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Gjerlev a/s  •  Mandal Allé 9A  •  5500 Middelfart

Depotrum  
til privat eller erhvervsmæssig brug 
fra kr. 245,- pr. måned.

ring på tlf.  

72 28 28 06 
og aftal tid for  
besigtigelse af lokalerne. parkering  

af campingvogne, trailere, både m.v.

åben kl. 06-22 alle Dage  
Du har fri adgang til dit depotrum  
alle ugens dage kl. 06.00-22.00.

Scan koden og 
se vores præsen-
tationsfilm.

 

Murer�rmaet
Johnny Schmidt
Kontor og lager:
Odensevej 151 - 5500 Middelfart
Fennikelvej 9, 5500 Middelfart
absalon.schmidt@gmail.com

Tlf. 64 41 76 96
Mobiltlf. 20 66 84 35

v/Steen Lind Borgquist

           Tlf. 24 65 60 70
slbyg@hotmail.com
www.slbyg.dk

TL-Design
Røjlemosevej 111 · 5500 Middelfart · Mob. 40 57 96 26

•	 Vi	ønsker,	at	være	kendt	for	at	levere
	 produkter	og	tjenesteydelser	af	høj	kvalitet.

•	Vi	ønsker	at	udvikle	og	fremstille	specielle		
	 opgaver	i	nært	samarbejde	med	vore	kunder.

•	Vi	tilbyder	mange	forskellige	ting!

Web:	www.tl-design.dk
Bare	ring	og	høre	nærmere…

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

Belægninger og flisearbejde
Fældning og beskæring · Stubfræsning

Snedrydning og saltning

www.holmegaardgartner.dk
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Ved køb er prisen 161.695 kr. Alle priser er ekskl. moms og leverings-
omkostninger. Bilen er vist med ekstra udstyr. Vi  tager forbehold for fejl 
og prisændringer. Restværdi ved udløb er ekskl. moms jf. nuværende 
regler. Tilbuddet er gældende til den 31.08.2013. 

En ægte Mercedes-Benz 
oplevelse fra kun 1.990 kr. 
pr. måned.
Du kender bilen og kvaliteten. Og dog.  Den nye Vito 
er endnu stærkere, har endnu bedre økonomi og 
 endnu mere komfort. Kort sagt: Der er meget mere af 
alt det, Vito er så kendt for. Giv den noget  arbejde. Det 
klarer den problemløst i en fart. Køber eller  leaser du 
en Mercedes-Benz Vito hos os, får du samtidig 2 års 
garanti uden kilometer-begrænsning.

Du kan se flere eksempler på finan siering på 
www.pchristensen.dk eller ved at besøge en 
af vores tre salgsafdelinger i henholdsvis 
Odense på Krumtappen 20, tlf. 6395 3900, 
Kolding på Trianglen 11, tlf. 7634 7800 eller 
Padborg på Industrivej 17, tlf. 7467 1919.

Den nye Vito.
Tekniske data Vito 110 CDI Lang
95 HK E5 motor, el-ruder, airbag, bænksæde, 6-trins 
gearkasse og  ASSYST service computer med service-
intervaller op til 30.000 km. Brænd stofforbrug ved 
blandet kørsel: 13,3 km/l. CO2 emission: 198 g/km
Leveres i standardfarverne: Arktisk hvid, kiselgrå, 
flammerød, fløjlsrød, akvagrøn og atlantisblå.

Tillægspriser for udstyr – pris pr. måned
Anhængertræk 140 kr
Vinterhjul 140 kr
Bund og beklædning 100 kr
Fartpilot 90 kr
CD/radio med Bluetooth 50 kr

Vito 110 CDI Works Lang 
Engangsydelse: 32.000 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi ved udløb: 55.000 kr.

Pris pr. måned:  1.990 kr.
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”Ud af erhvervsafdelingens i alt 9 
medarbejdere, er de 4 nyansatte”, 
fortæller afdelingsdirektør Hen-
rik Nygaard, Middelfart Erhverv. 
”Det stærke erhvervsteam, der 
med forskellige kompetencer kan 
tilbyde den bedste rådgivning og 
service til vores erhvervskunder, 
markerer en væsentlig styrkelse 
af erhvervsområdet. En vigtig 
del af vores styrke er nærheden 
til kunderne, samt at vi er et lille 

pengeinstitut med hurtige ekspe-
ditions- og beslutningsgange til 
gavn for vores kunder”.

Vi er der for vores kunder
”Som lokalt pengeinstitut er det 
uhyre vigtigt for os at møde om-
verdenen med en så høj grad af 
tilgængelighed som overhovedet 
muligt. Hos os risikerer ingen at 
strande som et anonymt nummer 

i rækken. Vi lægger vægt på per-
sonligt kendskab og bestræber os 
på hele tiden at være der for vo-
res kunder. De skal blot bevæge 
sig ind i huset og op ad trappen”, 
smiler Henrik Nygaard.  

Styrkelse af investerings- 
og pensionsrådgivningen
”Som erhvervskunde i Middel-
fart Sparekasse, har du kun en 

indgangsvinkel til dit pengeinsti-
tut”, fortsætter Henrik Nygaard. 
”Den samme rådgiver, som va-
retager din forretningsøkonomi, 
tager sig af den private side af 
din økonomi. Alle vores rådgi-
vere kan, uanset hvilken afde-
ling de sidder i, trække på Mid-
delfart Sparekasses specialister. 
 

 

Det kendte pengeinstitut tilbyder nu specialiseret service og rådgivning målrettet små og 
mellemstore virksomheder fra en væsentligt styrket erhvervsafdeling
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Middelfart Sparekasse  ·  Havnegade 21  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 64 22 22 22  ·  Fax: 64 22 22 71
Web: www.midspar.dk

Sparekassens pensions- og inve-
steringsafdeling er netop blevet 
opgraderet med 4 medarbejdere, 
så den nu tæller 9, heraf 2 i en 
satellitfilial i Roskilde.”

Ny strategi 2015  
– ”Bedst til Kunder”
”I Middelfart Sparekasse har vi 
tradition for at fokusere målret-
tet på medarbejderuddannelse, 
og vi bruger fortsat mange res-
sourcer på dette”, beretter af-
delingsdirektør Claus Hansen. 
”Det er langt fra nogen tilfældig-
hed, at Middelfart Sparekasse år 
efter år klarer sig så godt, som 
den gør i Great Place to Work In-
stitute’s konkurrence om at blive 
Danmarks bedste arbejdsplads. 
Vores primære målsætning for 
”Bedst til Kunder” strategien er 
at blive endnu bedre til at rådgive 
vores kunder ud fra deres kon-
krete behov. Strategien, der im-
plementeres via et fagligt og per-
sonligt kompetenceløft, omfatter 

såvel privat, erhverv, pension, 
investering og bolig. I Middelfart 
Sparekasse er vi altid åbne over-
for nye muligheder og ansætter 
løbende nye medarbejdere i de 
kundevendte funktioner.”

Markant kundetilvækst  
og stort indlånsoverskud
”På baggrund af den finansielle 
verden vi befinder os i, ser re-
sultatet for 2012 ud til at blive 
meget tilfredsstillende for spare-
kassen”, fastslår Claus Hansen 
og fortsætter: ”Samtidigt kan vi 
glæde os over, at der fortsat kom-
mer rigtigt mange nye kunder til 
– både i erhvervs- og privatseg-
menterne. Parallelt med den høje 
kundetilvækst har vi et stort ind-
lånsoverskud. Vi vil meget gerne 
hjælpe vores kunder og i den for-
bindelse høre nærmere om deres 
gode ideer, projekter m.m. Hvad 
enten det drejer sig om en god for-
retningsmæssig idé, som kræver 
finansiering, eller kunden måske 

står overfor en større investering 
i ny båd, bil eller campingvogn, 
er man meget velkommen i Mid-
delfart Sparekasse.” 

Aktiv medspiller  
i lokalsamfundet
”Middelfart Sparekasses dyna-
miske rolle som aktiv medspil-
ler i udviklingen af lokalsam-
fundets ressourcer illustreres 
blandt andet af vores sponsor-
støtte til Trekantsområdets 
foreningsliv. På børne/unge-
området støtter vi børnehaver, 
skoler og sportsklubber, og på 
voksenfronten støtter vi blandt 
meget andet MG og BK – Mid-
delfart Gymnastik og Boldklub 
og Match Race Centret samt en 
række kulturelle arrangementer.  
Middelfart Sparekasses engage-
ment spænder lige fra den lokale 
ældreklubs årlige bustur sydpå 
til individuelle sponsorater mål-
rettet professionelle sportsud-
øvere.” 

Kunderabat til sports-  
og kulturoplevelser
”Som garantsparekasse uden ak-
tionærer har vi stor økonomisk 
frihed, og det kommer blandt an-
det til udtryk via diverse fordele 
for vores kunder. Som kunde i 
Middelfart Sparekasse har man 
mulighed for at opnå rabat eller 
fri adgang til en række arran-
gementer med sportsligt og kul-
turelt indhold hele året rundt. 
I 2012 spændte vores oplevel-
sestilbud fra musik, foredrag, 
kunstudstillinger og teater til 
cirkus, motionsløb, sejlsport, ro-
ning, banko og familiedage. I for-
bindelse med vores arrangemen-
ter fungerer kundens personlige 
hævekort som rabatbevis. Hold 
øje med Middelfart Sparekasses 
spændende sports og kulturtil-
bud i arrangementskalenderen 
på www.midspar.dk” 

xxx

 

xxx
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MS Oplev 
oversigt 2011

Hold dig opdateret om 

arrangementerne  på  

midspar.dk/ms-oplev

Der tages forbehold for ændringer.

Få del i  
de mange 

oplevel ser

Når du er kunde i Middel-
fart Sparekasse, får du del 
i mange oplevelser. Vi giver 
noget af vores overskud som 
bidrag til livet i lokal området 
og giver dig rabat på en lang 
række arrangementer.

Læs mere om de enkelte 
 arrangementer på 
midspar.dk/ms-oplev og 
se, hvor du har fri adgang 
eller får rabat.
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Middelfart
6422 2222

Strib
6440 1750

Fredericia
7593 0800

Vejle
7583 6666

Kolding
7553 8900

Uldum
7567 9211

Ødsted
7586 4543

Hedensted
7674 1150

Vinding
7642 0730

Odense
8820 8460

Horsens
8820 8480 

NY AFDELING NY AFDELING

www.midspar.dk



6

Færgen sejler til kundemøder

Med AlsFærgen 
FrA bøjden – FynshAv   

Færgen sejler når du skal 
ud og hjem samme dag, til 
møde i Sønderjylland eller 
Tyskland. Tag AlsFærgen.  
Nemt og komfortabelt.

Færgen sejler til dejlige øer i 
Danmark — i dag er det Als.

www.faergen.dk/als

1-dAgs billet 
bøjden – FynshAv 

bil inkl. 9 personer  
tur/retur fra 

dKK 370,- 

Se betingelser og book på..
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”Dertil kommer løsning af en lang 
række opgaver omkring bremser, 
udstødning, batterier, olieservice 
og diverse reparationer.  Når det 
gælder autoudstyr og dæk har 
vi tre års garanti. Vi fører alle 
dækfabrikater. Kvalitetsdæk af 
mærket Viking er vores primære 
brand, og de har opnået stor popu-
laritet hos vores kunder. På sigt 
er det tanken at udvide sortimen-
tet med lastbildæk. Dækcentret 
er kommet godt fra start, og folk 
har taget virkeligt godt imod os.”

Det lokalt funderede 
AutoMester-værksted 
grundlagdes i 1999 af 
Hans Jørgen Jørgensen 
som en solovirksomhed. I 
dag beskæftiger det trav-
le værksted to svende og 
en lærling samt en med-
arbejder på HJ Automobi-
lers nye dækcenter 

”Siden grundlæggelsen af firmaet 
er udviklingen gået stærkt”, for-
tæller indehaver Hans Jørgen 
Jørgensen. ”Efter et par år, hvor 
jeg beklædte rollen som direktør 
og eneste medarbejder kunne jeg 
ansætte en lærling og siden 2005 
har HJ Automobiler haft til huse 
på vores nuværende adresse.”

Et supergodt team
”I det daglige tager jeg mig af fir-
maets ledelse og kommunikation, 
mens kontorholdet varetages af 
Mette Friis, der er administrativ 
medarbejder. Værkstedsarbejdet 
tegnes af svendene Martin Johan-
sen og Brian Christensen samt 

lærlingen Tanja Hansen, der som 
vores nyeste medarbejder star-
tede i firmaet den 2. januar efter 
en praktikperiode. Tanja har i ud-
præget grad flair for teknik, og så 
er hun ikke bange for at få olie un-
der neglene”, smiler Hans Jørgen 
Jørgensen. ”Vores dygtige medar-
bejdere udgør i det hele taget et 
supergodt team, hvor vi supplerer 
hinanden perfekt.” 

Vidtspændende  
kundekreds
”HJ Automobilers kundekreds 
fordeler sig mellem private og er-
hvervsdrivende i forholdet 60/40.  
I erhvervsregi servicerer vi en 
bred kundekreds af private fir-
maer i alle brancher. På det of-
fentlige område omfatter kunde-
kredsen blandt andet Middelfart 
Brandvæsen, Told & Skat, Vej-
direktoratet, Vestfyns El-anlæg 
samt Friplejehjemmet Lillebælt 
og Ældrecentret Guldregnen.” 

Høj kundeservice og  
kvalitet i arbejdet
”HJ Automobiler er medlem af 
AutoMester-kæden, som er en af 
landets førende aktører i bran-

chen – både når det gælder kun-
deservice og kvalitet i arbejdet. Vi 
servicerer og reparerer person og 
varevogne af alle mærker op til 
3500 kg. Værkstedet der udstyret 
med de nyeste og mest avance-
rede elektroniske testere, og vores 
dygtige medarbejdere opdaterer 
løbende deres viden og kunnen 
gennem deltagelse AutoMesters 
kurser og efteruddannelsesforløb. 
Som alle AutoMester-værksteder 
har vi tre års garanti på alle re-
servedele og stempler kundens 
servicebog uden konsekvenser for 
nybilgarantien. I forbindelse med 
længerevarende service og repa-
rationsforløb har vores privatkun-
der mulighed for at benytte sig af 
vores to låne/udlejningsbiler.” 

Nyt dækcenter på  
Værkstedsvej
Den 1. oktober 2012 åbnede vi et 
nyt dækcenter på Værkstedsvej 
14 ved siden af Bilhuset Henning 
Kristiansen. ”Dækcentret løser 
en bred vifte af opgaver – heri-
blandt sporing, firhjulsmåling 
og styretøjsjustering”, fortæl-
ler daglig leder af centret Jesper 
Hansen, som har arbejdet på HJ 
Automobilers værksted i to år. 

H J Automobiler
Mandal Allé 14
5500 Middelfart
Tlf.: 64 41 99 01
Mobil: 22 17 99 19
post@hjautomobiler.dk
www.hjautomobiler.dk

HJ Dækcenter
Værkstedsvej 14
5500 Middelfart
Tlf.: 64 41 99 01
post@daekcenter.dk
www.hj-dækcenter.dk

Åbningstider:
Værksted & Dækcenter
Mand. - tors.: 8.00 - 16.00
Fred.: 8.00 - 15.30

www.hjautomobiler.dk

HJ Automobiler
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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 A/S modtager diplom for arbejdsmiljø på grundlag af en 
arbejdsmiljøredegørelse.Det er 2. gang Nordic Overfladebehandling A/S modtager Green Network diplom.

 
NOF A/S arbejder med overfladebehandling indenfor elektrolytisk og kemisk metalpålægning, 

samt mekaniske processer som afgratning, polering og rundslibning.
Dette område er traditionelt et kemi-tungt område, men NOF ønsker at være en sund og grøn virksomhed, 

hvor arbejdsmiljøet er koncentreret om risici omkring håndtering af miljøfarlige stoffer, 
støjbelastninger og ikke mindst spildevandshåndtering.

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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Dating for transportører
CargoMatch inviterer 
hermed vognmænd 
og transportkøbere til 
et særdeles attraktivt 
match af gode priser på 
transport.

Hvordan optimeres situationen 
for vognmænd, der er pressede 
af lave transportpriser og tabs-
givende kørsel med tomme biler, 
samt ikke mindst transportkø-
bere, der naturligt nok efterlyser 
lavest mulige priser?
Odenseanske CargoMatch leve-
rer nu et positivt svar til begge 

parter med virksomhedens nye 
fuldautomatiske fragtbørs for 
returgods. CargoMatch skaber 
dermed rammen for, at begge 
parter let, hurtigt og fleksibelt 
finder hinanden i et måske kort-
varigt, men alligevel økonomisk 
attraktivt samarbejde.

Win – win
Transportøren bruger ganske 
enkelt fragtbørsen til at øge om-
sætningen, ved at fylde tomme 
biler op med returgods. Denne 
match foregår via hurtig og ef-
fektiv registrering med PC eller 
mobil i et overskueligt europæisk
system. Transportkøberen ud-

nytter tilsvarende de mange 
tommer biler, der dagligt kører 
omkring én mio. kilometer bare 
i Danmark. Dermed får trans-
portkøberen mulighed for at 
købe transport til rigtigt skarpe 
priser, der vel at mærke også er 
attraktive for transportøren, 
som jo alligevel kører turen.
Via CargoMatch overskuelige og 
effektive søgeværktøj ser og fin-
der transportkøberen netop den 
transportør, der leverer den opti-
male bil til opgaven.

Miljømæssig gevinst
At der så oven i købet er en 
miljømæssig gevinst ved kørsel 

med færre tomme biler, i form 
af mindre CO2-udledning, er jo 
kun glædeligt og dermed støtter 
CargoMatch op om transport-
branchens initiativer til miljø-
mæssige
forbedringer. Når vognmænd og 
øvrige transportører
har registreret deres ledige biler 
hos CargoMatch, er der for spe-
ditører og andre transportkøbere 
skabt en indlysende mulighed for 
et vellykket match i form af bil-
ligere transport og sparet tid.
Bag CargoMatch står indehaver-
ne Benjamin Egeskjold og Jesper 
Gade Nissen, begge med årelang 
joberfaring fra bl.a. transport-
branchen.

CargoMatch ApS · Havnegade 29 · 5000 Odense C · Tlf. 70 23 80 30
www.cargomatch.dk · info@cargomatch.dk
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FM Radio & TV
Da FM Radio & TV den 1. december 2012 overtog Højttalerbutikken.dk, 

blev de mange produktkategorier i den kendte Middelfart-forretnings vidtspændende kvalitetssortiment  
samlet på én centralt beliggende adresse - Gimbels Gyde 2

FM Radio & TV ApS/Højttalerbutikken.dk - Gimbels Gyde 2 - 5500 Middelfart
Tlf.: 64 41 11 40 - E-mail: mail@hoejttalerbutikken.dk - Web: www.hoejttalerbutikken.dk

vores professionelle kunder og 
samarbejdspartnere koncentrer 
sig primært om implementering 
af nye anlæg i forbindelse med 
nybyg og renovering. Her vin-
der trådløse streamingsystemer 
til indbygning i sokler, vægge 
og lofter i stigende grad frem. 
Kompetencemæssigt spænder vi 
lige fra den optimale opsætning 
af Fru Hansens nye mobiltele-
fon til implementeringen af den 
landsdækkende BIVA-kædes lyd-
system i 2011.”

Nyt showroom på vej
”Siden starten i 2009 har vi som 
noget unikt i denne branche kørt 
med sorte tal på bundlinjen. Den 
1. februar i år ansatte vi en ny 
medarbejder til webshop og bu-
tik, så personalestaben i dag tæl-
ler tre personer udover mig selv. 
I starten af marts åbner vi et nyt 
showroom med fokus på webs-
hoppens produkter. Her vil folk 
kunne lytte detaljeret til vores 
store udvalg af kvalitetshøjtta-
lere. 
Det nye showroom lægger ud 
med en række infoarrangemen-
ter om højttalere målrettet for-
årets mange musikinteresserede 
konfirmander”, afrunder Frank 
Møller. ”Kig ind i butikken – alle 
er velkomne”.

”FM Radio & TV er i udpræget 
grad en lokalt funderet butik”, 
fortæller indehaver Frank Møl-
ler, der grundlagde virksomhe-
den i april 2009. ”I dag service-
rer vi kunder over hele landet via 
vores populære og velfungerende 
webshop, men udgangspunktet 
er solidt placeret i Trekantsom-
rådet.” 
 

Stærke mærkevarer  
og tilbehør
”FM Radio & TV er leverings-
dygtig i stærke mærkevarer 
som PHILLIPS, SONY, PANA-
SONIC, SAMSUNG, JVC, CA-
NON og mange flere – og dét 
til konkurrencedygtige priser”, 
fortsætter Frank Møller. ”Ud-
over radio- og tv-udstyr har vi et 
bredt udvalg af mobiltelefoner, 
kameraer, pc’er og Mac’ er samt 
alt i musik og film. Dertil kom-
mer Viasats produkter plus kab-
ler, stik og tilbehør af enhver art. 
Blandt andet fører vi et bredt til-
behørssortiment til Apple com-
putere, telefoner, pads og pods.”  

Over 20.000 højttalere
”Med FM Radio & TV’s overta-
gelse af Højttalerbutikken.dk, 
som er en af Nordens største 
internetbaserede specialforret-

ninger, er vores sortiment udvi-
det med over 20.000 højtalere, 
som kan leveres fra dag til dag. 
Et speciale i den forbindelse er 
bygning af højttalere efter mål 
samt løsning af specialopgaver 
– blandt andet omkring enheder, 
delefiltre m.m.”  

God service og  
hurtig levering 
”FM Radio & TV’s kundekreds 
er fordelt på privat- og erhvervs-
kunder i forholdet 80/20. Vi er 
kendt for at levere god service. 
Vores servicebil kører over hele 
Fyn og i Trekantsområdet, og 
vi hjælper meget gerne vores 
kunder med installation og im-
plementering – både af nye, kom-
plette anlæg samt ved opdate-

ring af eksisterende produkter. 
Efterspørger en kunde noget, vi 
ikke har, kan vi tilbyde at bestil-
le det hjem uden ekstra omkost-
ninger for kunden. Det gælder 
lige fra enkelt cd’er til komplette 
anlæg.” 

Flerspektret  
kunderådgivning
”I kraft af den hurtige teknolo-
giske udvikling tegner rådgiv-
ningssiden af vores arbejde sig 
for stigende aktivitet. På pri-
vatsiden har især vores ældre 
kunder brug for lidt starthjælp 
efter køb af ny teknik. Typisk 
rådgiver vi folk om den opti-
male brug af telefon, tv, inter-
net og pc – e-mailsystemer og 
homebanking. Rådgivningen til 
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Kiropraktorhuset Middelfart · Elmegade 3 · 5500 Middelfart · Telefon: 64 41 39 09
E-mail: mail@middelfart-kiropraktor.dk · Web : kiropraktor-middelfart.dk

De Olympiske Lege 
Gert Jacobsen - 45 år - bygningskonstruktør…
» Jeg har altid dyrket meget sport. En overgang har jeg været tæt 
på at blive udtaget til OL. Derfor havde jeg ikke forventet at få pro-
blemer med mit helbred. I perioder havde jeg været spændt i hele højre side af 
kroppen. Da det var værst havde jeg problemer med at betjene gaspedalen, når jeg kørte bil, og det 
var vanskeligt at komme ud af bilen. Til sidst valgte jeg at kontakte Kiropraktorhuset. Behandlingen 
har bestået af kiropraktik, massage og træning. Jeg har ændret min træning og sørger for at variere 
mine arbejdsstillinger på arbejde. Drømmene om OL er nu definitivt droppet. Til gengæld kan jeg tage på 
bilferie med familien uden problemer «

Kiropraktoren…
» Gerts træningstilstand er usædvanlig god, men ensidig træning i mange år har skabt en række problemer. Det har krævet et længerevarende be-
handlingsforløb. Kiropraktisk behandling kombineret med massage har løsnet op for fastlåste led i nakke og lænderyg. De spændte led og muskler 
i højre side omkring bækken og højre hofteled, der har irriteret iskiasnerver ned til højre ben, er blevet løsnet. Nye forebyggende styrkeøvelser og 
strækøvelser for hele ryggen, arme og ben har givet Gert et alsidigt træningsprogram men nye positive belastninger «

Patienterne er i centrum
”Vores mål er at helbrede patien-
ter trygt og hurtigt. Vi er spe-
cialister i at behandle muskler 
og led. Vi anvender kiropraktik, 
massage, træning, forebyggende 
behandling og digital røntgen”.
Sådan står der i den nyeste fol-
der fra Kiropraktorhuset Mid-
delfart.

Kiropraktor og klinikejer 
Niels Tindhof uddyber
 ”Hos os er patienterne i cen-
trum. Vi behandler alle individu-
elt, trygt og så hurtigt vi kan”.
Udover Niels Tindhof arbejder 
to andre dygtige kiropraktorer, 
tre massører og tre sekretærer 
ud fra denne målsætning/værdi-
grundlag:
”Sammen skaber vi et godt ar-
bejdsmiljø til gavn for patienter-
ne. Vi møder mange spændende 

mennesker hver dag, og vi har 
mange faglige udfordringer. Vi 
gør alt for at hjælpe patienterne 
så hurtigt som muligt og helst 
samme dag”. 

Kiropraktorhuset  
hilser gerne flere børn  
velkommen i klinikken
”Virkeligheden er desværre, at 
mange børn har ondt i bevæge-
apparatet, altså blandt andet 
ryggen. Mange børn har også 
hovedpine. Bliver de ikke be-
handlet, peger en række under-
søgelser i retning af, at børnene 
tager deres problemer med ind i 
voksenlivet. Den udvikling vil vi 
godt modvirke. Børn bør udover 
undersøgelse og behandling her, 
også have oplysning om, hvordan 
de kan undgå at få smerter. Det 
kan være små ændringer i deres 

daglige adfærd/vaner hjemme, i 
skolen eller til sport. Tilsammen 
ændringer, som kan være med til 
at mindske problemer i bevæge-
apparatet, når de bliver voksne«, 
understreger Niels Tindhof.

Kiropraktorhuset  
har også et tilbud  
til virksomhederne
Mange virksomheder har idag en 
massør tilknyttet, så deres med-
arbejdere får massage - typisk 1x 
ugl. el. 1x hver anden uge. Mange 
af medarbejderne oplever en let-
telse via dette, men oplever des-
værre også, at smerterne kon-
stant vender tilbage. Vi mener, 
at det er bedre at finde årsagen 
til smerterne og tilbyder at ud-
rede en medarbejder - altså finde 
ud af hvor og hvorfor smerten 
opstår. De kan således komme 

på klinikken til en undersøgelse 
og få stillet en diagnose - samt få 
forslag til evt. behandling. For-
målet med udredningen er, at 
bedre medarbejderens helbred 
og mindske behovet for konstan-
te behandlinger. Et behandlings-
forløb er individuelt og kan fx. 
være kiropraktik med massage 
som supplement ».

Herunder vises en fiktivt pa-
tienthistorie fra klinikkens ny-
este folder på hvordan et patient-
forløb kan se ud. Patienthjulet 
illustrerer klinikkens mulige 
tiltag, hvoraf de røde er de, som i 
den konkrete historie har været 
relevante.

Kiropraktorhuset Middelfart satser også på at forebygge børns smerter.  
Tilbyder også afklarende hjælp til virksomheder og deres medarbejdere 
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Kan du
holde varmen...?

Kan du
holde var en...?

Spar på varmen - is
oler m

ed papiruld

Kontakt os for mere information
og uforpligtende tilbud:

FÅ PROFESSIONELHJÆLP
OG SPAR PENGE
• Efterisolering a� oft, gulv og hulmur, krybe-
kælder mv.

• Isolering uden kuldebroer
• Fugtbestandigt materiale/høj brandmodstand
• Milijørigtig og CO2 - besparende

ALT TØMRERARBEJDE UDFØRES!

p
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I miljøets og 
sundhedens tjeneste
Middelfart Spildevand 
A/S’ status som aktie-
selskab fra 2009 åbner 
hanen for en mere flek-
sibel og effektiv indsats 
i arbejdet med klimatil-
pasning og med at rense 
og håndtere kommunens 
spildevand

Selskabsformen skyldes vand-
sektorloven, der regulerer hånd- 
tering af vandforsyning og spil-
devand. Selskabet ejes af Mid-
delfart Kommune. Middelfart 
Spildevand Holding A/S er mo-
derselskab, mens Middelfart Spil-
devand er et af to datterselskaber 
sammen med Middelfart Service. 

Øget regn 
De store aktuelle og fremtidige 
udfordringer skyldes ikke mindst 

øgede krav til miljøbeskyttelse og fokus på 
borgernes sundhed. Eksempelvis betyder 
øgede regnmængder, at by og land ofte 
oversvømmes. Dermed risikerer kloaksy-
stemet at løbe over, så spildevandet ender 
på steder, der ikke er optimale. En af de 
store opgaver er derfor at justere kloak-
systemet til de klimaforandringer, som 
også Middelfart Kommune oplever i disse 
år. Men et robust system kræver også, at 

regnen håndteres på overfladen, 
hvor den falder. Hvis der kom-
mer skybrud, skal vandet ledes 
på overfladen til steder, hvor van-
det gør mindst skade.  Middelfart 
Spildevand er sammen med Mid-
delfart Kommune med i front, 
når det gælder udvikling af nye 
løsninger, der kombinerer byud-
vikling og klimatilpasning.

Fusion på Strandvejen 
Middelfart Spildevand har 26 
medarbejdere. De fleste er ansat 
i driftsafdelingen, hvor tre teams 
håndterer selve driften af rens-
ningsanlæg, kloakker og pumpe-
stationer. Et andet team udfører 
de administrative opgaver, her-
under planlægning af fremtidige 
projekter. Fra 7. januar 2013 er 
virksomhedens administration 
flyttet i en ny bygning ved Mid-

Middelfart Spildevand A/S · Strandvejen 100 · 5500 Middelfart · Tlf.  63 44 44 44
www.middelfartspildevand.dk · kontakt@middelfartspildevand.dk

delfart Renseanlæg på Strand-
vejen 100. Dermed optimeres 
rammerne for endnu bedre sam-
arbejde og bedre fælles identitet 
mellem virksomhedens ansatte.

Aktuelle projekter
Netop nu arbejder Middelfart 
Spildevand med bl.a. nedlæggelse 
af Harndrup Renseanlæg. Fra 
kommunens spildevandsplan for 
2009 er det planlagt, at det lille 
og nedslidte anlæg nedlægges. 
Spildevandet ledes herefter til 
Brenderup Renseanlæg. På Nør-
re Aaby Renseanlæg bygges et 
længe ønsket nyt indløbsbygværk 
med sand- og fedtfang. Kloake-
ring af ejendomme i det åbne land 
samt mindskelse af regnbetinge-
de overløb af spildevand, i første 
omgang i Nørre Aaby, er nogle af 
de andre aktuelle projekter. 
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I miljøets og 
sundhedens tjeneste Vestfyns VVS Service

”Vestfyns VVS Service, der siden 1992 har 
haft til huse på sin nuværende adresse, ar-
bejder allround indenfor branchen”, fortæller 
Torben Johansen. ”Firmaet løser alle slags 
opgaver inden for vvs, gas og blik. Vores dygti-
ge, faguddannede personale har stor viden og 
erfaring på alle aktivitetsområder. Vestfyns 
VVS Service er over hele linjen leveringsdyg-
tig i god rådgivning og helstøbte løsninger til 
hele vores kundekreds, der omfatter private, 
erhverv, industri og landbrug.” 

Kvalitet og  grundighed fra A til Å
”På badeværelsesfronten har Vestfyns VVS 
Service året rundt travlt med såvel større som 
mindre renoveringsprojekter. Vi har en rig 
erfaringsbaggrund på dette specialområde og 
hjælper gerne vores kunder med inspirations-
mæssige inputs - fra det klassiske look til det 
nyeste design.
Rådgivning, salg og implementering af mo-
derne energiløsninger som stoker-, gas- og 
oliefyr samt solvarme, jordvarme og luft til 
vand-varmepumper genererer også stor akti-

vitet i firmaet. Vestfyns VVS Service står for 
kvalitet og grundighed fra A til Å. Vi bruger 
således udelukkende de bedste materialer 
og produkter i opgaveløsningen - heriblandt 
Viessmann, Vølund, Sonnenkraft og Nilan.
Sidst men ikke mindst sætter Vestfyns VVS 
Service en ære i at leve op til markedets høje-
ste krav og standarder i forbindelse med ener-
giløsningernes funktionalitet, holdbarhed 
og æstetik. Omkring nybyg af kvalitetshuse 
samarbejder vi på vvs-siden med lokale entre-
prenører og bygmestre.”

Fokus på energiservice 
”Vestfyns VVS Service har gennem de sene-
re år udvidet sit fokus på energiservice – en 
proces der stadig er i fuld gang. Uanset om vi 
taler solvarme, olie-, stoker- eller gasfyr med 
tilhørende kedler, kan vi tilbyde vores kunde-
kreds en række fordelagtige serviceaftaler. 
Kernen i en serviceaftale med Vestfyns VVS 
Service er, at vi på fast basis tjekker vore kun-
ders energianlæg. Gennem løbende iværksæt-
telse af en række relevante initiativer om-

kring installationernes eftersyn, vedligehold 
og opdatering sørger vi for, at de fungerer 
optimalt.”

Fordelagtige optimeringsløsninger
”Optimering af eksisterende energiløsninger 
tegner sig for stigende aktivitet i firmaet”, 
fortsætter Torben Johansen. ”Den teknolo-
giske udvikling på området har bevirket, at 
det i dag kan være en rigtig god forretning 
at udskifte sin 10-15 år gamle gaskedel, og 
det benytter mange privatkunder sig af. På 
erhvervssiden får et stigende antal virksom-
hedskunder med fordel udført gennemgri-
bende analyser af deres samlede energifor-
brug. Typisk kan en virksomhed med fordel 
energioptimere sin opvarmning af butiks- og 
kontorlokaler, personalefaciliteter m.m.”
Vestfyns VVS Service er medlem af TEKNIQ, 
der har etableret Dansk VVS Garanti, som er 
en garantiordning for VVS-arbejder. Herigen-
nem er vores kunder garanteret en betryg-
gende sikkerhed og garanti for det arbejde vi 
udfører

Vestfyns VVS Service A/S

Granlyvej 44
5592 Ejby
Tlf.: 64 46 25 80
Mobil: 40 14 25 80

torben@vestfyns-vvs.dk
www.vestfyns-vvs.dk

Det travle vvs-firma, der med 14 medarbejdere og 11 servicevogne betjener en bred kreds af 

privat- og erhvervskunder fra hele Vestfyn og Trekantsområdet,  

grundlagdes 1986 i Gelsted som enkeltmandsfirma af indehaver Torben Johansen

" Vi går effektivt til enhver
opgave i VVS-installationer…"

Gaskedel fra Viessmann. Oliekedel fra CTC. Solvarme fra Sonnenkraft.
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✦  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.

Ejby Tømrer & Snedkerforretning I/S
v/ Finn og Michael Jacobsen
Direkte tlf. Finn Jacobsen: 20 49 17 12  •  Direkte tlf. Michael tlf. 40 45 17 12

Nørregade 137 · 5592 Ejby · Tlf. 6446 1712 · Bil. 2049 1712 · finn@ets-ejby.dk · www.ets-ejby.dk

Tal-kunstnerne 
letter byrden

I de nu snart ni år, Regionens 
Løn & bogføring har eksisteret, 
har opgaverne været at få tal og 
kolonner til at gå op i en højere 
enhed. Fakturering, betaling af 

moms, måneds- og årsafslutning 
er blandt de emner, som der er 
blevet taget hånd om, både ude 
hos kunderne og på kontoret.
”Men i disse krisetider, hvor 

Mona og Hanne fra Regionens Løn & Bogføring giver 
gode råd og vejledning, inden de sender tal og regn-
skaber videre til revisor

Regionens Løn & Bogføring · Assensvej 156 · 5500 Middelfart· Telefon: 24 20 31 86
E-mail: relb@city.dk · Web: www.relb.dk

Visitkort.indd   1 09-12-2004   19:42:50

ved Mona Oranen

mange har det svært, flere er 
gået konkurs, kan vi se at vores 
opgaver har ændret sig. Før sør-
gede vi bare for de tørre tal, men 
nu har kunderne brug for mere 
råd og vejledning.
Der har bredt sig en forsigtig-
hed, og kunderne søger råd om 
hjælp til bla. at nedsætte udgif-
terne”.
”Man kan klart mærke på ban-
kerne også, at de er blevet mere 
påpasselige. 
Ofte vil de have balancer hver 
måned, så de kan følge med i 
kundernes forretninger”, fortæl-
ler Mona Oranen.

Investeringerne er aftagne, det 
gamle ordsprog ”at sætte tæring 
efter næring” er blevet helt in.
”Vi forsøger at effektuere og be-
grænse vores tid til mindst mu-
ligt og lade kunden selv varetage 
de opgaver,  der falder dem nemt. 
Vi samarbejder også med revi-
soren, for får de tingene. som 
de vil, kan de også spare tid på 
årsregnskabet, og det er igen til 
gavn for kunden”.

Firmaets motto er ”Orden spa-
rer tid og penge”, og det gælder 
både store og små virksomheder.
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Ren individuel 
fornøjelse…

vores medarbejdere. Dermed er 
vi altid 100 pct. sikre på, at vores 
opgaver udføres optimalt. Det er 
jo de tilfredse kunder, vi lever af.

Pleje og Frit Valg-ordning
TT-Clean gør bl.a. rent for pri-
vate via aftaler med Middelfart, 
Fredericia og Kolding kommu-
ners Frit-Valg ordning. Modta-
gere af kommunal hjemmehjælp 
kan således frit vælge, om ren-
gøringen eller plejen leveres af 
kommunale hjemmehjælpere - 
eller af private leverandører som 
TT-Clean. 
TT-Clean udfører plejen med 
samme medarbejder fra gang til 
gang. Denne bærer synligt Id-
kort og arbejdstøj. Også her le-
verer TT Clean en troværdig og 
professionel indsats.

TT-Clean leverer indi-
viduel og professionel 
rengøringsservice ind- og 
udvendigt, inklusiv vin-
duespolering, til virksom-
heder og private

Mere end ti års konstant frem-
gang og erfaring med både of-
fentlige og private kunder ligger 
bag rengøringsfirmaet TT-Clea-
ns serviceløsninger. De inklude-

rer ind- og udvendig rengøring i 
bred forstand og vinduespolering 
ved Kurt Kristiansen, Vindues-
pudseren i Middelfart. Foruden 
rengøring i små og store virk-
somheder samt private hjem til-
byder TT-Clean også personlig 
pleje til borgerne i Middelfart 
Kommune. Uanset kundernes 
profil, deres lille eller store be-
hov for rengøring og pleje, ud-
vikler og tilpasser TT-Clean op-
timale løsninger i tæt dialog med 
kunderne. Løsninger der udføres 
på tidspunkter, der passer kun-
derne bedst.

Kvalitet, service, pris
TT-Clean er dermed en stærk, 
fleksibel og professionel rengø-
rings-, pleje- og samarbejdspart-
ner med konstant fokus på kvali-

tet, service og pris. Det mærker 
kunderne i form af ren kvalitet 
til den rigtige pris. Det er en væ-
sentlig del af forklaringen på, at 
rengørings- og servicevirksom-
heden med succes har serviceret 
erhvervskunder og private bor-
gere i Middelfart, Fredericia og 
Kolding gennem 10 år. 

Nyt: Assens og Odense
Fra 1. april er TT-Clean også 
godkendt til praktisk bistand 
og pleje i Assens Kommune, lige 
som der åbnes ny afdeling på Ør-
stedsgade 20 i Odense.
Indehaver Trille Larsen:
»TT-Cleans kvalitetssikring 
sikrer kunderne, at opgaverne 
udføres til fuld tilfredshed hver 
gang. Kvalitetssikringen funge-
rer ligeledes som checkliste for 

TT-Clean · Odensevej 169, 5500 Middelfart · Telefon 40 53 57 77 · www.ttclean.dk · trille@ttclean.dk

Trap+ · Industrivej 3B · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 05 30 · www.trap.as · info@trap.as

Trap+ leverer professio-
nelt med- og modspil til 
erhvervs- og privatkun-
der med spidskompeten-
cer på El, VVS, Ventilati-
on, Alarm, Tele/Data samt 
Blikkenslager

Hos Trap+ udfører indehaver 
Jesper Sørensen, aut. elinstal-
latør, og omkring 60 faguddan-
nede medarbejdere alle opgaver 
på de nævnte fagområder. Udfø-
relsen sker grundigt, veloverve-
jet og koordineret fra første kun-
dedialog til færdigt resultat. Det 

er således dygtige håndværkere 
med stort ansvar, der hver dag 
udfører deres arbejde. 
TRAP+ lægger derfor stor vægt 
på medarbejdernes trivsel. Virk-
somheden gør meget for, at hver 
enkelte ansat har det godt, så de 
yder deres bedste. Dermed sæt-
ter Trap+ stor positiv fokus på 
medarbejderne og dét at drive en 
sund virksomhed.
En medarbejder med fokus på 
optimalt energiforbrug sikrer 
også, at netop optimalt energi-
forbrug tages med i løsningerne i 
det omfang, kunderne efterspør-
ger dette. Trap+ udfører også 
hele entrepriser med eksempel-
vis projektudvikling, rådgivning 
og udførelse på alle former for 
nybyggeri, renovering, udvidel-
ser, erhvervs- og privatbyggeri. 
At Trap+ leverer driftssikre og 
gennemtestede kvalitetsløsnin-

Én virksomhed 
- seks fagområder

ger til aftalt tid og pris, er en 
selvfølge. Det er dokumentation 
for udførelsen også, så kunder 
får fuldt overblik over arbejdet.

Kerneområder
Trap-El er bl.a. specialist i mil-
jørigtig og energibesparende 
installation. Hurtig og effektiv 
service leveres døgnet rundt på 
alle produktområder med fuldt 
udstyrede servicebiler. Inkl. re-
paration og salg af hårde hvide-
varer.
Trap VVS udfører alle VVS-
opgaver, inklusive service og 
reparation på gas-, olie- og var-
mepumper. Fjernvarme samt 
klima- og økonomisk fordelagti-
ge sol- og jordvarmeanlæg mon-
teres, serviceres repareres også.
Trap Ventilation håndterer alle 
ventilations- og herunder køle-
anlæg. Fra projektering til fær-

dig montering, service og vedli-
gehold. Arbejdsmiljø, sikkerhed 
og sundhed er del af nøgleordene.
Trap Alarm er F&P- samt ISO-
godkendt og monterer tryghed 
via alle former for alarm, ad-
gangskontrol, videoovervågning, 
brandanlæg og mekanisk sik-
ring. Indledende tjek af kunde-
behov sikrer rigtige løsninger. 
Døgnservice og tilknyttet vagt-
selskab med hurtig responstid.
Trap Tele/Data leverer løsnin-
ger, der sikrer kommunikation i 
alle virksomheder. Fokus på høj 
effektivitet og lave omkostninger 
– og frit operatørvalg.
Trap Blik tilbyder tag- og facade-
beklædning i zink, kobber eller 
aluminium. Herunder tagren-
der, nedløb, fodblik, skotrender, 
sternbeklædning, murkroner, 
kapsler, skorstensinddækning og 
kviste.
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EGERIS fritidshus

egerisbyggefirma.dkkun 749.000 kr.

Ring eller mail for mere
information eller
uforbindende tilbud på
jeres nye fritidshus:
mail@egerisbyggefirma.dk,
telefon 70 27 28 60

Vi er medlem af
Dansk Byggeri og underlagt
BYG garantiordningen- uden byggegrund og tilslutninger - gældende på Fyn og i Jylland

Peter Isaksen Have og Anlæg
Harndrup-firmaet, der 
grundlagdes i 2006, ope-
rerer allround i anlægs-
gartnerfaget og betjener 
kunder på hele Fyn samt i 
Trekantsområdet. Netop 
nu er der stort fokus på 
træfældning, topkapning, 
beskæring og forårsklar-
gøring af græsplæner 

”PI Have og Anlæg drives på 
solobasis”, fortæller indehaver 
Peter Isaksen. ”Det betyder, at 
man som kunde kan kommu-
nikere med én og samme kon-
taktperson hele vejen igennem 
et forløb, og det er noget folk 
sætter pris på. Firmaets opga-
ver følger årstiderne og omfatter 
blandt andet nyanlæg af haver 
og grønne udenomsarealer samt 
renovering og løbende vedlige-

hold. Kundekredsen spænder 
fra private over virksomheder 
til kommuner, boligselskaber og 
byggefirmaer. Blandt de aktu-
elle opgaver er snerydning samt 
fældning og topkapning af træer. 
Efter fældningen tilbyder vi ef-

ter kundens valg at køre det af-
skårne træ væk eller omdannet 
det til flis. Foråret venter lige om 
hjørnet, og meget snart er det at-
ter tid til at klargøre græsplæ-
nen til den nye sæson. Vi fjerner 
mos og sneskimmel og råder over 

det nyeste grej til vertikalskæ-
ring og eftersåning – alt sammen 
noget der er med til at sikre en 
grøn og frodig plæne som grund-
lag for sommerens udendørs ak-
tiviteter.”

Peter Isaksen Have og Anlæg · Broholmvej 26 · 5463 Harndrup · Tlf.: 23 32 89 70
E-mail: isaksenmeister@gmail.com · Web: www.pihave.dk

Snerydning & Saltning  •  Træfældning

Anlæg af Græsplæner  •  RING FOR TILBuD…
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STOR LOKAL OPBAKNING

De mindre pengeinstitutter oplever 
generelt en positiv interesse fra er-
hvervskunder og private landet over.  
Det gælder ikke mindst Nordfyns 
Bank, der med hovedsæde i Bogense 
åbnede afdelingen i Middelfart i juni 
2010. Siden har banken udvidet med 
yderligere tre medarbejdere, så fili-
aldirektør Leif Andersson råder over 
otte dygtige medarbejdere på det lo-
kale hold.

Kender de lokale forhold
»Lige siden vi åbnede vores afdeling, 
har vi oplevet stor interesse og fået 
mange nye kunder og øget indtjening 

i lokalområdet. Det skyldes blandt an-
det, at vi er en lille bank med lokale 
medarbejdere, der kender forholdene 
i nærområdet. Samtidig sørger vi for, 
igennem vores kompetente rådgivning, 
at give kunderne en positiv oplevelse«, 
fortæller filialdirektør Leif Andersson. 
Det er vigtigt for Nordfyns Bank, at 
kunderne kan komme i direkte kon-
takt med bankens rådgivere. Og ikke 
via et callcenter i en helt anden lands-
del. 
»Når kunderne vælger os som deres 
nye bank, tager vi udgangspunkt i 
kundens BEHOV, hvilket danner et 
godt grundlag for det fremtidige sam-
arbejde«, tilføjer Leif Andersson.

Lokalt engagement
Afdelingen engagerer sig også bevidst 
i det lokale foreningsliv, blandt andet 
med fokus på lokale fyrtårne som Mid-
delfart Gymnastik & Boldklub, Mid-
delfart Volleyballklub, Fjelsted Speed-
wayklub og FC Fredericia.
Nordfyns Bank har en Vision som 
udtrykkes i ønsket om ”at gøre en 
forskel”, så bankens kunder og øvrige 
samarbejdspartnere oplever ægte inte-
resse for, på en ligeværdig, konstruktiv 
og nærværende måde, at tilføre dem 
mere end det, der allerede er”.

Østergade 40  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf. 59 48 95 70  ·  www.nordfynsbank.dk  ·  middelfart@nordfynsbank.dk

Mødelokalerne er også lokale. 

Nordfyns Banks detailkunder har mulighed for at trække mønt-
ruller i bankens automat - også i weekenden.

Nordfyns Banks nye filial i Middelfart fortsætter ind i 2013 med flot opbakning  
fra både virksomheder og privatkunder.

 www.nordfynsbank.dk

Leif og Torsten tager ofte ud og besøger deres erhvervskunder  
- vi vil gerne betragtes som en del af virksomheden.

Det er gået stærkt siden starten i Middelfart
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- kun godkendte DVC-produkter

KPK · OUTRUP · KASTRUP

DIN DØR- OG VINDUESSPECIALIST
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Martin Rasmussen 

Havevej 8
5500 Nørre Aaby
Tlf. 40 17 41 77

•	 Termoruder udskiftes

•	 Alt tømrer- og 
 snedkerarbejde udføres!
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Rolf Murer ApS

”Med den nuværende medarbej-
derstab, der gør at firmaet funge-
rer som en tæt og meget fleksibel 
enhed, har vi fundet vores rette 
hylde”, fortæller Rolf Christen-
sen. ”Rolf Murer ApS udfører alt 
murerarbejde – lige fra mindre 
reparationer over badeværelser 
til større om- og tilbygninger. 
Firmaet servicerer en bred kun-
dekreds bestående af private, 

andre håndværkere samt en 
lang række virksomhedskunder, 
boligforeninger og kommunale 
institutioner. Vi lægger vægt på 
sikkerhed, kvalitet og god kun-
dekommunikation gennem hele 
et opgaveforløb. Prisen spiller 
naturligvis også en rolle. For at 
nedbringe vores kunders udgif-
ter i forbindelse med de høje af-
faldsgebyrer, sorterer vi således 
selv byggeaffaldet og har i den 
forbindelse investeret i et par 
containere.”        

Positive fremtidsudsigter
”Her i vinterhalvåret spiller vej-
ret altid en stor rolle for mæng-
den af udendørs opgaver, men 
heldigvis er der sæson for bade-
værelsesrenovering året rundt”, 
smiler Rolf Christensen. ”I øv-
rigt har den forholdsvis milde 
vinter i år betydet, at vi i vid 
udstrækning har kunnet arbejde 
udendørs. Blandt vores igangvæ-

rende aktiviteter i lokalområdet 
er en tilbygning på Roerslevgård 
og diverse andre opgaver. Foråret 
byder på en række facaderenove-
ringer og større vedligeholdel-
sesopgaver. Vi har en fornuftig 
arbejdsportefølje og ser positivt 
på fremtiden. Alle interesserede 
er velkomne til at kontakte os for 
et uforbindende tilbud”, slutter 
Rolf Christensen. 

Rolf Murer ApS  ·  v/ Murermester Rolf Christensen  ·  Bogøvænget 1  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 20 75 78 70 
Web: www.rolfmurer.dk  ·  E-mail: rolf@rolfmurer.dk

Det kendte Mid-
delfart-firma, der 
udover indehaver 
Rolf Christensen be-
skæftiger to svende, 
står for kvalificeret 
rådgivning, god kun-
deservice og kvalitet 
i arbejdet 
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Middelfart Vinduespolering
Vinduespolering · Vask af vinduer med renset vand · Grafittirens 

Vask af solfanger og facader · Rengøring til private og erhverv · Algebehandling 
Oprydning/tømning af dødsboer · Tagrensning og tagmaling

Rensning af tagrender · Vask af industritanke 
Salg af rengøringsmidler – udstyr – microfiberklude og papirvarer fra gårdbutik

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

FØR

FØR

EFTER

EFTER

Vask bilen og tag 
en pause hos

lagt på køl, og når kunderne be-
stiller dem, varmer vi det i en 
turboovn, så maden er frisk og 
klar på et par minutter«, siger  
forretningschefen.
På lønningslisten hos Q8 Tank-
stationen på Assensvej 1 står i 
alt 16 navne. De servicerer os fra 
kl. 6 morgen til kl. 22 aften. Pr. 
31. maj er det præcist er år siden, 
at Q8 åbnede dørene til den nye 
butik med lounge-område .

Q8 servicestationen på 
Assensvej 1 i Nørre Aaby 
har et lækkert lounge-
område, hvor du kan nyde 
en forfriskning og en 
»optankning« af maven. 
En ny vaskehal står klar 
i februar, så nu kan bilen 
også blive helt klar til 
landevejene efter et be-
søg på Q8 i Nørre Aaby.

Når man som Q8 Tankstationen 
på Assensvej 1 i Nørre Aaby nær-
mer sig sin 1-års fødselsdag, bør 
det udløse gaver til »barnet«. 
Men her er det omvendt. På As-
sensvej 1 er Q8 Tankstationen 
nemlig klar med en gave til sine 

kunder: »Vi er ved at bygge en 
vaskehal. Den er klar i februar, 
og den kan vaske både privatbi-
ler og varebiler med sine 2,8 m i 
højden og 2,7 m i bredden. Det er 
de største modeller af varebiler 
på markedet i dag, der kan kom-
me ind vores vaskehal«, fortæller 
forretningschefen i Nørre Aaby, 
Søren Mikkelsen.

Tag en pause hos Q8
Q8- stationen er indrettet med et 
60 kvm. stort dagligstuelignende 
lounge-område med højborde og 
sofa-hjørne. Så alt efter humør 
kan kunderne nyde deres mad 
med høj udsigt eller i lidt lavere, 
men stadig rare omgivelser.
På den måde skiller Q8-stati-
onen på Assensvej ud fra sine 
cirka 130 »søskende« rundt om 

i landet. Og maden? Ja, den kan 
kunderne såmænd købe under 
samme tag:
Tankstationens foodline byder 
på de frisksmurte sandwich, og 
derudover er der hele tre itali-
enske smagsoplevelser, som på 
bare to minutter bliver varme 
og lækre til Assensvejens sultne 
kunder:
»Vi tilbyder italienske pizzaer, 
rullinoer og lunaer  til vores 
kunder. Maden er gjort klar og 

Q8 Tankstationen  · Assensvej 1 · 5580 Nørre Aaby · Telefon: 64 42 25 42 · E-mail: smik@q8.dk · Web: www.Q8.dk
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NyHED: Carepoint Middelfart 
på Hovedvejen

Indehaver og værkfører 
Lars Knudsen giver kvali-
tetsbevidste erhvervs- og 
privatbilister en ny at-
traktiv valgmulighed på 
service og reparation af 
firma- og privatbiler

Han har nu åbnet Carepoint 
Middelfart ApS på Hovedvejen 
19, hvor der tidligere var VW-
forretning. 
»Vores mekanikere tilbyder mel-
lem 18 og 30 års erfaring med 
mærkerne VW, Seat, FIAT og 
Skoda, men servicerer og repa-
rerer alle mærker«, siger Lars 
Knudsen til Månedsmagasinet 

Carepoint Middelfart ApS · Hovedvejen 19 · 5500 Middelfart · Tlf. 63 41 02 00 · lk@volkswagen-service-middelfart.dk

Erhverv Fyn. Lars har selv tid-
ligere været 18 år hos SMC i 
Odense. Med på holdet hos Ca-
repoint Middelfart har han tre 
mekanikere og kolleger fra det 
tidligere Carepoint Middelfart 
Biler, der lukkede sidste år. 
I rammerne på Hovedvejen er 
der god plads til alle former for 
kompetent og professionel ser-
vice og reparation af skader.
»Vi udfører en rigtig god service, 
samtidigt med at vi gratis henter 
og bringer kundernes biler inden 
for en radius af 50 km.
Montering af vinter- og sommer-
dæk, rustreparation, udskift-
ning af ruder samt montering af 
skilte, logo, CVR-numre og deko-
rationer er også en del af vores 
service«, tilføjer Lars Knudsen. 

CAREPOINT

P
R

ISGA R A N T I

Bremseeftersyn
Komplet bremseeftersyn
af din VW - Seat eller Skoda
excl. reservedele

KUN695.-
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SERVICE / ERHVERVSSERVICE

HOVEDVEJEN 19 · 5500 MIDDELFART · TLF. 63 41 02 00

SERVICE

Dansk serviceogkvalitet
til grænsepriser!
SERVICE- OG REPARATION
AF ALLE BILMÆRKER

AirconditionService
incl. kølemiddel -
kompressorolie - sporstof
Alle VW, Seat og
Skoda personbiler.

KUN699.-

Vinterdæk
Vinterhjul
Vinteren er ikke
slut endnu - bliv
sikkert kørende

CONTINENTAL
VINTERDÆK:
185/60-15 KR. 3.295.-
195/65-15 KR. 3.295.-
incl. 4 alufælge KR. 6.495.-
205/55-15 KR. 4.695.-
incl. 4 alufælge KR. 7.995.-
Priserne er incl. moms og montering.

Tandremsskift
På alle VW - Seat og Skoda
personbiler

FAST
LAV PRIS
KUN 3.800.-

HUSK - Vi henter ogbringer din bil GRATIS
indenfor en radius af 50km...

Longlife
eftersyn
F.eks. Golf VI eller
ny Passat

30.000 km KUN1.795.-
60.000 km KUN2.600.-
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Vi monterer
dine egne
vinter- eller
sommerhjul
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Vi tager osogså kærligt
af din erhvervsbil!
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og effektive løsningsmodeller, der 
tager hånd om kundernes sam-
lede økonomiske situation. En 
stor aktivitet i den forbindelse er 
totalservice med fokus på kunder-
nes edb- og økonomifunktioner.” 

TOPC5 online
”TOPC5 er et online-baseret 
komplet bogholderisystem, der 
inkluderer finansbogføring og 
fakturering”, fortsætter Jørgen 
Halfdan Olsen. ”En integreret del 
af TOPC5-pakken er en række 
faciliteter og funktioner til mini-
mering af bogføringstiden. Blandt 
andet kan kunden overføre bud-
gettal direkte til systemet fra 
regneark. Med TopC5 online har 
kunderne direkte adgang til deres 
økonomisystem, uanset hvor i ver-
den de befinder sig, og så betaler 
de kun for de ydelser, de har brug 
for. Vi varetager TOPC5-syste-
mets drift, opdatering og backup. 
På den måde får vores kunder fri-
hed til at kunne koncentrere sig 
100 % om deres kerneforretning 
og optimeringen af denne.”

”Toprevision medvirker i revisor-
kæden danrevi, som består af 11 
selvstændige firmaer med cirka 
120 medarbejdere fordelt på 15 
kontorer over hele landet”, for-
tæller Tom O. Petterson, der ejer 
og driver virksomheden sammen 
med Jørgen Halfdan Olsen - begge 
indehavere er registrerede revi-
sorer. ”I danrevi samarbejder vi 
på virksomhedsplan om centrale 
begreber som kvalitetssikring, 
uddannelse og markedsføring 
m.v.  Endelig kan de enkelte med-

lemmer af kæden trække på hin-
andens faglige viden og erfaring, 
når det gælder håndteringen af 
specielle sager.” 

Rådgivning og revision
”Toprevision servicerer udeluk-
kende virksomhedskunder”, fort-
sætter Tom O. Petterson. ”Vi be-
tjener en bredt funderet kreds af 
små og mellemstore virksomhe-
der, der branchemæssigt spænder 
fra liberale erhverv, produktion 
og detailhandel over landbrug 

og gartneri til hoteldrift. Vores 
primære forretningsområde ud-
gøres af økonomirådgivning samt 
revision og udarbejdelse af regn-
skaber. Hertil kommer eventuel 
support og bud på udvikling af 
kundernes øvrige virksomheds-
funktioner. Ligesom de store 
revisionshuse tilbyder danrevi 
Toprevision også XBRL-løsning 
– edb-baseret automatisk hånd-
tering af den lovpligtige indberet-
ning af årsrapporter til Erhvervs-
styrelsen. Her og nu oplever vi en 
stabil tilgang af små og mellem-
store virksomheder.”

Kapacitetsudvidelse  
i Bogense
”danrevi Toprevision Bogense 
gennemførte pr. 1. september 
2012 et generationsskifte. I den 
forbindelse fratrådte afdelingens 
hidtidige to ansatte. Registreret 
revisor Svend Erik Rasmussen 
tiltrådte som ny daglig leder med 
to nye medarbejdere, så ved den 
lejlighed er vores Bogense-filials 
kapacitet blevet udvidet med en 
medarbejder”, pointerer Tom O. 
Petterson.

Målrettet effektiv  
total-service
”Over hele linjen leverer Topre-
vision praktiske og dynamiske 
løsninger i tæt samarbejde med 
kunderne”, beretter Jørgen Half-
dan Olsen. ”Vi står for målrettede 

danrevi Toprevision  ·  Mandal Alle 16A  ·  5500 Middelfart
Tlf. 70 20 02 13  ·  www.top-revision.dk  ·  www.topc5.dk  ·  top@top-revision.dk

danrevi Toprevision

De primære kendetegn for det vestfynske revisionsfir-
ma, der tæller 7 registrerede revisorer og 11 assisten-
ter, er faglig dygtighed og erfaring kombineret med 
opdateret knowhow og kompetencer på hele det vidt-
spændende aktivitetsområde

danrevi Toprevision er 
medlem af FSR - danske 
revisorer og det faglige 
og uddannelsesmæssige 
netværk danrevi
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Snedkerkvalitet også til private

er ofte Svend Sabros ekspertise 
og faglige viden, samt inspirati-
on, råd og vejledning. Svend Sa-
bro har mere end 20 års erfaring 
som selvstændig og løser også 
opgaver for andre håndværksme-
stre. Sabro Byg beskæftiger tre 
svende, der har været i firmaet i 
mere end ti år, samt tre lærlinge.

Sabro Byg ApS løser 
klassiske snedker- og 
tømreropgaver i hånd-
værksmæssig og tidløs 
topkvalitet.

»Tro kopier af flotte gamle vin-
duer, dørpaneler eller eksempel-
vis døre og opgaver i klassisk 
massiv kvalitet. Det er noget 
af det, vi laver til private kun-

der, der måske ønsker sig en ny 
præsentabel hoveddør til en flot 
palæejendom«, forklarer snedker 
og bygningskonstruktør Svend 
Sabro.
Sabro Byg laver også opgaver 
omkring nybyggeri, tagarbejde, 
renovering, tilbygning og nye 
køkkener. Men typisk trækkes 
det klassiske snedker- og tøm-
rerhåndværk op af værktøjskas-
sen. Håndværk der også bruges 
ved opgaver i kirker. Eksempel-
vis i Brenderup, Sanderum og 

Assens. Med 300 kvm. snedker-
værksted og tilhørende stor ma-
ler- og sprøjtekabine løser Sabro 
Byg også en lang række opgaver 
med maling af inventar, døre, 
vinduer, køkkenlåger og lignen-
de. Sådan kan emnerne få nyt 
liv hjemme hos kunderne. Ind-
gangsvinklen til mange opgaver 

Sabro Byg · Engvej 20 · 5464 Brenderup  · Mobilnr. 2089 1634
www.sabro-byg.dk · mail@sabro-byg.dk

Bygge-idéer førestil virklighe’erved såvel restaurering og nybyggerier

Vi løser enhver
elopgave hurtigt
og professionelt…

Døgnservice tlf. 63 831 933

MiDDElFaRT tlf. 64 410 491

NR. Åby tlf. 64 421 491

middelfart@elcon-as.dk

www.elcon-as.dk

Gremmeløkke 
Maskinforretning

tilbyder

Gremmeløkke Maskinforretning
Gremmeløkkevej 25 · 5592 ejby

tlf. 64 46 15 56 · Mobil 40 14 15 56

Stiga Park Compact 14
Den mindste Stiga rider med 
knækstyring, der gør den let 
at manøvrere. Park Compact 
14 har B&S Powerbuilt motor, 
hydrostatisk transmission samt 
95 cm Combi aggregat.

24.995,-
inkl. moms

Stiga
Nye Stiga Villa og Park 
Frontridere 
fra kr. 16.995,-
Kampagne Compact 14: 
kr. 21.995,-, 
- så længe lager haves.

JonSered
Nye save 
fra kr. 1.595,-Vi er altid klar 

med gode råd 

og vejledning, 

så du får den maskine, 

der passer 

til dit behov

Alt i reparation og reservedele
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Stille start på super-år

tet, og jeg er glad for min selv-
stændighed«. I forhold til sidste 
år vil Jesper Rasmussen i år 
satse mere på erhvervslivet: 
»Jeg servicerer andre produkti-
onsselskaber, reparerer nedbrud 
og vedligeholder, og alle er vel-
komne til at kontakte mig«.

Smedemester Jesper Ras-
mussen vil satse endnu 
mere på erhvervslivet i 
det nye år. Service, vedli-
gehold og professionelt 
netværk fortsætter.

Det nye år er startet stille. Men 
smedemester Jesper Rasmussen, 
JR Smedeteknik på Røjle By-
gade, har store forventninger til 
fremtiden.
»Jeg har mange tilbud ude, så jeg 
håber på et rigtig godt forår, og 
jeg er glad for, at jeg kan tilbyde 
stor fleksibilitet i mit firma«.
Jesper Rasmussen er sin egen 
herre. Han har ingen ansatte, så 
når opgaverne bliver så store, at 
han har brug for flere end sine 
egne hænder, lejer han andre fir-
maer ind, eller han lejer sig selv 
ud til andre. 
»Jeg har et stort professionelt 
netværk af andre lokale smede, 
som giver mig en stor fleksibili-
tet i forhold de opgaver, som jeg 
kan blive stillet over for. Hvis 
opgaverne skulle blive for store 
for et firma af min størrelse, så 
har jeg også her et godt samar-
bejde med et andet større smede-
firma«. 
Den 39-årige smedemester har 

nu i 10 år fra Røjle Bygade 89 
tilbudt stort og små indenfor 
stålkonstruktioner, sort og rust-
frit, montagearbejder i ind - og 
udland og er underleverandør for 
andre produktions-virksomhe-
der i lokal-området. 
JR Smedeteknik har specialise-
ret sig i fremstilling af trapper, 
gelændere, balkoner, gangbroer, 
samt repos.
Jesper Rasmussen er sin egen 
herre, så afhængigt at opgaver-
nes størrelse lejer han sin viden 
og sine hænder ud til andre. 
»Det giver mig en stor fleksibili-

JR Smedeteknik · Røjle Bygade 89 · 5500 Middelfart · Telefon: 25 36 94 40
E-mail: jrsmedeteknik@mail.dk · Web: www.jr-teknik.dk

V e s t f y n s  M a r i n e c e n t e r

yamaha f4 HK. Kort/lang 
Førpris 8.200 kr

nu 5.995,-
yamaha f6 HK. Kort/lang 
Førpris 9.900 kr.

nu 8.995,-

finnmaster 62 BR
med Yamaha F115 AETX 
Førpris 266.700 kr.

nu 239.000,-

spaR 27.700,-

Middelfart autodele og 
Marinecenter har 
reservedele og udstyr 
til hele den danske bilpark 
og bådmarked
Vi ved hvad det betyder at levere den 
rigtige varer i den rigtige kvalitet.

Kom og se vore både alle står inden 
for i vores 2000 m2 store udstilling 
– vi har over 100 stk.

spaR op til 60%

Vestfyns Marinecenter og autodele
Værkstedsvej 16B og 19 · 5500 Middelfart · tlf.: 64 41 03 45 · Fax: 64 41 79 04
sessa@mail.dk · www.vestfynsmarinecenter.dk

Åbningstider
Mandag-fredag: 08.00-17.30
Lørdag: 10.00-14:30 · Søndag lukket

Vi forhandler 
Drago, finnmaster, 
Grandezza, terhi

vestfyns_marinecenter_annonce.indd   2 25-01-2013   11:07:21
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FÅ HURTIG ADGANG TIL PRODUKTDATA 
OG SIKKERHEDSDATABLADE M.M. 

– DU KAN SØGE PÅ EAN-/TUN-NR. 
ELLER SCANNE STREGKODEN
MED DEN NYE VERSION AF 

DANMARKS HÅNDVÆRKER-APP

SPAR OP TIL 400,-

NYHED: 
DOWNLOAD DEN NYE VERSION AF STARK HÅNDVÆRKER-APP NU!

NYHED: PRODUKTDATA 
- LIGE VED HÅNDEN

PRODUKTDATA · TILBUDSAVISER PÅ MOBILEN · KØREBOG MED TIDSREGISTRERING · REGIONAL VEJRUDSIGT TIME FOR TIME · FORMELSAMLING MED BEREGNER · NYHEDER FRA BT OG SPORTEN.DK · STARK SERVICES · BR10 · OG FLERE NYHEDER ER PÅ VEJ…
NY FORBEDRET HÅNDVÆRKER-APP  · TIL RIGTIGE HÅNDVÆRKERE MED VÆRKTØJET I ORDEN

Scan  koden her eller  
send en sms med 

teksten STARK  til  1220
Scan koden. Hent applikationen Scanlife 

eller send en sms med teksten scan til 1220. 
Det sker til almindelig datatrafi k og sms takst.

Udfører alt i 
smede- og stålarbejde 

samt løsning af specialopgaver

 
Lollandsvej 11 · 5500 Middelfart

Tlf. 64 41 54 61 · 20 23 54 62
www.pom.dk · bent@pom.dk

Pedersen & Madsen a/s

det giver travlhed på alle vores 
aktivitetsplatforme. Om som-
meren udvides restauranten 
med en terrasse med kapacitet 
til 70 personer. ”Vi laver det, vi 
er gode til, nemlig ITALIENSK 
mad”, afrunder Tina Anzalone. 
”Besøg DolceVita og find engage-
ment, italiensk gastronomi på et 
højt niveau, i moderne med alli-
gevel uformelle omgivelser, og få 
opskriften på en ægte Italiensk 
Oplevelse i Middelfart.”

Med sin suveræne belig-
genhed, høje serviceni-
veau og store repertoire 
af vidt forskellige tilbud 
appellerer den italienske 
gourmetrestaurant på 
Middelfarts KulturØ til et 
bredt publikum af såvel 
private- som erhvervs-
kunder.  

På privatsiden tiltrækker Dolce-
Vita en bred skare af kunder, det 
spænder lige fra børnefamilier 
til ”det grå guld plus alle dem 
midtimellem”, smiler Tina Anza-
lone, der sammen med sin mand 
Filippo Anzalone driver den vel-
besøgte restaurant. ”I erhvervs-
regi vælger et stigende antal 
firmaer at afholde deres møder, 
selskaber og konferencer hos os. 
Udover den suveræne mad ap-

pellerer lokalernes lette, luftige 
indretning til et bredt publikum. 
Typisk kender folk vores høje 
kvalitetsniveau fra private besøg 
og booker os efterfølgende til fa-
milie- og firmabegivenheder. De 
mange forskellige kundetyper 
betyder der er et flow i løbet af 
dagen, lige fra: Brunch, frokost, 
konferencegæster, eftermid-
dagskaffe, tidlig aftensmad for 
børnefamilier og biografgæster, 
a la carte, lukkede selskaber for 
firmaer på vores balkon samt 
private selskaber af alle slags.

Fra Familiefester til  
Firmakonferencer 
”Restauranten rummer 90 per-
soner i to planer”, fortsætter 
Tina Anzalone. ”Dertil kommer 
”Lillebæltsalen” - et stort møde- 
og selskabslokale med av-udstyr, 
fantastisk udsigt over Himmel 
& Hav, med kapacitet til 70-100 
personer. Ved større møder og 

konferencer afvikles frokosten 
så vidt muligt i restauranten, 
så deltagerne kommer ud af 
konferencesituationen og får en 
Ekstra Oplevelse. Siden starten 
i 2010 har vi opbygget et tro-
fast lokalt publikum året rundt. 
DolceVita er en populær ramme 
om barnedåbsfester, og i den 
kommende forårssæson frem til 
sommerferien har vi mange pri-
vate fester og firmakonferencer. 
Samtidig begynder folk at gå ud 
at spise igen efter vinteren, og 

DolceVita Ristorante Italiano · KulturØen · Havnegade 8c · 5500 Middelfart · Tlf.: 64 41 00 55
E-mail: kontakt@dolcevitaristorante.dk · Web: www.dolcevitaristorante.dk

 Ristorante Italiano
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Ny formand hos 
Rishøj & Andreasen A/S 
Hos Nordvestfyns stør-
ste murerfirma Rishøj 
& Andreasen er der ved 
indgangen til det nye år 
sket ændringer. Helge 
Andreasen har valgt at gå 
på pension og nyder nu 
sit otium.

Nu møder murerfirmaets kunder 
Jan Andersen, der fremover fun-
gerer som formand. Jan er uddan-
net, og arbejdet således nu, som 
murer. Han kender Rishøj & An-
dreasen rigtigt godt, da han har 
været ansat i firmaet siden 1991. 
»Ja, jeg har været i firmaet i en 
lang årrække og glæder mig til at 
fortsætte den gode og tætte dia-
log med kunderne, så vi sammen 
løser opgaverne bedst muligt«, ly-
der det fra Jan Andersen.

Alle opgaver udføres
Murerfirmaet løser alle former for 
mureropgaver. Fra små reparatio-
ner, støbearbejde og badeværelser 
til større opgaver samt entre-
priser og specialopgaver. For ek-
sempel renovering af kirker eller 
opførelse eller renovering af dag-

institutioner. Aktuelt er firmaet 
i gang med en stor renovering af 
Gelsted Skole. Mange opgaver har 
tilknytning til Middelfart, og der-
med er det nu en væsentlig fordel, 
at firmaets hjemby Gelsted er del 
af Middelfart Kommune.  

Rishøj & Andreasen A/S · Værkstedsvej 14 · 5591 Gelsted · Telefon 64 49 11 28
www.rishoej-andreasen.dk · ra@rishoej-andreasen.dk

Energirenovering
En af de renoveringstyper som er 
meget oppe i tiden, er energireno-
vering af bygninger og boliger for 
både kommuner, virksomheder og 
private. »Her er facadepuds på ud-
vendig isolering af facader rigtigt 
smart. 
Det kombinerer således et nedsat 
varmeforbrug med et visuelt og 
dermed værdimæssigt løft af byg-
ningen og boligen«, tilføjer murer-
mester og ejer Peter Rishøj, Rishøj 
& Andreasen.

Indmuret gaspejs. Indmuret gaspejs.

Autoværkstedet kurser, der holder os a jour med 
den seneste udvikling på auto-
fronten.” 

Personlig kundekontakt  
og kvalitet til tiden
”Udover en gennemgribende re-
novering af væg- og gulvarealer 
har vi etableret nye personale- 
og kontorfaciliteter, nyt EDR 
kundestyringssystem og fået nyt 
grej på værkstedet. Autoværk-
stedet benytter de nyeste te-
stere og løser værkstedsopgaver 
af enhver art på personbiler og 
varevogne af alle mærker, op til 
3500 kg. Opgavefeltet spænder 
fra service, eftersyn og reparati-
on til udskiftning af frontruder, 
dæk, fælge m.v. Kundekredsen 
er sammensat af private samt en 
række virksomheder i alle fag. 
I det daglige er vores fornemste 
opgave at servicere kunderne på 
bedste vis. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte os el-
ler kigge ind i Autoværkstedet. 
Vi står for god personlig kunde-
kontakt og kvalitetsarbejde til 
tiden”, slutter Kim Rasmussen.

Efter en større renove-
ring har Kim Rasmussen 
nu åbnet Autoværkste-
det, som har til huse i de 
lokaler, han den 1. decem-
ber 2012 overtog efter 
Kuno Sørensen. 1. februar 
optages Autoværkstedet 
i AutoMester-kæden    

”Siden min overtagelse har vi 
gennem et par måneder haft 
travlt med at gennemføre den 
store renoveringsproces, som 
nu er færdiggjort”, fortæller 
indehaver Kim Rasmussen og 
fortsætter: ”Personligt har jeg 
mange års erfaring som autome-
kaniker, idet jeg har arbejdet i 

henholdsvis 9 og 14 år på Auto-
Mester-værksteder i Middelfart 
og Brenderup. Pr. 1. februar blev 
mit nyåbnede værksted her i Nr. 
Aaby også en del af AutoMester-
kæden. P.t. driver jeg Autoværk-
stedet som solovirksomhed med 
en lærling, Jacob Yndgaard. På 
sigt er det tanken at ansætte 
yderligere en svend. Vi favner 
bredt rent fagligt og deltager 
løbende i AutoMester-kædens 
store udbud af efteruddannelses-

Autoværkstedet  ·  v./ Kim Rasmussen  ·  Østergade 70  ·  5580 Nr. Åby  ·  Tlf.: 64 42 10 57   ·  Mobil: 24 64 03 80
E-mail: bilplejen@gmail.com
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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: 

· NyHed - 4-akslet vogn med hejs & 
krankapacitet 27 ton meter

· Udlejning af containere
· Vogntog op til 54 tons

· 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

Husk at kigge ud
Flere og flere yngre dan-
skere bliver nærsynede. 
De bruger oceaner af 
tid med deres ipads og 
glemmer at løfte blikket

Det er sådan set naturligt nok 
at blive nærsynet, ja nærmest 
ligefrem positivt, når man ser 
på nær.
Men optometrist Benno Steen 
Jeppesen advarer kraftigt mod 
tendensen:
”Mange børn og unge sidder 
i dag ufatteligt mange timer 
og ser på nær på deres ipads, 
smartphones og computere. De 
presser øjnene til at se på nær 
i mange timer om dagen. Resul-
tatet bliver, at deres syn bliver 
sløret, når de skal se på lang 
afstand. Kroppen reagerer på 
en fantastisk måde, idet den 
ændrer strukturen i øjnene for 
at  fjerne spændinger. Men fordi 

de unge pludselig ikke kan se en 
tavle uden at den er sløret, bli-
ver de straks sendt til en opti-
ker for at få briller til den lange 
afstand.

”Derfor får vi flere og flere nær-
synede yngre borgere. Alt for 
mange er i dag nærsynede, så 
mit råd er, at de skal huske at 
kigge ud. De er nødt til at løsrive 
sig fra deres ipads og kikke ud, 
hvis de skal undgå spændinger 
og andre fysiologiske gener”, 
understreger han.

Oculi Optik Thiele gør en ekstra 
indsats ud af at forklare det, der 
sker med kroppen: ”Når synet på 
nær presses hele tiden, reagerer 
kroppen på det ved at spænde.  
Mange brancher symptom-be-
handler, men fjerner ikke årsa-
gen. Vi snakker dybt og længe 
med kunderne, så de forstår, 
hvad syn på nær gør ved deres 
krop”.

Oculi Optik THIELE · v. Benno Steen Jeppesen
Algade 39 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 11 07

Web: www.thiele-middelfart.dk
mail: middelfart@thiele.dk

Lillebælt
Undervognscenter

MIN. 18 års rUstgaraNtI

Kaj Bonde · rene Petensen
Fynsvej 47 · 5500 Middelfart · tlf./fax 64 40 00 95
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Topnice streetfashion

ricia. Foruden den fysiske butik 
kan gæster også handle i den til-
hørende netbutik på toftogco.dk 
Fredag 1. februar åbner Toft & 
Co. Street Fashion en tilsvaren-
de butik - men kun for piger - på 
Algade 77 i Middelfart.

Toft & Co. Street Fashion 
sælger smart kvalitetstøj 
og cool’e energidrikke til 
de street- og modebevid-
ste mellem 15 og 35 år

Med trendy tøjmærker som 
Rossmanns Destiny, Tap Out, 
Monster og Red Bull (også ener-
gidrikke), Enemy of State(EOS) 
og El Fuego har Fyn og store dele 
af Jylland fået en ny og smart 
livsstilsbutik centralt mellem 
landsdelene i Middelfart.
Toft & Co. Street Fashion på 
Østergade 58 sælger nemlig 
smart og moderigtigt tøj til de 

unge med hang til en gademode, 
der bare er i orden.
Indehaver Per Toft har naturlig-
vis indrettet butikken i pagt med 
tøjets eget univers. Natursten og 
grafittimaling på væggene ska-
ber her det lidt rå look, der pas-

ser så godt til tøjet og dens ung-
dommelige attitude.
Inden Per Toft åbnede den nye 
butik for få måneder siden, har 
han solgt tøjmærkerne på mar-
keder og messer, herunder Fast 
& Furious Carshow 2012 i Frede-

Toft & Co. Street Fashion · Østergade 58 · 5500 Middelfart · Tlf. 42 80 90 20
www.toftogco.dk · info@toftogco.dk

Hella Service Partner  
på Lollandsvej

additiv, der tilsættes via brænd-
stoftanken, så motoren ikke kok-
ser til med en dyr reparation til 
følge«, tilføjer Jesper Hansen.  
Når mester runder 40 år til 
juni, kombineres dette med et 
forsinket ti års jubilæum for 
værkstedet. Det bliver med en 
forfriskning til kunder og forret-
ningsforbindelser.  

Jespers Autoværksted fik 
sidste sensommer status 
som ny Hella Service Part-
ner, bl.a. med styrkelse af 
mekanikernes konstante 
efteruddannelse

 
Private og firma 
Mange faste stamkunder og nye 
ansigter finder fortsat vej til Jes-
pers Autoværksted,
som indehaver Jesper Hansen 
åbnede i juni 2002. Et trækpla-
ster, foruden den gode service, 
er muligheden for virksomheds-
rabat.
I dag leverer Jesper Hansen, 
sammen med yderligere fem dyg-

tige medarbejdere (én værkfører, 
tre svende og en lærling), alt 
inden for autoreparation. Bl.a. 
udbedring af forsikringsskader, 
salg af dæk, fælge, reservedele 
og andet tilbehør.
Søger kunderne en nyere brugt 
bil, tilbyder Jespers Autoværk-
sted også køb og salg af biler.

Vintertid
»Lige nu kræver vinteren en hel 
del af bilerne. Det kolde vejr ned-
sætter bilbatteriernes effekt med 
op til 50 pct. Og så er der jo andre 
ting som kølervæske og dæk, der 
også skal være i orden «, forkla-
rer Jesper Hansen.
Den nye Hella Service Partner 
har fem autolifte og er senest 

opgraderet med det nyeste inden 
for autotestere. En nødvendig-
hed for hurtigt og præcist at stil-
le diagnosen på moderne biler.

Rens af motor 
»Når det gælder moderne mo-
torer, er det f.eks. vigtigt, at de 
renses for hver ca. 30.000 km. 
Det foregår let og hurtigt via et 

Jespers Autoværksted
Lollandsvej 11B · 5500 Middelfart · Info@64410018.dk · Tlf. 64 41 00 18 SERVICE PARTNERSERVICE PARTNER
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Fra

265.900 kr.*

*Opel  Mokka 1.6 Enjoy, 115 hk ekskl. lev. omk. 3.680kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 15,5-22,2. 
CO2-udslip 120-153 g/km. Energiklasse: 
**Der trækkes lod blandt alle personer, der i februar 2013 bestiller en prøvekørsel på www.opel.dk og gennemfører den hos en 
Opel Forhandler i en valgfri Opel-model.

Vi har helt ekstraordinært fået to eksemplarer af Opel Mokka, den nye kompakte SUV fra 
Opel. Kig forbi når vi holder Åbent Hus d. 3. februar og få en prøvetur i den før alle andre. Du 
kan naturligvis også prøve en af de mange andre Opel-modeller. Uanset hvilken model du 
prøvekører, deltager du i  lodtrækningen om en Opel Mokka i en måned**.

VI HAR FÅET TO, 
SKAL DU HA’ DEN ENE?

DEN NYE OPEL MOKKA

Kom til Åbent Hus d. 3. februar kl. 11-16.

PRØV EN OPEL OG VIND 
ÉN MOKKA I EN MÅNED

www.opel.dk
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Rengøring: Ny butik ved Kvickly
Ronæsbrovej 1 ved Ronæs, syd 
for Kauslunde, der er åben efter 
aftale. 
Desuden udfører firmaet, for-
uden vinduespolering, rengøring 
for erhvervs- og privatkunder, 
algebehandling, rensning og ma-
ling af hustage, facader, fliser, 
solfanger- og solcelleanlæg samt 
tagrender. 

Beliggenheden på Østergade 36 
B i Middelfart er nærmest plet-
fri. 
Indehaverne Annie og Arne Mos-
sin åbner døren til deres nye for-
retning som nærmeste nabo til 
Kvickly, Nordfyns Bank og mas-
ser af p-pladser.

»Middelfart Vinduespolering 
servicerer både erhvervs- og 
privatkunder med virkelig gode 
kvalitetsprodukter til rengøring. 

Samt rådgiver og vejleder kun-
derne om de bedste løsninger«, 
fortæller Arne Mossin.

Den nye butik udlejer også ud-
styr til rensning af tæpper samt 
damprensning, lige som Nilfisks 
støvsugere forhandles. Ind- og 
udlevering af rensetøj tilbydes 
også. 
Middelfart Vinduespolering 
åbnede i 1996, og firmaet har 
fortsat en tilsvarende butik på 

Middelfart Vinduespolering · Østergade 36 B, 5500 Middelfart  · Ronæsbrovej 1, 5580 Nørre Aaby · Tlf. 64 42 21 03
www.middelfart-vinduespolering.dk · info@middelfart-vinduespolering.dk

Middelfart 
Vinduespolering har 
åbnet rengøringsbutik 
nummer to med alt 
i rengøringsmidler 
og tilhørende udstyr 
– inkl. salg af Nilfisk 
støvsugere

v/Karin Bøgh Rasmussen
Tlf. 6116 0327

Det lille firma med den 
personlige betjening.

KBR Print og Web er det lille 
reklamebureau der sikrer, 

at du får det,
du netop har brug for.

Her drejer det sig om DIG 
og DINE behov.
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Tak til Middelfart! priser. Det gælder, hvad enten 
man er på udkig efter en flaske 
prisbillig hverdagsvin eller har 
brug for seks kasser af husets 
bedste til en familie- eller firma-
fest. I kraft af vores gode rådgiv-
ning kan kunden forlade butik-
ken med en vin, der overrasker 
positivt - hver gang. Samtidig 
skal det være en både hyggelig 
og afslappet oplevelse at købe vin 
hos os. Kig ind, ALLE er velkom-
ne”, slutter Freddy Koefoed.

Den første butik i den 
succesfulde Vin & Vin 
kæde, der med en ny 
butik i Viborg nu tæller 9 
selvstændige forretnin-
ger, grundlagdes midt 
under krisen i 2009, og 
ifølge indehaver Freddy 
Koefoed kunne det kun 
lade sig gøre i Middelfart

”Byen har samme unikke status, 
hvad specialforretninger angår, 
som Silkeborg har på bilfron-
ten”, fortæller Freddy Koefoed, 
som ejer og driver forretningen 
sammen med kompagnonen Poul 
Haller. ”Som specialforretning 
med fokus på vin, spiritus, cho-

kolade og masser af specialiteter 
er vi meget glade og dybt tak-
nemmelige for den fantastiske 
modtagelse, den første Vin & Vin 
butik har fået her i Middelfart. 
Den er fundamentet for hele kon-
ceptets succes. I 2012 vækstede 
vi med 26 %, hvilket må siges at 

være helt enestående i disse ti-
der. Vin & Vin servicerer både en 
voksende kreds af privatkunder 
samt en lang række virksomhe-
der. Over hele linjen lægger vi 
vægt på kvalitet og service og 
sætter en ære i at finde de bedste 
kvalitetsprodukter til de bedste 

Vin & Vin ApS · Brovejen 244 · 5500 Middelfart · Tlf.: 40 21 12 18 · E-mail: middelfart@vinogvin.dk · Web: www.vinogvin.dk
Åbent: Mandag - Torsdag kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 17.30 · Lørdag kl. 09.30 - 12.30

Ring efter Gardinbussen
Vi hjælper Dig når DU har tid

TLF.: 70 23 22 60

Privat & Erhverv
∙ Fast pris og levering

∙ Personlig service 
 fra start til slut

∙ Dansk systue

∙ Vi køre overalt
 med de nyeste
 gardinkollektioner

info@hm-gardinbusser.dk
www.hm-gardinbusser.dk
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Privat & Erhverv
•  Fast pris og levering.

•  Personlig service fra start til slut.

•  Dansk systue.

•  Vi kører overalt med de nyeste 
 gardinkollektioner…
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Udvikling hos 
Comwell Middelfart

Comwell Middelfart nye direk-
tør Frederik Jelstrup og hans 
medarbejdere leverer dermed 
nogle af landets bedste rammer 
til forretningsudvikling innova-
tion og undervisning – lige midt 
i Danmark.  Geografisk er hotel-
let dermed oplagt og praktisk 
for forretningsfolk på farten - og 
ikke mindst virksomheder, der 
opererer i hele landet.

Otte nye demolokaler
Om Comwells målrettede indsats 
for at ramme plet i eksempelvis 
sælgeres behov for dynamiske 
mødelokaler, eller tilsvarende 
rum til kurser og efteruddannel-

se, siger hoteldirektør Frederik 
Jelstrup til Månedsmagasinet 
Erhverv Fyn:
»Nu indretter vi otte forskellige 
demolokaler. Det sker i form af 
grupperum, der hver for sig le-
verer deres bud på fremtidens 
løsninger til erhvervslivet. Og 
de første to demolokaler står 
klar i løbet af første halvår 2013. 
Dermed styrker vi hotellet po-
sition på business-, møde- og 
konferencemarkedet«. Med få 
minutters kørsel og gåtur til mo-
torvejsnettet over Fyn og Tre-
kantområdet, Middelfart Station 
og Lillebælts flotte natur leverer 
Comwell Middelfart let adgang 
for alle. 

KONfErENcE/ErhvErv:

Comwell Club
Hotellet på Karens-
mindevej 3 har også 
godt fat i ferie- og 
turistmarkedet. Faktisk ople-
ver Comwell Middelfart her en 
stigning på mellem 15 og 20 pct. 
trods finanskrisen.
»Det skyldes ikke mindst de 
110.000 brugere hos Comwell 

Club. Via deres personlige til-
melding har de mulighed for at 
udnytte vores gode tilbud på kor-
tere eller længere ferieophold. 
Noget gæsterne gør i et sådant 
omfang, at hotellet kan sælge 
halvdelen af alle værelser på blot 
24 timer«, tilføjer hoteldirektør 
Frederik Jelstrup.

Karensmindevej 3 · 5500 Middelfart · Tlf. 6341 8100 · hotel.middelfart@comwell.dk                                                   www.comwellmiddelfart.dk

FAKTA:
•  124 værelser.

•  22 mødelokaler.

•  Festlokaler med 

 op til 350 gæster.

•  55 medarbejdere.
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I Middelfart drives der netværk 
for erhvervslivet med stor suc-
ces. Middelfart Erhvervscenter 
driver flere netværk, som alle 
har til formål at styrke og frem-
me virksomhederne i Middelfart 
kommune.
  
Netværksdeltagerne får udbyg-
get stærke relationer til andre le-
dere, ny viden fra oplægsholdere, 
samt mulighed for at diskutere 
forretningsudvikling med kom-
petente folk. Emnerne for mø-
derne kan være alt lige fra stra-
tegi til kundepleje og økonomi.

Konceptet blev startet op for 
7 år siden med Ledernetværk 
som det første. Sidenhen er HR 
Netværk og Salg & Marketing 
Netværk kommet til, hvilket er 
til stor glæde for medlemmerne  
af Middelfart Erhvervsråd. Der 
blev for nylig åbnet for tilmel-
ding til yderligere 2 netværk, og 
interessen har været overvæl-
dende. Et af netværkerne hed-
der Small Business Netværk, og 
er et netværk for virksomheds-
ejere med 5 ansatte. Desuden er 
et Produktionsnetværk under 

opstart, med fokus på optime-
ring, ledelse og kommunikation. 

”Det er dejligt med så mange 
interesserede, og at vi har ramt 
et stærkt behov hos Erhvervsrå-
dets medlemmer. Det er et godt 
tegn på, at virksomhederne er 
interesserede i både at udvikle 
sig og tænke fremad”, siger Tina 
Eisenhardt, erhvervskonsulent 
hos Middelfart Erhvervscenter. 
Netværk er kun del af, hvad Mid-
delfart Erhvervscenter arbejder 
med. Der arbejdes indenfor tre 
hovedområder:
  

Succes 
med netværk

Mandal Alle 19 · 5500 Middelfart · Tlf. 88 32 59 90 · www.middelfart-erhverv.dk · kontakt@middelfart-erhverv.dk

Virksomhedsservice: 
Kompetent sparring for 
lokale ledere.

Iværksætteri:  
Kompetent vejledning til 
iværksættere.

Lokal Erhvervsudvikling: 
Vi arbejder for en stærk 
erhvervsudvikling i 
Middelfart Kommune.

Nye krav om elektronisk  
indsendelse af årsregnskab

wareplatform. Samtidig forven-
tes det at rapporteringen erstat-
ter andre indberetninger, så den 
samlede tid, virksomhederne 
bruger på indberetninger til det 
offentlige, reduceres. Om dette 
rent faktisk sker, vil fremtiden 
vise.

Siden 1. februar 2012 har 
det været lovkrav, at 
selskaber med Klasse B 
regnskab skal indsende 
årsregnskabet elek-
tronisk til Erhvervs- og 
Selskabsstyrelsen.

Alle klasse B regnskaber, der 
følger kalenderåret, skal således 
første gang indsende årsregn-
skabet for 2012 elektronisk. Sel-
skaber i hhv. regnskabsklasse C 
og D skal indsende årsregnska-
bet for hhv. 2013 og 2014 elek-
tronisk.
Regnskabet skal indsendes i 
XBRL-format (eXtensible Busi-
ness Reporting Language). Dels 
for at gøre rapporteringen mere 

effektiv, dels for fremtidig mulig-
hed for at udtrække statistiske 
data.
Den elektroniske indberetning 
betyder nye udfordringer  for 
revisor, der skal tilpasse regn-
skabet til en ny standard, der så 
igen skal konverteres efter data-
strukturen i XBRL formatet, der 
administreres af Erhvervs- og 
selskabstyrelsen. Datastruktur- 
en er allerede ændret flere gan-
ge, og hver gang skal revisor 
tilpasse konverteringen til regn-
skabet.
Revisors arbejde ved aflæggelse 
af årsregnskab udvides derfor, og 
det må forudses, at det kan ses 
på det samlede revisorhonorar. 
Selv om årsregnskabet nu ind-
sendes i XBRL-format, slipper 
selskaberne ikke for at indsende 
regnskabet i normalt læsbart 

format. Der er således krav om 
samtidig indsendelse af et regn-
skab i PDF-format. 
Elektronisk rapportering skal 
skabe ensartethed i de indberet-
tede data, så der bliver mulighed 
for at lave analyser på tværs af 
virksomheder, brancher og soft-

Lillebælt Revision ApS · Nyvang 7 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 61 00 · ed@lillebaeltrevision.dk
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Gardiner er en tillidssag
styrker Chris Gardiner opmærk-
somheden mod kunderne på den 
nærmeste hjemmebane ved Lil-
lebælt. 
Høj kvalitet på nye skrædder-
syede gardinløsninger, gratis 
måltagning og vejledning, fast 
uforbindende tilbud, syning og 
montering samt gardin- og per-
siennevask er også del af Chris 
Gardiners service.

Chris Gardiner ApS og 
indehaver Chris Madsen, 
Taulov, servicerer virk-
somheder og private med 
stilsikker rådgivning, 
god tid og lokal systue i 
Skærbæk

»Jeg har arbejdet som ansat 30 
år i branchen, fordelt på tre ste-
der i Fredericia. Nu har jeg efter-
følgende haft foreløbigt ni gode 
år som selvstændig, hvor jeg har 
fået opbygget en god stabil kun-
dekreds, der til stadighed udbyg-
ges med nye kunder, primært i 
Jylland og på Fyn«.

1000 vareprøver til døren
Sådan lyder det bl.a. til Må-
nedsmagasinet Erhverv Fyn fra 
Chris Madsen, Chris Gardiner.
Med i gardinbussen har Chris 
Madsen mellem 900 og 1000 
vareprøver i både dekorativ og 
stilsikker topkvalitet fra føre-
nde producenter, når det gælder 
lamel-, rulle- og plissegardiner, 
persienner, markiser og anden 
solafskærmning.

Stilsikkert og funktionelt
Chris Madsen: »Jeg plejer at 
sige, at gardiner er en tillidssag. 

Derfor tager jeg mig bevidst god 
tid til at rådgive og vejlede mine 
kunder bedst muligt. Så de træf-
fer velgennemtænkte beslutnin-
ger, der fungerer i praksis og 
passer til virksomhedens eller 
boligens stil og atmosfære«.
Når kunderne har besluttet sig, 
får de efterfølgende et tilbud. Og 
når beslutningen er truffet, går 
der typisk omkring 14 dage, før 
de nye indvendige gardiner el-
ler solafskærmning er hængt 
op. Tilsvarende udvendig solaf-
skærmning monteres typisk i lø-
bet af fire-fem uger, når aftalen 
er på plads.

Høj kvalitet,  
gratis måltagning
»Vi leverer og monterer de fle-
ste anerkendte topmærker som 
f.eks. Gartex, Kvadrat, Luxaf-
lex, Faber og Stila«, tilføjer Chris 
Madsen. Chris Gardiner over-
tog Middelfart Boligmontering 
ved indgangen til 2013. Dermed 

Chris Gardiner ApS · Jordbærhaven 9 · 7000 Fredericia · Tlf. 20 14 40 89 · www.chris-gardiner.dk · info@chris-gardiner.dk
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Gra�s	måltagning	og	vejledning.
Fast	�lbud	uden	forbindende.
Syning	og	montering.
Gardin	og	persiennevask.

Din ekspert 
i	flo�e	og	
krea�ve	
gardin-
opsætninger.	
30 års 
erfaring.
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 Din ekspert 
  i fl otte og kreative  
 gardinopsætninger.
    Over 35 års erfaring.
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 Ring efter gardinbussen
   20 14 40 89

Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

Central møbler
‘Erhverv’

Central møbler skaber 
fleksible og individuelle
løsninger, der fremmer 
kreativitet, velvære og 
øger effektiviteten.

Kontakt os allerede i dag...

Central møbler
Magnoliavej 3-5 . 5250 Odense SV . Telefon 66 17 54 36. 

info@centralmoebler.dk . www.centralmoebler.dk  
Åbent: man-torsdag 9.30-17.30 . Fredag 9.30-19.00 . Lørdag 10.00-14.00



LAGERUDSALG
Grundet et stort nysalg har vi mange fine  

indbyttede maskiner.

25 siders A3 digital fuldfarve, kopi, 
print, scan til net og e-mail. Med bord.

20 Fuldfarve, kopi, print og 70 scan 
til net og E-mail, Fuld sortering og 
hæftning.

45 siders fuldfarve, kopi, print samt 
78 scan til Net og E-mail, fuld efterbe-
handling til sortering, Hæftning samt 
fuldfals af brochurer.

55 siders farve maskine. Fuldt ud-
bygget med hæfte/fals efterbehandler
Perfekt print. 5 kassetter ialt.

45 siders fuldfarve, kopi, print samt 
78 scan til Net og E-mail, fuld efterbe-
handling til sortering, Hæftning samt 
fuldfals af brochurer, 250 Gb harddisk.

DEvELop 
+451 

6 års NyGArANti

34.900,-
LAGERSALG

nU

55 siders farve maskine. Fuldt ud-

DEvELop 
+251 

6 års NyGArANti

9.995,-
LAGERSALG

nU

50 siders sort/hvid maskine med print 
og scan til net og E-mail. sortering 
med hæftning.

Maskinerne er top klargjorte 
og sælges med op til 6 års nygaranti.

Grundet et stort nysalg har vi mange fine  

20 Fuldfarve, kopi, print og 70 scan 

og sælges med op til 6 års nygaranti.

45 siders fuldfarve, kopi, print samt 

DEvELop 
+501 

6 års NyGArANti

9.995,-
LAGERSALG

nU

DEvELop 
+550

6 års NyGArANti

39.995,-
LAGERSALG

nU

45 siders fuldfarve, kopi, print samt 

DEvELop 
+203

6 års NyGArANti

17.900,-
LAGERSALG

nU

DEvELop 
+452

6 års NyGArANti

44.995,-
LAGERSALG

nU

kontAkt oS foR bESpARELSES tiLbUD DER pASSER DERES bEhov
Altid den rigtige pris – fØRStE GAnG!

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

A/S

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

Landsdækkende 
service
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Populær italiensk træpilleovn 
tjent hjem på under to år

larmer eller sviner, og jeg må 
sige nej til begge dele, siger Erik 
Nystrøm.
- Ovnene er meget lydsvage, og 
du skal kun åbne lågen ca. en 
gang om ugen, når du skal rense 
aske ud. Resten af tiden er det 
blot at hælde træpillerne i for 
oven, forklarer han.
I modsætning til en brændeovn 
kan pilleovnen fungere sammen 
med gulvvarme eller radiator-
varme uden at der skal skrues op 
og ned hele tiden.

DBVVS i Langå har fået 
eneforhandling i Dan-
mark af Artel ovne, som 
kan skære to tredjedele 
af varmeregningen

DBVVS - Danmarks billigste 
online VVS-butik - har i år fået 
eneforhandlingen i Danmark af 
Artel træpilleovne. En kvalitets-
ovn fra en af Italiens fem største 
producenter. 
- Da der sælges omkring 100.000 
pilleovne i Italien om året, har 

de en stor volumen og en god 
garanti for at have overstået bør-
nesygdommene, forsikrer Erik 
Nystrøm.
Ideen hos DBVVS er at levere di-
rekte fra fabrik hjem til stuerne 
for at spare mest muligt for kun-
derne, og uanset om købet sker 
online eller fra udstillingen på 
det tidligere savværk i Langå, 
sørger DBVVS for, at ovnen bli-
ver monteret korrekt.

Hurtigt tjent
En Artel-ovn fås fra 12.500 kr. 
inklusiv moms, og ifølge Erik 
Nystrøm er det en af de bed-
ste energi-investeringer. Hans 
regnestykke viser, at for hver 
gang man bruger ca. 4000 kr. til 
træpiller, ville man have brugt 
12.000 kr. til olie for at få den 
samme varme i stuerne.
- Det vil i et typisk parcelhus el-

ler sommerhus betyde, at du har 
din investering tjent hjem på 
under to år, forklarer Erik Ny-
strøm.
Artel er valgt ud fra en solid 
kvalitet, et lavt støjniveau og en 
sjælden høj virkningsgrad. Kun 
få brændeovne eller træpilleovne 
kan udnytte over 90 procent af 
brændværdien i det, der fyres 
med. Men det kan Artel-ovnene.

Det er let
Det eneste, der kræves for at 
sætte en Artel-ovn op, er en skor-
sten og en stikkontakt. Alle ovne 
kan indstilles til automatisk at 
holde ca. 22 grader i stuen, og 
det er muligt døgnet rundt blot 
ved at fyre en enkelt gang om 
dagen. Ovnen kan tilsluttes et 
sms-modul, så den kan betjenes 
på lang afstand.
- Vi bliver ofte spurgt, om den 

DBVVS
Svendborg Landevej 42
5874 Hesselager
Tlf. 44 84 20 20
Erik Nystrøm: 
Tlf. 40 87 22 22
www.dbvvs.dk
mail: erik@dbvvs.dk

  Koncerencedygtige priser.
  Personlig service.
  Hurtig IT-Hastighed - 100 mbit/s.
  Trådløs internet.
  Lyse og åbne lokaler, som kan rumme fra 
 2-200 mennesker.
  80 moderne dobbeltværelser.

Hemmelig bar med bordtennis og billard til Dem 
som ikke kan sove.

Dagskursus: 
Hverdage ...................................................................kr. 395,- 
Weekend  ...................................................................kr. 365,-
kursus Døgn:
Enkelt værelse  .................................................kr. 1.099,-
Dobbelt værelse  ...................................................kr. 970,-

gælDer for Dagskursus:
  Kaffe m/rundstykke, 2 slags pålæg og ost.
  Herefter blødt brød og frisk frugt.
  Frokost buffet med kolde og lune retter.
  Kaffe og kage samt frisk frugt.
  Vand med og uden brus hele dagen.

YDerligere meDfølger for Døgnkursus:
  2 retters aftensmenu samt kaffe.
  Overnatning.

Store Landevej 92  |  Fjelstedskov  |  5592 Ejby  |  Tlf. 64 88 16 60 
fjelstedskovkro@fjelstedskovkro.dk  |  www.fjelstedskovkro.dk

Selskaber | Hotel  | Konference
Fjelsted Skov Kro

Centalt på Fyn mellem Middelfart og Odense ‹ Middelfart

‹ Middelfart Odense ›

Odense ›Motorvej
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St. Landevej

Afkørsel
nr. 56

Afkørsel
nr. 55

Store Landevej 92  |  Fjelstedskov  |  5592 Ejby  |  Tlf. 64 88 16 60 
fjelstedskovkro@fjelstedskovkro.dk  |  www.fjelstedskovkro.dk

Selskaber | Hotel  | Konference
Fjelsted Skov Kro

Møder & Kurser   Møde- og kursuslokaler i rolige omgivelser  •  Fra 2-200 personer i samme lokale

Vi er en familieejet kro, der gennem tre generationer har bygget på god dansk mad og moderne faciliteter.
Vi yder vores bedste, for at give alle vores gæster en oplevelse, når I besøger os.
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forkant med udviklingen inden-
for personlig hygiejne og appelle-
rer til hele den moderne familie. 
Alle interesserede er velkomne 
til at besøge vores showroom og 
få vores produkter demonstreret 
i aktion.”

Det højt specialiserede 
Middelfart-firma, der 
grundlagdes i foråret 
2012, fokuserer blandt 
andet på hjælpemidler til 
ældre og handicappede 
samt moderne elektroni-
ske badeværelsesinstalla-
tioner med bred appel til 
hele familien

”Jeg startede firmaet for omkring 
et år siden, da jeg som uddannet 
ergoterapeut kunne se de forret-
ningsmæssige muligheder i hjæl-
pemidler og elektroniske bade-
værelsesinstallationer – både til 
plejehjemssektoren, beskyttede 
boliger og private hjem. Vi lever i 
en tid med stort fokus på individu-
alitet, og det overordnede formål 
med mange af vores produkter er 

at hjælpe folk til at vedblive med 
at være selvhjulpne. Samtidig høj-
ner produkterne det generelle hy-
giejneniveau. Produktsortimen-
tet spænder fra toiletter, -sæder 
og ditto brætter over brusere og 
lufttørrere til energi- og ressour-
cebesparende tænd/sluk-instal-
lationer, berøringsfri vandhaner 
og sæbedispensere. Sidstnævnte 
reducerer smittefaren ved forkø-
lelse og influenza og kan i kraft 
heraf medvirke til at nedbringe 
sygefraværet på virksomheder og 
institutioner.” 

På forkant  
med udviklingen
”Welltech leverer helhedsløsnin-
ger og samarbejder omkring im-
plementeringen med en fast kreds 
af vvs’ere og elektrikere. Et for-
holdsvist nyt speciale er sensor-
gulve, der installeres ovenpå den 
eksisterende gulvbelægning. 

Gulvenes sensorer kan program-
meres til at registrere alt lige fra 
faldulykker til indbrudsforsøg og 
sende data til en mobiltelefon. 
Mange kommuner bruger sensor-
gulvene, der også appellerer til det 
private marked. Welltech er på 

Welltech· v./ Maiken Hoffmann · Lollandsvej 1-3 · 5500 Middelfart · Telefon  20 27 11 01
E-mail: mh@welltech.dk · Web: www.welltech.dk

Vi garanterer - som altid - at pris

og kvalitet hænger sammen.

Det gælder selvfølgelig uanset

om du vælger vores:

basic totalpris på kr. 495,-

eller ønsker high-end kvaltet.

1954-2013
59 år med

enestående
service!

Chokeret over din 
optikers kvalitet?
– selvfølgelig ikke, når du handler hos os!

v/ BENNO STEEN JEPPESEN · ALGADE 39 · 5500 MIDDELFART · TLF. 64 41 11 07
www.thiele-middelfart.dk

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    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…
-  lad os hjælpe med netop din kombination!

- oplev de  fleksible  kontorindretninger 

 i  vores forretning…
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Møde & Kursus
Konkurrencedygtige priser!
Hos Bowl’n’Fun kan du holde møde inkl. buffet fra kun kr. 199,- pr. person.

Mødepakke 1
Alle ugens dage med bl.a.
• Morgenkaffe med rundstykker og tilbehør
• Frokostbuffet
• Eftermiddagskaffe med dagens kage
• Frisk frugt hele dagen
• Flaskevand og kaffe/the hele dagen
• Standard AV udstyr

Pris pr. person kr. . . . . . . . . . . . .249,-

Mødepakke 2
Søndag til torsdag med bl.a.
• Vælg imellem frokostbuffet eller aftenbuffet
• Frisk frugt
• Flaskevand og kaffe/the hele dagen
• Standard AV udstyr

Pris pr. person kr. . . . . . . . . . . . . 199,-

Vi har online booking - læs mere på www.bowlnfun.dk bowlnfun.dk

Odense Grønløkken 3 Tlf. 70 11 11 55
Svendborg Nyborgvej 4 Tlf. 70 11 11 55

Tilkøb
1 times bowling

kr.  30,-
Se flere gode 

tilbud på
bowlnfun.dk

Gokart - tilkøb til mødepakkerne
15 minutter

Pris pr. person kr. . . . . . 80,-/110,-
Hverdage         Weekend

Hverdage = Søndag til torsdag . Weekend = Fredag og lørdag
Priserne er ekskl. kørehætte pr. person kr. 6,-
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Forret . . .
•  Røget skinke med melon.  

Hertil hjemmebagt 5-korns flütes 

Buffet . . .
•  BBQ-marineret kam
•  Kalkunbryst i baconnet
•  Gammeldags oksesteg
•  Rødkålssalat
•   Grøn salat med tomater, ærter, majs,  

tranebær, parmesanost. Hertil dressing med  
krydderurter og hjemmebagt 5-korns flütes
•  Pastasalat med pesto
•  Flødebagte kartofler

Dessert . . .
•  Kagebuffet med orangepyramide,  

chokoladekage, kransekage og is 

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 

(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Langeland - kr 250

Afhentning over hele Fyn - kr. 100,-

Langeland - kr. 150,-

Kæmpe  
vinter/forårsbuffet
T i l  f e s T  o g  k o n f i r m a T i o n

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

GÆLDENDE TIL DEN 1. JUNI 2013

Se også vores hjemmeside med en masse gode tilbud

25,-

99,-

35,-
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krydderurter og hjemmebagt 5-korns flütes
•  Pastasalat med pesto
•  Flødebagte kartofler

Dessert . . .
•  Kagebuffet med orangepyramide,  

chokoladekage, kransekage og is 

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 

(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Langeland - kr 250

Afhentning over hele Fyn - kr. 100,-

Langeland - kr. 150,-

Kæmpe  
vinter/forårsbuffet
T i l  f e s T  o g  k o n f i r m a T i o n

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk
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Levering over

HELE FYN

max kr. 150,-

Din partner til
energibesparende

løsninger

Svendborgvej 91 - 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62 221 221

El-partner Sydfyn har
kapacitet til alle størrelser

og alle typer arbejde.

El·Partner
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Ollerup og Skårup

Altid energibesparende
løsninger på lager.
Kontakt os for
uforpligtende tilbud.

På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

Leveringsdygtig i udstyr til hest og rytter, 
kvalitetsprofil- og fritidstøj, kasketter m.m.

Tekst- og logobroderi på alt fra 
enkeltstr. til større ordrer.

På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

Leveringsdygtig i udstyr til hest og rytter, 
kvalitetsprofil- og fritidstøj, kasketter m.m.

Tekst- og logobroderi på alt fra 
enkeltstr. til større ordrer.

På rideudstyr, firma-, klub- og foreningstøj, 
kasketter, dåbskjoler m.m.

Leveringsdygtig i udstyr til hest og rytter, 
kvalitetsprofil- og fritidstøj, kasketter m.m.

Tekst- og logobroderi på alt fra 
enkeltstr. til større ordrer.

Kohavevej 65 · Ollerup · 5762 V. Skerninge
tlf. 62 22 92 00 · mobil 40 26 22 92

dhrebr@post11.tele.dk
www.dhreklamebroderi.dk

Bygge- og Anlægsfirma
Alt i murer- og tømrerarbejde udføres

– stort som småt

Ryslinge Murer & 
Tømrerforretning ApS

bjarne Skov Nielsen
Enghavevej 20 · 5856 Ryslinge
Tlf. 6267 1929 · Tlf. 6267 1932

Mobil 4039 3789
info@rm-t.dk
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er ny totalleverandør til Fiberline 
en positiv oplevelse for Fiberline. 
”Hele forløbet har været meget 
professionelt og ambitiøst lige 
fra kontakten med salgschef til 
projektleder og teknikere. Vi op-
lever en utrolig god opfølgning og 
feedback fra Intego, som allerede 
efter kort tids samarbejde har 
præsenteret os for løsninger, som 
er økonomisk forsvarlige, men 
som samtidig dækker vores behov 
fuldt ud”, slutter Bertel Ravn. 

Da Fiberline var på udkig 

efter en ny totalleveran-

dør på el- og automati-

onsområdet, faldt valget 

på Intego A/S. Intego er 

specialist i at levere sam-

lede el-tekniske løsnin-

ger, og  samarbejdet har 

allerede i første kvartal 

resulteret i ambitiøse og 

rentable løsninger, som 

har imødeset virksomhe-

dens aktuelle behov på 

området.

  
Fiberline har gennem sin 30- 
årige historie udviklet sig fra 
pionér til i dag at være en global 
leverandør af kompositprofiler 
til blandt andet vindindustrien. 
I 2007 flyttede virksomhedens 
hovedsæde til Middelfart, og 
det er her, Intego lægger vejen 
forbi, når fabrikkens omfattende 
produktionsapparat har brug for 
el-, automations-, eller mekanisk 
service.
 
Et stærkt match  
på kompetencesiden
Samarbejdsaftalen omfatter alle 
tre fagområder, og det er en op-
timal løsning for begge parter. 

”Når Fiberline har brug for ser-
vice, har de kun én leverandør og 
derved én kontaktperson, de skal 
henvende sig til. Vi finder de rette 
kompetencer til opgaven internt i 
vores landsdækkende afdelinger, 
som tæller specialister inden for 
alle tre områder”, fortæller Lars 
Wagner, afdelingsleder for In-
stallation & Service hos Intego.  
 
En tæt relation
Intego har tidligere i år etableret 
en ny filial i Kolding, som huser 
en IT & automationsafdeling 
samt en afdeling for Installation 
& Service. ”Vi betragter det som 
en væsentlig fordel, at Intego er 
repræsenteret i lokalområdet, da 
det sikrer en kort reaktionstid 
i akutte situationer. Et drifts-
top er en omkostningstung af-
fære, så hvis et sådan opstår, 
har vi brug for en partner som 
Intego, der hurtigt kan rykke 
ud og udbedre fejlen”, fortæller 
Bertel Ravn, Head of Produc-
tion Technology hos Fiberline.   
 
Fast personale på opgaven
Som en del af samarbejdsaftalen 
har Intego altid en fast elektriker 
repræsenteret på Fiberlines fab-
rik. I cirka én uge om måneden 
slutter en medarbejder fra In-
tegos automationsafdeling sig 
også til teamet, mens mekanisk 
service udføres efter behov. 
Blandt de opgaver, som Integos 
teknikere løser, hører eksempel-

vis drift og vedligehold på Fiber-
lines produktionslinje samt på 
tilbehør til værktøj og maskiner. 
Samtidig sørger Intego også for, at 
Fiberlines autoriserede el-instal-
lationer lever op til alle lovkrav.  
 
Ambitiøst og  
professionelt arbejde
Samarbejdet blev indledt om-
kring d. 1. april 2012 og har in-
dtil videre udelukkende været 

 Intego Odense A/S - Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV - Tlf. 99 36 42 60   •   Intego Allborg A/S - Blytækkervej 3-7 - 9000 Aalborg - Tlf. 99 36 40 00
 Intego Aarhus A/S - Jegstrupvej 54 - 8361 Hasselager - Tlf: 99 36 42 80   •   Intego Hedensted A/S - Lundagervej 23 - 8722 Hedensted - Tlf. 99 36 44 50
 Intego Esbjerg A/S - Håndværkervej 12 - 6710 Esbjerg V  - Tlf. 99 36 42 50   •   Intego Skovlund A/S - Nørremarken 5C - 6823 Ansager - Tlf: 99 36 44 70
 Intego Haderslev A/S - Nordhavnsvej 5A - 6100 Haderslev  - Tlf. 99 36 43 70   •   Intego Aabenraa A/S - Sønderborgvej 204 - 6200 Aabenraa - Tlf. 99 36 43 60
 Intego Kolding A/S - Trianglen 27D - 6000 Kolding  - Tlf. 99 36 49 20   •   Intego Karlslunde A/S - Metalgangen 4 E - 2690 Karlslunde - Tlf: 99 36 44 80  

intego@intego.dk - Web: www.intego.dk



VANVITTIGE
PRISER

FÅ Kr. 10.000 KONTANT
VED KØB AF DEVELOP +224

KONTAKT OS FOR ET TIlbud dER PASSER TIl dIT bEhOV
Altid den rigtige pris – FØRSTE GANG!

develop +224

Nyt LCD display  
som iPhone og iPad
• Perfekt print kvalitet
• 80 - 160 scan pr. minut
• Kopi, print og scan
• 22 farve & s/h pr. Min.
• 3 kassetter, 1.100 ark
• Print fra Usb nøgle
• 250 Gb. Harddisk.
Tilbehør:
• Fax
•   Kasette bank 2x500 ark  

el. 1x2.500 ark
•  Intern sortering
•  Brochurer efterbehandler
•  Venescanner 
•  Scan software til OCR,  

Word, Excel

...i såvel nye som brugte maskiner og møbler.
Med 6 års nygaranti.

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

A/S

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

Landsdækkende 
service
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