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Volkswagen Odense

Middelfartvej 50, 5200 Odense V. Tlf. 63 11 85 00 

www.vw-odense.dk

Ny 3,0-liters 

 V6-TDI-motor.

Nyt infotainmentsystem.
Op til 224 hk 

og 550 Nm.

Enestående 

off-road ABS.

Elektrisk justerbare ergoComfort 

sæder med 14 indstillinger.Op til 3,5 ton 

på krogen.

DEN NYE AMAROK V6.

Klarer alle arbejdsopgaver.

Forestil dig, hvad den kan i din fritid.

Robust erhvervskøretøj og komfortabel fritidsbil. På samme tid. 

I den nye Amarok V6 kan du glæde dig til en offroader, der rykker grænserne for, hvad der 

kan lade sig gøre i pickup-klassen. Udstyret med en ny og momentstærk 3,0-liters V6-TDI-

turbomotor, får du overlegen trækevne og suverænt kraftoverskud under alle forhold. Men 

ikke nok med det. Den nye Amarok V6 er også en luksuriøs fritidsbil med forbedret kørekomfort 

i en opgraderet kabine, som mest af alt minder om komforten i en SUV. Den nye Amarok V6 fås 

også på hvide plader med plads til 5 personer. Så sæt fantasien på prøve og bliv overrasket.

Oplev den nye Amarok V6 på volkswagen-erhvervsbiler.dk.

Volkswagen Amarok Aventura fra kr. 356.596,- ekskl. moms og levering kr. 3.820,-. Volkswagen Amarok Aventura 

på hvide plader fra kr. 848.490,- inkl. moms og ekskl. levering kr. 3.820,-.  Brændstofforbrug ved blandet kørsel 

12,8-13,3 km/l. CO2
-udslip 196-204 g/km. E  - F  

Der tages forbehold for fejl. Den viste model er en Amarok Aventura med ekstraudstyr.

Prøv Volkswagen seeMore for et enestående indblik i den nye Amarok. Du skal blot 

downloade den gratis app fra Google Play eller AppStore og bruge billedescanneren 

for at opleve det interaktive indhold.

Volkswagen Odense

Middelfartvej 50, 5200 Odense V. Tlf. 63 11 85 00 www.vw-odense.dk
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– Ombetrækning af alle typer møbler
– Ompolstring af motorcykelsæder
– Syning af forskellige slags hynder
– Reparation af kaleche, telte, sko
– Broderi af navne og logoer
– Overlockning af tæpper
– Salg af polstermaterialer og plejemidler

Kirsten Elmose
Jernbanegade 7
5500 Middelfart
Tlf. 6441 2017
Hverdage 9.30 - 16.00
amkh@mail.dk
www.kirsten-elmose.dk

KLINISK TANDTEKNIKER
· Gratis uforpligtende undersøgelse

· Tilskud til pensionister med medicinkort
· Naturtro tandproteser også med implantat/tryklåse

· Finansiering
· Ude-/hjemmebesøg

· Klinikken er handicapvenlig
M & M Autos
Industrivej 14
5592 Ejby

Tlf. 64 44 10 11
info@mmautos.dk
www.mmautos.dk 

 Erhverspartner

 Erhversbiler

 Campingvogne

 Privat / personbiler

  Konkurrence  
dygtige priser

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

Søren Lauritzen
Konsulent - Tlf. 29 42 73 92

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

Jan Olsen
Journalist - Tlf.: 20 94 88 04

Kurt Hardi
Journalist - Tlf.: 40 37 39 14

Erik Brogaard
Journalist - Tlf.: 23 72 27 89

Distribution:
Post Danmark

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

          Oplagskontrol
Erhverv/Fyn er tilmeldt 
Dansk Oplagskontrol 
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PR OFFSET
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»Reklame, Nej tak«
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Toftevej 7 A, 5772 Kværndrup · Tlf.: 21 77 65 76/62 63 19 58 · salg@hp-tag.dk

- Vi har det rigtige ’’tag’’ på tingene

Vi udfører:  
Tagrenovering, listedækninger, tageftersyn, ovenlys  

samt kortlægning, rådgivning og opfølgning.

Vi er uddannet fugtteknikere ved Teknologisk Institut
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F  Mercedes-Benz Sprinter 211 R2. Forbrug ved blandet kørsel 12,2 km/l, CO2-emission fra 214 g/km. ServiceLeasing inkl. service og vedligeholdelse: 
månedlig ydelse fra 1.995 kr./md. Over 48 måneder, km-forbrug 15.000 km/år og en engangsydelse på 20.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og 
panthaverdeklaration 920 kr. Ejerafgi�  5.060 kr. pr. halvår. Alle priser er inkl. afgi�  men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz 
Finans. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. *Pakkeprisen tillægges serviceleasingprisen.

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

• 7G-Tronic automatgear
• LED læselys
• Fartpilot
• Multijusterbart rat 4 vejs
• Lys- og regnsensor
• Tonede ruder
• LED instrumentering

Komfortpakke – 
med automat gear*: 350 kr. / md.

Safe pakke – komplet på aktiv og 
passiv sikkerhed*: 250 kr. / md.

• Kollisionsvarsling
• Blindspot
• 4 airbags inkl. windowbags

Navipakke*: 125 kr. / md.

• Navigation
• Bakkamera
• Radio med Bluetooth® og AUX

• Oliefyr
• Klimaanlæg
• Sidevindsassistent
• Dobbelt passagersæde m. arbejdsbord
• Træbund i varerum
• El justerbare sidespejle m. varme
• El ruder

Standardudstyr.

(Van)vittigt gode priser.
Selvom Mercedes Sprinter 211 er en stor van, så er det en lille investering. 
For lige nu har vi vanvittigt gode priser på den rummelige og funktionelle 
Sprinter, der sætter standarden inden for sikkerhed og komfort. Og selvom 
2-serien kommer med den nye euro 6 motor og standardudstyr som 
klimaanlæg, sidevindsassistent og oliefyr til de morgenfriske typer, så kan 
den leases fra kun 1.995 kr./md. Hvis du har behov for noget større, så har 
vi også attraktive priser på vores 3-serie. Begge modeller er på lager til hurtig 
levering. Så hvis du står og mangler en stor van til små penge, så sprint ind på 
mercedessprinter.dk eller besøg nærmeste P. Christensen® forhandler.

ServiceLeasing (Erhverv) 

20.000 kr. i førstegangsydelse.
48 mdr. Km-forbrug 15.000 km/år.

Fra  1.995 kr./md. 
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2016 blev på alle måder et rigtigt godt år for  
Middelfart Sparekasse med kåring til Danmarks 
Bedste Arbejdsplads, førstepladser i flere kunde-
tilfredshedsundersøgelser samt førstepladser i 
to imageundersøgelser i sektoren. Nu kan Spare- 
kassen runde 2016 af med at præsentere et års-
regnskab med et overskud før skat på koncern-
niveau på 112 mio. kr.

T   Det er den perfekte afslutning på et helt igennem godt 
år for Middelfart Sparekasse. 2016 blev året, hvor vi for 
alvor høstede frugterne af den udviklingsstrategi, vi har 
forfulgt siden 2013, siger Martin Baltser, adm. direktør i 
Middelfart Sparekasse.

Den 25. januar præsenterede han Sparekassens regnskab 
for 2016. For første gang blev overskuddet før skat over 100 
mio. kr. Der er primært to årsager til det stærke resultat: En 
fortsat stor tilstrømning af nye kunder – netto en tilgang 
på 5.328 i 2016, så sparekassen ved årets udgang havde 
næsten 67.000 kunder – samt et meget lavt niveau for tab 
og nedskrivninger på kunder.

T   Kundetilgangen betyder, at vi kan præstere en udlåns-
vækst på 10 procent i et marked, hvor det at holde status 
quo er svært. Det er meget vigtigt, at udlånet stiger, da 
det lave renteniveau og den hårde konkurrence i sektor-
en betyder, at de samlede renteindtægter er under pres, 
siger Martin Baltser om udlånsvæksten.

Mens renteindtægterne er under pres, har Sparekassen 
haft pæn vækst i gebyrindtægterne. Den udvikling kan 

også først og fremmest tilskrives de mange kunder, der har 
valgt sparekassen til i 2016

Lavt niveau for tab og nedskrivninger på kunder
Årets nedskrivninger på 34,3 mio. kr. – svarende til en 
nedskrivningsprocent på kun 0,5 - luner i en tid, hvor ind-
tægterne fra udlån ikke bare vokser og vokser.

T   I et marked som dette er det ekstra vigtigt at have styr 
på sine udlån, så vi ikke skal tage store tab og nedskriv-
ninger. Det er i den grad lykkedes i 2016, siger Martin  
Baltser.

Godt år i Middelfart
Med afdelinger fra Aarhus over Esbjerg til Svendborg er 
Sparekassen vokset til at være et solidt, regionalt penge-
institut. Basen i Middelfart er en væsentlig bidragyder til 
det samlede resultat i Sparekassen.

Både Claus Hansen, afdelingsdirektør i Middelfart Privat, 
og Henrik Nygaard, afdelingsdirektør i Middelfart Erhverv, 
har stået i spidsen for afdelinger, der har vækstet i 2016.

T   I erhvervsafdelingen har vi arbejdet hårdt gennem flere 
år på at øge kendskabet til Middelfart Sparekasse som 
erhvervs-pengeinstitut. Vi føler, at vi for alvor er ”brudt 
gennem lydmuren” i 2016, hvor vi har budt velkommen 
til mange nye mindre og mellemstore virksomheder fra 
lokalområdet, siger Henrik Nygaard.

Han har i januar budt velkommen til Stefan Dahlquist som 
ny rådgiver. Det er en erfaren rådgivere med en fortid som 

bl.a. erhvervskundechef i Saxo Bank og afdelingsdirektør i 
Fionia Bank, der nu er en del af erhvervsafdelingen. Han har 
afløst Jesper Krabbe Dyekær, som er blevet en del af den 
erhvervsafdeling i Horsens, som er under opbygning.

T   Det kræver sin mand at afløse Jesper, men Stefan er om 
nogen manden, der kan. Han har en enorm erfaring og 
passer perfekt ind i kulturen i Sparekassen, siger Henrik 
Nygaard.

Også i privatafdelingen er der plads til flere kunder, selv om 
en stor del af byens borgere allerede er kunder i det lokale 
pengeinstitut med rødder tilbage til 1853.

T   Vi er så heldige – og taknemmelige for – at mange af vores 
eksisterende kunder taler godt om os og den behandling, 
de får. Venner og families udsagn betyder meget, når 
man skal vælge pengeinstitut, siger Claus Hansen, afde-
lingsdirektør i Middelfart Privat.

Håb om fortsat vækst
Middelfart Sparekasse har de seneste år forfulgt en kon-
trolleret vækststrategi, og siden 2012 er kundetallet øget 
med cirka 10 procent år for år, så Sparekassen ved udgan-
gen af 2016 havde næsten 67.000 kunder. I den treårige 
strategi, der løber til udgangen af 2018, er målet at nå 
75.000 kunder. I Middelfart er dørene åbne.

T   Både privat- og erhvervskunder er altid velkomne til at 
ringe eller kigge forbi, hvis de har lyst til at se nærmere 
på Sparekassen og høre, hvad vi kan tilbyde – en person-
lig rådgiver, direkte telefonnummer til vedkommende, 
troværdig og løsningsorienteret rådgivning, lyder det fra 
afdelingsdirektørerne.

2016 blev et 
forrygende år 
for Middelfart 
Sparekasse

Martin Baltser
Adm. direktør
Middelfart Sparekasse

Henrik Nygaard
Afdelingsdirektør  
Middelfart Erhverv

Claus Hansen
Afdelingsdirektør  
Middelfart Privat

Annonce

Alle medarbejdere hoppede i disse sorte bluser, da Middelfart Sparekasse i 
november 2016 blev kåret til Danmarks bedste arbejdsplads.
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ÅRETS OPEL-FORHANDLER LIGGER I MIDDELFART
der, og det gør vi ved at give os 
tid til den gode snak og den per-
sonlige betjening, slutter Chri-
stian Rasmussen.

Ledelsen består udover ham 
også af direktør Allan Nielsen 
og hans datter Malene Hassel-
balch-Holm, der står for efter-
markedet.

Bilcentret A. Nielsen A/S 
i Middelfart har scoret 
hattrick med tre kårin-
ger: Årets Opel-forhand-
ler, Årets Opel-værksted 
og Årets salgsafdeling

De 20 ansatte i Bilcentret A. 
Nielsen A/S i Middelfart kan 
ranke ryggen. Forretningen, der 
er autoriseret Opel-forhandler 
og har eksisteret siden 1988, er 
netop blevet kåret til Årets Opel-
forhandler 2016 for tredje gang i 
træk og for fjerde gang i alt. 

Men ikke nok med det. Bilcen-
tret har faktisk scoret hattrick, 

da også titlerne Årets Opel-
værksted 2016 og Årets salgsaf-
deling 2016 er faldet i forretnin-
gens turban.

Resultaterne taler da også for 
sig selv: Ikke færre end 450 nye 
Opel-biler solgte den velrenom-
merede bilforretning i 2016. I alt 
blev der solgt 1.100 nye og brug-
te biler samt erhvervskøretøjer. 

Ny Astra hitter
Salgschef Christian Rasmussen, 
der blev medejer i januar 2016, 
er både glad og stolt over resul-
taterne og titlerne. Han fortæl-
ler, at Opel skal have en stor del 
af æren:
Mikrobilen Opel Karl og Opel 
Astra, Årets bil i Danmark og 

Europa, sælger helt fantastisk. 
Det er lykkedes at designe mo-
dellerne, så de tiltrækker en 
yngre og større kundegruppe, 
samtidig med, at de trofaste 
kunder holder ved. Og så er pri-
serne lige i øjet, siger han.

Nyrenoveret forretning
Alt dette har ladet sig gøre, selv 
om Bilcentret A. Nielsen A/S har 
ligget i byggerod. Forretningen 
er blevet renoveret og fremstår 
nu moderne, 
hyggelig og 
indbydende.

Men det er 
ikke alt. Vi 
ønsker til-
fredse kun-

Bilcentret A. Nielsen as    |    Mandal Alle 15   |    5500 Middelfart    |    64 41 71 14
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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 firmaet 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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haveejeren, der skal bruge et nyt 
dæk til sin trillebør med samme 
indstilling, som maskinstations-
ejeren, der skal have skiftet alle 
dæk på en tonstung gummiged, 
siger Thomas Thinggaard.

Med uddannelse og træning af 
medarbejderne og løbende opti-
mering af selskabets værksteder 
med branchens nyeste udstyr 
fremstår firmaet i dag som en af 
Danmarks mest specialiserede 
og professionelle virksomheder i 
dækbranchen. 

Med domicilet i Gelsted 
og med 12 afdelinger og 
servicevogne som ”akut-
biler” er Ovethi altid lige 
i nærheden!

Ovethi Dansk Dækservice er en 
moderne virksomhed båret af 
gamle dyder. Hovedafdelingen 
ligger midt i landet i Gelsted i et 
parklignende anlæg med konto-
rer, værksteder og et gigantiske 
lager. Det har 12 afdelinger, som 
er centralt placeret. Dertil kom-
mer et net af rullende akutbiler, 
der som kørende værksteder hol-
der Danmark rullende og sparer 
kostbar tid for især erhvervs-
kunder.

Døgnet rundt kan Ovethis ser-
vicevogne tilkaldes, og i alle 
landets afdelinger står service-
personale altid parat til at klare 
enhver forefaldende serviceop-
gave.

Partner med kunderne
Det var min bedstefar, Ove 
Thinggaard, der stiftede virk-
somheden i 1954, siger Thomas 
Thinggaard, der er direktør i 
aktieselskabet. Det var i de år, 
Danmark blev kørende på gum-
mihjul, og vi herhjemme gik fra 
at vulkanisere de nedslidte dæk 
til at importere nye og langt 
mere slidstærke og sikre dækty-
per til mangfoldige formål.

Det var helt fra starten Ovethis 
ambitionen at være partner med 

kunderne i valg af dækty-
per. Det afspejles i de lange 
ansættelser, der er for de 
omkring 70 medarbejdere.

Det er helt klart, at er-
hvervskøretøjer skal have 
dæktyper, der ikke kun 
opfylder de gængse krav til 
størrelse og driftssikker-
hed, siger Thomas Thing-
gaard. Det skal vi kunne 
vejlede om. Som landmand, 
entreprenør eller vogn-

mand betyder også jordbunds-
forhold og veje noget for det rette 
valg. Et valg, der både tilgodeser 
drift, komfort og langtidshold-
barhed.

Fokus på driftssikkerhed
Vi har fokus på driftssikker-
hed og er derfor opsatte på at 
være i dialog med vores kunder. 
Både dem, der kommer i vores 
afdelinger, og dem, der ringer 
eller mailer til os, siger Tho-
mas Thinggaard. Vi betjener 
med samme gejst og omhu både 
private og virksomheder i alle 
spørgsmål om dæk, fælge og hjul.

Vi plejer at sige, at vi betjener 

A/S OVETHI · DANSK DÆK SERVICE · 5591 GELSTED · ODENSEVEJ 35 – 37
TLF.: 6449 1063 · THT@OVETHI.DK · WWW.OVETHI.DK

OVETHI HOLDER DANMARK KØRENDE
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Middelfart - Nørre Aaby - Ejby www.melfarposten.dk

Onsdag
18. januar 2017

51. årgang. Nr. 3

 → SIDE 12

Højt humør ved 
nytårskurMotocross-udstyr blev 

vist frem  →SIDE 8

Ny ledelse klar til jazz-
festival i 2017  →SIDE 15

Konditor bijobber i 
Gelsted  →SIDE 18

Lokal Opel-forhandler 
laver hattrick  →SIDE 51 Foto: nils svalebøg

Hvad er prisen på et par briller?

THIELE
Benno Steen Jeppesen

Algade 39 · Middelfart · Tlf. 6441 1107
www.thiele-middelfart.dk

Køb aldrig briller,
før du har spurgt osa�� �o� �����

������ �� �����
��� ���� �� �������
�� �������
....briller er ikke blot et par briller

Ho� o� �� ������ ���...
Vi kan matche de billigste briller på
markedet, men i det dyre segment kan vi
også levere dig topkvalitet for alle pengene.
Det drejer sig om tillid til din optiker.

Livet er for kort til kedelige briller...

Det er lige så forkert, som at en bil er en bil

Flyt dig!
Tjek www.doflillebælt.dk

- fordi livet ikke står stille
DOF LILLEBÆLT

MIDDELFART
v/ Nikolaj Klinge
Ejendomsmægler, MDE
Havnegade 47, 5500 Middelfart
middelfart@home.dk
facebook.com/homemiddelfart
Tlf. 64 41 80 90
home.dk Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Vi sælger din bolig
- med lokalt kendskab,
netværk og engagement
i dit boligsalg!

29
59
2

• Indendørs opbevaring
• Depotrum fra 2-15 m2

•  Adgang til depotrum  
fra kl. 6.00-22.00 

• Video overvågning
• Sikkerhedskode
• Gratis låne trailer v/leje

Kontakt på tlf. 72 28 28 06

Se mere på

www.lejenbox.dk
Mandal Allé 9A, 5500 Middelfart
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oliven, soltørrede tomater, nød-
der og tørrede frugter. Netadres-
sen er www.ostergaard-ost.dk. 
Her er også et udvalg af saft, 
sirup, chokolade, lakrids, skønne 
marmelader, kiks, fynsk hon-
ning, Læsø-salt, kirsebærsovs 
samt gourmetspecialiteter og 
meget andet fantastisk.

Ostergaard Ost og Spe-
cialiteter i Middelfart 
er en verden af dejlig 
ost fra koen, geden eller 
fåret.

Oste-elskere vil gerne have nav-
ne og oprindelsesland på deres 
oste, siger Kasper Østergaard, 
der er indehaver af OSTERGA-
ARD OST & SPECIALITETER. 
Han har i flere år fristet med al-
verdens ost i Middelfart og i en 
stadig voksende omegn. 

Hans forretningskoncept er at 
kunne tilbyde oste fra de bedste 
producenter i Europa.

I dag er der mange, der rejser og 
får smag for ostespecialiteter, 
som de også gerne vil kunne ser-
vere til deres gæster hjemme el-
ler ved receptioner, siger Kasper 
Østergaard. Ost og tapas er po-
pulært i mange sammenhænge.

Kan suppleres med tapas
Hos Ostergaard i Middelfart 
kan man finde danske, franske, 
italienske, spanske, hollandske, 
irske og engelske oste. Det kan 
være en fantastisk oplevelse og 
smagsmæssig rejse. Og gerne 
med et godt glas vin kan ost 
være et helt måltid, siger Kasper 
Østergaard.

Det kan suppleres med tapas, 
som kan varieres efter, hvad 
årstiderne byder på – eller efter 
hvilke spændende varer vi har 
købt ind. Vi kan også gerne ef-
terkomme kundernes helt egne 
tapas-ønsker.

Mange af vore kunder, der er 
ægte oste-elskere følger os på 
face-book eller kommer ind i bu-
tikken, siger Kasper Østergaard. 
Her kan kunderne få smagsprø-
ver og få en snak til inspiration 
til spændende serveringer. Ofte 
fulgt af gode og fristende tilbud. 

Find os her og der
I Ostergaards butik eller på 
internettet kan man ligeledes 
se, hvad Ostergaard tilbyder af 
spændende olier, sennep, pesto, 

Ostergaard – Østergade 14 B – 5500 Middelfart – Tlf.: 6441 7300 – ostergaardk@yahoo.dk
www.ostergaard-ost.dk – www.facebook.com/Ostergaard-Ost-og-Specialiteter-363919157111055/

KVALITETSOSTE OG LÆKKERT TILBEHØR

VÆRD AT VIDE OM OSTE
Det voksbehandlede papir, 
som vi anvender til vores oste, 
er ideelt til at opbevare oste i, 
fordi det giver ostene mulighed 
for at ånde. 
Det voksbehandlede papir kan 
kombineres med en plastboks. 
Opbevaring i osteklokke eller 
plastboks sikrer en højere 

luftfugtighed omkring osten 
og er særlig velegnet til stærke 
oste, der ikke skal afgive for 
meget lugt.

Så meget ost skal man 
beregne
Til en anledning, hvor ost ser-
veres som et helt måltid sam-

men med frugt, grøntsager og 
brød, skal man beregne cirka 
250 gram ost pr. person.
Hvis ost indgår som dessert, 
skal man beregne 50-75 gram 
pr. person. Ost til frokost 
beregnes med 75-125 gram pr. 
person.

OSTERGAARD
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DET GÅR RIGTIG GODT I MIDDELFART

Hos Middelfart Erhvervscenter 
er der endvidere fokus på vejled-
ning og professionel sparring, 
netværk til lokale ledere, kompe-
tent vejledning til iværksættere 
samt fokus på erhvervsudvik-
ling. 

Middelfart Erhvervscen-
ter arbejder for en stærk 
erhvervsudvikling i kom-
munen og for at styrke 
positionen i toppen af DI’s 
undersøgelse, som en af 
de bedste kommuner målt 
på erhvervsvenlighed.

Der er godt gang i erhvervslivet 
i Middelfart Kommune, og der  
kommer stadig nye virksomhe-
der til samtidig med at ledighe-
den er rekordlav. Det mærker de 
også på Middelfart Erhvervscen-
ter, der servicerer kommunens 
mange virksomheder.

Gratis HR-forløb
”En af de største udfordringer 
er at skaffe kompetent arbejds-

kraft,” siger erhvervschef Niels 
Chr. Hammelev. ”Det gør vi no-
get ved, blandt andet gennem 
et gratis HR-forløb, hvor der er 
fokus på emner som rekrutte-
ring, motivering og udvikling af 
medarbejdere. Forløbet er med 
til at skabe værdi i virksomhe-
den gennem opkvalificeringen af 
medarbejderne.” Små og mellem-
store virksomheder er ofte udfor-
dret, når det kommer til HR. Tit 
er der ikke ansat en medarbejder 
med de kompetencer, som har fo-
kus på arbejdsmiljø og virksom-
hedens organisationsudvikling.

Fastholde medarbejderne
”Vi vil gerne tiltrække medar-
bejdere, og det gør vi også. Vi er 
godt placeret med motorvejen 
som nabo, og det er nemt og hur-
tigt at komme hertil. Gennem 
ovenstående forløb hjælper vi 

virksomhederne med kompeten-
ceudvikling og uddannelse af de-
res medarbejdere, så de også kan 
fastholde dem.”

Middelfart Erhvervscenter af-
holder jævnligt udviklingsforløb, 
som har til formål at øge kompe-
tencerne hos de lokale virksom-
heder og skabe relationer mel-
lem disse.

Middelfart Erhvervscenter, Mandal Alle 19, 5500 Middelfart, Tlf. 88 32 59 90, kontakt@middelfart-erhverv.dk / www.middelfart-erhverv.dk 
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DER ER GANG I RENOVERINGSOPGAVER
Vi kan løse alle de opgaver, og 
ikke mindst varmepumper er po-
pulære, siger Jesper Nielsen.

Efterspørgslen på 
VVS-firmaers ydelser 
bliver stadig større, 
efter at der kommet 
væsentligt mere gang 
i nybyggeriet, reno-
veringsprojekter og i 
erhvervslivet som hel-
hed, og det kan Rosen-
kjær VVS  mærke.

Vi er blandt andet i gang med et 
større renoveringsprojekt i Kon-
gensgade i Odense omfattende 
nogle lejligheder og to butikker, 
fortæller indehaver af Rosen-
kjær VVS i Gelsted på Vestfyn, 
Jesper Nielsen. Også i Odense er 

vi gang med renovering af lejlig-
heder på Skibhusvej, og vi arbej-
der på et nyt stuehus til en gård 
samt et nyt hus i Middelfart. Om 
nogle måneder gælder det arbej-
det på en ny springhal i Aarup, 
og dertil kommer så almindeligt 
VVS-arbejde, for vi kan løse alle 
opgaver fra udskiftning eller re-
paration af et toilet til etablering 
af energibesparende anlæg.
Rosenkjær VVS, som foruden in-

dehaveren har 
en enkelt svend 
ansat, og må-
ske snart endnu 
én, har mange 
private kunder 
foruden firma-
er, som de løser 
opgaver for som 
dem i Odense. 
Firmaet ligger 
centralt place-

ret midt mellem Middelfart og 
Odense.

Der er penge at spare
Der er stadig mulighed for at få 
skattefradrag for investeringer 
i energioptimering, og der kan 
være mange penge at spare ved 
at investere i en effektiv var-
mepumpe, en ny gaskedel eller 
ligefrem etablering af et jordvar-
meanlæg.

Rosenkjær VVS
Fyrrevej 19
5591 Gelsted

Værksted på Gelsted Mose 2
5591 Gelsted
Tlf.: 64492299
info@rosenkjaer-vvs.dk
www.rosenkjaer-vvs.dk 



DET GÅR RIGTIG GODT I MIDDELFART

Hos Middelfart Erhvervscenter 
er der endvidere fokus på vejled-
ning og professionel sparring, 
netværk til lokale ledere, kompe-
tent vejledning til iværksættere 
samt fokus på erhvervsudvik-
ling. 

Middelfart Erhvervscen-
ter arbejder for en stærk 
erhvervsudvikling i kom-
munen og for at styrke 
positionen i toppen af DI’s 
undersøgelse, som en af 
de bedste kommuner målt 
på erhvervsvenlighed.

Der er godt gang i erhvervslivet 
i Middelfart Kommune, og der  
kommer stadig nye virksomhe-
der til samtidig med at ledighe-
den er rekordlav. Det mærker de 
også på Middelfart Erhvervscen-
ter, der servicerer kommunens 
mange virksomheder.

Gratis HR-forløb
”En af de største udfordringer 
er at skaffe kompetent arbejds-

kraft,” siger erhvervschef Niels 
Chr. Hammelev. ”Det gør vi no-
get ved, blandt andet gennem 
et gratis HR-forløb, hvor der er 
fokus på emner som rekrutte-
ring, motivering og udvikling af 
medarbejdere. Forløbet er med 
til at skabe værdi i virksomhe-
den gennem opkvalificeringen af 
medarbejderne.” Små og mellem-
store virksomheder er ofte udfor-
dret, når det kommer til HR. Tit 
er der ikke ansat en medarbejder 
med de kompetencer, som har fo-
kus på arbejdsmiljø og virksom-
hedens organisationsudvikling.

Fastholde medarbejderne
”Vi vil gerne tiltrække medar-
bejdere, og det gør vi også. Vi er 
godt placeret med motorvejen 
som nabo, og det er nemt og hur-
tigt at komme hertil. Gennem 
ovenstående forløb hjælper vi 

virksomhederne med kompeten-
ceudvikling og uddannelse af de-
res medarbejdere, så de også kan 
fastholde dem.”

Middelfart Erhvervscenter af-
holder jævnligt udviklingsforløb, 
som har til formål at øge kompe-
tencerne hos de lokale virksom-
heder og skabe relationer mel-
lem disse.

Middelfart Erhvervscenter, Mandal Alle 19, 5500 Middelfart, Tlf. 88 32 59 90, kontakt@middelfart-erhverv.dk / www.middelfart-erhverv.dk 
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Tommy Clement. Rørføringer 
kan også være synlige, og vi 
lægger vægt på, at de er lette 
at rengøre og er i harmoni med 
omgivelserne på de arbejdsplad-
ser, hvor de er synlige. Standard 
er sorte eller hvide præisolerede 
rør, men specielle farveønsker 
kan også honoreres.

Hurtig levering
Vi leverer med kort varsel ved 
nedbrud, siger Tommy Clement. 
Som ordreproducerende virk-
somhed er vi ikke lagerførende, 
og har derfor ikke noget egent-
ligt lager for stive rør op til 12 
mtr. Men alle vore kunder ved, 
at vi kan levere i løbet af få dage. 
Der er tale om produktion her i 
landet, og vi kan levere alle ty-
per rørsystemer i plast eller me-
tal efter kundens specifikationer 
i de ønskede længder.

Dette gælder også indenfor vores 
program i fleksible præisolerede 
rør i PEX til både vand og varme, 
som leveres på fix mål.

Foruden de præisolerede rør er 
Nordic Pipe også leveringsdygtig 
i præisolerede brønde, ventiler 
og aftapninger. 

Vi glæder os til at vise, hvad vi 
som en moderne ordreproduce-
rende virksomhed kan tilbyde, 
når vi er på VVS-branchens 
messe i Odense Congres Center 
i dagene 26. til 28. april, siger 
Tommy Clement. 

Nordic Pipe med domicil i Mid-
delfart er en ordreproducerende 
virksomhed, der leverer præisole-
rede rørføringer til alle brancher 
lige fra lokale VVS-virksomhe-
der overalt og til store anlægs- 
og byggeprojekter i for eksempel 
Grønland, hvor kravene er store 
til isolerede rør, der ikke graves 
ned, og som er helt afgørende for 
samfund og miljøet.

Vi holder os til det, vi er gode til, 
nemlig præisolerede rør siger 
Tommy Clement, der er salgschef 
i Nordic Pipe. Vi er den gode un-
derleverandør, der koncentrerer 
os om at fremstille og levere alt 
inden for præisolerede rørsyste-
mer, lige som kunden ønsker, om 
de skal jordforlægges, hænge frit 
eller udendørs, skjult eller åben.

NORDIC PIPE I 
MIDDELFART ER 
ORDREPRODUCE-
RENDE VIRKSOM-
HED TIL STORE OG 
SMÅ PROJEKTER 
I DET MESTE AF 
NORDEN.

Kolde og varme væsker
Tommy Clement peger på, at 
hovedmarkedet er Danmark og 
Norden, hvor industrien og byg-
herrer efterspørger præisolerede 
rør samt frostsikre rørsystemer 
med varmekabler. Det er også 
rørsystemer, dampledninger og 
specialrør der anvendes i lev-
nedsmiddelindustrien, hvorigen-
nem der skal transporteres pul-
ver eller væsker.

Nordic Pipe leverer rørsystemer 
til både kolde og varme væsker 
og levnedsmidler, som anvendes 
i mejerier, bryggerier og den ke-
miske industri. 

Nordic Pipe sætter alle sejl til 
for at efterkomme alle kundeka-
tegoriers ønsker og behov, siger 

Nordic Pipe       Fynsvej 59 - 5500 Middelfart - Tlf.: 64 41 60 04 
info@nordicpipe.dk / tommy@nordicpipe.dk - www.nordicpipe.dk

Håndterer dagligt 
specialfremstillede 
præisolerede rør
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MURERFIRMAET RISHØJ A/S 
SIKRER DET GODE HÅNDVÆRK

bearbejde og badeværelser til er-
hvervsbyggeri og nye huse samt 
store entrepriser. Her blandt 
andet 21 huse i hovedentreprise, 
hvor der nu skal laves 7 mere, og 
de er også i gang med skolereno-
vering i Nr. Åby, som er et pro-
jekt, der strækker sig over to år.

Når der skal bygges nyt 
eller renoveres er det 
erfarne murerfirma en 
god partner

Murerfirmaet Rishøj A/S fra 
Gelsted er et erfarent murerfir-
ma, der løser alle typer opgaver, 
hvor intet er for småt eller stort, 
og de kender deres håndværk og 
lever op til høj kvalitet inden op-
gaven afleveres.
 
Murerfirmaet, der i dag drives af 
Peter Rishøj, der er 4. generatio-
nen i murerverdenen, er et over 
50 år gammelt murerfirma, der 
i dag består af en arbejdsstyrke 
på 38 dygtige og stabile medar-
bejdere, som sørger for et højt 
serviceniveau når der skal løses 
opgaver.

Vi kører primært på Fyn og i 
trekantsområdet, hvor hoved-
parten af vores opgaver ligger, 
siger Peter Rishøj, og vi arbejder 

både med i hoved- som fagentre-
priser. Vi er blandt andet nu med 
ved genopbygning af spejderhyt-
ten i Fruens Bøge samt et af de 
ældste huse i Odense, - Hatte-
magerhuset i Nørregade. Gene-
relt arbejder vi også meget med 
fredede bygninger og kirker, - og 
det kan vi godt lide at lave. Her 
har vi også uddannede restaure-
ringsmurere til de opgaver. Når 
en kirke skal renoveres, er der 
mange hensyn at tage – histo-
riske, kulturelle og ikke mindst 
religiøse.

Rishøj A/S udfører alt murerar-
bejde – fra småreparationer, stø-

Murerfirmaet Rishøj A/S, Værkstedsvej 14, 5591 Gelsted 
Tlf. 64 49 11 28, post@rishoejas.dk / www.rishoejas.dk www.rishoejas.dk | Tlf. 64 49 11 28
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IT-@POTEKET I NYE LOKALER
ler en ny PC, er It-@poteket lige 
stedet for dig. Kig ind i vores nye 
butik på Sofiendalvej 10”, slutter 
Lars Jensen. 

Den vestfynske special-
forretning, som har eget 
It-værksted in house, 
sælger, opsætter og 
installerer såvel hard- 
som software og yder 
support, rådgivning og 
service til en bredt fun-
deret kreds af privat- og 
erhvervskunder

”It-@poteket er en ung virksom-
hed”, fortæller daglig leder, tek-
niker og ekspedient Lars Jensen. 
”Vi slog dørene op den 12. maj 
2016, og siden da er udviklingen 
gået stærkt. En aktuel nyhed 
er, at vi som led i en udlejnings-
mæssig omstrukturering cirka 
den 1. marts flytter til nyind-
rettede lokaler i den tidligere 
Fakta-ejendom på Sofiendalvej 
10 – blot to husnumre fra vores 
oprindelige adresse. Her kom-
mer vi til at råde over 118 m2, og 
det markerer en stor forbedring 
– især i værkstedsregi.” 

Glade ansigter og gode It-
oplevelser
”På produktsiden kan vi tilbyde 
alt i Pc’er, iPads og tablets samt 
tilbehør til disse. Derudover er 
vi leveringsdygtige i tv-signal 

fra Canal Digital. Vores daglige 
aktiviteter spænder fra rådgiv-
ning, salg og servicering af nyt 
It-udstyr – herunder netværk og 
sikkerhedsløsninger – til opsæt-
ning, opdatering og reparation 
af Pc’er, iPads, tablets og mobil-
telefoner. Mange ældre benytter 
sig af vores services omkring 
rådgivning og basal undervis-
ning i håndteringen af netbank, 
e-boks, NEM id, Borger.dk m.m. 
Sideløbende servicerer vi en stor 
gruppe unge med gamer Pc’er og 
de hotteste nye apps og gadgets. 
Vores fornemste opgave er at 
guide samtlige kunder og deres 
It-køb trygt og sikkert hele vejen 
fra butik til hjem. Det giver gla-
de ansigter, gode It-oplevelser og 
fuld tilfredshed på begge sider af 
disken. Hvad enten du har brug 
for faglig vejledning, service el-

It-@poteket
Sofiendalvej 8, Strib
5500 Middelfart
Mobil: 29 93 88 88
kontakt@it-apoteket.dk
www.it-apoteket.dk
www.facebook.com/It-apoteket
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TRAP+ er stærke inden-
for alle kompetenceom-
råder som dækker El, 
VVS, ventilation, alarm, 
tele/data og blik

Det velrenommerede og nu 65 
årige firma TRAP + er et firma 
med mange kompetencer, og de 
har siden starten i 1952 været 
i konstant løbende udvikling for 
at være på forkant med udvik-
lingen.

Firmaet har siden 2005 været 
ejet af Jesper B. Tørnæs, der 
netop har fejret 20 års jubilæum. 
Han startede i lære i firmaet i 
1996 og er uddannet elinstalla-
tør.

Vi samler flere kompetencer, så 
vi har hele pakken til at service-
re vore kunder, siger Jesper B. 

Tørnæs, - og vores kunder dæk-
ker både de private som det kom-
munale og erhverv.

I dag beskæftiger firmaet om-
kring 60 medarbejdere og har 
hovedsæde i Middelfart og en af-
deling i Billund, hvor de i øvrigt 
nu er i gang med 40 lejligheder, 
hvor de har entreprisen på den 
tekniske side.

På VVS siden styrkes og udvik-
les der også. Pr. 1. februar 2017 
er René Nymann ansat som af-
delingsleder for VVS. Han har 
10 års erfaring som blikken-
slager og VVS montør og har 
senere udvidet uddannelsen til 
VVS teknikker, hvor han efter-
følgende har styret flere store 
projekter.

Jeg ser frem til arbejdet som 
afdelingsleder for TRAP+ VVS, 
siger René Nymann. Der er så 

problem udenfor åbningstiderne. 
På telefon 64 41 05 30 kan man 
altid få fat i en montør. 

mange muligheder og opgaver 
at arbejde med og løse. Det er 
naturligvis planen at udvikle og 
gøre VVS – delen endnu stærke-
re frem over. 

TRAP + har døgnvagt på tele-
fonen hvis der opstår et akut 

TRAP + · Mandal Allé 10 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 05 30 · info@trap.as · www.trap.as 

EL . VVS . VENTILATION . ALARM . TELE/DATA . BLIK

FOKUS PÅ HURTIG OG EFFEKTIV SERVICE AF HØJ KVALITET

Rene NymannJesper B. Tørnæs
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i forbindelse med levering og 
support af ERP løsninger også 
rådgivning i  økonomistyring og 
organisation, da de har oparbej-
det en dyb viden på området gen-
nem aktiv deltagelse i kunder-
nes forretningsudvikling.

”Vores brugeres krav til, at vi 
konstant er på forkant med at 
forenkle deres hverdag og for-
bedre deres resultater, samt vo-
res stadige arbejde med at finde 
og indarbejde nye teknologier, 
der kan opfylde brugernes øn-
sker, er vores inspiration og de-
dikation”  slutter Peter Wismer.

Ny ERP løsning giver 
kommuner og private 
virksomheder - der 
ønsker at udnytte deres 
ressourcer økonomisk op-
timalt – et bedre værktøj 
til at opnå deres mål.

Brugerdata A/S, der igennem 
30 år har leveret økonomisk 
ressourcestyrings løsninger til 
kommuner, forsyningsvirksom-
heder, godser med skovdrift, an-
lægsgartnere, boligselskaber og 
andre sags- eller projektoriente-

rede virksomheder, lancerer en 
ny version af en løsning, der kan 
anvendes i en webbrowser. Det 
er en teknologi, der foretrækkes 
af et stadigt stigende antal virk-
somheder.

»Vores ERP-løsning skiller sig 
ud ved at omfatte alt hvad virk-
somheden har brug for i én sam-
let standardløsning« siger Peter 
Wismer fra Brugerdata A/S, og 
fortsætter: ”I en Brugerdata-løs-
ning, vil moduler som fx mobil 
tids-, maskin- og arbejdstidsre-
gistrering samt sagsregnskab og 
lønsystem ikke være udviklet af 
en forhandler, men af det samme 

team, der har udviklet hele løs-
ningen.”

Brugerdata’s løsninger er som 
nok de eneste økonomisystemer 
på det danske marked bygget 
efter principperne om aktivitets-
baseret økonomistyring og data-
registrering er gjort super enkel 
for brugerne. Elektroniske købs-
fakturaer indlæses i løsningen 
med varelinier, der kan bogføres 
uden en traditionel manuel bog-
føring – efter at købsfakturaerne 
er godkendt af de rette personer i 
det indbyggede elektroniske fak-
turagodkendelses workflow.
Brugerdatas medarbejdere yder 

Brugerdata A/S – Lundevej 1 – 5580 Nørre Aaby – tlf: 6442 1663
brugerdata@brugerdata.dk – www.brugerdata.dk
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UNDGÅ ROD I REGNSKABET

Vi tilbyder hjælp til løsning af 
jeres administrative opgaver:

- Regnskab

- Moms

- Løn

- Årsafslutning m.m

Kontakt os for et uforpligtende møde

LT Regnskab- og kontorservice
Granlyvej 8
5592 Ejby

Telefon: 2299 3514
Mail: ltregnskab@live.dk
Web: www.ltregnskab.dk

Specialister i grønne tage

      Landsdækkende montering
      Mulighed for levering til selv-montering
      Stort udvalg af produkter og løsninger
      Mulighed for at købe hele døgnet via netbutik 
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get rundt og kan tilbyde så godt 
som alt i udendørs brolægning, 
belægning og opsætning. I den 
travle hverdag fokuserer vi på 
kvalitet, god service og hurtigt, 
effektivt arbejde centreret om-
kring den enkelte kundes ønsker 
og behov”, slutter Kim Halstrøm.

”Jeg startede egen virksomhed 
i 1986, og når min læretid med-
regnes, har jeg 35 års erfaring 
i brolæggerbranchen”, fortæller 
indehaver Kim Halstrøm. ”KH 
Brolægning beskæftiger udover 
mig selv tre ansatte, som alle er 
oplært i faget. Vi løser en lang 
række meget forskellige opgaver. 
Hos os er der ikke to dage, der 
er ens. Firmaet har en fornuftig 

størrelse og et stabilt aktivitets-
niveau.” 

Fra chaussésten til industri-
belægning
”En stor aktivitet er klassisk 
granitbrolægning med chaus-
sésten i bue- og påfuglemønster 
i private haver samt på pladser 
og torve. Vi er med til at skabe 
den miljømæssige ramme om-

kring huse, forretninger og hele 
byområder. Et godt eksempel 
på en stor opgave indenfor dette 
speciale er de flotte klinkeforto-
ve, som vi varetog etableringen 
af i forbindelse med byfornyel-
sen af Ejlskovsgade i Odense. 
Blandt vore øvrige aktiviteter er 
industribelægning, og maskin-
nedlægning, typisk omkring 
større parkeringsarealer, ved 
supermarkeder osv. Hér kører vi 
med 1m2 klemme og har blandt 
andet leveret belægning til Aldi 
og Fakta her i Middelfart. Sidst 
men ikke mindst opfører vi støt-
temure til private og virksomhe-
der og etablerer stier, indkørsler 
og terrasser m.v.  

KH Brolægning kommer hele fa-

KH - Brolægning 
v./Kim Halstrøm
Drejøvænget 58
5500 Middelfart

Mobil: 29 25 78 87
maki1987@outlook.dk

K.H.
Brolægning

Den vestfynske anlægsvirksomhed, som med sine 
tre ansatte primært fokuserer på løsning af en lang 
række mindre opgaver for privat- og erhvervskun-
der, bygger på mange års viden og erfaring indenfor 
brolæggerfaget

 Al vognmandskørsel udføres

 Entreprenørkørsel

 Containerudlejning til alle formål

  Krankørsel, montage og løfte opgaver 
udføres

 Bortkørsel af eks. have og byggeaffald

  Salg og levering af sten, grus, flis, bark og 
granitskærver

Regionens Løn & Bogføring

Bogføring

Fakturering

Debitor/kreditorstyring

Lønudbetaling

Momsafregning

v/ Mona B. Oranen
Mobil 2420 3186

Assensvej 156
5500 Middelfart
kontor@email.dk
Tlf. 3512 3186



Automation

• Energiforsyning

• Procesindustri

• Maskiner

• Offshore

• Marine

• SRO anlæg
• PLC styringer
• SCADA
• Styretavler
• Data logning
• Elinstallation
• Service
• Rådgivning

– en del af 
Holtec Gruppen

der er gennemtænkt

Automation Lab A/S
Tlf. 5311 2910 · mail@automationlab.dk
www.automationlab.dk
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FINÉR HITTER IGEN
I samarbejde med kunden fast-
lægger vi træsort, kvalitets-ni-
veau, struktur og opbygning af 
finéren. På den måde sikrer vi, 
at kunden har et sikkert grund-
lag for egen videre produktion, 
når det gælder kvalitet og om-
kostninger, samt minimal lager-
binding, slutter Finn Hauborg.

Hos FH Træ & Finer mær-
ker vi, at finér igen er i 
fremgang. Vi har mær-
ket trenden mod mere 
synligt finer som over-
flader de seneste par år, 
men især det sidste halve 
årstid har det taget fart, 
siger indehaver af FH Træ 
& Finer, Finn Hauborg.

Egefinér i alle afskygninger 
samt valnød og ask er de mest ef-
terspurgte træsorter, men også 
finér af nåletræ som oregon pine 
og sågar gran efterspørges.

En af de seneste finerer er de re-
konstruerede birkefiner fra  Fin-

land. Birkefiner er skrællet på 
1,5 mm, herefter gennemfarvet, 
limet sammen til en blok for at  
blive skåret til finer igen. Især 
de grålige farver er populære, 
men også de varme, brunlige 
farve  efterspørges. (Se foto)

FH Træ & Finér er et agentur 
som i samarbejde med leveran-
dører fra Frankrig, Tyskland, 

Finland og Letland leverer finer 
og plader til kunder i hele Skan-
dinavien, England m.fl. 
Vi tager hånd om processen fra 
idé hos kunden til levering af 
finér på fixmål klar til at blive 
limet på eller eksempelvis finer 
limet på plader af forskellig art. 
Netop oplimede plader med finér 
er i stigende grad en stor del af 
opgaverne.

FH Træ & Finer – Gyvelhøj 15 – 5500 Middelfart – Tlf.: 21423836  – fh@traeogfiner.dk – www.traeogfiner.dk
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fremtidssikre virksomheden. 
Eksempelvis er vibrationsaf-
gratning et spændende nyt ak-
tivitetsområde, som er kommet 
til indenfor de senere år. Også 
styrings- og ressourcemæssigt 
bestræber vi os på at være på for-
kant. Personligt er jeg velsignet 
med fire børn, og næste generati-
on i firmaet er måske allerede nu 
på vej. Én ting er sikker. Sonni-
max satser på fremtiden”, slutter 
Erik Pandrup med et smil.

”Familievirksomheden Sonni-
max grundlagdes af min far i 
1969”, fortæller direktør Erik 
Pandrup. ”Selv har jeg siden 
1995 været en del af virksom-
heden, som jeg overtog i 2005. 
Vi har stor viden og erfaring 
indenfor branchen og servicerer 
en landsdækkende kundekreds i 
jern og metalindustrien.” 

Vi matcher  
industriens behov
”Hvad enten vi taler cylindre, 
gasflasker, stålspær eller vind-
mølledele, matcher Sonnimax 
med sit store udbud af produkter 
og ydelser industriens behov for 
overfladebehandling. Produkt-

sortimentet spænder fra for-
brugsartikler i forbindelse med 
slyngrensning, sandblæsning og 
metallisering over alle former for 
reservedele til komplette anlæg.” 

Fleksible totalløsninger
”Et stort speciale i Sonnimax 
er totalløsninger, hvor vi i tæt 

samarbejde med vores kunder 
varetager hele processen fra im-
plementering og opstart af an-
læg til service, vedligeholdelse 
og optimering.

Når det gælder større optime-
ringsprojekter, reparationer og 
flytninger af eksisterende an-
læg, arbejder vi fleksibelt i sam-
klang med kundevirksomhedens 
produktionsrytme.” 

Sonnimax satser  
på fremtiden
”Via nye produkter og aktivi-
teter arbejder vi løbende på at 

Sonnimax A/S – Nyvang 3, 5500 Middelfart – Tlf.: 64 40 11 22
Fax: 64 40 15 22 – sonnimax@sonnimax.com – www.sonnimax.com

Middelfart-virksomheden, som tæller ti ansatte, er 
blandt landets førende aktører indenfor overflade-
behandling, hvor firmaet spænder lige fra levering 
af forbrugsartikler over komplette anlæg til løbende 
service og vedligehold




Center  for over� adeteknik

nelsen på Syddansk Erhvervs-
skole i Odense. Her kombineres 
det bedste fra de traditionelle 
håndværkeruddannelser med en 
gymnasial grunduddannelse. 
I op mod 50 % af svendeprøven 
fokuseredes der på moderne 
elektroniske målemetoder og 
teknikker af diagnostisk art. I 
kraft af uddannelsens høje bog-
lige niveau føler jeg mig godt ru-
stet og på forkant med autobran-
chens forventninger og krav på 
teknikområdet”, slutter Jesper 
Engelbrecht Olesen.  

Det dynamiske familie-
ejede firma slog dørene 
op i juni 2016 og solgte 
84 biler i løbet af sit før-
ste halve år på markedet. 
Ved firmaets succesfulde 
Åbent Hus-premiere i 
weekenden den 14.-15. 
januar i år solgtes der 
ikke mindre end 11 biler   

”Vores grundlæggende kerne-
værdier hedder ærlighed, tro-
værdighed og kvalitet”, fortæl-
ler Hardy Engelbrecht Olesen, 
som står for bilhusets salgsside, 
mens hans kone Julie passer 
kontoret, og sønnen Jesper va-
retager værkstedsaktiviteterne. 
”Vi får fra flere sider at vide, at 
Engelbrecht Biler A/S skiller sig 
positivt ud som et anderledes 
bilhus. Vi fokuserer på god gam-
meldags kundeservice, og sam-
tidigt markerer vi os med vores 
fremsynede håndtering af de 
sociale medier. Elektronisk op-
træder vi på flere platforme lige 
fra hjemmesiden www.engel-
brechtbiler.dk over Facebook til 
YouTube og Instagram. Såvel i 
den virtuelle som i den virkelige 
verden bygger vi på tillid og god 
kommunikation med udspring i 
den hélt basale filosofi, at dét vi 
leverer, skal være i orden – lige 
fra bilkøb til værkstedsydelser. 
Blandt vores aktuelle tilbud er 
100 % Autotjek-ordningen med 

en garantiperiode på et helt år, 
mod tidligere kun et halvt.”        

På forkant med fremtiden
”Engelbrecht Bilers værksted 
beskæftiger tre mekanikere og 
udfører alle former for service og 
reparationsarbejde på person og 
varebiler op til 3.500 kg af alle 
mærker og årgange. Vi er fuldt 
opdateret på teknikfronten og 
råder over alt det nyeste grej 
indenfor værktøj og testudstyr”, 
beretter Jesper Engelbrecht Ole-
sen. Selv har Jesper, som den 
eneste i sin årgang, netop bestå-
et svendeprøven som mekaniker 
med et suverænt 12-tal. ”Jeg er 
blandt de første uddannede auto-
mekanikere fra EUX-uddan-

Engelbrecht Biler
Fynsvej 60
5500 Middelfart
Tlf.: 88 82 70 06 
engelbrechtbiler@gmail.com
www.engelbrechtbiler.dk

www.facebook.com/
JesperEngelbrechtOlesen

ENGELBRECHT BILER

SONNIMAX



Tirsdag 17. januar 201730 Navnenyt

 ✪Marianne Holst Mejdahl

 ✪ Caroline Søeborg Ahlefeldt

 ✪ Jan Dewald Hansen

Kulturminister Mette Bock 
har udpeget Caroline Søeborg 
Ahlefeldt til ny formand for 
Statens Kunstfonds Repræsen-
tantskab fra 1. januar 2017 og 
fire år frem.

- Senest har hun gjort sig 
bemærket som en af drivkræf-
terne i forbindelse med etab-
leringen af kulturfestivalen 
Heartland Festival på Egeskov 
Slot. Jeg er derfor utrolig glad 
for, at Caroline Søeborg Ahle-
feldt har valgt at sige ja, siger 

kulturministeren.
Caroline Søeborg Ahlefeldt 

er bl.a. kendt som iværksætter 
og grundlagde allerede som 
23-årig internetvirksomheden 
MouseHouse.

Siden har hun været med til 
at starte virksomheder op inden 
for design, forlag, it og mode, 
sideløbende med at hun har va-
retaget bestyrelsesposter i f.eks. 
Coop, Lego, Vækstfonden, 
3XN, Grønnegårdsteateret og 
Dyrberg/Kern.

Den mangedobbelte prisvinder 
og Gazelle-virksomhed Logi-
stikkompagniet, Greve, har fra 
1. januar ansat den 43-årige Jan 
Dewald Hansen, der er hentet 
fra Solar, som ny adm. direktør.

Han afløser stifter og indeha-
ver Carsten Moberg, der fortsæt-
ter som direktør med ansvar for 
forretnings- og konceptudvikling.

Den nye direktør er uddannet 
civiløkonom og kommer senest 
fra en stilling som ansvarlig for 
Kundelogistik hos Solar Dan-
mark. Jan Dewald Hansen har 
tidligere været syv år hos Lego i 
forskellige logistikstillinger, de 
sidste to år udstationeret som Site 
Manager i Tjekkiet med ansvaret 
for opbygning af LEGOs euro-
pæiske distributionscenter.

Jan Dewald Hansen er gift og 
har tre børn. Sammen med sin 
familie bor han i Odense.

45-årige Marianne Holst Mej-
dahl er tiltrådt en stilling som 
privatrådgiver i Middelfart Spa-
rekasse i Odense.

Hun kommer fra en lignende 
stilling hos Sydbank Dalum 
og Munkeris og har arbejdet 
i denne del af Odense siden 
2001, hvor hun også har været 
med til at åbne Bank Trelleborg 
i Odense samt været rådgiver i 
Sparekassen Faaborg i Dalum.

Erfaringen i sektoren går 
helt tilbage til 1990, hvor hun 
begyndte som elev i Bikuben i 
Haderslev. Nu er arbejdsplad-
sen Middelfart Sparekasse på 

Dalumvej 54B.
Marianne Holst Mejdahl har 

boet i Bellinge siden 1993 og er 
gift med Torben. Sammen har 
de to teenagedrenge på 17 og 
14 år.

Fritiden går i høj grad med 
sport. Både som holdleder for 
den ældste søns U19-hold i 
BBB og som tilskuer til U15-
kampene.

Var det ikke for en korsbånds-
skade, var Marianne også selv 
aktiv med forskellige former 
for boldsport. Nu står den i 
stedet på genoptræning i fitnes-
scentret.
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KVALITETSSIKRING

JORD
ANLÆGSOPGAVER

KLOAK
AUT.KLOAKMESTER

Står jeres firma over for store kapacitet udfordringer,
hvor egenproduktionen måske ikke rækker, så lad
Hindsgaul Entreprise hjælper jer.
Vi kan samle pakken på jord, kloak og beton med
økonomisk fordel.
Kvalitetssikring er en selvfølge!
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SKØTT DØRE OG VINDUER
KUN I MAHOGNI HUSK: Mahogni er tørret og lagret,

derfor undgår vi revner, svind og vridninger.
derfor giver vi 5 års garanti på materialet!

Køb direkte og spar 30%

Males i alle
farver efter
dit ønske

Et firma i et og samme navn gennem 50 år og med dygtige
faglærte medarbejdere. Med stor erfaring giver vi den bedste
kvalitet og en garanti, der holder. Kom og se udstilling med de
rigtige varer til de rigtige priser. Kom selv og blive overbevist.

CE-godkendt

Inkl.moms Excl.Glas: Priseer i mah
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produ
ceret

Alt tømrer- og snedkerarbejde
Tagarbejde, ombygning, nybygning, isoleringsarbejde. Jeg
kommer gerne selv og måler op og gir fast pris med eller uden
montering. Egne faste medarbejdere til isætning af døre og
vinduer fra opmålning til sidste liste
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Tirsdag 17. januar 201730 Navnenyt

 ✪Marianne Holst Mejdahl

 ✪ Caroline Søeborg Ahlefeldt

 ✪ Jan Dewald Hansen

Kulturminister Mette Bock 
har udpeget Caroline Søeborg 
Ahlefeldt til ny formand for 
Statens Kunstfonds Repræsen-
tantskab fra 1. januar 2017 og 
fire år frem.

- Senest har hun gjort sig 
bemærket som en af drivkræf-
terne i forbindelse med etab-
leringen af kulturfestivalen 
Heartland Festival på Egeskov 
Slot. Jeg er derfor utrolig glad 
for, at Caroline Søeborg Ahle-
feldt har valgt at sige ja, siger 

kulturministeren.
Caroline Søeborg Ahlefeldt 

er bl.a. kendt som iværksætter 
og grundlagde allerede som 
23-årig internetvirksomheden 
MouseHouse.

Siden har hun været med til 
at starte virksomheder op inden 
for design, forlag, it og mode, 
sideløbende med at hun har va-
retaget bestyrelsesposter i f.eks. 
Coop, Lego, Vækstfonden, 
3XN, Grønnegårdsteateret og 
Dyrberg/Kern.

Den mangedobbelte prisvinder 
og Gazelle-virksomhed Logi-
stikkompagniet, Greve, har fra 
1. januar ansat den 43-årige Jan 
Dewald Hansen, der er hentet 
fra Solar, som ny adm. direktør.

Han afløser stifter og indeha-
ver Carsten Moberg, der fortsæt-
ter som direktør med ansvar for 
forretnings- og konceptudvikling.

Den nye direktør er uddannet 
civiløkonom og kommer senest 
fra en stilling som ansvarlig for 
Kundelogistik hos Solar Dan-
mark. Jan Dewald Hansen har 
tidligere været syv år hos Lego i 
forskellige logistikstillinger, de 
sidste to år udstationeret som Site 
Manager i Tjekkiet med ansvaret 
for opbygning af LEGOs euro-
pæiske distributionscenter.

Jan Dewald Hansen er gift og 
har tre børn. Sammen med sin 
familie bor han i Odense.

45-årige Marianne Holst Mej-
dahl er tiltrådt en stilling som 
privatrådgiver i Middelfart Spa-
rekasse i Odense.

Hun kommer fra en lignende 
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og Munkeris og har arbejdet 
i denne del af Odense siden 
2001, hvor hun også har været 
med til at åbne Bank Trelleborg 
i Odense samt været rådgiver i 
Sparekassen Faaborg i Dalum.

Erfaringen i sektoren går 
helt tilbage til 1990, hvor hun 
begyndte som elev i Bikuben i 
Haderslev. Nu er arbejdsplad-
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Østergade 32 · 5560 Aarup
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SKØTT DØRE OG VINDUER
KUN I MAHOGNI HUSK: Mahogni er tørret og lagret,

derfor undgår vi revner, svind og vridninger.
derfor giver vi 5 års garanti på materialet!

Køb direkte og spar 30%

Males i alle
farver efter
dit ønske

Et firma i et og samme navn gennem 50 år og med dygtige
faglærte medarbejdere. Med stor erfaring giver vi den bedste
kvalitet og en garanti, der holder. Kom og se udstilling med de
rigtige varer til de rigtige priser. Kom selv og blive overbevist.

CE-godkendt

Inkl.moms Excl.Glas: Priseer i mah

Dansk

produ
ceret

Alt tømrer- og snedkerarbejde
Tagarbejde, ombygning, nybygning, isoleringsarbejde. Jeg
kommer gerne selv og måler op og gir fast pris med eller uden
montering. Egne faste medarbejdere til isætning af døre og
vinduer fra opmålning til sidste liste

KVALITET FRA STARTTIL SLUT
Med venlig hilsen SØREN SKØTT

STOR RABAT i samarbejde med vores leverendører
Ellestedvej 24 - måre - 5853 Ørbæk

www.skott-vinduer.dk - tlf. 65 98 14 86

BYGNINGSSNEDKERIA/S

• Alt i bygge & anlæg

• Jord- & flisearbejde

Se mere på www.slbyg.dk

SL Byg
v/Steen Lind Borgquist

slbyg.dk - Tlf. 24 65 60 70

- alt i jord og fliser

Tirsdag 17. januar 201730 Navnenyt

 ✪Marianne Holst Mejdahl

 ✪ Caroline Søeborg Ahlefeldt

 ✪ Jan Dewald Hansen

Kulturminister Mette Bock 
har udpeget Caroline Søeborg 
Ahlefeldt til ny formand for 
Statens Kunstfonds Repræsen-
tantskab fra 1. januar 2017 og 
fire år frem.

- Senest har hun gjort sig 
bemærket som en af drivkræf-
terne i forbindelse med etab-
leringen af kulturfestivalen 
Heartland Festival på Egeskov 
Slot. Jeg er derfor utrolig glad 
for, at Caroline Søeborg Ahle-
feldt har valgt at sige ja, siger 

kulturministeren.
Caroline Søeborg Ahlefeldt 

er bl.a. kendt som iværksætter 
og grundlagde allerede som 
23-årig internetvirksomheden 
MouseHouse.

Siden har hun været med til 
at starte virksomheder op inden 
for design, forlag, it og mode, 
sideløbende med at hun har va-
retaget bestyrelsesposter i f.eks. 
Coop, Lego, Vækstfonden, 
3XN, Grønnegårdsteateret og 
Dyrberg/Kern.

Den mangedobbelte prisvinder 
og Gazelle-virksomhed Logi-
stikkompagniet, Greve, har fra 
1. januar ansat den 43-årige Jan 
Dewald Hansen, der er hentet 
fra Solar, som ny adm. direktør.

Han afløser stifter og indeha-
ver Carsten Moberg, der fortsæt-
ter som direktør med ansvar for 
forretnings- og konceptudvikling.

Den nye direktør er uddannet 
civiløkonom og kommer senest 
fra en stilling som ansvarlig for 
Kundelogistik hos Solar Dan-
mark. Jan Dewald Hansen har 
tidligere været syv år hos Lego i 
forskellige logistikstillinger, de 
sidste to år udstationeret som Site 
Manager i Tjekkiet med ansvaret 
for opbygning af LEGOs euro-
pæiske distributionscenter.

Jan Dewald Hansen er gift og 
har tre børn. Sammen med sin 
familie bor han i Odense.

45-årige Marianne Holst Mej-
dahl er tiltrådt en stilling som 
privatrådgiver i Middelfart Spa-
rekasse i Odense.

Hun kommer fra en lignende 
stilling hos Sydbank Dalum 
og Munkeris og har arbejdet 
i denne del af Odense siden 
2001, hvor hun også har været 
med til at åbne Bank Trelleborg 
i Odense samt været rådgiver i 
Sparekassen Faaborg i Dalum.

Erfaringen i sektoren går 
helt tilbage til 1990, hvor hun 
begyndte som elev i Bikuben i 
Haderslev. Nu er arbejdsplad-
sen Middelfart Sparekasse på 

Dalumvej 54B.
Marianne Holst Mejdahl har 

boet i Bellinge siden 1993 og er 
gift med Torben. Sammen har 
de to teenagedrenge på 17 og 
14 år.

Fritiden går i høj grad med 
sport. Både som holdleder for 
den ældste søns U19-hold i 
BBB og som tilskuer til U15-
kampene.

Var det ikke for en korsbånds-
skade, var Marianne også selv 
aktiv med forskellige former 
for boldsport. Nu står den i 
stedet på genoptræning i fitnes-
scentret.
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JORD
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vinduer fra opmålning til sidste liste

KVALITET FRA STARTTIL SLUT
Med venlig hilsen SØREN SKØTT

STOR RABAT i samarbejde med vores leverendører
Ellestedvej 24 - måre - 5853 Ørbæk

www.skott-vinduer.dk - tlf. 65 98 14 86

BYGNINGSSNEDKERIA/S

• Alt i bygge & anlæg

• Jord- & flisearbejde

Se mere på www.slbyg.dk

SL Byg
v/Steen Lind Borgquist

slbyg.dk - Tlf. 24 65 60 70

- alt i jord og fliser

Tværvejen 13
5580 Nørre Åby

Tlf. 4085 6211
info@mjautoservice.dk
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siden starten. Det betyder også, 
at folk der ikke kan undvære 
deres bil om mandagen, - de kan 
lave en aftale, så værkstedet kan 
servicere den om søndagen. 

M & M Autos har fast åbnings-
tid hver søndag fra kl. 10-14, så 
folk kan komme på værkstedet 
efter behov. Dertil kommer at 
værkstedet har kundebiler til 
rådighed samt en hente / bringe 
service, hvis der er kunder, der 
har behov for det.

Vi er et stort værksted og har 
alt det moderne udstyr i værk-
stedet, så vi kan servicere alle 
biler, siger Karuna, der har dre-
vet selvstændigt autoværksted 
siden 2010. Vi er et alsidigt og 
erfarent værksted, der arbejder 
med alle biler – både private, 
campingvogne, varevogne og alt 
indenfor erhverv, som vi også 
henvender os til.

M & M Autos, som er et Auto-
mester værksted, har mange 

faste kunder – både private og 
erhverv, og er beliggende med til- 
og afkørsel lige ved motorvejen, 
og med indkørsel til værkstedet 
fra Navervej. 

Karuna er uddannet hos Opel i 
Assens, og har 15 års erfaring. I 
2010 besluttede han at etablere 
sig som selvstændig med Bren-
derup Værksted, og i foråret 
2016 blev der bygget nyt og stør-
re i Ejby med et stort værksted 
med højt til løftet og seks lifte, 

der kan klare alle slags biler, 
samt alt moderne testudstyr. På 
værkstedet kan kunderne også 
møde Brian Pedersen, der er ud-
dannet VW mekaniker med 8 
års erfaring med VW samt vok-
senlærlingen Kim Andersen.

Målet er helt klart, siger Ka-
runa. Det handler om tilfredse 
kunder, der får den optimale ser-
vice og til konkurrencedygtige 
priser. Vi holder også åbent om 
søndagen, som vi har gjort lige 

M & M Autos · Industrivej 14 · 5592 Ejby · Tlf. 64 44 10 11 / 93 98 10 11 · info@mmautos.dk · www.mmautos.dk 

M & M AUTOS I NYE 
STØRRE LOKALER
I de nye større lokaler i Ejby er der god plads til både 
private som de større erhvervsbiler
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Vi har tidligere herhjemme set 
forsøg med overfladebehand-
ling baseret på nano og sølv, 
men det har desværre vist sig, 
at de forebyggende egenskaber 
ofte mistes efter ganske kort 
tid, siger Gert Jensen.

Med den nye teknologi som 
vi har fået udviklet er jeg så 
dristig, at jeg tror på forebyg-
gelse af livstruende infektio-
ner, færre sygedage og dermed 
også færre sengepladser, siger 
Gert Jensen. 

Når man i en arbejdsproces 
kan lakere dørhåndtag, sen-
gegavle og øvrigt inventar på 
et sygehus, så burde det have 
første prioritet i sygehusplan-
lægningen. Det vil også kunne 
anvendes andre steder i det 
offentlige rum eller indenfor 
plejehjem og forskellige dagin-
stitutioner m.m.

Ejby-virksomheden GJ 
Coating har behandlet 
5000 dørhåndtag med 
antibakteriologisk lak 
til et hospital i Qa-
tar. Dermed er faren 
for overførsel af bl.a. 
stafylokok-bakterier 
reduceret væsentligt.

Millioner af emner bliver hvert 
år påført farver og belægnin-
ger på GJ Coating, der har til 
huse i et tidligere landbrug 
i Indslev Tårup ved Ejby og i 
dag fremstår som en moderne 
og højteknologiske virksom-
hed. 

GJ Coating er en af Danmarks 
førende virksomheder inden 
for industriel overfladebe-
handling. Den er etableret af 
Gert Jensen i 1980. På virk-
somhedens palet er der ikke 
mindre end 20.000 farver, men 
også lakker, der er antibakte-
riologiske.

Antibakteriologisk lak
Vi har i et tæt samarbejde med 
en tysk farvefabrik været med 
i udviklingen af nye produk-
ter, siger Gert Jensen. Vi er nu 
på markedet i Norden med en 
langtidsholdbar antibakterio-
logisk lak, der mindsker faren 
for overførsel af bakterier fra 
blandt andet stafylokok-bakte-
rier fra ét menneske til et an-
det, hvilket er et reelt problem 
på sygehuse over alt i verden. 

Vi har til et supermoderne sy-
gehus i Qatar behandlet 5000 
dørhåndtag med antibakterio-
logisk lak og dermed reduceret 
faren væsentligt for overførsel 
af stafylokok-bakterier 

Innovation og udvikling
Gert Jensen kommer hver 
dag på virksomheden, som 
datteren Britt Hansen er pro-
duktionsleder og medejer af. 
Sammen med godt en halv 
snes medarbejdere coater de 
millioner af emner for store 
danske virksomheder. I pro-
duktionshallen på gården har 
de tromler, der sprayer 50.000 

plastemner ad gangen, og de 
har styr på luftfugtighed og 
indeklima.

GJ Coating arbejder udeluk-
kende med vådlakker, siger 
Britt Hansen. Vi kan vælge 
mellem 20.000 farver vådlak-
ker, som vi kan påføre i et me-
get tyndt lag. Vi siger, at alt 
over 20 mikrometer er spild af 
penge.

Vi er ikke kun ordreprodu-
cerende, men fremstår også 
gerne innovative. Vi ser os 
godt omkring, og de erfarin-
ger, vi har med nye teknologi-
er, knowhow og kompetencer, 
stiller vi gerne til rådighed for 
vore kunder. Vi har set, at det 
fører til udskiftning af mate-
rialer, reduktion af fejl og til 
forbedrede egenskaber.

Forebyggelse af  
infektioner
Gert Jensen er ikke i tvivl om, 
at med de nye antibiologiske 
lakker er der tale om et tekno-
logisk gennembrud i bekæm-
pelse af overførte sygdomme.

GJ COATING A/S – ÆBLEGYDEN 18 – 5592  EJBY – TLF.: 6446 1515 – 4214 6015 – BHH@GJCOATING.DK – WWW.GJCOATING.DK

OPERATION RENE HÆNDER
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aktiviteter. Motorsporten fylder 
meget i mit liv. Jeg startede min 
sportslige løbebane som speed-
waykører i 1978, og sluttede i 
1998 med Cross Cart. Undervejs 
har jeg vundet en del mesterska-
ber – blandt andet DM i speed-
way med og uden sidevogn. P.t. 
er jeg i gang med at ombygge en 
Opel Kadett til racerformål. Jeg 
glæder mig meget til at sidde 
bag rattet i Kadetten, der får 
omkring 300 heste under mo-
torhjelmen. Alle interesserede 
er velkomne til at kigge ind på 
værkstedet for mere info om Sira 
Autos mange spændende aktivi-
teter og tilbud.”

Det nordvestfynske 
autoværksted har 
mange års branche-
erfaring og service-
rer en typemæssigt 
vidtspændende kreds 
af privat- og erhvervs-
kunder med alt inden-
for service, reparation 
og vedligehold

”Sira Auto er leveringsdygtig i 
service og reparation af biler af 
alle mærker og årgange op til 
3.500 kg samt motorcykler”, for-
tæller indehaver Finn Schmidt. 
”Værkstedets kundekreds forde-
ler sig ligeligt mellem private og 
erhvervsdrivende, primært fra 
det nordvestfynske lokalområde. 
Opgaverne spænder fra meka-
nisk arbejde over pladearbejde 
og motortest til rustbeskyttelse 
og dækservice – herunder af-

balancering og sporing. Dertil 
kommer en stor mængde opgaver 
omkring autoglas, forsikrings-
skader og klargøring til syn. 
Sira Auto er en del af Auto Plus-
kæden, og vi deltager løbende i 
kurser og efteruddannelsesfor-
løb med fokus på ny teknik og 
produkter samt fejlfinding med 
brug af de nyeste testsystemer 
på markedet. Sidst men ikke 
mindst har vi salg af brugte bi-
ler på programmet. Her ligger 
fokus på små biler af alle mær-
ker. Sira Auto tilbyder en række 
attraktive finansieringsordnin-
ger, og på sigt er det tanken at 
udvide salgsaktiviteterne.”

De 4-hjuledes forår er lige 
om hjørnet
”Jeg er født med benzin i blodet 
og har stor erfaring indenfor op-
bygning, tuning og justering 
har eget rullefelt til indkøring 
og justering som man kan få 
udmålt HK og NM specialbiler 
– herunder amerikaner- og ral-
lybiler samt klassikere. På dette 
område servicerer værkstedet 
en landsdækkende kundekreds. 
Her i februar er de 4-hjuledes 
forår lige om hjørnet, og det er 
en god ide for alle specialbils-en-
tusiaster allerede nu at få testet 
og klargjort deres køretøjer, så 
de er klar til sommerhalvårets 

Sira Auto & MC Service
Rugårdsvej 175
5464 Brenderup
Tlf.: 64 44 19 20
Mobil: 40 54 19 20
siraauto@gmail.com
www.siraauto.dk

SIRA AUTO & MC SERVICE

Vestre Ringvej 96      7000 Fredericia      Tlf. +45 7591 0000      info@hotel-fredericia.dk      www.hotel-fredericia.dk

STOR UDVIDELSE 
på Best Western Plus Hotel Fredericia

4-stjernet hotel  //  Dagsmøder  //  Uddannelsesforløb  //  Kurser  //  Seminar

41 nye værelser 
2 konferencelokaler

NYHED

Hotellet er udvidet med en sprintny tilbygning.  
Den flotte udsigt fejres med et godt udbygge-tilbud. 
Vi er stolte over, at vi nu kan præsenterer en helt ny tilbygning. Vi oplever en mærkbar stigende  
efterspørgsel på møder, konferencer og overnatninger, og har derfor udvidet hotellet med en  
ekstra fløj. Vi har nu ekstra: 8 store suiter, 33 lækre dobbeltværelser og 2 flotte mødelokaler.

Konferencedøgn

DKK 1395,- 

Skal du f.eks. afholde kursus eller seminar?
Benyt vores specielle byggetilbud på konference.  
Tilbud gælder for kl. 9.00 - 9.00 møde i enkeltværelse. 

Pris pr. person DKK 1.395,- 
Tilbud gælder for ét konference-døgn ved afholdelse af konference i 2017.

Læs mere på www.hotel-fredericia.dk
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Ny 3,0-liters 
 V6-TDI-motor.Nyt infotainmentsystem.

Op til 224 hk 
og 550 Nm.

Enestående 
off-road ABS.

Elektrisk justerbare ergoComfort 
sæder med 14 indstillinger.

Op til 3,5 ton 
på krogen.

DEN NYE AMAROK V6.

Klarer alle arbejdsopgaver.
Forestil dig, hvad den kan i din fritid.

Robust erhvervskøretøj og komfortabel fritidsbil. På samme tid. 
I den nye Amarok V6 kan du glæde dig til en offroader, der rykker grænserne for, hvad der 
kan lade sig gøre i pickup-klassen. Udstyret med en ny og momentstærk 3,0-liters V6-TDI-
turbomotor, får du overlegen trækevne og suverænt kraftoverskud under alle forhold. Men 
ikke nok med det. Den nye Amarok V6 er også en luksuriøs fritidsbil med forbedret kørekomfort 
i en opgraderet kabine, som mest af alt minder om komforten i en SUV. Den nye Amarok V6 fås 
også på hvide plader med plads til 5 personer. Så sæt fantasien på prøve og bliv overrasket.

Oplev den nye Amarok V6 på volkswagen-erhvervsbiler.dk.

Volkswagen Amarok Aventura fra kr. 356.596,- ekskl. moms og levering kr. 3.820,-. Volkswagen Amarok Aventura 
på hvide plader fra kr. 848.490,- inkl. moms og ekskl. levering kr. 3.820,-.  Brændstofforbrug ved blandet kørsel 
12,8-13,3 km/l. CO2-udslip 196-204 g/km. E  - F  
Der tages forbehold for fejl. Den viste model er en Amarok Aventura med ekstraudstyr.

Prøv Volkswagen seeMore for et enestående indblik i den nye Amarok. Du skal blot 
downloade den gratis app fra Google Play eller AppStore og bruge billedescanneren 
for at opleve det interaktive indhold.

Volkswagen Odense
Middelfartvej 50, 5200 Odense V. Tlf. 63 11 85 00 www.vw-odense.dk
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GRAFISK DESIGN 
Altid målrettet  dine behov, så dit budskab 
kommer ud til din målgruppe

ONLINE 
Webløsninger der 
gør dig synlig 
og øger dit salg

OUTDOOR / INDOOR  
Få dit budskab ud, klart og tydeligt

TRYK OG PRINT 
Nå ud til dine kunder med de helt 
rigtige tryksager – fra visitkort til 
kampagner i millionoplag

NORDRE RINGVEJ 3 · 7000 FREDERICIA
TLF. 7593 0531 · PROFFSET.DK
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til det oplagte mødested for alle 
typer møder og konferencer. Ei-
nar Kring understreger, at sam-
arbejdet giver tryghed for nye 
gæster og gode betingelser for 
genbesøg gennem et stort inter-
nationalt loyalitetsprogram. 

Der er lokaler med plads op til 
240 personer, alt i AV-udstyr og 
en stor værelseskapacitet. Og så 
er Hotel Fredericia medlem af 
Danske konferencecentre DKBS

Hotel Fredericia ligger trygt 
uden for Fredericias volde, og 
vi passer godt på fæstningsbyen 
og dens renommé, siger Einar 
Kring, som er direktør på hotel-
let, der er en del af den interna-
tionale hotelkæde Best Western.
Han peger på, at hotellet både 
er byens og alle andre gæsters 
hotel. Det etablerede Hotel Fre-
dericia har netop færdiggjort en 
modernisering af hele hotellet 
og udvidet med yderligere en fløj 
med 41 nye værelser og opholds-
rum, så man nu har i alt 118 mo-
derne og komfortable værelser.

Trækker gæster til
Vi er glade for at være stamhotel 
for mange i Lillebæltsområdet, 
men også for, at vi betjener et 
stort publikum, som bruger os i 
forbindelse med de mange og sto-
re arrangementer, der afvikles i 
Fredericia, siger Einar Kring. 

Vi mærker tydeligt her på hotel-
let, at byen er ved at blive en kul-
turel højborg, som med det meget 
kreative Fredericia Teater træk-
ker mange gæster fra ind- og ud-
land til byen og vores hotel. 

Hotellet har erfarne faste med-
arbejdere, der kender de lokale 
gæster og tager sig godt af ny-
tilkomne fremmede gæster. Man 
har et godt køkken, der serverer 
klassiske danske og franske ret-
ter i hotellets restaurant.

Trekantsområdets ”Meeting Lil-
lebælt” -samarbejde betyder me-
get for udviklingen for os og for 
området. Det er med til at træk-
ke mange konferencer og teater-
interesserede til Fredericia, som 
vi nyder godt af. Vi synes selv, at 
vi har noget af Danmarks smuk-
keste og mest fascinerende natur 
lige uden for vores vinduer.

Historisk nærhed
Med nærhed til Messecenter Fre-
dericia og naboskab til Frederi-
cia Idrætscenter og Madsby Le-
gepark har hotellet året igennem 
mange gæster, der nyder godt af 
de gode parkeringsmuligheder-
ne. Fra hotellet er der en frem-
ragende udsigt over både parken, 
søer og middelalderbyen. Fæst-
ningsanlægget fra 1650 fungerer 
i dag som en grøn bypark under 
navnet Fredericia Vold.

I tilgift har man så nærhed til 
en livlig by bag voldene ved Lille-
bælts smalleste sted, siger Einar 
Kring. Vi er glade for at være en 
del af den verdensomspændende 
Best Westen-kæde. Vi er et pri-
vatejet dansk hotel, som gennem 
samarbejdet trækker mange gæ-
ster fra ind- og udland til Frede-
ricia.

Konferencer midt i landet
Beliggenheden i trekantområdet 
midt i landet og med kort af-
stand fra motorvej og banegård, 
og de gode konferencefaciliteter 
har gjort Hotel Fredericias til et 
velbesøgt til konferencecenter, 
siger Einar Kring. 
Han peger på, at som Best We-
stern har man et højt profes-
sionelt niveau, det gør hotellet 

Best Western Hotel Frederica –  Vestre Ringvej 96 – 7000 Frederica
Tlf.: +45 7591 0000 – einar@hotel-fredericia.dk – www.hotel-fredericia.dk

Hotel Fredericia er tæt på alt, hvad der rører sig i 
den populære gamle fæstningsby ved Lillebælt. Best 
Western-hotellets rammer er udvidet og moderniseret, 
og det har nu 118 komfortable værelser. 

HOTEL MED NÆRHED OG UDSYN 
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Spar penge på varmeregningen med et nyt gasfyr fra 
Bosch – Danmarks mest effektive og pålidelige fyr

Bosch Condens 5000 
W. Vi tilbyder effektiv og 
professionel service, der 
forlænger effektiviteten og 
levetiden på dit gasfyr.
Bosch yder 5 års garanti 
på dit nye gasfyr.

Danmarks 
mest 

energieffektive 
gaskedel

Condens 5000 W 14-4

iflg. testresultater fra 
Dansk Gasteknisk 

Center
Testet december 2014

VARIANTEN SAMLER FIRMAER 
 I KONTORFÆLLESSKAB

virksomhederne. Alle produkter 
er gennemtestede af uvildige in-
stanser.

Dertil kommer værkstedsind-
retning med filebænke og værk-
stedsborde fra RAU, som leveres 
som færdige moduler komplet 
samlet og frit leveret overalt i 
Danmark.

Forskelligheden er med 
til at styrke den enkelte 
virksomhed

Per Hansen, der siden 2012 har 
drevet firmaet Top-matting ApS, 
er flyttet i nye lokaler på Fynsvej 
60, hvor han samtidig har lejet 
1400 kvadratmeter, der kan ind-
rettes til mindre firmaer. Stedet 
har fået navnet Varianten, og 
det er meningen at gøre det til 
et kontorfællesskab og gennem 
dette styrke fællesskabet og 
det enkelte firma. Fællesskabet 
handler også om at dygtiggøre 
hinanden i dagligdagen, og det 
uanset hvilket produkt man sæl-
ger.

Varianten er sat tip top i stand 
med alt hvad der hører sig til, - 

og halvdelen er allerede lejet ud, 
så der nu udover Top-matting i 
huset, der er agentur for et en-
gelsk og et tysk firma, også er 
en advokat, en grafiker, en køre-
skole og Klarskov der sælger de-
koration og skilte. Fremadrettet 
vil det også være et godt forum 
for iværksættere.

Mange, også unge, har gode 
ideer, og mangler den rigtige 
sparring, siger Per Hansen. Det 
kan de få her hvor vi skaber 
Varianten som fæl-
lesskabet af forskel-
lige mennesker og 
holdninger, der kan 
præge hinanden.

Huset Varianten 
skal bygges op på 
grundprincipperne 

for god handel, hvor man giver 
sig tid til kunderne, yder den 
bedste service og plejer sine 
kunder.

Top-matting ApS markedsfører 
professionelle skridsikre og afla-
stende måtter fra Plastic Extru-
ders i England. Måtteprogram-
met er meget omfattende og 
dækker stort set alle behov for 
sikkerhed og aflast-
ning i 

Top-matting, Fynsvej 60, 5500 Middelfart, Tlf. 25 70 40 64, pmh@top-matting.dk / www.top-matting.dk 
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GROWTEK VIL GØRE FLERE 
FYNSKE TAGE GRØNNE

Tagets levetid forlænges.  Dertil 
kommer så de store fordele, der 
ligger i, at de grønne tage sør-
ger for en mindre afledning af 
de stadig større mængder regn-
vand. Bevoksningen på grønne 
optager cirka 50 procent af regn-
vandet og forsinker regnvandet 
på dets videre vej til kloakkerne, 
hvorved kloakkerne får mere tid 
til at klare presset, siger Ivan 
Steffensen.

Af projekter på Fyn, som 
GrowTek har stået for til nu, 
kan nævnes Palleshave, hospice 
i Svendborg, Påfuglen I Nyborg, 
men I 2017 kan der forventes 
mange flere grønne tage på Fyn.

2016 blev det hidtil 
bedste år for GrowTek 
Entreprise ApS i Nørre 
Aaby. Firmaet har haft 
travlt med at etablere 
miljørigtige, grønne tage 
rundt om i landet, ikke 
mindst i hovedstadsom-
rådet og de større jyske 
byer, men i år skal der 
også mere gang i det 
fynske marked.

Vi skal bl.a. lægge grønne tage 

på nogle af de nye bygninger ved 
TBT-området i Odense, fortæl-
ler indehaver af GrowTek, Ivan 
Steffensen.

Aldrig har der været så megen 
fokus på klimaforandringer og 
de negative følger i form af over-
svømmelser som i dag. Klimafor-
andringerne sætter deres præg 
på mange områder og således 
også på vores tage. Grønne tage 
kan være med til at afbøde virk-
ningerne af megen regn.

Sedum og urtegræs
Det fynske firma har bl.a. etab-
leret grønne omgivelser i højden 
på Københavns Universitets 

KUA3 på Amager, hvor firmaet 
har anvendt to forskellige op-
bygninger på det nye byggeri. 
Dels med stenurt-planten se-
dum, der om sommeren skaber 
gode forhold for insekter, dels en 
opbygning med både sedum og 
urtegræs. Totalt har GrowTek 
her lavet bevoksning på ca. 2600 
kvadratmeter på otte forskellige 
tagplader.  Nogle var så svært 
tilgængelige, at der måtte bru-
ges kran.

Beskytter tagmembranen
Der er flere årsager til, at de 
grønne tage er i fremgang, vur-
derer Ivan Steffensen. 

Arkitekterne har fået øje på mu-
lighederne og tager det med i 
projektfasen, og så beskytter de 
grønne tage tagmembranen mod 
sol, vind og vejr og ikke mindst 
de barske UV-stråler.

GrowTek Entreprise ApS – Tværvejen 6 – 5580 Nørre Aaby – Tlf.: 7020 2071 – info@growtek.dk – www.growtek.dk

deværkstedet udfører Andreas 
alle former for reparation af ska-
der m.v.
Alle vore mekanikere følger alle 
kurser og er specialister i fejlfin-
ding m.v. Vi har fire testere og 
kan spore og udbedre alle typer 
fejl på moderne biler.

Med en AutoMester-erhvervsaf-
tale er virksomheder sikret den 
bedste løsning, når det gælder 
servicering og reparation af bil-
parken.

Villys Auto på Alsvej i 
Middelfart er AutoMe-
ster med 33 års erfaring 
og en fast og tilfreds 
kundekreds og moderne 
udstyr og udstrakt per-
sonlig service er kende-
tegnet.

Villy Sørensen blev selvstændig 
i Middelfart for 33 år siden. Han 
overtog Uno-x i Søndergade hvor 
han var i 3 år. Herefter flyttede 
Villy Sørensen virksomheden til 
Alsvej og ændrede navn til Villys 
Auto. Senere er virksomheden 
blevet til en del af Automester-
kæden og udvidet med et moder-
ne pladeværksted..

Vi har siden starten haft en fast 
og voksende kundekreds, siger 
Villy Sørensen og vi har fortsat 
første generation som kunder, 
som pænt afleverer næste gene-
ration til os. Det tager vi som ud-
tryk for tillid.

Villys Auto er i dag et moderne 
autoværksted med nyeste elek-
tronisk udstyr og alle formet for 
autoreparation kan udføres. Der 
ydes tre års garanti på repara-
tioner.

Specialist i fejlfinding
Vores kunder er både virksomhe-
der og private. 

Som AutoMester er vi uddannet 
og certificeret til udføre service 
på nye biler, og således garantien 
bibeholdes, siger Villy Sørensen.

Vi har to kundebiler, som vi stil-
ler til rådighed, og vi klarer na-
turligvis service og reparationer 
hurtigst muligt. 

Vi følger med i nye til-
tag inden for repara-
tion m.v. og vi efterud-
danner os.

Udover Villy Sørensen 
er der Lasse som værk-
fører/tekniker, Jesper 
og Emil som teknikere/
mekanikere og Frede-
rik som lærling. På pla-

Villys Auto – AutoMester – Alsvej 5 – 5500 Middelfart – tlf.: 6441 4936
bogholderi@villysauto.dk – www.automester.dk/auto-vaerksted/Middelfart

SERVICE - MED GARANTI!



RESTAURANT FÆNØSUND
Middelfarts kendte ga-
stronomiperle gennem-
går netop nu en større 
renovering, der blandt 
andet vil resultere i, at 
det populære spisested 
ved genåbningen den 
8. februar har fået helt 
nyt indgangsparti og 
ditto køkkenfaciliteter  

”Gennem hele renoveringsperio-
den, som løber fra den18. januar 
frem til og med den 7. februar, 
kan vore a la carte kunder fra 
Restaurant Fænøsund spise i 
Restaurant Fænøsund Marina, 
som netop har gennemgået en 
stor renovering og normalt kun 
fungerer som selskabslokaler 

og sommerspisested med buf-
fet”, fortæller restauratør Jørgen 
Skjoldborg, som er forpagter af 
begge spisesteder.

En gennemgribende  
renovering
”Restaurant Fænøsunds ind-
gangsparti totalrenoveres, samt-
lige toiletter udskiftes, og alle 
lokaler gulvrenoveres, males og 
får nye lamper. Sidst men ikke 
mindst installeres der i forbin-
delse med den gennemgribende 
renovering helt ny køkkenfaci-
liteter. Efter renoveringen vil 
Restaurant Fænøsund, som er 
Middelfartområdets førende, 
skønnest beliggende og højest ra-
tede gastronomiske restaurant, 
være tip-top parat til at danne 
ramme om forårets spændende 
aktiviteter. Konfirmationsda-
gene er allerede godt booket op, 
og der er kun ganske få ledige 
pladser.”  

Unik beliggenhed  
ved skov og strand
”Restaurant Fænøsund fungerer 
som frokostrestaurant i dagti-
merne og a la carte om aftenen 
og har kapacitet til 45 gæster 
i stueplan. Dertil kommer 15 
pladser i lejligheden på førstesa-
len, som kan bookes på dagsba-
sis til lukkede selskaber, eksem-
pelvis fra firmaer, foreninger, 
institutioner m.v. 

I kraft af sin unikke beliggenhed 
ved skov og strand er Restau-
rant Fænøsund et ideelt mål for 
forretningsmøder og frokoster. 
Samtlige retter på vores menu-
kort er hjemmelavede fra bun-
den af årstidens friske råvarer. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for mere info 
om de mange spændende mulig-
heder, vi har at byde på”, slutter 
Jørgen Skjoldborg.    

Restaurant Fænøsund 
Teglgårdsvej 100 
5500 Middelfart

Tlf.: 64 41 28 38
mail@faenoesund.dk
www.faenoesund.dk 

hele Vestfyn samt Trekantsom-
rådet, hvor mange har adresse 
omkring Fredericia, Børkop og 
Taulov. Værkstedets primære 
speciale er franske biler af mær-
kerne Citroen, Peugeot og Re-
nault. 

En stor sideaktivitet er salg af 
brugte biler. Lillebælt Auto har 
altid 12-15 stykker på lager. Lige 
nu tæller beholdningen 13 velkø-
rende biler af et bredt udsnit af 
mærker, typer, årgange og stør-
relser. Vi har biler for enhver 
smag og pengepung. Kig ind og 
se nærmere,” slutter Jens Ove 
Hansen.  

Det vestfynske auto-
værksted og brugtbil-
handel grundlagdes i 
1994 af indehaver Jens 
Ove Hansen som solo-
virksomhed. I dag be-
skæftiger firmaet tre 
mekanikere og en lærling 
og er medlem af kæden 
Mekonomen Autoteknik 

”Jeg åbnede eget værksted og 
blev selvstændig for 23 år siden”, 
fortæller indehaver Jens Ove 
Hansen. ”Imidlertid har jeg ar-
bejdet i autobranchen, siden jeg 

som 15-årig, for 45 år siden, kom 
i lære, så man kan roligt sige, at 
Lillebælt Auto bygger på mange 
års erfaring. Gennem de sene-
ste år har jeg dog givet slip på 
det meste mekanikerarbejde og 
overladt det til værkstedets yng-
re, meget dygtige og kompetente 
kræfter. Min søn Søren, som er 
uddannet automekaniker, vil 
i løbet af de kommende 4-5 år 
overtage værkstedet ved et gli-
dende generationsskifte.”     

Speciale i franske biler
”Lillebælt Auto udfører service 
og reparation på biler af alle 
mærker og årgange op til 3.500 
kg. Værkstedet er medlem af 
kæden Mekonomen Autoteknik. 
Det betyder tre års garanti på 
reservedele, topmoderne værk-
stedsgrej og fagligt opkvalifi-
cerede medarbejdere. Lillebælt 
Auto servicerer en bredt funde-
ret kreds af privat- og erhvervs-
kunder, som typisk kommer fra 

Lillebælt Auto · v./ Jens Ove Hansen · Perikonvej 2 · 5500 Middelfart
Tlf.: 64 41 87 60 · Fax: 64 41 87 90 · Mobil: 28 11 87 61 · post@lillebaelt-auto.dk · www.lillebaelt-auto.dk

Salg og Værksted
Mandag - Torsdag 7.30 - 17.00 · Fredag 7.30 - 16.00 · Weekend ifølge aftale

JORDVARME GÅR RENT IND

Gravearbejdet er som regel hur-
tigt overstået, siger Jørn Elkjær 
Jørgensen. Nogen klarer det selv 
med en rendegraver, men jeg kan 
også sørge for det.

Med et Bosch-anlæg får man 
både varme og varmt vand. Med 
jordvarme har man den fordel, 
at kun en mindre del af ejendom-
mens samlede energiforbrug er 
påvirket af afgifter og konjektu-
rer, fordi den største del af ener-
gien hentes i naturen.

For at bedømme arbejdets om-
fang og økonomien i projektet, 
vil Jørn Elkjær Jørgensen gerne 
komme og se på forholdene og 
give et tilbud på et jordvarme-
anlæg.

Varmepumper erstatter 
olie og træ som brændsel 
og skaber luft i økono-
mien, siger Jørn Elkjær 
Jørgensen, Harndrup VVS.

Med det lave renteniveau, der er 
i dag, er der en større fordel ved 
at investere i et jordvarmeanlæg 
end at sætte pengene i banken, 

siger Jørn Elkjær Jørgensen. 
Han er indehaver af Harndrup 
VVS og har 20 års erfaring med 
varmeanlæg.

Det er blevet til rigtig mange an-
læg på begge sider af Lillebælt, 
siger Jørn Elkjær Jørgensen. 
Jeg foretrækker Bosch-anlæg 
til jordvarme. Det er kvalitet, og 
jordvarme går rent ind hos kun-

derne. Det er grøn energi og er 
let at styre i forhold til behovet 
for varme, siger han.

Bruger den lagrede  
solenergi
Jordvarme hentes lige uden for 
ejendommens dør. Jordvarme får 
man fra den lagrede solenergi i 
jorden, som hentes op fra ned-
gravede jordvarmeslanger.

Harndrup VVS – Harndrup Skov 21 – 5463 Harndrup – Tlf.: 29 37 01 37
harndrupvvs@gmail.com – www.harndrupvvs.dk 
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Restaurant Fænøsund Marina – Østre Hougvej 116 – 5500 Middelfart – tlf.: 6441 3030

Selskaber , kurser, og konferencer 
op til 160 Pers.

Bordbestilling og reservation er en god idé, 
så undgår man at gå forgæves.

Restaurant Fænøsund Marina på 

tlf.: 6441 3030 
eller 6441 2838 (udenfor sæson)

eller e-mail:   mail@faenoesund.dk 

JORDVARME GÅR RENT IND

Gravearbejdet er som regel hur-
tigt overstået, siger Jørn Elkjær 
Jørgensen. Nogen klarer det selv 
med en rendegraver, men jeg kan 
også sørge for det.

Med et Bosch-anlæg får man 
både varme og varmt vand. Med 
jordvarme har man den fordel, 
at kun en mindre del af ejendom-
mens samlede energiforbrug er 
påvirket af afgifter og konjektu-
rer, fordi den største del af ener-
gien hentes i naturen.

For at bedømme arbejdets om-
fang og økonomien i projektet, 
vil Jørn Elkjær Jørgensen gerne 
komme og se på forholdene og 
give et tilbud på et jordvarme-
anlæg.

Varmepumper erstatter 
olie og træ som brændsel 
og skaber luft i økono-
mien, siger Jørn Elkjær 
Jørgensen, Harndrup VVS.

Med det lave renteniveau, der er 
i dag, er der en større fordel ved 
at investere i et jordvarmeanlæg 
end at sætte pengene i banken, 

siger Jørn Elkjær Jørgensen. 
Han er indehaver af Harndrup 
VVS og har 20 års erfaring med 
varmeanlæg.

Det er blevet til rigtig mange an-
læg på begge sider af Lillebælt, 
siger Jørn Elkjær Jørgensen. 
Jeg foretrækker Bosch-anlæg 
til jordvarme. Det er kvalitet, og 
jordvarme går rent ind hos kun-

derne. Det er grøn energi og er 
let at styre i forhold til behovet 
for varme, siger han.

Bruger den lagrede  
solenergi
Jordvarme hentes lige uden for 
ejendommens dør. Jordvarme får 
man fra den lagrede solenergi i 
jorden, som hentes op fra ned-
gravede jordvarmeslanger.

Harndrup VVS – Harndrup Skov 21 – 5463 Harndrup – Tlf.: 29 37 01 37
harndrupvvs@gmail.com – www.harndrupvvs.dk 



Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!

www.rishoejas.dk | Tlf. 64 49 11 28

 BROLÆGNING
 GRAVARBEJDE
 NYLÆGNING
 RENOVERING
 REPARATION
 VEDLIGEHOLDELSE

Anlægsfirmaet K. K. Jensen | v/ Kevin Kolbech Jensen
Ring på 71 70 25 55 eller kontakt os på mail@kkjensen.dk
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DIT VIGTIGSTE
VÆRKTØJ.

opel.dk

Alle håndværkere ved, hvor vigtigt det er, at man har sit værktøj i orden. Med masser af plads, styrke og fede 
designdetaljer er vores Opel Vivaro en god start. Og så får du endda en køreglæde så god, at du vil glæde dig til 
at komme på arbejde igen. Servicelease den med Opels nye komplette Serviceleasingprogram fra kun 1.699 kr./md. 
– inklusiv serviceaftale.**

OPEL VAREBILER

Tilbuddene har en løbetid på 36 mdr/15.000 km / år og dækker service i samme periode. Serviceaftale dækker service og reparationer 
som følge af slid, men ikke dæk og brændstof.
*Tilbuddet gælder for Movano L2H2 145 hk ecoflex. Førstegangsydelse er 40.000 kr. inkl. finansieringsomkostninger. Brændstofforbrug 
for Opel Movano ved blandet kørsel 14,5 km/l. CO2-udslip: 179 g/km. Energiklasse: 
**Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 Edition 120 hk. Førstegangsydelse er 35.000 kr. inkl. finansieringsomkostninger. Brændstofforbrug 
for Opel Vivaro ved blandet kørsel 15,4 km/l. CO2-udslip: 170 g/km. Energiklasse: 
***Tilbuddet gælder for Combo L2H1 95 hk ecoflex og dækker service i 36 mdr. og max. 15.000 km pr. år. Førstegangsydelse er 25.000 kr. 
inkl. finansieringsomkostninger. Brændstofforbrug for Opel Combo ved blandet kørsel 21,3 km/l. CO2-udslip: 123 g/km. Energiklasse: 
Tilbuddene er gældende så længe lager haves/eller frem til 31.12.2016. Gælder kun via Opel Finans og er baseret på variabel rente. 
Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. moms, forsikring og grøn ejerafgift. Der tages 
forbehold for trykfejl, pris-, afgifts- og renteændringer.

XXL Vivaro Serviceleasing 

1.699 kr.**

pr. md. inkl. service 
og vedligeholdelse

XL Combo Serviceleasing 

1.349 kr.***

pr. md. inkl. service 
og vedligeholdelse

XXXL Movano Serviceleasing 

1.999 kr.*

pr. md. inkl. service 
og vedligeholdelse

Prøv Opels komplette Serviceleasingprogram

V HOLM JENSEN A/S
Nyborgvej 240-260 - 5220 Odense SØ

Tel: 66121314 - www.opel.vhj.dk

Flere modeller hjemme 

til hurtig levering – 

kontakt Jesper i Odense 

på mobil 2999 0381 

eller Anders i Faaborg 

på mobil 2364 6216 for 
et godt tilbud …

V HOLM JENSEN A/S
Nyborgvej 240-260 – 5220 Odense SØ

Tel: 6612 1314 – www.opel.vhj.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 09.00 - 17.30

Søndag kl. 11.00 - 17.00

FAABORG BIL-CENTER
Telemarken 2 – 5600 Faaborg

Tel: 6261 9060 – www.opel-faaborg.dk
Åbningstider: Hverdage kl. 09.00 - 17.30

Søndag kl. 13.00 - 16.00
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SUZUKI VITARA. USÆDVANLIG FED SUV FRA KUN 187.990 KR. 
Vitara byder på vilde oplevelser. Ligesom den natur, den er skabt 
til at drøne rundt i. Men den rendyrkede SUV-stil imponerer også 
i bybilledet. Det fede design høster mange misundelige blikke, 
mens det lave forbrug skåner både økonomien og miljøet. Vil 
du have endnu flere kræfter at more dig med? Så er Vitara S 
med brølende Boosterjet turbomotor og 140 galoperende hk 
lige noget for dig. Som en ægte SUV fås Vitara selvfølgelig også 
med 4WD-systemet Allgrip. Kort sagt: Eventyret venter i Vitara. 
Prøv den hos os og mærk selv, hvor meget fuldblods-SUV du 
kan underholde dig med fra kun 187.990 kr.

 Vitara Diesel og Diesel AllGrip: 25,0-23,8 km/l, CO2 106-111 gram/km. A  Vitara Benzin: 18,9-19,2 km/l, CO2 121-123 gram/km. B  Vitara Benzin AllGrip: 17,9 km/l, CO2 130 gram/km. Benzinøkonomi er i hht. EU-norm. 
Priserne er vejl. og ekskl. lev. omk. (3.880 kr.). Foto viser Vitara Boosterjet S (fås fra 284.990 kr.) monteret med ekstraudstyr. Metallak og to-farvet lak er mod merpris. Der tages forbehold for trykfejl. www.suzuki.dk

STÆRKT UNDERHOLDENDE VITARA

Værkstedsvej 20 - 5500 Middelfart - Tlf 63 41 50 70 - melfar-bilcenter.dk

Melfar Bil-Center a-sAlle priser er vejledende og ekskl. lev. omk. (kr. 3.880). Metallak og to-farvet lakering er mod merpris. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. Tilbuddene gælder så længe lager haves. 
Der tages forbehold for trykfejl. Brændstofforbrug er i hht. EU-norm. Celerio Dualjet: 27,8 km/l, CO2 84 gram/km. Celerio og Swift Dualjet: 23,3 km/l, CO2 99 gram/km, 

Vitara Diesel: 25,0-23,8 km/l, CO2 106-111 gram/km.  S-Cross og Vitara benzin: 19,2-18,2 km/l, CO2 121-127 gram/km. *7-ÅRS GARANTIEN forudsætter 
bilfinansiering gennem Nordea Finans. Garantien dækker i helt op til 7 år og bliver aktiv, når bilens fabriksgaranti ophører. Den dækker fra bilens første indregistreringsdato, og indtil 

bilen er fyldt 7 år eller har kørt 150.000 km. Bilen skal altid serviceres – jvf. fabrikantens forskrifter – hos den autoriserede forhandler, hvor bilen er købt.

TOPTRÆNET SUZUKI CELERIO
TRÆKKER 400 KG PÅ KROGEN
Bagagerum på 254 L, 5 siddepladser,
helt op til 27,8 km/l, og både aircondition
og Bluetooth som standard

Fra 89.990 kr. 
Få træk og trailer for kun 10.000 kr.

SUZUKI VITARA S
MERE FIT END NOGENSINDE 
MED DEN NYE BOOSTERJET 
TURBOMOTOR
Ny Vitara S Boosterjet. Usædvanligt meget 
power. 140 hk og 19,2 km/l

Fra 284.990 kr.

S-CROSS COMFORT EDITION 
HAR TABT 20 KG PÅ PRISSEDLEN
S-Cross 1.6 Comfort Edition (196.990 kr.), 
metallak (5.000 kr.) samt vinterpakke med 
alu-fælge og vinterdæk (18.000 kr.). 
I alt 219.990 kr.

Lige nu kun 199.990 kr. 
SPAR 20.000 kr.

SUZUKI SWIFT FIT 
HÅRDTPUMPET MED UDSTYR
16" alu-fælge, sorte ruder bag, tågelygter,
LED kørelys, aircondition, fartpilot og
meget mere

Kun 134.990 kr.

KOM TIL NYTÅRSSLANKEKUR HOS SUZUKI DEN 9. OG 10. JANUAR KL. 11-16
Suzuki er ligesom mange danskere gået i skarp 
træning og på kur i januar. Vi præsenterer nu et 
super fit og ekstra attraktivt modelprogram. Det 
er fyldt med top-trimmede biler hårdtpumpet med 
udstyr, til stærke priser, med ekstra turbopower, 

stor trækkraft og et kaloriefattigt 
indtag af benzin. Og kuren holder 
også i længden – du får nemlig 
7-ÅRS GARANTIEN med, når du 
finansierer bilen hos os.

 Så kom til en Nytårsslankekur, der nok er lidt 
sjovere end din, og oplev de usædvanligt fitte 

mini’er, crossovers og stilsikre SUV’ere, og hør 
mere om dine muligheder.

SUZUKIS

NYTARS-
SLANKEKUR

SUZUKI VITARA. USÆDVANLIG FED SUV FRA KUN 191.990 KR. 
Vitara byder på vilde oplevelser. Ligesom den natur, den er skabt 
til at drøne rundt i. Men den rendyrkede SUV-stil imponerer også 
i bybilledet. Det fede design høster mange misundelige blikke, 
mens det lave forbrug skåner både økonomien og miljøet. Vil 
du have endnu flere kræfter at more dig med? Så er Vitara S 
med brølende Boosterjet turbomotor og 140 galoperende hk 
lige noget for dig. Som en ægte SUV fås Vitara selvfølgelig også 
med 4WD-systemet Allgrip. Kort sagt: Eventyret venter i Vitara. 
Prøv den hos os og mærk selv, hvor meget fuldblods-SUV du 
kan underholde dig med fra kun 191.990 kr.

 Vitara Diesel og Diesel AllGrip: 25,0-23,8 km/l, CO2 106-111 gram/km. A  Vitara Benzin: 18,9-19,2 km/l, CO2 121-123 gram/km. B  Vitara Benzin AllGrip: 17,9 km/l, CO2 130 gram/km. Benzinøkonomi er i hht. EU-norm. 
Priserne er vejl. og ekskl. lev. omk. (3.880 kr.). Foto viser Vitara Boosterjet S (fås fra 274.990 kr.) monteret med ekstraudstyr. Metallak og to-farvet lak er mod merpris. Der tages forbehold for trykfejl. www.suzuki.dk

STÆRKT UNDERHOLDENDE VITARA
Sørger for hurtigere 
helingsproces og bedre 
velvære i kroppen

deres medarbejdere hurtigere 
tilbage på arbejde.

Akupunktur Lillebælt behand-
ler blandt andet også for forsik-
ringsselskaber / sundhedsforsik-
ringer samt også virksomheder, 
der har mulighed for at lave en 
firmaaftale med behandlinger 
enten i klinikken eller i virk-
somheden.Akupunktur Lillebælt be-

handler børn og voksne 
private som erhverv

Har man fået en skade ved enten 
sport i fritiden eller på arbejdet, 
så kan det være en god ide at 
aflægge besøg hos Akupunktur 
Lillebælt, der både tilbyder aku-
punktur, massage samt cupping 
massage, der er en mere end 
2000 år gammel kinesisk be-
handlingsform. 

Akupunktur er også effektiv på 
kroniske tilstande for dem, der 
er ramt af den problematik.

Karina Rundquist er uddannet 
akupunktør og examineret mas-
sør, og har som sådan arbejdet 
siden 2012, hvor hun i 2015 åb-
nede sin nuværende klinik.

Folk går ikke forgæves, når de 
kommer her, siger Karina Rund-
quist. Vi løser problemerne om 
det er private eller fra virksom-

heder, og de bliver løst på en god 
og effektiv måde, hvor folk får 
den hjælp de har behov for.

Vi starter med indledende sam-
tale og går til roden af problemet 
for at finde frem til den mest 
effektive behandling, så proble-
met også bliver løst hurtigt. Det 
betyder noget for alle – og ikke 
mindst for de virksomheder, der 
har en firmaaftale, og som her 
med den rette behandling, får 

Akupunktur Lillebælt, Stationsvej 36 1. sal, 5500 Middelfart, Tlf. 29 88 53 07
akupunkturlillebaelt@gmail.com / www.akupunktur-lillebælt.dk
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NR. AABY AUTOOPRETNING
– SPECIALISTER I PLADEARBEJDE

cedes 190 og en DKW, og vi har 
tre gamle Ferrarier, hvoraf de to 
er af mærket Testarossa, samt 
en Porsche under behandling. 
Når det gælder veteranbiler, har 
vi kunder fra hele landet, mens 
det almindelige pladearbejde 
mest er for kunder på Fyn og i 
Trekants-området, slutter Niels 
Holger Jensen.

Nr. Aaby Autoopretning 
udfører pladearbejde 
for forsikringsselskaber 
på trafikskadede biler, 
almindeligt rustarbejde 
samt pladearbejde på 
veteranbiler. Almindeligt 
mekanikerarbejde påta-
ger værkstedet sig ikke.

Niels Holger Jensen er indeha-
ver og startede sin forretning i 
Nr. Aaby for 20 år siden, og hans 
medarbejder har været med fra 
starten, så det er to erfarne her-
rer, som klarer alt det arbejde, 
som egentlige mekaniker-værk-
steder ikke er specialister i. 

Har det rigtige udstyr
Derfor samarbejder vi også med 
mange mindre og mellemstore 
værksteder, der ikke har egentli-
ge pladeafdelinger. Vi har alt det 
udstyr, der er brug for. F.eks. har 
vi et værktøj, der kan trække op 
til 32 ton, så vi kan rette bøjede 
chassisrammer op på f.eks. store 
4-hjulstrækkere, siger Niels Hol-
ger Jensen.

Når den danske vinter er grøn 
kan det mærkes, da der sker 

færre ulykker med karrosseri-
skader i en grøn vinter. Men det 
betyder ikke, at de går og og ke-
der sig.

Vi er også specialister i veteran-
biler, som vi kan bygge op fra 
bunden af, hvis det er nødven-
digt, fortæller Niels Holger Jen-
sen. Vi har netop ordnet en Mer-

Nr. Aaby Autoopretning – Industrivej 6 – 5580 Nørre Aaby – Tlf.: 6442 3072 – industrivej6@gmail.com



Forebyg stress på arbejdspladsen

Stress er ikke et mode-
fænomen. Det er et helt 
reelt problem. 35.000 
danskere har været syge-
meldte med stress i løbet 
af 2016. Det koster både i 
kroner og ører og på det 
menneskelige plan.

Det siger psykoterapeut Kirsten 
Thrane, som kan være med til at 
forebygge, at medarbejdere i in-
dustrien, på kontorerne og i det 
offentlige bliver sygemeldte med 
stress ved at sætte ind med fore-
byggende tiltag. 

Det kan være samtale(r) med 
den enkelte medarbejder, si-
ger Kirsten Thrane. Jeg laver 
workshops, hvor vi arbejder med 
kendskab til og håndtering af 
stress, så man bliver opgraderet 
i forhold til at passe på sig selv 
og spotte  hos ens kollegaer, hvis 
det er ved at gå den gale vej. 

Dokumenteret virkning
Det kan også være med Mind-
fulness-forløb. 8 ugers Mind-
fulnesstræning har en doku-
menteret virkning i forhold til 
stress/depression. Det  kan være 
workshops, hvor temaet er det 
psykiske arbejdsmiljø. Et dårligt 
eller konfliktfyldt arbejdsklima 

kan føre til sygemeldinger med 
stress, siger Kirsten Thrane.

Kirsten Thrane  har en solid ud-
dannelse som psykoterapeut bag 
sig og har mange års erfaring 
med planlægning og udførelse af 
undervisning.

Et langt arbejdsliv såvel i det pri-
vate erhvervsliv samt i undervis-
nings-og terapi-miljøet har givet 
mig et solidt fundament i forhold 
til forskellige brancher og kultu-
rer, slutter Kirsten Thrane.

Ring for en uforpligtende snak 
eller send en mail Kirsten Thra-
ne.

Psykoterapeut Kirsten Thrane – Fyllestedvej 21 – 5464 Brenderup
Tlf.: 2252 5293 – Info@thrane-terapi.dk – www.thrane-terapi.dk

Sørger for hurtigere 
helingsproces og bedre 
velvære i kroppen

deres medarbejdere hurtigere 
tilbage på arbejde.

Akupunktur Lillebælt behand-
ler blandt andet også for forsik-
ringsselskaber / sundhedsforsik-
ringer samt også virksomheder, 
der har mulighed for at lave en 
firmaaftale med behandlinger 
enten i klinikken eller i virk-
somheden.Akupunktur Lillebælt be-

handler børn og voksne 
private som erhverv

Har man fået en skade ved enten 
sport i fritiden eller på arbejdet, 
så kan det være en god ide at 
aflægge besøg hos Akupunktur 
Lillebælt, der både tilbyder aku-
punktur, massage samt cupping 
massage, der er en mere end 
2000 år gammel kinesisk be-
handlingsform. 

Akupunktur er også effektiv på 
kroniske tilstande for dem, der 
er ramt af den problematik.

Karina Rundquist er uddannet 
akupunktør og examineret mas-
sør, og har som sådan arbejdet 
siden 2012, hvor hun i 2015 åb-
nede sin nuværende klinik.

Folk går ikke forgæves, når de 
kommer her, siger Karina Rund-
quist. Vi løser problemerne om 
det er private eller fra virksom-

heder, og de bliver løst på en god 
og effektiv måde, hvor folk får 
den hjælp de har behov for.

Vi starter med indledende sam-
tale og går til roden af problemet 
for at finde frem til den mest 
effektive behandling, så proble-
met også bliver løst hurtigt. Det 
betyder noget for alle – og ikke 
mindst for de virksomheder, der 
har en firmaaftale, og som her 
med den rette behandling, får 

Akupunktur Lillebælt, Stationsvej 36 1. sal, 5500 Middelfart, Tlf. 29 88 53 07
akupunkturlillebaelt@gmail.com / www.akupunktur-lillebælt.dk
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EP INDUSTRI & 
MARINE SERVICE

EP Industri & Marine Service - Dalvænget 9-13 - 5610 Assens 
Værkfører Lars Sørensen: 30 53 22 31 - lars@ep-assens.dk

www.ep-assens.dk

EN 1090 ISO 3834CERTIFICERET

ALLE FORMER FOR SMEDE OG  
MASKINE OPGAVER INDEN FOR STÅL 
– Rustfrit stål og aluminium

●  Alle former for reparationer,  
vedligeholdelse og service

●  Bygnings og stål konstruktioner

●  Altaner gelænder og terrasser

●  Transportbånd og rør anlæg

Din lokale sparrings partner

entreprenør
·  Alt gravearbejde udføres 

med rendegraver eller 
minigraver

·  Udgravning af indkørsel & 
planering til flisebelægning

·    Stubfræsning med mini- 
agraver & opgravning af 
stub, hæk mm.

  Afretning af vej og pladser 
med GPS styret grader til 
rendegraver.

· Pasning af markveje

· Belægningsopgaver

· Anlægsarbejde

· Snerydning

· Kloak & dræn

· Nedbrydning

Sanderumgårdsvej 31   5220 Odense SØ   61 27 10 70   frank@fj-entreprenoer.dk

Fynalarm.dk, Mobil: 30491115, Skolevej 7, 5700 Svendborg

ALARMER

OVERVÅGNING

GPS TRACKER

SIKRINGSBESLAG TIL 
VINDUER OG DØRE

SPIONUDSTYR

Cool Car ApS 
Stenhuggervej 17
5230 Odense M
Tlf. 20 90 90 77
mail@coolcar.dk

● Import af biler
● Export af biler

● Salg til private og erhverv
● Flexleasing
● Splitleasing
● Sæsonleasing

● Salg af ekstra udstyr
● Safety Guard GPS

Mød os på facebook
Mød os på www.coolcar.dk

Mød os på Stenhuggervej 17

OVERVEJER DU NY BIL?
Så har vi løsningen! Vi er eksperter i at finde drømmebilen!
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BALLONMAND.DK 
opdelinger. Over hele linjen gæl-
der det, at vi med Ballonmand.
dk er supergode til at trylle smi-
lene frem, trække publikum til 
og herved optimere vore kunders 
betingelser for succes og god om-
sætning.”   

”Jeg kan varmt anbefale Bal-
lonmand.dk. Under Køge Fest-
uge skabte en sød ballonpige 
med stor succes opmærksom-
hed omkring vores butik. Vi fik 
en fin dialog med de voksne om 
nye briller og kontaktlinser, og 
børnene kunne glæde sig over 
ballondyrene og den gode under-
holdning i forbindelse hermed.” 
Torben Sølvsteen, butikschef, 
Synoptik Køge

Firmaet, som grundlag-
des i 2010 med 3 ballon-
mænd, beskæftiger i dag 
40 ballonmænd & kvin-
der, puster over 100.000 
balloner op og servicerer 
en landsdækkende og 
typemæssigt bredspek-
tret kreds af private og 
professionelle kunder
”Personligt har jeg 26 års erfa-
ring i denne specialiserede del 
af underholdningsbranchen og 
har selv oplært alle firmaets 
ansatte”, fortæller indehaver 
Lars Lottrup. ”Siden 2010 har 
Ballonmand.dk med succes mar-
keret sig som leverandør af god 

underholdning. Vi spænder lige 
fra børnefødselsdage, familie- 
og firmafester til butiks-events, 
konferencer, byfester samt 
Åbent Hus og Open By Night ar-
rangementer over hele landet. 
Gennem syv år har det uforplig-
tende samvær omkring de far-
vestrålende ballondyr begejstret 
børn i alle aldre, og nu melder de 
voksne sig også på banen.” 

Ballondyr er ikke  
kun for børn
De seneste år har de voksne - og 
i særdeleshed virksomhederne 
fået øjnene op for ballondyrenes 
muligheder.

”I de voksnes verden betyder bal-
londyrene kreative udfordrin-
ger og sjove stunder i afslappet 
selskab med kolleger, venner og 
familiemedlemmer. I jobsam-
menhæng viser det 100 % im-
proviserede fællesskab omkring 
ballondyrene sig ofte at være 
en effektiv genvej – både til et 
afslappet pusterum før næste 
punkt på dagsordenen og til dét 
på en sjov måde at indgå i nye, 
spændende samarbejdsrela-
tioner på kryds og tværs af fag-
grænser og andre traditionelle 

Ballonmand.dk - Ejlskov Hede 8 - 5471 Søndersø - Lars Lottrup: 42 40 45 46
booking@ballonmand.dk - www.ballonmand.dk 

Cotti Rens, Dalumvej 34B, 5250 Odense C, Tlf. 66 13 28 12
info@cotti-rens.dk / www.cotti-rens.dk

- “MODERNE RENSERI MED 
TRADITION FOR HØJ KVALITET”

RENS OG VASK

BILRENS

FIRMAAFTALE

VELDREVEN VIRKSOMHED
SÆLGES PGA. ALDER!

OTTERUP NY FLYTTEFORRETNING
Søndergårdsvænget 11 · 5450 Otterup
Tlf. 64 82 22 00 · 40 82 22 00
ole@otterup.biz · www.onf.dk

BYENS HUS- OG HAVESERVICE

MED SALGET FØLGER:
En hal på 1250 etagekvm., 
grundplan 1000 kvm., opført i 1999. 
Her af 750 kvm. isoleret hal, 
incl. toilet og kontor, 7200 kvm. grund. 
Salgspris oplyses ved henvendelse  
til Ole Grønlund på mobil 40 82 22 00.

Vi udfører alt inden 
for traditionelt 
anlægsarbejde.
Vi har flere års erfaring, 
hvilket er med til at 
sikre at opgaven bliver 
udført i højeste kvalitet.
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www.lkn-byg.dk | tlf. 6480 1515 / 6596 3830

· TØMRERARBEJDE

· SNEDKERARBEJDE

· MURERARBEJDE

·  ENTREPRENØR OG 
ANLÆGSARBEJDE

· BETONENTREPRISER

·  HOVED-, FAG OG  
TOTALENTREPRISE

· FORSIKRINGSSKADER 

Oculi Optik 
THIELE

Den kendte Middelfart-
forretning er leverings-
dygtig i de nyeste og 
bedste brilleløsninger på 
markedet og fokuserer 
hele vejen rundt på indi-
viduelt kundetilpassede 
kvalitetsløsninger

”En tendens, som de senere år 
har vundet frem på den ensidigt 
prisfokuserede del af brillemar-
kedet, er, at glassene standardi-
seres, så kunden automatisk får 
den billigste og ikke nødvendig-
vis bedste løsning”, beretter in-
dehaver Benno Steen Jeppesen. 
”Det svarer i princippet til kun 

at kunne vælge én type motor, 
når man køber ny bil. Det ville 
de færreste bilkunder finde sig i. 
Hos Oculi Optik THIELE lytter 
vi til vore kunders behov og kan 
i samklang hermed demonstrere 
en række af de bedste brilleløs-
ninger på markedet.

Med de individuelle løsninger 
tilgodeser vi den enkelte kun-
des behov, og det betyder ikke 
nødvendigvis, at prisen ryger op 
gennem loftet. Ofte ligger den 
store forskel i detaljen. Eksem-
pelvis kan et par skærmbriller 

tilpasses, så kunden ikke behø-
ver at tage brillerne af og på flere 
gange i timen, men kan bruge 
dem i mere end én arbejdssitua-
tion. Når det gælder progressive 
glas med glidende overgang, by-
der Oculi Optik THIELE på et 
kæmpe udvalg af nyudviklede 
og fantastisk fleksible glastyper. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kigge ind i butikken, tale 
med vores dygtige og engagerede 
medarbejdere og se nærmere på 
det store udbud af kvalitetsløs-
ninger.”

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

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

Mandag – torsdag: 
09:30 – 17:30

Fredag: 09:30 – 18:00
Lørdag: 10:00 – 14:00
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7843.   Demo model 30% 
5443.     Begge demo modeller 50%

2 stk af hver 

P51
2140
6643 bm

Kommer du med et oplæg. 
Evt et billed af den store 3 sider indsats 

Det er en helside 

ÅBNINGSTIDER 
Mandag - fredag: 10.00 - 17.30

Lørdag: 10.00 - 13.00 

since 1853

MORSØ 8843

KAMPAGNEPRIS

11.995
SPAR 4.000

MORSØ 6148

KAMPAGNEPRIS

7.995
SPAR 3.000

MORSØ 1442

KAMPAGNEPRIS

5.995
SPAR 3.000

Vi klarer også levering 
samt montering af ovn 

og skorsten

MORSØ 2140

KAMPAGNEPRIS

8.995
SPAR 4.000

MORSØ 6643
med 

brændemagasin

15.995

MORSØ S160-32

MORSØ P51
PILLEOVN

KAMPAGNEPRIS

16.995
SPAR 2.000

MORSØ P31
PILLEOVN

KAMPAGNEPRIS

11.995
SPAR 3.000

Ryttermarken 31A - Svendborg
Tlf: 6322 0030 - svendborgpejse@mail.dk 

KOM IND OG KIG!
 

OG FÅ 
EN PROFESSIONEL

VEJLEDNING.
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ASSENS APOTEK GIVER BEDRE 
SERVICE I GLAMSBJERG

Assens Apotek har i 
dag et apoteksudsalg i 
Glamsbjerg, men venter 
til foråret at kunne rykke 
ind i en bygning, der er 
under opførelse i øjeblik-
ket, ved siden af ABC 
Supermarkedet. Samtidig 
bliver udsalget opgrade-
ret til at blive en filial.

Det betyder opfyldelsen af et 
stort ønske i Glamsbjerg, fordi 
vi fremover vil kunne levere en 
meget bedre service i form af en 
filial, hvor der er ekspedition, så 
kunderne kan få udleveret deres 

medicin med det samme, hvilket 
ikke er muligt i et udsalg, siger 
apoteker Søren Gøbel, Assens 
Apotek.

Dækket stort område
Assens Apotek omfatter i dag – 
foruden Glamsbjerg – en filial i 
Haarby, således at der fremover 
bliver to filialer under apoteket – 
et udsalg i Sandager og Ebberup, 
et stort udleveringssted i Nr. 
Broby, et håndkøbsudsalg i Ha-
astrup og Brobyværk samt et ud-
leveringssted i Vester Hæsinge.

Vi er glade for at kunne yde 
bedre service i Glamsbjerg, der 
bl.a. rummer Vestfyns Gymna-
sium og efterskoler, og vi har 
også mange kunder, der ikke bor 

i området, men har brug for at få 
medicin. Dem vil vi også kunne 
servicere bedre fremover, siger 
apoteker Søren Gøbel, der er en 
af tre farmaceutuddannede i et 
samlet personale på 23.

Assens Apotek har længe været 
i en god udvikling og dækker et 
stort område helt op mod Tom-
merup og mod Millinge i Fa-
aborg-Midtfyn Kommune.

Assens Apotek – Østergade 35 – 5610 Assens – Tlf.: 6471 1035 – assens@apoteket.dk – www.assens-apotekeren.dk

Varmepumper  
& Klimaanlæg

Dejlige “varmedage” året rundt
... og ingen bekymringer om regning og miljø

 INVERTER
STYRING

EFFEKTIV 
NED TIL 
-25° C

WI-FI
SPAR 
OP TIL
75 %

Ekstrem lydsvag

Brugervenlig betjening
 

Flot design

Driftsikker med lang levetid

Miljøvenlig 
 

Ready

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

✔  Ekstrem lydsvag kun 21 dB
✔  Brugervenlig betjening
✔  Flot design
✔  Driftsikker med lang levetid
✔  Miljøvenlig
✔  Styring via Wi-Fi eller sim-kort

SPAR OP TIL 60% 
PÅ FAMILIENS VARMEREGNING

VI TILBYDER OGSÅ:
✔  El-installation
✔  Varmepumper
✔  Ventilation
✔  Automation
✔  Antenne anlæg
✔  Video overvågning

✔  Hårde hvidevarer
✔  Tyverialarm
✔  Køleservice
✔  Klima-anlæg
✔  Solarventi
✔  Solceller

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.  

Ring XX XX XX XX

www.jgs-automatic.dk
JGS Automatic 

VARMEPUMPER
www.fujitsu-varmepumpe.dk

- specielt udviklet til det nordiske klima

Kontakt XXXXXXXXXX for professionel rådgivning om dine muligheder 
– hvis du vil spare penge og bo miljøvenligt.

SPAR OP TIL 60% 
PÅ FAMILIENS VARMEREGNING

Fujitsu luft-til-luft 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.

FRA
XX.XXX,-

inkl. standardmontage
*skal monteres af

en KMO certificeret
kølemontør

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 og kan tilsluttes (kombineres med) ekstern 
olie- eller gaskedel samt solpaneler.

FRA
XX.XXX,-

*skal monteres af
en KMO certificeret

kølemontør

5  år

TOTA L G A R A N TI

 

 

Selvfølgelig !

ADRESSE |  POSTNR. + BY  |  Tlf. XX XX XX XX

ALT INDENFOR 
EL OG KØL

- stort som småt
Havnegade 3, Kld. - 5700 Svendborg - Tlf: 62 22 10 72 og Ellehaven 4A - 5900 Rudkøbing - Tlf.: 62 50 10 72 - Mail: info@simonrisbjerg.dk

ALT INDENFOR 
EL OG KØL

- stort som småt
Havnegade 3, Kld. - 5700 Svendborg - Tlf: 62 22 10 72 og Ellehaven 4A - 5900 Rudkøbing - Tlf.: 62 50 10 72 - Mail: info@simonrisbjerg.dk

Havnegade 3, Kld. - 5700 Svendborg - Tlf: 62 22 10 72
Ellehaven 4A - 5900 Svendborg - Tlf: 62 50 10 72
Mail: info@simonrisbjerg.dk

10° 
VARME

Fujitsu luft til luft varmepumpe
Op til 8,9 kW varmeeffekt
- Fuld kapacitet ved -15°C udetemp.
- Stabil drift ned til -25°C udetemp.
- Køler ned til -10°C udetemp.
- Ugetimer og bevægelsessensor
- Automatisk dobbelt-swing funktion
- Low-Noise og power-/boost-funktion
- WiFi- eller GSM styring / App (tilbehør) 

Ny “konkurrent-basker”
 

Markedets højeste SCOP

- Op til 8,9 kW varmeeffekt
- 140% nominel kapacitet ved -15°C udetemp.
- Stabil drift ned til -25°C udetemp.
- Køler ned til -10°C udetemp.
- Ugetimer og bevægelsessensor
- Automatisk dobbelt-swing funktion 
- Low-Noise og power-/boost-funktion 
- WiFi- eller GSM styring / App (tilbehør)

NYHEDEFTERÅRET 2016

Fujitsu LZ Nordica 
“HighEnd”

- garanti for velvære...

Kend os på det høje faglige niveau
   Kompetent rådgivning
     Bedste support      
        Hurtig levering, topkvalitet 

             ... og altid skarpe priser!

Alle efterspurgte 

funktioner samlet 

i én model! 

SCOP

5,31

Danmarks Officielle importør af Fujitsu-General varmepumper og klimaanlæg

A++++

meget

Ny “konkurrent-basker”
 

Markedets højeste SCOP

- Op til 8,9 kW varmeeffekt
- 140% nominel kapacitet ved -15°C udetemp.
- Stabil drift ned til -25°C udetemp.
- Køler ned til -10°C udetemp.
- Ugetimer og bevægelsessensor
- Automatisk dobbelt-swing funktion 
- Low-Noise og power-/boost-funktion 
- WiFi- eller GSM styring / App (tilbehør)

NYHEDEFTERÅRET 2016

Fujitsu LZ Nordica 
“HighEnd”

- garanti for velvære...

Kend os på det høje faglige niveau
   Kompetent rådgivning
     Bedste support      
        Hurtig levering, topkvalitet 

             ... og altid skarpe priser!

Alle efterspurgte 

funktioner samlet 

i én model! 

SCOP

5,31

Danmarks Officielle importør af Fujitsu-General varmepumper og klimaanlæg

A++++

meget

Ny “konkurrent-basker”
 

Markedets højeste SCOP

- Op til 8,9 kW varmeeffekt
- 140% nominel kapacitet ved -15°C udetemp.
- Stabil drift ned til -25°C udetemp.
- Køler ned til -10°C udetemp.
- Ugetimer og bevægelsessensor
- Automatisk dobbelt-swing funktion 
- Low-Noise og power-/boost-funktion 
- WiFi- eller GSM styring / App (tilbehør)

NYHEDEFTERÅRET 2016

Fujitsu LZ Nordica 
“HighEnd”

- garanti for velvære...

Kend os på det høje faglige niveau
   Kompetent rådgivning
     Bedste support      
        Hurtig levering, topkvalitet 

             ... og altid skarpe priser!

Alle efterspurgte 

funktioner samlet 

i én model! 

SCOP

5,31

Danmarks Officielle importør af Fujitsu-General varmepumper og klimaanlæg

A++++

meget
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Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

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

Tilbuddet gælder til 
30. juni 2017

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

Anke & Martin’s 
Forårs- og konfirmations tilbud

Forret på buffet:
Tunmousserand med rejefyld 

Hertil flütes

Eksklusiv buffet med:
Varme stege: Rosastegt oksemørbrad

   Barbecuestegt svinefilet 
   Provencial marineret kalkunbryst

Tilbehør:
Rødbedesalat med kartofler
  Tomatsalat med mozzerella

Blandede grønne salater med cherrytomater,  
ananasstykker og ærter.

Hertil spicy tomatdressing

Flødekartofler 
Hjemmebagt brød

    eller          

Kokkens stegeret:
Kryddermarineret nakke med bagte rødbeder, 

blomkålsbuketter, smørstegte kartofler 
og estragonflødesauce

Dessert:
Dessertfad bestående af: 

Hindbærfromage, Chokoladekage, 
Romstænger

Se også vores hjemmeside 
www.ryslingeforsamlingshus.dk  

med flere gode tilbud.

129,-

89,-

25,-

35,-

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk

www.ryslingeforsamlingshus.dk
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BLIKKENSLAGER JON JØRGENSEN FLYTTET I NYE LOKALER
lige lavet et tag af naturskifer 
på en børnehave i Odense, og 
reparation af kirketage er også 
blandt vores specialiteter. Vi har 
bl.a. lavet et smukt kirkespir af 
kobber på Østrup Kirke, siger 
Jon Jørgensen.
Alt blikkenslagerarbejde udføres 
over hele landet, og alt fremstil-
les på værkstedet i Særslev af 
miljøvenlige, vedligeholdelses-
frie materialer.

Efter at have haft eget værksted 
i Østergade i Særslev siden 2010, 
da blikkenslager Jon Jørgensen 
blev selvstændig, er han ved 
årets start flyttet til Kirkevej 35 
i Særslev. Pladsen blev for trang 
i det gamle værksted.
Firmaet har været inde i en god 
vækst-periode siden starten, 
og nu har vi fået den plads, vi 
har brug for, så vi også kan få 
ordentlig plads til de moderne 

maskiner, vi skal bruge, fortæl-
ler Jon Jørgensen, der i dag har 
tre ansatte, hvoraf den ene er en 
lærling, der fortsatte i firmaet 
efter endt uddannelse.

Kun blikkenslager-arbejde
Nogle firmaer i branchen arbej-
der både med VVS-arbejde og 
blikkenslager-arbejde, men ikke 
Jon Jørgensen. Han og hans 
medarbejdere koncentrerer sig 

om blikkenslager-arbejdet.
Vi har opgaver over hele landet 
og får typisk vores opgaver fra 
tømrerfirmaer og VVS-firmaer, 
som vi så løser blikkenslager-
arbejdet for, siger Jon Jørgensen. 
Vi arbejder meget i fremstilling 
af kviste, men også med karnap-
per og inddækninger i zink, kob-
ber og skifer.
Tage af naturskifer er også ble-
vet meget moderne.  Vi har f.ek.s 

Blikkenslager Jon Jørgensen – Kirkevej 35 – Særslev – 5471 Søndersø – Tlf.: 5325 4000
Mail: jon.blik.@hotmail.com – www.blikkenslagerjon.dk

DEN FEMARMEDE BLÆKSPRUTTE
Koordination, planlægning og disciplin i logistikken gør det muligt for vognmand 

Ullerslev Vognmandsforretning. – Det drejer sig om at overskue opgaverne 
og lave aftaler, som man er sikker på at kunne 

holde, siger Palle Matthiesen som konstant har alle hjul 
i gang. Bilerne er i bevægelse døgnet rundt 

og chaufførerne kører på skiftehold.

Ullerslev Vognmandsforretning ApS · Skovvej 4 · 5540 Ullerslev . Tlf. 65 35 10 96 · mail@ullerslevvogn.dk · www.ullerslevvogn.dk
Materialeplads: Solholm 1 - 5540 Ullerslev (overfor genbrugsstationen)

Og opgaverne er mange, 
lige fra udlejning af 

containere, salg af og kørsel med 
sten og grus eller 

granitskærver. 
- og så er Palle Matthiesen også 
ekspert i dyretransport med alt 

hvad det indebærer af 
ekspertise og viden. 

Salg af grus, 
perlesten og 
granit-
skærver 
til private. 
Sted:  
Solholm 1 
(overfor 
Ullerslev Gen-
brugsstation).

Transport

Udlejning af 
containere

Alle graveopgaver 
udføres professionelt af 

Kim Boye Samsøe
tlf. 21 44 06 07

Ullerslev Vognmandsforretning • Ullerslev Entreprenør
Ullerslev Flytteforretning
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køre bilen, og så kan mester eller 
en svend så sidde og slappe af.
Erling Serena har planer om at 
indbyde forældre til de unge til 
et orienteringsmøde, hvor han 
vil fortælle om reglerne og om, 
hvordan den voksne skal opføre 
sig som ledsager.

Det er vigtigt, at de ikke lærer 
de unge de unoder, de selv måtte 
har tillagt sig, og det kunne jo 
også være interessant at lade 
dem prøve en teoriprøve, så de er 
bedre klædt på til rollen som led-
sager, siger Erling Serena.

Pr. 1. januar startede en 
tre-årig forsøgsordning, 
hvor man som 17-årig 
kan tage kørekort, d.v.s. 
at man allerede tre må-
neder inden man fylder 
17 år kan begynde på en 
køreskole, og interessen 
blandt de unge er stor.

Jeg har i januar startet et nyt 
hold, hvor halvdelen af eleverne 
er fra denne nye gruppe, siger 

Erling Serena, Serenas Køresko-
le i Rudkøbing. Jeg tror, det bli-
ver almindeligt, at tidspunktet 
for at starte på undervisningen 
rykkes. Nogle er bekymret for, 
om de 17-årige er modne nok til 
at køre bil, men den samme be-
kymring kan man jo også have 
for de 18-årige. Desuden er de 
erfaringer, man har gjort med 
denne ordning i bl.a. Tyskland, 
gode, så jeg er ikke bekymret.

Må ikke køre alene
Der er regler, der skal overhol-
des. En 17-årig må ikke køre i 
bilen alene. Der skal altid være 

en voksen med, der er mindst 30 
år og har haft kørekort de sidste 
ti år. Desuden skal den voksne 
være i stand til selv at køre bilen. 
Forældre eller andre kan ikke 
bruge den 17-årige til at køre en 
hjem fra en fest, hvis man selv er 
for påvirket til at køre bil.

Erfaringer har vist, at de unge 
får erfaring under trygge for-
hold, inden de som 18-årige må 
køre alene, og vi får dygtigere 
bilister, siger Erling Serena. Jeg 
synes også, det vil være oplagt 
for en håndværksmester at be-
nytte sig af, at den 17-årige må 

Stor interesse hos 16-17-årige for at få kørekort

Serenas Køreskole · Teorilokale: Torvet 1 · 5900 Rudkøbing · Tlf.: 6173 5650
Mail: info@serenaskoereskole.com · www.serenaskøreskole.dk

Brolægger Allan Vogn · Tvedvej 48 · 5700 Svendborg · Telefon: 26 85 80 47
allan@vogn.eu ·  www.brolæggerallanvogn.dk

ET GODT 

HÅNDVÆRK 
HVER 
GANG…

Kontakt os på tlf. 26 85 80 47 hvis du har en brolægning opgave, 
eller bare ønsker at vide hvilke muligheder der er for brolægning. 

                                       Vi kører overalt på Fyn…

  VI UDFØRER:
• Brolægning • Kantsten • Granitbelægning 

• Flisebelægning • Støttemurer • Opretning
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Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation
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 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.
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Din kompetente partner 

inden for el-tekniske løsninger 

og services.

Kompetencer:
 El-teknisk installation & service

 Mekanisk service & værksteder
  Industriel IT & automation
 Specialer

  Intego Shelters

  Energiregistrering

  Telecom

  Fiber infrastruktur

  IT infrastruktur

  Kraftværker

Tlf.  99 36 40 00   |  intego@intego.dk  |   www.intego.dk 

Service 24/7/365
Hos Intego leverer vi 24 timers 
elektromekanisk reparation og service. Det 
er din sikkerhed for, at produktionen i din 
virksomhed hurtigt kommer i drift igen i 
tilfælde af et nedbrud.

11

Entreprenøropgaver
TEMA

Entreprenøropgaver

TLF. 62 20 34 35

Svendborg 
Dækcenter ApS

Stort udvalg af 
dæk til traktorer, 
høstmaskiner, 
lastbiler, 
4-hjulstrækkere 
og pick-up'er.

Ring og hør 
hvad vi kan 
tilbyde 
til netop din 
transport...

Svendborg Dækcenter ApS
Englandsvej 10, 5700 Svendborg

Dæk og ser vice overalt på Fyn!

Svendborg Dækcenter - pointS 2 sp.indd   1 03-02-2016   13:31:49
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Taget godt imod
- Jeg har startet fra bunden med tilbuds-
givning og kommunikation med kun-
derne. Men jeg har en virkelig god spar-
ring med de øvrige her på kontoret, og 
er blevet taget rigtigt godt imod. Det er 
vigtigt for mig som ung at blive taget 
seriøst, understreger Bjarke Laursen, 
der efter 9. klasse blev uddannet struk-
tør hos anlægsfirmaet Egelund. Deref-
ter gik turen et år til Australien, og ef-
ter hjemkomsten videre som rørlægger 
hos Ollerup A/S.

I 2014 blev han så ansat hjemme i Ko-
rinth Entreprenørfirma og gik straks i 
gang med flere erhvervsuddannelseskur-
ser, heriblandt kursus i økonomistyring 
hos Danske Maskinstationer & Entrepre-
nører (DM&E) i Vejle.

Netop kendskabet til foreningen gjor-
de, at han efter moden overvejelse i for-

rige uge sagde ja til en bestyrelsespost i 
den fynske afdeling af foreningen.

Klimaændringer og miljøkrav
Bjarke Laursen ser mange spændende 
opgaver fremrettet, både i organisations-
arbejdet, men også for entreprenørvirk-
somheden, som han selv er på vej ind i 
som medejer.

- Alene klimaændringerne og miljø-
kravene stiller stadig større udfordrin-
ger for samfundet og dermed vore man-
ge offentlige kunder. Men også mange 
opgaver forestår inden for byggeri, klo-
akering, vejanlæg osv.

Således løste Korinth Entreprenørfir-
ma, der aktuelt har 18 medarbejdere an-
sat, i sommer et stort kloakprojekt på 
Langeland. Lige nu er der opgaver bå-
de inden for fjernvarmeanlæg, bygge-
modning, oprensning af vandløb, våd-

områder og dræning, så snart jorden 
er tjenlig. 

Kvalitetsarbejde
Hos virksomhedens mange land-
mandskunder er en slamsuger med spu-
ler til vedligeholdelse af dræn et stort fo-
kusområde.

Det samme er anlæggelse og vedlige-
holdelse af mark- og skovveje. Her har 
entreprenørvirksomheden en specialbyg-
get vogn, som udlægger materiale og af-
retter i samme arbejdsgang.

- Vi har kunder på hele Fyn, og ikke 
mindst rigtig mange, trofaste lokale kun-
der. For os er kvalitet afgørende, netop 
for at kunne stå inde for vort arbejde og 
for at blive spurgt ved nye opgaver, poin-
terer Bjarke Laursen.

25-årige 
Bjarke Laur-
sen er netop 
blevet valgt 
ind i besty-
relsen for 
DM&E Fyn.

"Gråt spildevand" fra brusebad, 
karbad og håndvask kan nemt 
renses og genanvendes til toiletskyl 
og tøjvask

Vi udarbejder  
forslag til  

totalløsninger indenfor 
genanvendelse af  

brugsvand og  
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Lille med højt olieflow 
MINILÆSSER Avant Danmark er klar med en helt 
ny 200-minilæsserserie.

En af de helt store ændringer er mængden af olie 
til redskabet. Avant 225-modellen kommer nu med 
et olieflow på helt op til 50 l/min, modsvarende de 
tidligere 29 l/min, hvilket gør den stærk nok til at 
blandt andet at køre med en 1500 mm græsklipper. 

En anden markant nyhed er, at Avant 225 mo-
dellen nu også fås i en gasudgave, der er særlig 
velegnet til de indendørs arbejdsopgaver. Med en 
Kohler 24 hk lav emission motor undgås diesel 
dampe og partikler, men får fortsat samme sta-
bile ydelse, samt en yderst støjsvag maskine.  

Den helt nye 
Avant 200-se-
rie har et olie-
flow op til 50 
liter i minuttet.


