader og buler inden for et 
lille afgrænset område på bi-
lerne - Small to Medium Area 
Repair Technique. Opgaverne 
spænder lige fra stenslag, rid-
ser på karosseri og fælge til 
skrammer og mindre huller i 
instrumentbord og sæder. 
En flot og næsten ny sølvfarvet 
Audi A4 Avant, en blå Saab 9-3 
og en sort Kia Sorento er blot 
nogle af de biler, der friskes op 
hos APJ Paint, da Månedsma-
gasinet Erhverv Fyn besøger 
Fabriksvej 2 i Nørre Aaby. 
Her er de kontante fordele til 

at føle på, da et besøg hos APJ 
Paint typisk sparer kunderne 
for flere tusinde kroner i for-
hold til mere traditionel lakre-
parationer eller eksempelvis 
en udskiftning af en kofanger.

Lakskader og buler 
pist væk

APJ Paint
Fabriksvej 2

5580 Nørre Aaby
Tlf. 31 54 30 30

www.apjpaint.dk
middelfart@apjpaint.dk

Fra venstre Stephan Pausch, indehaver Peter Johansen og Jens Quade 

Arno leverer skiltene
Med over 30 års erfaring og tæt kundekon-
takt ved næsten alle i Middelfart og omegn, 
at det er Arno, man taler skilte med

– Men vi hjælper skam kunder i 
hele landet med at markedsføre 
sig, lyder det fra Arno Andersen. 
Det sker bl.a. via skiltepyloner 
eller facadetekster, som bl.a. kan 
være udskårede eller håndmalede, 
reklamer på biler og dekoration af 
hele lastvognstræk eller print og 
bannere i storformat til små tek-
ster og streamers.
– Vi sender forslag til vores kun-
der, inden vi går i gang og har tæt 

samarbejde med marketingafde-
linger og reklamebureauer. Vi 
tager også gerne opgaven helt fra 
bunden, inklusive udarbejdelse af 
logo efter kundens ønsker, tilføjer 
Arno Andersen.
Skilteteamet på Korsholm Alle 
består, udover Arno Andersen, af 
Ea Wetke og Bodil Demant. Hvis 
en opgave kræver flere hænder, 
har firmaet et godt samarbejde 
med kollegaen Fredericia Skilte.  
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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 Gelsted
Tlf. 64 49 15 21 · info@nof.dk · www.nof.dk

Nordic Overfladebehandling er blevet til efter en fusion  
mellem El-Zink og Gelsted 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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Hårdt arbejde, en god 
bogholder i Lc Regn-
skabshjælpen, og 
dygtige medarbejdere 
ligger bag 38-årige 
Trille Larsens succes 
med firmaet TT clean.
Erhverv og privat

– Vi gør rent for både virksom-
heder, kommunale og private 
kunder. Vi bestræber os på, 
at rengøringen altid er helt i 
top, og vi får lov til at udføre 
et godt stykke arbejde. Vores 
telefon ringer stort set aldrig 
med klager, forklarer Trille 
Larsen om en del af årsagen 
til firmaets succes og de nuvæ-
rende 16 ansatte.
Hun begyndte som erhvervs-
drivende ved at overtage et 
lille rengøringsfirma med blot 
16 ugentlige rengøringstimer i 
kundekartoteket.

Frit valg-ordning

– Siden er det vokset støt. Vi 
gør bl.a. rent for private kun-
der via kontrakter med Mid-
delfart, Fredericia og Kolding 
kommuner og kommunernes 
Frit-Valg ordning. Ordningen 
betyder, at modtagere af kom-
munal hjemmehjælp frit kan 
vælge, om rengøringen udfø-
res af kommunale hjemme-
hjælpere eller private leveran-

dører som os, forklarer Trille 
Larsen.
En nyansat sælger skal nu 
skaffe endnu flere erhvervs-
kunder til TT Clean, hvor 
Trille Larsen opstiller 20 an-
satte som mål for virksomhe-
dens vækst. Senest er vindues-
polering kommet til som del af 
firmaets tilbud.

– Op til sidste jul udsendte vi 
et tilbud med gratis vindues-
polering, og mange kunder, 
også nye, tager rigtigt godt 
imod det. En af vores nye kun-
der er Middelfart Boligselskab, 
som vi har skrevet en toårig 
kontrakt med, tilføjer Trille 
Larsen. 

 

Ren succes på otte år

TT clean · solsortevej 25 · 5500 Middelfart
Tlf. 40 53 57 77 · www.ttclean.dk · trille@ttclean.dk

Godt sammenhold 
blandt personalet er en 
væsentlig del af 
TT Cleans succes

Gelsted VVs er lokal, 
kvalitetsbevidst og 
autoriseret VVs-in-
stallatør med en bred 
vifte af stærke kvali-
tetsprodukter.

Via detailbutikken på Kolding-
have 11 i Gelsted tilbydes inte-
resserede også inspiration til 
opfyldelsen af drømme og idéer, 
når det handler om renovering 
eller nybyggeri.

Varme og ventilation

Gelsted VVS’ kompetente med-
arbejdere er også det naturlige 
valg ved installation og service 
af miljøvenlige opvarmnings-
former som jord- og solvarme, 
anlæg til biobrændsel samt mo-
derne og effektive olie- og gas-
fyr med tilhørende service samt 
smedearbejde. Hertil kommer 

velfungerende ventilation, der 
betyder meget i moderne huse. 
De er nemlig næsten så veliso-
lerede, at de bliver for tætte - 
uden god ventilation.
- Vi leverer kvalitetsarbejde til 
konkurrencedygtige priser, og 
vi prøver altid at overholde af-
talte betingelser og leverings-
tider, forklarer Erling Jensen, 
indehaver gennem ni år.    

God vvs-erfaring 

Firmaet har eksisteret i mange 
år, og en medarbejder har 1. 
februar 40 års jubilæum, mens 
andre har været ansat både 20 
og 30 år. Sammen med de sta-
bile og dygtige medarbejdere er 
der hele tiden en eller to lær-
linge, så faget tilføres nye kræf-
ter. Løbende efteruddannelse 
sikrer samtidigt, at de ansatte 
konstant er på forkant med den 
tekniske udvikling.
Gelsted VVS har specialister 

på gas, olie, solvarme, varme-
pumper og blikarbejde – og en 
medarbejder der udelukkende 
arbejder med boligrenovering 
og herunder badeværelser, hvor 
firmaet udfører totalentrepri-
ser. 
Gelsted VVS er medlem af 
TEKNIQ (Dansk VVS), der 
garanterer kvalitetssikret ar-
bejde samt seriøs og kompetent 
service. Gelsted VVS er også 
tilknyttet den landsdækkende 
badinteriør-kæde, der jævnligt 
udsender flotte og inspirerende 
aviser med gode vvs-tilbud fra 
velkendte leverandører.

Alsidig vvs- og 
varmespecialist

Koldinghave 11
5591 Gelsted 

Tlf. 64 49 11 76
www.gelstedvvs.dk
info@gelstedvvs.dk

Hansgrohe 
Raindance AIR 
Showerpipe 180

med Ø 180 mm 
hovedbruser, hånd-
bruser og termostat

Kr. 5.895,-
spar kr. 4.226,-

Firmaets kontorfolk 
spiller også en vigtig rolle 
i den gode kundeservice
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Galleri Korsbjerg ligger på toppen af Vejlby lige uden 
for Middelfart. Med udsigt  l Båring Vig og kun 5 min 
kørsel fra motorvejen er galleriet placeret i perfekte 
rammer. Og derfor mere end blot et uds  llingsvin-
due!

På Galleri Korsbjerg har vi lokaler  l mange formål. 
Udenfor galleriets normale åbnings  d danner stedet 
ramme om virksomheders personalemøder, gene-
ralforsamlinger, konferencer, workshops, foredrag 
- eller blot en hyggelig ud ugt arrangeret af perso-
naleforeningen.

Galleriet huser faste kunstnere, der har sin gang i 
atelieret. I sammenspil med hinanden  lbyder kunst-
nerne indholdsrige oplevelsesdage, hvor alle sanser 
bliver s  muleret i et humørfyldt dagsprogram, hvor 
debat, teambuilding og sociale kompetencer er på 
tapetet.

Gruppen af kunstnere  lbyder desuden udsmyk-
ning af virksomheder og anden skæv, sprængfyldt 
tænkning.

Ved arrangementer er det muligt, at bes  lle galleriet 
 l at forestå hele planlægningen vedr. forplejning, 

musik, borddækning m.v.

Galleri Korsbjerg har med sine åbne, lyse rum og ud-
sigt over marker og  l hav plads  l mange formål. 
Under taget gemmer sig en 65 m2 kunstnerlejlighed 
med eget køkken og bad. Den kan lejes på weekend 
og ugebasis og giver anledning  l fordybelse og ro i 
anderledes rammer.

Læs mere om Galleri Korsbjerg og de mange mu-
ligheder på www.gallerikorsbjerg.dk

KU
N
ST

Galleri Korsbjerg 

GALLERIETS ÅBNINGSTID
TORS - SØN KL. 11-17

Galleri Korsbjerg
Korsbjergvej 40, Vejlby 

5500 Middelfart
Telefon 6440 1604

mail@gallerikorsbjerg.dk
www.gallerikorsbjerg.dk

1000 m2 
muligheder..!



Lisbeth klarer de tunge tal 

Erhvervspark på 
18.000 kvm.

Lc Regnskabshjælpen 
Aps frigør håndvær-
kere og iværksættere 
fra det tunge regn-
skabsarbejde – så de i 
stedet kan koncentre-
rer sig om at udvikle 
virksomhederne

DEAL GRouP ud lejer, 
køber og sælger ejen-
domme, lejlig heder 
samt bådpladser. 
Firmaet ejer bl.a. fem 
haller og to huse i 
erhvervsparken på  
Lollandsvej 9-11

Siden smedevirksomheden Pe-
dersen & Madsen i 1997-1998 
flyttede fra små rammer på 
Brovejen til 18.000 kvadrat-
meter på Lollandsvej 9-11 i 
Middelfarts nye østlige er-
hvervsområde, er det for alvor 
gået fremad for smedevirk-
somheden.
Den tilhørende virksomhed, 
bolig- og ejendomsselskabet 
DEAL GROUP, har eksiste-
ret i fire år og ejer i dag alle 

– Hvorfor ikke koncentrere 
sig om kerneområdet i virk-
somheden og overlade den 
daglige økonomistyring til 
os?

Sådan spørger 47-årige Lis-
beth Christensen, indehaver 
af LC Regnskabshjælpen på 
Lollandsvej 11 i Middelfart, 
hvor firmaets snart fire an-
satte letter dagligdagen for 
en række små og mellemstore 
virksomheder.

Intet tungt aftenarbejde

– Hvilken virksomhedsleder 
har ikke prøvet at sidde til 
ud på aftenen for at klare de 
mest presserende administra-
tive opgaver, som eksempel-
vis fakturering, løn eller ind-
beretning til det offentlige? 
Det er ofte tungt arbejde, da 
ressourcerne er brugt til da-
gens kerneopgaver – at lede 
de enkelte virksomheder og 
holde kontakten til ansatte 

bygninger på Lollandsvej 9-11, 
der udover Pedersen & Mad-
sen blandt andet rummer LC 
Regnskabshjælpen og flere an-
dre virksomheder.

synergi i erhvervspark

– Vi har skabt en hel lille er-
hvervspark herude, hvor vi 
hjælper hinanden på kryds og 
tværs med forskellige opgaver. 
Lige fra udlån af donkraft og 
gaffeltruck til løsning af større 
opgaver, forklarer Bent Mad-
sen, indehaver af Pedersen 
& Madsen samt indehaver af 
DEAL GROUP sammen med 
hustruen Lisbeth Christensen, 
LC Regnskabshjælpen.

og kunder, fortsætter Lisbeth 
Christensen.

større overskud

Vælger de små og mellemstore 
virksomheder i stedet for LC 
Regnskabshjælpen som spar-
ringspartner, skaber det stør-
re overskud i hverdagen hos 
de enkelte virksomhedsledere 
til de opgaver, de brænder 
mest for – nemlig udvikling af 
deres firma.

LC Regnskabshjælpen løser 
opgaver fra den daglige bogfø-
ring til mere ledelsesmæssige 
opgaver – blandt andet:
Daglig bogføring, betalinger, 
debitor-kreditor, løn, moms, 
offentlige indberetninger, pro -

jektstyring, måneds- og kvar-
talsrapporter, budget og klar-
gøring til revisor.

ude og hjemme

– God økonomistyring giver 
større mentalt overskud, min-
dre stress og dermed et bedre 
resultat for virksomheden, 
tilføjer Lisbeth Christensen.

LC Regnskabshjælpen løser 
opgaverne ude hos kunderne 
eller i lokalerne på Lollands-
vej 11D. Firmaet tilbyder bog-
føring på C5-systemet med 
dagligt back-up, lige som regn-
skabsvirksomheden formidler 
økonomiske rapporter, så de 
er lette at forstå uden større 
kendskab til regnskab. 

Lc Regnskabshjælpen Aps
Lollandsvej 11 D, 1. sal · 5500 Middelfart

Tlf. 51 51 29 15
lc@regnskabshjaelpen.com

DEAL GRouP
Lollandsvej 9-11 · 5500 Middelfart

Tlf. 20 23 54 62 – 51 51 29 15
deal-group@profibermail.dk

Følgende virksomheder udnytter synergieffekter 
under fælles tag på Lollandsvej 9-11:

· RM Blik · MC Middelfart Motorcykler

· Azimut Yacht · JN Biler og Havemaskiner

· OK Tech · Murermester Jan Kristoffersen

· Madsen Holding · Pedersen & Madsen A/S Smede

· LC Finans · LC Regnskabshjælpen

· SPG Danmark · Lillebælt Maskinværksted

· Jespers Auto · El-Mester

ERHVERV FYN
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smedeværksted på
1200 kvm.
Pedersen og Madsen 
A/s har udvidet de 
moderne og funktio-
nelle rammer på Lol-
landsvej med ekstra 
350 kvadratmeter. 
Virksomheden løser 
stort set alle former 
for smedearbejde for 
kunder landet over

Det begyndte i 1990 i et værk-
sted på 150 kvadratmeter over 
for det gamle hospital, senere 
asylcenter og nuværende Qua-
lity Hotel Park Middelfart. 

stort spring

Beslutningen om at bygge nyt 
blev truffet i 1995, og med 

flytningen til Lollandsvej 9 i 
1997-1998 foretog smedevirk-
somheden Pedersen & Madsen 
et stort spring på flere områ-
der. I dag arbejder 17 smede 
og smedelærlinge i moderne 
og funktionelle rammer, der 
netop er udvidet med ekstra 
350 kvadratmeter til i alt 1200 
kvadratmeters værksted på 
Lollandsvej. 
Den 52-årige smedemester 
Bent Madsen har været med 
fra begyndelsen. Han ejer i 
dag virksomheden, der blandt 
andet producerer trapper, al-
taner, butiksinventar og stort 
set alle former for specialopga-
ver for kunder fra hele landet.

Det lysner

– Vi mærker selvfølgeligt også 
finanskrisen, der betød, at vi 
mistede omkring 25 procent af 
omsætningen sidste år. Sidste 
forår, da vi troede at vi skulle 
til og have travlt, var telefo-
nerne helt døde, og vi var nede 
i et sort hul. Men nu mærker 
jeg det som om, der begynder 
at ske noget igen. Verden går 
videre, og det finder vores kun-
der også ud af, forklarer sme-
demester Bent Madsen.

Med udsigten til at der atter 
kommer mere gang i hjulene 
og aktiviteterne på Lollands-
vej er Bent Madsen også åben 
for eventuelle nye samarbejder 
med andre lokale smedevirk-
somheder.

Ikke for små

– Skal vi være med og have del 
i større opgaver, må vi heller 
ikke blive for små. Men skal 
vi have et tættere samarbejde 

med andre smedevirksomhe-
der – eller måske lige frem slå 
os sammen med andre, så skal 
vi være enige om kursen, tilfø-
jer Bent Madsen.
I dag ligger Pedersen & Madsen 
meget centralt, både i forhold 
til det øvrige Middelfart og med 
kort afstand til motorvejen og 
kunderne rundt i landet. 
Virksomheden udspringer af 
det gamle smedefag og tiden, 

hvor smeden var en af de cen-
trale personer i lokalsamfun-
det, der fremstillede smede-
produkter samt reparerede 
og vedligeholdte lokale gårdes 
maskineri.

Pedersen & Madsen
Lollandsvej 11 · 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 54 61 · 20 23 54 62
www.pom.dk . bent@pom.dk
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I kraft af sin store er-
faring og kompetence 
indenfor Dynamics 
AX er det vestfynske 
IT-firma primær sam-
arbejdspartner for en 
lang række større dan-
ske og internationale 
virksomheder, når det 
gælder kvalitetssik-
ring af it-systemer 

”Som ekstern samarbejds-
partner fungerer Conclude IT 
som en fagligt topkvalificeret 
uvildig part, der leverer vær-
difuld sparring og alternative 
løsningsforslag i forhold til 
virksomhedernes eksisterende 
it-leverandører”, fortæller in-
dehaver Svend Torp Larsen. 

”Kundekredsen tæller blandt 
andet Stenhøj Autolifte, Carl 
Hansen & Søn, LM Glasfiber, 
Nissens, K.E. Burgmann og 
Orifarm. Vores kompetencer 
matcher de store konsulenthu-
ses. Vi arbejder i 100 % over-
ensstemmelse med kundens 
interesser og tilbyder blandt 
andet at være behjælpelige 
med justering og afstemning 
af it-systemer. Her skal vigti-
ge faktorer som krav, forvent-
ninger og tilgang til systemet 
afbalanceres med virksomhe-
dens kultur, organisation og 
generelle uddannelsesniveau.” 

sikkerhed, pålidelighed 
og funktionalitet

”Conclude IT arbejder dels 
med landing af igangværende 
projekter og dels med opbyg-
ning af nye systemer målrettet 
kundernes individuelle behov. 
I begge tilfælde følger vi pro-

cessen fra start til slut. Under-
vejs implementerer vi skræd-
dersyede delløsninger med 
individuelt designede funktio-
ner. I kraft af vores erfaring og 
kompetence kan vi udbygge et 
standardsystem med individu-
elle features i 100 % overens-
stemmelse med systemets ba-
sale funktionsmåde. Ofte viser 
det sig at være en fordel både 
at tilpasse systemet til kunden 
og omvendt. Erfaringsmæssigt 
giver gensidig tilpasning og 
fleksibilitet den højeste grad 
af sikkerhed, pålidelighed og 
funktionalitet i virksomhe-
dens hverdag. Conclude IT føl-
ger alle opgaver helt til dørs.” 

conclude IT
Møllebakken 24 · strib

5500 Middelfart 
Tlf. 20 77 88 96

www.concludeit.com
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De samarbejdende 
Middelfart-firmaer 
tog deres nye fælles 
domicil i brug den 1. 
juni sidste år, da de 
flyttede fra Indu-
strivej 5 til nr. 3B 
og hermed fik nye, 
større og bedre lo-
kaleforhold til lager, 
værksted og kontor

Trap-El Aps og 
Trap-VVs Aps

”Godt nok har vi ikke flyttet 
os meget i et større geografisk 
perspektiv, men flytningen er 
et stort skridt fremad for os, 
da vi nu råder over større, 
langt bedre og mere moderne 
faciliteter end tidligere, smiler 

Jesper B. Sørensen indehaver 
af Trap-EL. Med 21 ansatte i 
el og 7 i vvs var vi vokset godt 
og grundigt fra de tidligere lo-
kaler, hvor jeg overtog el-virk-
somheden i 2005. Firmaet, der 
har eksisteret siden 1952, hu-
sede også dengang både el- og 
vvs-service. I sommeren 2006 
kom min samarbejdspartner 
på vvs-området Flemming 
Jørgensen til.”

Ny hjemmeside på vej

”På el-siden er aktiviteterne 
indenfor alarmer og overvåg-
ning støt stigende, ligesom 
en ny stor aktivitet er hårde 
hvidevarer. Derudover er vo-
res aktivitetspalet blevet udvi-
det efter tilkomsten af et par 
større industrikunder, hvor de 
nye spændende opgaver blandt 
andet byder på energioptime-
ring på lys- og varmeområ-

derne. Når det gælder nybyg 
er vi i fuld gang med el, vvs 
og ventilationssiden af en ny 
multihal i tilknytning til Strib 
Idrætsefterskole. Både el- og 
vvs- firmaet servicerer på pri-
vatkundefronten en god fast 
kundekreds. Her løser vi en 
lang række meget afvekslende 
opgaver, der spænder lige fra 
småreparationer og udskift-
ninger til store ombygnings og 
renoveringsprojekter.      
Snart vil man kunne læse 
mere om dette og meget 
mere på vores nye hjemmesi-
der www.trap-el.dk og www.
trap-vvs.dk. Hjemmesiderne 
ventes klare i løbet af det tid-
lige forår. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte os for 
mere info.” 

Trap-El Aps 
ved Jesper B. Sørensen
Trap-VVs Aps 
ved Flemming Jørgensen  
Industrivej 3B  
5500 Middelfart 
Tlf. 64 41 05 30
EL: jesper@trap-el.dk
VVs: flemming@trap-vvs.dk
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- Små virksomheder har siden 
2006 kunnet fravælge revision, 
hvis de to år i træk ligger under 
to ud af tre grænsestørrelser 
på deres balancedag. Dog kan 
holdingselskaber og erhvervs-
drivende fonde ikke fravælge 
revision, forklarer registreret 
revisor Jørgen Halfdan Olsen, 
der sammen med registreret 
revisor Tom O. Petterson er in-
dehavere af Toprevision.

De nævnte grænsestørrelser 
er: En balancesum på 1,5 mio. 

kr., nettoomsætning på tre 
mio. kr. samt gennemsnitligt 
12 heltidsbeskæftigede i løbet 
af regnskabsåret. 

Yderligere lempelse

Som led i Regeringens plan 
for mindre bureaukrati er der 
stillet politisk forslag om, at 
revisionspligten bliver lem-
pet yderligere, så virksom-
heder med en omsætning 
under 72 mio. kr. fritages for 
revision. Vedtages forslaget 
i Folketinget, slipper cirka 
69.000 selskaber for revision.  
– Virksomhederne skal dog 
være opmærksomme på, at de 
kan blive mødt med krav om 
revision fra andre, eksempelvis 
långivere, tilføjer revisor Jør-
gen Halfdan Olsen. 

To bliver til én

Folketinget vedtog i maj 2009 

en ny selskabslov. Loven sam-
menskriver den hidtidige ak-
tie- og anpartsselskabslov. De 
første ændringer træder i kraft 
i løbet af foråret 2010 – blandt 
andet ændres kapitalkravene 
således, at kapitalen i et an-
partsselskab kun skal være 
80.000 kr. Et aktieselskab 
skal fortsat have en kapital på 
500.000 kr., men som noget nyt 
kan man ved stiftelsen nøjes 
med at indbetale 25pct. af ka-
pitalen. 

Lokal medspiller

Et er, at finanskrisen for øje-
blikket gør arbejdslivet surt for 
store dele af dansk erhvervsliv. 
Noget andet at virksomhederne 
måske mister deres økonomi-
ske overblik og de store fordele 
ved tæt økonomisk styring af 
forretningen. Gør de det, er der 
for alvor lagt op til problemer.

Toprevision, med afdelinger i 
Middelfart, Gelsted og Bogen-
se, står her klar som kompe-
tent lokal medspiller til de små 
og mellemstore virksomheder i 
det nordvestfynske område.
Toprevision er medlem af For-
eningen af Registrerede Revi-
sorer samt det faglige og ud-
dannelsesmæssige samarbejde 
Danrevi.

Revisionspligt ikke 
helt afskaffet

Toprevision 
Mandal Alle 16B
5500 Middelfart 
Tlf. 70 20 02 13

www.top-revision.dk
top@top-revision.dk
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Rolf Murer kvalitet 
– sten for sten

om- og tilbygninger, facade- 
og tagarbejde, fugning, reno-
veringer, reparationer, vedli-
geholdelse, ud- og indvendig 
vandskuring, badeværelser og 
køkkener, flise- og klinkear-
bejde, støbning af gulve samt 
forsikringsskader. 

Reklamationer, nej tak

- Jeg er parat til at hjælpe kun-
derne med deres ønsker og 
giver gerne gode ideer, råd og 
vejledning. Det er vigtigt, at vi 
leverer et godt resultat til til-
fredse kunder, at vi overholder 
vores aftaler og undgår enhver 
anledning til reklamation, til-
føjer Rolf Christensen. 
Murerfirmaet er medlem af 
Dansk Byggeri. Dermed følges 
der løbende med i nye love og 
regler og den seneste udvikling 
inden for byggebranchen. 

Middelfarts unge 
murermester trodser 
finanskrisen og har 
ansat tre ekstra mand 
det seneste halve år. 
Kvalitet, godt håndværk 
og sans for detaljerne 
er nøgleord

Førstkommende april er det fire 

år siden, at Rolf Christensen, 
nok bedre kendt som Rolf Mu-
rer, sprang ud i tilværelsen som 
selvstændig murermester. Det 
er gået både godt og stærkt for 
den unge håndværksmester, der 
i dag samarbejder med private 
boligejere, offentlige kunder og 
eksempelvis boligforeninger. 

Godt samarbejde

- Vi har fået mange private kun-
der og blandt andet lavet en del 

badeværelser. For øjeblikket er 
vi også i gang med at bygge to 
lejemål til vores udlejer og to 
tilbygninger til Middelfart Pro-
duktionsskole. En udvikling der 
også skyldes et fint samarbejde 
med flere lokale tømrermestre, 
forklarer Rolf Christensen, der 
begyndte sin faglige løbebane 
som murerlærling i 1994.
Murermesteren og hans med-
arbejdere løser alle former for 
murerarbejde, blandt andet 

Murermester Rolf Christensen, 
yderst t.v., og resten af holdet, 
lærlingene Theis Hansen og 
Henrik Kristensen, voksen
lærlingene Max Jensen og 
Dennis Jensen samt Dennis 
Jeppesen og Rasmus Jakobsen, 
de to sidstnævnte ikke med 
på fotoet.

Murermester Rolf christensen . Industrivej 5, 5500 Middelfart . Telefon 20 75 78 70 . www.rolfmurer.dk . rolf@rolfmurer.dk 

Hotel Troense
Perlen ved Svendborgsund
– er beliggende i den idylliske gamle skipperby på 
øen Tåsinge lige ud til det dejlige blå Svendborgsund

Vi har flere møde- og konferencelokaler, 
det største med plads til maksimum 120 deltagere, 
dog afhængig af borde og stoleopstillingen

Strandgade 5-7 · Tåsinge
5700 Svendborg · Tlf. 62 22 54 12
www.hoteltroense.dk

· Kunne du tænke dig ØGET OMSÆTNING
· Kunne du bruge FLERE KUNDER
· Skal du have trimet dit regnskab

Så bestil et gratis servicetjek af din virksomhed
Ring til Jørn Vistisen og bestil tid på
Tlf. 2175 4712 eller jvregnskab@forum.dk

T. Hansens domicil  
i Middelfart

Tlf. 62 22 20 33
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stærkt vvs-hold 
rykker ud 

Vestfyns VVs service 
A/s er med 11 dygtige 
fagfolk et af de større 
vvs-firmaer i Middelfart 
Kommune – og med 
på Rundt om Bolig og 
Fritid-messen 6. og 7. 
februar

Ni svende og to lærlinge, an-
ført siden firmastarten i 1986 
af indehaver Torben Johansen, 
gør Vestfyns VVS Service A/S 
til ét af de større af slagsen i 
Middelfart Kommune. Med 
størrelsen følger også faglige 
spidskompetencer, viden og 
erfaring, der dagligt og året 
rundt kommer firmaets man-
ge kunder til gode.
- Det handler om god service 
og høj kvalitet. Det kendeteg-
ner Vestfyns VVS Service A/S. 

Vores kunder kommer igen og 
igen. De er glade for det ar-
bejde og den service, vi leverer, 
forklarer indehaver Torben Jo-
hansen.

Alt i vvs

VVS-firmaet tilbyder natur-
ligvis alle former for service, 
vedligehold og installationer 
på området for vand, varme og 
sanitet. Installation af stoker-
fyr til træpiller, olie-, gas- og 
brændefyr samt jord- og sol-
varmeanlæg hører også med 
på menukortet. Firmaet leve-
rer desuden Statoils oliefyrs-
service på Nordvestfyn.
Efter firmaets åbning i Gel-
sted flyttede det og Torben Jo-
hansen til den nuværende pla-
cering på Granlygaard i 1992. 
Her har de ansatte indrettet 
sig i landejendommens tidli-
gere kostald, og siden er virk-
somheden vokset via opkøb 

af Holse VVS i 2001, Hygind 
Smedes vvs-afdeling i 2005 og 
VVS Kauslunde i 2007.

God rådgivning

- Middelfart og Assens kom-
muner er vores hjemmebane. 
Vi tilbyder god rådgivning og 
dialog med kunderne, vores 
dygtige håndværkere og bru-
gen af de bedste materialer 
som nøgleværdier og årsagen 
til firmaets godt 23 fremgangs-
rige år, fortsætter indehaver 
Torben Johansen.
70 procent af omsætningen 
hentes hos de private kunder, 
mens de resterende 30 procent 
stammer fra erhvervskunder 
og offentlige institutioner, her-
under skoler. 

Messe 6. og 7. februar

Vestfyns VVS Service A/S del-
tager i weekenden 6. og 7. fe-
bruar i messen Rundt om Bo-

lig og Fritid i Lillebæltshallen 
i Middelfart.
- Her står vi klar til at fortælle 
boligejerne meget mere om 
miljøvenlige opvarmnings-
former som jord- og solvarme 
samt nye og meget energief-
fektive olie- og gasfyr, tilføjer 
Torben Johansen.

Garanti

Via garantiordningen for vvs-
arbejder tilbyder Vestfyns VVS 
Service en betryggende sikker-
hed og garanti for det arbejde, 
firmaet udfører. Dansk VVS 
Garanti-ordningen sikrer, at 
en privat forbruger, der får 
medhold i en sag ved Anke-
nævnet for Tekniske Installa-
tioner, får kendelsen opfyldt.

Vestfyns VVs service A/s · Granlyvej 44 · 5592 Ejby · Tlf. 64 46 25 80 · 40 14 25 80
www.vestfyns-vvs.dk ·torben@vestfyns-vvs.dk
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Allan leverer varm service

også erhverv
Han har samarbejde med 
Dansk Varmeservice, og kører 
næsten alle energiformer. For-
uden mange private kunder har 
A.H. Varmeservice således også 
virksomheder på kundelisten.
– Jeg er altid klar med gode råd 
og et godt tilbud, hvis man har 
brug for service eller overvejer 
at skifte varmekilde i sit hus el-
ler i firmaet, slutter Allan Hen-
riksen.

Rådgivning, service, renovering 
samt montering – og alt ind 
i mellem. A.H. Varmeservice 
og indehaver Allan Henriksen 
tager sig kort sagt af boligens 
varmesystem, så det fungerer 
optimalt året rundt.

Vigtig kontrol

– Uanset typen af opvarm-
ningsform tilbyder jeg årlige 
tjek. Dermed slipper kunderne 
for selv at huske på at få udført 
denne vigtige service, der sik-
rer optimal drift af anlægget.  

Det klarer jeg helt automatisk 
for dem, fortæller Allan Hen-
riksen.
Lige nu har A.H. Varmeservice 
forrygende travlt med mas-
ser af ekstra arbejdstimer alle 
ugens syv dage. En naturlig 
konsekvens af vinterens kolde 
greb også i det nordvest- og 
midtfynske område, der er Al-
lan Henriksens naturlige hjem-
mebane.

salg og service

A.H. Varmeservice er også den 

oplagte leverandør, når kunder-
ne er interesserede i nødvendigt 
tilbehør som olietanke og bræn-
deovne beregnet på træpiller.  I 
forbindelse med montering af 
nye brændefyr, står Allan Hen-
riksen også klar til at fjerne de 
gamle udtjente fyr og eventu-
elle olietanke.
– Jeg hjælper gerne kunderne 
med at komme af med det hele, 
og det er mange mennesker 
glade for, da de dermed slipper 
for en masse bøvl, forklarer in-
dehaveren.

A.H. Varmeservice kræser om bl.a. oliefyr, stokerfyr til træpiller og varmepumper,  
så de ikke går ud, når der er brug for dem

A.H. Varmeservice · Kauslundevej 68 · 5500 Middelfart 
Tlf. 40 40 16 72 · www.ah-oliefyr.dk · ah-oliefyr@bolig.dk
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Fynbobyg A/s udvider 
til Fredericia 

projekternes afslutning, forkla-
rer Fynbobyg.  

Nye tiltag 

Fynbobyg har investeret i en 
maskine til indblæsning af 
rookwool, glasuld, papiruld og 
perlite (flamigokugler) til efter-
isolering af evt. hulmur, loft-
rum, skunke, gulve og etagead-
skillelser.
Personalet er fornyligt uddan-
net til håndtering og nedkæm-
pelse af svampeskader. De kan 
sikrer, at der tages hånd om 
svampeskader på en faglig og 
professionel måde.
Udover at vi er VELFAC vin-
duesmestre er vi nu også blevet 
VELFAC forhandlere.

Tømrerfirmaet Fynbo-
byg A/s, drevet af 
tømrermester Peter 
Jørgensen siden 2005, 
etablerede 1. novem-
ber sidste år en ny 
af deling på Dådyrvej 
10 i Fredericia med 
tidligere tømrermester 
Peter V. Hansen som 
daglig leder

Firmaets 12 dygtige medarbej-
dere løser godt og vel 300 opga-
ver årligt med hovedkontor på 
Hollændervej 106 i Middelfart 
og snedkerværksted på Urania-
vej 18, ligeledes i Middelfart.
Firmaet har stor erfaring med 
total-, hoved- og fagentrepriser 
og sætter en stor ære i godt 
håndværk samt tilfredse kun-
der i forbindelse med de mange 
spændende og udfordrende op-
gaver.

Gratis energitjek og  
termografering

Som en nyhed tilbydes virksom-

heder, private og institutioner 
nu et gratis energitjek med ter-
mografering. Fynbobyg oplever 
en stor interesse fra private 
husejere for et gratis energitjek 
af deres boliger. Samtidigt til-
byder firmaet energitjek til 
husejere der går sammen om 
at energirenovere. Fælles for 
projekterne er, at den enkelte 
husejer eller virksomhed opnår 
stordriftsfordele. Interesserede 
kan nu henvende sig til Fyn-
bobyg for at høre nærmere. Et 
lignende projekt i Føns gav ni 
husejere en samlet besparelse 
på 60.000 kr. ved at gå sammen 
om at energirenovere – og hertil 
kommer den løbende energibe-
sparelse. 

Klimaplan med Middelfart 
Kommune

I efteråret 2009 har Fynbobyg 
samarbejdet med Middelfart 
Kommune om Min klimaplan 
2.0 – der forbinder stordrifts-
fordele med energirenovering af 
private husstande. Tømrerfir-
maet tilbyder energirådgivning, 
termografering, udarbejdelse af 
tilbud og udførelse af det prak-
tiske tømrerarbejde. Partnerne 
har sammen udarbejdet meto-
den, der sikrer boligejerne mest 
mulig besparelse for mindst 
mulig investering.

På forkant med fremtiden

Udover gratis energitjek opere-
rer Fynbobyg med en klimatisk 
tilstandsrapport, der tilbyder 
gennemgang ved tømrer, VVS- 
og energikonsulent møntet på 

områder som isolering, vinduer, 
døre og tag, teknisk isolering 
af rør, vand- og varmekilder og 
el-besparende foranstaltninger 
som eksempelvis hårde hvide-
varer.
Rapporten giver et samlet til-
bud og en rapport til boligejerne 
– med komplet forslag til forbed-
ringer, inklusiv finansierings-
forslag og årlig energibesparelse 
og punkter som nedbringelse af 
CO2-udledning og forbedret bo-
ligmasse.  
– Vores mål er at tilbyde ESCO-
projekter, Energy Service 
Company-projekter, der finan-
sieres af deltagernes besparel-
ser på energi-, drifts- og vedlige-
holdelsesudgifter i årene efter 

Fynbobyg A/s
Hollændervej 106 . 5500 Middelfart

Tlf. 64 41 73 81 · 41 62 20 50
www.fynbobyg.dk
mail@fynbobyg.dk
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”Både i privat- og erhvervs-
segmentet oplever vi netop nu 
stor kundetilvækst, og i den 
forbindelse modtager vi me-
gen positiv kundefeedback”, 
fortæller afdelingsdirektør 
Claus Hansen. ”Folk sætter 
pris på Middelfart Sparekas-
ses høje grad af synlighed i 
lokalområdet. Vores lokale 
indlevelse og engagement gør, 
at flere og flere ønsker at blive 
kunder hos os. Over hele lin-

jen gør vi vores yderste for at 
yde optimal service og rådgiv-
ning - såvel til nye som til ek-
sisterende kunder.”

Danmarks Bedste  
Arbejdsplads

”På basis af Great Place to 
Work® Institute’s store årlige 
undersøgelse af trivsel og ar-
bejdsglæde på de danske ar-
bejdspladser har Middelfart 
Sparekasse i 2009 for tredje 
gang vundet titlen som Dan-
marks Bedste Arbejdsplads. 
Med vores unikke ledelses- og 
organisationsmåde får vi cen-
trale begreber i hverdagen som 
arbejde, fritid og troværdighed 
til at hænge sammen og gå op 
i en højere enhed. Gennem de 
sidste syv år har vi formået 
at placere os i undersøgelsens 
absolutte top – tæt fulgt af Mi-
crosoft Danmark.”

Ideel økonomisk  
samarbejdspartner

”I privatsegmentet kommer 
vi hele den økonomiske palet 
rundt. Vi kan hjælpe vores 
kunder med rådgivning om alt 
- fra omlægning af lån til fi-
nansiering af renoveringer og 
ombygninger eller nyanskaf-
felser som biler, motorcykler 
og både. Det kan altid betale 
sig at gå i dialog med sin lokale 
sparekasse. I erhvervsregi har 
vi meget bred branchedæk-
ning. Middelfart Sparekasse 
er en ideel samarbejdspartner 
– hvad enten det gælder øko-
nomisk sparring i hverdagen 
eller specialiseret rådgivning 
om nye forretningstiltag.”

Aktiv spiller i  
lokalsamfundet

”Middelfart Sparekasses rolle 
som aktiv spiller i udviklingen 
af lokalsamfundet illustreres 
blandt andet af vores sponsor-
støtte til Trekantsområdets 
foreningsliv. På børne/unge-
området støtter vi børnehaver, 
skoler og sportsklubber – både 
generelt og omkring en række 
spændende enkeltstående be-
givenheder. Blandt dem finder 

man Middelfart Boldklubs 
årlige fodboldskole i efterårs-
ferien, der i 2009 samlede 110 
børn. En anden stor begiven-
hed er Børnehavernes Dag, der 
afvikles i maj og blandt meget 
andet omfatter et frokostar-
rangement med ikke mindre 
end 800 deltagende børn.” 

Fra busrejser til  
havnefront og elitesport

”Også på voksenområdet har 
Middelfart Sparekasse stort 
engagement. Vi støtter blandt 
andet MG og BK – Middelfart 
Gymnastik og Boldklub, GV 
– Ejby/Middelfart Håndbold-
klub, Middelfart Badminton-
klub, Match Race Centret og 
Rock Under Broen. Sparekas-
sen er medejer af Kulturøen 
og har medvirket i finansie-
ringen af havnefronten. Vi 
spænder lige fra Middelfart 
Ældreklubs årlige bustur 
sydpå til individuelle sponso-
rater målrettet professionelle 
sportsudøvere. På eliteplan 
støtter vi bl.a. Mikkel Hansen, 
der spiller for FC Barcelona og 

er en af verdens bedste hånd-
boldspillere.”

Nyt vartegn for hele  
Middelfart

”Middelfart Sparekasse ser 
frem til marts 2010. Her kan 
vi byde kunder, samarbejds-
partnere og forretningsfor-
bindelser velkomne i vores ny 
domicil på havnen”, afrunder 
Claus Hansen. ”Med en for-
nem placering og flot arkitek-
tonisk linjeføring bliver det et 
nyt visuelt vartegn for hele 
byen.”          

Middelfart sparekasse

Middelfart sparekasse
Algade 69

5500 Middelfart
Tlf. 64 22 22 22
www.midspar.dk

Trods de internationale økonomiske svære odds har sparekassen klaret sig tilfredsstillende  
i 2009 og ser optimistisk på fremtiden. Middelfart sparekasse har fingeren på pulsen og er  
solidt funderet med filialer i hele i Trekantsområdet
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Lene laver beregninger 
for dig
Erhvervsmedarbejder Lene Harders 
Pedersen er klar ved telefonen og 
til at hjælpe dig med beregninger 
af realkredit og låneomlægninger.

Flemming – erfaren 
sparringspartner
Erhvervsrådgiver Flemming Jensen 
er den erfarne rådgiver med fi ngeren 
på pulsen og stort engagement i det 
lokale erhvervsliv. 

Lene har blik for din 
virksomhed
Erhvervsrådgiver Lene Kosmos giver 
engageret sparring til din virksomhed 
– leveret med et glimt i øjet.

Lone er til stede i dit område
Lone Søgaard Jeppesen er afdelings-
direktør i Strib og ser det som sin 
vigtigste opgave at være til stede for 
kunder, kolleger og i lokalområdet. 

Claus holder fast i værdierne
Claus Hansen er afdelingsdirektør i 
Middelfart og arbejder med Spare-
kassens engagement i erhvervsliv og 
lokalområde.

Rikke er engageret i 
dit område
Erhvervsrådgiver Rikke Jakobsen giver 
dig altid en engageret og erfaren 
rådgivning og hjælper dig med at 
udvikle dit lokale netværk.

Middelfart afdeling
Algade 69
5500 Middelfart
Telefon 64 22 22 22 

Strib afdeling
Vestergade 34, Strib
5500 Middelfart
Telefon 64 40 17 50

Fredericia afdeling
Prinsessegade 95
7000 Fredericia
Telefon 75 93 08 00

Vejle afdeling
Vestre Engvej 1A
7100 Vejle
Telefon 75 83 66 66

Kolding afdeling
Buen 7
6000 Kolding
Telefon 75 53 89 00

Uldum afdeling
Søndergade 17
7171 Uldum
Telefon 75 67 92 11

Ødsted afdeling
Ribevej 50 A, Ødsted
7100 Vejle
Telefon 75 86 45 43

Hedensted afdeling
Østerbrogade 11 A
8722 Hedensted
Telefon 76 74 11 50

Vinding afdeling
Vindinggård Center 23
7100 Vejle
Telefon 76 42 07 30

www.midspar.dk
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Middelfart Sparekasse er for 
tredje gang på fem år kåret som 
Danmarks bedste arbejdsplads. 
Det er selvfølgelig dejligt for os 
i Sparekassen, men betyder det 
noget for dig som erhvervs-
kunde? Svaret er JA! 

Stemningen på arbejdspladsen 
smitter af på kundetilfredsheden. 
Kom ind og lad os tale rådgivning, 
fi nansiering eller hvad der lige 
nu ligger dig på hjertet. Vi vil 
meget gerne støtte fornuftige 
investeringer, der bidrager til 
at få gang i nye initiativer. Og 
vi er sikre på, at du vil opleve 
vores medarbejdere som glade, 
rundhåndede og til at tale med. 

Vi giver ganske enkelt mere af 
os selv. Her er et udpluk af alt 
det, du får som erhvervskunde i 
Sparekassen:

•  En personlig rådgiver, som 
kender dig og din virksomhed

•  Hurtig betjening, så du har tid til 
at passe din virksomhed 

•  En rådgiver, som kan træffe 
selvstændige beslutninger med 
det samme 

•  Danmarks bedste kundeservice 
og NetBank (ifølge Analyse 
Danmark/Børsen) 

•  Alt samlet på ét sted – fi nan-
siering, leasing og forsikring 

•  Fokus på dig og din virksomhed 
– vi foretrækker at mødes på din 
hjemmebane 

•  Vi hjælper dig med det praktiske 
– budget, Multidata, PBS og 
meget mere 

•  Fokus på dine ansatte – pension, 
sundhedsforsikring og kritisk 
sygdom 

•  En Sparekasse, som viser 
interesse for udvikling af dit 
lokalområde 

•  Adgang til en række spændende 
netværksarrangementer for 
erhvervslivet

Vi har overskud til dig

Mærk stemningen på Danmarks bedste arbejdsplads

Lene Harders Pedersen 
64 22 22 11
lhp@midspar.dk

Flemming Jensen
64 22 22 12
fj@midspar.dk

Lene Kosmos
64 22 22 65
Lkos@midspar.dk

Lone Søgaard Jeppesen
63 40 03 35
lsj@midspar.dk

Claus Hansen
64 22 22 10
ch@midspar.dk

Rikke Jakobsen
64 22 22 93
rj@midspar.dk
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Tømrermester Tommy 
Fjordhauge, Lauge 
Tøndering Aps, er ikke 
påvirket negativt af 
finans krisen. To an-
satte er kommet til de 
seneste måneder

Det lyder næsten for godt til at 
være sandt, men det er rigtigt. 
Efter at tømrermester Tommy 
Fjordhauge i oktober 2007 over-
tog tømrer- og snedkerfirmaet 
Lauge Tøndering, har firmaet 
faktisk haft så meget at se til, at 
yderligere to tømrere er ansat i 
de seneste fem måneder.

God energipakke

– Vi har fået flere større opga-
ver, blandt andet for en større 

boligforening, og så har ener-
gipakken, Regeringens tilskud 
til forbedring af boliger, været 
en stor hjælp for os. Det har gi-
vet rigtigt mange opgaver med 
udskiftning af bl.a. vinduer og 
døre, forklarer Tommy Fjord-
hauge.
Firmaet monterer blandt andet 
alle typer vinduer i træ, træ-alu 
og plast.
Opgaven for ovennævnte bolig-
forening gik ud på at forstærke 
ydervægge og tag efter en større 
omgang byggesjusk. Her har tre 
mand arbejdet på opgaven i fle-
re måneder.

Alle opgaver

Virksomheden løser vidt for-
skellige tømrer- og snedkerop-
gaver, fra mindre reparationer 
til større entrepriser.
– Det er blandt andet tagreno-

vering og udskiftning af vin-
duer og døre, montering af køk-
kener og alt andet traditionelt 
tømrerarbejde. Lige nu laver vi 
blandt andet to nye badeværel-
ser sammen med en murerkol-
lega, lyder det.
Tømrerfirmaet beskæftiger syv 
ansatte, fordelt på svende og 
lærlinge, og der er for øjeblikket 
en lille overvægt af private kun-
der i forhold til kommunale og 
andre offentlige opgaver.

Ingeniør og arkitekt

Lauge Tøndering ApS er med-
lem af Dansk Byggeri og Byg 
Garantiordningen. Firmaet 
samarbejder også med en lokal 
ingeniør og arkitekt, der gerne 
udarbejder spændende og in-
spirerende oplæg til større eller 
mindre renoveringer og nybyg-
geri. 

Tømrer ansætter 
flere trods krisen

Lauge Tøndering Tømrer/snedkerfirma · Tornhøjvangen 11, 5591 Gelsted · Tlf. 64 49 11 27
 www.lauge-toendering.dk · mail@tommy-fjordhauge.dk 

 

Etablereing af kloak ved:
· Nybygning · Tilbygning · Ombygning · Dræning · Nedsivning 
af spildevand (Septiktank) · Faskine til regnvand · Ændring af 
septiktank til tilslutning til offentlig kloak · Genbrugsanlæg  
· Kloakering ved landbruget · Alternative spildevandsrense
muligheder · Biologisksandfilter · Pilerenseanlæg · Minerens
ningsanlæg · Samletank · Afvanding af udendørsareal

Etablering af:
· Olieudskiller · Fedtudskiller · Syreneutralisator · Støbearbejde 
· Mindre anlægsarbejde

Vejrupvej 44 · 5464 Brenderup  
Tlf. 64 48 11 66 · Mobil 22 11 37 39

jjkloak@city.dk · www.jjkloak.dk

JJ Kloakentreprenøren

Kvalitetsprodukter:
Markiser 

Persienner 

Plisségardiner

Rullegardiner

Lamelgardiner

Tlf. 62 21 30 45 · www.bøgildaps.dk

Solafskærmning
Glarmesterve j  14
5700 Svendborg

BESØG VORES 

SHOWROOM

Salg til 
erhverv og 
privat
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“Allerede i 2008 kunne Sinatur 
Hotel Sixtus slå sin hidtidige 
omsætningsrekord,” fortæller 
Vibeke Stentoft. “Og i februar 
samme år påbegyndte vi en 
10 millioners renovering, som 
blev afsluttet helt efter planen 
i april 2009. Hermed er hotellet 
blevet tidssvarende og matcher 
fremtidens krav. Køkkenregio-
nerne har fået udskiftet samt-
lige faciliteter, og derudover 
kan vi glæde os over en ny per-
sonalekantine og et nyt stort 
depot. Samtlige mødelokaler er 
udstyret med helt nye møbler 
og nye av-faciliteter. Desuden 
har vi revet en mur ned og kan 
nu, som prikken over i’et, præ-
sentere vores gæster for en ny 
smuk udsigt over Lillebælt.” 

Alsidig aktivitet og  
naturskøn beliggenhed

”Sinatur-kæden består af seks 
hoteller med skov, strand og 
vand som varemærke. Vores 
placering i det naturskønne 
område ved Middelfart, giver 
os en central beliggenhed lige 
midt i landet og hotellet er et 
lettilgængeligt rejsemål for 
alle, hvad enten de er i bil eller 
med tog. Sinatur Hotel Sixtus 
byder på en alsidig vifte af ak-

tiviteter, der både appellerer til 
erhvervskunder og til private. 
Vi har således velindrettede lo-
kaler til konferencer og møder, 
og hyggelige festlokaler til sel-
skaber og fester af enhver art 
fra receptioner, konfirmationer, 
bryllupper og til fødselsdage.” 

sammenhængende  
kvalitetsoplevelse

“Arkitektonisk befinder hotel-
let sig i en klasse for sig. Her 
er på alle måder højt til loftet, 
og stedets intimitet bevirker, 
at mange gæster oplever et be-
søg hos os som at træde ind i et 
privat hjem. Hos os er stress et 
fremmedord, og efter sigende 
skulle der hvile en helt speciel 
ro over Sinatur Hotel Sixtus. 
Samtidig er vi i allerhøjeste 
grad gearede til at give vores 
gæster en sammenhængende 
kvalitetsoplevelse, der spænder 
lige fra udsigten over værelses-
komforten til restaurantens 
kulinariske formåen.” 

Målrettet uddannelse

”Sinatur Hotel Sixtus har et 
helt igennem motiveret, pro-
fessionelt og engageret perso-
nale, der gennem målrettet 
uddannelse bibringes de helt 
rigtige kompetencer til at kun-
ne yde den høje service, hotel-
let er kendt for. For eksempel 
gennemgår Sinatur-kædens 
kokke alle en specialuddannel-
se på højt niveau varetaget af 
Meyers Consulting. Over hele 
linjen støtter vi op omkring 
tilegnelse af nye kompetencer. 
Således vil en helt ny tjener-
uddannelse fremover løbende 
sikre, at også denne faggruppe 

er klædt på til fremtidens ud-
fordringer og krav til service, 
salg m.v.”   

Lækkert, hjemmelavet  
og enkelt

“Køkkenchef Brian Hvidsten 
står bag udviklingen af hotel-

lets kulinariske grundprincip 
“Back to Basics”. Det betyder 
lækker, hjemmelavet og enkel 
nordisk mad tilberedt helt fra 
bunden af årstidens råvarer. 
Vi benytter i den forbindelse 
en lang række lokale kvalitet-
sleverandører af frugt, grønt, 
fisk og kød m.m. Der er stigen-
de opmærksomhed omkring 
vores à la carte menuer – både 
i privat- og erhvervssegmen-
tet. Sinatur Hotel Sixtus har 
såvel frokost som aftenmenuer 
på programmet, og alle er vel-
komne. Man kan gå direkte 
ind fra gaden, men vi anbefaler 
dog at bestille bord i forvejen,” 
siger Vibeke med et smil. 

sinatur Hotel sixtus
Da Vibeke stentoft tiltrådte som hoteldirektør på sinatur Hotel sixtus i august 2007,  
var de vigtigste mål hurtigst muligt at øge publikumstilstrømningen. Det skulle ske ved at  
udbrede kendskabet til hotellet samt at få huset opgraderet service- og facilitetsmæssigt. 
Det er i den grad lykkedes.

sinatur Hotel sixtus
Teglgårdsvej 73
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 19 99
www.sixtus.dk
sixtus@sinatur.dk
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JR smedeteknik

andet med egenproducerede 
pyloner, støjindkapsling samt 
diverse udviklingsopgaver. 
Endelig servicerer JR Smede-
teknik en stor gruppe privat-
kunder, og her ligger det akti-
vitetsmæssige hovedfokus på 
altaner, trapper og så videre. 
Alle interesserede er velkomne 
til at ringe for et uforbindende 
tilbud”, slutter Jesper Rasmus-
sen. 

”JR Smedetekniks samarbejde 
med Kustrup Smeden i det nye 
værksted i Roerslev betyder 
øget fokus på løsning af større 
opgaver”, fortæller Jesper Ras-
mussen. ”Udover at aflaste hin-
anden i spidsbelastningssitua-
tioner leverer vi i fællesskab en 
stigende mængde bygningsstål, 
ligesom vi samarbejder om løs-
ningen af en række større sme-
deopgaver. Vi supplerer kort 

sagt hinanden supergodt, når 
det gælder sparring, knowhow 
og kompetencer.”     

Produktion, reparation, 
montage

”JR Smedetekniks vidtspæn-
dende aktivitetsfelt indenfor 
produktion og montage spæn-
der fra gelændere til pyloner 
i alle størrelser. Dertil kom-
mer fremstilling af altaner, 

balkoner, gangbroer, reposer, 
trapper og meget mere. Mon-
tageopgaverne, der løses i både 
ind- og udland, relaterer sig 
blandt andet til renovering af 
ferskvandsgeneratorer og re-
paration af bageriovne. Blandt 
kunderne herhjemme er Cola, 
Nordtech Maritime Service, 
Skov Industri, OK Tech og Ze-
derkof. I forhold til dette kun-
desegment arbejder vi blandt 

JR smedeteknik · Røjle Bygade 89 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 32 23 · Tlf. 25 36 94 40 · jrsmedeteknik@mail.dk · www.jr-teknik.dk

Middelfart-firmaet, der leverer stålkonstruktioner, smedearbejde,  
montage og underleverandørarbejde til kunder i ind og udland, har via  
et nyetableret lokalefællesskab og samarbejde med Kustrup smeden  
øget sit værkstedsareal med 300%

Jessens Mole 15 
5700 Svendborg
Tlf: 70 300 330
www.kortermann-it.dk

HP Mini 210-1020eo 
Atom N450 10.1” LED 1GB 
250GB Win7 Starter GMA 3150 

TCO 05 Energy Star 
1000:1 250 Nits 5ms 
1440x900

Gode HP tilbud fra Kortermann-IT
HP LE2201w 22” 
Widescreen LCD Monitor

Kr. 999,- 
excl. moms

Kr. 2.299,- 
excl. moms
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Englænderne siger som be-
kendt my home is my castle”.
Hos Dyrup profCenter, den 
tidligere Farvebøtten-forret-
ning på Jernbanegade 4 i Mid-
delfart, spiller forretningens 
indre også en meget vigtigt 
rolle som skueplads for et helt 
nyt butikskoncept, der tilbyder 
et bredt og inspirerende sorti-
ment i udsmykning af boligen.
Sortimentet byder stadig på 
masser af kvalitetsmaling i 
stærke mærker som Dyrup 
og GORI. Personalets faglige 
ekspertise er også i top, og det 
betyder, at kunderne tilbydes 
rådgivning om helt unikke og 
individuelle løsninger.

Væg, loft og træværk

Dyrup profCenters filosofi op-
fordrer og inspirerer dermed 
kunderne til at bruge deres 
vægge, lofter og træværk på en 
eller flere måder: Mal dem, de-
korer dem, tapetser dem � med 
det kunderne bedst synes om. 
Idéen om at skabe liv til hjem-
mets rum kan således udføres 
på alverdens måder.
Kun fantasien sætter grænser, 

og derfor rækker forretnin-
gens sortiment langt ud over 
de mere traditionelle varer, 
der normalt findes i en farve-
handel, såsom klistermærker, 
vinduesfolier og fototapeter. 
Hvad enten Du har besluttet 
dig for at male eller forny din 
bolig, eller Du blot har lyst til 
at søge inspiration, så hjælper 
Dyrup profCenter dig godt på 
vej.

Inspirationsområde

I butikken tager det hyggelige 
og velindrettede inspirations-
område godt imod gæsterne 
med rolige omgivelser og en 
god kop kaffe. Området er fyldt 
med de nyeste bolig- og tapet-
bøger samt livsstilsmagasiner, 
så nysgerrige og interesserede 
kan følge med i de seneste ten-
denser og få inspiration til nye 
farver på de hjemlige vægge.
Sidste år, 2009, blev året, hvor 
tapet blev det helt hotte. Få vo-
vede at tapetsere deres vægge, 
eller nøjedes måske med en 
enkelt væg. Dyrup profCenter 
tror, at tendensen forstærkes 
her i 2010, og derfor står Dy-

rup profCenter klar med et 
bredt udvalg af tapeter, der 
dækker alle rum fra stuen til 
soveværelset.

Pris- og farvegaranti

2010 er også året, hvor fotota-
peter og vægvinyler er det helt 
nye inden for vægdekoration. 
Fototapeter og vægvinyler til-
fører således stuen nyt liv på 
få øjeblikke, og Dyrup prof-
Center står derfor også klar 
med spændende udvalg i disse 
nyheder.
Dyrup profCenter forhandler 
også Dyrup & GORI profes-

sional malerprodukter til både 
den professionelle og gør det 
selv forbrugeren. Butikken 
holder dagligt åbent fra klok-
ken 7 til 17.30, lørdag fra kl. 9 
til 13.
ProfCentret stoler så meget på 
gør det selv kundeløsningerne, 
at centret tilbyder såvel pris- 
som farvegaranti. Dermed 
handler kunderne til marke-
dets bedste priser helt uden ri-
siko for, at resultatet ikke står 
mål med forventningerne.    

Dyrup profcenter  
– ny hjemlig inspiration

Dyrup profcenter · Jernbanegade 4 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 03 10 · www.dyrup.dk · middelfart@profcenter.dk
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Denne tegning er vor ejendom og må ikke kopieres, overdrages til eller
udnyttes af tredie person uden skriftlig samtykke fra BN SKILTE A/S.

Københavnsvej 170

4000 Roskilde

Tlf.: 46 75 46 37

Fax: 46 75 46 38

Jomfruløkken 6

8900 Randers

Tlf.: 86 42 13 77

Fax: 86 42 13 00

dato
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LV
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Dyrup
Jernbanegade 4
5500 Middelfart

Erik Rasmussen og indehaver John Risager, Dyrup profCenter. 

Den tidligere Farvebøtten-butik på Jernbane-
gade i Middelfart er overtaget af John Risager. 
Han opfordrer til at vægge, lofter og træværk 
bruges på nye inspirerende måder
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Skipperkroen
Søndervej 1 · Thurø · 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 50 12
info@skipperkroen-thuro.dk
www.skipperkroen-thuro.dk 

BALDAKIN COMPOSITE DESIGN ApS
 
 

 Administration: 
 Rudbæksbanke 31A, 5500 Middelfart
 
 Produktion: 
 Skærbækvej 37, Taulov, 7000 Fredericia 
 Salesmanager: Bent Erdmann
 Tel: +45 70 20 90 30
 Kontakt: baldakin@stribnet.dk w

w
w

.b
al

da
ki

n.
dk

Nr. Aaby
Maskinstation
Jørgen Rasmussen
Søndergaardsvej 6
5580 Nørre Aaby

· Alt i landbrugsarbejde udføres

· Grubning og fræsning, rendegravning  
 og ensilering af græs, helsæd og majs 40

 2
7 

27
 1

3

Tlf. 20 77 39 86
Grøn vedligeholdelse · Nyanlæg af haver

Belægninger og flisearbejde
Fældning og beskæring · Stubfræsning

Snedrydning og saltning

www.holmegaardgartner.dk

Miljørigtig varme

Koldinghave 11 · 5591 Gelsted 
Tlf. 64 49 11 76

www.gelstedvvs.dk · info@gelstedvvs.dk

Booking/info: Maritimt Center Charter
Havnepladsen 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 6223 3025

maritimtcentercharter@svendborg.dk
www.maritimtcenter.dk

Mærkedage

Kundepleje

Møder

Kapsejladser

Ferietogter

Dagture

Transport 

Personale-udflugter

Lej et sejlskib
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I 2007 overtog inde-
haver og autoriseret 
kloakmester Hans 
Kingo virksomheden 
RAsGo, der som det 
først godkendte firma 
i Danmark har æren af 
at figurere som virk-
somhed nr. 1 i Kloak-
mestrenes Kvalitets-
kontrol       

”Først og fremmest er RASGO 
et alsidigt og fleksibelt firma”, 
beretter Hans Kingo. ”Jeg 
løser en bred vifte af opgaver, 
der spænder fra kloak, dræn 
og jordarbejde til støbning af 
sokler og fundamenter m.m. 
Intet er for småt og kun lidt 

er for stort. Firmaets primære 
aktivitet er kloakarbejde – 
herunder kloakering i det 
åbne land. Mange private vil i 
år få påbud fra kommunen om 
at forbedre spildevandsren-
sningen i det åbne land. Her 
kan RASGO være behjælpelig 
med det meste – lige fra selve 
arbejdets udførelse til al ad-
ministrationen og papirarbe-
jdet i forhold til de offentlige 
myndigheder.”

Revolutionerende system 
til rottebekæmpelse

”En ny aktivitet er effek-
tiv, giftfri og miljørigtig rot-
tebekæmpelse med WISE-
TRAP systemet, der består 
af avancerede automatiske 
enheder, der nedsænkes i 
kloakken via brønde. Når en 
WISETRAP enhed registre-
rer en rotte, gennembores den 

på stedet af 14 mejselformede 
spyd. Det specialkonstru-
erede spydsystem skader ikke 
kloakledningens bund, idet 
enheden via løbende automa-
tisk kalibrering tager bestik 
af spydspidsernes afstand til 
det omgivende miljø. WISE-
TRAP er et revolutionerende 
system. På én gang undgår 
man, at rotterne bliver gif-
tresistente, samtidigt med at 
man eliminerer dem hurtigt, 
effektivt og miljørigtigt. Et 
enkelt og 100% sikkert tegn på 
rotternes udryddelse er, at en-
hederne gennem et stykke tid 
har indstillet skydningen. Alle 
interesserede er velkomne til 
at kontakte RASGO for mere 
information om firmaets ak-
tiviteter.”

RAsGo Aps RAsGo Aps
stævnegårdsvej 10 · Fjeldsted · 5463 Harndrup

Tlf. 20 19 25 24 · rasgo@mail.tele.dk · www.rasgo.dk 

NR. ÅBY BUSSER

JØRGEN SIMONSEN
Tlf. 64 42 22 78 · E-mail: nr-aaby-taxi@mail.dk

4 Kørsel i ind og udland
4 Firmarejser og konferencer
4 Institutioner
4 Foreninger
4 Skoler

SPECIALE: 4 Skoler  4 Børnehaver  4 Vuggestuer

TURISTBUSSER – Fra 20-56 pers.

LIFTBUSSER – Fra 9-18 pers.

Special sikkerhedsudstyr og seler i alle busser!
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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

Montana kontorindretning
Fleksible løsninger efter opgave!

– løsninger til bedre kontormiljøer...

Hos Middelfart Erhvervscenter 
arbejdes der meget bevidst med 
netværk, som er en af de mange 
aktiviteter, der tilbydes med-
lemsvirksomhederne.

Det hele begyndte for 5 år siden, 
da Ledernetværk 1 så dagens 
lys. Konceptet blev dengang 
udviklet i samarbejde med 5 
lokale virksomhedsledere og 
er i dag grundstammen i alle 
de efterfølgende netværk, som 
sidenhen er blevet etableret (se 
infobox). Alle netværk er yder-
mere startet ud fra medlems-
virksomhedernes egen efter-
spørgsel.

Et vigtigt indhold på netværks-
møderne er besøget hos delta-
gernes egne virksomheder, hvor 
rundvisningen altid får snakken 
til at gå ekstra livligt. For Mid-
delfart Erhvervscenter er det 
væsentligt, at virksomhederne 
opnår stor fortrolighed med 
hinanden, og derfor er der max 
plads til 10 i hvert netværk – ”vi 
har erfaring for, at folk priori-
terer deres netværksmøder hø-

jere, når der er et mindre antal 
deltagere. Netop fordi man hver 
gang både giver og får sparring 
fra de andre deltagere. Og så 
duer det altså ikke at blive væk”, 
udtaler Tina Eisenhardt, er-
hvervskonsulent på Middelfart 
Erhvervscenter. Hun er også 
tovholder på samtlige netværk, 
så ”kaffeklubben” undgås, og 
der i stedet bliver diskuteret 
udfordringer bordet rundt. Men 

netværk er kun et lille udpluk af, 
hvad Middelfart Erhvervscenter 
arbejder med.

Der arbejdes indenfor tre over-
ordnede forretningsområder, 
som er følgende:

Erhvervsservice: Sparrings-
partner for medlemsvirksom-
heder og via netværk forbinder 
virksomhederne med professio-
nelle rådgivere.

Iværksætteri: Gratis vejled-
ning til iværksættere og mindre 
virksomheder om opstart og 
drift af virksomhed.

Erhvervsudvikling: Lokale 
og regionale aktiviteter vægtes 
højt indenfor erhvervsudvikling, 
og der deltages i forskellige sam-
arbejder i Region Syddanmark.

Netværk styrker virksomhederne

Middelfart Erhvervscenter · Hans Bangsvej 40 · 5500 Middelfart · Tlf. 6441 4060
kontakt@middelfart-erhverv.dk · www.middelfart-erhverv.dk

Ledernetværk 1
Ledernetværk 2
Ledernetværk 3
Netværk for produktions
   ansvarlige
Salg & Marketingnetværk
HR netværk
Udviklingsnetværk
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Malermester Jensen sætter 
farver på de fire årstider

Mogens Jensen, der blev maler-
svend i 1969 og overtog maler-
mester Bent Marxens Eftf. virk-
somhed i Nr. Aaby i 1989.
– Derfor passer virksomhedens 
størrelse mig fint. Jeg behøver 
ikke at sidde ret meget bag 
skrivebordet, men kan være 
ude hos kunderne og være med 
i arbejdet. 
Mange store virksomheder hø-
rer til de faste kunder, og når 
de holder lukket, rykker ma-
lerne ind. Det giver travlhed 
i industriferien, men Carl Mo-
gens Jensen kender opgaverne 
i god tid og kan tilrettelægge 
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 tilrettelæg-

ger arbejdet, så vi arbejder på 
skift mellem murere og tøm-
rere. Vi dukker op i processen 
og foretager grundmalingen 
og kommer siden igen til det 
afsluttende malerarbejde. Den 
måde at tilrettelægge opga-
verne 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 sikrer 
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 Jen-
sen i Nørre Aaby har de fleste 
kunder i det nordvestfynske. 
Det er private med huse og lej-
ligheder, det er virksomheder 
og offentlige institutioner, og 
så er det større nybyggerier. 
Disse fire kundekategorier gi-
ver god beskæftigelse for me-
ster og fire svende og en lær-
ling 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 

Gelsted tømrer- & snedker
Ved Johnny Larsen

Tlf. 64 49 23 20 · Mobil 40 36 73 99
gts@gelstedtomrer.dk · www.gelstedtomrer.dk

Lillebælt
Undervognscenter

18 års rUstgaranti

Kaj Bonde · rene Petensen
Fynsvej 47 · 5500 Middelfart · tlf./fax 64 40 00 95
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strib Grønt leverer 

hver uge frugt til mere 

end 800 virksomhe-

der, kantiner, skoler 

og private i hele lan-

det fra virksomhedens 

centrale placering på 

uraniavej i Middelfart

Virksomhedernes fokus på 
medarbejdertrivsel har givet 
Strib Grønt medvind og givet 
en god vækst de seneste år. 
Strib Grønt er på få år vokset 
til en landsdækkende frugtle-
verandør med 16 medarbejde-
re. Fra virksomhedens adresse 
på Uraniavej i Middelfart di-
stribueres hver uge frugt og 
grønt via 18 distributionslini-
er med egne biler og eksterne 
vognmænd, det sikrer levering 
i løbet af mandag formiddag 
til alle kunder. Denne levering 

suppleres til mange kunder 
med levering i løber af ugen.

Landsdækkende  
kundekreds

Ugen igennem leverer Strib 
Grønt frisk frugt til hele lan-
det. Kundekredsen tæller virk-
somheder af enhver art samt 
kantiner, institutioner, skoler 
og private. Blandt kunderne er 
Danmarks Radio, Cimber Air, 
Banedanmark og Thule Trai-
lers. Strib Grønt har indgået 
aftale om levering af frugt til 
flere skoler med EU-støttet 
frugtordning.

Individuel indpakning  
og sammensætning

»Vores lagerføring kører efter 
Just In Time princippet, og det 
betyder friskhed og høj kvali-
tet. Al frugt håndpakkes og 
sorteres, hvorved spild ude hos 

kunden undgås. Frugtens ind-
pakning og sammensætning 
tilpasses modtagernes indivi-
duelle ønsker og behov. Side-
løbende med leverancerne til 
virksomhederne kan vi levere 
til medarbejderne, som ad den 
vej slipper for fragtomkostnin-
ger. Ring og hør nærmere om 
de mange muligheder for at få 
frisk frugt i virksomheden.« 
 

strib Grønt ved Martin Pedersen · uraniavej 20 · 5500 Middelfart
Tlf. 40 54 25 21 · info@strib-groent.dk · www.strib-groent.dk

Frugtleverandør med succes
ERHVERV FYN

  Engholm Entreprise
  Vi udfører alt indenfor anlægsarbejde
  Vi er flinke mennesker og har rimelige priser
  Vi rykker ud, så snart I ringer…

  Kabelnedgravning – Vi kører rundt i det meste af landet og graver fiber/kabler i jorden
  Kloakering · Sokler · Fundament · Haveanlæg · Beskæring
  Belægning – Vi laver alt i belægning, store som små opgaver
  Udlejning af maskiner m.m. 2 stk. 2,8 tons minigraver med eller uden fører

  3.500 maskintrailer · 300 kg minidumper/motortrillebør · 60 og 120 kg pladevibrator · Fræser/fejekost

  Engholm Entreprise
  Jægersmindevej 48 · 5463 Harndrup
  Tlf. 64 88 20 40 · Mobil 41 10 59 39
  allan@engholmentreprise.dk · www.engholmentreprise.dk

Entreprise Anlægning af have Belægning
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Indehaver Bjarne  
sørensen startede 
som selvstændig den 
1. april 2008 og kan 
trække på et solidt 
branchekendskab og 
mange års erfaring 
som ingeniør – blandt 
andet fra virksom-
hederne carl Bro og  
oBH Gruppen 

”Typisk består mit arbejdsfelt 
af projektering af konstruktio-
ner af enhver art samt byggele-
delse og ditto styring, fortæller 
Bjarne Sørensen. ”Ingeniørop-
gaverne ved renoveringer, om- 
ny- og tilbygninger er firmaets 
primære aktivitet. Dertil kom-
mer afdækning af konstruk-
tionsfejl og skitsering af løs-
ningsmodeller – blandt andet i 
forbindelse med fugt- og stabi-
litetsproblemer i eksisterende 
byggeri. Sidst men ikke mindst 
varetager firmaet projektering 
af anlægsopgaver – heriblandt 

kloakering, veje og pladser. 
Udover det klassiske ingeni-
ørarbejde løses en lang række 
spændende og udfordrende ad 
hoc opgaver – for eksempel i 
forbindelse med afklaring af 
det optimale materialevalg og 
byggejuraen i forhold til de en-
kelte projekter.”

seriøs og gedigen  
samarbejdspartner

BSO Rådgivende Ingeniører 
henvender sig til en bred kun-
degruppe af private, virksom-
heder og offentlige institutio-

ner som børnehaver, skoler og 
plejehjem. Firmaet er en seriøs 
og gedigen samarbejdspartner 
med sans for byggeriets man-
geartethed, problematikker og 
løsningsmodeller. 
BSO Rådgivende Ingeniører er 
med i processen fra skitsepla-
net til det færdige resultat står 
klart. I forbindelse med større 
opgaver trækker firmaet på 
en kreds af faste samarbejds-
partnere. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte BSO 
Rådgivende Ingeniører for 
nærmere information.  

Bso Rådgivende 
Ingeniører

Jernbanegade 2A
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 19 66

Mobil 20 78 19 66
bso@bso-ing.dk
www.bso-ing.dk
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Korsholm  Allé 10· 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 38 56 · Fax 64 41 78 56 · E-mail: jk@kolster.dk - www.kolster.dk

Godt håndværk til private og erhverv
   - vi løser enhver opgave!

TØMRER- OG SNEDKERFIRMA

JAN KOLSTER A/S

● God service til alle
● Garanti for godt håndværk
● Individuel rådgivning til private
● Klar til udrykning

Servicebilen er parat til at rykke ud ved mindre 
reparationsopgaver - pakket med værktøj, 
så vi kan løse opgaven effektivt på stedet.

Vort motto:

Kvalitet, service og 

konkurrencedygtig pris

Alt i tømrer- og 
snedkerarbejde

Tlf. 64 41 38 56



Emmerbølle strand camping · Emmerbøllevej 24 · 5953 Tranekær · Tlf. 62 59 12 26 · info@emmerbolle.dk · www.emmerbolle.dk
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»Da jeg overtog Emmerbølle 
Strand Camping i 1986, var 
det en traditionel camping-
plads på 6 hektar«, fortæller 
indehaver Michael Rasmus-
sen. »I de sidste 23 år har hele 
forretningskonceptet gennem-
gået en enorm udvikling fra 
campingplads til feriepark. 
En feriepark byder på flere og 
bedre faciliteter end en tra-
ditionel plads. Hermed giver 
ferieparken alle gæstetyper – 
fra børnefamilier og teenagere 
over singler, efterlønnere og 
pensionister til virksomheder, 
foreninger og skoler - en bred 
vifte af målrettede aktivitets- 
og oplevelsestilbud at vælge 
imellem.« 

Publikumsrekord i 2009

»Indenfor de sidste 5 år er der 
investeret mere end 25 millio-
ner kroner i udvidelser, opda-
teringer og forbedringer. Nuti-
dens Feriepark Langeland, der 
har plads til 1600 gæster, har 
siden 1986 firedoblet sit areal, 
så det nu dækker 24 hektar, 

hvoraf de 16 bruges til cam-
pingformål. Også når det gæl-
der antallet af overnatninger 
på årsbasis, har vi gennem-
gået en pæn udvikling. I 1986 
havde vi 20.000 overnatninger, 
og i 2009 kunne vi sætte ny 
rekord med ikke mindre end 
70.000 overnatninger.« 

oplagt til  
virksomhedsbrug   

Med sin charmerende og ufor-
styrrede beliggenhed i natur-
skønne omgivelser midt i Dan-
mark er Feriepark Langeland 
et oplagt valg som ramme om 
virksomhedsarrangementer af 
enhver art. Med et 120 kva-
dratmeters helårssommerhus, 
34 hytter, 20 campingvogne og 
8 telte har ferieparken over-
natningsmuligheder for op til 
250 arrangementsdeltagere.

Anderledes  
firmaarrangementer

»Vi repræsenterer et anderle-
des bud på, hvordan og i hvilke 
rammer et vellykket firma-

arrangement kan afvikles«, 
pointerer Michael Rasmussen. 
»Først og fremmest adskiller 
vi os fra traditionelle udby-
dere som hoteller og forsam-
lingshuse ved at kunne stille 
alle vores udendørs faciliteter 
til rådighed i forbindelse med 
fester, kurser og konferencer i 
ethvert regi.« 

stor kapacitet  
og tilgængelighed

Ferieparkens store konferen-
celokale rummer op til 70 
personer, og med tilføjelse af 
pavilloner og partytelte kan 
kapaciteten udvides med 40-
80 personer pr. arrangement. 
Køkkenfaciliteterne matcher 
ethvert arrangement af denne 
størrelse. Ferieparken råder 
over moderne av-udstyr, som 
kan kombineres efter nærmere 
aftale med de enkelte kunder i 
forbindelse med bookningen. 
Endelig har parken ekstra-
ordinært gode faciliteter for 
handicappede. »Som den før-
ste ferieinstitution af sin art 

Feriepark Langeland
udover klassiske camping og fritidsoplevelser for hele familien byder ferieparken  

i kraft af sin unikke naturskønne beliggenhed og enestående faciliteter på en række  
spændende muligheder i erhvervs og skole/institutionssammenhæng

i Danmark har vi opnået god-
kendelse af foreningen »Til-
gængelighed For Alle« og i 
den forbindelse blevet tildelt 
foreningens tilgængeligheds-
mærke. Det er vi meget glade 
for og stolte over.«

Nyt fitness  
og wellness-center på vej

»Netop nu er vi i fuld gang 
med realiseringen af et stort 
udvidelsesprojekt i form af et 
fitness og wellness-center til 
22 millioner kroner«, afrunder 
Michael Rasmussen. »Hermed 
åbner der sig helt nye arrange-
mentsmuligheder – også uden-
for vores traditionelle sæson. 
Det ny center på 850 m2, der 
bliver Fyn og øernes største i 
dette regi, ventes at stå klart 
til ibrugtagning omkring på-
ske 2011.« 

Feriepark Langeland
EMMERBØLLE STRAND CAMPING
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Arbejdspladsen er hele Europa, 
når KCK Industri leverer firma-
ets ekspertkompetencer inden 
for overfladebehandling, ser-
vice og vedligeholdelse af bl.a. 
glasfiberemner som vindmøller 
og herunder vindmøllevinger, 
skibe, både og containere samt 
produktion og reparation af stø-
beforme. 

ude og på eget støberi

- Vores veluddannede hold af 
medarbejdere tager sig også af 
montagearbejde hos vindmøl-
lebranchen og den tilhørende 
industri af underleverandører, 
forklarer indehaver Christian 
Kreutzberg, KCK Industri.
Virksomhedens ydelser med 
glasfiberarbejde, og herunder 

støbeopgaver, foregår dels ude 
hos de enkelte kunder, dels på 
KCK Industris eget støberi ved 
højfynske Aarup.

stærk kvalitet og pris

- Vi tilpasser konstant vores 
ydelser til de enkelte kunders 
specielle behov. Samtidigt leve-
rer vi kvalitetsarbejde og service 
til konkurrencedygtige priser, 

lige som det er en selvfølge, at vi 
overholder vores aftaler, tilføjer 
Christian Kreutzberg.
KCK Industri begyndte oprin-
deligt med reparation af glasfi-
berbåde og støbeforme til pro-
duktion af glasfiberbåde.

Nichevirksomhed

- I dag arbejder vi i en højtspe-
cialiseret nichevirksomhed, 
hvor især vindmølleindstrien 
spiller en væsentlig rolle i vo-
res aktiviteter. Når vi taler om 
vindmølle og vindmøllevinger 
er vi også specialister i mon-
tering af ekstra udstyr og her-
under beskyttelsesfolie, der 
forlænger vindmøllevingernes 
holdbarhed, slutter indehaver 
Christian Kreutzberg. 

Münstervej 29
5500 Middelfart
Tlf. 20 77 74 58

www.kck-industri.dk 
ck@kck-industri.dk

store vinger får det glatte lag

KcK Industri Aps er det oplagte valg, når vindmøllevinger 
og lignende emner skal males og vedligeholdes

ERHVERV FYN

Udfører anlægs, støbe– og belægningsopgaver  
Dele eller hele entrepriser   

Kloakrenovering uden opgravning  
Fejlsøgning i kloakker uden opgravning 

Spuling/rensning af tilstoppede kloakker

fc-e.dk

Tlf.: 6538 3815

IDÈGRUNDLAGET er at levere tjenesteydelser til 
oliebranchen, byggebranchen, industrien samt private ved 
at opfylde kundernes ønsker, behov og krav.
 
VISIONEN er at være innovative og skabe kontrolleret 
vækst.  At være rådgivere for vores kunder, og derigennem 
opfylde deres ønsker og behov, samt være deres fortrukne 
leverandør, der stiller krav til leveringssikkerhed og service.     

NÅR KVALITETEN GØR EN FORSKEL… 
er det vigtigt at vurdere materielbehovet inden opstart af 
et projekt.  Vi stiller altid med en optimal løsning – til gavn 
for både pris og kvalitet.
 

SPECIALOPBYGGET TV-/KLOAKBIL 
med nyeste teknik og udstyr, der har til formål at kunne 
fejlsøge og renovere i kloaker samt andre rørsystemer 
- uden opgravning. Kloakbilens TV-system er Zone 1 god-
kendt, og dermed godkendt til brug på industrielle anlæg 
- herunder tankstationer.

MEDLEM AF: Dansk Byggeri, Kloakmestrenes 
Kvalitetskontrol, samt TV-inspektionsgruppen.

BEHRENDTSVEJ 8, 5500 MIDDELFART
HÅNDVÆRKERVEJ 32, 5550 LANGESKOV  
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Kustrup Tømrer og 
snedkerværksted A/s

faglige stolthed er i højsædet, 
og vi er gearede til at påtage 
os tømreropgaver i samtlige 
kategorier. Vores 14 tømrer/
snedkere servicerer erhvervsli-
vet og en lang række offentlige 
institutioner samt ikke mindst 
en stor gruppe privatkunder på 
hele Fyn og i Trekantsområdet. 
Hvad enten vi taler nyt køk-
ken, ny terrasse, ny tilbygning 
eller mindre opgaver omkring 
reparation og vedligehold – alle 
er velkomne til at kontakte os 
for yderligere information.” 
 

Den kendte tømrer og 

snedkervirksomhed 

grundlagdes i Middel-

fart 1937. Michael  

Pedersen er tredje ge-

neration ved roret i det 

på en gang nytænk-

ende og traditionelle 

håndværker firma, der 

dækker hele Fyn og 

Trekants området

”Kustrup Tømrer og snedker-
værksted spænder fra repara-
tionsarbejde over udskiftning 
af døre, vinduer og tage til sto-
re og små renoveringer, om- og 
tilbygninger samt nyopførelse 
af bolig- og erhvervsbygge-
rier”, beretter tømrermester 
Michael Pedersen. ”Når det 
gælder virksomhedsbyggeri, 
spænder vi fra 200-4000 m2. 
Endelig er Kustrup Tømrer og 
snedkerværksted en erfaren 
samarbejdspartner omkring 
totalentrepriser. Her kan vi 

trække på et stort netværk 
af faste stabile partnere i alle 
håndværksfag. Vi kan det hele 
– både ind og udvendigt.” 

Gearet til samtlige  
kategorier

”Kustrup Tømrer og snedker-
værksted er et seriøst og pris-
mæssigt konkurrencedygtigt 
firma med mange kompetencer 
– både når det gælder hånd-
værksmæssig knowhow og 
kendskab til de bedste leveran-
dører af byggematerialer. Den 

Kustrupvej 31 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 40 33 02  · kustrup@ kustrup.dk · www.toemrer-fyn.dk

Michael Pedersen 
Tlf. 64 40 33 02 · Mobil 24 40 81 53

E-mail: kustrup@kustrup.dk

Kustrup Tømrer- &
  Snedkerværksted A/SK.

  T.
    V.

www.kustrup.dk

Kustrupvej 31 · 5500 Middelfart

64403302.indd   1 22/12/09   8:00:02

Michael Pedersen 
Tlf. 64 40 33 02 · Mobil 24 40 81 53

E-mail: kustrup@kustrup.dk

Kustrup Tømrer- &
  Snedkerværksted A/SK.

  T.
    V.

www.kustrup.dk

Kustrupvej 31 · 5500 Middelfart

64403302.indd   1 22/12/09   8:00:02

Vi udfører alt indenfor:
n Blikkenslager n Zink
n Tag & Facade n Naturskifer

Ring for uforpligtende tilbud til:

T.C. Blik & FaCade
v/ Teddy og Claus Pedersen
Møgelvænget 7, Strib
5500 Middelfart
Tlf. 22 38 28 27 eller 22 36 88 48
tcblik@yahoo.dk

• Pleje og anlæg af grønne områder
• Alt havearbejde udføres
• Fældning af træer, stubfræsning
• Pasning af alle typer ejendomme
• Uforpligtende tilbud gives

28 96 98 60

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Firmakort 1   12/03/09   14:41:31

GEA ApS
info@g-e-a.dk
www.g-e-a.dk

Din
havepartner

Gremmeløkke 
Maskinforretning

tilbyder

Vi er altid klar med gode 
råd og vejledning, så du får den maskine, 

der passer til dit behov

Gremmeløkke Maskinforretning
Gremmeløkkevej 25 · 5592 Ejby

Tlf. 64 46 15 56 · Mobil 40 14 15 56

Jonsered
Nye save 
fra kr. 1.995,-

stiga
Nye Stiga front rider 

fra kr. 19.995,-
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Jern- og metalindustriens 
backup

csI service  
søndergade 28

Tunnelvej 2 (værksted)
5580 Nr. Aaby

Tlf. 64 42 33 48
Mobil 27 14 00 20

www.csi-service.dk
info@csi-service.dk

csI service leverer 
hurtig og fleksibel 
hjælp og vikarservice 
ude hos kunderne og 
hjemme på eget værk-
sted

De nuværende markedsforhold 
i bl.a. jern-, metal- og værfts-
industrien samt entreprenør-
branchen øger betydningen 
af dygtige og fleksible under-
leverandører og andre samar-
bejdspartnere.

Hjælp døgnet rundt

CSI Service i Nørre Aaby, in-
dehaveren Chris de Roche og 
virksomhedens øvrige ansatte, 
står her klar med hurtig, flek-
sibel og konkurrencedygtige 
hjælp, der kan være afgørende 
for flere vellykkede projekter i 

dele af det trængte danske er-
hvervsliv.
- Vi er klar døgnet rundt. Vi 
er dermed meget fleksible og 
fokuserer også på hurtig eks-
pedition, forklarer Chris de 
Roche.
Aktører inden for skrotbran-
chen hører til de største kun-
der hos CSI Service, herunder 
den store fynske skrotvirksom-
hed H.J. Hansen. Denne kører 
Nørre Aaby-virksomheden et 
tæt parløb sammen med om-
kring service og udvikling af 
skrotvirksomhedens produkti-
onsapparat.

Kompetencer

CSI Service er også specialist, 
når det handler om konstruk-
tioner af gangbroer, platforme, 
stålaltaner, rækværker, trap-
per og gelændere samt køre-
ramper og transportvogne. 

Smedearbejde udføres efter 
opgave, og det samme gælder 
montage, opstilling, special-
løsninger, reparationer og kle-
insmedearbejde.

sikring

I en moderne verden er ty-
verisikring, sikringsgitre og 
ståldøre også en del af inven-
taret i dansk erhvervsliv. Også 
dette udfører CSI Service sam-
men med service og vedligehol-
delse af eksempelvis entrepre-
nørmaskiner.
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Kullinggade 16 · 5700 Svendborg . Tlf.: 6221 0029 · E-mail dgv@galleri-dgv.dk · www.galleri-dgv.dk

Åbningstid: Mandag - fredag 9.00 -16.30 samt efter aftale!

Galleri 
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MoB sommerhusudlejning/
Feriepartner Fyn

”Den 1. januar i år introdu-
cerede vi vores nye tilbud om 
at tage på ferie eller afvikle 
fester, møder, konferencer og 
andre begivenheder i slots- og 
herregårdsregi”, fortæller in-
dehaver Torben Jersild. 

”Udgangspunktet for det nye 
initiativ, der appellerer til både 
privat- og erhvervskunder er, 
at alt skal kunne lade sig gøre. 
I mødesammenhæng matcher 
de historiske omgivelser til 
fulde nutidens krav. Man kan 

gå på nettet og afvikle Power 
Point præsentationer direkte 
fra riddersalen. Specielle tek-
niske ønsker sættes på skinner 
i forbindelse med bookningen 
af de enkelte arrangementer.” 

Kun fantasien sætter 
grænser

”Omkring fester og selskaber 
er vi leveringsdygtige i eks-
klusive totalarrangementer 
skræddersyet kundens ønsker 
og behov. Vi sammensætter 
et program, der spænder lige 

fra det kulinariske aspekt til 
det underholdningsmæssige. 
Det kan for eksempel være 
en aften med gourmetkok, en 
spændende foredragsholder 
eller udsøgte musikalske op-
levelser. Kun fantasien sætter 
grænser. Parallelt med møder 
og selskaber har vi klassisk 
ferieudlejning på program-
met. Se mere om vores lands-
dækkende slots- og herre-
gårdsaktiviteter og de øvrige 
spændende tilbud på www.
slotsferiedanmark.dk 

MoB sommerhusudlejning/Feriepartner Fyn · Hasselvænget 1 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 23 22 · info@mob.dk
www.mob.dk og www.slotsferiedanmark.dk

fSlotsferieDanmark.dk
Firmaet, der siden 1972 har haft udlejning af ferieboliger som  
primær aktivitet, tilbyder nu afholdelse af ferie, møder og fester i  
og omkring herresæderne Harridslevgaard, Valdemars slot,  
Egeskov, Tranekær, schackenborg og Lerchenborg
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Jens Kjærgaard forklarer, at 
firmaets fem ansatte fungerer 
godt i kombination med mange 
forskellige arbejdsopgaver. Sam-
tidigt er det målet, at det skal 
være sjovt at gå på arbejde hver 
dag.

Kjærgaards Eftf. i Mid-
delfart leverer bl.a. 
kvalitet, fleksibilitet 
og specialopgaver. 
Det smitter af på to 
lærlinge, der er udlært 
med topkarakteren 12 
sidste sommer

I en stadig mere omskiftelig 
verden baserer det gamle Mid-
delfart-firma Kjærgaards Eftf. 
arbejdsdagene på klassiske vær-
dier som håndsværksmæssig 
kvalitet, faglig omhu og løsnin-
ger til aftalt tid.

Kvalitet og finish

- Vi er ikke altid de billigste, 
når det eksempelvis handler om 
at lave et nyt gelænder eller ny 
låge. Vi fokuserer i stedet for 
på at levere kvalitet og finish 
til kunderne. Vi rådgiver også 
gerne omkring design og løs-
ningsmodeller af konkrete op-
gaver, forklarer indehaver Jens 
Kjærgaard, hvis far, Peter Kjær-
gaard, åbnede firmaet for mange 
år tilbage.
I dag løser Kjærsgaards Eftf. en 
lang række forskellige opgaver 
som underleverandør, lige fra 
små specialopgaver i små serier 

til tusindvis af beslag til kant-
pæle langs motorvejene.

Entreprenørmaskiner

- Reparation af entreprenørma-
skiner hører også til arbejdsom-
rådet. Vi laver samtidigt meget 
designstål, opbygger ting og laver 
specielle trapper og gelændere. 
Vi har en del reparationsarbejde 
for industrien, og endelig er der 
mere specielle opgaver som re-
novering af fredede genstande, 
fortæller Jens Kjærgaard.
Han har selv en ”svaghed” for 
de mere kreative opgaver, hvor 
klassisk håndværk og en mere 
kunstnerisk tilgang til opgaver-
ne går hånd i hånd.

Frijsenborgs vejrhane

Blandt de sidstnævnte opgaver 
hører eksempelvis renoveringen 
af den fredede vejrhane på Frij-
senborg Slot.

Kjærgaards Eftf. Middelfart Aps
Værkstedsvej 5
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 08 82
www.smeden-middelfart.dk
smeden-middelfart@mail.tele.dk

smedefirma med kvalitet 
til rene 12-taller

Registreret revisor

 For selskaber, personligt 
 ejede virksomheder, 
 foreninger og private tilbydes:

 l Bogføring
 l Gennemgang af bogføring
 l Perioderegnskaber
 l Revision, review og assistance   
  med regnskabsopstilling af årsrapporter
 l Skattemæssige opgørelser
 l Budgetter
 l Rådgivning - moms, skat,  
  finansiering og investering
 l Assistance i øvrigt

Tinghusgade 28, 3. sal · 5700 Svendborg 
Tlf. 62 21 40 35

cr@cr-revision.dk · www.cr-revision.dk

SYDFYNS MASKIN SERVIcE

Tlf. 62 24 15 36
Tvedvej 170 · Tved · 5700 Svendborg
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m.andersen@neldeborgbyg.dk · www.neldeborgbyg.dk

God service og højt kvalitetsniveau har været nøgleordrene 
siden firmaets start, så du kan trygt overlade den næste 
opgave til os. 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 os for et uforpligtende tilbud.

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

– Vi gør dine drømme til virkelighed

Maskinfabrikken.dk
Drejning, fræsning, rundslibning, 

svejsning, montage og reparation af maskiner

Bo Pedersen 
Maskinfabrikken.dk · ApS Smedegårdsvej 3 · 5771 Stenstrup

Mobil 42 13 18 81 · Tlf. 88 20 53 63 · Fax 88 20 53 64
E-mail: bp@maskin-fabrikken.dk . www.maskin-fabrikken.dk

JN Biler & Havemaskiner 
håndterer køb og salg af 
biler og havemaskiner.

Vores mekanikere er 
veludannede og klarer alle 
opgaver til fornuftig priser.

Ring til os for et 
uforpligtende tilbud!

Tlf. 64 41 71 70

www.jnbiler.dk
info@jnbiler.dk

JN Biler & Havemaskiner
Bogensevej 12B
5500 Middelfart

NYHED!

© 2009 Jonsered. All rights reserved.

NOK DIT LETTESTE VALG  
NOGENSINDE!
De nye motorsave CS 2238 S og CS 2234 S er lette at starte 
takket være Spin Start™. Savene er lette med smidige 
savkroppe og nemme at håndtere og manøvrere. Og så får 
du oven i købet en gratis dvd med vejledning med i købet.

JONSERED CS 2234 S
34,4 cc, 1,3 kW/1,8 hk 1.995,-
JONSERED CS 2238 S
38,2 cc, 1,5 kW/2,0 hk 2.395,-

Peter Isaksen HAVE & ANLÆG
Tlf. 23 32 89 70

Anlæg & Vedligeholdelse af Haver
Træfældning & Beskæring

Anlæg af græsplæner · Minigraver

Ring for uforpligtende tilbud!

Vognmand John KJeldsen
søndergade 57 · 5580 nørre aaby · fax 64 42 14 56 

John.KJeldsen@stofanet.dK · www.John-KJeldsen.dK

Verner KJeldsen & søn
Vi tilbyder 

· Udlejning af containere

· Kørsel med lukket lastbil og varevogn

· Kørsel med kranbil

· Kørsel med grabbil

· 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

Banner
Bilreklamer
Bådenavne
Facadeskilte
Gadeskilte
Gadesælgere
Magnetskilte
Reklamegaver
Selvk. Tekster/Logoer
Skilte til:
Byggepladser
Haller
Stadions
Stilladser
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ca reklame
62 51 11 54  .  40 40 60 16

c.a@mail.tele.dk
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GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S

www.guldfeldt.com

BESØG VOR NYE UDSTILLING

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

TONER OG TILBEHØR TIL ALLE SLAGS MASKINER   -   GRATIS TILBUD PÅ REPARATIONER
Parkering ved døren

KÆMPE BRUGT BØRS I BRUGTE MØBLER OG MASKINER

KÆMPE UDVALG I MØBLER OG STOLE   -   KÆMPE UDVALG I MULTIMASKINER

Landsdækkende 
service




