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 99,-for at blive ansøger

*

Flyt ind hos os!
I Fyns almennyttige Boligselskab er vi klar til at byde dig og din familie 
velkommen i én af vores mere end 8000 boliger på hele Fyn. 

Det er blevet billigere at få adgang til én af vores dejlige 
boliger. Det koster nemlig nu kun 99 kr.*  at blive ansøger. 
Du kan få glæde af vores nye pris på www.fabbo.dk. 

* Tidligere 175 kr. i opnoteringsgebyr og 125 kr. årligt i ajourføringsgebyr. Nu kun 99 kr. pr. år. 

I februar holder vi åbent hus for forretningsforbindelser, samarbejdspartnere 
og venner af huset. 

Sammen med lidt lækkert til ganen vil vi fortælle om vores spændende projekter.
Hør om vores netop afsluttede byggerier og om vores planer for fremtiden. 

 Torsdag den 27. februar kl. 13.30-15.30 
Vestre Stationsvej 5, 5000  Odense C Ses vi?

Fyns almennyttige Boligselskab
63 12 56 00  fab@fabbo.dk  www.fabbo.dk
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Ryttermarken 11
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www.erhverv-fyn.dk
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Mobil: 20 94 88 04
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Mobil: 40 77 68  93
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Post Danmark

Uden forudgående aftale 
er erhvervsmæssig 
affotografering af magasinets  
tekst og annoncer ikke tilladt.

          Oplagskontrol
Erhverv/Fyn er tilmeldt 
Dansk Oplagskontrol 

Tryk: 
Strandbygaard Grafisk 

Region Syd

Vi udfører alt i tømrer- og snedkeropgaver. 
Tagrenovering og udskiftning af vinduer og døre. 

Montering af køkkener 
og alt andet traditionelt tømrerarbejde. 

Kvalitet er 
ingen  
tilfældighed

Tornhøjvangen 11 · 5591 Gelsted
Telefon 64 49 11 27

mail@tommy-fjordhauge.dk
www.tommy-fjordhauge.dk

Kingstrupvej 140 · 5591 Gelsted
Telefon 64 49 15 30

www.fhbyg-gelsted.dk · mail@fhbyg-gelsted.dk

Gremmeløkke Maskinforretning

Gremmeløkkevej 25 · 5592 Ejby
Tlf. 64 46 15 56 · Mobil 40 14 15 56

Vi er altid klar 

med gode råd og 

vejledning, så du får den 

maskine, der passer til 

dit behov

Alt i 
reparation 
og 
reservedele

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

Gremmeløkkevej 25 · 5592 Ejby

maskine, der passer til 

dit behov

Industrivej 3B,  5500 Middelfart
tlf: 6441 0530  fax: 6441 6961 web: trap.as  mail: info@trap.as
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P. Christensen® Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900 
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800 
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919

Vito 110 CDI Works Lang 
Engangsydelse: 35.000 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi ved udløb: 55.000 kr.

Pris pr. måned:  1.990 kr.
Restværdi ved udløb: 55.000 kr.

1.990 kr.Pris pr. måned:  1.990 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi ved udløb: 55.000 kr.Restværdi ved udløb: 55.000 kr.

1.990 kr.
Læs mere 

om leasing 
af Vito

Ved køb er prisen 165.866 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 gælder t.o.m. 30/6 2014.

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 problem løst i en fart. Køber eller  leaser du 
en Mercedes-Benz Vito hos os, får du samtidig 2 års 
garanti uden kilometer-begrænsning. 

Leveres i standardfarverne: Arktisk hvid, kiselgrå, flam-
merød, fløjlsrød,  akvagrøn og atlantisblå.

Vil du vide mere om leasing af Mercedes-Benz Vito, så 
kontakt P. Christensen® – hele Region Syddanmarks 
autoriserede Mercedes-Benz forhandler og reparatører. 
Vi er eksperter i nye og brugte Mercedes-Benz person-, 
vare- og lastbiler. Det er her, du får den bedste råd-
givning og mest udstrakte værkstedsservice. 

Besøg en af vores salgsafdelinger i Odense, Kolding, 
Rødekro eller Padborg eller se flere priseksempler på 
pchristensen.dk/vito

Billig arbejdskraft: 

Vito 110 Works til kun 1.590 kr./md.
Vito 110 CDI Works Lang  (95 HK)

E5 motor, el-ruder, airbag, bænksæde, 6-trins gear-
kasse 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

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

Åbningstider (erhverv): 

Man-fre: 8.00 - 17.30
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Godt samarbejde byg-
ger på gensidig tillid, og 
Middelfart Sparekasses 
konsekvente fokus på god 
kundekommunikation 
er en væsentlig del af 
baggrunden for det lokale 
pengeinstituts succes

”Middelfart Sparekasse er det 
største pengeinstitut i byen”, 
konstaterer afdelingsdirektør 
Claus Hansen. ”En medvirkende 

årsag hertil er, at vores medar-
bejdere i kraft af deres tilst-
edeværelse og aktive involvering i 
lokalsamfundet har stor erfaring 
og ekspertise i håndteringen af de 
specielle forhold, der sætter dag-
sordenen lige præcis her.”

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 vores 
kunder. I forlængelse heraf oper-
erer vi med hurtige ekspeditions- 
og beslutningsgange.” 

En oplagt sparrings-  
og samarbejdspartner

”Den gode kommunikation mel-
lem pengeinstitut og kunder 
gør Middelfart Sparekasse til en 
oplagt sparrings- og samarbejd-

Middelfart Sparekasse 
– byens største pengeinstitut

spartner med hensyn til udvikling 
og finansiering af nye forretning-
stiltag, ideer og koncepter”, sup-
plerer afdelingsdirektør Henrik 
Nygaard, Middelfart Erhverv. 

”Vi har meget bred bran-
chedækning, og vores kunder er 
altid velkomne til at kigge ind 
for en uforbindende snak. Som 
erhvervskunde hos os, behøver 
man kun én indgangsvinkel til 
sit pengeinstitut. Den samme 
rådgiver, som varetager forret-
ningsøkonomien, tager sig af pri-

vatøkonomien. Erhvervsteamet, 
hvis 10 medarbejdere har stort 
lokalkendskab, besidder en bred 
vifte af kompetencer. Det sikrer 
vores erhvervskunder optimal 
service og rådgivning. ”

Fordelagtig NetBank 
forsikring til  
erhvervskunder

”Som et af de første pengein-
stitutter i Danmark har vi pr. 
30. september 2013 indført en 
kollektiv obligatorisk NetBank 
forsikring gældende for erh-
vervskunder”, fortsætter Henrik 
Nygaard. ”Den ny forsikring, der 
dækker i tilfælde af NetBank-ind-
brud, er udviklet i samarbejde 
med NEM forsikring. 
Ved at anvende et kollektivt 
forsikringskoncept, der om-
fatter alle sparekassens erh-
vervskunder, er det lykkedes os 
at holde udgiften nede på blot 200 
kr. om året for den enkelte Net-
Bank aftale.” 

Hele paletten rundt
”Privatkundeafdelingens 22 
medarbejdere kommer hele 
den økonomiske palet rundt”, 
fortæller Claus Hansen. ”Vi 
hjælper vores privatkunder med 
rådgivning om alt - fra omlægn-
ing af lån til finansiering af reno-
veringer og ombygninger eller 
nyanskaffelser som biler, mo-
torcykler og både. Det skal altid 
kunne betale sig for vores kunder 
at gå i dialog med deres lokale 
sparekasse.” 

Ekspert i målrettet 
kunderådgivning

”Både i privat- og erhvervsseg-
mentet er sparekassen ekspert 
i målrettet kunderådgivning. 
Alle vores rådgivere kan, uan-
set hvilken afdeling de sidder i, 
trække på Middelfart Spareka-
sses specialister. Vores pensions- 
og investeringsafdeling tæller 
således 9 medarbejdere, heraf 2 
i en satellitfilial i Roskilde. Som 

supplement til vores in house 
ressourcer kan vi trække på en 
bred vifte af professionelle sa-
marbejdspartnere indenfor bolig, 
forsikring og investering – heri-
blandt Nybolig, Nybolig Erhverv, 
Nem Forsikring, Leasing Fyn og 
Totalkredit.”  

Aktiv medspiller  
i lokalsamfundet

”Middelfart Sparekasses dynam-
iske rolle som aktiv medspiller i 
udviklingen af lokalsamfundets 
ressourcer illustreres blandt 
andet af vores sponsorstøtte til 
Trekantsområdets forening-
sliv. I 2013 støttede Middelfart 
Sparekasse en række lokale in-
itiativer af sportslig, social og 
kulturel art. Vores støttekroner 
rakte lige fra Dansk Flygtnin-
gehjælp og Røde Kors til den 
årlige musikfestival Jazzen. Her 
sponsorerede vi Sif Neumann og 
Kansas City Stompers, og vores 
medarbejdere betjente de mange 

glade kunder i baren under deres 
optræden. I sportsregi spænder 
vores støtte fra elitesportsudø-
vere i match race, badminton, 
speedway, orienteringsløb og 
halvmaraton til en lang række 
lokale klubber og foreninger.

Kunderabat til sports-  
og kulturoplevelser

”Som garantsparekasse uden 
aktionærer har vi stor økonom-
isk frihed, og det udmønter sig 
blandt andet i diverse fordele 
for vores kunder. Som kunde i 
Middelfart Sparekasse har man 
mulighed for at opnå rabat eller 
fri adgang til en række arrange-
menter med sportsligt og kul-
turelt indhold hele året rundt. I 
forbindelse med vores arrange-
menter fungerer kundens per-
sonlige hævekort som rabatbevis. 
Hold øje med Middelfart Spareka-
sses spændende sports og kultur-
tilbud i aktivitetskalenderen på 
www.midspar.dk.” 
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Bliv medlem af  
DET GODE SELSKAB!

GF Fyn, en af forsikringsklubberne i GF Forsikring, 
er et af de få forsikringsselskaber der har kontor 
i Middelfart, hvor man kan komme ind direkte fra 
gaden og blive betjent. GF Fyn adskiller sig fra de 
traditionelle selskaber ved at være en forsikrings-
klub.

Lave omkostninger, god service 
og nærkontakt med forsikring-
stagerne, det er den måde, GF 
Forsikring agerer på, siger 
Knud Nielsen, der er forret-
ningsfører i GF Fyn med kontor-
er i Middelfart og Odense.
Vi er et forsikringsselskab, der 
er god til alt det med forsikring-
er til private. Vi begyndte med 
biler, og biler er fortsat en vigtig 
del af vores portefølje, men vi har 
selvfølgelig også alle de andre 
forsikringer, vores medlemmer 
kan få brug for..

Lokale medarbejdere
Klubbens formand, Knud Niels-
en, peger på at GF Fyn sætter 
pris på at være lokalt til stede, 
og han glæder sig over, at man 
for seks år siden valgte at eta-
blere sig med kontor i Middel-
fart. Alle GF Fyn ś ansatte kom-
mer selv fra lokalområdet. De 
kender de lokale forhold og kan 
give den bedste rådgivning om 
forsikringer.
Tidligere havde klubben til huse 
i en privat villa, men da antallet 
af forsikringstagere i området 

GF Forsikring  ·  Odensevej 175  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 7224 4124
www.gf-fyn.dk  ·  gf-fyn@gfforsikring.dk

er stødt stigende valgte man 1. 
marts 2008 at åbne i egne loka-
ler på Odensevej 175, hvor man 
nu daglig kan møde to medar- 
bejdere. Derudover er kontoret 
en base for en assurandør der 
kører ud i området.

Penge tilbage 
GF Fyn er en forsikringsklub, 
hvor medlemmerne ud over en 
meget direkte indflydelse, også 
får et eventuelt overskud på bil-
forsikringen tilbage.
Knud Nielsen oplyser, at klub-
bens medlemmer, gennem de 
sidste 12 år har fået mere end 
20 % tilbage i overskud, på den 
præmie de har indbetalt på bil-
forsikringen. Han oplyser at 
overskuddet for 2013, der ud-
betales til marts vil udgøre 20,14 
% af den indbetalte præmie. Han 
understreger, vi har ingen ak-
tionærer, som skal have udbytte. 

Pengene går til medlemmerne, 
som i forvejen har nogle af mar-
kedets laveste præmier.
Knud Nielsen fortsætter med 
at understrege at vi har mange 
gamle kunder, den goodwill de 
har, kommer deres børn til gode 
hos GF Fyn, når de skal have 
deres første bil forsikret.  
GF Fyns mål er at tilbyde de 
bedst mulige forsikringsdæk-
ninger til den lavest mulige pris. 
Man ønsker også, at medlem-
merne får den bedste service og 
rådgivning. GF Fyn har en rigtig 
billig transportordning, og gode 
glasaftaler. Dertil kommer, at 
GF Fyn har lejebil, og låne trai-
ler, samt rabatordninger med 
lokale virksomheder.

Formand og forretningsfører Knud Nielsen Forsikringsrådgiver Anni Hjort Forsikringsrådgiver Jette Steen Jeppesen
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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

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

- Investeringerne har styrket 
os i konkurrencen, siger Lars 
Nielsen. Nordic Overfladebehan-
dling A/S har siden tresserne 
været kendt som en pålidelig 
underleverandør af overfladebe-
handling.

Martin Larsen håndterer en 
serie emner til landbrugs- 
maskiner.

NOF - Nordic Overflade-
behandling A/S i Gelsted 
har implementeret nye 
styringer på el-galvani-
serings- og nikkel-chrom-
anlæg, der er velegnet 
til både større og mindre 
serier og emner. 

- I vores branche drejer det sig 
om at være fleksible, siger Lars 
Nielsen, der er direktør i Nor-
dic Overfladebehandling A/S i 
Gelsted. Som underleverandører 
til mangeartede virksomheder i 
en global verden må vi hurtigt 
kunne omstille os. Og vi skal 

kunne tage både store og små 
ordrer ind og levere til aftalt tid.
- Vi har derfor i 2013 investeret 
en del penge og tid i at få udviklet 
og implementeret nye styringer 
på vore el-galvaniseringsanlæg 
og vore nikkel-chrom-anlæg. 
Lars Nielsen peger på, at disse 
styringssystemer gør, at produk-
tionen er blevet meget mere flek-
sibel. Det betyder også, at NOF 
kan betjene flere forskellige 
kunder på samme tid i samme 
anlæg og med forskellige typer 
emner.

Hurtigere levering
- Det mindsker selvfølgelig lev-
eringstiden til kunden, og det 
er blevet en meget vigtig faktor 

for mange virksomheder at få 
emnerne i rette tid. Lars Nielsen 
fortæller, at NOF ud over nye 
styringer på zink-siden har udvi-
det produktionen, så man nu har 
to forskellige zinktyper: 
Teknisk alkalisk zink, som har 
en god spredningsevne, og som 
giver ensartede lagtykkelse. 
Man har tillige en sur-zink, som 
egner sig godt til blandt andet 
støbegods, så NOF er nu godt 
gearet til mange forskellige op-
gaver.

Fleksible medarbejdere
NOF har udviklet nyt slibema-
teriel i afdelingen for hårdchrom 
og rundslibning. Det betyder, 
at man nu kan slibe overflader, 

der også betegnes som en poleret 
overflade med meget lave ra-
værdier i forhold til slibning med 
traditionelle slibesten. 
- Investeringerne har styrket os i 
konkurrencen, siger Lars Niels-
en. Nordic Overfladebehandling 
A/S har siden tresserne været 
kendt som en pålidelig underlev-
erandør af overfladebehandling.

- Når vi nu slår så meget på 
fleksibilitet, så betyder det også 
meget, at vi har medarbejdere, 
der er dygtige og samtidig ind-
stillet på også at være fleksible, 
når vore kunder har brug for, at 
det skal gå hurtigt. 

MED NY TEKNIK:

Fleksibel og hurtigere
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velkomne til at kontakte os med 
gode ideer, så vi sammen kan 
finde de mest optimale løsninger 
til virkeliggørelse af deres pro-
jekter.”  

FOR OS ER INGEN 
OPGAVER FOR STORE 
ELLER FOR SMÅ...

Den kendte Vestfynske 
Maskinfabrik tilbyder 
alle former for smedear-
bejde til både privat- og 
erhvervskunder. Selv om 
fabrikken snart kan fejre 
40 års firmajubilæum, 
sker der konstant fornyel-
ser i takt med tiden og

efterspørgslen

”T. Jacobsen Maskinfabrik svej-

ser i alle materialer, både stål, 
sort jern og aluminium”, fortæl-
ler indehaver Andrew Velarde. 
”Vores store og forskelligartede 
maskinpark kan klare såvel klip-
pe- og kantbukning i profiler op 
til 3000 mm og fræse- og stanse-
arbejde i alle materialer, former 
og størrelser – fra tynd plade til 
kraftigt stål. 
Blandt vores store succeser hos 
håndværkerne er alu-profiler, 
fremstillet efter individuelle 
mål, så intet går til spilde. Både 
kvalitets- og prismæssigt er vo-
res profiler særdeles konkurren-

cedygtige i forhold til de serie-
producerede. Vores omfattende 
produktsortiment byder blandt 
meget andet på beslag i alle stør-
relser og udformninger, kabel-
skjulere til skriveborde i ønsket 
længde, bord- og bænkesæt, 
inddækninger, party-grill, iPad-
holdere, redningsstiger, ramper, 
slisker, gelændere, smedejerns-
hegn, porte og låger. 
Blandt vores nyere tiltag er salg 
af Viking Gas, hvor vi prismæs-
sigt er konkurrencedygtige, spe- 
cielt på truckgassen. Måske Vest- 
fyns billigste!  
Både private og virksomheder er 

T. Jacobsen Maskinfabrik ApS  · Industrivej 4A · 5592 Ejby · Tlf.: 64 46 10 94 · Fax: 64 46 22 03  
E-mail: t-jacobsen@mail.tele.dk · Web: www.t-jacobsen.dk

Grøn underleverandør af høj kvalitet. Gerne til vind-
mølleindustrien, men også som 
underleverandør til andre typer 
virksomheder. Det er MM Com-
posite A/S’ klare mål at forblive 
en lokal virksomhed i Nr. Aaby 
og med et fortsat stigende antal 
danske medarbejdere.

Med de seneste udmeldinger fra 
EU om en fortsat ambitiøs ud-
vikling på området for vedvaren-
de energi og med et godt fodfæste 
i USA ser MM Composite A/S i 
Nr. Aaby lyst på fremtiden.
- Vi er en underleverandør til 
vindmølleindustrien på det glo-
bale marked, siger produktions-
direktør og medejer, Kent Bøl-
lingtoft. Vi har stor erfaring med 
produktion af komposit emner af 
høj kvalitet til vindmølleindu-
strien og til følgeindustrierne.

Erfarne medarbejdere
- Vi har dygtige og erfarne med-
arbejdere på virksomheden i Nr. 
Aaby, og vores datterselskab i 
Fort Madison, Iowa følger godt 
med i udviklingen i USA, hvor 
vindmølleindustrien og dansk 
kvalitet og leveringssikkerhed er 
kendt og anset.
MM Composite A/S er en ung 
virksomhed med en lang histo-
rie. Aktiviteterne inden for vind-
mølleindustrien startede i 1995 
og har været stigende lige siden. 
- Det oprindelige selskab Marxen 
A/S blev solgt til en kapitalfond i 
2008, men ejerne opgav at vide-
reføre selskabet i slutningen af 
2010, siger Kent Bøllingtoft. 

Løsninger og processer
- Men med stor knowhow, dygti-
ge medarbejdere og erfaring fra 
det oprindelige selskab og god 
hjælp fra en af stifterne Mogens 
Marxen, blev MM Composite A/S 
grundlagt i januar 2011 med det 

formål at fortsætte med det, vi er 
gode til: kundeorienterede løs-
ninger, udvikling af processer og 
rettidig levering af komponenter 

MM COMPOSITE A/S – Industrivænget 2B - 5580 Nr. Aaby 
Tlf.: +45 72 30 10 15 - www.mmcomposite.dk – info@mmcomposite.dk

MM Composite i Nr. Aaby 
er en vigtig medspiller 
i den grønne udvikling 
som underleverandør til 
den globalt orienterede 
vindmølleindustri. 
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Engvej 20 · 5464 Brenderup
Mobilnr. 2089 1634 · mail@sabro-byg.dk

www.sabro-byg.dk

Bygge-idéer føres til 
VIRKLIGHE’ER

 ved såvel restaurering og 
NYBYGGERIER

Alt i Harley-Davidson udstyr, 
bikes og beklædning

IRON BIKES 
v/Ole Ølholm · Røjlevej 8 · 5500 Middelfart 

Tel. 64 40 25 54 · Fax 64 40 67 79 · www.ironbikes.dk

Alt i Harley-Davidson udstyr, 
bikes og beklædning

IRON BIKES 
v/Ole Ølholm · Røjlevej 8 · 5500 Middelfart 

Tel. 64 40 25 54 · Fax 64 40 67 79 · www.ironbikes.dk

Alt i Harley-Davidson udstyr, 
bikes og beklædning

IRON BIKES 
v/Ole Ølholm · Røjlevej 8 · 5500 Middelfart 

Tel. 64 40 25 54 · Fax 64 40 67 79 · www.ironbikes.dk

Alt i Harley-Davidson udstyr, 
bikes og beklædning

IRON BIKES 
v/Ole Ølholm · Røjlevej 8 · 5500 Middelfart 

Tel. 64 40 25 54 · Fax 64 40 67 79 · www.ironbikes.dk

Alt i 

Harley-Davidson udstyr,

bikes og 

beklædning…

GJ Coating ApS  ·  Æblegyden 18  ·  5592 Ejby  ·  Tlf.: 6446 1515  ·  www.gj.dk  ·  mail: bhh@gj.dk

Coating skaber værdi

Alle er glade for farver 
og ved, at farver skaber 
værdi. Og netop farver 
ved man meget om hos 
GJ Coating i Ejby, som 
har specialiseret sig i at 
behandle mindre emner 
af plast, metal og træ 
med den rette over- 
fladebehandling.

GJ Coating blev stiftet af 
Gert Hjorth Jensen i 1980, 
der er direktør i virksomhe-
den, som i dag er førende in-
den for industriel lakering.
- Vi har specialiseret os i, 
hvad man kan kalde mindre 
emner, siger Britt Hjorth 
Hansen, der er anden gene-
ration i GJ Coating. Det er 
typisk legetøj, smykker, bril-
ler, husholdningsartikler og 
delemner, som indgår i større 
sammenhænge.

Leverandør til det 
globale marked
- Vores kunder og de produk-
ter, som vi beskæftiger os 
med, kan man finde globalt, 
men ofte er der tale om virk-
somheder, der har afdelinger 
eller hjemsted i Danmark.
Britt Hjorth Hansen fortæl-
ler, at der i de godt 30 år, GJ 
Coating har eksisteret, har 
været en rivende udvikling i 
branchen.
Man har mere moderne ud-
styr og farver, og lakker har 
undergået store forbedringer. 

- GJ Coating udfører vådlake-
ring af høj kvalitet. 
Vi har ikke kun været tilskue-
re i denne udvikling, men også 
selv været med helt fremme, 
siger Britt Hjorth Hansen.

Antibakteriel 
overfladebehandling

- Sammen med vor lakleveran-
dør har vi været med til at ud-
vikle en antibakteriel overfla-
debehandling, som forhindrer 
bakterier i at blive overført fra 
døre, håndtag, kontakter, tele-
foner og toiletsæder.
- Alle har jo hørt om, at det er 
et stort problem på sygehuse 
og i institutioner, hvor mange 
samles og måske har nedsat 
modstandskraft. Derfor er 
denne antibakterielle overfla-
debehandling virkelig et frem-
skridt, som kan spare mange 
for infektionssygdomme og de 
offentlige kasser mange penge.
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Bowl’n’Fun Odense/Svendborg  .  Tlf. 70 11 11 55  .  Læs mere på bowlnfun.dk eller thegrill.dk

Møde & Kursus

Møde - Buffet - Bowling

Mødelokale, specielle 
ønsker til bordopstilling 
og standard AV-udstyr er en del af prisen

Mødepakke
• Vælg imellem frokostanretning eller aftenbuffet*
• Frisk frugt
• Flaskevand og kaffe hele dagen                                               

Pris pr. person søn-tors kr. .................219,-
Fredag-lørdag kr. 249,-

* = (Lille pakke m/grillbuffet og fri salatbar) 

Hold møde eller kursus hos os til konkurrencedygtige priser

Vi har flere mødepakker at vælge imellem, læs 
mere på bowlnfun.dk  •  thegrill.dk, eller kontakt 
personalet i centret for specielle ønsker.

Tilkøb 1 times bowling
Pris pr. person kr. .................................. 30,-
Prisen er ved 4-6 personer pr. bane - ekskl. skoleje kr. 15,- pr. person
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ved Mona Oranen

Regionens Løn & Bogføring

”Jeg skulle lige blive ”voksen”, inden jeg startede som selvstændig”, 
smiler Mona Oranen, der grundlagde Regionens Løn & Bogføring da-
gen efter sin 40 års fødselsdag. ”Gennem tiden har firmaet beskæf-
tiget op til fem ansatte. I dag består medarbejderstaben udover mig 
selv af Hanne Klausen, der har arbejdet her siden 2006. 

Med Hanne og mig har firmaet en passende størrelse”, fortsætter 
Mona. ”Jeg tager mig af kunderne ude på virksomhederne, mens 
Hanne passer kontoret. I dagligdagen står vi for et super godt og 
seriøst arbejdsmiljø med en afslappet omgangstone, som kunderne 
også sætter stor pris på.”  

 
Mange og meget forskellige opgaver
”Regionens Løn & Bogføring løser en stor mængde meget forskellige 
opgaver. Vi har mange års erfaring og spænder lige fra bogføring, 
fakturering og debitor/kreditorstyring over lønregnskab og momsaf- 
regning til klargøring af årsregnskaber til revisor. Vi arbejder i flere 
forskellige regnskabssystemer, og folk betaler udelukkende for den 
tid, vi bruger på opgaverne. Med os til at klare regnskaberne kan 
kunderne bruge al deres energi på de kerneaktiviteter, der sætter 
dagsordenen ude virksomhederne.”

Assensvej 156 · 5500 Middelfart
Telefon: 24 20 31 86

E-mail: kontor@email.dk · Web: www.relb.dk

Den 1. november i år har det kendte Middelfart-firma 

10 års jubilæum, og samtidigt fejrer indehaver Mona 

Oranen 50 års fødselsdag. De festlige mærkedage 

markeres på én og samme tid med en reception fredag 

den 31. oktober  

Bredt funderet kundekreds
Regionens Løn & Bogførings typemæssigt bredt funderede kundekreds 
spænder over en lang række enkeltmands- og mindre håndværksfir-
maer – fra konsulenter over tømrer-, smede-, vvs- og shippingfirmaer 
til detailhandel, automekanikere og diverse import/eksportfirmaer.     

 
Nærhed og konkurrencedygtige priser
”De første år dækkede kundekredsen et relativt stort geografisk om-
råde i forhold til i dag, hvor langt hovedparten er hjemhørende i Mid-
delfart kommune”, fortsætter Mona. ”Den høje grad af nærhed bety-
der kort transporttid, og sammen med vores kvalificerede vurdering 
af den enkelte virksomheds behov er det med til sikre konkurrence-
dygtige priser til gavn for vores kunder.”  

 
Seriøsitet, kvalitet og personlig kundepleje
”At vi fortrinsvis servicerer lokale firmaer betyder, at vi kender vores 
kunder, og de kender os. Vores kundebetjening bygger på gensidig 
tillid og fleksibilitet. Nøgleordene er seriøsitet, kvalitet og personlig 
kundepleje. Folk ved, hvor de har os og at de altid er velkomne til 
at ringe til os, hvis og når de har et spørgsmål omkring deres regn-
skaber, der kræver hurtig og kvalificeret besvarelse.”  

 
Orden og ro i sindet
”Vi er behjælpelige med kompetent service på hele det store regnskabs- 
område. Vores kunder kommer aldrig bagud med regnskaber eller 
lønudbetalinger. Sideløbende hermed kan vi tilbyde at lette arbejdet 
for dem ved at varetage en lang række andre opgaver – blandt andet 
omkring bankforbindelser mm. Hos os får man ikke bare regnskabs-
hjælp, men også sikkerhed for orden og ro i sindet, og dét er vi specielt 
glade for at kunne give vores kunder”, slutter Mona Oranen. 

Bogføring- og Kasseafstemning  •  Debitorer  •  Kreditorer
Fakturering  •  Betalinger  •  Lønninger  •  Kasse, bank og giro afstemning

Momsafregninger  •  Måneds- og Årsafslutning

Mona Oranen på arbjede hos kunde.
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Roerslevgaard Entreprenør ApS

”Til imødegåelse af en stigende mængde op-
gaver har vi indenfor de sidste tre år invest-
eret i bl.a
en ny betonknuser, en betonsaks til ned-
deling, en sorteringsmaskine til sortering 
af jord og knust beton samt to store grave-
maskiner på henholdsvis 29 og 25 tons”, 
fortæller indehaver Lars Christiansen.
”Denne forøgelse af vores maskinparks ka-
pacitet betyder, at vi nu kan springe vente-
tiden på levering af lejet materiel helt over 
og dermed rykke hurtigere ud til opgaverne, 
end vi tidligere var i stand til. Roerslevgaard 
Entreprenør løser opgaver af alle arter og 
størrelser og ser det brede aktivitetsfelt som 
en positiv udfordring. Roerslevgaard Entre-
prenørs dygtige medarbejderstab tæller en 

række uddannede kloakfolk, brolægger  og er-
farne maskinførere samt en lærling. Fælles- 
nævneren er, at vi kan lide at få jord under 
neglene og er gode til at omstille os fra pro-
jekt til projekt.” 
 

En god sparrings- 
og samarbejdspartner
”Roerslevgaard Entreprenør servicerer en 
bred kreds af private landbrugs – og er-
hvervskunder fra hele Fyn og Trekantsom-
rådet. Ofte er vi underentreprenør på vores 
fagområder f.eks. børnehave for Middelfart 
kommune, stort p-anlæg i Fredericia, knus-
ning af beton samt færdiggørelse af kloak- og 
belægningsprojekt i Ringe midtby.  

Roerslevgaard Entreprenør lægger vægt på 
at være en god og pålidelig sparrings- og 
samarbejdspartner - vi løser opgaverne med 
respekt for vores kunders ideer. Dygtige med- 
arbejderne og et stabilt netværk af gode le-
verandører sikrer vores kunder levering til 
tiden”, afrunder Lars Christiansen. ”Står i 
med en opgave er vi klar til at se på”

Blankegårdsvej 2 · 5466 Asperup
Mobil 40 19 10 53 · lc@roerslevgaard.dk

Det kendte entreprenørfirma, der beskæftiger 11medarbejdere løser en stor mængde 
meget varierede opgaver, der spænder lige fra jord-, støbe- og kloakarbejde samt  

belægningsarbejde til nedrivning, reparation og renovering på Fyn og i Trekantsområdet   

Visitkort.indd   1 09-12-2004   19:42:50
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GELSTED ERHVERVSPARK
- med nærhed og miljø

Krisen er slut, og nu skal 
vi have iværksættere og 
virksomheder, der vil 
vokse og udvide i Gel-
sted, siger direktør Frank 
Pedersen GMF A/S. 

Frank Pedersen i Gelsted er 
iværksætter. Han er uddan-
net smed og maskinarbejder og 
startede som selvstændig i 1992 
i Brenderup. I 1999 flyttede han 
virksomheden GMF A/S til Gel-
sted.
GMF A/S er en af Europas 
største leverandører af kold-
bukkede bøjninger med dorn, 
og med primær fokus på den 

globale industri- og energisektor. 
I november 2013 købte Frank 
Pedersen genboen, de tidligere 
Velux bygninger på 37.000 m² 
som fordeler sig på 13 selvstæn-
dige bygninger. 
Ud af de 13 bygninger er den ene 
en pæn administrationsbygning 
(A-hus) på 421 m², som kan bru-
ges til mange formål. Hele områ-
det vil Frank Pedersen omdøbe 
til Gelsted Erhvervspark.

GELSTED ERHVERVSPARK
Jeg synes, vi har købt et ene-
stående erhvervsområde i Gel- 
sted. Det er velholdt og til-
gængeligt, siger Frank Pedersen. 
Der er tale om en egentlig er-
hvervspark med gode tilkørsels-

forhold og nærhed til det konti-
nentale motorvejssystem.

NYE FLYTTET IND
Frank Pedersen fortæller, at der 
er blevet solgt en bygning på 
7.500 m² til Carl Hansen & Søn 
i Årup, som producerer design-
møbler.  
Derudover er der 7 andre byg-
ninger som er lejet ud, så nu er 
der atter aktivitet i området, 
men Frank Pedersen håber på, 
at der vil komme meget mere. 
Denne mangfoldighed af virk-
somheder er med til at skabe et 
godt arbejdsmiljø, siger Frank 
Pedersen. Det betyder også no-
get for lokalområdet, at der kom-
mer flere og nye arbejdspladser.

NYT LIV I OMRÅDET
Det er Frank Pedersens Hol-
dingselskab, der har opkøbt byg-
ningerne. Han peger på, at er- 
hvervelsen naturligvis er sket for 
igen at skabe liv i området.
Vi vil gerne sælge, men også 
udleje velholdte og indflytnings-
klare bygninger og lokaler til en 
favorabel pris, men vigtigst for 
os er at få skabt noget liv i om-
rådet.
Skal man endelig sige noget godt 
om krisen, så er det, at den på 
mange måder har fået ryddet 
op i mange ting, siger Frank 
Pedersen. Den har blandt andet 
betydet, at bygningspriserne er 
kommet ned i et mere naturligt 
leje end under boomet i 2008.

GMF Holding Aps – GELSTED ERHVERVSPARK –Hylkedamvej 70, 5591 Gelsted Tlf: 6346 5400
gmf@gmf.dk · www.gmf.dk
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maet efter mine forældre”, for-
tæller Michael Jørgensen. ”I dag 
servicerer Vestfyns Elanlæg en 
landsdækkende kundekreds af 
forsyningsselskaber og virksom-
heder med fokus på el, fiber og 
fjernvarme. Forsyningsselska-
berne tegner sig for 90-95 % af 
vores aktiviteter. Dertil kommer 
offentlige institutioner samt el- 
og vvs-installatører. Når det gæl-
der belysning, rør og fjernvarme, 
dækker vores kundekreds hele 
Fyn og Trekantsområdet.” 

Ny afdeling i Kolding
”I forbindelse med et stort pro-
jekt med renovering og vedlige-
holdelse af kommunens gade-
belysning åbnede vi i november 
2013 en afdeling i Kolding. Den 
ny afdeling er fleksibelt beman-
det i forhold til mængden af op-
gaver. 
I Kolding råder vi over en 700 
m2 lagerhal og kontor samt 4000 
m2 udenomsplads. Herfra kan vi 
håndtere vores el-, varme-, vand- 
og fiber-aktiviteter i Trekants-
området.  Flere større igangvæ-

Familiefirmaet, der 
grundlagdes i 1978 af 
Verner Jørgensen og i dag 
tæller 53 ansatte, specia-
liserede sig først indenfor 
klassisk elforsyning. I dag 
er flere specialer stødt 
til – heriblandt udbygning 
af fiber-, bredbånds- og 
fjernvarmenettene

”Via et glidende generationsskif-
te, der er implementeret gennem 
de seneste 6-7 år, har jeg gradvist 
overtaget ledelsen af familiefir-

Vestfyns Elanlæg A/S · Fabriksvej 15  · 5580 Nørre Aaby · Tlf.: 64 42 16 55
E-mail: info@vestfynsel.dk · Web: www.vestfynsel.dk

rende projekter foregår netop 
nu i Svendborg området med re-
novering af gadebelysning samt 
60kV kabellægning ved Odense 
og i Fredericia.

Fjernvarme i  
rivende udvikling
”Vestfyns Elanlæg har gennem 
årene tilpasset sig kundernes be-
hov og udviklet firmaets base af 
viden, erfaring og kompetencer. 
Lige nu er fjernvarmeområdet i 
rivende udvikling. I 2011 påbe-
gyndte vi et samarbejde med en 
række lokale fjernvarmeselska-
ber, i hvis regi vores grej umid-
delbart kan bruges på samme 
vilkår som i de øvrige forsy-
ningssammenhænge. 
For alle opgaver gælder det, at 
Vestfyns Elanlæg medvirker 
professionelt i hele forløbet – fra 
vejledning og rådgivning over 
implementeringen af arbejdet 
til afleveringen af det færdige 
projekt. Vi er en seriøs samar-
bejdspartner, der rådgiver om og 
udfører såvel store som små an-
lægsprojekter.”

 tjekker pulsen

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

Didde Tørnæs er sund-
hedsambassadør hos  
Trap+ i Middelfart. Spids-
kompetencerne i virksom-
heden er el, VVS, ventila-
tion, alarm, blikkenslager 
og tele/data. Men dertil 
kommer også sundhed

- Glade, sunde og engagerede 
medarbejdere er et plus for en-
hver virksomhed, siger sund-
hedsambassadør Didde Tørnæs. 
Det har vi, og vi har hver dag fo-
kus på sundhed og arbejdsmiljø.

Fokus på sundhed
- Jeg har længe været interesse-
ret i motion og sundhed - fysisk 
som psykisk - og da kommunen 
havde et sundhedsambassadør-
kursus på programmet, så meld-
te jeg mig til uddannelsen og nu 
er det blevet en vigtig del af mit 
virke. 
Når virksomhedens omkring 
60 faguddannede medarbejdere 
runder kontoret til daglig, eller 
ved personalemøderne samt til 
medarbejderudviklingssamtaler 
kan de finde sundhedsambassa-
dør Didde Tørnæs klar med blod-
tryks- og pulsmåler. 
- At vi tager initiativ til, at vores 
medarbejdere har fokus på de-

res egen sundhed, er en naturlig 
konsekvens af en hverdag, hvor 
vores ansattes ve og vel betyder 
meget, og hvor vores erhvervs- og 
privatkunder selvfølgelig forven-
ter høj service fra vores side, si-
ger Didde Tørnæs. 

Seks fagområder under ét tag
Trap El er specialist i miljørig-
tig og energibesparende instal-
lation på alle produktområder. 
Inkl. reparation og salg af hårde 
hvidevarer. Man servicerer både 
erhverv og private og har døgn-
vagt.
Trap VVS udfører alle VVS-
opgaver, inklusive service og 
reparation på gas-, olie- og var-
mepumper. Fjernvarme samt kli-
ma- og økonomisk fordelagtige 
sol- og jordvarmeanlæg monte-
res, serviceres og repareres også.
Trap Ventilation håndterer alle 
ventilations- og køleanlæg. Fra 
projektering til færdig mon-

tering, service og vedligehold. 
Trap Alarm er F&P- samt ISO-
godkendt og monterer tryghed 
via alarm, adgangskontrol, vi-
deoovervågning, brandanlæg og 
mekanisk sikring. Indledende 
tjek af kundebehov sikrer rigtige 
løsninger. Døgnservice og til-
knyttet vagtselskab med hurtig 
responstid.
Trap Tele/Data leverer kom-
munikation i alle virksomheder. 
Fokus på høj effektivitet og lave 
omkostninger – og frit operatør-
valg.
Trap Blik tilbyder tag- og facade-
beklædning i zink, kobber eller 
aluminium. Herunder tagren-
der, nedløb, fodblik, skotrender, 
sternbeklædning, murkroner, 
kapsler, skorstensinddækning og 
kviste.

Tyco-certificeret
Trap+ har netop fået status som 
Netværk Designer & Installatør 
hos Tyco. Via partnerskab med 
15 andre firmaer i Danmark til-
byder Trap+ derfor en Tyco 25 
års komponent- og applikations-
garanti på hele netværket, kob-
ber som fiber. 
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Klar kvalitet hos 
Middelfart Spildevand

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

Sidstnævnte spiller en stadig 
større rolle, som følge af et æn-
dret nedbørsmønster, der for-
ventes mere markant i de kom-
mende år.

KlimaByen
Middelfart Spildevand er sam-
men med Middelfart Kommune 
i front, når det gælder udvikling 
af nye løsninger, der kombinerer 
byudvikling og klimatilpasning. 
Dette gælder specielt det am-
bitiøse projekt KlimaByen, der 
medfinansieres af Realdania. 
I løbet af 2014 gennemføres en 
arkitektkonkurrence for et om-
råde i Middelfarts vestlige del, 
der støder op til Kongebrosko-

Middelfart Spildevand A/S holder fem års fødsels-
dag som selvstændigt aktieselskab, der håndterer 
og renser spildevandet fra borgere og virksomhe-
der samt udfører klimatilpasning. 

ven. Visionen er at skabe en by 
med nye kvaliteter for beboerne, 
herunder at kunne håndtere 
fremtidens regnbyger. 
Klimatilpasningen skal bruges 
til skabe en grønnere, sjovere og 
sundere by. 
Samtidig åbnes der op for, at lo-
kale virksomheder, i samarbejde 
med Middelfart Spildevand, kan 
udvikle teknologier og viden om 
praktisk klimatilpasning.

Kvalitet og (arbejds)miljø 
Middelfart Spildevand har i flere 
år arbejdet målrettet mod en 
certificering efter standarderne 
ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 
18001 for kvalitet, miljø og ar-
bejdsmiljø. I december 2013 blev 
certifikaterne overrakt, og der-
med har Middelfart Spildevand 
styr på kvaliteten af det udførte 
arbejde, på miljøpåvirkningen 
fra selskabets aktiviteter og på 
arbejdsmiljø til glæde for de an-
satte. Endvidere forpligter certi-
ficeringen til løbende forbedring 
på alle tre områder, så Middel-
fart Spildevand i endnu højere 
grad bidrager til rent vandmiljø 
og borgernes sundhed.

Aktuelle projekter
Energibesparelser - og dermed 
mindre CO2-forurening - er i fo-
kus på flere af de igangværende 
projekter på renseanlæggene, 
der er storforbrugere af strøm til 
pumper, blæsere o.s.v. 
Der arbejdes bl.a. på at udnytte 
varmen fra det rensede spilde-
vand. En central styring af alle 
renseanlæg og pumpestationer 
er ved at være på plads. Des-
uden fortsætter kloakering af 
ejendomme i åbent land, klima-
sikring af kloaknettet og redu-
cering af regnbetingede overløb.

PÅ EN GOD DAG:

300 stjerneskud  
i Middelfart

STRIB FISK - Havnegade 93 5500 Middelfart – tlf. 6441 1493 · butik@stribfisk.dk – www.stribfisk.dk

at se til med tilberedningen af 
fiskepateer og salater. Der er en 
voksende kundekreds, der enten 
direkte eller via nettet bestiller 
frokostanretninger, kolde buf-
feter eller frisk fisk til restau-
ranter og institutioner med faste 
fiskedage.

Gitte og Kurt Larsen og 
deres vakse medarbej-
dere har lange og travle 
dage i Strib Fisk på hav-
nen i Middelfart. Der skal 
hentes fisk i Thyborøn, 
der skal røges og der skal 
færdigretter ud af huset 
og om sommeren skal der 
serveres for lækkersultne 
turister.

Udenfor Gitte og Kurt Larsens 
fiskebutik på havnen i Middel-
fart er der linet op med borde 
og bænke. Her er der sommeren 

igennem, masser af mennesker 
der spiser fisk. Det er især hu-
sets berømte stjerneskud det er 
på tallerkenen og på en god dag 
kan man i det klareste sollys tæl-
le op mod 300 stjerneskud.
- Nu er det så ikke kun i sæso-
nen vi har travlt. Vi har masser 
at lave både lokalt og på Fyn og 
i Jylland, hvor vi har vore rul-
lende fiskeforretninger kørende 
året rundt, siger Kurt Larsen, 
der sammen med sin kone Gitte 
har drevet den gamle fiskeforret-
ning Strib Fisk i 13 år.

Eget røgeri
- Det er heldigvis en stigende ef-
terspørgsel efter fisk, siger Gitte 
Larsen. Den vil vi gerne skubbe 
på og det ser bestemt ud til at det 

er lykkedes. Der er god søgning 
i butikken, hvor vi har et stort 
udvalg af fisk, skaldyr, salater 
og naturligvis også både koldt og 
varmt røgede fisk.
Kurt Larsen har styr på indkø-
bene. Han er selv gammel fisker 
og følger med på auktionerne ved 
den jyske vestkyst, og hver dag 
får han friske forsyninger fra 
Thyborøn.
- Vi får også lidt fra de nærlig-
gende farvande, siger Kurt Lar-
sen. Det er ål og torsk, men de 
fleste fisk er fra Vesterhavet.

Fisk ud af huset
Der er en halv snes medarbejde-
re i Strib Fisk til at klargøre den 
friske fisk og betjene kunderne 
i butikken. Men der er også nok 
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Klar kvalitet hos 
Middelfart Spildevand

... det 
næste er
 DIT ...

...vores 
bedste 
træk...

RING NU!

Leif
59 48 95 71

Vibeke
59 48 95 73

Kate
59 48 95 85

Susanne
59 48 95 86

Torsten
59 48 95 72

Lars Thomas
59 48 95 75

Østergade 40, Middelfart
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VBG GROUP SALES A/S gement, og omkring overnatning 
samarbejder vi med en række 
hoteller i Ejby, Middelfart, Kol-
ding og Odense. I år har vi sikret 
os ekstra pladsmæssig backup, 
så vi i videst mulige omfang kan 
tilgodese den brede vifte poten-
tielle deltagere, der melder sig på 
banen. Vi har et begrænset antal 
stande tilbage, men alle interes-
serede er velkomne til at ringe og 
høre nærmere”, slutter Per Mik-
kelsen. 

VBG Group Sales er ind-
delt i to sektioner, der 
består af firmaets nor-
male driftsaktiviteter og 
parallelt hermed, tilret-
telægning og afvikling 
af branchebegivenheden 
Vestfyns Trækker, som er 
landets største udendørs 
transportmesse

”Alle VBG Groups produkter er 
målrettet trafiksikkerhed”, for-
tæller direktør Per Mikkelsen. 
”Vi arbejder blandt andet med 
koblings systemer mellem last-
biler og tunge påhængsvogne, lå-
sesystemer til sidefjæle på køre-
tøjer og automatiske snekæder. 
Fællesnævneren over hele linjen 
er, at vi lever op til en række høje 

kvalitetskrav, blandt andet om-
kring typegodkendelse.”  

Danmarks største  
transportmesse
”Samtidigt er VBG Group i lige 
år tovholder og arrangør af Vest-
fyns Trækker, som er landets 
største udendørs transportmes-
se. I ulige år varetages den store 
branchebegivenhed af Messecen-
ter Herning. Arrangementet, der 
i år kører fra fredag den 23. til 
søndag den 25. maj, tjener til pro-
filering og markedsføring af hele 
transportbranchen. 137 udstil-
lere har meldt deres ankomst, og 
flere er på vej. Det er blandt an-
det samarbejdspartnere, kolle-

ger, lastvogns- og bilimportører, 
specialopbygnings- og tilbehørs-
specialister samt uddannelses-
steder og faglige organisationer.” 

Næsten 10.000 gæster  
på tre dage
”Vestfyns Trækker har en super 
god beliggenhed lige midt i lan-
det, og messen er et populært 
mål - både for private og for en 
masse transportvirksomheders 
årlige udflugt. I løbet af tre dage 
ventes mindst 9-10.000 gæster at 
besøge os, og 5-600 af dem over-
natter. Det betyder øget omsæt-
ning i hele lokalområdet. Idræts-
foreningen GV Ejby står for hele 
cateringsiden af det store arran-

Industribuen 20 · 5592 Ejby · Tlf.: 64 46 19 19 · Web: www.vbggroupsales.dk

Transportmessen  
Vestfyns Trækker 
Fredag 23., lørdag 24. og 
søndag 25. maj 2014

Åbningstider:  
Fredag 10 - 16, Lørdag 9 - 17 
og Søndag 9 - 16

Kontakt: 
Per Mikkelsen: 40 38 38 95
per.mikkelsen@vbggroup.com 
www.vestfyntrækker.dk

TRANSPORT & LOGISTIK

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 kører overalt
med de nyeste
gardinkollektioner

Gardiner • Persienner • Markiser • Lamelgardiner
Rullegardiner • Foldegardiner • Plisségardiner • Panelgardiner

info@hm-gardinbusser.dk • www.hm-gardinbusser.dk
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ved bestilling inden den 7. februar 2014.
Ring i dag og bestil tid til GRATIS forundersøgelse.

Nu ekstra 1.000 kroners

tilskud til Tandproteser

Behandlinger finansieres.
Små afdrag over op til 5 år.

SKRIFTLIG TILFREDSHEDSGARANTI: 
FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE

Assens
Willemoesgade 15B · Tlf. 64 74 22 00

Aarup
Søndergade 2 · Tlf. 64 43 22 00

Middelfart
     Teglgårdsparken 100 · Tlf. 64 41 54 00 

Odense C · Pakhusgården
Rugårdsvej 103 B · Tlf. 66 16 91 61

www.tpt.dk

Har du brug for et testamente?
90% har!
- det koster ikke noget at spørge

Trolle Advokat� rma 
tager hånd om situationen...

• Har du sikret dine nærmeste
• Du undgår strid mellem arvinger
• Du får et testamente, der passer til dig

Kontakt mig uforpligtende

70 15 15 32  |  www.trolle-law.dk
Torvet 1, 5500 Middelfart

7000 Fredericia, 
Vesterballevej 25, 
Snoghøj

7100 Vejle,
Damhaven 1

6000 Kolding,
Kolding Åpark 2

Carsten H. Jørgensen
advokat
aut. bobestyrer
chj@trolle-law.dk
Danske Dødsboadvokater

Østergade 37  · 5580 Nørre Aaby

Tlf. 6442 3919
Mail: nr.aaby@a2a.dk

Scan og se butikken!

Nr. Aaby Radio & TV
Butik - Eget Værksted - Egne Servicemontører - Egne Antennefolk...

•    Når du mangler hjælp til opsætningen af f.eks.
tv - dvd - radio og computer.

•    Når du skal have dit udstyr til reparation.
•     Når du mangler et nyt tv til stuen - en radio

til køkkenet - ny computer - overvågning.
•    Når du mangler antennesignal

i f.eks. soveværelset eller trådløst internet
i børneværelset.

Vi klarer alle slags opgaver.

Ring eller besøg os - vi giver gerne et tilbud!

Onsdag den 22. januar 2014 9

Hvordan blev de så kloge?

 ■Oliver Arnvig, reserve på smart, parat, svar-holdet: 
- Jege r bedst til sport. Jeg går selv til fodbold, og 
jeg læser meget om sport. Og så ser jeg rigtig meget 
sport i fjernsynet. Jeg kan godt finde på at tennis 
eller golf, hvis det er det der lige er. Jeg ser alt, hvad 
der er i tv undtagen svømning og cykling, for det er 
kedeligt. Jeg er også lidt klog på geografi. Det er nok, 
fordi vi lærer meget om udenlandske byer og lande i 
skolen. Og så læser jeg mere derhjemme, fordi det er 
spændende.

 ■Marie Midjord Bommersholdt, en af de fem på 
smart, parat, svar-holdet: - Jeg synes selv, jeg er klog 
på amnge ting. Når der er spørgsmål om politik, så 
kigger alle straks på mig. Det er nok også det jeg er 
bedst til. Men jeg kan også godt lige klima og natur og 
teknik. Jeg tror, det er fordi jeg følger med i aviser og 
tv. Jeg er lidt nørdet med klima, men jeg synes det er 
spændende at følge med i global opvarmning, det er jo 
noget der berører os allesammen. Der er mange ting, 
som vi har lært i skolen, og hvis det er spændende, så 
søger jeg ekstra viden på nettet og sådan noget. 

 ■ Signe Skotte Ryttov, en af de fem på smart, parat, 
svar-holdet: - Jeg synes elv min viden er ret bred. 
Kendte, geografi og Andeby kan jeg godt lide. Jeg læ-
ser tegneserier hver dag. Måske tre til fem om dagen. 
Jeg læser også om geografi, og min storesøster, der 
går på gymnasiet og min far hjælper mig med det. Og 
så holder jeg mig opdateret med de kendte. Jeg ved 
rigtig meget om One Direction, for dem er jeg fan af. 
Ellers er det bare hvad jeg læser på internettet, i avi-
sen og ungdomsblade eller ser i tv, som jeg ved.

 ■ Anton Jørgensen, reserve til smart, parat, svar-
holdet: - Jeg er ret god til sport. Det er fordi jeg læser 
mange sportsblade, og fordi jeg elsker sport. Det er 
fodbold og håndbold og både det danske og udenland-
ske. Men jeg har også en ret bred almen viden. der kan 
jeg sådan lidt af hvert.
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søger jeg ekstra viden på nettet og sådan noget. 

 ■ Signe Skotte Ryttov, en af de fem på smart, parat, 
svar-holdet: - Jeg synes elv min viden er ret bred. 
Kendte, geografi og Andeby kan jeg godt lide. Jeg læ-
ser tegneserier hver dag. Måske tre til fem om dagen. 
Jeg læser også om geografi, og min storesøster, der 
går på gymnasiet og min far hjælper mig med det. Og 
så holder jeg mig opdateret med de kendte. Jeg ved 
rigtig meget om One Direction, for dem er jeg fan af. 
Ellers er det bare hvad jeg læser på internettet, i avi-
sen og ungdomsblade eller ser i tv, som jeg ved.

 ■ Anton Jørgensen, reserve til smart, parat, svar-
holdet: - Jeg er ret god til sport. Det er fordi jeg læser 
mange sportsblade, og fordi jeg elsker sport. Det er 
fodbold og håndbold og både det danske og udenland-
ske. Men jeg har også en ret bred almen viden. der kan 
jeg sådan lidt af hvert.
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kedeligt. Jeg er også lidt klog på geografi. Det er nok, 
fordi vi lærer meget om udenlandske byer og lande i 
skolen. Og så læser jeg mere derhjemme, fordi det er 
spændende.

 ■Marie Midjord Bommersholdt, en af de fem på 
smart, parat, svar-holdet: - Jeg synes selv, jeg er klog 
på amnge ting. Når der er spørgsmål om politik, så 
kigger alle straks på mig. Det er nok også det jeg er 
bedst til. Men jeg kan også godt lige klima og natur og 
teknik. Jeg tror, det er fordi jeg følger med i aviser og 
tv. Jeg er lidt nørdet med klima, men jeg synes det er 
spændende at følge med i global opvarmning, det er jo 
noget der berører os allesammen. Der er mange ting, 
som vi har lært i skolen, og hvis det er spændende, så 
søger jeg ekstra viden på nettet og sådan noget. 

 ■ Signe Skotte Ryttov, en af de fem på smart, parat, 
svar-holdet: - Jeg synes elv min viden er ret bred. 
Kendte, geografi og Andeby kan jeg godt lide. Jeg læ-
ser tegneserier hver dag. Måske tre til fem om dagen. 
Jeg læser også om geografi, og min storesøster, der 
går på gymnasiet og min far hjælper mig med det. Og 
så holder jeg mig opdateret med de kendte. Jeg ved 
rigtig meget om One Direction, for dem er jeg fan af. 
Ellers er det bare hvad jeg læser på internettet, i avi-
sen og ungdomsblade eller ser i tv, som jeg ved.

 ■ Anton Jørgensen, reserve til smart, parat, svar-
holdet: - Jeg er ret god til sport. Det er fordi jeg læser 
mange sportsblade, og fordi jeg elsker sport. Det er 
fodbold og håndbold og både det danske og udenland-
ske. Men jeg har også en ret bred almen viden. der kan 
jeg sådan lidt af hvert.

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.

1954-2014
60 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
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VOGNMAND & ENTREPRENØR 
Hans Juel Jensen ApS

slags gods – blandt andet stykgods 
køle/fryse gods og blomster.   

Fra nedbrydning  
til snerydning
Sideløbende med vognmands-
virksomheden løser Hans Juel 
Jensen ApS alle former for entre-
prenøropgaver. ”På maskinfron-
ten råder vi blandt andet over 
minigravere, multitrækkere og 
kranbiler med grab. Opgaverne 
spænder fra nedbrydning, ud-
gravning og planering til fæld-
ning af træer og bortkørsel af 
alle former for affald samt af-
faldscontainere. Endelig udfører 
vi vintertjeneste, hvor sneryd-
ning er en stor aktivitet. Vi til-
passer os de skiftende forhold i 
branchen og kan derfor yde opti-
mal kundeservice til konkurren-
cedygtige priser”, slutter Helle 
Juel Jensen.

”Vores familie er opvokset med 
lastvogne”, smiler Helle Juel 
Jensen. ”Morten og jeg er en 
del af en søskendeflok på fire, 
der alle arbejder i transport- og 
entreprenørbranchen i dag, og 
inden vi overtog familievirksom-
heden, arbejdede vi selv mange 
år i branchen”. 

Stor erfaring og knowhow
”Vi har stor erfaring og know-
how med hensyn til at tackle de 
mange udfordringer, der sætter 
dagsordenen i en moderne trans-
port og entreprenørvirksomhed”, 
beretter Morten Juel Jensen. 
”Kundekredsen spænder fra pri-
vat- og erhvervskunder til offent-
lige institutioner. Opgaverne er 
meget forskellige og varierer fra 
kunde til kunde. Med udgangs-
punkt i det fynske lokalområde kø-
rer vi i såvel ind- som udland med al 

HANS JUEL JENSEN
VOGNMAND & ENTREPRENØR

AUT. KLOAKMESTER
Dannesbovej 54 - 5690 Tommerup
Tlf. 65 96 19 26 · Fax 65 96 27 26

 Alt i entreprenørarbejde udføres
 Træfældning
 Nedbrydning
 Udgravning og planering
 Omfangsdræn
 Alt i fl isearbejde

Ring for et uforpligtende tilbud

www.juel-jensen.dk  ·  post@ juel-jensen.dk

 Multitrækkere
 Kranbiler med grab
 Traktor med fejekost
 Minigravemaskine/gravemaskine
 Kranbil - op til 68 tm
 Gummiged

 Bortkørsel af al affald
 Affaldscontainere
 Kørsel med køl/frysegods (kødophæng)
 Snerydning
 Farlig godstransport
 Levering af grus/sten/skærver/fl is
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Dannesbovej 54, Brylle · 5690 Tommerup
Tlf.: 65 96 19 26 · Fax: 65 96 27 26

post@juel-jensen.dk · www.juel-jensen.dk

Familiefirmaet, 
der grundlagdes i 
1967, er en allround 
vognmandsforretning med 
28 lastbiler og 6 varebiler. 
I dag driver Hans Juel 
Jensens børn, Helle og 
Morten, virksomheden 
efter et generationsskifte 
i sommeren 2013

✦  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
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af firmaets kundeservice har vi 
netop anskaffet en ny bil, så vi 
nu råder over to biler. Efter vin-
teren venter forårets nye, spæn-
dende projekter, og vi ser frem 
til at hjælpe vores kunder godt 
på vej. Alle er velkomne til at 
kontakte os for et uforbindende 
tilbud”, slutter Rolf Christensen.

”Finanskrisen er ikke det, vi 
tænker mest på lige nu”, smiler 
Rolf Christensen. ”Krisen vend-
te op og ned på markedet, men 
vi har tilpasset os de forhold, 
der sætter dagsordenen i dag. 
Med sin nuværende størrelse og 
kapacitet er Rolf Murer ApS et 

dynamisk og bæredygtigt firma, 
og vi holder muligheden åben for 
eventuelt at ekspandere, hvis og 
når behovet viser sig. Her og nu 
er der stor travlhed i firmaet, 
der er booket op hele januar og 
februar. Takket være det for års-
tiden ekstremt milde vejr har vi 
med lidt omrokering både kun-
net løse vores ordinære opgaver 
og de cirka 60 små og store aku-
topgaver, der er tikket ind i køl-
vandet på efterårets og vinterens 
kraftige storme.”  

På forkant  
med udviklingen
”I dagligdagen udfører vi alt i 
murerarbejde – fra mindre re-
parationer over badeværelser til 
større om- og tilbygninger. Vi 
lægger vægt på sikkerhed, kvali-
tet og god kundekommunikation 
gennem samtlige opgaveforløb. 
Rolf Murer vil være på forkant 
med udviklingen indenfor faget, 

og firmaet har netop deltaget i et 
Skalflex-kursus om nye produk-
ter og arbejdsmetoder. Vi ser-
vicerer en god, fast kundekreds 
af private, virksomheder, bolig-
foreninger og kommunale insti-
tutioner, og der kommer hele ti-
den nye til. Flere kunder betyder 
øget omsætning. Til optimering 

Rolf Murer ApS
Der er bud efter vel-
udført murerhånd-
værk. I det kendte 
Middelfart-firma, der 
udover indehaver 
Rolf Christensen tæl-
ler to svende, har der 
længe hersket stor 
travlhed, og ordre-
bogen er fyldt op for 
resten af vinteren

Rolf Murer ApS  ·  v/ Murermester Rolf Christensen  ·  Bogøvænget 1  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 20 75 78 70 
Web: www.rolfmurer.dk  ·  E-mail: rolf@rolfmurer.dk
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vedaktiviteterne træfældning og 
beskæring samt glatførebekæm-
pelse med snerydning og saltning. 
I kraft af det milde vintervejr har 
2013-14 indtil nu været et særde-
les atypisk år med kun få udkald 
til firmaer, skoler og butikker.” 

Mange ordrer til 
forårssæsonen
”I sæsonen, der typisk varer 9-10 
måneder, beskæftiger vi 8-10 an-
satte. Blandt Holmegaard Gart-
ner og Haveanlægs store specia-

ler er grøn vedligeholdelse for 
virksomheder og boligforeninger 
samt alle former for belægnings-
arbejde, som vi udfører for såvel 
for erhvervs- som privatkunder. 
Aktivitetsmæssigt spænder vi 
lige fra fru Hansens rosenbed til 
indkørsler, støttemure og større 
haverenoveringer. I 2013 total-
renoverede vi 66 haver for en 
boligforening i Vollsmose. Hol-
megaard Omkring anlæg og re-
novering samarbejder Gartner og 
Haveanlæg med planteskoler og 
havearkitekter. Vi er med lige fra 

planlægningsfasen over arbejdets 
udførelse til aflevering, pasning 
og vedligehold. Vi leverer kvali-
tet til konkurrencedygtige priser 
og har kapacitet til det hele. Ar-
bejdsmæssigt starter forårssæso-
nen medio marts, og omkring på-
ske hersker der traditionelt stor 
travlhed i firmaet. Allerede nu er 
mange ordrer imidlertid tikket 
ind til den kommende forårssæ-
son. Alle interesserede er velkom-
ne til at ringe og høre nærmere”, 
slutter Henrik Holmegaard.

Holmegaard Gartner og Haveanlæg

Holmegaard Gartner og Haveanlæg · Stationsvej 10  · 5464 Brenderup Fyn · Tlf.: 20 77 39 86
h_holmegaard@mail.tele.dk · www.holmegaardgartner.dk

Det alsidige gartner- og anlægsfirma servicerer året rundt en bred vifte af erhvervs- og privatkunder med løsning 
af alle til faget hørende store og små opgaver. Nøgleordene hedder gennemført kvalitet og levering til tiden 

”I februar 2013 flyttede vi ind i 
vores nuværende lokaler her på 
Stationsvej i Brenderup”, fortæl-
ler indehaver Henrik Holme-
gaard. ”Med 600 m2 mod vores 
tidligere 200 m2 fik vi hermed 
opfyldt et længe næret ønske om 
at få mere plads til maskiner og 
lager. Firmaflytningen har også 
givet øget synlighed, ligesom be-
liggenheden i forhold til de fynske 
hovedfærdselsårer er optimeret 
betydeligt. 
Her i vinterperioden, hvor fir-
maet tæller 3-4 ansatte, er ho-

Din lokale fagforening/a-kasse
og samarbejdspartner

Langelandsvej 3 - 5500 Middelfart
70 300 822 - www.3f.dk/vestfyn

Jeg kommer gerne ud til en 

 
for at fi nde den løsning der bedst 
passer til dine behov og ønsker…

Brovejen 348 | 5500 Middelfart
T: 6060 1829
info@vestfynshaveservice.dk
www.vestfynshaveservice.dk

Jeg kommer gerne ud til en

for at fi nde den løsning der bedst 
HAVEGENNEMGANG

Thrige-Firkanten · Haubergsvej 1 · 5000 Odense C. · T: 6544 4244 

Ideelle lokaler til alle erhvervsformål
• Kontor 
• Butik 
• Lager
• Produktion
……Vi skaber liv

OLAV de LINDE 

B Y G G E S E L S K A B

Ideelle lokaler til alle erhvervsformål
 olavdelinde.dk
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Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf: 63 11 85 00 · vw-odense.dk

Hele vores store stab af dygtige salgsrådgivere står klar til at sikre, at du kan gøre en god handel. 
Åbningstider: Hverdage 09:00 - 17:30 / søndage 11:00 - 16:00

Forhandler

Volkswagen e-up! fås fra kr. 186.315,- ekskl. levering kr. 3.680,-. 

Energiforbrug ved blandet kørsel: 11,7 kWh/100 km. CO
2
-udslip ved 

kørsel: 0 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

e-up! Helt elektrisk.
Den har flere hestekræfter end nogen anden up! Den accelererer fra 0 til 60 km/t på 

5 sekunder og har en tophastighed på 130. Men den bruger ikke en dråbe brændstof. e-up! 

er den første Volkswagen, der kører på kilowatt. De kommer fra et batteri, som er skjult i 

bunden af bilen. Volkswagens samarbejde med CLEVER giver dig mulighed for at lade op 

hjemme, på din arbejdsplads eller på CLEVERs landsdækkende ladenetværk. 

På en enkelt opladning kan du køre op til 160 km - til langt under det halve af, hvad du er 

vant til at betale pr. km.

Lyder det for godt til at være sandt?  Så læs mere på volkswagen.dk/e-up

Denne her har du  
garanteret aldrig set før.
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Denne her har du  
garanteret aldrig set før.
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Vi løser 
enhver elopgave 

hurtigt og 
professionelt

Middelfart: Tel 7266 7080    Nr. Åby: Tel 7266 7090
middelfart@elcon-as.dk    www.elcon-as.dk

DØGN SERVICE Tel 6383 1933

for loyalitet og præcision i opga-
veløsningen. Alle interesserede 
er velkomne til at kontakte mig 
for yderligere info”, slutter Maud 
Hansen.

”MH Kontorservice 
hjælper små og mellem-
store virksomheder med 
udførelse af en række 
administrative funktio-
ner”, fortæller indehaver 
og merkonom i internt 
regnskab, Maud Hansen. 

”Kundekredsen tager udgangs-
punkt i det sydvestfynske lokal-
område og dækker det meste af 
øen. Typemæssigt spænder den 
fra enkeltmandsvirksomheder 
over detailhandel til liberale er-
hverv. 
MH Kontorservice varetager 
funktioner som regnskab, løn, 
moms, bogføring, fakturering, 
overholdelse af betalingsfrister, 

indberetning til offentlige myn-
digheder, klargøring til revisor 
og meget mere. Jeg færdes hjem-
mevant i C5 og andre online 
regnskabsprogrammer. Det be-
tyder stor fleksibilitet i arbejdet, 
der både udføres hos kunden og 
her fra mit eget kontor. MH Kon-
torservice opererer med fornuf-
tige priser. Således er timeprisen 
den samme, uanset om arbejdet 
udføres det ene eller det andet 
sted. Ved arbejde ude hos kun-
den tillægges kilometerpenge pr. 
kørt km. 
Jeg kan trække på mange års 
bred regnskabserfaring – blandt 
andet fra detailhandelskæden 
Super Best, Tommerup Turist-
fart, Post Danmark og diverse 
sportslige foreninger i lokalom-
rådet. MH kontorservice står 

MH Kontorservice  I  V/Maud Hansen  I  Toftevej 11, Brylle  I  5690 Tommerup  I  Tlf.: 40 98 40 46
E-mail: info@mh-kontorservice.dk  I  Web: www.mh-kontorservice.dk

MH - Kontorservice
Overblik til dig  - v. Maud Hansen

KONTAKT OS UFORPLIGTENDE ALLEREDE I DAG
PÅ TLF. 64 80 15 15

Havrekær 38 · 5474  Vefl inge

Tlf. 64 80 15 15
www.lkn-byg.dk

Murerfi rmaet K. WICHMANN APS

LKN BYG
Ingen opgaver for store, 
ingen opgaver for små

Med kunden i centrum udfører LKN BYG’s 
fantastisk dygtige medarbejdere tømrer-, 
murer- og kloakopgaver i såvel totalentre-
prise, hovedentreprise som fagentreprise. Vi 
kommer når du har brug for vores hjælp.  30 
års erfaring og udvikling gør en forskel - og 
derfor kan LKN BYG tilbyde kvalitets tøm-
rer-, snedker-, kloak- og murerarbejde etc. til 
konkurrencedygtige priser.
Vi overholder altid aftalte betingelser og 
leveringstider og LKN Byg er medlem af 
“Byg Garanti”, kundens økonomiske sikker-
hedsnet.

LKN Murerafdeling
Pr 1/4-2013 er murerfi rmaet K. Wichmann 

blevet et datterselskab af LKN BYG
Murerfi rmaet K. Wichmann har mere end 40 års 
erfaring og ekspertise inden for murerarbejde, 
og er specialister indenfor murerfaget. Med 
Murerfi rmaet K. Wichmann - som en del af 
LKN BYG - kan LKN Murerafdeling derfor løse 
alle former for mureropgaver og yde en meget 
kompetent rådgivning før, under og efter mu-
rerarbejdet. Sammen med vores tømrerafdeling 
kan vi desuden tilbyde en hel samlet løsning 
ved nyopførelse af huse, boliger, tilbygninger, 
renoveringer m.m. Så søger du en kompetent 
murer på Fyn, så tøv ikke med at kontakte vores 
murerafdeling. 



PJD Production Performance ApS · Industrivej 8 · DK-5560 Aarup · Tel.: 63 43 35 00 · Fax: 63 43 35 15
3p@pjdpp.dk · www.pjdpp.dk

Fejlfi nding: Skal danske 
produktionsvirksomhed-
er klare sig, skal stop og 
spildtid undgås, siger 
svagstrømsingeniør og 
direktør i PJD Production 
Performance ApS Cor-
nelius Olesen. Man skal 
hurtigt fjerne problemer 
og fejlårsager. Det giver 
bonus på bundlinjen og 
sikrer konkurrenceevnen.

PJD Production Performance 
ApS, der er et datterselskab af 

PJD A/S, ligger i Aarup midt 
på Fyn, men har hele Danmark 
som arbejdsområde. Forretnings-
konceptet har siden 2008 været 
udvikling af software og elekt-
roniske systemer til fejlfinding 
på maskiner i produktionsvirk-
somheder.
PJD-selskaberne er i dag 
avancerede ingeniørvirksom-
heder med speciale i levering af 
totalløsninger inden for automa-
tion og industriel IT.

Kend produktionstiden

- I Danmark så vi, at der op til 
krisen blev flyttet mange produk-

tionsvirksomheder ud af landet, 
siger svagstrømsingeniør og di-
rektør i PJD Production Perfor-
mance ApS Cornelius Olesen.
- Da krisen i 2008 satte ind, blev 
det tydeligt, at vi måtte stræbe 
efter at beholde produktionen i 
Danmark. Vejen til at nå dette 
mål er blandt andet at få optimal 
nytte af investeringer i produk-
tionsanlæg og synlig opfølgning 
og ledelse.
Cornelius Olesen peger på, at 
man skal kende sine maskiners 
effektive produktionstid. Kende 
årsagerne til og varigheden af 
produktionsstop og sørge for at 
finde det største potentiale for 
besparelser.
- Det gælder om at få synlighed 
i denne sammenhæng, og det er 
her, vi kan skabe kontinuerlige 
forbedringer og større konkur-
renceevne ved hjælp af objektive 
produktionsdata, siger Cornelius 
Olesen.

Fokus på 
produktivitet

- PJD tilbyder standardsoft-
ware målrettet til LEAN og 
TPM-metoder, der giver syn-
lighed i produktionen og 
forbedrer bundlinjen fra den dag, 
man har iværksat den elektroni-
ske fejlfinding.
Cornelius Olesen siger, at PJD 
har en lang liste med referenc-
er omfattende nogle af landets 
største og ældste produktions-
virksomheder tillige med en un-
derskov af nye innovative fore-
tagender. - Vi kan dokumentere, 
at der hurtigt kan opnås store 
besparelser i produktionen, og 
at den udgift, der er i forbindelse 
med indsatsen, i mange tilfælde 
er tjent ind på tre til ni måneder.

Med i kampagnen
”Gang i Fyn”

PJD Production Performance 
ApS er med i det fynske er-
hvervslivs kampagne ”Gang i 
Fyn”. Virksomheden vil frem til 
september 2014 gøre sig synlig 
over for de fynske virksomheder 
og sprede budskabet om at øge 
produktiviteten, samt hvordan 
de kan bidrage. 
PJD Production Performance 
ApS vil altid være klar til uden 
binding at drøfte mulighederne 
for, at en virksomhed kan øge 
driftssikkerheden og sikre en 
kontinuerlig produktion uden 
driftsstop.  - Vi kan garantere hø-
jere produktivitet med vores 3P 
software-løsning, siger Cornelius 
Olesen. Hovedparten af vores 
kunder har en payback-tid på un-
der et halvt år, når de implemen-
terer vores systemer.
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Murerfirmaet Rishøj A/S  |  Værkstedsvej 14  |  DK-5591 Gelsted  |  Tlf.: 64 49 11 28  |  www. www.rishoejas.dk

Renovering 
eller 

nyopførsel?
Trænger dit hus til en gennemgribende renovering 
eller har det danske vejr sat sine spor på dine byg-
ninger? Du drømmer måske i virkeligheden om at 
opføre dit helt eget drømmehus fra bunden?
Murerfirmaet Rishøj A/S har mere end 40 års  
erfaring med solidt håndværk og udfører alt murer-
arbejde i forbindelse med reparation, renovering 
og nyopførsel.  

GÅR IND FOR MERE 
VIDEO-OVERVÅGNING
Thomas Schultz, Vodanet, 
går ind for overvågning 
af ejendom og værdier. 
Og så ved han meget om 
data og netværk. 

- Overvågning ved hjælp af ka-
mera har både en præventiv 
funktion og kan være med til 
at opklare ulovlig indtrængen, 
siger Thomas Schultz. Han har 
i omkring 15 år beskæftiget sig 
med it, data og overvågning og 
har stiftet selskabet Vodanet 
med domicil i Ebberup på Syd-
vestfyn, men med hele landet 
som arbejdsmark.
- De fleste synes nok i dag, at 
man skal låse døren og sikre sine 
værdier, siger Thomas Schultz 
videre. Man har også i mange 
generationer kunnet forsikre sig 
mod tyveri og skade, men elek-

tronisk overvågning er trods alt 
stadig noget nyt, i hvert fald når 
det drejer sig om privat ejendom.

Værdisikring
- Med en både praktisk og teore-
tisk baggrund ligger det ligefor 
for mig nu at være selvstændig. 
Når jeg mener, at overvågning 
er den bedste værdisikring, som 
man i dag kan præstere, så skyl-
des det ikke mindst, at priserne 
på det bedste udstyr er rimelige, 
og at netop it og data-sikkerhed 
hører næsten uløseligt sammen 
med overvågning.

Bjørnemosevej 19 • 5631 Ebberup
Tlf. 70 23 23 90

tts@vodanet.dk • www.vodanet.dk

På referencesiden kan Thomas 
Schultz pege på kommunale 
projekter med overvågning af 
it, netværk, kommunale spilde-
vandsanlæg og talrige butikker 
og private hjem. 
Forretningsgrundlaget for Voda-
net er for Thomas Schultz ligetil. 
Han kommer gerne ud til poten-
tielle kunder. Ser på forholdene 
og afgiver et tilbud. Han har 
også både forstand på og hån-
delag i orden til at etablere det 
valgte system og sætte kunden 
ind i brugen af overvågningssy-
stemet.
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opholde sig på, forlænges bety-
deligt, da altanglasset på effek-
tiv vis skærmer for regn, sne og 
blæst. Samtidigt er man i stadig 
kontakt med naturens skiftende 
panorama.”

Energiforbrug,  
lyd og vedligehold
”Foldeglasset påvirker husstan-
dens energiforbrug i nedadgå-
ende retning”, fortsætter Lars 
Bomholt. ”Tekniske undersøgel-
ser har påvist en gennemsnitlig 
besparelse på op til 10,7 %. Bor 
man ud til diverse støjkilder, 
kan lyden herfra reduceres med 
op til 20 dB, hvorved støjgener 
både forebygges og nedbringes i 
betydelig grad. En reducering på 
10 dB opfattes som en halvering 
af støjniveauet. Når det gælder 
bagvedliggende elementer som 
vinduer, døre og altandæk, har 
foldeglasset den gavnlige effekt, 

at behovet for jævnlig vedlige-
holdelse reduceres med 2/3. Alt 
i alt har de smukt designede al-
taninddækninger fra Alument 
en lang række gode egenskaber. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for mere detal-
jeret info”, slutter Lars Bomholt 

Alument ApS · Udstilling: Hindsgavl Allé 2 · 5500 Middelfart · Tlf: +45 30 361 609
www.alument.dk · info@alument.dk

Altaner og glasinddækning
”Forestil dig, at du kan bruge din altan det 
meste af året, og at den er dit nye ude-

rum på 1. sal”, indleder salgschef Lars 
Bomholt, der sammen med forret-

ningspartneren Thomas Kronberg 
varetager forhandlingen af 

Aluments vidtspændende 
produktserier i Danmark. 

”Med foldeglas kan man om-
danne sin altan til et uderum, 
hvor planter og møbler står sik-
kert på alle årstider. Foråret 
vil kunne mærkes tidligere på 
altanen, idet man allerede ved 
de første spæde solstråler kan 
nyde eftermiddagssolen i sit nye 
ekstra uderum. Når sommeren 
kommer, åbnes altanen op efter 
behov. Selv hen på efteråret gør 
en altanlukning fra Alument al-
tanen til et klimamæssigt beha-
geligt sted at opholde sig. Tiden, 
hvor altanen kan bruges til at 

Oculi Optik THIELE
Algade 39 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 11 07

www.thiele-middelfart.dk
middelfart@thiele.dk

Kunder belønner 
fokus på kvalitet 

Oculi Optik Thiele i Mid-
delfart: 2013 det hidtil 
bedste år.

Optiker og indehaver Benno 
Steen Jeppesen og hans dygtige 
medarbejdere hos Oculi Optik 
Thiele, Middelfart, øgede sidste 
år butikkens omsætning med 
hele 18 procent i forhold til 2012, 
der ellers var butikkens hidti-
dige rekordår. 
- Og det trods vigende omsæt-
ning i detailhandelen generelt 

og lidt lavere priser på forret-
ningens kerneprodukter - top-
produkter indenfor brilleglas og 
brillestel i særklasse. Vi har fra 
åbningen i Middelfart i 2005 og 
frem til 2012 ligget på en meget 
stabil omsætning. 
Men 2013 skiller sig bare posi-
tivt ud, fortæller Benno Steen 
Jeppesen til Månedsmagasinet 
Erhverv Fyn.

Med seks optikerforretninger i 
Middelfart og en optikerbran-
che, hvor butikker generelt slås 

for at overgå hinanden med use-
riøse tilbud, som alligevel ikke 
holder, valgte Oculi Optik Thiele 
i 2013 at fjerne fokus fra ureali-
stiske lokke-tilbud. I stedet blev 
der fokuseret endnu mere på den 
enkelte kundes aktuelle behov.

- Vi har kvalitetsfokus hele ve-
jen rundt og super engagerede 
medarbejdere. Derfor tilbyder vi 
både værkstedsarbejde, butiks-
betjening og synsundersøgelse i 
særklasse, tilføjer Benno Steen 
Jeppesen.

I 2014 fortsættes og udbygges 
linjen fra sidste rekordår, så 
Oculi Optik Thiele fortsat leve-
rer topprodukter til yderst kon-
kurrencedygtige priser.
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Jespers Autoværksted plerer Jespers Autoværksted og 
VI2biler hinanden godt. I løbet 
af sommeren 2014 har vi tænkt 
os at udvide vores gode samar-
bejde gennem lanceringen et helt 
nyt fælles projekt. Hvad det nær-
mere bestemt kommer til at gå 
ud på, vil man i løbet af foråret 
kunne læse mere om i den lokale 
presse”, slutter Jesper Hansen.

Det erfarne værksted, der 
leverer service og repara-
tion på biler af alle mær-
ker og årgange, grund-
lagdes i 2002 af indehaver 
Jesper Hansen. Siden maj 
2013 har værkstedet med 
succes samarbejdet og 
delt lokaler med VI2biler     

”I maj 2013 flyttede Peter Ste-
phansen og firmaet VI2biler fra 
sit mangeårige domicil på Fre-
dericia Gamle Landevej ind her 
på Lollandsvej”, fortæller Jesper 
Hansen. ”Siden da har vi haft 
et supergodt og velfungerende 
samarbejde omkring salg og ser-

vice. VI2biler fører stort set alt 
i gode brugte biler”, supplerer 
Peter Stephansen. ”Vi spænder 
over en bred vifte af person- og 
varebiler af alle mærker og i alle 
prisklasser og har altid omkring 
50 gode tilbud på lager. Ligger vi 
ikke lige inde med den bil, som 
kunden er på jagt efter, hjælper 
vi gerne ham/hende med at finde 
den.” 

God service  
og godt håndværk
”Jespers Autoværksted, der si-
den 2012 har været medlem af 
Hella Service Partner-kæden, 
arbejder allround med biler af 
alle mærker og årgange op til 
3500 kg.”, beretter Jesper Han-
sen. ”Vi råder over det nyeste 
testudstyr og arbejder med alt 

inden for reparation og service. I 
den travle hverdag lægger vi stor 
vægt på at overholde aftalte be-
tingelser og leveringstider. Jes-
pers Autoværksted står for god 
service og godt håndværk over 
hele linjen.” 

Nyt projekt på vej
”I kraft af firmaernes nært be-
slægtede forretningsfokus sup-

Lollandsvej 11 - 5500 Middelfart
Tlf.: 64 41 00 18 · Mobil: 22 34 05 83

jesper@64410018.dk · jespers-autovaerksted.dk 

Lollandsvej 11 - 5500 Middelfart
Tlf.: 64 41 91 42

info@vi2-biler.dk · www.vi2-biler.dk

Alle former for el-installationer/el-arbejde

Private      Landbrug      Industri 

EDB      Telefoncentral      Renovering      Rådgivning

EL-FLEXEL-FLEXEL-FLEX
Østergaards Plads 2 · 5620 Glamsbjerg

Tlf. 64 72 17 01
el-flex@el-flex.dk
www.el-flex.dk
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OVERRASKELSEN PÅ BUSINESS CLASS.
NY 

opel.dk
*Beskatningsværdi gælder Insignia 4-dørs og 5-dørs BEST SAVER Edition 1.4 140 hk S/S. Brændstofforbrug v. bl. kørsel   
er 17,9 – 27 km/l, CO2-udslip 99-131 g/km. Energiklasse:   . Beskatningsværdien gælder ved erhvervsleasing  
gennem anerkendte leasingselskaber. Den viste bil er en Insignia Sports Tourer og er vist med ekstraudstyr.
**Gælder Insignia 4-dørs og 5-dørs BEST SAVER Edition med 2.0 CDTI ecoFLEX 120/140 hk. 

Attraktiv beskatningsværdi: 

Fra 255.990 kr.*

 Standardudstyr inkluderer bl.a. Navi 900 IntelliLink med 8“ touch farveskærm og touchpad, 
 Bluetooth, elektrisk håndbremse, 6-vejs justerbart fører- og passagersæde, opvarmelige 
 forsæder og  læderrat, elektronisk klimakontrol, board-computer med 4,2 farveskærm.

 Klassens bedste brændstoføkonomi: 27 km/l og et CO2-udslip på kun 99 g/km.**
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 Standardudstyr inkluderer bl.a. Navi 900 IntelliLink med 8“ touch farveskærm og touchpad, 
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 forsæder og  læderrat, elektronisk klimakontrol, board-computer med 4,2 farveskærm.

 Klassens bedste brændstoføkonomi: 27 km/l og et CO2-udslip på kun 99 g/km.**
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 olavdelinde.dk

Skab liv og bliv stedkendt
Iværksætteren og de etablerede 
virksomheder i Byggeselskab Olav 
de Lindes ejendomskomplekser i 
Odense har plads til udfoldelse og 
udvikling.

Thrige-Firkanten · Haubergsvej 1 · 5000 Odense C. · T: 6544 4244 Se mere…

OLAV de LINDE 

B Y G G E S E L S K A B

Er du iværksætter eller allerede etableret og 
gerne vil være en del af  et miljø i inspireren-

de opgivelser, så kig ind, siger udlejningschef  
Peter Larsen. - Du fi nder os i Thrige Firkantens 
gamle kraftcentral i den centrale del af  Odense 
på Haugbergsvej 1. 
- Du kan også få et indblik i, hvad Olav de Linde 
er for en virksomhed, og hvad vi kan tilbyde dig 
ved at skanne vores QR-kode på denne side.
- Vi er ikke kun en udlejer, men også en partner, 
som interesserer os for, at du befi nder dig godt, 
siger Peter Larsen. 

SKAB LIV
Peter Larsen peger på, at det for Olav de Linde 
i de mange år, selskabet har udviklet projekter, 
har været drivkraften at skabe liv og udvikling 
og se muligheder for at skabe miljøer, ikke blot 
med henblik på udlejning og forretning, men 

også for at fastholde en bygningskultur, som er 
inspirerende og bevaringsværdig. 
- Vi ønsker at fastholde et aktivt engagement i 
projektet også når det er taget i brug, siger Peter 
Larsen. Vi har mange eksempler på lejere, der  
kommer til os, og vi sammen fi nder en skræd-
dersyet løsning på deres nye lejemål. 
Ud over aktiviteterne i Odense, har Byggesel-
skab Olav de Linde også store projekter i Aarhus, 
hvor virksomhedens hovedsæde befi nder sig.

FREMTIDIG VÆKST
- Vi ser det som en del af  vores ansvar at sikre 
behovet for fremtidig vækst, siger Peter Larsen. 
Vi er meget bevidste om, at det er de fysiske ram-
mer og det miljø, som skabes inden for murene, 
som medvirker til erhvervsmæssig succes. 
Peter Larsen ser med de gode trafi kforbindel-
ser på Fyn, at Odense både nu og fremover vil 

komme til at spille en stor rolle i erhvervsud-
viklingen på Fyn.

VELLYKKEDE FORANDRINGER
- De strukturforandringer, som vi ser i samfun-
det, efterlader blandt andet gamle interessante 
industrianlæg, så det er en stor udfordring for 
selskabets ledelse at se på udviklingsmulighe-
derne for disse bygningstyper, siger Peter Larsen. 
- Et vellykket eksempel er den tidligere el-mo-
torfabrik Thrige-Titans industrikompleks i det 
centrale Odense, hvor vores lokale hovedkontor 
i øvrigt befi nder sig. Herudover kan nævnes bla. 
de gamle Roulunds Fabrikker på Rugårdsvej i 
Odense og de spændende pakhuse på Odense 
Havn 
Byggeselskabet er med mere end 450.000 m2 i 
dag et af  landets førende private udlejere og ud-
vikler af  erhvervslokaler.
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Medarbejdere skal også plejes
Da Friplejehjemmet i 
Middelfart tog beboerne 
på ballonfærd blev de 
landskendt for deres til-
gang til ældrepleje. Nu er 
det medarbejdernes tur 
til at blive plejet – med 40 
timers dansk rettet mod 
arbejds- og privatliv

Kan 40 dansktimer  
være et personalegode?
Det kan det faktisk godt, hvis du 
spørger de 10 kursister fra Fri-
plejehjemmet i Middelfart, som i 
øjeblikket er på kursus hos HF & 
VUC FYN i Middelfart.
Nogle af os har generelt vanske-
ligt ved dansk skriftsprog – an-
dre af os har bare hørt dårligt 
efter i skolen, og det giver faktisk 

nogle problemer – både i privatli-
vet, og når vi laver skriftlig do-
kumentation på friplejehjemmet 
ned mod Fænøsund, siger de.
Det er de problemer, deres læ-
rer, Lis Christiansen hjælper 
dem igennem i de 10 gange 4 ti-
mers dansk på det lokale VUC. 
Og skolen tilbyder tilsvarende 
grundlæggende kurser i mate-
matik og for ordblinde – alt efter 
det behov, som skolen afdækker 
ved en test.

Penge til uddannelse
Den grundlæggende undervis-
ning er gratis, og lønnen kan 
kompenseres ved hjælp af SVU 
(Statens Voksenuddannelses-
støtte) og midler fra Kompeten-
cefondene, som er en del af en 
række overenskomster for time-
lønnede.
Tilsvarende kan HF & VUC 
FYN gå ind i rotationsprojekter, 

HF & VUC FYN Middelfart · Østre Hougvej 101 · 5500 Middelfart · tlf. 6265 6690
middelfart@vucfyn.dk · www.vucfyn.dk

fortæller uddannelseskonsulent 
Svend Færch.
Rotationsprojekter gør det mu-
ligt at finansiere efteruddannel-
se for individuelle medarbejdere, 
hvis virksomheden vælger at 
trække en vikar ind i den pågæl-
dende periode.
For mere information om ar-
bejdsmarkedets muligheder på 

HF & VUC FYN kan du kan 
kontakte uddannelseskonsulent 
Svend Færch på telefon 62 65 66 
90 eller mail sfa@vucfyn.dk

AOF Assens – Middelfart

AOF i Assens og Middel-
fart Kommune er netop 
fusioneret, og det nye 
AOF Assens – Middelfart 
viderefører organisa-
tionens fokus på under-
visnings- og oplysnings-
arbejde i form af dag-, 
aften- og weekendkurser 

”AOF er en etableret uddan-
nelsesinstitution, som gennem 
mange år har afviklet en bred 
vifte af uddannelsesaktiviteter i 
både Middelfart og Assens kom-
mune”, fortæller skoleleder Anne 

K. Paulsen. Vi appellerer bredt, 
og vore kurser er således både 
målrettet borgere, der går i af-
tenskole, ledige og medarbejdere 
fra lokale virksomheder. 

En stor aktivitet er kurser for 
ordblinde. Her spænder delta-
gerne fra unge og voksne til 
ældre, der har brug for at blive 
bedre til at læse og skrive.  De 
unge er måske lige startet på en 
uddannelse og har brug for at få 

styrket deres danskkundskaber, 
så de kan følge med i undervis-
ningen på lige fod med de andre 
elever. 

De voksne ordblinde ønsker ty-
pisk at blive bedre til at læse og 
skrive, så de i fuldt omfang kan 
leve op til de krav, der stilles på 
arbejdsmarkedet. Vi har også 
kurser for voksne, som gerne vil 
blive bedre til at hjælpe deres 
børn med lektierne, som ønsker 

at påbegynde en efteruddannel-
se, eller slet og ret bare gerne vil 
være bedre til at læse og skrive.

Kurserne afvikles i Assens, 
Nordfyn og Middelfart Kommu-
ne på alle ugedage - formiddag, 
eftermiddag og aften. Ordblin-
deundervisningen er gratis og 
foregår på små hold med 2-6 del-
tagere”, slutter Anne K. Paulsen. 
”Alle er velkomne til at kontakte 
os for mere info.”.

AOF Assens – Middelfart · Skærgårdsvej 1 · 5500 Middelfart · Tlf.: 63 41 35 00 
E-mail: adm@aofmiddelfart.dk · Web: www.aofmiddelfart.dk
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Vil gå nye veje med viden 

Nye øjne der ser på en problem-
stilling. Øjne, der kan løse en 
gordisk knude i en virksomhed, 
så et problem kan blive løst og 
virksomheder vækste.
Unge under uddannelse, unge på 
vej til at finde den rette hylde, 
unge som stiller frække spørg-
smål.
Dem har Svendborg Erhvervss-
kole rigtig mange af.
”Viden der virker” er ikke bare 
ord på forsiden af 150 års jubi-
læumsbogen. Det er ord, som 
afdelingsdirektør Bo Kammeyer 
Christiansen, Teknisk EUD, vil 
give ben at gå på:
”Vi har allerede nu et bredt sa-
marbejde med mange virksom-
heder og håndværksmestre i det 
sydfynske område, men vi vil 
gerne samarbejde endnu mere 
med. Sammen kan vi vækste, 
hvis vi bliver bedre til at få øje 
på hinanden, så har man nogle 
ideer er man velkommen til at 
kontakte os, siger han.

Svendebrev til en start

Svendborg Erhvervsskole, som er 
kommunens tredjestørste virk-
somhed, når man ser på antallet 
af ansatte, skal samtidig arbejder 
med sit renommé.
Ikke mange ved så meget om, 
hvilke muligheder, der gemmer 
sig på de fem adresser i kommu-
nen.
Så den historiske opfattelse af, 

hvad en håndværker i dag er og 
ikke er, skal skrives om. Og den 
skal skrives, så den bliver synlig.
”At få et svendebrev i dag på, 
at man er tømrer, snedker eller 
maler, er ikke nødvendigvis en-
demålet, som mange måske opfa-
tter det som. Man ender ikke som 
automekaniker eller som tømrer. 
Man begynder. 
”Et svendebrev er nemlig basis 
og et fundamentet til at skabe 
sig en karriere, og med den bre-
de palette af muligheder, vi har 
rundt om på uddannelsessted-
erne, er der rige muligheder for 
at de unge kan skabe den frem-
tid, de vil.  Det handler om at 
finde sin rette hylde”, siger Bo 
Kammeyer Christiansen.

Mange muligheder

Mange unge i dag har en drøm 
om at få deres egen virksomhed.
Det første skridt på vejen til, at 
drømmen bliver til virkelighed, 

kan tages på Svendborg Erh-
vervsskole:
”Vi har stor lyst til at samarbe-
jde. Så hvad enten man vælger en 
håndværksuddannelse, Handels-
gymnasiet eller Teknisk Gymna-
sium, så har vi mange muligheder 
for at skabe innovative løsninger 
i samarbejde med det omgivende 
samfund. Det giver mere mening 
og bedre læring, hvis de unge 
kan udfordres på deres viden og 
komme på opgaver, som virksom-
heder stiller dem.
”F.eks. er eleverne på murerlin-
ien i gang med at renovere en 
af vores bygninger. Og på tøm-
rer-snedkerlinien er en af opgav-
erne at lave små træhuse, som 
vi sælger. Det giver mening, at 
det, der laves, bliver brugt her og 
nu, understreger Bo Kammeyer 
Christiansen. I øvrigt rummer 
Svendborg Erhvervsskole masser 
af fysisk plads til møder og kon-
ferencer til store og små innova-
tionsarrangementer m.v. rundt 

Svendborg 
Erhvervsskole
 
Skovsbovej 43
5700 Svendborg
Telefon: 72 22 57 00

mail@svend-es.dk
www.svend-es.dk

om i bygningerne på Skovsbovej, 
Porthusvej og Ryttervej.
”Og vi er meget åbne for nye 
ting, så kontakt os endelig, un-
derstreger afdelingsdirektør Bo 
Kammeyer Christiansen. 

Svendborg Erhvervsskole 
har mange gode hjerner 
og viden, der gerne vil 
i spil - brænder for at 
erhvervslivet bruger 
uddannelsesstederne 
endnu mere
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Udvikling & Netværk 
Udviklingen går stærkt 
i Middelfart Kommune. 
Flere nye arbejdspladser 
er kommet til og i Dansk 
Industris årlige erhvervs-
analyse indtager Mid-
delfart en flot 1. plads på 
både kommunens image, 
og evnen til at tiltrække 
og fastholde nye virk-
somheder. 
 
”Vi er meget stolte over de fine 
placeringer”, udtaler erhvervs-
chef Niels Chr. Hammelev. ”Men 
vi ved godt, at der fortsat skal 
hårdt arbejde til for at fast-
holde den spændende udvikling. 
Derfor har vi hele tiden fokus på 
at udvikle vore virksomheder, 
primært via vores netværk”, 
slutter erhvervschefen.

Gennem årene har Middelfart 
Erhvervscenter etableret og dre-
vet flere netværk med succes. 
”Vi starter vores netværk på ef-
terspørgsel fra medlemmerne og 
udvider derfor løbende med nye 
grupper,” siger Tina Eisenhardt, 
som udvikler og driver netvær-
kene med stor succes. 
Netværksdeltagerne får udbyg-

get stærke relationer til andre 
ledere, ny viden fra oplægshol-
dere, samt mulighed for at dis-
kutere forretningsudvikling med 
kompetente folk. Emnerne for 
møderne kan være alt lige fra 
strategi til kundepleje og økono-
mi. ”Det er dejligt med så mange 
interesserede, og at vi har ramt 
et stærkt behov hos Erhvervsrå-

Mandal Alle 19 · 5500 Middelfart · Tlf.: 8832 5990
kontakt@middelfart-erhverv.dk · www.middelfart-erhverv.dk

Netværk er kun del af, hvad 
Middelfart Erhvervscenter 
arbejder med. Der arbejdes 
indenfor tre hovedområder: 
 
VIRKSOMHEDSSERVICE: 
Vi giver professionel sparring 
til lokale ledere.
 
IVÆRKSÆTTERI: 
Vi yder kompetent vejledning 
til iværksættere.
 
LOKAL ERHVERVSUDVIKLING: 
Vi arbejder for en fortsat 
stærk erhvervsudvikling i  
Middelfart Kommune.

dets 300 medlemmer. Det er et 
godt tegn på, at virksomhederne 
er interesserede i både at udvikle 
sig og tænke fremad”, slutter 
Tina Eisenhardt.

Konceptet blev startet op for 8 
år siden med Ledernetværk som 
det første. De seneste 5 år er HR 
Netværket, Salg & Marketing 
Netværket samt Kompetence-
netværket kommet til, og flere 
nye netværk er på vej.
 

Central møbler /office
Central Møbler . Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV . T +45 6617 5436 . www.centralmoebler.dk

Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

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

Kontakt os allerede i dag...
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er, at Outrups produkter allerede 
nu lever op til de skrappe energi-
krav, som vil sætte dagsordenen i 
2020.  Outrup Vinduer er blandt 
hovedsponsorerne ved Håndbold 
EM. Ved et arrangement den 16. 
januar for professionelle kunder i 
BOXEN i Herning præsenteredes 
en helt ny produktserie. Vi for-
venter os meget af den ny serie, 
som ikke mindst hvad udform-
ning og design angår, byder på 
spændende nyt. Martin Tømrer 
skaber smukke langtidsholdbare 
løsninger baseret på god rådgiv-
ning og kommunikation. Alle er 
velkomne til at kontakte os for 
mere info”, slutter Martin Ras-
mussen. 

MARTIN TØMRER

”Firmaet Martin Tømrer er en 
servicevirksomhed”, fortæller 
Martin Rasmussen. ”Udover mig 
og min far beskæftiger firmaet 
to svende. Vi fokuserer på til-
bygnings- og renoveringsopgaver 
- herunder nye vinduer og døre 
samt alt i vedligeholdelse og re-
paration. Vi servicerer mange fa-
ste kunder, hvoraf ikke så få har 

benyttet firmaet gennem flere 
generationer, hvilket jeg selvføl-
gelig er meget glad for og stolt af. 
Kundekredsen består af privat-
kunder, skoler og erhvervsdriven-
de i forholdet 80/5/15. En naturlig 
følge af efterårets og vinterens 
kraftige storme er, at vi har fået 
en masse reparations og service-
opgaver ind, hvilket har krævet 
en del ekstra planlægning. 
Det skal være en god oplevelse 
for folk at have besøg af os. 
Martin Tømrer konkurrerer på 
kvalitetshåndværk og kundetil-
fredshed. En vigtig og samtidigt 
stigende del af vores arbejde, er 
rådgivning ude hos kunden.

Et vindue er nemlig ikke bare et 
vindue … ”
 

Dansk kvalitet  
fra Outrup Vinduer
”Martin Tømrers primære le-
verandør af vinduer og døre er 
den danske kvalitetsproducent 
Outrup Vinduer. Her får man 
holdbarhed og kvalitet og dertil 
en lang række stil- og design-
mæssige valgmuligheder. Med 
deres gennemførte finish og flotte 
detaljer indgår produkterne fra 
Outrup Vinduer naturligt i såvel 
bondehuse som firmadomiciler. 
På udviklingsområdet samarbej-
des der blandt andet med Rock-
wool. Et konkret resultat heraf 

KPK · OUTRUP · KASTRUP

DIN DØR- OG VINDUESSPECIALIST

v/tømrermester  · Martin Rasmussen · Havevej 8 · 5500 Nørre Aaby · Tlf. 40 17 41 77

Martin Rasmussen er tredje generation i 
familiefirmaet, der grundlagdes i 1931 af 
farfaren Thorvald. I 2006 overtog Martin 
virksomheden fra sin far Bent, som  
stadig giver en hånd med i firmaet

Har du fået din bil
RUSTBESKYTTET?
HUSK det er aldrig for TIDLIGT og sjældent for SENT...

Vestfyns Undervogns Center ApS
Tlf. 64 43 18 01
     

VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS
Tlf. 64 43 18 01

- og vi kan tilbyde meget mere  
end bare RUSTBESKYTTELSE...

POLERINGBILUDLEJNING BILISTBUTIK
STENSLAGSREPARATION KLARGØRING AF BIL/MC

Smedevænget 2 . 5560 DK-Aarup
info@vestfynsundervognscenter.dk . www.vestfynsundervognscenter.dk

 

GRATIS 

rusttj
ek

. .
.

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: 

· 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
· Salg af træpiller / træbriketter

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
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Kontormøbler alle har råd til

UDSALG

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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sidde/
ståbord

4.845,-
fØr 8.365,-

nu

Kantine 
stol 

445,-
fØr 752,-

nu

reol m/
låGesæt

1.803,-
fØr 2.640,-

nu

Cass på 
hjul

3.363,-
fØr 4.669,-

nu

sidde/
ståbord

3.845,-
fØr 5.995,-

nu

Kontor 
stol

1.883,-
fØr 2.745,-

nu

kantine stol i sort plast.

sidde/ståbord. 180x90 cm.
sort linoleum farve.

sidde/ståbord. 180x90 cm farve. 
Bøg eller ahorn.

Cass på hjul i bordhøjde.

kontor stol med net ryg og armlæn.
6-trins synkronfunktion

reol højde 120 cm m/lågesæt.

DaNmarks BiLLigsTE
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UDSTILLING:

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Tlf: +45 30 361 609
www.alument.dk
info@alument.dk

Alument tilbyder følgende:
  Foldeglas løsninger

  Terrasselukninger

  Terrasseoverdækninger

  Indglasninger af eksisterende altaner

  Unikke balustrader der passer til tidens arkitektur

Chr. Eriksen & Søn
Thorslundsvej 7
5000 Odense C

Tlf. 66117638

 Lagerhotel
 Varemodtagelse, kontrol
 Omlæsning af varer
 Containertømning
 Sikker opbevaring

Salg · Service · Montage af garage- & industriporte

Faunavænget 49, Sdr. Nærå
5792 Årslev

www.falkenbergporte.dk

René Falkenberg
Mobil 50 85 27 00
falkenberg@falkenbergporte.dk

Odensevej 185 · 5500 Middelfart

Tlf.: 64 41 41 47
www.isaksen-automobiler.dk

Isaksen Automobiler ApS

Mestermaler 
i snart 25 år

Carl Mogens Jensen run-
der 1. oktober i år sit 25 
års jubilæum som selv-
stændig malermester, der 
mestrer både klassiske og 
moderne rammer.

- Faktisk har jeg arbejdet i bran-
chen i 49 år, og har derfor prøvet 
mange forskellige opgaver og ud-
fordringer i tidens løb, siger han.

Således har Carl Mogens Jensen 
udført opgaver for blandt andre 
Middelfart Håndværkerforening 
(kalkmalerier), Balslev Kirke og 
sakristiet i Vejlby Kirke. Sidste 
år var malermesteren også med 
til at udføre hovedrenovering på 
hovedbygningen ved Hindsgavl 
Slot, mens Henner Friisers Hus 

(Middelfart Museum) tages un-
der kyndig behandling i februar 
i år.

Blandt opgaverne af mere mo-
derne karakter er ombygningen 
af Dan Bunkerings gamle hoved-
sæde i Middelfart samt nye huse 
og villaer i blandt andet Strib.
Uanset opgaverne er tæt kon-
takt til kunderne, og det daglige 
arbejde på de forskellige arbejds-
pladser, en af malermesterens 
vigtigste grundregler.

Han overtog i 1989 Malermester 
Bent Marxens forretning i Nørre 
Aaby. Han har siden arbejdet pri-
mært i det nordvestfynske områ-
de for en lang række forskellige 
kunder, virksomheder, offentlige 
institutioner og private.

Malermester Carl M. Jensen · Industrivej 2 · 5580 Nørre Aaby · Tlf. 20 45 76 35 / 64 42 11 20 · carma@stofanet.dk
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Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00 · Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

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

Montana TV HI-FI løsninger  til bolig og erhverv

Margaardvejens autoservice

Det alsidige autoværk-
sted, der grundlagdes 
i juli 2012 af indehaver 
Kenneth Olsen, tilbyder 
service, vedligehold og 
reparation på person- og 
varebiler af alle mærker 
og årgange

”Jeg kan trække på en bred og 
mangeårig erfaring i autobran-
chen”, fortæller Kenneth Olsen. 

”Siden 2000 har jeg arbejdet 
som mekaniker – blandt andet 
hos Automatgearsspecialisten i 
Odense, i Forsvaret og senest hos 
Kuno Sørensen i Nr. Åby, hvor 
jeg arbejdede gennem ti år. Ud-
over mig beskæftiger Margaard-
vejens autoservice en svend og 
en lærling. Vi arbejder allround 
med personbiler og varevogne 
af alle mærker og årgange og er 
specialister i salg og rådgivning 
af dæk.
Typemæssigt spænder Marga-
ardvejens autoservice fra mini-

traktorer til store varevogne. 
Som HELLA SERVICE PART-
NER servicerer vi fabriksny 
biler og yder tre års garanti på 
alle reservedele. Over hele linjen 
sætter vi faglig stolthed og kun-
detilfredshed i højsædet.
Sideløbende med værkstedarbej-
det tilbyder vi salg, finansiering 
og leasing af nye biler i erhvervs-
sammenhæng. Vi er således vore 
kunders uafhængige samar-
bejdspartner - både når det gæl-
der værkstedsydelser og leasing 
af biler. Alle interesserede er 

Margaardvejens autoservice / Hella Service Partner · V./ Kenneth Olsen
Margaardvej 82A · 5580 Nørre Aaby  · Tlf.: 29 62 26 80 · E-mail: holmens.handel@gmail.com

velkomne til at kigge ind og høre 
mere om de mange gode billøs-
ninger, vi har at byde på”, slutter 
Kenneth Olsen

ÅBNINGS-
TIDER:

Mandag – torsdag: 
07:30 – 16:00

Fredag: 
07:30 – 15:00

Lørdag og søndag:
Lukket
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Hvorfor vælge Odin Havnepark?
1. Centralt placeret i Danmark
2. Mere en 500 gratis parkeringspladser
3. Moderne AV-udstyr i alle vores lokaler
4. Eget køkken med sunde og friske varer
5. Særdeles konkurrencedygtige priser
6. Tæt på banegård og busforbindelser
7. Mulighed for tilvalg af grupperum
8. Mulighed for teknisk support
9. Lokaler fra 2 - 300 personer
10. Mulighed for overnatning på hotel i nærområdet

www.odinhavnepark.dk

Odin Havnepark er et nyetableret møde- og
konferencecenter med en smuk placering ved
Odense Kanal.
Vi tilbyder møde- og konferencelokaler af
meget høj kvalitet til særdeles konkurrence-
dygtige priser.

Yderligere oplysninger
Kontakt Ulla Christensen i dagtimerne på tlf. 3364 3111
Send en mail til salg@odinhavnepark.dk

ODIN HAVNEPARK
Møde- og konferencecenter, Lumbyvej 11, 5000 Odense C

Mødepakker
fra kr. 225,-250,-



38

.

Forret
Frisk og dekorativ forret bestående af: 

Tigerrejer og strimler af laks på citronskive 
med peberrodscreme.  

Hertil hjemmebagt grovflütes 

Caterbuffet
Delikat buffet der får alle gæsterne op 

til tag selv bordet flere gange.
Oksemørbrad

Farseret kalkunbryst
Italiensk svinekam stegt i tomat og hvidløgsmarinade

Grøn salat med bl.a. tomat, agurk og majs.
Bulgursalat med rødbeder, capers og krydderurter.

Bønnesalat med rødløg, balsamico og gule jalapenos

Bagte cremekartofler med carry, 
Dressing
Flütes

Kokkens stegeret
Super mør kalvesteg med bønner, 

tyttebærsyltetøj, hvide kartofler samt sauce          

Dessertfad
Browniesstænger

Forårsdessert med hindbær
Frugtsalat af banan og ananas i kraftig sukkerlage 

pyntet af med lys og mørk chokolade

Natmadsbuffet 
med røde pølser, frikadeller, 

kold kartoffelsalat og rødbeder              

Levering over hele Fyn - kr. 150,-  
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Langeland - kr 250
Ved afhentning påregnes samme gebyr som ved levering.

GÆLDENDE TIL DEN 1. JUNI 2014
Se også vores hjemmeside med en masse gode tilbud.

Anke & Martin’s
Festmenu og buffet

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

125,-
92,-

35,-

29,-

29,-

Hvorfor?
Hjemmelavet

Kvaliteten
Prisen

Nemt at stå med
DErfor

Alt er
hjemme-

lavet

.

Forret
Frisk og dekorativ forret bestående af: 

Tigerrejer og strimler af laks på citronskive 
med peberrodscreme.  

Hertil hjemmebagt grovflütes 

Caterbuffet
Delikat buffet der får alle gæsterne op 

til tag selv bordet flere gange.
Oksemørbrad

Farseret kalkunbryst
Italiensk svinekam stegt i tomat og hvidløgsmarinade

Grøn salat med bl.a. tomat, agurk og majs.
Bulgursalat med rødbeder, capers og krydderurter.

Bønnesalat med rødløg, balsamico og gule jalapenos

Bagte cremekartofler med carry, 
Dressing
Flütes

Kokkens stegeret
Super mør kalvesteg med bønner, 

tyttebærsyltetøj, hvide kartofler samt sauce          

Dessertfad
Browniesstænger

Forårsdessert med hindbær
Frugtsalat af banan og ananas i kraftig sukkerlage 

pyntet af med lys og mørk chokolade

Natmadsbuffet 
med røde pølser, frikadeller, 

kold kartoffelsalat og rødbeder              

Levering over hele Fyn - kr. 150,-  
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Langeland - kr 250
Ved afhentning påregnes samme gebyr som ved levering.

GÆLDENDE TIL DEN 1. JUNI 2014
Se også vores hjemmeside med en masse gode tilbud.

Anke & Martin’s
Festmenu og buffet

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

125,-
92,-

35,-

29,-

29,-

Hvorfor?
Hjemmelavet

Kvaliteten
Prisen

Nemt at stå med
DErfor

Alt er
hjemme-

lavet

.

Forret
Frisk og dekorativ forret bestående af: 

Tigerrejer og strimler af laks på citronskive 
med peberrodscreme.  

Hertil hjemmebagt grovflütes 

Caterbuffet
Delikat buffet der får alle gæsterne op 

til tag selv bordet flere gange.
Oksemørbrad

Farseret kalkunbryst
Italiensk svinekam stegt i tomat og hvidløgsmarinade

Grøn salat med bl.a. tomat, agurk og majs.
Bulgursalat med rødbeder, capers og krydderurter.

Bønnesalat med rødløg, balsamico og gule jalapenos

Bagte cremekartofler med carry, 
Dressing
Flütes

Kokkens stegeret
Super mør kalvesteg med bønner, 

tyttebærsyltetøj, hvide kartofler samt sauce          

Dessertfad
Browniesstænger

Forårsdessert med hindbær
Frugtsalat af banan og ananas i kraftig sukkerlage 

pyntet af med lys og mørk chokolade

Natmadsbuffet 
med røde pølser, frikadeller, 

kold kartoffelsalat og rødbeder              

Levering over hele Fyn - kr. 150,-  
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Langeland - kr 250
Ved afhentning påregnes samme gebyr som ved levering.

GÆLDENDE TIL DEN 1. JUNI 2014
Se også vores hjemmeside med en masse gode tilbud.

Anke & Martin’s
Festmenu og buffet

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

125,-
92,-

35,-

29,-

29,-

Hvorfor?
Hjemmelavet

Kvaliteten
Prisen

Nemt at stå med
DErfor

Alt er
hjemme-

lavet.

Forret
Frisk og dekorativ forret bestående af: 

Tigerrejer og strimler af laks på citronskive 
med peberrodscreme.  

Hertil hjemmebagt grovflütes 

Caterbuffet
Delikat buffet der får alle gæsterne op 

til tag selv bordet flere gange.
Oksemørbrad

Farseret kalkunbryst
Italiensk svinekam stegt i tomat og hvidløgsmarinade

Grøn salat med bl.a. tomat, agurk og majs.
Bulgursalat med rødbeder, capers og krydderurter.

Bønnesalat med rødløg, balsamico og gule jalapenos

Bagte cremekartofler med carry, 
Dressing
Flütes

Kokkens stegeret
Super mør kalvesteg med bønner, 

tyttebærsyltetøj, hvide kartofler samt sauce          

Dessertfad
Browniesstænger

Forårsdessert med hindbær
Frugtsalat af banan og ananas i kraftig sukkerlage 

pyntet af med lys og mørk chokolade

Natmadsbuffet 
med røde pølser, frikadeller, 

kold kartoffelsalat og rødbeder              

Levering over hele Fyn - kr. 150,-  
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Langeland - kr 250
Ved afhentning påregnes samme gebyr som ved levering.

GÆLDENDE TIL DEN 1. JUNI 2014
Se også vores hjemmeside med en masse gode tilbud.

Anke & Martin’s
Festmenu og buffet

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

125,-
92,-

35,-

29,-

29,-

Hvorfor?
Hjemmelavet

Kvaliteten
Prisen

Nemt at stå med
DErfor

Alt er
hjemme-

lavet

.

Forret
Frisk og dekorativ forret bestående af: 

Tigerrejer og strimler af laks på citronskive 
med peberrodscreme.  

Hertil hjemmebagt grovflütes 

Caterbuffet
Delikat buffet der får alle gæsterne op 

til tag selv bordet flere gange.
Oksemørbrad

Farseret kalkunbryst
Italiensk svinekam stegt i tomat og hvidløgsmarinade

Grøn salat med bl.a. tomat, agurk og majs.
Bulgursalat med rødbeder, capers og krydderurter.

Bønnesalat med rødløg, balsamico og gule jalapenos

Bagte cremekartofler med carry, 
Dressing
Flütes

Kokkens stegeret
Super mør kalvesteg med bønner, 

tyttebærsyltetøj, hvide kartofler samt sauce          

Dessertfad
Browniesstænger

Forårsdessert med hindbær
Frugtsalat af banan og ananas i kraftig sukkerlage 

pyntet af med lys og mørk chokolade

Natmadsbuffet 
med røde pølser, frikadeller, 

kold kartoffelsalat og rødbeder              

Levering over hele Fyn - kr. 150,-  
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Langeland - kr 250
Ved afhentning påregnes samme gebyr som ved levering.

GÆLDENDE TIL DEN 1. JUNI 2014
Se også vores hjemmeside med en masse gode tilbud.

Anke & Martin’s
Festmenu og buffet

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

125,-
92,-

35,-

29,-

29,-

Hvorfor?
Hjemmelavet

Kvaliteten
Prisen

Nemt at stå med
DErfor

Alt er
hjemme-

lavet

.

Forret
Frisk og dekorativ forret bestående af: 

Tigerrejer og strimler af laks på citronskive 
med peberrodscreme.  

Hertil hjemmebagt grovflütes 

Caterbuffet
Delikat buffet der får alle gæsterne op 

til tag selv bordet flere gange.
Oksemørbrad

Farseret kalkunbryst
Italiensk svinekam stegt i tomat og hvidløgsmarinade

Grøn salat med bl.a. tomat, agurk og majs.
Bulgursalat med rødbeder, capers og krydderurter.

Bønnesalat med rødløg, balsamico og gule jalapenos

Bagte cremekartofler med carry, 
Dressing
Flütes

Kokkens stegeret
Super mør kalvesteg med bønner, 

tyttebærsyltetøj, hvide kartofler samt sauce          

Dessertfad
Browniesstænger

Forårsdessert med hindbær
Frugtsalat af banan og ananas i kraftig sukkerlage 

pyntet af med lys og mørk chokolade

Natmadsbuffet 
med røde pølser, frikadeller, 

kold kartoffelsalat og rødbeder              

Levering over hele Fyn - kr. 150,-  
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Langeland - kr 250
Ved afhentning påregnes samme gebyr som ved levering.

GÆLDENDE TIL DEN 1. JUNI 2014
Se også vores hjemmeside med en masse gode tilbud.

Anke & Martin’s
Festmenu og buffet

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

125,-
92,-

35,-

29,-

29,-

Hvorfor?
Hjemmelavet

Kvaliteten
Prisen

Nemt at stå med
DErfor

Alt er
hjemme-

lavet

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,-

Gældende til 

den 1. juni 2014

Se også vores hjemmeside med 

en masse gode tilbud.

www.ryslingeforsamlingshus.dk

125,-
92,-

125,-
92,-
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interesse for solfilm. På dette 
specialområde er CC-Solfilm & 
Vinduespolering underleveran-
dør til en række autoforhand-
lere. Generelt har solfilm med 
indbygget UV-beskyttelse en 
dæmpende effekt – både på di-
rekte sollys og reflekser. 
Hermed beskytter solfilmen på 
effektiv vis bilindtræk, konto-
rinventar og pc-skærme mod so-
lens blegende egenskaber. Sidst 
men ikke mindst har solfilm en 
kølende virkning som sænker 
temperaturen adskillige grader 
Celsius, afhængigt af vindues-
fladen og rummets størrelse.  Se 
nærmere på de mange spænden-
de muligheder på www.ccsolfilm-
vinduespolering.dk og kontakt os 
gerne for mere detaljeret info”, 
slutter Karsten G. Rasmussen. 

Den primære aktivitet 
i det travle vestfynske 
specialfirma er ud- og 
indvendig pudsning og 
polering af vinduer til en 
blandet kundekreds, der 
fordeler sig 50/50 mel-
lem erhvervs- og privat-
kunder fra hele Fyn og 
Trekantsområdet

”Når det gælder vinduespole-
ring, har CC-Solfilm & Vindues-
polering kapacitet til at løse en 
bred vifte af typemæssigt meget 
forskellige opgaver”, fortæller in-
dehaver Karsten G. Rasmussen. 
”Vi spænder fra vinduespole-
ring målrettet villaer, række- og 
parcelhuse, private og offentlige 
virksomheder, institutioner og 
skoler til specialopgaver om-
kring kæmpe glasfacader og 
solcelleanlæg. CC-Solfilm & 
Vinduespolering råder over et 

avanceret rentvandsanlæg med 
tilhørende teleskopstænger, med 
en rækkevidde på op til 15 meter 
i højden uden brug af stiger.”

Effektiv solbeskyttelse 
med 3M
”Montering af solfilm fra 3M er 
en aktivitet, som primært sig-
ter på person-, vare- og firma-
biler samt kontormiljøer med 
store glaspartier. . Flere og flere 
private kunder viser dog også 

CC-Solfilm & Vinduespolering · Åvænget 22 · 5463 Harndrup · Telefon: 60 94 44 12
mail@ccsolfilm-vinduespolering.dk · www.ccsolfilm-vinduespolering.dk

CC-Solfilm & 
Vinduespolering

CC Solfilm
Vinduespolering

6094 4412
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Intego A/S – landsdækkende 
service i topklasse

Fra strøm og  
netværk til ABV
”Udover energioptimering leve-
rer og monterer vi faciliteter til 
strøm, netværk og krydsfelter 
samt edb-installationer til ekspe-
ditionsdiske i T. Hansen butikker 
i hele landet. Som noget nyt vare-
tager vi også virksomhedens lov-
pligtige eftersyn – bl.a. omkring 
brandslukningsudstyr, slanger, 
hånd slukkere, ovenlysvinduer 
og automatisk brand ventilation 
(ABV).” 

Lydhør og dynamisk  
samarbejdspartner
”Intego har stor ekspertise og et 
dybtgående kendskab til vores 
overordnede koncept på el-områ-
det”, afrunder it-chef Bo Søren-
sen. ”Vi er meget tilfredse med 
samarbejdet og med Intego, som 
er en lydhør og dynamisk service-
partner, der til fulde honorerer 
den travle hverdags høje krav.” 

Den erfarne el- og auto-
mationsvirksomhed, 
der leverer samlede el- 
og energiløsninger til 
industri, institutioner og 
erhverv, samler en bred 
vifte af specialiserede in-
frastrukturelle ydelser i 
én pakke; også energiop-
timering og eftersyn 

T. Hansen Gruppen A/S, der er 
en landsdækkende autotilbehørs-
kæde med 76 butikker, grundlag-
des i 1991 i Middelfart, hvor fir-
maets hovedafdeling med butik, 
administration og centrallager 
har til huse. Det døgnbemandede 
centrallager dækker et areal på 
28.500 m2 og er udstyret med fem 
kraner, der hver især er syv meter 
høje og har en maksimalhastig-
hed på 53 km/t. Lagerkranerne 
håndterer 900 kasser i timen, og 
indeholder hver 17.200 kasser - i 
alt 86.000 blå T. Hansen kasser.

Ro og overblik i hverdagen
”Intego er vores primære leve-
randør og installatør her i huset”, 
fortæller it-chef Bo Sørensen, T. 
Hansen Middelfart. ”En væsent-
lig grund til, at vores valg faldt på 
Intego som servicepartner på el-
området er, at virksomheden lige-
som os er landsdækkende. Intego 
har kort sagt en størrelse, der gi-
ver betydeligt flere kompetence-

mæssige strenge at spille på end 
mindre el-installatører. I det dag-
lige serviceres vi af en fast stab 
af Intego teknikere. Det giver ro 
og overblik i hverdagen, at vi på 
den måde kan kommunikere med 
de samme kontaktpersoner hele 
vejen igennem.” 

Store besparelser gennem 
energioptimering
”Samarbejdet med T. Hansen 
Gruppen A/S startede i 2010, da 
vi implementerede Middelfart af-
delingens store indsats omkring 
energioptimering”, beretter afde-
lingsleder Bjarke H. Jensen, In-
tego Odense. ”Energioptimering 
er en løbende proces, der omfat-
ter en lang række funktioner. Vi 
har blandt andet optimeret lys-
forholdene i firmaets reception og 
udskiftet halogen med LED. I det 
enorme centrallager har vi imple-
menteret en fleksibel og bespa-
rende dagslysstyring og udskiftet 
alle de tidligere 150 W halogen-

lysstofrør med 8 W LED lamper. 
I dag stiger og falder virksom-
hedens el-forbrug i takt med det 
naturlige sollys, og det giver store 
besparelser på den lange bane.” 

Behovsstyret tænd/sluk og 
avancerede målere
”På centrallageret, hvor vi netop 
har energioptimeret en kran til 
ordreplukning, sikrer en række 
strategisk placerede bevægel-
sessensorer, at lyset tændes og 
slukkes efter behov i stedet for 
at brænde døgnet rundt”, sup-
plerer overmontør Rene Chri-
stiansen, Intego Odense. ”Når 
det gælder kompressor, køle og 
ventilationsanlæg, kortlægger et 
avanceret målersystem anlægge-
nes driftstid og energiforbrug. Ad 
den vej spores energislugere, så 
besparende foranstaltninger kan 
iværksættes. Målerne er koblet 
direkte på T. Hansens netværk 
og overvåges centralt af firmaets 
it-afdeling.” 

Intego A/S · Holkebjergvej 91 · 5250 Odense SV · Tlf. 99 36 42 60
intego@intego.dk · www.intego.dk



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

UDSALG

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 
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22 siders fuldfarve maskine med efter-
behandler til hæfte/fals funktion
70 scan til net og E-mail.

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

24 kopier  farve maskine. scan/mail/ 
fax indbygget. kører kun a 4 størrelse.

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.

22 siders fuldfarve, kopi, print 70 scan 
til net og E-mail. perfekt print kvalitet.

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

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


