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Ryttermarken 11
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 13 14
post@erhverv-fyn.dk
www.erhverv-fyn.dk
Salgsafdeling:
Thomas Pedersen
Konsulent
Mobil: 60 68 03 91

Søren Lauritzen
Konsulent
Mobil: 29 42 73 92

Flemming Pedersen
Konsulent
Mobil: 60 67 10 25

Redaktion:
Mogens Pedersen
Ansv./adm.
Telefon: 62 22 23 03

Jan Olsen
Journalist
Mobil: 20 94 88 04

Helle Judith Thomasen
Journalist
Mobil: 40 77 68  93

Lennart Schønberg
Journalist
Mobil: 20 10 13 73

Distribution:
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

Ølholm Safety A/S Side 20

Autoværkstedet Nørre Aaby Side 34

Brenderup Autoservice Aps Side 10

By Ingemann ApS Side 26

Middelfart Erhvervscenter Side 25

Rosenkjær VVS Side 33

Byens Autopleje Side 10

GMF Holding Aps Side 7

Mere information på 
www.ectransport.dk

eller erik@ectransport.dk

Lige ved afkørsel 57…
Kurér og budkørsel
Distribution
Aviskørsel
...

E.C. Transport
Assensvej 5
5580 Nørre Aaby

Bil 23 25 62 49

Ring på telefon
23 25 62 49

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

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

ring på tlf.  

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

af campingvogne, trailere, både m.v.

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

Scan koden og 
se vores præsen-
tationsfilm.

 

SERVICE PARTNER

Margaardvejens  
Autoservice
Margaardvej 82 A – Nr. Åby 

Tlf. 29 62 26 80

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

Margaardvejens Auto service

AUTORISERET EL-INSTALLATØR
FLEMMING BAGER APS
Algade 36-38 · 5592 Ejby
Tlf.: 64 46 13 72
fl emming.bager@mail.dk
www.fl emming-bager.dk

◗ Industri-installationer.

◗ Bolig-installationer.

◗ Energioptimering.

◗ Alarm og overvågning. 

◗ Salg og service af 
 hårde hvidevarer.

Denne tryksag er trykt hos  
Strandbygaard Grafisk a/s,  
der også er certificeret i henhold 
til ISO 9001, ISO 14001 og EMAS.
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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

Alle priser er ekskl. moms, leveringsomkostninger (3.740 kr.) og 
etableringss  omkostninger (2.950 kr.). Restværdi ved udløb er ekskl. 
moms jf. nuværende regler og er fastsat ud fra et estimeret kørsels-
behov på 20.000 km. Tilbuddet gælder t.o.m. 30/6 2015.

Åbningstider (erhverv): 

Man-fre: 8.00 - 17.30

Vito 109 Works Lang  (88 HK) 
Engangsydelse: 35.000 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi ved udløb: 60.000 kr.

Pris pr. måned:  1.495 kr.

Kampagnepris:  159.900 kr.

VAN PLUS
Tilmeld dig Van Plus på pchristensen.dk/VanPlus og få besked om tilbud, nyheder og events

Er det sådan, du vil ha’ din Vito? 

Vito 109 Works til kun 1.495 kr./md.
Vito 109 CDI Works Lang (88 HK)
Eu5 motor (88 HK), 16,1 km/l, forhjuls-
træk, el-ruder, airbag, bænksæde, 6-trins 
gearkasse, Bluetooth radio, assyst service 
computer (40.000 km intervaller), sidewind 
assist, attention assist.  

Tillægspriser på udstyr pr. måned
Anhængertræk 140 kr.
Bund og beklædning 110 kr.
Fartpilot 85 kr.
Tagbøjler 50 kr.

Vi behøver ikke spørge hvilken varebil, du helst vil ha’. Spørgsmålet 
er blot, HVORDAN du vil have den. Vælger du finansiel leasing af 
din Mercedes-Benz Vito, drager du fordel af lave etableringsom-
kostninger, du øger likviditeten i det daglige, og du får den fulde 
brugsret. P. Christensen® giver dig derudover 2 års fuld garanti 
uden kilometer begrænsning. Det gælder også ved køb.

Vil du vide mere om leasing af Vito eller en af de andre Mercedes-
Benz varebiler, så kontakt P. Christensen® – hele Region Syddan-
marks  autoriserede Mercedes-Benz forhandler og værksted. Ring 
allerede i dag, besøg en af vores salgs afdelinger eller læs mere om 
leasing af Vito på pchristensen.dk/vito-leasing

Leasing af Vito 111 CDI Works Lang (114 HK) 
Leasingpris: 1.715 kr./md. Restværdi ved udløb: 65.000 kr. Kampagnepris: 175.000 kr. Bi
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Middelfart Sparekasse er 
sponsor for speedwayta-
lentet Frederik Jakobsen, 
der har vundet stort set 
alt, der er at vinde. 

Med sine blot 16 år har Fjelsted-
køreren et yderst imponerende 
speedway-cv, der blandt andet 
tæller et verdensmesterskab og 
et europamesterskab.
Frederik Jakobsen fra Ejby har 
allerede skrevet sig ind i histo-
riebøgerne inden for den globale 
speedwayverden.  I 2013 tog han 
den største titel af dem alle, da 

Middelfart Sparekasse 
– Et pengeinstitut med fi ngeren på pulsen

Sparekassen har eksempelvis 
praktiseret selvledelse som nog-
le af de første i Danmark siden 
90’erne, og et stort fokus på ar-
bejdsmiljø har resulteret i flere 
kåringer som Danmarks bedste 
arbejdsplads. De seneste år har 
sparekassen trodset resten af 
branchen og satset på tilgænge-
lighed og service ved at åbne nye 
filialer for at være endnu tættere 
på kunderne.
Og de ser ud til at have fundet 
den rette strategi. I løbet af de 
seneste tre år har sparekassen 
åbnet fem nye filialer, og i 2014 
bød de mere end 7.000 nye kun-
der samt 35 nye medarbejdere 
velkommen.
Hovedkontoret ligger i Middel-
fart og her finder man også den 
ældste og største af sparekas-
sens 16 filialer, bestående af 25 
medarbejdere i privatafdelingen 
og 7 mand i erhvervsafdelingen. 

Det var her, det hele begyndte i 
1853, da sparekassen så dagens 
lys for første gang.
Claus Hansen og Henrik Nyga-
ard, der hhv. er afdelingsdirek-
tører for privat- og erhvervsafde-
lingen i Middelfart, er enige om, 
at succesen skal findes i den per-
sonlige kontakt med kunderne.
- Vores vision er, at vi vil være 
bedst til kunder. Det er en visi-
on, vi sikkert deler med mange, 
men, fakta er, at kundetilfreds-
hed er lig overlevelse i denne 
branche. Vi tror på, at det gør 
en forskel, når vi er tæt på vores 
kunder. Selvfølgelig skal vi kun-
ne tilbyde det samme som vores 
konkurrerende pengeinstitutter, 
men det handler i sidste ende om 
det personlige møde mellem råd-
giver og kunde – og det er her, vi 
skal være bedst til kunder, siger 
Claus Hansen.
Tilgængeligheden spiller en stor 
rolle for Middelfart Sparekasse, 
der har direkte telefon- og mobil-
numre på alle medarbejdere frit 
tilgængeligt for kunderne.
- Vi vægter tilgængelighed og 
menneskelig kontakt højt. I 
Middelfart Sparekasse har du 
din egen rådgiver, der kender 
dig, din virksomhed og din øko-
nomi. Uanset størrelsen på din 

Claus Hansen og Henrik Nygaard

Middelfart Sparekasse 
har altid haft en lidt 
anderledes tilgang til, 
hvad det vil sige at 
være et pengeinstitut.

” Da Finanssektorens 

største kundetilfreds-

hedsanalyse blev gen-

nemført i november 

2014, blev Middelfart 

Sparekasse placeret på 

en fornem førsteplads 

både for privat- og 

erhvervskunder. Der 

var indsamlet svar fra 

27.000 kunder i 39 for-

skellige danske penge-

institutter ” 

Thorkild May:
22 år, født i Odense, men er vokset op i Strib. 
Tidligere dobbelt Danmarksmester i brydning, 
freelance grafisk designer.
Roller i firmaet: Medejer, direktør, produktudvikler, medie-
ekspert og professionel spiller. Titler: Verdensmester i Freestyle 
Kendama 2014, Amerikansk freestyle mester 2013, JKA Perfor-
mance division 2014 champion.

Philip Eldridge:
24 år, født og opvokset i Middelfart (Staurby).
Medstifter af Middelfart Ungdomsråd og Ungdomshuset Wal-
ker. Roller i firmaet: Medejer, direktør, produktudvikler, øko-
nomisk- og salgsansvarlig, professionel spiller.Titler: Dobbelt 
Freestyle Europamester i Kendama (2013 & 2014), Europames-
ter i Kendama 2013, Las Vegas freestyle champion 2014, # 9. til 
VM i Freestyle, 1st Champion JKA Performance division 2014.

virksomhed, har du krav på 
kompetent rådgivning – ofte i 
situationer der kræver hurtig 
ekspedition fra vores side. Der-
for har vi dygtige rådgivere og 
en kort beslutningsproces i spa-
rekassen, siger Henrik Nygaard.
Opskriften har altid været en 
stor tilknytning til lokalområ-
derne og et stort lokalt engage-
ment. 
- Vi er en lokal sparekasse med 
fingeren på nærområdets puls. 
Tilknytningen til nærmiljøet 
er vigtig, og langt størstedelen 
af vores rådgivere har et stort 
netværk inden for det lokale er-
hvervs- og foreningsliv. Vores 
erhvervskunder har ideerne og 
kender deres virksomhed, mens 
vi kender området og de økono-
miske muligheder. Det gør, at vi 
i fællesskab kan træffe rigtige og 
bæredygtige beslutninger, siger 
Henrik Nygaard.

Iværksættersucces 
med sparekassen 
i ryggen

sparekassen
i ryggen

Middelfart Sparekasse
– Et pengeinstitut med fi ngeren på pulsen

For 24-årige Philip og 
22-årige Thorkild har 
kombinationen af leg og 
erhverv ført til stor inter-
national succes. 

Men det kræver hårdt arbejde at 
være iværksætter. Det forudsæt-
ter et solidt kapitalgrundlag og 
derfor et opbakkende pengein-
stitut.

Philip Eldridge og Thor-
kild May ridder på en bøl-

ge af succes. På blot fire år 
har de omvendt et hobbyer-

hverv til en millionforretning 
og lever i dag som professionelle 

kendama-spillere og stolte stif-
tere og ejere af virksomheden 
Kendama.dk og brandet KROM 
Kendama, som sælges i 24 lande 
på tværs af kloden. 
Philip og Thorkild har vundet 
flere internationale mesterska-
ber ved at mestre svære kenda-
ma-tricks, og senest i efteråret 
2014 vandt Thorkild titlen som 
verdens første officielle verdens-
mester i Freestyle kendama i 
Japan. 

Leger sig til 
millionomsætning
Kendama.dk har oplevet en 
stærk vækst siden starten af 
brandet KROM. I 2012 omsatte 
virksomheden for 3,5 millioner 
kroner og kom ud med et milli-
onoverskud. I 2013 voksede om-
sætningen yderligere til lige over 
5 millioner, og væksten fortsæt-
ter.
- Kendama for os er kun lige be-
gyndt. Det er selvfølgelig hårdt, 
og man skal lægge alle kræfter i, 
men vi vil udvikle, og det gør vi. 
Vi oplever lige nu et boom både 
i og uden for Danmark, men det 
handler om at holde fingeren på 
pulsen hele tiden, udtaler Philip. 

Et godt 
pengeinstitut i ryggen
Selvom Kendama-drengene dri-
ver forretningen fra København, 
og selvom de satser internatio-
nalt, har de stadig rødder i Mid-
delfart med en bankkonto i Mid-
delfart Sparekasse. I de spæde 
år af virksomhedens eksistens 

oprettede de sig som erhvervs-
kunder i Middelfart Sparekasse 
efter Philips og Thorkilds gode 
erfaringer som privatkunder. 
Det er en beslutning, som de i 
dag er glade for. 
- Som iværksætter er det vigtigt 
at have et pengeinstitut, som for-
står de ideer, man kommer med. 

Vores rådgiver Jesper har støttet 
os med god rådgivning fra star-
ten og vi har hele tiden følt os i 
gode hænder. Det skaber tryg-
hed, når man har et godt forhold 
til sin rådgiver. Det er super fedt 
og giver os blod på tanden til at 
ville mere, fortæller Philip. 

Roller i firmaet: Medejer, direktør, produktudvikler, medie-

fortæller Philip. 

FAKTA:

Sparekassen støtter 
speedwaytalent 
fra Ejby

han vandt vm i ungdomsspeed-
way foran 600 tilskuere på hjem-
mebanen i Fjelsted. 
Succesen er dog ikke steget Fre-
derik til hovedet. Han ønsker 
mere af sin sport, men tager tin-
gene som de kommer. 
”Drømmen er at komme til at 
leve af speedway. Mine ambitio-
ner er, at jeg vil drive det så vidt 
som muligt. Alle vil gerne være 
verdensmester, men jeg tager en 
dag ad gangen og ser, hvad der 
sker”, fortæller Frederik.

Med sparekassen i ryggen
Middelfart Sparekasse har støt-
tet Frederik de sidste 4 sæsoner, 
og sparekassen ser sponsoratet 
som en naturlig del af at være 
en aktiv medspiller i lokalsam-
fundet. Men for sparekassen 
handler sponsorater ikke kun 
om synlighed. En af fordelene 
ved at være en lokal garantspa-
rekasse er ifølge Claus Hansen, 
at der ikke er nogle aktionærer 

at pleje, så derfor går en stor del 
af sparekassens overskud tilbage 
til dem, der har skabt det – nem-
lig kunderne.
”Vi støtter Frederik, fordi vi sy-
nes, han er en dygtig kører, der 
passer på sig selv, sin skole og sin 
idræt. Han er meget ambitiøs i 
sin tilgang til det hele, og det sy-
nes jeg er værd at bakke op om. 
Frederik er en person, der passer 
godt med sparekassens værdier, 
som repræsenterer os på bedste 
vis, når han optræder med vores 
logo på jakken”, siger Claus.
For Frederik betyder støtten fra 
Middelfart Sparekasse meget. 

”Jeg er taknemmelig for alle 
mine sponsorer. Det er dejligt, at 
nogen tror på det, jeg laver, og at 
de er villige til at bakke mig op. 
Det er jeg super glad for – det er 
jo bare endnu mere motivation 
til, at jeg skal gøre det godt”, af-
slutter Frederik. 

Middelfart Sparekasse Odense Erhverv - Havnegade 21 – 5500 Middelfart
Telefon: 64 22 22 01 - Fax: 64 22 22 71 - E-mail: middelfart@midspar.dk - Web: www.midspar.dk 

Ekspeditionstid: Mandag - onsdag: 10.00-16.00 · Torsdag 10.00-17.00 · Fredag 10.00-16.00 - Rådgivningstid: 08.00-18.00



 5
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der har vundet stort set 
alt, der er at vinde. 

Med sine blot 16 år har Fjelsted-
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tæller et verdensmesterskab og 
et europamesterskab.
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sens 16 filialer, bestående af 25 
medarbejdere i privatafdelingen 
og 7 mand i erhvervsafdelingen. 

Det var her, det hele begyndte i 
1853, da sparekassen så dagens 
lys for første gang.
Claus Hansen og Henrik Nyga-
ard, der hhv. er afdelingsdirek-
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men, fakta er, at kundetilfreds-
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kunder. Selvfølgelig skal vi kun-
ne tilbyde det samme som vores 
konkurrerende pengeinstitutter, 
men det handler i sidste ende om 
det personlige møde mellem råd-
giver og kunde – og det er her, vi 
skal være bedst til kunder, siger 
Claus Hansen.
Tilgængeligheden spiller en stor 
rolle for Middelfart Sparekasse, 
der har direkte telefon- og mobil-
numre på alle medarbejdere frit 
tilgængeligt for kunderne.
- Vi vægter tilgængelighed og 
menneskelig kontakt højt. I 
Middelfart Sparekasse har du 
din egen rådgiver, der kender 
dig, din virksomhed og din øko-
nomi. Uanset størrelsen på din 

Claus Hansen og Henrik Nygaard

Middelfart Sparekasse 
har altid haft en lidt 
anderledes tilgang til, 
hvad det vil sige at 
være et pengeinstitut.

” Da Finanssektorens 

største kundetilfreds-
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både for privat- og 
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var indsamlet svar fra 
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Thorkild May:
22 år, født i Odense, men er vokset op i Strib. 
Tidligere dobbelt Danmarksmester i brydning, 
freelance grafisk designer.
Roller i firmaet: Medejer, direktør, produktudvikler, medie-
ekspert og professionel spiller. Titler: Verdensmester i Freestyle 
Kendama 2014, Amerikansk freestyle mester 2013, JKA Perfor-
mance division 2014 champion.

Philip Eldridge:
24 år, født og opvokset i Middelfart (Staurby).
Medstifter af Middelfart Ungdomsråd og Ungdomshuset Wal-
ker. Roller i firmaet: Medejer, direktør, produktudvikler, øko-
nomisk- og salgsansvarlig, professionel spiller.Titler: Dobbelt 
Freestyle Europamester i Kendama (2013 & 2014), Europames-
ter i Kendama 2013, Las Vegas freestyle champion 2014, # 9. til 
VM i Freestyle, 1st Champion JKA Performance division 2014.
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ment. 
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er vigtig, og langt størstedelen 
af vores rådgivere har et stort 
netværk inden for det lokale er-
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Middelfart Sparekasse
– Et pengeinstitut med fi ngeren på pulsen

For 24-årige Philip og 
22-årige Thorkild har 
kombinationen af leg og 
erhverv ført til stor inter-
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Men det kræver hårdt arbejde at 
være iværksætter. Det forudsæt-
ter et solidt kapitalgrundlag og 
derfor et opbakkende pengein-
stitut.

Philip Eldridge og Thor-
kild May ridder på en bøl-

ge af succes. På blot fire år 
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hverv til en millionforretning 
og lever i dag som professionelle 
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tere og ejere af virksomheden 
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ma-tricks, og senest i efteråret 
2014 vandt Thorkild titlen som 
verdens første officielle verdens-
mester i Freestyle kendama i 
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Leger sig til 
millionomsætning
Kendama.dk har oplevet en 
stærk vækst siden starten af 
brandet KROM. I 2012 omsatte 
virksomheden for 3,5 millioner 
kroner og kom ud med et milli-
onoverskud. I 2013 voksede om-
sætningen yderligere til lige over 
5 millioner, og væksten fortsæt-
ter.
- Kendama for os er kun lige be-
gyndt. Det er selvfølgelig hårdt, 
og man skal lægge alle kræfter i, 
men vi vil udvikle, og det gør vi. 
Vi oplever lige nu et boom både 
i og uden for Danmark, men det 
handler om at holde fingeren på 
pulsen hele tiden, udtaler Philip. 

Et godt 
pengeinstitut i ryggen
Selvom Kendama-drengene dri-
ver forretningen fra København, 
og selvom de satser internatio-
nalt, har de stadig rødder i Mid-
delfart med en bankkonto i Mid-
delfart Sparekasse. I de spæde 
år af virksomhedens eksistens 

oprettede de sig som erhvervs-
kunder i Middelfart Sparekasse 
efter Philips og Thorkilds gode 
erfaringer som privatkunder. 
Det er en beslutning, som de i 
dag er glade for. 
- Som iværksætter er det vigtigt 
at have et pengeinstitut, som for-
står de ideer, man kommer med. 

Vores rådgiver Jesper har støttet 
os med god rådgivning fra star-
ten og vi har hele tiden følt os i 
gode hænder. Det skaber tryg-
hed, når man har et godt forhold 
til sin rådgiver. Det er super fedt 
og giver os blod på tanden til at 
ville mere, fortæller Philip. 

Roller i firmaet: Medejer, direktør, produktudvikler, medie-

fortæller Philip. 

FAKTA:

Sparekassen støtter 
speedwaytalent 
fra Ejby

han vandt vm i ungdomsspeed-
way foran 600 tilskuere på hjem-
mebanen i Fjelsted. 
Succesen er dog ikke steget Fre-
derik til hovedet. Han ønsker 
mere af sin sport, men tager tin-
gene som de kommer. 
”Drømmen er at komme til at 
leve af speedway. Mine ambitio-
ner er, at jeg vil drive det så vidt 
som muligt. Alle vil gerne være 
verdensmester, men jeg tager en 
dag ad gangen og ser, hvad der 
sker”, fortæller Frederik.

Med sparekassen i ryggen
Middelfart Sparekasse har støt-
tet Frederik de sidste 4 sæsoner, 
og sparekassen ser sponsoratet 
som en naturlig del af at være 
en aktiv medspiller i lokalsam-
fundet. Men for sparekassen 
handler sponsorater ikke kun 
om synlighed. En af fordelene 
ved at være en lokal garantspa-
rekasse er ifølge Claus Hansen, 
at der ikke er nogle aktionærer 

at pleje, så derfor går en stor del 
af sparekassens overskud tilbage 
til dem, der har skabt det – nem-
lig kunderne.
”Vi støtter Frederik, fordi vi sy-
nes, han er en dygtig kører, der 
passer på sig selv, sin skole og sin 
idræt. Han er meget ambitiøs i 
sin tilgang til det hele, og det sy-
nes jeg er værd at bakke op om. 
Frederik er en person, der passer 
godt med sparekassens værdier, 
som repræsenterer os på bedste 
vis, når han optræder med vores 
logo på jakken”, siger Claus.
For Frederik betyder støtten fra 
Middelfart Sparekasse meget. 

”Jeg er taknemmelig for alle 
mine sponsorer. Det er dejligt, at 
nogen tror på det, jeg laver, og at 
de er villige til at bakke mig op. 
Det er jeg super glad for – det er 
jo bare endnu mere motivation 
til, at jeg skal gøre det godt”, af-
slutter Frederik. 

Middelfart Sparekasse Odense Erhverv - Havnegade 21 – 5500 Middelfart
Telefon: 64 22 22 01 - Fax: 64 22 22 71 - E-mail: middelfart@midspar.dk - Web: www.midspar.dk 

Ekspeditionstid: Mandag - onsdag: 10.00-16.00 · Torsdag 10.00-17.00 · Fredag 10.00-16.00 - Rådgivningstid: 08.00-18.00
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LOLLANDSVEJ 11 · 5500 MIDDELFART

Det erfarne værksted, der 
den 1. juni kan fejre 13 års 
jubilæum, løser alle former 
for service og reparations-
opgaver på biler af alle 
mærker og årgange. Siden 
maj 2013 har værkstedet 
samarbejdet og delt loka-
ler med VI2biler     

”Jespers Autoværksted, som er 
medlem af Servicepartner-kæ-
den, arbejder allround med alt 
indenfor reparation og service 
på person- og varebiler af alle 
mærker og årgange op til 3500 
kg.”, fortæller indehaver Jesper 
Hansen. ”Specielt har vi stor 
erfaring indenfor VW og Audi. 
Udover mig selv beskæftiger 
værkstedet tre dygtige, fleksible 
og servicemindede medarbejdere 

Jespers Autoværksted 
Tlf.: 64 41 00 18 · Mobil: 22 34 05 83

jesper@64410018.dk · www.jespers-autovaerksted.dk

VI2biler
Tlf.: 64 41 91 42 · Mobil: 28 44 92 18

info@vi2-biler.dk · www.vi2-biler.dk

– to mekanikere og en lærling. 
Vi deltager løbende i diverse 
kurser og efteruddannelsesfor-
løb – blandt andet i FTZ-regi. 
Derudover holder Jespers Auto-
værksted sig opdateret med det 
nyeste værktøj og testudstyr, og i 
den travle hverdag lægger vi stor 
vægt på at overholde aftalte be-
tingelser og leveringstider.” 

Godt håndværk 
og ditto service
”Jespers Autoværksted arbejder 
målrettet på at levere godt hånd-
værk og ditto service fra start 
til slut. Blandt andet henter og 
bringer vi kundens bil uden be-
regning og stiller gratis lånebil 
til rådighed, når der er behov 
for det. På erhvervsfronten kan 

vi tilbyde en række prismæssigt 
attraktive flådeaftaler indenfor 
reparation og service. Når det 
gælder brugte biler, spænder vi 
sammen med V12-biler over en 
bred vifte af person- og varebiler 
af alle mærker og i alle prisklas-
ser. Vi har som regel cirka 50 
gode tilbud på lager. Ligger vi 
ikke lige inde med den bil, som 
kunden søger, hjælper vi gerne 
vedkommende med at finde den. 
I kraft af vores mangeårige erfa-
ring i den konjunkturfølsomme 
bilbranche er vi blevet rigtigt 
gode til at udvikle os, og 2015 er 
ingen undtagelse. Vi har en lang 
række nye og spændende tiltag 
på vej”, slutter Jesper Hansen.

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...

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



Frank Pedersen har 
et godt overblik over 
erhvervsudviklingen på 
Vestfyn. Specielt med
fokus på Gelsted 
Erhvervs-park. 

Frank Pedersen er stifter af 
og hovedaktionær i GMF A/S 
– en maskinfabrik, der er en af 
Europas største leverandører af 
koldbukkede bøjninger inden for 
fjernvarmen. Han startede GMF 
i 1992 i Brenderup, men flyttede 
den hastigt voksende virksom-
hed til Gelsted i 1999.
- Der er et godt erhvervsklima 
her på Vestfyn, siger Frank Pe-
dersen. Vi er altid blevet godt be-
handlet af Middelfart Kommune. 
Vi møder stor forståelse både 
hos borgmester og i administra-
tionen.

PILEN PEGER PÅ 
GELSTED ERHVERVSPARK

Købte 13 bygninger
I 2013 købte Frank Pedersen 
genboen, de tidligere Velux-
bygninger på 37.000 kvadrat-
meter, som fordeler sig på 13 
selvstændige bygninger. Han 
startede derefter en proces med 
at udstykke bygningerne og få 
skabt nyt liv i de tomme haller 
og kontorer.
- Det er lykkedes, og vi er kom-
met pænt igennem forløbet og 
godt hjulpet af myndighederne, 
siger Frank Pedersen. 
- Der er god arbejdskraft i områ-
det, så jeg synes, at pilen i mange 
henseender peger på Gelsted 
Erhvervspark både for iværk-
sættere og for virksomheder, der 
lægger vægt på velordnede for-
hold og omgivelser med gode til-
kørselsforhold og nærhed til det 
kontinentale motorvejssystem.

Wegner-designmøbler
Han fortæller, at der er blevet 
solgt to bygninger på 13.000 
kvadratmeter til Carl Hansen & 
Søn i Årup, som producerer de 
meget kendte Hans. J. Wegner-
designmøbler. 
Der er blevet lejet haller ud til 
Carlsberg, og derudover er der 
syv andre bygninger lejet ud.
Frank Pedersen er uddannet 

smed og maskinarbejder. På 
kontoret holder hustruen Margit 
Pedersen som økonomichef styr 
på regnskaber og penge. Til april 
overtager sønnen Thomas Peder-
sen og datteren Jeanette Jensen 
den daglige ledelse af GMF A/S. 
Thomas Pedersen vil indtræde 
som administrerende direktør 
for GMF A/S. Han er uddannet 
maskiningeniør og HD og har, 
inden han startede i GMF A/S, 
været ansat ved Grundfos,og i 
den forbindelse rejst en del i ud-
landet.

Glidende generationsskifte
Med det glidende generations-
skifte træder Frank Pedersen 
et skridt tilbage, mens hustruen 
Margit Pedersen fortsætter som 
økonomichef i GMF A/S. 
Frank Pedersen vil bruge mere 
tid til at følge og påvirke udvik-
lingen af Gelsted Erhvervspark. 
Denne aktivitet ligger i selska-
bet GMF Holding. Det er også 
det selskab, der har opkøbt byg-
ningerne, og Frank Pedersen 
forventer, at han kan finde et 
hjørne i erhvervsparken, hvor 
han fortsat kan få afløb for sin 
trang til at være iværksætter.

GMF Holding Aps  ·  GELSTED ERHVERVSPARK  ·  Hylkedamvej 70  ·  5591 Gelsted  ·  Tlf: 6346 5400
gmf@gmf.dk  ·  www.gmf.dk
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ved Mona Oranen

Regionens Løn & Bogføring
Den 1. november 2014 
havde fi rmaet 10 års 
jubilæum, og samtidigt 
fejrede indehaver Mona 
Oranen sin 50 års fødsels-
dag – begge mærkedage 
markeredes ved en festlig 
og yderst velbesøgt 
reception fredag den 31. 
oktober  

”Min kombinerede fødselsdags- 
og jubilæumsreception løb af 
stablen i de skønne rammer på 
Restaurant Golfen her i Middel-

fart”, fortæller Mona Oranen. 
”Fra start til slut blev det bare 
en helt igennem fantastisk op-
levelse. Stedet, omgivelserne, 
menuen og gæsterne – det hele 
gik op i en højere enhed. Jeg vil 
gerne benytte denne lejlighed til 
at sige tusind tak for en kanon 
fest til de talrige forretningsfor-
bindelser, familiemedlemmer og 
venner af huset, der var mødt 
frem.”     

Seriøsitet, kvalitet og per-
sonlig kundepleje
”Regionens Løn & Bogføring 
spænder fra bogføring, fakture-
ring og debitor/kreditorstyring 

Regionens Løn & Bogføring - Assensvej 156 - 5500 Middelfart · Tlf.: 24 20 31 86 – E-mail: monaoranen@gmail.com 

over lønregnskab og momsafreg-
ning til klargøring af årsregn-
skaber til revisor. Kundekredsen 
indeholder blandt andet enkelt-
mands- og mindre håndværks-
firmaer, konsulenter, tømrer-, 
smede-, vvs- og shippingfirmaer. 
Dertil kommer detailhandel, 
automekanikere og diverse im-
port/eksportfirmaer.
Nøgleordene er seriøsitet, kva-
litet og personlig kundepleje. Vi 

opererer primært lokalt. Folk 
ved, hvor de har os, og at de al-
tid er velkomne til at ringe til os, 
hvis og når de har et spørgsmål 
omkring deres regnskaber, der 
kræver hurtig og kvalificeret 
besvarelse. Med os til at klare 
regnskaberne kan kunderne 
bruge al deres energi på de ker-
neaktiviteter, der sætter dagsor-
denen ude virksomhederne.”

Det er vigtigt for os at levere et godt resultat til tilfredse kunder 
og overholde vores aftaler, samt at undgå enhver anledning til 
reklamation. Kort sagt er målsætningen for fi rmaet at udføre 
kvalitetshåndværk til tiden – med sans for detaljerne!

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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Intego Odense A/S - Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV - Tlf. 99 36 42 60 
Fax. 99 36 42 61 - E-mail: intego@intego.dk - Web: www.intego.dk

Service 
-lokal og landsdækkende

Rullende elektromekanisk værksted
Hos Intego A/S kan du få 24 timers elektromekanisk reparation og service, så du sikrer, at produktionen i din virk-
somhed hurtigt kommer i drift igen i tilfælde af et nedbrud.  På mange anlæg kan der også være et stort potentiale i 
energioptimering. Vi gennemfører optimerende vedligehold og sikrer hermed, at dit anlæg kontrolleres og opgrade-
res, så det yder optimalt.

Vi beskæftiger os blandt andet med:
• Motorer m/u gear
• Salg af motorer og gear
• Højspændingsmotorer
• Servomotorer
• Tromlemotorer
• Generatorer

• Omvikling
• Lakering og ovntørring
• Udskiftning af lejer
• Vibrationsanalyse samt lejekontrol
• Servicepartner Kemppi
• Servicepartner Grundfos

• Kontrol og reparation af alle typer pumper
• Reparation og eftersyn af svejsere
• Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj 

iht. Arbejdstilsynets henvisninger
• Termofotografering
• Motorer på lager

Bedre og billigere arbejdslys med LED

- Der er altid penge at 
spare på lyset, og her 
er udskiftning af f.eks. 
lysstofrør med  LED-
lamper et oplagt valg, for 
LED vil så afgjort blive 
fremtidens lyskilde, siger 
montør ved Intego A/S, 
Odense-afdelingen, Claus 
Søgaard. 

Claus Søgaard har især til op-
gave at stå for servicering af bu-
tikker og restauranter som de 
fem, McDonalds har i Odense-
området, og på det seneste har 
der været ekstra fokus på restau-
ranten ved Rosengårdcentret ved 
Ørbækvej.
- Her har vi lavet optimering af 
lyset i arbejdsområdet ved køk-
kenet, fortsætter Claus Søgaard. 

Før var der, som der stadig er 
næsten overalt, lysstofrør, men 
nu har vi skiftet dem ud med 
moderne LED-pærer, som giver 
et langt klarere arbejdslys, der 
tilmed opleves som værende mere 
behageligt at arbejde i.

Tjent ind på tre år
- Selv om LED giver et langt bed-
re lys, bruger LED-pærer mindre 
strøm. I det her tilfælde kan vi 
halvere forbruget og dermed lys-
regningen for køkken-området, 
hvilket betyder, at investeringen i 
dette tilfælde vil være tjent ind på 
cirka tre år, siger Claus Søgaard.
- Ydermere har en LED-pære en 
levetid på cirka 50.000 timer, så 
der spares også penge ved, at der 
ikke med jævne mellemrum skal 
bruges penge og arbejdskraft på 
at skifte lysstofrør eller andre lys-
kilder ud. 
- Alt i alt er der både arbejdsmil-

jømæssige og økonomiske grunde 
til at investere i ny, moderne, 
strømbesparende LED-pærer 
med lang levetid, og det er kun 
et spørgsmål om tid, før de vinder 
indpas overalt. Det kan altid be-
tale sig at få sit lys set efter. Der 
er penge at spare, og prisen på el 
bliver næppe lavere fremover, si-
gere Claus Søgaard.
Restaurantchef Henrik Larsen er 
også tilfreds med den nye belys-
ning.
- Det giver meget bedre og mere 
behageligt lys at arbejde ved, end 
de gamle lysstofrør gjorde. Det 
gamle lys var mere gulligt og uty-
deligt. Som en sagde, da han kom 
her efter ændringen: »Nu kan 
man se, hvor rent her er«. Og hvis 
beregningerne for, hvornår inve-
steringen er tjent ind, holder stik, 
er vi godt tilfredse, siger Henrik 
Larsen.

Skraldespand og 
energimåler
Intego har også forsynet McDo-
nalds ved Rosengårdcentret med 
en skraldespand, fremstillet i Ita-
lien under navnet Superlizzy.
- Den komprimerer affaldet så 
meget, at den kun skal tøm-
mes én gang, hvor en almindelig 
skraldespand skal tømmes fire 
eller fem gange i samme tidsrum, 
og desuden sørger den for, at alle 
sjatter af sodavand, kaffe m.m. 
samles i en beholder, der er nem 
at tømme, siger Claus Søgaard.
McDonalds ved Ørbækvej tester 

nu, hvordan de fungerer i praksis.
Endelig har Intego gjort det nem-
mere at holde styr på elregnin-
gen.
- Det er sådan, at en restaurant 
som denne, der holder tempera-
turen på et passende niveau ved 
hjælp af et køleanlæg, skal betale 
en afgift af el-forbruget til dette, 
og for at gøre det let at holde styr 
på det har vi sat en energimåler 
op, der indsamler de fornødne op-
lysninger, og så kan McDonalds 
centralt via deres eget netværk 
nemt indhente de oplysninger, de 
skal bruge, siger Claus Søgaard 
fra Intego.

Samlede løsninger
Intego er en af landets førende 
virksomheder inden for samlede 
el-tekniske løsninger til erhverv, 
industri og infrastruktur. Be-
hovet for samlede løsninger har 
været og er støt stigende. Intego 
Odense  har en vækststrategi, 
der skal sikre dets mange fynske 
kunder en optimal service.
Intego har hovedsæde i Aalborg, 
men beskæftiger i alt fordelt over 
hele landet ca. 550 medarbej-
dere. Intego kan altså tilbyde at 
arbejde lokalt, men med et lands-
omfattende netværk i ryggen, og 
den store virksomhed stiller store 
krav til kvaliteten af det arbejde, 
der bliver udført og leveret til 
kunden.
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Byens Autopleje · v./ Joachim ”Jogge” Veith · Lollandsvej 11C · 5500 Middelfart · Tlf.: 22 48 99 09
E-mail: jv@byensautopleje.dk · Web: www.byensautopleje.dk · www.facebook.com/ByensAutopleje

Byens Autopleje

Det specialiserede Mid-
delfart-firma, som grund-
lagdes den 1. august 
2014, løser en lang række 
ind- og udvendige rengø-
rings, polerings og ved-
ligeholdelsesopgaver på 
biler og campingvogne

”Byens Autopleje servicerer en 
stor gruppe autoforhandlere, 
mekanikere og værksteder i 
hele Trekantsområdet med gen-
nemgribende ind- og udvendige 
rengørings- og plejeopgaver på 
biler af alle mærker, typer og år-
gange”, fortæller indehaver Joa-
chim ”Jogge” Veith. ”Sideløbende 

hermed betjener vi et stigende 
antal private kunder, som har 
fået øjnene op for, at der kan være 
gode penge at tjene på at lade sin 
brugte bil gennemgå en behand-
ling hos os før salg.    
Byens Autopleje kan stort set 
klare alt – fra indvendig støvsug-
ning, imprægnering og sæderens 
til vinyl- og rudebehandling samt 
højtryksrensning af motorrum og 
dørfalser. Udvendigt spænder vi 
fra bilvask og rensning af fælge 
og hjulkapsler samt fjernelse af 
tjærepletter, flyverust og insek-
ter til kvalitetspolering og lakfor-
segling. Over hele linjen er vores 
fornemste opgave at give bilernes 
slutbrugere en frisk og på alle 
måder optimal køreoplevelse”, 
slutter Joachim ”Jogge” Veith. 

sen. ”Hos os bevarer man også 
fabriksgarantien på sin nye bil, 
når vi stempler servicebogen. På 
specialefronten har både Ib og 
jeg stor erfaring med servicering 
og reparation af de populære bil-
mærker Peugeot og Citroen.”
 

Fokus på kvalitet 
og service
”Et særkende for Brenderup 
Autoservices måde at gribe tin-
gene an på er vores store fokus 
på kvalitet og service. Vi står 100 
% inde for vores arbejde, og det 
kommer blandt andet til udtryk 
ved, at vi kun benytter kvali-
tetsreservedele. I forbindelse 
med større service eller repara-
tionsforløb stiller vi gratis låne-
bil til rådighed – også for vores 
erhvervskunder, som kvit og frit 
kan gøre brug af værkstedets 
lånevarebil. Alle service og repa-
rationsopgaver udføres til aftalt 
tid og pris. I tilfælde af merom-

kostninger orienterer vi altid 
kunden om omfanget af disse, 
så ubehagelige økonomiske over-
raskelser undgås. På sigt er det 
planen at udvide aktiviteterne 
med salg af brugte kvalitetsbiler 
af alle mærker. Alle interessere-
de er velkomne til at tjekke vores 
hjemmeside og kontakte os for 
mere detaljeret info”, afrunder 
Lars Andersen.  

Brenderup Autoservice
Det nordvestfynske 
autoværksted, som be-
skæftiger to mekanikere, 
står over hele linjen for 
kvalitetsarbejde til kon-
kurrencedygtige priser

”Brenderup Autoservice betjener 
en bred kundekreds, der geogra-
fisk fordeler sig jævnt over hele 
Middelfart-, Bogense- og Tre-
kantsområderne”, fortæller in-
dehaver Lars Andersen. ”Selv er 
jeg udlært i 1988 og har arbejdet 
uafbrudt i branchen lige siden. 
I 2008 overtog jeg Brenderup 
Autoservice, hvis personalestab 
udover mig selv tæller mekani-
ker Ib Lund Nielsen med over 
30 års erfaring i autobranchen. 
Uanset bilmærke kan vores kun-
der forvente kvalitetsarbejde 
til yderst konkurrencedygtige 
priser”, fortsætter Lars Ander-

Brenderup Autoservice ApS · v./ Lars Andersen · Fruerhøjvej 66 · 5464 Brenderup Fyn · Tlf.: 64 44 15 00
E-mail: service@brenderup-auto-service.dk· Web: www.brenderup-auto-service.dk 
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Bennike El i Middelfart la-
der sig ikke mærke med, 
at fi rmaet fylder 100 år i 
år. Tværtimod. Her er der 
fart på i et stærkt kon-
kurrencepræget marked, 
og fi rmaets indehaver, 
Jesper Bennike, fjerde 
generation i fi rmaet, gør 
nu klar til at fl ytte sig 
selv og de cirka femten 
ansatte over i en større 
bygning - og som om det 
ikke var nok, så er der en 
helt ny webshop fra fi r-
maet lige på trapperne.

Der er ikke noget at sige til, at 
Jesper Bennike benytter sig af 
postvæsenets brevkrise med 
deraf følgende lukninger af post-
huse til at købe det gamle post-
hus på Stationsvej 36 lige ved 

banegården i Middelfart. For der 
er trangt med pladsen på den 
nuværende adresse, nabobyg-
ningerne Odensevej 5 og 7. Der 
er administrationslokaler i nr. 
fem, som firmaet overtog for fem 
år siden, og i nummer syv er der 
120 kvadratmeter til at udstille 
de mange flotte lamper.

Dobbelt så stor butik
- I vores nye bygning får vi en 
butik, der er dobbelt så stor, så 
vi vil virkelig kunne præsentere 
alle vores forhandlere inden for 
belysning, bl.a. Louis Poulsen, 
Le Klint, Flos og de nye mærke-
varer, vi har på vej, på en langt 
bedre måde, siger Jesper Ben-
nike.
- Vi overtager det gamle post-
kontor 1. februar, og så går vi i 
gang med at omdanne en del af 
det til en rigtig flot butik, hvor 
vores kunder vil kunne se vort 
store udbud af lamper på den 
bedst mulige måde, og den an-
den del til at kunne rumme vores 
el-afdeling, hvor pladsbehovet i 

dag overstiger mulighederne her 
på Odensevej, fortsætter Jesper 
Bennike.
- Ydermere får vi løst vores par-
keringsproblemer. Sammen med 
postkontoret får vi den store 
parkeringsplads, der blev brugt 
til postbilerne, lige ved siden af, 
hvor der bliver god plads både til 
kundernes biler og vores mange 
firmabiler. 

Femten ansatte
- Vores primære forretningsdel 
har været og vil stadig være el-
delen, og her glæder vi os også til 
at få bedre plads at røre os på. Vi 
er efterhånden blevet ca. femten 
ansatte, og nogle af dem har be-
hov for en skrivebordsplads, og 
det bliver nemmere at opfylde det 
behov på Stationsvej. Vi er kom-
met godt igennem finanskrisen, 
og det går godt i det marked vi 
dækker, som primært er Mid-
delfart og Fredericia, selv om vi 
også påtager os større opgaver 
rundt om i landet.
Hvis ombygningen følger tids-

Odensevej 7 - 5500 Middelfart
Tlf.: 64411066 - Fax: 64415066
jesper@bennike-el.dk
www.bennike-el.dk
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planen, vil Bennike El kunne 
flytte i de nye lokaler i maj/juni. 
Den bygning, der rummer butik-
ken i dag, vil så blive udlejet til 
en anden erhvervsdrivende, og 
den anden, nummer fem, vil blive 
omdannet til bolig og udlejet. 

Webshop
I længere tid har firmet arbejdet 
meget intenst på at få gang i net-
handel.
- I slutningen af februar venter 
vi at kunne lancere vores webs-
hop under navnet www.benni-
keshop.dk, og her er målgruppen 
naturligvis hele landet, siger 
Jesper Bennike. Vores lokale 
kunder kan selvfølgelig også her 
få et overblik over, hvad vi byder 
på, men de har jo muligheden 
for at se dem rigtigt i vores nye, 
flotte butik.
- I webshoppen vil man kunne 
købe alle de belysningsartik-
ler, vi fører, og der er flere nye, 
spændende mærkevarer på vej, 
men det er endnu for tidligt 
at afsløre hvilke. Vi går meget 
ambitiøst ind i dette projekt og 
bruger mange penge og kræfter 
på det, men det er min holdning, 
at skal man have succes med en 
webshop, eller andet, så skal det 
gøres ordentligt og helhjertet. 
Ellers kan man lige så godt lade 
være, siger Jesper Bennike, der 
som nævnt er fjerde generation i 
Bennike El og overtog firmaet i 
2004. Muligheden for at der også 
kommer en femte generation, er 
til stede med tre sønner og en 
datter i familien.
- Så vi har gjort, hvad vi kan, for 
at sikre en god fremtid for Ben-
nike El og følge med udviklin-
gen, siger Jesper Bennike.

tager styrket hul 
  på nye100 år
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✓Nybygning ✓ Sommerhuse
✓ Vinduer & døre efter mål
✓ Totalentreprise ✓ Køkkener HTH

✓ Alt forefaldende
arbejde udføres

✓ Tagekspert

v/ Finn og Michael Jacobsen · Tlf. 64 46 1712
Biltlf. 20 49 1712 · 40 45 17 12

E S Ejby tømrer- &
Snedkerforretning I/S

Tømrer-&
Bygningssnedker

✓Nybygning ✓ Sommerhuse
✓ Vinduer & døre efter mål
✓ Totalentreprise ✓ Køkkener HTH

✓ Alt forefaldende
arbejde udføres

✓ Tagekspert

v/ Finn og Michael Jacobsen · Tlf. 64 46 1712
Biltlf. 20 49 1712 · 40 45 17 12

E S Ejby tømrer- &
Snedkerforretning I/S

Tømrer-&
Bygningssnedker
✓Nybygning ✓
✓ Vinduer & dø
✓ ToToT talentrerer pris

✓

TømrTømrT
Bygningssnedker

Finn Jacobsen: Mobil: 20 49 17 12 · fi nn@ets-ejby.dk
Michael Jacobsen: Mobil: 40 45 17 12 · michael@ets-ejby.dk

NØRREGADE 137 · 5592 EJBY · TLF. 64 46 17 12 · WWW.ETS-EJBY.DK

✓Nybygning ✓ Sommerhuse
✓ Vinduer & døre efter mål
✓ Totalentreprise ✓ Køkkener HTH

✓ Alt forefaldende
arbejde udføres

✓ Tagekspert

v/ Finn og Michael Jacobsen · Tlf. 64 46 1712
Biltlf. 20 49 1712 · 40 45 17 12

E S Ejby tømrer- &
Snedkerforretning I/S

Tømrer-&
Bygningssnedker

v. Finn og Michael Jacobsen

Oculi Optik THIELE
Algade 39 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 11 07
www.thiele-middelfart.dk
middelfart@thiele.dk

ÅBNINGSTIDER:
Mandag – torsdag:  ...........................09:30 – 17:30
Fredag:  ............................................. 09:30 – 18:00
Lørdag:  ............................................. 10:00 – 13:00

GLAS 
er ikke bare glas… 

- siger indehaver Benno 
Steen Jeppesen.

”Hos Oculi Optik THIELE går 
vi ind for kvalitet og leverer kun 
topkvalitet og ditto service. 
Eksempelvis kører vi aldrig med 
urealistiske tilbudskampagner 
og ikke holdbare prisangivelser. 
Hvor ofte har man ikke hørt pri-
sen på en vare beskrevet i upræ-
cise og nærmest vildledende 
vendinger a la ”produktet fås fra 
det og det beløb”. Ønsker kunden 

så at købe varen til ”fra-prisen”, 
træder der straks nogle undta-
gelser i kraft, der alle har til for-
mål at få prisen til at lande på et 
højere og mere realistisk niveau.
Oculi Optik THIELE går ind for 
vejledning frem for vildledning. 
Vi bruger informativ annonce-
ring, renset for uklare formule-
ringer, når det gælder priser og 
udbud. Vores kunder opsøger os, 
fordi de vil have mere ud af deres 
syn. De forventer, at de produk-
ter vi leverer, er identiske med 
dem, vi annoncerer for, og hér er 

vi helt på bølgelængde med kun-
derne. I Oculi Optik THIELE 
stiller vi høje kvalitetskrav til 
de produkter, vi sælger, og det 
afspejler sig i realistiske pri-
sangivelser. Men det forhindrer 
selvfølgelig ikke vores kunder 
i at gøre en god handel”, smiler 
Benno Steen Jeppesen. ”Alle in-
teresserede er velkomne til at 
kigge ind i butikken, tale med 
vores dygtige og engagerede 
medarbejdere og se nærmere på 
vores store udbud af kvalitetsløs-
ninger.”
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Østergade 40 - 5500 Middelfart
Tlf.: 59 48 95 70 - Fax: 76 24 49 40
E-mail: middelfart@nordfynsbank.dk · Web: www.nordfynsbank.dk
Åbningstider:   
Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-16. Torsdag kl. 10-17:30

”Nordfyns Bank Middelfarts ak-
tivitetsområde ligger naturligt 
indenfor kommunerne Middel-
fart og Fredericia”, fortæller fili-
aldirektør Leif Andersson. ”Siden 
filialens etablering i 2010 er den 
vokset fra seks til ti medarbejde-
re, der alle er lokale folk med fin-
geren på pulsen, når det gælder 
Trekantsrådets udviklingsmu-
ligheder. Vores nye erhvervskun-
dechef Martin Schubert er bosid-
dende i Fredericia kommune og 
har via sit fintmaskede erhvervs-
netværk stort lokalkendskab.” 

Vi vil vores kunder
”Jeg kommer fra en stilling som 
erhvervskundechef i Frøs i Fre-
dericia”, beretter Martin Schu-
bert og fortsætter: ”Som mindre 
pengeinstitut har Nordfyns Bank 
stort potentiale som medspiller 
og sparringspartner for lokalom-
rådets mange små og mellemsto-

re virksomheder. Begreber som 
tilgængelighed og kommunika-
tion spiller centrale roller i vores 
arbejde. Vi vil vores kunder og er 
altid til at få i tale. Hos os bliver 
kunden aldrig et tilfældigt num-
mer i et eksternt callcenters tele-
fonkø. Vi kender vores kunder, og 
de kender os. Såvel i privat- som 
i erhvervsregi har folk mulighed 
for med kort varsel at få deres 
personlige rådgivere i tale.”  

Sparring og ideudvikling
”Erhvervsteamet i Nordfyns 
Bank Middelfart har stor erfa-
ring, når det gælder sparring og 
ideudvikling”, fortsætter Martin 
Schubert. ”Her stiller vi løbende 
vores specialviden og kompeten-
cer til rådighed for kunderne. I og 
med at vi som udgangspunkt sæt-
ter os i kundens sted og rådgiver i 
overensstemmelse med hans eller 
hendes reelle ønsker og behov, er 
vi med til at gøre en forskel i for-
hold til en række konkurrerende 
pengeinstitutter.” 

Tæt samarbejde 
med Nordfyns Finans
”Omkring leasing og finansiering 
af rullende materiel samarbejder 
vi tæt med Nordfyns Finans, som 
etableredes i 1980 og er et 100 % 
ejet datterselskab af Nordfyns 
Bank”, siger Leif Andersson. 
”Samarbejdet omfatter blandt 
andet leasing og finansiering 
af entreprenør- og landbrugs-
maskiner, vare-, lastbiler og 
transportmateriel samt per-
sonbiler til erhverv, taxaer, tu-
ristbusser, rutebiler og trucks. 

Ultimo 2014 ansattes 
Martin Schubert som 
chef for Nordfyns 
Bank Middelfarts 
driftige erhvervsteam, 
som nu tæller tre 
medarbejdere. 
Hermed udvider 
fi lialen, der i alt 
beskæftiger 10 
medarbejdere, sit 
fokus på erhvervslivet

Nordfyns Finans har stort lo-
kalkendskab, viden og erfaring 
indenfor den finansielle sektor, 
og det sikrer vores kunder hurtig 
ekspedition og korte svartider – 
oftest indenfor 24 timer.”

Sponsorpenge 
til lokalsporten
”Sidst men ikke mindst afspejler 
Nordfyns Bank Middelfarts en-
gagement sig via en række spon-
sorater af såvel økonomisk og 
udstyrsmæssig art, der kommer 
lokalsporten til gode. På fodbold-
fronten sponsorerer vi førstedi-
visionsholdet FC Fredericia. Ved 

holdets hjemmebanekampe net-
værker vi under uformelle former 
med en række kunder og sam-
arbejdspartnere fra det lokale 
erhvervsliv. Endvidere støtter vi 
Fjeldsted Speedway, Middelfart 
Boldklub, Middelfart Volley og 
Middelfart Golfklub samt flere 
af Trekantsområdets sports- og 
idrætsforeninger. Nordfyns Bank 
Middelfart vil det lokale”, slutter 
Leif Andersson. 

Østergade 40, Middelfart
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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.  

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.  

Her er der også brug  
for de gamle dyder
Godt håndværk og høj 
kvalitet er altid i højsæ-
det, når Murerfirmaet 
Rishøj A/S udfører en op-
gave, men når det gælder 
ombygning eller renove-
ring af en gammel kirke 
bliver der også brug for 
de gamle håndværker-
dyder og gammel kunnen. 

- Der er lidt prestige blandt 
håndværkere i at få lov til at 
arbejde med gamle kirker, for 

det er spændende arbejde, siger 
murermester Peter Rishøj, hvis 
firma siden sidste sommer har 
arbejdet på renovering af Mid-
delfart Kirke og Føns Kirke. 
Arbejdet med Føns, en af lan-
dets ældste landsbykirker, er 
afsluttet, mens det noget større 
arbejde på Middelfart Kirke først 
er helt færdigt til sommer.
- Vi har haft begge kirker pakket 
helt ind i plastik, så vi har kun-
net arbejde beskyttet mod både 
regn og frost, siger Peter Rishøj. 
Middelfart Kirke har fået et nyt, 
særligt glaseret tegltag, hvor vi 
måtte til Tyskland for at finde 
den rigtige type, så det nye tag 
kunne komme til at ligne det 
gamle, der var sort, men med 
mange nuancer, der spiller, når 
solen skinner. 
- Føns Kirke har vi også skiftet 

tag på. Det gamle tegltag var 
meget slidt, og stormen for godt 
et år siden tog hårdt på det. Her 
har vi lagt danske, håndstrøgne 
vingetegl på, siger Peter Rishøj.
Rishøj A/S blev stiftet i 1960erne, 
og Peter Rishøj har været med-
ejer siden 1997. Firmaet hører 
med sine ca. 30 ansatte til blandt 
de større på Fyn og har stor eks-
pertise inden for bl.a. kirke- og 
skolerenoveringer.
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Din Mekaniker • Jakob Kærsbøl • Alsvej 1 • 5500 Middelfart • 64 41 40 44 • mekanikerenmiddelfart@gmail.com
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By INGEMANN
Din nye AV partner

By INGEMANN er specialiseret i custom installation 
- vores erfaring sikrer dig godt i mål med din AV løsning.

Den unikke dokumentation sørger for at 
forventningsafstemningen er i top 

- og kunden derved er sikret den optimale løsning.

OVERVÅGNING 
VERIFIKATION

INFOSKÆRME 
TYDELIGT BUDSKAB

INTELLIGENT LYSSTYRING 
SMART LIVING

ELEKTRISKE GARDINER 
SOLAFSKÆRMNING

AV TILPASSET 
AUDIO/VIDEO LØSNINGER

MØDELOKALER 
PÅLIDELIGE FACILITETER

DOKUMENTATION 
KORREKT INSTALLATION

HJEMMEBIOGRAF 
EKSTRAORDINÆR OPLEVELSE

Privat og erhverv - se mere - og lad dig inspirere på: 

www.byingemann.dk



 15

KONTAKT MV-TRYK PÅ 6441 1562 OG HØR HVAD VI KAN GØRE FOR DIG OG DIN VIRKSOMHED

Værkstedsvej 34   I   Skrillinge   I   5500 Middelfart   I   Tlf: 64411563   I   Mobil: 23 41 44 08/ 41 19 10 61   I   info@mvtryk.dk

WWW.MVTRYK.DK

Det går godt hos trykkeren i 
Skrillinge. Nærmere betegnet 
hos MV-Tryk på adressen Værk-
stedsvej 34.
I en tid hvor dele af erhvervslivet 
stadig kan mærke dønningerne 
efter den økonomiske krise, glæ-
der indehaveren Ole Olsen sig 
over, at hjulene drejer med god 
fart i hans virksomhed.
--I disse tider synes jeg, det er 
vigtigt også at fremhæve de po-
sitive nyheder. Derfor glæder jeg 
mig meget over, at vi nu har fået 

dobbelt så store lokaler , og at vi i 
den forbindelse samtidig har ud-
videt vores maskinpark, fortæl-
ler Ole Olsen.

Digitale investeringer
Han nævner samtidig, at MV-
Tryk også har investeret yderli-
gere på det digitale område.
--Eksempelvis betyder det, at der 
hos os er plads til både den lille 
håndværker, der kun ønsker 100 
tryksager såvel som den store 

virksomhed, der skal have trykt 
flere tusinde eksemplarer. Dertil 
kommer, at vi nu kan lave eks-
klusive løsninger på de forskel-
lige tryksager ved hjælp af folie-
tryk. Der findes et meget stort 
udvalg af folier, alt lige fra guld 
og sølv over i farvede folier, siger 
Ole Olsen.

Vigtig dialog med kunden
Hos MV-Tryk, hvis historie går 
mere end 100 år tilbage, har man 

altid lagt vægt på dialogen med 
kunden.
--Vores kerneydelse er høj faglig 
forståelse for opgaven og sam-
men med kunden at finde den 
bedste løsning. Vi hjælper gerne 
fra idé til færdig løsning og ser 
en udfordring i at løse specialop-
gaver af enhver art, understre-
ger Ole Olsen.

VOKSER TIL DOBBELT STØRRELSE
I en tid hvor krisen stadig kradser, glæder indehaveren af MV-Tryk i Skrillinge, Ole Olsen, 
sig over, at hans virksomhed har vind i sejlene, og der dermed er plads til investeringer.
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Fantastisk
standardbuffet

Andres luksus
- vores standard

Rejecocktail:
  Med sprød icebergsalat, luxusrejer, asparges, 

caviar og thousand island dressing
Hertil hjemmebagt flütes

kr. 25,-

89,-

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

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Gælder fra
02.01.15

Alt er
hjemme-

lavet

HvoRfoR?
Hjemmelavet

Kvaliteten
Prisen

Nemt at stå med
DeRfoR

Priser er 
gældende til 

01.06.15
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

Panna Cotta  

kr. 25,-

Buffet:
Kyllingestykker med persille
Rødvinsbraseret oksecuvette 

Kamfilet fyldt med orientalsk osteblanding
Bulgursalat med nødder og æble/orangecreme

Sprøde salater med ”mormor” dressing
Tomatsalat

flødekartofler

Stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt

Med hvide, brune og franske kartofler, 
vildtsauce, ribsgelé, asier og waldorfsalat

Buffet eller stegeret

Natmad:
flødelegeret 

aspargessuppe med 
kødboller.

Hertil flütes

Kr. 25,-

AUDI A6 Avant,
Multitronic
LEASING:
3.800,-/md.

BMW 520d
Touring Steptronic

LEASING:
3.990,-/md.

AUDI A4 Avant,
Multitronic
LEASING:
3.600,-/md.

BMW 520d
Touring Steptronic

LEASING:
3.990,-/md.

SE FLERE BILER PÅ: WWW.DKCLASSICCARS.DK
Søren W. Isaksen · salg@dkclassiccars.dk

Bytoften 10 · 5550 Langeskov · Tlf. 60 10 15 12
Åbningstider: Hverdage 9-17  ·  Søndag 13-16

Leasingpriser er excl. moms. Leveringsomkostninger kr. 3.450,-

Kim Olsen · Tlf. 28 96 98 60
www.g-e-a.dk · info@g-e-a.dk

E J E N D O M S S E R V I C E
A N L Æ G S G A R T N E R
E J E N D O M S S E R V I C E
A N L Æ G S G A R T N E R

Svane Køkkenet Odense Erhverv · Rødegårdsvej 180 · 5230 Odense M · Tlf. 66 17 56 78

odense@svane.com  ·  www.svane.com

Åbningstider: Mandag – fredag: kl. 9:00 – 17:30  Lørdag: kl. 10:00 – 14:00

EN AF LANDETS STØRSTE AKTØRER!

I løbet af fire år har Svane 
Køkkenet Odense gen-
nemgået en dynamisk 
udvikling, der betyder at 
virksomheden har ero-
bret markedsandele og 
er vokset fra at være en 
mellemstor aktør til at 
være en af de største!

Svane Køkkenet Odense Erhverv 
er nu en af landets største Er-
hvervs køkkencentre indenfor 
salg til Projekter – Typehuse 
– Håndværksmestre – Boligfor-
eninger – og Storentreprenører!

”Svane Køkkenet Odenses suc-
ces kan blandt andet aflæses 
via det faktum, at vi på perso-
nalefronten er gået fra 9-17 an-
satte”, fortæller indehaver Car-
sten Eriksen. ”Både privat- og 
erhvervsafdelingen er vokset, 
men den primære vækstfaktor 
er sidstnævntes erobring af nye 
markedsandele. Svane Køkke-
nets erhvervsafdeling er blevet 
en efterspurgt samarbejdspart-
ner i dagens byggebranche.”  

Professionel bestyrelse
”Siden 2010 har Svane Køkkenet 
Odense vækst kommet til udtryk 
via et indekstal på over 150. For 
at sikre og stabilisere den fort-
satte vækst har Svane Køkkenet 
Odense udpeget en professionel 

bestyrelse, der tæller en advo-
kat, en afsætningsspecialist og 
en marketingansvarlig. Udover 
en fortsat vækst er en vigtig 
opgave for den ny bestyrelse at 
sikre en solid konsolidering af 
selskabet.”

Vi bygger på erfaring
”I et stigende antal byggeprojek-
ter involveres vores specialisere-
de fagfolk lige fra den indledende 
projekteringsfase. Her er der 
ikke plads til fejl. Man konkur-
rerer på tempo, pris og kvalitet, 
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" Vi går effektivt til enhver
opgave i VVS-installationer…"

Vestfyns VVS Service har 
specialiseret sig i total-
løsninger, når det handler 
om renovering af bade-
værelser. Fra ide til udfø-
relse involverer fi rmaet 
de bedste materialer og 
de dygtigste fagfolk.

Ønsker du at renovere dit ba-
deværelse og kunne du tænke 
dig en totalløsning, hvor du får 
professionel rådgivning fra start 
til slut og samtidig overlader alt 
praktisk arbejde til en erfaren 
fagmand, ja, så kommer du ikke 
uden om Vestfyns VVS Service 
med adressen på Granlyvej 44 i 
Ejby.

Tilbyder totalløsninger
-Typisk vil vi i samarbejde med 
kunden lave en tegning over det 
nye badeværelse, hvor vi samtidig 

vil udvælge de materialer, kun-
den finder mest egnede. Og hvis 
der så er tale om en totalløsning, 
går vi i gang med alt det prakti-
ske, hvilket også betyder, at vi 
tilknytter de nødvendige fagfolk. 
På den måde skal kunden ikke 
tænke på andet, end hvordan det 
nye badeværelse skal udformes 
og med hvilke produkter, siger 
indehaveren af Vestfyns VVS 
Service, Torben Johansen.
Han oplyser samtidig, at hans 
firma kun bruger anerkendte 
produkter, der er kendetegnet 
ved høj kvalitet og miljøvenlig 
sanitetsteknik. Som eksempelvis 
produkterne fra HANSGROHE, 
DANSANI OG IFÖ.
-Lige siden 1986 har vi tilbudt so-
lide VVS-løsninger til vores man-
ge kunder, som stiller store krav 
til funktionalitet, holdbarhed og 
det pæne æstetiske udtryk. Det 
betyder samtidig, at vi altid kun 
har samarbejdet med kendte og 
kvalitetsbevidste leverandører, 
understreger Torben Johansen, 

der i øvrigt også er indehaver af 
VVS Gården i Strib.

Kun godkendte produkter
Vælger en kunde at indgå et 
samarbejde med Vestfyns VVS 
Service, er vedkommende altid 
sikret mod ubehagelige overra-
skelser. 
--Vi forhandler udelukkende pro-
dukter, der er godkendt af Bo-
ligministeriets Godkendelsesud-
valg for vand- og afløbsmateriel. 
Bedre kendt som VA-godkendte 
produkter. I mange tilfælde skyl-
des defekte installationer, at der 
er anvendt produkter af for ringe 
kvalitet eller at lovpligtige for-
skrifter ikke er overholdt. Hvis 
man eksempelvis får en vand-
skade, og der ikke er brugt VA-
godkendte produkter, ja så dæk-
ker forsikringen ofte ikke. Men 
det kommer kunden altså ikke 
til at opleve, når vedkommende 
handler med os, fastslår Torben 
Johansen.

Bred vifte af services
Udover renovering af badeværel-
ser tilbyder Vestfyns VVS Ser-
vice en bred vifte af opgaveløs-
ninger inden for flere forskellige 
områder. 
Således har virksomheden også 
mangeårig erfaring med eksem-
pelvis servicering og opsætning 
af varmesystemer, installation af 
ventilationsanlæg, samt service-
ring af olie-, gas- og stokerfyrs-
anlæg.
-Vi klarer både små og store op-
gaver for private, erhverv, indu-
stri og landbrug. Vi lægger vægt 
på loyalitet og ærlighed over for 
vores kunder. Når en kunde væl-
ger Vestfyns VVS Service som 
samarbejdspartner, kan vedkom-
mende være sikker på kvalitet 
udført til tiden. Samtidig er vi en 
del af Tekniq, OR og GSR. Det 
betyder, at vores kunder altid 
har en garanti for det arbejde, 
vi udfører for dem, siger Torben 
Johansen.

- FORTJENER DEN IDEELLE LØSNING
NÅR DIT Badeværelse
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Alfa Romeo 
Spider 2,0 TS

Cabriolet - 1991
PRIS 

119.000,00 KR

Mercedes Benz 
SLK 230 

1998
PRIS 

187.000,00 KR

Jaguar E-Type 
5,3L V12

1972
PRIS 

299.000,00 KR

Karmann Ghia - 
Type 14

1971
PRIS 

136.000,00 KR

Opel GT
1900
1971
PRIS 

105.000,00 KR

Porsche 911 
Carrera

1975
PRIS 

250.000,00 KR

Volkswagen Type 
2 Camper

1968
PRIS 

179.000,00 KR

Porsche 356 
Speedster 

Replica - 1954
PRIS 

250.000,00 KR

SE FLERE BILER PÅ: WWW.DKCLASSICCARS.DK
Søren W. Isaksen · salg@dkclassiccars.dk

Bytoften 10 · 5550 Langeskov · Tlf. 60 10 15 12
Åbningstider: Hverdage 9-17  ·  Søndag 13-16

KOM TIL ÅBENT HUS
21. & 22. februar 2015.

Begge dage kl. 10.00-16.00• Total entreprise
• Køkken / bad
• Loft / gulv arbejde
• Døre / Vinduer
• Renovering af hele boligen
• Forsikringsskader.

Kustrupvej 31, 5500 Middelfart
Tlf. 64 40 33 02 · 24 40 81 53
e-mail: Kustrup@Kustrup.dk · www.kustrup.dk

Kustrup Tømrer- &
Snedkerværksted A/S

K.
T.
V.

Høj standard

og troværdighed,

er en æressag
for os

3. GENERATION SIDEN 1937

Tilbud...
Vi har lavet et sommertilbud på vores gas/sol unit med
indbygget gaskedel og øvrige komponenter til et komplet
solvarmeanlæg. Unitten skal blot tilsluttes 2 solfangere på
taget for at fungere som et komplet gas/sol anlæg i et
tidsløst og pladsbesparende design.

Tilbud uden solfangere, med 15 års garanti på veksler
og klimastyring.

Milton Sunline 210
Unit pris
inkl. moms    19.995.-
Så længe lager haves.

Her får du en kompakt gas/sol unit med indbygget
SmartLine gaskedel (A mærket), 210 L varmtvandsbeholder
med solvarmespiral, solvarmegruppe med pumpe,
styring og ekspansionsbeholder.styring og ekspansionsbe

VVS-TEK

SILDEGRAVSBANKEN 9  .  5466 ASPERUP  .  TLF. 64 48 18 68 / 26 20 12 64
www.vvs-tek.dk

VVS-TEK

Murerfirmaet Rishøj A/S  | Værkstedsvej 14 | DK-5591 Gelsted | Tlf.: 64 49 11 28
www. www.rishoejas.dk

Mere end 
40 års erfaring
• Alle opgaver udføres – stort som småt
• Smukke løsninger med kvalitet i top
• Totalentrepriser gennemføres sikkert med  
 professionelt netværk af dygtige samarbejdspartnere

Onsdag den 10. december 2014 55

 ■ Status Quo har tidligere spillet i Lillebæltshallen og ved Rock Under Broen. Næste år er der mulighed for et 
gensyn med de rutinerede briter ved Rock Under Broen.  Foto: Danny CliFForD

Firmaet med mere 
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•  Alle opgaver udføres 
 - stort som småt.

•  Smukke løsninger 
 med kvalitet i top.

•  Totalentrepriser gennemføres  
 sikkert med professionelt netværk  
 af dygtige samarbejdspartnere.

MIDDELFART 
SPILDEVAND

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

Stigende aktiviteter i den forbin-
delse er klimatilpasning og etab-
lering af moderne løsninger, der 
skaber nye rammer for naturop-
levelser og rekreativ merværdi i 
byrummet – blandt andet i form 
af nye, grønne opholds- og møde-
steder 
Indtil for få år siden tyede man 
typisk til nedgravningsløsninger 
i form af underjordiske bassiner, 

Forsyningsvirksomhedens hovedopgaver er rens-
ning og afledning af regn- og spildevand. 

når det gjaldt tacklingen af regn-
vandsproblemer. I dag anvender 
man bedre, billigere og mere ro-
buste løsninger, der kan klare 
såvel skybrud som hverdagsregn, 
idet vandet nu håndteres på jord-
overfladen, der hvor det falder. 
Via eksempelprojektet Klima-
Byen er Middelfart Spildevand 
med til at vise, hvordan klima-
tilpasning kan gå hånd i hånd 
med byudvikling. Alt regnvand, 
der falder på offentlige veje og 
grønne områder, samt offentlige 

bygninger i projektområdet, sø-
ges afkoblet fra fælleskloakken 
og håndteret på overfladen – for 
eksempel i grønne anlæg og ren-
der.             

Et stadigt renere vandmiljø
Blandt Middelfart Spildevands 
øvrige igangværende projekter er 
planlægning af energibesparen-
de foranstaltninger. I løbet af de 
kommende år tænkes de eksiste-
rende regn- og spildevandsanlæg 
udviklet fra at være energifor-
brugende til at blive energipro-
ducerende. Parallelt hermed er 
der netop nu en række forunder-

søgelser i gang omkring realise-
ringen af Middelfart Spildevands 
planer om at samle de gamle ren-
seanlæg i Ejby, Gelsted, Brende-
rup og Nr. Aaby i ét nyt anlæg, 
sammen med Bogense. Det ny 
anlæg, der ventes at kunne stå 
færdigt indenfor en 5-6 årig 
periode, udstyres med billige, 
fleksible og robuste jern- eller 
plastiktanke frem for underjor-
diske bassiner. De overordnede 
mål og ambitioner med initiati-
ver som disse er, at Middelfart 
Spildevand såvel her og nu som 
i fremtiden skal kunne bidrage 
til borgernes sundhed gennem et 
stadigt renere vandmiljø.
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Mekanikeren  · v/Jakob Kærsbøl  · Alsvej 1 · 5500 Middelfart · Tlf.: 64 41 40 44
E-mail: mekanikerenmiddelfart@gmail.com 

Siden fi rmaets etablering 
i august 2012 er mæng-
den af opgaver steget 
støt, så indehaver Jakob 
Kærsbøl har øget antallet 
af ansatte. 
Dermed er Mekanike-
ren gået fra at være en 
solovirksomhed til i dag 
at beskæftige tre dygtige 
medarbejdere  

”Mekanikeren er blevet rigtigt 
godt modtaget lige fra starten, og 
i dag betjener værkstedet en bredt 
funderet kreds af trofaste kunder 
fra hele Middelfart- og Trekants-
området”, fortæller Jakob Kærs-
bøl. 
”Vi servicerer og reparerer biler 
af alle mærker og årgange og rå-
der over et opdateret udvalg af ori-
ginale testere. For alle bilmærker 
gælder det, at folk beholder deres 
nybilsgaranti, når vi stempler de-
res servicebog. Vi har mange års 
erfaring med mærkerne Peugeot 

og Citroen og deltager løbende i 
opkvalificerende kursus- og efter-
uddannelsesforløb – blandt andet 
i FTZ-regi.” 

Vi giver os tid til kunderne
”God kundekontakt og kommuni-
kation er en stadigt vigtigere del 
af den travle hverdag. Vi giver os 
tid til vores kunder. Således er det 
en fast procedure for os at forkla-
re baggrunden for reparationer og 
udskiftninger for vores kunder. 
Der er garanti på alle værkstedets 
ydelser, og vi gør vores yderste for 

at levere et godt produkt hele ve-
jen igennem. Mekanikeren med-
virker i DBR-kæden, som indtil 1. 
januar i år var kendt under nav-
net CAD – sammenslutningen af 
frie autoværksteder i Danmark. 
Når det gælder salg af brugte 
biler, kan vi tilbyde et stort og 
varieret sortiment i alle mærker 
– også Peugeot og Citroen. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte os for mere detaljeret 
info og kigge ind på adressen Als-
vej 1 i Middelfart”, slutter Jakob 
Kærsbøl.

Mekanikeren

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.

1954-2015
61 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

GIV EN GAVE! 
Mangler du give-aways til en messe eller 
kampagne, Profi ltøj eller gave til fi rmaets 
kunder og ansatte... - SÅ SPØRG OS!

Lysemosegyden 3 · 5683 Haarby · Telefon: 6373 0042
info@azreklamegaver.dk · www.azreklamegaver.dk

Hotel Aarup Kro
Bredgade 10
5560 Aarup

Tlf.: 6443 1013
hotelaarupkro@mail.tele.dk

 www.hotelaarupkro.dk

Byens madsted - Diner transportable

I restauranten har vi plads til 50 personer, 
og derudover har vi selskabs-lokaler 
med plads til 10-90 personer.
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HOLMEGAARD ANLÆGSGARTNER ApS · Stationsvej 10 · 5464 Brenderup · Tlf.: 20 77 39 86
Mail: h_holmegaard@mail.tele.dk · Hjemmeside: www.holmegaardgartner.dk 

Henrik Holmegaard fra 
Brenderup har været på 
meget havearbejde som 
selvstændig i 15 år og har 
mange faste kunder.

I de 15 år, Henrik Holmegaard 
har drevet Brenderup-virksom-
heden Holmegaard Anlægsgart-
ner ApS, har han fået mange 
faste kunder på begge sider af 
Lillebælt. Senest har Holmega-
ard også udvidet med en afdeling 

i Fredericia. - Vore sølvgrå biler 
ses ofte på hele Fyn og i trekant-
området, siger Henrik Holme-
gaard. Det er offentlige institu-
tioner, virksomheder og private, 
som bruger os både til helt nye 
haveanlæg og til vedligeholdelse.

Haver til nye huse
Han fortæller, at Holmegaard 
Anlægsgartner mellem 20 og 25 
gange om året er med til at gøre 
et nyt hus indflytningsklare, med 
fliser, hække, græsplæne og hvad 

kunder ønsker, som gør det spæn-
dende og overkommeligt for de 
nye ejerne selv at tage fat på, når 
flyttekasserne er pakket ud. 
- Vi er nu 10 medarbejdere, der 
året rundt passer haveanlæg og 
udearealer for mange virksomhe-
der, institutioner, boligforeninger 
og private.

Seriøs partner
- Mange har vi aftaler med om, 
at vi passer deres, udendørs area-
ler Vi passer græsplæner, bede 

og hække til en fast pris. Sne-
rydning og saltning laves også 
på faste aftaler.  Disse aftaler er 
fleksible, og vore kunder ser Hol-
megaard som en seriøs partner 
med veluddannede medarbejdere 
og moderne, driftssikkert grej.
Henrik Holmegaard peger på, at 
med udgangspunktet i Brende-
rup kan man være i Odense på 
en halv time, og det kun tager 30 
minutter at komme til Vejle eller 
Kolding.

- betyder seriøst og 
 veludført gartnerarbejde

Den vestfynske leveran-
dør af arbejds- og sikker-
hedsfodtøj til erhvervsliv, 
håndværk og industri 
er en underafdeling af 
Ølholm Footwear, som 
med over 40 års erfaring 
i branchen er blandt lan-
dets førende aktører på 
dette specialområde

”Et særkende for Ølholm Safety 
er, at vi skiller os positivt ud fra 
en god del af vores konkurrenter 
indenfor sikkerhedsfodtøj ved at 
yde en meget høj grad af service til 
vores kunder. Vi medvirker i hele 
salgsforløbet fra vejledning og valg 
af sko-model til fodscanning. Det 

er vigtigt for os at sikre, at kunden 
får det helt rigtige og individu-
elt tilpassede produkt med hjem. 
Samtlige sko-modeller er CE-mær-
kede og godkendt efter Euronorm 
EN ISO 20345 el. 20347.” 

Besøg vores showroom
”I vores velassorterede show-
room på Lollandsvej 29 i Middel-

fart kan professionelle kunder se 
og prøve et stort udvalg af sko-
modeller. I forbindelse med til-
pasning af indlæg og støttesåler 
tilbyder vi gratis fodscanning. 
I showroomet har vi altid cirka 
200 forsk. sikkerhedssko på dis-
play, og derudover lagerfører vi 
et stort og specialiseret sorti-
ment på 5-10.000 par sko i alle 
størrelser og modeller. Ølholm 
Safety er en brancheførende leve-
randør, når det gælder sikkerhed 
i fodhøjde. 
Hvad enten kunden bestiller et, 
fem eller 500 par sikkerhedssko, 
yder vi den samme gode rådgiv-
ning. Ølholm Safety garanterer 
optimal service, hurtig ordre-
ekspedition og gratis levering.” 

Ølholm Safety A/S · Lollandsvej 29 · 5500 Middelfart · Tlf.: 64 41 11 66  ·  sikkerhed@olholm-sko.dk  · www.olholm.dk
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EN INVESTERING 
DER HURTIGT ER TJENT IND…

Pj Ergo Udstyr - Krogsbøllevej 95 - 5450 Otterup - Tlf.: 2819 4028 · pj@pj-ergoudstyr.dk - www.pj-ergoudstyr.dk

Firmaer kan spare penge 
ved færre sygedage og få 
bedre arbejdsmiljø samt 
skabe værdi over for sine 
medarbejdere, hvis de 
investerer i det rigtige 
løfte- og hjælpeudstyr. 

Det gælder ikke mindst inden for 
bygge- og anlægsbranchen. Her 
kan Peter Jørgensen, indeha-
ver af Pj Ergo Udstyr i Otterup 
hjælpe, og han ved, hvor skoen 
trykker efter efter hen ved 15 år 
i branchen.
- Tænk på dig selv og dine med-
arbejdere - det betaler sig i sidste 
ende er mit motto, siger Peter 
Jørgensen.  Det udstyr, jeg for-
handler, er ikke dyrt, og mindre 

virksomheder op til 19 ansatte 
kan tilmed få et ganske stort til-
skud, fordi der er tale om forbed-
ret arbejdsmiljø.

Hjælper med papirarbejdet
Som noget unikt sørger jeg også 
gratis for papirarbejdet med at 
søge om tilskud, så nemmere kan 
det ikke være, siger Peter Jørgen-
sen, der blev selvstændig i 2013.
Et lille firma med feks. 5 ansatte 
inden for Tømrer / Entreprenør/ 
VVS / murer  kan jeg hjælpe med 
at ansøge , så de modtager om-
kring 25-30000.- i tilskud 
- Der skulle ske noget, og jeg fik 
kontakt til JLM Teknik i Hobro, 
der fremstiller lette vinduesløfte-
re, der løfter vinduet ved at hjælp 
af batteri-boremaskiner. De vejer 
kun ca. 20 kg og kan nemt være i 
en varevogn. Med en aftale med 

dem gik jeg i gang. De har også en 
afdeling i Nibe, som har udviklet 
en mini-kran på kun godt 20 kg. 
Den kom også med på program-
met, der siden er udviklet meget 
og bl.a. også omfatter trappe-
kravlere, som er meget populære 
i VVS-branchen, og mini-løftere.
- I dag samarbejder jeg også med 
Ergo Lift på Sjælland, hvis pro-
dukter jeg forhandler på Fyn og 
Jylland. Jeg har eksempler på 
mine produkter med i varevog-
nen, og så kører jeg ud på ca. fire 
kundebesøg på en dag, hvor man 
kan se og prøve mine varer, inden 
man beslutter sig, siger Peter Jør-
gensen.

Stort udvalg
Udvalget af hjælpeudstyr bli-
ver stadig større, og foruden de 
nævnte apparater kan nævnes en 

batteridrevet rørskærer, der gør 
det nemmere at skære kloakrør 
over, og en Sandi sandafretter der 
fjerner den tunge del af arbejdet 
med at rette sand af.
- Firmaer, der investerer i det løf-
te- og hjælpeudstyr, jeg forhand-
ler, sparer penge gennem færre 
sygedage, siger Peter Jørgensen. 
Bare en mand syg i en uge ko-
ster firmaet det samme som en 
vinduesløfter. Arbejdsglæden i 
firmaet bliver større, og Arbejds-
tilsynet har desuden stærkt øget 
fokus på området med tunge løft 
og uddeler store bøder, hvis for-
holdene ikke er i orden, siger Pe-
ter Jørgensen.

Vi leaser gerne ud !

VINDUESLØFTER: 
Flere forskellige modeller Selvkørende StenvognTrappekravler 170 kg op til 400 kg

Sandi sandafretter 220 kg Kran med bundplade 11.400.-350 kg kran
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FORNEM PRIS 
FOR TUNGT ARBEJDE

Nordfyns Brolægning
Sandvadgyden 30  ·  5471 Søndersø  ·  Tlf.: 64 89 11 58  ·  Mobil: 23 43 68 90  ·  nbh@fi rma.tele.dk  ·  www.nordfyns-brolaegning.dk  

Nordfyns Brolægning 
fi k Brolæggerlaugets 
hæderspris for 2014. 
Hæderen blev givet for 
det omfattende arbejde 
ved Kertemindes Renæs-
sancehavn. 

- Vi er stolte over, at have fået 
Brolæggerlaugets hæderspris 
for vort arbejde i Kerteminde, 
hvor vi har stået for omdannel-
sen af Renæssancehavnen, si-
ger Ulla Simonsen, der sammen 
med ægtefællen Benny Hansen 
etablerede Nordfyns Brolæg-
ning i 2001 i Søndersø.
Projektet i Kerteminde havde et 
budget på 24 millioner kroner, 
hvoraf en stor del var en bevil-
ling fra Realdania i anledning 
af Kertemindes 600 års byjubi-
læum.  Prisen bliver uddelt én 
gang om året på landsplan, og 

i 2014 lykkedes det at få prisen 
tilbage på Fyn. Dette er ikke 
sket siden 1997.

Tungt arbejde
- Hæderen er vi naturligvis ikke 
ene om, siger Ulla Simonsen. 
Landskabsarkitekt Schønherr 
har stået for projekteringen, og 
det rådgivende ingeniørfirma 
Orbicon har for Kerteminde 
Kommune genfortolket renæs-
sancehavnen, og vore dygtige 
medarbejdere har taget sig af 
alt det tunge og jordnære ar-
bejde.
Når Nordfyns Brolægning har 
højsæson, er der 14-16 mand 
i sving. Og ikke kun på Fyn. 
Virksomheden har nylig afslut-
tet et andet stort brolægger-
arbejde i forbindelse med byg-
geriet af Danmarks travleste 
banegård Nørreport Station i 
København.
- Vi er måske nok på nuvæ-

rende tidspunkt Fyns største 
brolægningsfirma, siger Ulla 
Simonsen. Vi sætter en ære i 
hver gang at aflevere et stykke 
kvalitetsarbejde til tiden. Det 
er spændende at arbejde med 
arkitekter og rådgivere om de 
store offentlige projekter, men 
vi er lige så glade for jobbene 
hos private i villakvartererne 
og hos boligforeninger og virk-
somheder.
- Det synes vi også, vi er gode 
til. Det giver jævn beskæftigel-
se året igennem og fleksibilitet 
både for os og vore medarbej-
dere.

Håndværkstraditioner
Ulla Simonsen peger på, at virk-
somheden er medlem af Dansk 
Byggeri, herunder Byg Garanti 
og Brolæggerlauget, som kun 
har medlemmer, der laver kva-
litetsarbejde.
- Siden vi startede, har vi udført 

utallige opgaver for både priva-
te og offentlige instanser. Vi har 
også sat en ære i at vedligeholde 
håndværkstraditionerne i det 
gamle fag.
- Vi har altid lærlinge, siger 
Ulla Simonsen. I 2007 fik den 
første lærebrev. Året efter ud-
klækkede vi en voksenlærling. 
To unge lærlinge fulgte med i 
2010, en enkelt i 2012 og to igen 
i 2014.
Nordfyns Brolægning kommer 
gerne med forslag til løsninger 
og prisoverslag. Man samarbej-
der også gerne med rådgivere og 
deltager i licitationer.
- Vi skal naturligvis være kon-
kurrencedygtige, men i vores 
branche gælder det også mate-
rialevalg og faglig dygtighed, 
siger Ulla Simonsen. Vi sætter 
en ære i at levere det forventede 
til aftalt tid.

!!! Ny hæder til Opel-forhandler
For femte gang er det 
lykkedes for Bilcentret 
i Middelfart at blive 
årets Opel forhandler i 
Danmark – ifølge inde-
haveren Allan Nielsen er 
opskriften på den for-
nemme titel blandt andet 
hårdt arbejde og gode 
kunder.

For femte gang i sine 25 år som 
autoriseret forhandler af Opel er 
det nu lykkedes for indehaveren 
af Bilcentret i Middelfart, Allan 
Nielsen, at løbe af sted med titlen 
som ” Årets Opelforhandler”.
En unik præstation, der er kom-
met i hus på baggrund af syv 
forskellige målinger foretaget 
blandt landets 33 autoriserede 
forhandlere og deres 60 Opelfor-

retninger. Målinger, der blandt 
andet handler om kundernes til-
fredshed ved køb af ny bil, kun-
dernes tilfredshed med bilen og 
forhandleren efter et år og ikke 
mindst salgseffektiviteten på 
såvel personbiler som varebiler – 
vurderet på forventede salgsmål.

Kundernes tilfredshed 
betyder alt
--Vi lever i en tid, hvor såvel 
kunder som importører, stiller 
større krav til forhandlerne og 
set på den baggrund, er jeg end-
og yderst tilfreds med den sidst 
vundne titel, siger Allan Nielsen, 
der ikke er i tvivl om, hvorfor 
Bilcentret scorer topkarakterer 
blandt kunderne i de gennem-
førte tilfredshedsundersøgelser.
--Siden Bilcentret så dagens lys 
i 1988, har vores motto været ” 
tilfredse kunder  er vores frem-
tid”. Det er et motto, vi altid har 

tilstræbt at leve op til og som helt 
konkret blandt andet betyder, at 
vi altid tager os god tid til kun-
den – både før og efter bilkøbet, 
siger Allan Nielsen.

Som én stor familie
Som en anden årsag til Bilcen-
trets succes nævner han også 
virksomhedens størrelse.
-Mange af mine 22 ansatte har 
været her i adskillige år, så vi er 
lidt som en stor familie, hvor alle 
gør deres til at give kunderne en 
god og positiv oplevelse. Vi hol-
der hele tiden fokus på, at det er 
kunden og dennes ønsker og be-
hov, der er i centrum, understre-
ger Allan Nielsen.

Bilcentret A. Nielsen A/S  · Mandal Allé 15 · 5500 Middelfart  · Tlf.: 64417114 · cr@bilcentret.dk  · www.bilcentret.dk

ÅRETS
OPEL FORHANDLER 

2014
Vi er blevet kåret til årets Opel 
forhandler i Danmark 2014 og 
det er vi meget stolte af! Tak 
til alle for en yderst tilfreds-
stillende arbejdsindsats, og tak 
til Opel Danmark for anerken-
delsen. Ikke mindst skal der 
lyde en stor tak til alle vores 
kunder! Uden Jer havde dette 
aldrig været muligt!
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FORNEM PRIS 
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Nordfyns Brolægning
Sandvadgyden 30  ·  5471 Søndersø  ·  Tlf.: 64 89 11 58  ·  Mobil: 23 43 68 90  ·  nbh@fi rma.tele.dk  ·  www.nordfyns-brolaegning.dk  
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hæderspris for 2014. 
Hæderen blev givet for 
det omfattende arbejde 
ved Kertemindes Renæs-
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- Vi er stolte over, at have fået 
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for vort arbejde i Kerteminde, 
hvor vi har stået for omdannel-
sen af Renæssancehavnen, si-
ger Ulla Simonsen, der sammen 
med ægtefællen Benny Hansen 
etablerede Nordfyns Brolæg-
ning i 2001 i Søndersø.
Projektet i Kerteminde havde et 
budget på 24 millioner kroner, 
hvoraf en stor del var en bevil-
ling fra Realdania i anledning 
af Kertemindes 600 års byjubi-
læum.  Prisen bliver uddelt én 
gang om året på landsplan, og 

i 2014 lykkedes det at få prisen 
tilbage på Fyn. Dette er ikke 
sket siden 1997.

Tungt arbejde
- Hæderen er vi naturligvis ikke 
ene om, siger Ulla Simonsen. 
Landskabsarkitekt Schønherr 
har stået for projekteringen, og 
det rådgivende ingeniørfirma 
Orbicon har for Kerteminde 
Kommune genfortolket renæs-
sancehavnen, og vore dygtige 
medarbejdere har taget sig af 
alt det tunge og jordnære ar-
bejde.
Når Nordfyns Brolægning har 
højsæson, er der 14-16 mand 
i sving. Og ikke kun på Fyn. 
Virksomheden har nylig afslut-
tet et andet stort brolægger-
arbejde i forbindelse med byg-
geriet af Danmarks travleste 
banegård Nørreport Station i 
København.
- Vi er måske nok på nuvæ-

rende tidspunkt Fyns største 
brolægningsfirma, siger Ulla 
Simonsen. Vi sætter en ære i 
hver gang at aflevere et stykke 
kvalitetsarbejde til tiden. Det 
er spændende at arbejde med 
arkitekter og rådgivere om de 
store offentlige projekter, men 
vi er lige så glade for jobbene 
hos private i villakvartererne 
og hos boligforeninger og virk-
somheder.
- Det synes vi også, vi er gode 
til. Det giver jævn beskæftigel-
se året igennem og fleksibilitet 
både for os og vore medarbej-
dere.

Håndværkstraditioner
Ulla Simonsen peger på, at virk-
somheden er medlem af Dansk 
Byggeri, herunder Byg Garanti 
og Brolæggerlauget, som kun 
har medlemmer, der laver kva-
litetsarbejde.
- Siden vi startede, har vi udført 

utallige opgaver for både priva-
te og offentlige instanser. Vi har 
også sat en ære i at vedligeholde 
håndværkstraditionerne i det 
gamle fag.
- Vi har altid lærlinge, siger 
Ulla Simonsen. I 2007 fik den 
første lærebrev. Året efter ud-
klækkede vi en voksenlærling. 
To unge lærlinge fulgte med i 
2010, en enkelt i 2012 og to igen 
i 2014.
Nordfyns Brolægning kommer 
gerne med forslag til løsninger 
og prisoverslag. Man samarbej-
der også gerne med rådgivere og 
deltager i licitationer.
- Vi skal naturligvis være kon-
kurrencedygtige, men i vores 
branche gælder det også mate-
rialevalg og faglig dygtighed, 
siger Ulla Simonsen. Vi sætter 
en ære i at levere det forventede 
til aftalt tid.

!!! Ny hæder til Opel-forhandler
For femte gang er det 
lykkedes for Bilcentret 
i Middelfart at blive 
årets Opel forhandler i 
Danmark – ifølge inde-
haveren Allan Nielsen er 
opskriften på den for-
nemme titel blandt andet 
hårdt arbejde og gode 
kunder.

For femte gang i sine 25 år som 
autoriseret forhandler af Opel er 
det nu lykkedes for indehaveren 
af Bilcentret i Middelfart, Allan 
Nielsen, at løbe af sted med titlen 
som ” Årets Opelforhandler”.
En unik præstation, der er kom-
met i hus på baggrund af syv 
forskellige målinger foretaget 
blandt landets 33 autoriserede 
forhandlere og deres 60 Opelfor-

retninger. Målinger, der blandt 
andet handler om kundernes til-
fredshed ved køb af ny bil, kun-
dernes tilfredshed med bilen og 
forhandleren efter et år og ikke 
mindst salgseffektiviteten på 
såvel personbiler som varebiler – 
vurderet på forventede salgsmål.

Kundernes tilfredshed 
betyder alt
--Vi lever i en tid, hvor såvel 
kunder som importører, stiller 
større krav til forhandlerne og 
set på den baggrund, er jeg end-
og yderst tilfreds med den sidst 
vundne titel, siger Allan Nielsen, 
der ikke er i tvivl om, hvorfor 
Bilcentret scorer topkarakterer 
blandt kunderne i de gennem-
førte tilfredshedsundersøgelser.
--Siden Bilcentret så dagens lys 
i 1988, har vores motto været ” 
tilfredse kunder  er vores frem-
tid”. Det er et motto, vi altid har 

tilstræbt at leve op til og som helt 
konkret blandt andet betyder, at 
vi altid tager os god tid til kun-
den – både før og efter bilkøbet, 
siger Allan Nielsen.

Som én stor familie
Som en anden årsag til Bilcen-
trets succes nævner han også 
virksomhedens størrelse.
-Mange af mine 22 ansatte har 
været her i adskillige år, så vi er 
lidt som en stor familie, hvor alle 
gør deres til at give kunderne en 
god og positiv oplevelse. Vi hol-
der hele tiden fokus på, at det er 
kunden og dennes ønsker og be-
hov, der er i centrum, understre-
ger Allan Nielsen.

Bilcentret A. Nielsen A/S  · Mandal Allé 15 · 5500 Middelfart  · Tlf.: 64417114 · cr@bilcentret.dk  · www.bilcentret.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!

8 1
7 5 3 6

5 8 7
2 4 9

6 3 9 5
2 3 6

2 9
8 5 7

7 1

Aflever løsningen til: UgeAvisen Nordfyn, Vestre Havnevej 3, 5400 Bogense
eller Jernbanegade 45, 5450 Otterup senest kl. 10 førstkommende fredag

og vær med i lodtrækningen om et gavekort på kr. 100,-
til en af Kryds og Sjov’s annoncører.

Indsender

K�y��o���lø�����:

na��:

A������:

By:

Aflevér
løsningen til:

Ugeavisen Nordfyn

Afleveres
løsningen i en

kuvert, skal denne
mærkes

’Krydsord’
eller mail den til:
uanannonce@
fynskemedier.dk

sIdste uges
KrYdsOrdsVInder
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FYNS –BILSALG.DK
BOGENSE:

Odensevej 136 · 5400 Bogense 
Tlf. 6481 1201 - Tlf. 2212 2960 - 2218 6474

www.fyns-bilsalg.dk
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Scan coden og se fi lmen 
om Fyns Bilsalg

Din lokale Automester

Fyns Bilsalg
BOGENSE

Tlf. 64 81 12 01

Tilmeld

  dig nu...Tilmeld

5%

- og endnu flere 
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Aflever løsningen til: UgeAvisen Nordfyn, Vestre Havnevej 3, 5400 Bogense
eller Jernbanegade 45, 5450 Otterup senest kl. 10 førstkommende fredag

og vær med i lodtrækningen om et gavekort på kr. 100,-
til en af Kryds og Sjov’s annoncører.
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Hindsgaul Biler i Middel-
fart er flyttet i nye flotte 
lokaler, og samtidig kan 
virksomheden nu tilbyde 
sine kunder to nye bil-
mærker.

Der bliver for alvor trykket på 
speederen og lagt an til fremti-
den hos Hindsgaul Biler i Mid-
delfart på adressen Fynsvej 15. 
Ikke bare er det velrenommerede 
firma for nylig flyttet i flotte nye 
lokaler, således at man nu har 
1800 kvadratmeter samlet under 

Hindsgaul Biler A/S  
udvider på alle fronter

VA
LG

ET
ER

D
IT
..
.

THIELE
Benno Steen Jeppesen

Algade 39 · Middelfart · Tlf. 6441 1107

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

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 kvalitet.

PRIS 269.800

2009 AUDI A4
TFSI 160 AVANT
Klima,
16’’ alufælge, 6-g,
Bluetooth,
1-ejer, service ok,
114.000 km

PRIS 199.800

2009HONDA
FR-V EXECUTIVE
AUT
Aut. gear,
klima, 16’’ aluf,
fartpilot, xenonlys,
1-ejer, service ok,
47.000 km

PRIS 179.800

2010 NISSAN
QUASHHQAI VISIA
2WD
Aircond, 16« aluf,
bluetooth, ESP,
1-ejer, service ok,
som ny,
25.000 km

HINDSGAUL BILER A/S
Fynsvej 19 • 5500 Middelfart • Tlf. 64 41 18 27 • www.hindsgaulbiler.dk
Hverdage kl. 07.30-17.30 • Lørdag efter aftale • Søndag kl. 13.00 - 16.00

3
superflotte
brugtbiler

Middelfart -NørreAaby -Ejby www.melfarposten.dk

Onsdag
30. maj 2012

46. årgang. Nr. 22

Højttilvejrsvedbyfesten
iNørreAaby ➜ SIDE 20

Trængselvedfrilufts
gudstjenesteiStrib ➜ SIDE 63

Såblevdetgo’Dautil
2.divisionigen ➜ SIDE 14-15

Faldneflyvereblev
mindetiEmtekær ➜ SIDE 4

Foto:Nilssvalebøg

stjernestøv på stadion
shOwkamp: 1100mennesker havde fundet vej til stadion, da brødrene Laudrup og andre tidligere landsholds-
stjerner, skuespillere ogmusikere i fredags vandt 7-3 overMiddelfart i en underholdende velgørenhedskamp. ➜ SIDE 56

Tjek Melfar
Guiden

et tag -  men ejeren, Ole Hinds-
gaul,  er også klar til at forhandle 
to nye bilmærker. 
Udover Mitsubishi, som han har 
forhandlet i 25 år, vil han nemlig 
fremover samtidig kunne tilbyde 
sine kunder mærkerne Renault 
og Dacia.
      

Førende i erhvervsbiler
--Jeg glæder mig virkelig over, 
at vi med Renault har fået det 
mærke, der supplerer Mitsubishi 
allerbedst. Renault er ledende 

på markedet i Europa, når det 
gælder erhvervsbiler og på pri-
vatbilsområdet udfylder det sam-
tidig nogle af de huller, vi havde 
i Mitsubishi-programmet,  siger 
Ole Hindsgavl, der samtidig op-
lyser at de to nye bilmærker ryk-
ker ind i hans lokaler i starten af 
februar.
Dacia fra Rumænien er Renaults 
søstermærke, og er specielt kendt 
for at levere yderst prisvenlige og 
konkurrencedygtige modeller.

Ansætter flere folk
--Ja, her er der tale om, at kun-
derne får en billig bil med mo-
derne Renault-teknik, forklarer 
Ole Hindsgaul.
Han regner med nu at skulle 
sælges 200 nye biler og 150 brug-
te årligt.
Det betyder også, at der skal an-
sættes fire nye medarbejder, så 
Hindsgaul Biler om kort tid når 
op på 12 ansatte.
--Ja, vi trykker på speederen for 
tiden, og det er naturligvis en ud-
vikling, vi glæder os meget over, 
slår Ole Hindsgaul fast.
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SIMON RISBJERG EL & KØL A/S
Ellehaven 4E · 5900 Rudkøbing · Telefon: 62 50 10 72

sr@simonrisbjerg.dk · www.simonrisbjerg.dk

DEJLIGE »VARMEDAGE« ÅRET RUNDT
- og ingen bekymringer om regning og miljø

El & Køl A/S

SIMON

RISBJERG

Ellehaven 4 E  .  5900 Rudkøbing  .  Tlf. 62 50 10 72

Sydfyns Køleservice

- og ingen bekymringer om regning og miljø

FUJITSU LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE 
Alt-i-én løsning med integreret varmtvandsbeholder
◗  Effektiv og komfortabel opvarmning af din bolig og dit brugsvand
 året rundt. (Kan anvendes både med radiator og/eller gulvvarme.)
◗   Kan anvendes til poolopvarmning om kan tilsluttes 
 (kombineres med) ekstern olie- og gaskedel samt solpanaler. 

FUJITSU LUFT-TIL-VAND VARMEPUMPE 
- den bedste luft-til-luft varmepumpe til dit hjem
◗   Prisbelønnet design - har vundet 3 internationale designpriser.
◗   Ren, naturlig og super effektiv opvarmning af din helårs- 
 eller fritidsbolig.

SPAR
 OP TIL 60%  

PÅ FAMILIENS 
VARMEREGNING

midspar.dk/erhverv

I Middelfart Sparekasse får du en personlig erhvervs-
rådgiver, som altid er tilgængelig og har omfattende 
lokalkendskab.

- tæt på dig og din virksomhed 

EffEktivE 
bEslutningEr 

Det går godt i Middelfart
Middelfart Kommune har 
igen i 2014 fået en rigtig 
fl ot placering i Dansk 
Industris erhvervsklima-
undersøgelse. En fl ot 11. 
plads ud af de 98 danske 
kommuner er det blevet 
til. 

Middelfart Erhvervscenter ar-
bejder for at skabe et godt og 
frugtbart samarbejde med er-
hvervslivet – både dem, der er 
her, og dem der overvejer at flytte 
hertil. ”Udviklingen går i den 
rigtige retning, og vi har fået nye 
virksomheder, som skaber flere 
arbejdspladser og tiltrækker nye 
borgere”, udtaler erhvervschef 
Niels Chr. Hammelev. 
Et godt eksempel på udviklin-
gen i kommunen er det tidligere 
Gelsted Bygningsindustri – nu 

Gelsted Erhvervspark.  Gelsted 
Erhvervspark stod tom, men 
er blomstret op med flere nye 
virksomheder som blandt andet 
Carl Hansen og Søn, der laver 
designmøbler. Gelsted Erhverv-
spark huser i dag op mod 100 
nye arbejdspladser. Virksomheden 

Interacoustics a/s, verdens stør-
ste producent af audiologisk ud-
styr, bygger nyt hovedsæde, og 
 flytter i foråret til Middelfart 
med 190 ansatte.
Netværk er stadig en vigtig del 
af Middelfart Erhvervscenters 
arbejdsområder. ”Vi har igennem 

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

Middelfart Erhvervscenter 
arbejder indenfor 
tre hovedområder:

Virksomhedsservice: 
Vi giver professionel
sparring til lokale ledere.

Iværksætteri: 
Vi yder kompetent vejledning 
til iværksættere - helt gratis.

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

9 år drevet netværk for vores 
medlemsvirksomheder og med 
stor succes”, siger souschef Tina 
Eisenhardt. Og der er flere på 
vej, blandt andet et netværk for 
mellemleder og yderligere et le-
dernetværk. Netværksdeltagerne 
får udbygget deres relationer til 
de andre deltagere, ny viden fra 
oplægsholdere, samt mulighed for 
at sparre omkring deres virksom-
heds udvikling.
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Bogensevej 90 · 5270 Odense N · Tlf: 66 18 11 68 · www.jed.dk · mail: info@jed.dk

• Fuld integration mellem fastnet og mobil telefoni

• Hosted telefoni - inkl. markedets bedste IP telefon.

• Personlig support

• Opkaldskøer

• Vis hovednummer også fra mobil

• Tilpasses til din virksomhed og jeres behov

Telefonsystemet              one-connect til den mobile virksomhed, perfekt til håndværkervirksomhedenTelefonsystemet              one-connect til den mobile virksomhed, perfekt til håndværkervirksomheden

Kampagne til den driftige virksomhed
- der ønsker fleksibel og økonomisk attraktiv telefoni med fuld support

Ring og få en snak med vores certifi cerede konsulenter, og hør hvor nemt og billigt vi kan hjælpe dig.

By Ingemann ApS · Landbrugsvej 8, 1. sal t.v. · 5260 Odense S · Tlf.: 42721922 · bia@byingemann.dk · www.byingemann.dk

Det lyder måske fint, det 
nye koncept som Odense-
firmaet By Ingemann 
nu kan tilbyde, hosted 
videoovervågning, men 
det er for kunden gan-
ske simpelt og en meget 
sikker løsning, når der 
er behov for at foretage 
videoovervågning af en 
virksomhed, en institu-
tion eller et privat hjem.

- Det er nu blevet teknisk og 
prismæssigt overkommeligt at 
opbevare de store datamængder, 
en videovervågning i høj kvali-
tet skaber i »skyen« eller in the 
cloud, som det kaldes på engelsk, 

Overvågning i »skyen«
og det kan vi nu tilbyde i sam-
arbejde med firmaet Cloudwise, 
som holder til i samme kontor-
bygning som mit firma, siger in-
dehaver af By Ingemann, Brian 
Ingemann.

Den kloge sky
- Ved hjælp af det produkt, Clou-
dwise (oversat: den kloge sky) 
leverer, kan jeg have en fuldt ud 
professionel videoserver i »sky-
en«, fortsætter Brian Ingemann, 
der blev selvstændig for et par år 
siden.
- Der er flere fordele for kunden 
ved at have sine videodata liggen-
de på en hosted videoserver frem 
for på en harddisk placeret lokalt 
et eller andet sted i firmaet eller 
derhjemme, hvis det er en privat 
kunde. Vi sørger for en kundetil-
passet løsning med opsætning og 
ikke mindst vedligeholdelse, så 
kunden altid kan være sikker på, 
at systemet fungerer - og der er 
ingen lokalt placeret harddisk, 

som eventuelle tyveknægte kan 
stjæle eller ødelægge. Og kunden 
kan selvfølgelig via internettet 
holde øje med sin ejendom lige-
gyldigt, hvor han er.

En sikker løsning
- Det sker jo også af og til, at et 
system, der baserer sig på en 
lokalt placeret optager, simpelt 
hen går i stykker, og hvis man 
først opdager det, når der har 
været indbrud, hærværk eller 
hvad nu der måtte være sket, så 
er det jo for sent, siger Brian In-
gemann.
By Ingemann har nu overstået 
testfasen og kan nu tilbyde en 
løsning, der med et kamera og en 
licens vil koste ca. 2500 kr., dog 
minus arbejdsløn til opsætning, 
og dertil kommer så et månedligt 
abonnementsbeløb på mellem 
200 og 300 kr. En fyldestgørende 
produktbeskrivelse vil snarest 
være på plads på hjemmesiden – 
www.byingemann.dk.

Høj kvalitet
- Optagelserne bliver megapixel-
baseret, så kvaliteten kan jeg 
fuldt ud stå inde for, siger Brian 
Ingemann, der har været selv-
stændig siden 2013 og netop er 
flyttet ind i en kontorbygning på 
Landbrugsvej.
Brian Ingemann har 13 års er-
faring med kundetilpassede løs-
ninger inden for et bredt felt, der 
bl.a. også omfatter infoskærme, 
der kan kobles til videoovervåg-
ning, lysstyring, elektriske gar-
diner og audio-visuelt udstyr.
I øjeblikket er han alene om at 
drive firmaet, men forventer 
snart at få så travlt, at der bliver 
behov for at udvide.
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Sikkert hjem fra arbejde hver dag
hvad kunden har brug for, og rå-
der og vejleder om den konkrete 
løsning. Kunden får en færdig 
løsning, der kommer rundt om 
det hele og overholder alle regler 
og regulativer på det aktuelle 
område. Det er en rådgivning, 
som vi gør rigtigt meget ud af, og 
som vi kan mærke, at vores kun-
der sætter pris på, siger Søren 
T. Møller, der har grundlagt sit 
firma med en klar mission:
At eliminerer dødsfald på ar-
bejdspladsen som følge af eksplo-
sioner, forgiftning og kvælning.

For alle, der har daglig 
omgang med giftige eller 
eksplosive gasser på de-
res arbejdsplads, er dette 
et helt naturligt ønske. 

En korrekt kalibreret og korrekt 
vedligeholdt gasdetektorer vejen 
til at undgå dødsfald, siger Sø-
ren T. Møller, indehaver af Gas-
Detect, som beskæftiger sig med 
salg, servicering og udlejning af 
avanceret gasdetekteringsudstyr.

- Det mindsker risikoen mange 
gange, når man bruger vores 
gasdetektorer, der leveres med et 
integreret service- og eftersyns-
program. En gasdetektor kan gå 
i stykker og fejle i farlige situa-
tioner, når de bruges i et hårdt 
miljø, og under alle omstændig-
heder har de en levetid på mak-
simalt to-fem år. Derfor er det 
vigtigt at kalibrere og teste dem 
løbende - dagligt, ugentligt, og 
hver gang de har været udsat for 
stød, slag og høje koncentratio-
ner af farlige gasser. 
Alle data fra gasdetektorerne 
samles i en database på en server 
og kan ses på PC’er i hele verden.
Gasdetektorerne kan også le-
jes f.eks. til brug for fremmede 
håndværkere i forbindelse med 
driftstop.

”Før køb”-rådgivning
- Vi yder en omfattende ”før 
køb”-rådgivning, hvor vi ser på, 

GasDetect - Stensgårdvej 2 · 5500 Middelfart · Telefon 42 42 50 70 · www.gas.dk · info@gas.dk

- Nu har vi fået sat nye skilte op 
på vores facade og i løbet af et år 
eller halvandet vil der også ske 
en vis udskiftning af varerne,  
siger Torben Søndergård, der er 
medejende chef for en halv snes 
ansatte i det, der nu hedder XL-
BYG på Industrivej i Nørre Aaby. 
- Vores kunder skal ikke lige her 
og nu forvente de helt store æn-
dringer, fortsætter Torben Søn-
dergård. Vort nye samarbejde vil 
dog uden tvivl på sigt kunne gøre 
os lidt bredere på varelageret.
Torben Søndergård er ret af-
hængig af, at der er gang i de pri-
vate projekter, da det største salg 
er til private kunder.
- Der kunne godt ske mere, end 
der gør lige nu, siger han. Det er, 
som om det er gået lidt i stå her 
efter nytår - formentlig fordi re-
geringen har afskaffet håndvær-
kerfradraget. Det kan også være, 
at kunderne venter på, hvad re-
geringen kommer med af udspil.

NYE VARER PÅ HYLDERNE

XL BYG Trælasten Nørre Aaby   -   Industrivej 11 - 5580 Nørre Aaby Tlf.: 64421086
noerreaaby@traelasten.dk -  www.trælastenshop.dk

Trælastchef Torben Søndergård i Nørre Aaby stod 
til sidst alene tilbage i trælast-kædesamarbejdet, 
og når man er alene, er det svært at få de skarpe-
ste priser. Derfor valgte han at gå med i det store 
kædesamarbejde

- Vi ved jo, at mange har penge 
nok på bankkontoen, så hvis 
man har noget, man kunne 
tænke sig at få lavet, står vi som 
altid klar til at yde den bedst 
mulige service til vores kunder, 
siger Torben Søndergård.
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Træner nu til VM-medaljer

Til august flyver 20-årige byg-
ningssnedker Peter Boye Lar-
sen og 21-årige møbelsnedker 
Thomas Vilain Rørvang til Sao 
Paulo i Brasilien. 
Der skal de dyste om at blive 
verdensmestre i deres respektive 
fag.
Og tilliden fejler ikke noget. De 
to ungersvende har sammen med 
21-årige elektriker Sune Lerdahl 
snuppet hele tre guldmedaljer 
ved dette års DM i skills. 
»Det var stort at blive Dan-
marksmester. Det er en drøm, 
der er gået i opfyldelse, men jeg 
har også trænet hårdt i tre år 
for at komme så langt«, fortæller 
Thomas Vilain Rørvang og Peter 
Boye Larsen som med én mund.
Thomas, der har eget firma i 
Vejle, har stået i lære hos fir-
maet Bruhn Rørvang dér, mens 
ærøske Peter har stået i lære 
som bygningssnedker hos Ærø 
Møbler.
Sune Lerdahl stod i lære hos El-
Gården i Svendborg, men der fin-
des ikke VM for elektrikere.
»Men jeg er stolt over at være 
Danmarksmester«, understrege-
de han, da han sammen med sine 
medalje-venner deltog i Svend-
borg Kommunes nytårskur sidst 
i januar.
Der hørte de unge danmarksme-
stre, at også kommunens borg-

mester, Lars Erik Hornemann, 
var stolt af dem.

Mange points foran
Peter Boye Larsen fik 93.2 ud af 
100 mulige points ved DM. Der 
var 18 points ned til den nærme-
ste konkurrent og den foreløbig 
højeste karakter, der hidtil er 
givet til en bygningssnedker ved 
DM.
Thomas Vilain Rørvang fik 85 
points, og der var 22 points ned 
til nærmeste konkurrent.
Begge vandt også DM sidste år, 
så denne gang var der ekstra 
kamp om mesterskabet for at 
fravriste dem titlen.
»Der er blevet trænet ekstra me-
get for at skabe så mange points 
som muligt«, fortæller faglærer 
for snedkerne på Svendborg Er-
hvervsskole, Henrik Jørgensen.
Han skal med til Brasilien, for 
han er udpeget som internatio-
nal dommer ved VM.
Det er i øvrigt fjerde gang i træk, 
at bygningshåndværkere fra 
Svendborg Erhvervsskole har 
hentet et Danmarksmesterskab 
hjem. 

Støt op om VM-drengene
Svendborg Erhvervsskole er nu 
i fuld gang med at skaffe i alt 

750.000 kr. i sponsorkontrakter.
Afdelingsdirektør Bo Kammeyer 
Christiansen, Teknisk EUD:
»Vi har et bredt samarbejde med 
mange virksomheder og hånd-
værksmestre i det sydfynske om-
råde. Det er guld værd. Derfor 
håber vi også på at kunne få rejst 
tre kvart million kroner i støtte. 
Det er prisen for at få de to samt 
deres lærer afsted inklusive træ-
ningen inden og selve opholdet«, 
siger Bo Kammeyer Christian-
sen. 
Et bronze-sponsorat har en vær-
di af 2500 kr. Et sølv-sponsorat 
betyder 15.000 kr. til VM-dren-
gene, og et guldsponsorat har en 
værdi af 50.000 kr.
Er man interesseret i at bakke 
op om VM-drengene, sidder 
Svendborg Erhvervsskole klar 
på telefon 7222 5901 eller 7222 
6003. Med til sponsoratet hører 
blandt andet, at firmaet får sit 
navn på erhvervsskolens hjem-
meside, på Facebook, på en spon-
sorvæg på erhvervsskolen samt 
på streamers »Vi støtter VM-
drengene« til firmabiler.
Endelig får de firmaer, der bidra-
ger, deres navne med i erhvervs-
skolens nyhedsbreve til og med 
september måned, oplyser afde-
lingsdirektøren.

Tre unge fra Svendborg 
Erhvervsskole vandt DM-
guld ved  det hidtil stør-
ste DM i skills - to af dem 
rejser til VM i Brasilien til 
august

Skovsbovej 43
5700 Svendborg
Telefon: 72 22 57 00

mail@svend-es.dk
www.svend-es.dk
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Læs mere på sde.dk/professionstømrer

midt i danmark
Med en central placering i landet ligger Campus One Odense – kursushotel. Stedet er yderst  
velegnet til kurser eller konferencer med mulighed for forplejning under hele opholdet. Vi arrange- 
rer kurser ud fra individuelle ønsker og behov, da vi kan afholde små intime møder, mindre kurser, 
seminarer eller større konferencer med op til 75 mødedeltagere. 

teambuiLding og afveksLende program 
Har I ønsker om et afvekslende program, så arrangerer vi også teambuilding-aktiviteter. Vi råder 
over klatrevæg, kredsløbscykler, løbebånd, bordtennis, air-hockey, bordfodbold, pool-bord,  
udendørs multi-bane samt en hjemmebiograf.

book dit næste møde på
campus one odense
– kursushoteL

kontakt
Lis Nielsen for yderligere information og booking af lokaler 

på lbn@sde.dk eller på tlf. 6312 6584

Moderne kursuslokaler
Mulighed for teambuilding-aktiviteter
Heldagsarrangement fra 250,- kr./pers. 
Alt i AV-udstyr 
Kursusfaciliteter op til 75 personer

Receptioner op til 150 personer
Eget køkken med gode råvarer 
Gratis parkeringsforhold 
Central placering i Danmark

gode grunde tiL at væLge campus one odense – kursushoteL 

HELDAGSARRANGEMENt  

fra 250,-
Læs mere på
sde.dk/kursusfaciliteter

sde.dk/kursusfaciLiteter
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Industrivej 3B, 5500 Middelfart 
www.trap.as, mail: info@trap.as
tlf: 6441 0530
fax: 6441 6961

Din lokale autoriserede installatør 

Alt samlet under ét tag
 • EL
 • VVS
 • VENTILATION
 • ALARM
 • TELE/DATA
 • BLIK
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Industrivej 3B • 5500 Middelfart •  www.trap.as • mail: info@trap.as
Tlf: 6441 0530  • fax: 6441 6961
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AUTORISEREDE
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AMU Fyn · Petersmindevej · 5000 Odense C
Hindsgaul Entreprise ApS · Frydenlund Allé 5 · 5560 Aarup · Tlf.: 20446820 · mikael@hindsgaul.as · www.hindsgaul.as

Når elever på AMU Fyn 
også om vinteren kan 
dygtiggøre sig i anlægs-
arbejde, kan de takke 
Hindsgaul Entreprise ApS 
for det. 

For godt en måned siden kunne 
AMU-centret på Petersminde-
vej i Odense tage en ny, stor hal 
i brug, som Hindsgaul Entre-
prise har opført. Den er på 866 
kvadratmeter og isoleret, så den 
kan bruges til undervisning året 
rundt. 

Har bygget hal med 
kæmpestor sandkasse

- Hvor der normalt er træ- el-
ler betongulv i en hal, har vi 
en kæmpestor, én meter dyb 
sandkasse, der fylder det meste 
af hallen, fortæller faglærer Ib 
Nielsen. Her kan vores elever 
inden for uddannelsen til an-
lægsstruktør, en uddannelse, der 

startede i 1991, boltre sig året 
rundt med små gravemaskiner, 
og hvad der ellers hører til faget, 
når man uddanner sig til at ar-
bejde med fliser, kloak, veje m.m. 
- Struktøruddannelsen er blevet 
meget populær, og vi har lær-
linge i entreprenørfirmaer, hos 

maskinstationer og anlægsgart-
nere. I øjeblikket har vi også lær-
linge, der arbejder med anlæg-
gelsen af den nye frakørsel fra 
motorvejen ved Odense, siger Ib 
Nielsen.
- Sammen med to andre firmaer 
afgav Hindsgaul Entreprise til-
bud på vores nye hal, og AMU 
Fyns ledelse besluttede at vælge 
Hindsgaul, da de var billigst og 
leverede de bedste materialer 
indretningsmæssigt, ligesom det 
visuelt var det kønneste, siger Ib 
Nielsen.
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Gelsted Motorkompagni
Det vestfynske familie-
fi rma, der i 2011 kunne 
fejre 30 års jubilæum som 
succesfuld spiller i en om-
skiftelig branche, bygger 
på en høj grad af service 
og allround kvalitetsydel-
ser   

”Gelsted Motorkompagni er et 
velkendt navn i lokalområdet”, 
fortæller indehaver Peder Peder-
sen, som er anden generation bag 
rattet. ”Virksomheden grund-
lagdes af min far, Ole, som stadig 
er aktiv i firmaet, og gennem 33 
år har vi haft til huse på samme 
adresse. I dag beskæftiger værk-
stedet tre svende og en lærling. 
I den travle hverdag løser vi alle 
former for service og reparati-
onsopgaver på person og varebi-
ler af alle mærker op til 3500 kg. 
Vi medvirker i AutoMester-kæ-
den og råder over de nyeste te-
stere på markedet. Vores dygtige 
medarbejdere deltager løbende i 

Åbningstider:
Mandag-
torsdag:  ........ 07:00-16:00 Fredag:  ......... 07:00-14:00Weekend  ...............Lukket

Gelsted Motorkompagni · v./ Peder Pedersen · Gl. Odensevej 12 · 5591 Gelsted · Tlf.: 64 49 13 40 - 22 15 39 96
E-mail: automester@gelsted.dk · Web: www.gelsted-motor.dk

fagligt opkvalificerende kurser. 
Med AutoMester Erhverv er vi 
garanter for en høj standard i 
serviceringen – både af erhvervs-
kunder og private. Værkstedet er 
udstyret med special-lifte, som 
har den fornødne kapacitet til 

varebiler, og vores værktøj kon-
trolleres løbende. Kunder med 
fabriksny biler bevarer deres ny-
bilsgaranti, når vi stempler ser-
vicebogen. Gelsted Motorkom-
pagni står for kvalitet over hele 
linjen”, slutter Peder Pedersen.

Rosenkjær VVS -  Fyrrevej 19 - 5591 Gelsted - Værksted på Gelsted Mose 2 - 5591 Gelsted - Tlf.: 64492299 
Mail: info@rosenkjaer-vvs.dk - www.rosenkjaer-vvs.dk 

Hvad enten det gælder 
udskiftning af et toilet 
eller etablering af et 
jordvarmeanlæg, op-
sætning af solfangere, 
varmepumper m.m. er 
Jesper Nielsen, indeha-
ver af Rosenkjær-VVS på 
Vestfyn, klar til at løse 
opgaven.

Jesper Nielsen har drevet sit 
eget VVS-firma i Gelsted i snart 

ti år og har stor erfaring i bran-
chen. Og han har kunnet mærke, 
at der i det sidste halve års tid 
er kommet mere gang i hjulene, 
også selv om et område som etab-
lering af solvarmeanlæg er gået 
noget i stå.
-Jeg har mange private kunder, 
men jeg udfører også større op-
gaver for firmaer her på Vestfyn, 
hvor jeg ligger centralt placeret 
cirka midt mellem Middelfart og 
Odense, siger Jesper Nielsen.

Det ser fornuftigt ud
- Så langt jeg kan se frem, tegner 

LØSER ALLE 
VVS-OPGAVER

Rosenkjær VVS
Aut. VVS-installatør Jesper Nielsen

     Værksted:  Gelsted Mose 2, Gelsted

                      GELSTED

    Tlf. 64 49 22 99
CVR: 30962605  www.rosenkjaer-vvs.dk

fremtiden også fornuftig, selv om 
regeringen fra nytår har afskaf-
fet muligheden for at trække 
håndværkerudgifter til timeløn 
fra. Det har aldrig haft så stor 
betydning for vores branche som 
for f.eks. tømrere og murere. Jeg 
mener også, at vi skal væk fra alt 
det med tilskud og lære at stå på 
egne ben.

- Jeg arbejder også med opsæt-
ning af varmepumper, der især 
er populære i sommerhuse, men 
kan bruges overalt. En ny gaske-
del kan også være en god investe-
ring, når der skal spares på ener-
giudgifterne, og også etablering 
af jordvarmeanlæg har jeg stået 
for, så jeg kan løse alle opgaver - 
og gør det, siger Jesper Nielsen.
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Ring for Danmarks skarpeste pris

guldfeldt.comHans Egedes Vej 8 · 5210 Odense NV · Tlf.: 7020 6095

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

A/S

kontakt os foR et tilbuD MeD 
Den RiGtiGe PRis - fØRste GanG!

Vores overlevelse i morgen, afhænger af, hvordan 
vi passer på miljøet i dag. DEVELOP arbejder efter 
principper, der sigter mod størst mulig harmoni mel-
lem økologi og teknologi. I forbindelse med vores miljø-
ledelses politik, stræbe vi ikke kun efter at give vores 
kunder nyttige produkter og tjenester, men også for 
at minimere deres miljøpåvirkning og samtidig maksi-
mere deres økonomisk værdi. Endvidere har vi defi-
nere “miljøpåvirkning” i bredeste forstand, til også at 
omfatte den samlede virkning af alle produktets livs-
faser - begyndende med udvælgelse af råvarer og kom-
ponenter gennem udvikling, produktion, distribution, 
service og afsætning.

nyt lCD display  
som iPhone og iPad
• Perfekt print kvalitet
• 80 - 160 scan pr. minut
• Kopi, print og scan
• 22 farve & s/h pr. minut
•  2x500 papir kassetter +100 Bypass
• Print fra Usb nøgle
• 250 Gb. Harddisk

tilbehør:
•   Kasette bank 2x500 ark el. 1x2.500 ark
•  Intern sortering
•  Brochurer efterbehandler
•  Venescanner 
•  Scan software til OCR, Word, Excel
• Fax

Develop +224e

DeveloP 
+224e 

6 åRS nyGaRantI

  PRØV 
OS!
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Kastanie Allé · 5700 Svendborg · TLF. 21 79 30 79
www.justlease.dk

JustLease APP’en
• Med JustLease APP’en kan du hurtigt danne dig et overblik  
 over hvad det vil koste dig at realisere dine bildrømme. 
• Du kan prøve APP’en til højre, dog skal du være opmærk-
 som på at du kun kan scrolle hvis du har en touchskærm  
 som f.eks.  en iPad eller lignende. For at få den fulde 
 oplevelse skal du downloade APP’en
• Download JustLease APP’en til din smartphone og tablet.

ER FLEXLEASING 
NOGET FOR DIG?

Nogle af fordelene ved fl exleasing er:
KUN 1/3 værditab på dit køretøj • Ingen billån

Billigere bilforsikring

 Derudover er der følgende fordele hos Just Lease:
Kilometer begrænsning op til 60.000 km om året.

Kun 1 måneds opsigelse

 Lyder det tiltalende?
Så kontakt os og hør, hvor nemt du kan komme 

igang med at fl exlease din drømmebil.

Østergaards Plads 2 · 5562 Glamsbjerg · Tlf.: 6472 1701 · www.el-fl ex.dk · el-fl ex@el-fl ex.dk

Der kan være mange 
fordele ved at blive lidt 
større, når man er et 
mindre fi rma, og det kan 
også ske ved fusioner. 

Inden for el-området har den 
udvikling været på vej i længere 
tid, og med virkning fra den 1. 

EL-FLEX »lyner« sig 
sammen med Snave El

januar »lyner« Snave El sig sam-
men med det noget større EL-
FLEX i Glamsbjerg.
- Vi dækker geografisk det sam-
me område, så det er ideelt, at 
Snave El går sammen med os, for 
det vil give os en række fordele 
og mere at rive i, siger installa-
tør Anders Schmidt, der ejer EL-
FLEX Aps sammen med Glenn 
Solevad.
Fra Snave El fortsætter indeha-
ver Sigurd Langebjerg Hansen 
og den ene af svendene, Rasmus 

Haugaard, hos EL-FLEX, hvor 
der således fra nytår vil være 10 
ansatte.
- Vi ligger tæt på hinanden, og 
Snave El er et velrenommeret 
firma, som Sigurd har drevet i 
over 30 år, siger Anders Schmidt. 
Med overtagelsen får vi nemme-
re ved at komme videre og bliver 
mere fleksible. Det bliver stadig 
mere nødvendigt at have en vis 
størrelse for at overleve. Kravene 
til vores kunnen og viden øges 
hele tiden, og selv om vi holder os 

til vores kerne-områder, kommer 
der hele tiden nye udfordringer. 
- Vi er et fleksibelt firma, og vi 
rådgiver kunden om, hvad der 
er den bedste løsning, og kan vi 
ikke selv løse alle opgaver, har vi 
dygtige samarbejdspartnere, der 
kan træde til.
- Vi holder os for det meste til det 
lokale og satser især på kunder 
i Assens Kommune og op mod 
Odense. Her vil vi gerne være 
den foretrukne el-installatør, si-
ger Anders Schmidt.
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Vi klarer alle reparationer

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

- Vi klarer alle reparationer, 
hvad enten det er nye dæk og/el-
ler fælge, en ny frontrude, større 
eller mindre skader, der skal la-
ves eller bare almindelig service, 
siger indehaver af værkstedet, 
Kim Rasmussen, der er med i 
kædesamarbejdet Automester.
- Vi er et all round værksted, 
hvor kunderne kan være trygge 
ved at komme med deres bil, og 
skal den til syn, sørger vi for at 
klargøre den og køre den til syn. 
Vi udfører også meget pladear-
bejde, også i forbindelse med ud-
bedringer af skader ved et uheld 
- og har kunden behov for at låne 
en bil imens, stiller vi gerne en 

lånebil til rådighed, siger Kim 
Rasmussen.
Kim Rasmussen har ingen pro-
blemer med at få tiden til at gå.
- Januar og februar er traditio-
nelt lidt stille måneder, men der 
er altid biler, vi kan arbejde på at 
sætte i stand, så jeg har bestemt 
ingen grund til at klage, siger 
Kim Rasmussen.

Autoværkstedet Nørre Aaby ved Kim Rasmussen ligger 
centralt placeret i Nørre Aaby og er velkendt i området 
- og har derfor også mange faste kunder.

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

62 62 12 18
www.ringebio.dk

20/1-25/1 kl. 19.30 70/35 kr.
22/1 kl. 14.00 Seniorbio
Danmarks Premiere
Biografklub Danmark

Kun onsdag 4/2 kl. 19.00 70 kr.
DOXBIO

Björn Afzelius: Tusen Bitar

5/2-11/2 kl. 19.30 70 kr.
American Sniper

26/1-28/1 kl. 19.30 60 kr.

29/1-3/2 kl. 19.30 60 kr.

Kun lørdag 31/1 kl. 14.00 60 kr.
i samarbejde med
foreningen Norden

Den Hundredårige der sprang
ud af vinduet og forsvandt

E U R O P A C O R P P R E S E N T S

#THEHOMESMAN /CINEMADANMARK

EN F I LM AF

TOMMY LEE JONES

TOMMY LEE

JONES
HILARY

SWANK

HENRIK´S
Dinér & Smørrebrød
Diner transportable tlf. 62 62 30 34
l������� 41, e��� - 5750 r����

Bestilling og evt. spørgsmål vedr. tilbuddene, besvares på tlf. 62 62 30 34
eller se meget mere på www.henriksdinerogsmørrebrød.dk

Alle retter - minimumsbestilling 10 couverter.

festtilbuD 2015 / Konfirmation

KONCERT

ØL,VIN OG GRI
LLPØLSER

Kongegade 12 · Nyborg

BILLETSALG

NEMBILLET.DK ...GØR NOGET VED MUSIKKEN
Vesterhavnen 1

Nyborg

7/2: Slotsmøllen Rocker.
Nyborg................................................................... kr 115,-

15/3: Odense Bandens forårskoncert med solister.
Magasinet i Odense...........................kr 285,- 265,-, 240,-

Eventyrbeat

HERMAN
HERMITS

præsenterer

+ SPECIAL GUESTS
18/4:Herman Hermits in concert + special guest.

Kansas City, Rødegårdsvej, Odense....................... kr. 210,-

nembillet.dk (..

Billetsalg på nembillet.dk - du kan også købe billetter ved personlig hen-
vendelse i receptionen på Fyens Stiftstidende, Banegårdspladsen i Odense.

K va øg ak å l af syl fe el bl d
Sydlandsk skinke med løg og figen kompot, samt saltristede mandler.
Cr et ta t d d ter s dr c yt te .

Rosastegt Kalveculotte.
Poulardbryr st i flødesauce tilsmagt med lime og mynte.
Klassisk broccolisalat med bacon og ristede græskarkerner.
Hjertesalat med marinerede grøntsager.
S v gt rt r.

Pi t ciek e m d ch kol ecr me jor rm uss .

E . b g rin .
Min. 10 kuverter.Pr. kuvert149,- Diner transportable

www.kjaerskoekken.dk
Ring og bestil 70 70 21 31

Årsbuffet 2015

Vinterbuffet
med et twist

100,-
Pr. kuvert

Eksklusiv

Lækker mad - bragt til dig

Tlf. 7015 1030 Pr
.
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Konfirmations
buffet

Forret + Buffet + Dessert

189,-169,

TID til konfirmation...

HUSK
Spillegilde
i Gislev Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00.
Kørsel kan bestilles
hos Mettes Taxi
tlf. 62 62 22 60.

Veteranforeningen

r y s l i n g e f o r s am 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.����������������������.��

HvoRfoR?
H��mm�la��t
K�alit�t�n
�ris�n

N�mt at ståm�d
DeRfoR

Natmad:
fl�d�l���r�t

aspar��ssupp�m�d
��d��ll�r.
H�rtil flüt�s

Kr. 25,-

Alt �r
���mm�-
la��t

Fantastisk standardbuffet
Andres luksus - vores standard

Panna Cotta kr. 25,-
Levering over hele Fyn - kr. 150,-

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

89,-
Buffet eller stegeret

Rejecocktail:
Med sprød icebergsalat, luxusrejer, asparges, caviar og

thousand island dressing. Hertil hjemmebagt flütes kr. 25,-

Buffet:
Kyllingestykker med persille, Rødvinsbraseret oksecuvette
Kamfilet fyldt m. orientalsk osteblanding, bulgursalat m.

nødder og æble/orangecreme, sprøde salater
med ”mormor” dressing, tomatsalat, flødekartofler

Stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, brune og franske
kartofler, vildtsauce, ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Flødelegeret asparges-
suppe med kødboller,

hertil flutes.
Kr. 25,-

������ �� ��
������ ���

01.06.15

Forlystelser 

TIRSDAG den 20. januar 2015 35

Annonce-telefon 
6262 1330

Følg med i Midtfyns 
Posten på internettet. 
Klik ind på 

www.midtfynsposten.dk 

og fi nd en række af 
ugens historier og 
billeder fra store og 
små begivenheder på 
Midtfyn.

 

Midtfyns Posten har sin egen side på Facebook.
Klik ind på

www.facebook.com/midtfynsposten
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Konfirmations
buffet

Forret + Buffet + Dessert

189,-169,

TID til konfirmation...

HUSK
Spillegilde
i Gislev Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00.
Kørsel kan bestilles
hos Mettes Taxi
tlf. 62 62 22 60.

Veteranforeningen

r y s l i n g e f o r s am 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.����������������������.��

HvoRfoR?
H��mm�la��t
K�alit�t�n
�ris�n

N�mt at ståm�d
DeRfoR

Natmad:
fl�d�l���r�t

aspar��ssupp�m�d
��d��ll�r.
H�rtil flüt�s

Kr. 25,-

Alt �r
���mm�-
la��t

Fantastisk standardbuffet
Andres luksus - vores standard

Panna Cotta kr. 25,-
Levering over hele Fyn - kr. 150,-

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

89,-
Buffet eller stegeret

Rejecocktail:
Med sprød icebergsalat, luxusrejer, asparges, caviar og

thousand island dressing. Hertil hjemmebagt flütes kr. 25,-

Buffet:
Kyllingestykker med persille, Rødvinsbraseret oksecuvette
Kamfilet fyldt m. orientalsk osteblanding, bulgursalat m.

nødder og æble/orangecreme, sprøde salater
med ”mormor” dressing, tomatsalat, flødekartofler

Stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, brune og franske
kartofler, vildtsauce, ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Flødelegeret asparges-
suppe med kødboller,

hertil flutes.
Kr. 25,-

������ �� ���
����� ���

01.06.15

Forlystelser 
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Annonce-telefon 
6262 1330

Følg med i Midtfyns 
Posten på internettet. 
Klik ind på 

www.midtfynsposten.dk 

og fi nd en række af 
ugens historier og 
billeder fra store og 
små begivenheder på 
Midtfyn.

 

Midtfyns Posten har sin egen side på Facebook.
Klik ind på

www.facebook.com/midtfynsposten

62 62 12 18
www.ringebio.dk

20/1-25/1 kl. 19.30 70/35 kr.
22/1 kl. 14.00 Seniorbio
Danmarks Premiere
Biografklub Danmark

Kun onsdag 4/2 kl. 19.00 70 kr.
DOXBIO

Björn Afzelius: Tusen Bitar

5/2-11/2 kl. 19.30 70 kr.
American Sniper

26/1-28/1 kl. 19.30 60 kr.

29/1-3/2 kl. 19.30 60 kr.

Kun lørdag 31/1 kl. 14.00 60 kr.
i samarbejde med
foreningen Norden

Den Hundredårige der sprang
ud af vinduet og forsvandt

E U R O P A C O R P P R E S E N T S

#THEHOMESMAN /CINEMADANMARK

EN F I LM AF

TOMMY LEE JONES

TOMMY LEE

JONES
HILARY

SWANK

HENRIK´S
Dinér & Smørrebrød
Diner transportable tlf. 62 62 30 34
l������� 41, e��� - 5750 r����

Bestilling og evt. spørgsmål vedr. tilbuddene, besvares på tlf. 62 62 30 34
eller se meget mere på www.henriksdinerogsmørrebrød.dk

Alle retter - minimumsbestilling 10 couverter.

festtilbuD 2015 / Konfirmation

KONCERT

ØL,VIN OG GRI
LLPØLSER

Kongegade 12 · Nyborg

BILLETSALG

NEMBILLET.DK ...GØR NOGET VED MUSIKKEN
Vesterhavnen 1

Nyborg

7/2: Slotsmøllen Rocker.
Nyborg................................................................... kr 115,-

15/3: Odense Bandens forårskoncert med solister.
Magasinet i Odense...........................kr 285,- 265,-, 240,-

Eventyrbeat

HERMAN
HERMITS

præsenterer

+ SPECIAL GUESTS
18/4:Herman Hermits in concert + special guest.

Kansas City, Rødegårdsvej, Odense....................... kr. 210,-

nembillet.dk (..
Billetsalg på nembillet.dk - du kan også købe billetter ved personlig hen-
vendelse i receptionen på Fyens Stiftstidende, Banegårdspladsen i Odense.

K va øg ak å l af syl fe el bl d
Sydlandsk skinke med løg og figen kompot, samt saltristede mandler.
Cr et ta t d d ter s dr c yt te .

Rosastegt Kalveculotte.
Poulardbryr st i flødesauce tilsmagt med lime og mynte.
Klassisk broccolisalat med bacon og ristede græskarkerner.
Hjertesalat med marinerede grøntsager.
S v gt rt r.

Pi t ciek e m d ch kol ecr me jor rm uss .

E . b g rin .
Min. 10 kuverter.Pr. kuvert149,- Diner transportable

www.kjaerskoekken.dk
Ring og bestil 70 70 21 31
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Forret + Buffet + Dessert

189,-169,

TID til konfirmation...
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Spillegilde
i Gislev Forsamlingshus
hver onsdag kl. 19.00.
Kørsel kan bestilles
hos Mettes Taxi
tlf. 62 62 22 60.

Veteranforeningen

r y s l i n g e f o r s am 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.����������������������.��

HvoRfoR?
H��mm�la��t
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�ris�n

N�mt at ståm�d
DeRfoR

Natmad:
fl�d�l���r�t
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��d��ll�r.
H�rtil flüt�s

Kr. 25,-

Alt �r
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la��t

Fantastisk standardbuffet
Andres luksus - vores standard

Panna Cotta kr. 25,-
Levering over hele Fyn - kr. 150,-

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

89,-
Buffet eller stegeret

Rejecocktail:
Med sprød icebergsalat, luxusrejer, asparges, caviar og

thousand island dressing. Hertil hjemmebagt flütes kr. 25,-

Buffet:
Kyllingestykker med persille, Rødvinsbraseret oksecuvette
Kamfilet fyldt m. orientalsk osteblanding, bulgursalat m.

nødder og æble/orangecreme, sprøde salater
med ”mormor” dressing, tomatsalat, flødekartofler

Stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, brune og franske
kartofler, vildtsauce, ribsgelé, asier og waldorfsalat

Natmad:
Flødelegeret asparges-
suppe med kødboller,

hertil flutes.
Kr. 25,-
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Forlystelser 
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Annonce-telefon 
6262 1330

Følg med i Midtfyns 
Posten på internettet. 
Klik ind på 

www.midtfynsposten.dk 

og fi nd en række af 
ugens historier og 
billeder fra store og 
små begivenheder på 
Midtfyn.

 

Midtfyns Posten har sin egen side på Facebook.
Klik ind på

www.facebook.com/midtfynsposten

Skovhavevej 120 . 5260 Odense S
Tlf. 65 96 21 26 · Mobil 21 26 40 24
www.spatvath.info
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Bilhuset Henning Kristiansen • Værkstedsvej 14 • 5500 Middelfart • Tlf.: 20 88 73 73 · E-mail: h@bilhusethk.dk 
Bilhuset Jesper Nielsen • Værkstedsvej 14 • 5500 Middelfart • Tlf. 53 38 53 36· E-mail: jn@bilhusetjn.dk

Bilhus med vind i sejlene
De to erfarne bilforhandlere, 
Jesper Nielsen og Henning 
Kristiansen er kommet godt fra 
start med deres nye bilforretninger 
i Middelfart på adressen 
ærkstedsvej 14.

Såvel Jesper Nielsen som Henning Kristian-
sen har flere års erfaring med salg af brugt-
vogne inden for alle mærker og alle prisni-
veauer. 
Tidligere har de to bilkendere været ansat 
i Fredericia-firmaerne KRAFT BILER og 
BRAATING BILER, hvorfra de har hentet 
store mængder erfaring og viden.

Men nu har de to altså i samarbejde åbnet 
Bilhuset Aps på adressen, Værkstedsvej 14.
Glæde over flot start.
--Vi glæder os over, at vi er kommet rigtigt 
godt fra start.  Vores forretninger er bygget 
på salg af personbiler i prisklassen 30-400.00. 
Og vi fører alt lige fra den lille Peugeot til den 
store BMW, fortæller Jesper Nielsen.

www.bilhusethk.dk

Det kræver tillid og dia-
log at vælge håndvær-
ker. - Når vi siger, at vi 
leverer kvalitetsarbejde, 
kan vi stå inde for det. 
Vi bestræber os på at 
være kendt gennem god 
omtale, siger indehaver 
af Brændegaard Byg ApS 
i Brenderup, Allan Bræn-
degaard Eriksen

 
Allan Brændegaard Eriksen 
blev udlært for 20 år siden på 
barndomsegnen ved Harndrup, 

og i 2007 startede han sit eget 
firma.  - For mig har det fra star-
ten været vigtigt, at jeg kan stå 
inde for det arbejde, vi udfører, 
siger han. Jeg har kun få ansat-
te og stiller store krav. Det be-
tyder også, at firmaet ikke skal 
vokse hurtigere, end jeg selv kan 
være med i arbejdet. 

Snak med kunden 
- Vi påtager os alle former for 
byggeopgaver, herunder tagar-
bejde. Brændegaard Byg er med 
i Tagprofferne.dk, hvilket be-
tyder, at de har gennemgået en 
specialiseret uddannelse inden 
for tagarbejde.  
- Vi fokuserer ikke på den bil-

ligst mulige løsning eller pris, 
når vi giver tilbud på en opgave, 
men hvad kunden får for de pen-
ge, der bruges, det kræver dialog 
og tillid. Hvad hjælper det ek-
sempelvis at købe en rigtig god 
tagsten med lang levetid, hvis 
det undertag, der anvendes, har 
en kort levetid. 
- Vi siger til, hvis vi ikke mener, 
at kundens ønsker er hensigts-
mæssige. Vi går op i, at detal-
jerne skal passe ind i helheden, 
så det hele fremtræder bedst 
muligt. Når vi får en henvendel-
se fra en kunde, tager vi os tid 
til at snakke det igennem med 
kunden. 

Brændegaard Byg Aps · Munkegårdsvej 4 · 5464 Brenderup · Tlf.: 22535852
a@braendegaardbyg.dk · www.braendegaardbyg.dk
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Alt dette for kun kr. 1.599:
 Ny Vivaro 1.6 CDTI 90 ecoFLEX  L1H1 260 NM

 Start&Stop. 6-trins manuel gearkasse 16,4 km/l

 Fuld service- og vedligeholdelsesaftale

 

*Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 ecoFLEX 90 hk Edition og dækker service i 36 mdr. og max. 15.000 km pr. år. Er dit kørselsbehov anderledes skal du kontakte din lokale Opel forhandler for at få et skarpt tilbud. Serviceaftalen dækker service og reparationer som følge af slid, men 

vist med Sportive udstyr - mod merpris. Alle priser er ekskl. moms. Tilbuddet er gældende så længe lager haves eller frem til 31.12.2014. Der tages forbehold for pris-, afgifts- og renteændringer. 08.2014. 

2 D
www.opel.dk

*Opel Vivaro 2015 er en komplet ny varebil fra Opel. Skabt 

og udviklet med den seneste teknologi og med et design, 

der understreger  både dynamik og rummelighed. 

Med tysk grundighed er hver eneste skrue og delkomponent 

vendt og drejet for at gøre bilen til både kasse- og klasse-

mester. Større, stærkere og alligevel mere økonomisk. 

Med Opel Vivaro Serviceleasing går tryghed og økonomi 

hånd i hånd og du får 100% styr på dit bilbudget fra dag 1.

Kom ind til Opel og prøv den nye Opel Vivaro 2015!

1.599
Serviceleasing
pr. md. fra kr.

Ny Vivaro 2015. 
Tysk kvalitet - én tand bedre!

STØRRE - +14 CM  ·  STÆRKERE - OP TIL 140HK  ·  MERE ØKONOMISK - OP TIL 16,9 KM/L

14 cm plus i
varerum = 

3 Europaller
i L1H1
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 Start&Stop. 6-trins manuel gearkasse 16,4 km/l

 Fuld service- og vedligeholdelsesaftale

 

*Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 ecoFLEX 90 hk Edition og dækker service i 36 mdr. og max. 15.000 km pr. år. Er dit kørselsbehov anderledes skal du kontakte din lokale Opel forhandler for at få et skarpt tilbud. Serviceaftalen dækker service og reparationer som følge af slid, men 

vist med Sportive udstyr - mod merpris. Alle priser er ekskl. moms. Tilbuddet er gældende så længe lager haves eller frem til 31.12.2014. Der tages forbehold for pris-, afgifts- og renteændringer. 08.2014. 

2 D
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*Opel Vivaro 2015 er en komplet ny varebil fra Opel. Skabt 

og udviklet med den seneste teknologi og med et design, 

der understreger  både dynamik og rummelighed. 

Med tysk grundighed er hver eneste skrue og delkomponent 

vendt og drejet for at gøre bilen til både kasse- og klasse-

mester. Større, stærkere og alligevel mere økonomisk. 

Med Opel Vivaro Serviceleasing går tryghed og økonomi 

hånd i hånd og du får 100% styr på dit bilbudget fra dag 1.

Kom ind til Opel og prøv den nye Opel Vivaro 2015!

1.599
Serviceleasing
pr. md. fra kr.

Ny Vivaro 2015. 
Tysk kvalitet - én tand bedre!
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14 cm plus i
varerum = 

3 Europaller
i L1H1

Flere modeller 

hjemme til hurtig 

levering – kontakt 

Jesper på mobil 

2999 0381 for et 

godt tilbud …
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Hvis du går sulten 
Hjem, er det din
egen skyld
Saftige stege på åben grill f.eks. flankesteak, 
pestomarineret lam, langstidsstegt oksebov 
eller skinkesteg med sprød svær, lækre 
forretter, spændende børneretter og en 
stor crispy salatbar. 

Buffet ... Big Time

reserver bord nu på thegrill.dk  l  tlf. 70 11 11 55

The Classic
Grillbuffet

Grillbuffet inkl. salatbar, ta´ selv softice, 
kaffe/the/kakao og godt humør... big time!

Pris fra kr. 179,-
Odense l grønløkken 3 ∙ svendborg l nyborgvej 4

Børn under 3 år GRATIS, under 12 år ½ pris

tHe trACk 
indendørs gokart

Priser fra kr.  60,-

Svendborg/Odense - Erhverv Fyn (indrykkes januar udgaven)
185x263 mm - cmyk
Deadline den 16.01.15
Thomas Pedersen: annonce@erhverv-fyn.dk
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Hessgade 18
5500 Middelfart

Tlf. 22 25 65 25

Lotte’s 
Køkken

Stedet for god smag

Åbningstider
Mandag - 
Torsdag: 10:00 - 17:30
Fredag: 10:00 - 18:00
Lørdag: 10:00 - 14:00

I Lotte´s Køkken 
kan du hver dag få: 
♦ Smørrebrød ♦ Supper
♦ Tapas ♦ Madpakker 
♦ Selskaber ud-af-huset
♦ Levering til virksomheder
♦ Hjemmelavet 
♦ Fornuftige priser
♦  Dagens varme ret 
 (fra kl. 11.00) 
 fra kr.  ....................... 49,00 kr.

I Lotte´s Køkken 
kan du hver dag få: 
♦ Smørrebrød ♦ Supper
♦ Tapas ♦ Dagens varme ret
♦ Madpakker 
♦ Selskaber ud-af-huset
♦ Levering til virksomheder
♦ Hjemmelavet 
♦ Fornuftige priser
♦  Dagens ret (fra kl. 11.00) 
 fra kr.  ....................... 49,00 kr.

Tokkerodvej 24   •   5462 Morud   •   Tlf. 6480 1227   •   restaurant@ditlevsdal.dk   •   www.ditlevsdal.dk

Aktuelt:
◗  Februar- og martsåbent i restauranten!
◗  Torsdagsaftener på Ditlevsdal 
◗  Fredagsbuffet og Foredrag!
◗  Fredags à la carte 
◗  Eksklusiv Gourmet og Whisky aften!

Læs mere om arrangementerne på:
www.ditlevsdal.dk

Bordbestilling på Ditlevsdal:
Booking pr. tlf.: 64 80 12 27 eller 
restaurant@ditlevsdal.dk

Europas største Bison Farm byder dig velkommen!

Spis ALT hvad du kan! 
Kuvertpris kr. 135,- pr person 

Børn under 12 år kr. 95,-  

Torsdag d. 29/1: 
Bison Osso Buco med ris. 

Torsdag d. 5/2: 
Bison Bankekød med kartoffelmos. 

Torsdag d. 12/2:  
Bison Spareribs med halve bagekartofler. 

Torsdag d. 19/2:  
Bison Osso Buco med Ris. 

Torsdag d. 26/2:  
Bison skipperlapskovs med rugbrød og rødbeder. 

Torsdag d. 5/3:  
Bison Spareribs med halve bagekartofler.  
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Torsdags arrangementer i de kolde måneder! 
Vi gentager sidste års succes og tilbyder igen vores lækre bison vinter retter til kun 

 kr. 135,- pr person, børn spiser med for kun kr. 95,-.  
Så ring allerede nu og bestil bord på tlf: 64 80 12 27 eller mail til 

restaurant@ditlevsdal.dk 

Tokkerodvej 24 ∙ 5462 Morud∙  tlf: 64 80 12 27  ∙  restaurant@ditlevsdal.dk∙  www.ditlevsdal.dk 

Torsdags-arrangementer 
i de kolde måneder…

Vi gentager sidste års succes og tilbyder lækre 
Bison-vinter-retter til kun 135,- kr.  pr. person. 
Børn spiser med for kun 95,- kr.

Torsdag den 12. februar:
Bison Spareribs med halve bagekartofler. 

Torsdag den 19. februar:
Bison Osso Buco med ris.

Torsdag den 26. februar:
Bison skipperlabskovs med 
rugbrød og rødbeder.

Torsdag den 5. marts:
Bison Spareribs med 
halve bagekartofler.

Spis ALT hvad du kan
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❱  Papiruld anvendes på loft, i  
 hulmur og krybekælder til efter- 
 isolering, nybyg og lavenergi- 
 byggeri.
❱  Det er hurtigt og problemfrit at  
 få isoleret med Papiruld.  
 Der skal ingen materialer gen- 
 nem huset – kun indblæsnings- 
 slangen.
❱  Papiruld er nemt og behageligt  
 at arbejde med.
❱  Papiruld består af danske over- 
 skuds- og returaviser, som er  
 findelt og imprægneret med
 brandhæmmende salte.
❱  Papiruld har en europæisk tek- 
 nisk godkendelse (ETA), som  
 bl.a. dokumenterer, at Papiruld  
 har en høj isoleringsevne og  
 gode brandhæmmende
 egenskaber.
❱ Der udfærdiges kvalitetssikrings- 
 skemaer på alle isoleringsopga- 
 ver, der udføres af autoriserede
 Papiruldsisolatører. Det er din  
 sikkerhed for et arbejde udført  
 i høj kvalitet.

FAKTA

L I L L E B Æ L T H U S E T  A p S

Isolering uden fugt problemer
Teknologisk institut har 
undersøgt 10 boliger 
isoleret i op mod 10 år, 
med det dansk produce-
rede Papiruld, og fandt 
ingen fugt problemer. 
Det konkluderer en 
undersøgelse, som er 
særdeles interessant for 
alle husejere.

Isoleringsmaterialet Papiruld 
kan anvendes til nybyggeri og ef-
terisolering af eksisterende huse. 
Papiruld produceres af naturligt 
overskuds- og returaviser. Det er 
et løst granulat, som altid lægger 
sig tæt om alle former.

Det betyder, at selv små sprækker 
og revner fyldes, og der dannes en 
helt tæt isolering, og så er papir-
uld uden risiko for fugt problemer 
og skimmelsvamp. 
I en undersøgelse fra Teknologisk 
Institut hvor 10 boliger var iso-
leret med Papiruld, var der i tre 
af boligerne ikke etableret damp-
spærre, og heller ikke i de tre 
huse var der fugt problemer med 
papiruld. Hos Papiruld Danmark 
har man altid vidst dette på bag-
grund af 25 års erfaringer. Men 
den praktiske dokumentation har 
manglet. ”Det er helt enestående. 
Normalt volder det husejere store 
problemer, hvis de vil efterisolere 
med traditionel isolering og sam-
tidig har en utæt dampspærre. 
Ved at vælge papiruld behøver 
husejere ikke længere bekymre 

sig om damspærrens tilstand 
inden de går i gang med at efter-
isolere. Ligesom man ikke behø-
ver frygte fugt og skimmel, hvis 
ellers bygningskonstruktionen, 
isolerings- og ventilationsarbej-
det  er udført, som det skal være 
fortæller adm. Direktør i Papir-
uld Danmark A/S, Claus Skov.
Det skaber stor glæde hos Morten 
Pedersen, Lillebælthuset, som er 
autoriseret isolatør i Middelfart 
og Trekantsområdet.
”Det betyder rigtig meget, at rap-
porten konkluderer, at arbejdet er 
godt udført. Det er vores gode ry 
og rygte, der står på spil. Men nu 
har vores kunder al mulig  grund 
til at være trygge ved vores arbej-
de – både hvad angår fugt og selve 
den håndværksmæssige udførel-
se” slår Morten Pedersen fast.

v/ tømrermester Morten Pedersen
Værkstedsvej 12 · 5500 Middelfart · Tlf. 2146 3105

morten@lillebaelthuset.dk
www.lillebaelthuset.dk

Profi l Optik Middelfart  |  Algade 44  |  5500 Middelfart  |  Tlf: 64411366  |  www.profi loptik.dk  |   middelfart@profi loptik.dk

I MIDDELFART

Det handler om personlig 
rådgivning, godt optiker-
håndværk, højt serviceni-
veau og en masse valg-
muligheder.

- Profil Optik er Danmarks føre-
nde optikerkæde og er landsdæk-
kende med 149 butikker, og hos 
os mødes kunden af medarbejde-
re med høj kompetence og et højt 
serviceniveau.

Samarbejdsaftaler
Profil Optik tilbyder samar-
bejdsaftaler med alle virksomhe-
der, så deres ansatte kan få den 
bedst mulige brille til arbejdet. 
Man kan i aftalen vælge mel-
lem mange forskellige brillestel 

og glastyper, uden at der gås 
på kompromis med kvaliteten, 
til en fast, lav pris. Behovet for 
skærmbriller kan også afsløres, 
når en kunde kommer for at få 
et par nye briller til almindeligt 
brug, hvor der kan spørges ind 
til symptomer, der kan afsløre 
behov for skærmbriller.

Ondt i nakke og hoved
- Når man, som skærmbruger, 
får ondt i nakken og spændings-
hovedpine, kan man ikke læn-
gere nøjes med sine almindelige 
briller eller slet ingen. Skærm-
briller er bygget op på en speciel 
måde, så de er velegnede som 
skærmbriller, men ikke til andre 
formål. Det er også vigtigt, at 
arbejdspladsen er indrettet kor-
rekt og med godt lys.

Kvalitet og faglighed i højsædet
Individuelle brilleglas
Indenfor brilleglas er der sket 
en utrolig udvikling. Vi forsøger 
at skabe et brilleglas der passer 
præcist til den enkelte kunde. 
Den nye slags brilleglas er af 

nono-elementer, der kan skubbes 
uafhængig af hinanden. Vi har 
briller lige fra de dyre af slagsen 
til vores egen  brilledesign, PO 
by Profil Optik. Det er en god 
kvalitet men til en billigere pris.
Her er vores rådgivning vigtig, 
vi siger ærligt, hvis vi synes en 
bestemt løsning ikke klæder 
kunden
 -Alle disse muligheder og løsnin-
ger som vi tilbyder kunderne, er 
altid med en opdateret viden.



Kvalitets-lagersalg
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22 siders fuldfarve maskine med 
efterbehandler til hæfte/fals funktion
70 scan til net og mail.

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

35 kopier farve maskine. Scan/mail/ 
fax indbygget. Kører kun A4 størrelse.

45 siders fuldfarve, kopi, print samt 
78 scan til Net og mail, fuld efter-
behandling til sortering, hæftning 
samt fuldfals af brochurer, 250 Gb 
harddisk.

22 siders fuldfarve, kopi, print 70 scan 
til net og mail. Perfekt print kvalitet.

20 Fuldfarve, kopi, print og 70 scan til 
net og mail.
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KoNtAKt oS For et tilbud Med 
deN riGtiGe PriS - FØrSte GANG!

develoP 
+220 

6 års nygaranti

19.900,-
BRUGTBØRSEN

NU

develoP 
+451 

6 års nygaranti

34.900,-
BRUGTBØRSEN

NU

develoP 
+220 

6 års nygaranti

23.600,-
BRUGTBØRSEN

NU

develoP  
+35

6 års nygaranti

4.995,-
BRUGTBØRSEN

NU

develoP 
+203

6 års NygaraNTi

14.600,-
BRUGTBØRSEN

NU

develoP 
+452

6 års nygaranti

39.995,-
BRUGTBØRSEN

NU

indbyttet maskine med garanti på 6 år


