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INGENIØRSERVICE
• Vi er en lille virksomhed,
med meget få omkostninger.
• Vi vil gerne være den ekstra
ressource I ringer til næste
gang.
• Vi kommer gerne ud til
en uforpligtende snak

Pedersen & Madsen

Side 8

www.tagatech.dk
5500 Middelfart
+45 42 63 78 74
tlg@tagatech.dk

HOS OS ER FAGLIGHED OG GOD SERVICE
EN SELVFØLGELIGHED!
JBO Entreprenør
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Bladet bliver
også sendt til:
»Reklame, Nej tak«
i udvalgte måneder

Brenderup Autoservice

Fruerhøjvej 66 · 5464 Brenderup · Tel.: 64 44 15 00

• Montage i egen montagehal
• Montage hos jer / i jeres lokaler

Timepris kr. 309,+ moms

• Montage hos jeres kunder
• Montagebil med nødvendigt værktøj og udstyr
• Montage og samling af alle former for møbler
• Montering af overvågningsudstyr og alarmer
• Montering af alt andet forefaldende

csp montage ApS

Hestehavevej 22, Bygning 14, port 8 - 5856 Ryslinge
Tlf.: 23 48 42 14 - info@cspmontage.dk - www.cspmontage.dk

Alle opgaver til den bedste pris

Hella A/S
servicepartner

Flemming’sAuto
Auto ·· Bøgevej
Bøgevej 88 ·· 5591
5591 Gelsted
Gelsted ·· Tlf.:
Tlf.: 6449
Flemming’s
6449 2096
2096
flauto@andersen.mail.dk ·· www.flemmings-auto.dk
www.flemmings-auto.dk
flauto@andersen.mail.dk
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Vito Go 111 CDI (Lang).
Kun et begrænset antal biler
til kampagnepris.
Mercedes Vito er helgalvaniseret og kører op til 40.000 km mellem service.
Er udstyret med bl.a. aircondition, varme i førersædet, fartpilot med fartbegrænser,
justerbart rat, elektrisk styretøj og radio med Bluetooth, USB, AUX, SD-kort og tovejs
højttalere samt multifunktionsrat.

ServiceLeasing (Erhverv)
Vito Go 111 CDI (Lang)

Fra

1.395*

Engangsydelse
Kilometer

kr./md.

35.000 kr. / 48 mdr.
60.000 km.

Standardudstyr:
• 116 hk
• Sidevindsassistent
• Passagersæde
(enkelt stol, eller dobbelt UB)
• Radio med Bluetooth, USB, SD-kort og
tovejs højttalere
• Semi automatisk aircondition
• Sædevarme førersæde
• Fartpilot med fartbegrænser
• Elektrisk styretøj
• Multifunktionsrat

O

www.pchristensen.dk

K
R

• ATTENTION ASSIST
(træthedsovervågning)
• Airbag for fører og passager
• Selealarm for fører og passager
• Fjernbetjent centrallås
• Servicecomputer
• Adaptivt bremselys
• El forberedt for montering af
anhængertræk
• Elruder
• USB stik

Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900
Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800
Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680

• Bagklap uden rude
• Dæktryksovervågning
• Igangsætningsassistent
(holder bremsen i 2 sek.)
• Udendørs temperaturmåler
• 6-trins manuel gearkasse
• Elbetjente sidespejle med varme
• Justerbar ratstamme
• Lysassistent

Åbningstider:
Mandag-fredag: 8.00-17.30

Mercedes-Benz Vito Go. Forbrug ved blandet kørsel 15,9 km/l, CO2-emission fra 164 g/km. Ejerafgift 3.580 kr. pr. halvår. ServiceLeasing inkl. service og
vedligeholdelse: Månedlig ydelse fra 1.395* kr./md.over 48 måneder, km-forbrug 15.000 km/år og en engangsydelse på 35.000 kr. Etableringsgebyr på
3.100 kr. og panthaverdeklaration 920 kr. Alle priser er inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans.
Bilen kan være vist med ekstraudstyr. *Prisen gælder kun et begrænset antal biler.
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Middelfart erhvervscenter hjælper dig videre
Middelfart Erhvervscenter er din adgang til ny viden, aktuelle trends, solid erfaring og gode ideer.
Bliv inspireret til at løse dine aktuelle udfordringer, og tag de næste skridt i din virksomheds
udvikling på mere sikker grund.
Vi bringer spændende mennesker sammen. På vores arrangementer er der hver gang sat tid af
til, at du kan lære nye mennesker at kende. Måske har den næste, du møder, lige den idé, der
bringer din virksomhed videre.
Du kan også bringe din egen viden og dine erfaringer i spil til gavn for andre. Du kan styrke kendskabet til din virksomhed og øge virksomhedens gennemslagskraft. Du kan teste din spirende ide
af på ligesindede, som kan give værdifuld feedback.
Du kan få sparring og vejledning, adgang til vores korps af mentorer og rådgivere, genveje til
finansiering, deltagelse i kurser, udviklingsforløb, cafémøder og netværk. Lad os sammen
realisere dine ambitioner. Kontakt os og kom et par skridt videre.

www.Middelfart-erhverv.dk - tlf.: 8832 5990

Hvorfor skal vi
servicere din bil?

Værkfører
Kurt Andersen

En Opel indeholder avanceret teknologi, som
du ikke bør overlade til hvem som helst.
Vi er klar til at tage hånd om din opel
– Ring på tlf. 64 41 71 14

Bilcentret A. Nielsen as
Bilcentret A. Nielsen as

cvr 19 23 24 41grunde til at vi skal servicere din Opel
5 gode
ÅRETS OPELFORHANDLER

PRODUKTFORBEDRINGER

Bilcentret A. Nielsen as

Vi er flere gange kåret
Løbende udvikles tekno· Tlf. 64 41logien
71 14 på din Opel og vi
som Opel
Årets· Middelfart
Opel-forhandler.
får besked når der er
En kåring der sker på bagopdateringer på din bil.
grund af høj kundetilfreds- Enasoplysning kun et autohed og høj faglighed.
riseret Opel værksted får.

Bilcentret A. Nielsen

Mandal Alle 15 · 5500 Middelfart · www.bilcentret.dk

Bilcentret A. Nielsen as
Mandal Alle 15 · 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 71 14 · www.bilcentret.dk

Bilcentret A. Nielsen as

LEJEBIL
Når din bil er på værksted, i forbindelse med
en skade, serviceeftersyn
eller lignende, så har du
mulighed for at låne en bil
uden beregning.

TILSTANDSTJEK
Vi laver et 38-punkters
tilstandstjek af din bil og
du kan se resultatet på
MyOpel.dk eller få det
udleveret hos os.

TILFREDSE KUNDER
ER VORES FREMTID
Vi har stort fokus på
kundetilfredshed og
vores medarbejdere tager
derfor et ekstra skridt
for den gode kundeoplevelse.

Vi har
Danmarks
mest tilfredse
kunder

Nadia Brønserud Esmann, afdelingsdirektør i Strib
Claus Hansen, afdelingsdirektør i Middelfart

Nadia og Claus rådgiver i øjenhøjde
I Middelfart Sparekasse hjælper vi med at realisere dine mål og drømme, og vi er klar, når du
har brug for det.

Vi arbejder hver dag for at være bedst til kunder
og er kåret som pengeinstituttet med de mest
tilfredse kunder.

Du får en personlig rådgiver, som du kan
kontakte direkte, og du kan få rådgivning fra
kl. 8 til 18.

Vil du vide mere om, hvad Nadia, Claus og kollegaerne i Middelfart Sparekasse kan tilbyde,
så læs om os på midspar.dk/blivkunde eller kig
forbi.

Sparekassen har
Danmarks mest
tilfredse kunder

Rådgivning
fra 8-18

Vi støtter
lokalt

Esbjerg · Fredericia · Hedensted · Horsens · Hørning · Kolding · Middelfart
Odense · Strib · Svendborg · Uldum · Vejle · Vinding · Ødsted · Aarhus
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Dansk Drone Netværk
Én af landets pionervirksomheder indenfor drone
branchen har base i Middelfart, hvorfra den tilbyder et
landsdækkende netværk af certificerede droneoperatører.
”Da jeg i 2015 startede i drone- udarbejdelse af komplette udvikbranchen, var jeg pioner”, for- lingscases til byggebranchen med
tæller
markedsføringsøkonom 3D modeller og animationer, der
og stifter Ulrik Max Nielsen. ”I tidsmæssigt rækker fra før første
certificeringssammenhæng er jeg spadestik, til det færdige byggeri
dronepilot nummer 142, og den er indflytningsklart. I turistsamhastigt voksende branche tæl- menhæng visualiserer vi med
ler i dag mere end 5.000 piloter. video eller 360 graders fotoslides
Dansk Drone Netværks ydelser et givet landområdes karakter og
dækker
stort anvendelsesspeken spændende
gåtur i luf-elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidLoremetipsum
dolor sit amet,skaber
consectetuer
adipiscing
trum med mange specialer. Ge- ten - ofte ledsaget af interaktiv
unt ut
dolore levemagnagrafik.
aliquam
nerelt
kanlaoreet
vi med dronerne
Vores erat
ydelservolutpat.
indgår ofteUt wisi enim ad minim veniam, quis nostrud
re
noget
nyt
og
noget
anderledes,
i
salgsog
områdepræsentatioexerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem
og dét på en måde der genererer ner, events, byggeriinspektion og
vel opmærksomhed
eum iriure dolor
in hendrerit
in vulputate
velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu
stor
og interesse!
meget mere.
Alle interesserede
er velkomne til at kontakte os
feugiat
nulla indenfor
facilisis
at vero
eros etinfo
accumsan
et iusto odio dignissim qui blandit praesent
Vi
er specialister
byggefor yderligere
om vores vidtriluptatum
og turisme,zzril
men delenit
virksomhedsauguespændende
duis doloredroneaktiviteter”,
te feugait nulla facilisi.
film og præsentationer fylder slutter Ulrik Nielsen
Sedenutdel.
perspiciatis,
unde
også
En stor aktivitet
er omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudan-

Lorem ipsum dolor sit amet,

tium, totam rem aperiam eaque ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae

en
Scan QR-kod
Her er et par
eksempler på film
optaget af Dansk
Drone Netværk.
Middelfart
Rådhus

Scan koder
og se eksemple
Musik
i Lejet

Udstykning
med 3D

DK´s
bære
rådh

Musik

vitae dicta sunt, explicabo. nemo enim ipsam voluptatem, quia voluptas sit, aspernatur aut odit aut
www.dronenetvaerk.dk

fugit, sed quia consequuntur
magni
dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque
www.
inspektioner.dk

www. mapping.dk
porro quisquam est, qui dolorem
ipsum, quia dolor sit, amet, consectetur, adipisci velit, sed quia
www. omraade.dk

non numquam eius modi tempora incidunt, ut labore et dolore magnam aliquam quaerat

Udst
med 3

voluptatem. ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit

laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? quis autem vel eum iure reprehenderit, qui in ea voluptate velit e
nihil molestiae consequatur, vel illum, qui dolorem eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolo

aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut ali

commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum

feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue d
te feugait nulla facilisi.

Sed ut perspiciatis, unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperi

ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vncidunt, ut labore et dolore modi consequatur? quis aut
eum fugiat, quo voluptas nulla pariatur?

www.rishoejas.dk | Tlf. 64 49 11 28
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NU MED 20.000
FARVER PÅ PALETTEN

er på film

mest
edygtige
hus

GJ Coating i Ejby er højteknologiske mestre i
industriel overfladebehandling og arbejder med
uendeligt antal farvevarianter indenfor vådk i Lejet
lakering og kan nu også tilbyde pulverlakering.

tykning
3D

GJ

Coating, der har til huse tæt på den
fynske motorvej ved Ejby, er i dag
en moderne og højteknologisk virk-

somhed.
- Vi er den sikre underleverandør til store danesse, quam
ske fremstillingsvirksomheder, hvis produktion
for næsten 90 procents vedkommende er eksport, siger Britt Hjorth Hansen, der er anden
generation i virksomheden, som hun leder samore magna
men med faderen Gert Hjorth Jensen.

iquip ex ea

TIL
m dolorePULVERCOATING
eu

SMÅ OG MELLEMSTORE EMNER

duis dolore
- Vi har set, der er en udvikling og efterspørg-

sel efter pulvercoating til små og mellemstore
emner. Derfor kan vi nu tilbyde pulverlakering,
som dog har et noget mindre farvespekter, men
iam eaque
overfladen har andre funktioner og kvaliteter
tem velem
end vådlakeringen kan klare.
Med det nye tiltag har CJ Coating åbnet op for
nye muligheder, blandt andet både hvad angår
styrke og seriestørrelse for såvel nye som eksisterende kunder.
- Vi vil kunne håndtere alt fra et emne og opefter, så længe vi taler om små og mellemstore
emner, hvilket også har været en af vores forcer
i vores produktion for vådlakering.
- Vores vådlakering henvender sig til alle typer
af materialer så som træ, plast, aluminium,
stål, kulfiber og zink blot for at nævne nogle
overflader, hvor pulverlakering henvender sig
til metalbranchen.
GJ Coating håndterer sammen med godt en
halv snes medarbejdere millioner af emner for
danske virksomheder. I produktionshallen står
der tromler, der kan male op til 70.000 plastemner ad gangen, og der er styr på luftfugtighed
og indeklima.

ANTIBAKTERIOLOGISK LAK
I virksomheden peger man på, at med pulvercoating får man et kvalitetssupplement til overfladebehandling med vådlakker, der som nævnt
især retter sig mod små og mellemstore emner
i metal.
- Vi har et tæt samarbejde med en tysk lakfabrik og har været med i udviklingen af andre
nye og spændende produkter, siger Gert Hjorth
Jensen. Vi er nu på markedet internationalt
med en langtidsholdbar antibakteriologisk lak,
der mindsker faren for overførsel af bakterier
som for eksempel stafylokok-bakterien fra et
menneske til at andet, fordi bakterien sidder på
en overflade, for eksempel dørhåndtag.
Dette gøres ved at lakere emnet med en maling, som har denne antibakteriologiske effekt
i sig, og der er ingen nano eller sølv i produktet.
Når bakterien kommer på overfladen på emnet,
så går malingen med additivet i gang med at
ødelægge bakterier, vira og svampe, og derved
spredes dette ikke videre til den næste person
som rører overfladen.
- Vi garanterer fuld effekt på overfladen, så
længe der er maling på overfladen, tilføjer Britt
Hjorth Hansen. Vi har blandt andet lakeret
håndtag og sparkeplader til et sygehusprojekt i
Qatar med denne overflade, og vådlakkerne er
fortsat en stor og højteknologisk metode, siger
Britt Hjorth Hansen.

ANODISERING AF ALUMINIUM

Virksomheden i Ejby foretager ikke anodisering
af aluminium, men har fået udviklet en maling,
som ligner og føles som en anodiseret overflade.
- Dette betyder blandt andet, at hvis emnerne
får en skade, der skal udbedres eller har fået
forkert farve, eller hvad det nu måtte være, så
kan vi reparere emnet og male ovenpå, så man

slipper for at kassere emnerne og starte helt
forfra.
- Vi kan male direkte på rå aluminium, men
også ovenpå allerede anodiserede emner. Med
denne overflade behøver vi og vores kunder ikke
at tage hensyn til, hvis der er forskellige legeringer; det kommer ens ud efter lakering.
- Kunderne får også mulighed for at kunne sætte flere forskellige typer sammen og få en ens
overflade på både plast og metal.

Funktionelle overflader

GJ Coating er ikke kun ordreproducerende,
men fremstår også gerne innovative. Britt
Hjorth Hansen peger på, at man tilegner sig nye
teknologier, knowhow og kompetencer.
- Vi har set, at det fører til brug af nye materialer, reduktion af fejl og kasseration og til
forbedrede egenskaber, herunder også forebyggelse af infektioner med en overflade som den
antibakteriologiske. Vi har også overflader, der
kan forebygge statisk elektricitet eller have en
ledende egenskab

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

POM
Industries
Rolf Murer
ApS A/S
Firmaet mærker tydeligt, at der er bud efter veludført murerhåndværk, og i lyset heraf påtænker
indehaver Rolf Christensen at udvide medarbejderstaben med en ny svend, som muligvis vil få
følgeskab af en lærling til april
Virksomheden, der i 1990
grundlagdes som Pedersen og
Madsen, udfører alt i smedeog stålarbejde og løser specialopgaver for kunder over
hele landet. Hovedaktiviteterne er bygningsstål, trapper,
altaner og laserskæring
”Det kører godt for metalbranchen”, fortæller indehaver Kim
Hansen. ”I 2013 købte jeg 45 %
af virksomheden, og sidste år
købte jeg resten af Bent Madsen,
der stadig arbejder i firmaet. Ef-

ter min overtagelse er vi på personalefronten vækstet med fem
smede, så POM Industries i dag
beskæftiger 40 medarbejdere.
Vores primære fokusområder er
bygningsstål, trapper, altaner og
laserskæring. POM Industries er
en typisk underleverandørvirksomhed, der servicerer en landsdækkende og bredt sammensat
kundekreds af tømrere, entreprenører og maskinbyggere. Vores
kundekreds fordeler sig på begge
sider af bælterne – København,
Helsingør, Vejle, Kolding.”

POM Industries A/S

Stor kapacitet
og hurtig omstilling
Rolf
servicerer
en stor
”POMMurer
Industries
har toholdsskift
kreds
af private kunder,
og medpå laserområdet,
og det giver
stor
virker
sideløbende
i et velfungekapacitet.
Vi er gode
til hurtig
rende
håndværkernetværk,
omstilling
og ditto levering, ogsom
det
firmaet
samarbejder
med omer noget, vores kunder sætter
pris
kring
løsning af kan
større
vi opgaver
tilbyde
på. Derudover
iatkommunen
og regionen. ”Lige
være totalleverandør,
idet
nu
beskæftiger
Rolf Murer
tre
vi har
egen ingeniør
og tegsvende
mig selv”,
fortæller
Hermed
er vi
nestue plus
in house.
Rolf
med Christensen.
i processen lige fra idefasen
”Fortsætter
den ogsolide
efterover beregningsopbygningsspørgsel,
vil færdige
vi snarest
ansætte
fasen til det
produkt.
Voendnu
en svend
pluskort
muligvis
en
res kunder
behøver
sagt kun
lærling alt afhængigt af indholdet af den ny lovgivning på området, der offentliggøres i april.”

ringe et sted hen. Netop nu tales
der fra forskelligt hold meget om
Positive
fremtidsudsigter
manglen på
nye folk i håndværks”Rolf
Murer
løser
stort setvil
alle
fagene. I POM
Industries
vi
opgaver
indenfor
faget
fra noget
mingerne være
med til
at –gøre
dre
overtiden
badeværelved reparationer
det. Vi har hele
ni smeser
til
større
omog
tilbygninger.
delærlinge, og tager løbende to
Vi
på sikkerhed,
nyelægger
ind om vægt
året. Derudover
er vi
kvalitet
og god
kundekommuniåbne overfor
praktikforløb
fra folkation
gennem
samtlige
opgavekeskoler
mm. Alle
interesserede
forløb.
Efter en
travl januer velkomne
til super
at kontakte
os og
ar
sermere
det om
ud til,
at stigningen
høre
de mange
spænden-i
antallet
af opgaver
fortsætter
de
de muligheder,
vi har
at byde på”,
nærmeste
slutter Kimmåneder.
Hansen. Samtidigt
tegner årsregnskabet for 2017
til at blive det bedste i firmaets
12-årige historie, så vi ser positivt på fremtiden”, smiler Rolf
Christensen.

Lollandsvej 11 d · DK-5500 Middelfart · Tlf. 64 41 54 61 · E-mail: kim@pom.dk · Web: www.pom.dk

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
8

Stærk, stærkere,
Palfinger
På verdensplan er den østrigske kranproducent den
største og førende aktør på markedet for lastbilkraner,
kroghejs og udstyr, og her i landet er Palfinger Danmark,
der har til huse i Middelfart, absolut markedsledende

”H

vad enten man vælger at måle
på kvalitet, betjening eller sikkerhed, befinder vores østrigske
kvalitetsprodukter sig i en klasse for sig”,
fortæller adm. direktør Jens Kristoffersen.
”Med vores brede sortiment dækker vi hele
paletten af kraner – lige fra 0,8 til 200 TM.
Dertil kommer kroghejs, skovkraner og andet udstyr. Palfinger står for høj ydeevne,
lave driftsomkostninger og unik service. Med
18 autoriserede forhandlere og værksteder
i Danmark og en flåde af moderne servicebiler er vi garanter for ensartede ydelser af
høj kvalitet – herunder 24 timers service. I
2017 blev Palfinger Danmark A/S overtaget

af Palfinger Group Østrig. Vores omsætning
voksede støt, og i 2018 flyttede vi til nye lokaler i Middelfart. I vores nye domicil råder
vi over 360 kvadratmeter lyse og venlige lokaler, topmoderne mødefaciliteter og et computerstyret lager på 500 kvadratmeter.”

Gode vækstvilkår og nye produkter
”De senere år har budt på særdeles gode vilkår
for vækst på transport- og logistikområdet, og
vi har da også registreret en betydelig stigning i salget indenfor vores traditionelle produktportefølje - primært af stykgodskraner og
kroghejs. Parallelt hermed har vi efter Palfinger Østrigs overtagelse arbejdet målrettet på

at udvide vores brede sortiment med et udbud
af koncernens øvrige kvalitetsprodukter. I december 2018 leverede Palfinger Danmark A/S
det første eksemplar her i landet af den ny
Palfinger-kran, PK 135.002 TEC7. Kranen er
som sine ”storebrødre” PK 165.002-TEC7 og
PK 200.002L-SH udstyret med et patenterede
løfte- og udskyder-arm-system af P-profil-typen, der udmærker sig ved et have minimal
nedbøjning i løftesituationer. TEC7 kraner
kan udstyres med vægt-indikator, så lastens
vægt i krogen kan læses direkte på kranens
egen PALCOM P7 fjernstyring, Avancerede
kraner, der tilbyder løft i særklasse.”

Palfinger Danmark A/S . Stensgårdsvej 21 M . 5500 Middelfart . Tlf. +45 7010 8010
info@palfinger.dk www.palfinger.dk

Jack

Service og reparation af alle bilmærker
– også inden for garanti perioden.
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MURERE
MED
ERFARING
Murerfirmaet Rishøj
A/S i Gelsted er et 50 år
gammelt murerfirma,
der udfører alt det
murerarbejde, der
måtte være brug for
på Fyn. Lige fra
småreparationer til
store entrepriser med
særlige udfordringer,
siger murermester
Peter Rishøj.

M

nyt tag på Hindsgaul Slot, hvor der virkelig bliver stillet krav til vores medarbejderes erfaring
og håndelag, og vi har ligeledes renoveret et af
Odenses ældste huse i bymidten.

- Det gode håndværk er afgørende - også når det
gælder restaureringsopgaver, siger Peter Rishøj. Vi har for eksempel været med til at lægge

- Særligt ved tilbygning og følgende renovering er det vigtigt, at de nye materialer er i
harmoni med de oprindelige. Her har vi bred
erfaring med at vælge de rigtige materialer,
så bygningens stil og udtryk matcher resten af
bygningen.

urerfaget er et spændende håndværk
med store udfordringer, hvad enten
det er nybyggeri eller restaureringsarbejde, siger murermester Peter Rishøj. Vi
samarbejder med de bedste arkitekter og har
dygtige og erfarne murere, og vi bygger gerne
nyt og moderne.

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

1-1_Rishøj_1_19_P.indd 1

22/01/2019 16.07

Vestfyns El-anlæg laver graveog anlægsarbejde for virksomheder og
forsyningsselskaber over hele Danmark
• Gadelysanlæg
• Høj- og lavspændingsanlæg
• Bredbåndsprojekter
• Fjernvarme nyanlæg og renovering
• Skyldning og blæsning af fiber
• Byggemodning af nyudstykninger
10

I mere end 40 år har vi hjulpet
med at opbygge og garantere
en stabil elforsyning, og som
tiden har udviklet sig, er vi nu
også eksperter i udbygning af
blandt andet fiber- og bredbåndsnet.
Vi specialiserer os i fremtidens
teknologi – hver eneste dag.

Fabriksvej 15 · 5580 Nørre Aaby
info@vestfynsel.dk · www.vestfynsel.dk

alt fra kærlighed, uvenskab,
mobning og forældrenes
skilsmisse til overgreb. Børnetelefonen er bemandet
med frivillige, som sidder
klar ved telefonen fra kl. 1123 året rundt.
Torsdag 11. oktober er der

så mange børn i hele landet
bakker op om Bag for en Sag
og hjælper os med at sørge
for, at endnu flere børn har
mindst én voksen, der lytter og hjælper, siger Rasmus
Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

og 95 kvadratmeter og placeres i fire rækker i et grønt
område.
Går det efter planen, vil de
være klar til indflytning i foråret 2020.
Arkitekt Eske Ramvad, der
har slået stregerne, fortæller,

Nedbrydningsfirmaet P. Olesen & Sønner har fået til opgave at fjerne det gamle rådhus.
Foto: Jan Bonde

SEKS KOMPETENCER
UNDER SAMME TAG
NYE TÆNDER

Middelfart

Jernbanegade 75-77
Midtpunktet, dør 10
Tlf. 6441 2626

Implantatprotese (tryklås)

25 års erfaring med
fremstilling af tandproteser

PRISMATCH

Medlem af

Landsforeningen af Kliniske Tandteknikere

Assens

Det gamle Sygehus
Odensevej 29A
Tlf. 6471 4141

www.lisealfi.dk
v/klinisk tandtekniker
Lise Alfi

at boligerne er indrettet over
samme grundrids med entré
og tilstødende værelse.
- Køkkenet ligger placeret
tæt på indgangen, så man
kan se, hvem der kommer
på besøg samt følge med i
livet på plænerne udenfor,
mens man laver mad. Rumligt flyder køkkenet over i al-

rummet med spiseplads, og
derefter videre over i stuen
ved modsatte facade med et
stort vindue mod sydvest og
lyset, samtlige boliger er derfor også gennemlyste, forklarer Eske Ramvad.
Facaderne består af rødlig
tegl med mørk fuge, som vil
stå flot til de mange grønne

træer og buske på grunden.
Saddeltaget forsynes med
klassisk tagpap.
- Bebyggelsen varieres
yderligere ved på få udvalgte steder at supplere teglen
med et espalier i lærketræ
med blomstrende vedbend
af blåregn og kaprifolium, siger Eske Ramvad.

EL · VVS · BLIK · VENTILATION · TELE/DATA · Dennis
ALARM
Petersen
Fjord&Bælt · Margrethes Plads 1 · 5300
0 Kerteminde · T. 6532 4200

Autoriseret VVS-installatør

Drag
TRAP+ A/S på Mandal Allé
i gefestival
Middelfart er et firma med mange kompetencer.
Både indenfor el, VVS, blik,
ventilation,
tele/data og alarm tilbyder TRAP+ driftssikre
jord&Bælt
på Fjo
Nu kåres
løsninger af høj kvalitet.i Gennem
blandt andet virksomhedsovertagelser
har Middelfartrårsferien
efterå
årets
krabbefanger!
firmaet vokset sig størreLavog
større,
som
tiden
er gået - dette senest med overtagelse
din egen
drage
e – oplev
dissektion
af marsvin
og sæler – se på drag
gelignende ﬁsk og lav dit eget
Se hele
af Thorkild Madsen i Fredericia.
drageæg. Vær med i d
den daglige krabbefangerprogrammet på
fjordbaelt.dk

konkurrence og den sto
ore DM-ﬁnale.

V

Kæmpe dragefest på

TRAP+ OPRUSTER IGEN
TRAP+ kan med stor glæde
præsentere autoriseret VVSinstallatør Dennis Petersen som
vores nye medarbejder. Dennis
skal fremover bidrage til at styrke
vores VVS-afdeling i Middelfart,
Fredericia og trekantområdet.

Kerteminde Nordstrand
d
æksten i Trekantområdet
- For TRAP+
sker der en fortsat kompetente medarbejdere, der
Lørdag den 20. oktober fra kl. 10
0.00–
fortsætter. Nye virksomudvikling
i Trekantområdet,
si- kender området og vores kunder.
ra hele
Vi har åbent alle
16.00. Oplev drageentusiaster
fra
dage i efterårsferien.
store ﬂotte drag
heder kommer til, ogDanmark
flereopsætteger
Jesperger.Blaaberg.
Vi kan i dag Det styrker os hver dag i konkurer på tegnebrættet. Det går godt servicere kunder på både Fyn og rencen. Ved overtagelser og samHar du brug for hjælp til VVS- i særdeleshed for indehaveren i store dele af Midtjylland fra vo- arbejdsaftaler har vi fået tilført
og blikkenslagerarbejde, er du
Efterårsf
på Naturama
store lagerferie
ogrie
værksted
i Mid- dygtige ledere og erfarne medaraf TRAP+ A/S, Jesper Blaaberg. res
velkommen til at kontakte Dennis
og vores VVS- og BlikkenslagerFarlige dyr og
– DM gennem
i kakerlakvæddeløb
– Dissektion
vores
tætte og bejdere. Det har muliggjort, at vi
Jesper har flere gange har udvidet delfart
af rovdyr – Pindsvinedag – Videnskabsteater –
afdeling på 64 41 05 30
net
af
montører
og
serhar
kunnet
optimere
driften
og
sin virksomhed og dette senest fleksible
Krokodillejægerne og nat på museet – Magisk aften
Aftenåbent
med levende ugler – Cirkus Insektico – Hør hvordan
konkurrenceevnen.
Det spor vil vi
med overtagelse af Fredericia- vicevogne.
tirsdag,
onsdag
ravnen, narhvalen, ulven og slangerne blev til
og torsdag til
fortsat
virksomheden, Thorkild Madsens
uhyggelige myter – Lys med din lommelygte
kl. 20.30 følge.
Døgnservice • 6 kompetencer under ét tag!
medarbejdere
når lyset slukkes
og skatten skal ﬁndes.
VVS-afdeling, som nu også drives Dygtige
Magisk
Mandal Allé 10
styrker
betydeligt
aften på
Tirsdag, onsdag og torsdag
af TRAP+ med opgaver indenfor
Cafeen er åben så aftensmaden kan
Naturama
5500
Middelfart
Med i (u-)hyggelige
de seneste
udvidelser er
VVS, blik, ventilation, tele/data - indtages
omgivelser.
Tlf.
6441
0530
rammerne
nu
på
plads.
Vi
har
og alarm.
Se hele programmet på naturama.dk

info@trap.as
www.trap.as

Børn 0-17 år har gratis adgang.
Vi har åbent alle dage i efterårsferien.

Naturama · Dronningemaen 30 · 5700 Svendborg · T. 6221 0650

Mandal Allé 10, 5500 Middelfart • tlf. 6441 0530 • info@trap.as • www.trap.as
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• Blødt vand i alle installationer og
armaturer
• Ingen hvide kalkaflejringer i køkken
og badeværelse
• Længere levetid på husholdningsapparater
• Nedsat forbrug af sæbeprodukter
og rengøringsmidler
• Blødere hår og reduceret udtørring
af huden
• Blødt og lækkert vasketøj
• Sparsomt salt- og vandforbrug
• 3 års garanti

gn

g
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Med et Greenline NG
blødgøringsanlæg får du:

Dø

Dennis Petersen
Autoriseret VVS-installatør

ud gørin
ilb f blød
r t øb a
fo n ved k
ng tersy
Ri armeef

fje

Blødt kalkfrit vand
- godkendt til drikkevand

TRAP+ OPRUSTER IGEN
TRAP+ kan med stor glæde
præsentere autoriseret VVSinstallatør Dennis Petersen som
vores nye medarbejder. Dennis
skal fremover bidrage til at styrke
vores VVS-afdeling i Middelfart,
Fredericia og trekantområdet.
Har du brug for hjælp til VVSog blikkenslagerarbejde, er du
velkommen til at kontakte Dennis
og vores VVS- og Blikkenslagerafdeling på 64 41 05 30

Døgnservice • 6 kompetencer under ét tag!

TRAP+ har købt

Vi byder nye og gamle kunder velkommen!
TRAP+ tlf. 6441 0530 • TH Madsen tlf. 75 92 67 11• info@trap.as • www.trap.as
Kalkfrit_131x180 21-01-2019.indd 1

21-01-2019 10:59:17

Mandal Allé 10, 5500 Middelfart • tlf. 6441 0530 • info@trap.as • www.trap.as

11

JBO ENTREPRENØR ApS
Der er travlhed i det vestfynske entreprenørfirma, som
i efteråret 2018 blev til et anpartsselskab og udvidede
sin kapacitet på personalesiden til to svende
De senere års stabile fremgang i byggebranchen har affødt stor travlhed
hos os, og det er vi glade for”, beretter
indehaver Jens Bang Olsen. ”Vi tilbyder en bred palet af ydelser – kloak tv,
jord og beton samt anlæg, nedbrydning
og alle former for drænarbejde. Vi har
i løbet af de sidste par år løst flere
større opgaver for Middelfart kommune, hvor vi blandt andet har udskiftet
store rørledninger samt arbejdet med
åbne vandløb. Også på bygningssiden
er firmaet under udvidelse – hér med
opførelsen af en ny maskinhal, som
snart vil være klar til ibrugtagning.
JBO ENTREPRENØR er en aktiv del
af lokalsamfundet og er netop blevet
medlem af Middelfart Erhvervscenter,
som er en netværksorganisation af lokale håndværkere – et positivt tiltag
med spændende perspektiver.”
Et stigende antal erhvervskunder
”JBO ENTREPRENØR ApS servicerer en stor base af trofaste privatkun-

der, der geografisk fordeler sig ligeligt
mellem det vestfynske lokalområde
og Odense. Parallelt hermed betjener
vi et støt stigende antal erhvervskunder. For begge kundesegmenter
gælder det, at vi løser opgaver i alle
størrelser. Omkring store projekter
kan vi trække på en fast kreds af
gode freelancetilknyttede samarbejdspartnere. I 2017 afviklede vi vores hidtil største projekt, der varede
næsten tre måneder. Her etablerede
vi hovedkloak, plus indvendige kloaker til 43 nyopførte huse i Middelfart.
Netop nu har vi færdiggjort en stor
renoveringsopgave med udgravning
af kælder og understøbning af fundamenter på Strandvejen. Et kommende
projekt er opbygning af lokaler og kloakfaciliteter for restaurationskæden
Flammen, for hvem vi løser en pæn
mængde opgaver over hele landet.
Alle interesserede er velkomne til at
kontakte os for mere info”, slutter
Jens bang Olsen

JBO ENTREPRENØR ApS
Autoriseret kloakmester · ASSENSVEJ 14 · 5580 NR. ÅBY
Tlf.: 20 28 59 53 · jens@jboe.dk · www.jboe.dk
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Landsdækkende
drone service
Massive eksklusive trægulve
- Danmarks største udvalg

MEDIA
INSPEKTIONER
MAPPING

Telefon: 64 48 11 88
www.baaring.dk
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Økonomi- og ressourcestyringsløsninger, der løser
mere end de fleste
Hvis virksomheden har brug for ny administrativ løsning, er det altid en god idé
at kontakte Brugerdata A/S.

B

rugerdata’s medarbejdere
er alle yderst erfarne og ved
meget om implementering
og brug af administrative softwareløsninger, og kan derfor tilføre din
virksomhed værdifuld viden, når
du skal vælge nye løsninger, og
glade medarbejdere og en god økonomistyring, når der vælges en løsning fra Brugerdata A/S.

alle virksomhedens administrative
opgaver der løses.
Brugerdata A/S’s løsninger er især
til virksomheder, som er projektog/eller sagsorienteret og specielt i
virksomheder, hvor indtægter både
er fakturering af arbejdsopgaver og
løbende indtægter som abonnementer eller huslejer.

Bruges i mange brancher

Også med løsninger
til deleøkonomi

Brugerdata A/S har leveret administrative løsninger til Staten,
kommuner, offentlige institutioner,
Land- og skovbrug, boligselskaber
og andre private virksomheder
siden starten af 1980erne. Altid
med øje for, at det skal være nemt
at administrere virksomheden og
løsningerne løser mere end blot
almindelig økonomistyring. Det er

Hvis flere virksomheder deler maskiner og medarbejdere kan Brugerdata levere en plug-and-play
løsning, hvor medarbejderne registrerer på Smartphones og virksomhederne får leveret et færdigt
fordelingsregnskab, som viser hvor
mange penge der skal udveksles
mellem de samarbejdende virksomheder. En løsning, der oprindeligt

har været brugt af driftsfællesskaber i landbruget, men som også
bruges i andre brancher.

Apps til det meste
Som én af de få leverandører i Danmark kan Brugerdata A/S levere
alt fra mobil tids- materiale-, og
maskin- registrering, fakturering,
indkøb, bilagsworkflow til komplet
lønløsning for virksomhedens medarbejdere.
Brugerdata leverer både løsninger
til lokal installation og som SAAS
løsning i skyen.

Østergade 43
5580 Nørre Aaby
Telefon: 6442 1663
brugerdata(@)brugerdata.dk
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ALTAN- OG TERASSELØSNINGER
EN HELT NY DIMENSION TIL BOLIGEN
Foldeglas løsninger
Terrasselukninger
Terrasseoverdækninger

Indglasninger af eksisterende
altaner
Unikke glasværn der passer
til tidens arkitektur

Alument

Karetmagervej 19A · 7000 Fredericia
UDSTILLING: Hindsgavl Allé 2 · 5500 Middelfart
Tlf: +45 30 361 609 · www.alument.dk · info@alument.dk
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Alument tilbyder følgende:
 Foldeglas løsninger

REVISION TILFØRER
DIN VIRKSOMHED
MERVÆRDI
- Vi er et team på fem medarbejdere, der har fokus på iværksættere og
små og mellemstore virksomheder, siger revisor Ole Lynge Andersen.
Han driver sammen med kollegaen Henrik Konrad Hedelund Lillebælt
Revision, der er et statsautoriseret revisionsselskab.

D

er er en fremragende udsigt fra kontorbygningen Nyvang 7 i Middelfart, hvor
Lillebælt Revision har domicil. Her kan
der spejdes ud over et af landets største områder med vækst indenfor service, handel, håndværk og fremstillingsvirksomhed.
- Med vores kundebase og centrale placering er
det vores mål at skabe merværdi for både vores nuværende og potentielle kunder, siger de
to statsautoriserede revisorer og partnere i Lillebælt Revision Ole Lynge Andersen og Henrik
Konrad Hedelund samstemmende.

- Lillebælt Revision vil gerne tilbyde iværksættere og andre med et projekt
tre timers rådgivning gratis. Vi ser det som en investering, siger Ole Lynge
Andersen til venstre og Henrik Konrad Hedelund.

egen virksomhed, søger råd og vejledning om
stiftelse af en personligt drevet virksomhed eller selskab.
- I starten skal regnskabsindsatsen og den administrative indsats og byrde ikke skygge for
den gode idé. Her vil vi gerne træde til, siger
Henrik Konrad Hedelund.
Han peger på, at man gerne vil rådgive om relevante spørgsmål. Det kan være udarbejdelse af
budget, finansiering, skattespørgsmål og generationsskifte.

Gratis rådgivning

- Vi kan hjælpe med at opstille årsregnskabet
og den skattemæssige indkomstopgørelse, så
det sikres, at disse opfylder lovens krav.
Lillebælt Revision vil gerne tilbyde nye kunder
og iværksættere de første tre timers rådgivning gratis. Det er vigtigt, at kunde og revisor
er i tæt dialog både fysisk og digitalt.
- Målet er, at vi som rådgivere lærer kunderne
og deres virksomhed at kende, så man kan give
den optimale sparring og rådgivning.

Regnskabsassistance

- Vi er fem medarbejdere, og vores kerneydelse
er revision, rådgivning og regnskabsmæssig assistance, siger Ole Lynge Andersen. Vi vil gerne
være med fra den spæde start, hvor iværksætteren og de, der i øvrigt tænker på at skabe
Nyvang 7 – 5500 Middelfart
Telefon 30 71 63 70 og 51 88 36 56 · info@lillebaeltrevision.dk
1-1_Lillebælt Revision_1_19_P.indd 1
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l Rådgivning
l Budgetter
l Årsrapport / selvangivelse
l Skat
l Bogføring
l Moms
l Anden assistance

Bellevue Revision
Bellevue 5A, stuen · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 22 61 11 · dg@brevision.dk · www.brevision.dk
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Dragshow 27. februar

Kommende events

Kosmonauterne 25. marts

Andreas Bo 13. marts

www.under-uret.com

Lola Jensen 19. marts

RESTAURANT STELLA MARIS
- MED DANMARKS SMUKKESTE UDSIGT

Der er noget helt særligt ved at være tæt på
vandet. Det inspirerer og giver ro.
Hold dit næste frokost- eller businessmøde med
god mad, smukke omgivelser og betagende udsigt
over Svendborg Sund.

FROKOST

AFTEN MENU

SMØRREBRØD
3 RETTER KR. 425,LETTE FROKOSTRETTER VINMENU FRA KR. 395,00
FROKOSTMENU
A LA CARTE
BOOK BORD PÅ TLF 6221 2525 ELLER RECEPTION@STELLAMARIS.DK

STELLA MARIS HOTEL DE LUXE | KOGTVEDVÆNGET 3 | 5700 SVENDBORG | WWW.STELLAMARIS.DK
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Aulbjerghus
Det idyllisk beliggende landsted overtoges i 2016 af mesterkokken Thomas
Munk, der nu sætter fokus på stedets unikke kvaliteter som kursus, møde og
konferencested for små og mellemstore virksomheder og institutioner

”J

eg er oprindeligt uddannet indenfor det
franske køkken på Kongebrogården i Middelfart”, fortæller Thomas Munk. ”Som
ny-udlært kok arbejdede jeg to år i Grønland,
hvorpå jeg rykkede til København. Her tog jeg
ideen om Det Nordiske køkken til mig. En ide som
jeg siden da har realiseret med stor succes - blandt
andet via restauranterne Marie Louise og Klitgaard i Odense.
Jeg går ind for lokalt producerede råvarer med
smag og kvalitet, og på Aulbjerghus bruger vi fynske leverandører overalt, hvor det overhovedet er
muligt. Vi finder stor inspiration i sæsonens friske
råvarer. Alt er hjemmelavet fra bunden, og grundprincippet i vores køkken er fransk, men vi bruger
fynske og nordiske råvarer.”

Idyllisk beliggenhed og
unikke oplevelser

”I 2016 blev Aulbjerghus totalrenoveret med
respekt for stedets charme og unikke atmosfære”,
fortsætter Thomas Munk. ”Opdækningen er med
Royal Copenhagen. Fra de lyse, venlige lokaler
med Hans J. Wegners Y-stole, synlige bjælker og
åben pejs er der direkte adgang til en ugeneret
træterrasse, omgivet af skøn natur. Aulbjerghus
ligger tæt på motorvejsnettet fra såvel Sjællands
som Jyllandssiden og kun 15 minutters kørsel fra
Assens.
I kursus, møde, og konferenceregi kan Aulbjerghus rumme cirka 30 personer og appellerer
hermed til små og mellemstore virksomheder

og institutioner. Mindre grupper – eksempelvis
bestyrelser på 8-10 personer - er også meget
velkomne. En dagspakke, der inkluderer morgenmad, kaffe te, isvand og snacks i løbet af dagen,
fynsk tapas til frokost og kaffe og kage til slut,
koster 500 kr. plus moms. Et heldagsarrangement med to retter mad med vin, koster 700 kr.
plus moms pr. person.
Vi råder over alt i AV-udstyr, og i erhvervsregi
tager vi kun én kundevirksomhed ind ad gangen.
Den individuelt designede oplevelse betyder, at
vores kunder kan have hele Aulbjerghus for sig
selv”, slutter Thomas Munk. ”Alle interesserede er
velkomne til at kontakte os for yderligere info.”

Aulbjerghus / Det Fynske Madhus
THOMAS MUNK · Ludvigsgaardevej 28 · 5592 Gelsted · Tlf.: 42 71 07 10
munk@detfynskemadhus.dk · www.aulbjerghus.dk

Udforsker maleriets form og farver
Form, farver, komposition
og udtryk har altid været
kunstmaleren Lisbeth
Christensens måde at
opleve verden på.
Lisbeth Christensen er autodidakt kunstmaler. Hun arbejder
med tegningen og farvernes
muligheder.
- For mig har det altid været et
vigtigt kommunikationsmiddel,
siger Lisbeth Christensen. Min
dansklærer sagde engang: ”Hun
lærer aldrig at læse og skrive,
hun tegner i stedet”. Hun fik
heldigvis ikke ret!
- Som teenager fik jeg i nogle år
undervisning af en anerkendt
kunstner, der havde atelier i
Middelfart. Her arbejdede jeg
hovedsageligt med perspektiv, lys
og skygger.

Vil afprøve maleriets form
Lisbeth Christensen blev uddannet som dekoratør på Jyllands
Atelier Dekoratørskole i Århus og
arbejdede de næste 15 år med
tekstiltryk, skiltedesign, messeudstillinger og meget andet
kreativt.
- De seneste mange år har der

ikke været fokus på det kunstneriske islæt, siger Lisbeth
Christensen. Men nu presser det
på og vil ud, så derfor har jeg
valgt at bruge tid på at udforske
og afprøve maleriets form, farver
og virkning.
Er du interesseret i at have en
udstilling i din virksomhed/insti-

LCH MALERIER

tution m.m, er du velkommen til
at ringe eller maile til mig.
Der er ikke faste åbningstider i
mit atelier, så hvis du har lyst til
at se hvordan billederne bliver til
og hvad jeg har hjemme af billeder, er du velkommen til at ringe
og vi kan lave en aftale.

Bogensevej 12 · 5500 Middelfart · Tlf.: 5151 2915
lch@malerier.art · www.malerier.art

Flotte kontorlokaler
i absolut præsentabel ejendom på
Mandal Alle 16, Middelfart udlejes.
Ejendommen er beliggende i aktivt
erhvervsområde tæt på motorvej.
Kontakt Middelfart Erhvervspark, Heidi Petersen på
tlf. 23486778 for mere information eller hvis du ønsker fremvisning.

MIDDELFART
ERHVERVSPARK

VOKSER SAMMEN
MED KUNDERNE
LG Service har base
på Lollandsvej i Middelfart, men deres
distributionsbiler ses
i store dele af Europa.
– Vi er vores kunders
ansigt udadtil, og deres succes er vores
grundlag for vækst,
siger Torben Greve.

LG

Service i Middelfart er en betydelig transportvirksomhed, der udfører kurérkørsel for erhvervslivet
i hele landet og resten af Europa. Det begyndte
beskedent i 2005, hvor Lene Greve ønskede nye
udfordringer i sit arbejdsliv.
Hun blev støttet af ægtefællen Torben Greve,
der med både erfaring i transportbranchen, på
værkstedsgulvet og som sælger bakkede hende
op og var med til at anskaffe den første varevogn, som naturligvis fik malet Lenes initialer
LG Service på sider og bagsmæk.

Vækstfilosofien er tillid

Vækstfilosofien var Lene og Torben Greve
enige om fra starten. Man ville være kundernes ansigt udadtil.
- Vi lægger vægt på, at vores chauffører fra dag
ét er dygtige og præsentable, så de på en god
måde kan repræsentere vores kunder over for
deres kunder.
Kerneydelse for LG Service er afhentning og
levering af erhvervspakker i hele Danmark og
derudover levering til aftalt tid. Det forhold er
vigtigt for tillidsforholdet mellem LG Service,
kunden og modtageren.

To enkeltmandsvirksomheder

LG Service er en enkeltmandsvirksomhed med
Lene Greve på CVR-nummeret. Her opererer
de mindre biler.
Som noget nyt startede på samme adresse
TLG Transport i 2018 med store lastbiler. TLG
Transport er også en enkeltmandsvirksomhed
med Torben Greve på CVR-nummeret. TLG
Transport råder over både trækkere og forvogne, møbeltrailere og gardintrailere.
LG Service står for transporterne med de mindre biler i Sprinter-størrelse. Det hele koordineres fra LG Service og TLG Transports domicil
på Lollandsvej 25.
- Begge firmaer arbejder som en samlet enhed.
De etablerede gode kundeforhold har ført til, at

LG SERVICE

vi fik opbygget et lagerhotel til at understøtte
logistikken, siger Torben Greve videre
- Vi har i dag en lagerkapacitet på 4.500 kvadratmeter med gode tilkørselsforhold ved motorvejen ved Middelfart, Ejby og Taulov.

Faste og store kunder

- LG Service har i over ti år samarbejdet med
TNT, hvor vi har kontrakt på hele Sønderjylland. Det samarbejde fortsætter med Fedex,
som nylig har opkøbt TNT.
Torben Greve nævner også Fiberline i Middelfart, der er en af verdens førende producenter af
profiler i plastkomposit.
- Fiberlines vækst er også kommet os til gode,
idet vi håndterer både virksomhedens lager og
distribution. Det samarbejde har gjort, at vi
har fokus på kundetilfredshed frem for hurtig
vækst og omsætning.
- Nyt er et samarbejde med SIS by Lekolar, der
producerer skolemøbler. Vi står for levering af
deres produkter til skoler og institutioner i hele
Danmark. Vi kører varerne i et lukket system.
Det vil sige, vi har ikke andet på bilen, og deres
kunder får derved den helt rigtige oplevelse af
præcis og aftalt levering.
- Vi satser fortsat på omkostningsbevidsthed og
nyder dermed godt af, at vi kan vokse i samme
takt som vores kunder i den internationale konkurrence.

Lollandsvej 25 – 5500 Middelfart – Tlf. 2339 0330
Mail: booking@lgservice.dk – www.lgservice.dk
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RAMMESTYRING
AF BYGGE- OG
ANLÆGSPROJEKTER
Assens Murer- og Entreprenørforretning A/S har
travlt med projekter for erhvervsvirksomheder,
privat boligbyggeri og med offentlige
anlæg i hele landet

M

ed et halvt hundrede faste medarbejdere og en række overvejende
lokale underleverandører er der
fart på i den familieejede virksomhed Assens Murer- og Entreprenørforretning A/S.
Virksomheden er 66 år gammel og ejes i dag
af Palle Johansen og Claus Jørgensen i fællesskab og drives fra Assens med hjælp fra
deres faste medarbejderstab.
I Ringe er man på Nordbakken i gang med
en større udvidelse af Lactosan, der er en af
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landets største producenter af ingredienser
til fødevareindustrien. Ligeledes i Ringe er
man i gang med opførelsen af 13 dobbelthuse med 26 boliger for en privat bygherre.

Styring af
byggeprojekter

- Det er spændende for os at være med i
sådanne store lokale projekter, siger projektchef Jacob S. Lundgaard. Det er hans
opgave i entreprenørforretningen at styre og
koordinere opgaven i tæt samarbejde med

bygherre, rådgivere og underentreprenører.
- Her er en fast ramme for kvalitet, koordinering med maskinleverandøren og den
eksisterende produktion på fabrikken, som
vi bygger sammen med en eksisterende
produktionsbygning.
- Vi har opgaver i hele landet, men fokus på
Fyn og Trekantområdet og vi har lige afleveret en helt ny genbrugsstation i Glostrup,
som blev udført i hovedentreprise.

- Opgaven på Lactosan i Ringe er spændende. Her er tale om en internationalt
orienteret virksomhed med en stor eksport.
Det er godt både for leverandører og de beskæftigede, og det giver arbejde i bygge- og
anlægsbranchen.

bygger alt fra badeværelser til komplicerede
fabriksanlæg. Han peger ligeledes på, at
man lægger vægt på at samarbejde med de
rigtige underentreprenører på opgaverne,
som har lyst og evne til at samarbejde i
virksomhedens ånd på den aktuelle opgave.

Kontrakt eller i
åben kalkulation

- Underentreprenører kan tit blive udpeget
i et samarbejde med bygherren og os. Vi
har ofte et godt lokalt erfaringsgrundlag at
bygge samarbejdet på. Vi har gennem de forskellige byggeprojekter arbejdet med et utal

Jacob S. Lundgaard er ikke i tvivl om, at
virksomhedens succes er, at man som en
gammel og velrenommeret virksomhed

af spændende samarbejdskonstellationer
lige fra fagentrepriser til totalentrepriser
på kontrakt eller i åben kalkulation, siger
Jacob S. Lundgaard.
De næste projekter, som blandt andet venter
for Assens Murer- og Entreprenørforretning
og for Jacob S. Lundgaard, er en omlastestation for affald i Rudkøbing og en 2.300m2
og 22 meter høj fabrik hos Fipros i Ebberup,
der skal producere mælkepulver til det store
kinesiske marked.

Gammel Torø Huse vej 30 · 32 - 5610 Assens
Tlf.: 6471 1609 · 2127 6999
Mail: p@llejohansen.dk · www.pallejohansen.dk

Gremmeløkke Maskinforretning

Robotterne letter på
havearbejdet

Poul Rasmussen har i 40 år set græsset gro i
fynske parker og haver og har bidraget væsentligt
at gøre vedligeholdelsen overkommelig.
stigende salg af plænerobotter. Det er
Anders, der står for salg og opsætning.

Den teknologiske udvikling har de sidste fyrre år sat sit præg på maskinerne
til vedligeholdelse af haver og anlæg.
Det ved Poul Rasmussen alt om. Han
har været med hele vejen fra datidens
maskiner til nutidens avancerede
maskiner.

I dag har vi et godt salg af Stiga Autoclip og Husqvarna Automover, som er i
stand til at klare udfordrerne plæner og
gøre græsklipningen overkommelig.

Hos Gremmeløkke Maskinforretning har størsteparten af salget altid
været små maskiner primært fra Stiga,
Husqvarna, Jonsered og Texas, siger
Poul Rasmussen, sammen med barnebarnet Anders Ryberg er der kommet et

Vi sælger både til private, parker,
offentlige institutioner, boligforeninger,
virksomheder og landbrug.
Det er vores opgave at sørge for at
kunden har fået den rigtige instruktion
og gennemgang af maskinen før
udlevering og opsætning, så de føler
sig trygge ved købet.

R
40BILÅ
ÆUM
JU

ÅBENT HUS

I anledning af min forestående runde fødselsdag
og mit 40 års jubilæum holder jeg Åbent Hus fra
torsdag den 28. marts til lørdag den 30. marts,
siger Poul Rasmussen.
Der bliver også en reception på Fjelsted Skovkro
”Hos Polle” fredag den 5. april fra klokken 12.30
til 17.00 for familie, venner, kunder, kollegaer og
forretningsforbindelser.
Med venlig hilsen
Poul Rasmussen

Gremmeløkkevej 25 · 5592 Ejby · Tlf.: 6446 1556 · Mail: gmf@c.dk
1-2_Gremmeløkke Maskinforretning_1-19-a.indd 1
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FJELSTED MULTISERVICE:

MED FOKUS PÅ DETALJEN

Hans Henning Gervig i Harndrup er kommet godt fra start som iværksætter
med vedligeholdelses- og anlægsopgaver for både private og erhverv.

E

fter en årrække som landmand sprang
Hans Henning Gervig sidste sommer
ud som iværksætter og det, man kan
kalde altmuligmand med erfaring fra flere
håndværksfag. I godt en snes år var han ansat
på Landbruget Eskelund A/S i Gelsted, hvor
han blandt andet var fast mand på Landbrugets værksted og fra 2010 blev produktionsleder på selskabets foderfabrik.
- Mine primære opgaver på Landbrugets
værksted var vedligeholdelse og reparation
af anlæg og maskiner, og med den erfaring
i bagagen besluttede jeg mig sidste år for at
blive selvstændig og stiftede derfor Fjelsted
Multiservice i Harndrup, siger Hans Henning
Gervig.

Er til det meste

Han er alene i virksomheden, og med sloganet ”Én håndværker til det meste” fik han
hurtigt anlægs- og vedligeholdelsesopgaver
fra både private og fra erhverv. Her tilbyder
han at løse byggeopgaver, smedeopgaver,

skovarbejde, algebehandling og ukrudtsbekæmpelse, hvortil han har sprøjtebevis.
- På Fyns Hoved fik jeg til opgave at reparere
et sommerhus og anlægge en terrasse, fortæller Hans Henning Gervig. Opgaven drøftede
vi naturligvis i detaljer. Jeg foreslog, at man
brugte det fine spildtræ fra terrassen i forbindelse med en bålplads med bænke.
- Det blev realiseret, og hen over sommeren
fik jeg godt med nye spændende opgaver med
bygge- og vedligeholdelsesopgaver i det fri.

Anbefales af kunder

Hans Henning Gervig fortæller videre, at tilfredse kunder anbefalede ham til naboer og
venner, og at han med sin store varevogn som
rullende værksted og visitkort fik yderligere
henvendelser.
Det er siden blevet til mange opgaver i efteråret på begge sider af Lillebælt, og flere aftaler
er i hus til foråret. Fjelsted Multiservice tilbyder hjælp til en lang række opgaver. Det kan
være havearbejde og generel vedligeholdelse

for både private og virksomheder og boligforeninger, der mangler en hånd til anlæg og
pasning af haver og udenomsarealer eller til
smedearbejde.
- Jeg fik en spændende opgave i brændesæsonen. En kunde ville gerne have en brændekløver, siger Hans Henning Gervig. Den skulle
være kraftig og holdbar, og så skulle den være
transportabel. Jeg tegnede en model, og jeg
fik tilskåret og bukket det jern, der skulle til.
Motor og maskindele blev indkøbt og grundmalet, og den transportable brændekløver
blev malet grøn.

Fortsat
håndværkerfradrag

- For mange er forbedringer af boligen ikke
direkte en udgift, men en investering, siger
Hans Henning Gervig. Renterne er lave, og
heldigvis er der fortsat fradrag for håndværkerydelser i 2019. Man kan få fradrag for
arbejdslønnen til udvendigt malerarbejde
tillige med udskiftning af ruder, vinduer og
yderdøre, samt en række andre ydelser.

FJELSTED MULTISERVICE

Altonavej 11 · 5463 Harndrup · Tlf. 4033 4599
Mail: hhgervig@fjelsted-multiservice.dk
www.fjelsted-multiservice.dk
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oblingsdeedligehold,
stop, som
di de kover også en
klingsafde-

fra førerhuset. Udviklingen af
den og designet er 10 år gammelt, men det er stadig det
mest moderne, der findes, siger Per Mikkelsen.
Også teknologien i forbin-

samlet al produktion i den
svenske by Vänersborg, og at
koncernen i den forbindelse
lavede en analyse i produktionsapparatet.
- Den undersøgelse viste en-

Assen
svann
tydigt, at vi skulle investere, og
der ligger nu en meget stor investeringsplan for vores eksi-

TANDLÆGEHUSET FAABORG

VelkommentiltilBSO
Velkommen
BSO Rådgivende
Ingeniører
Rådgivende
ingeniører

-professionel rådgivning
siden
1966
– professionel
rådgivningtiltilbyggeriet
byggeriet
siden
1966

Rådgivning til erhverv
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Interessent-analyser
Risikovurderinger
Opbygning & analysering af virksomhedens processer
'HWKDQGOHULNNHRPSUREOHPHUPHQRPDWƬQGHOÓVQLQJHU

Fokus på din virksomhed
Kontakt mig for et uforpligtende tilbud
5HƮHFW&RQVXOWLQJ9LUNVRPKHGVUÀGJLYQLQJLGLWORNDORPUÀGH

KONTAKT(PDLOGME#UHƮHFWFRQVXOWLQJFRP7OI
ZZZUHƮHFWFRQVXOWLQJFRP
Hudplejeklinikken,
Pia Vejlemark, Svendborgvej 68, Tlf 62 60 27 19

SERVICE
- MED GARANTI!

VARMEPUMPER
Panasonic
NZ 25tke

Goronje
Blue deluxe 3,5

inkl. montering

effekt 4-5,3 cop.

13.990,-

9.995,inkl. montering

KLIMA-MONTAGE APS
Hovedvejen 226
5580 Nr Aaby
Tlf: +45 27518922
klimamontageaps@gmail.com
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Villy’s Auto
Tlf.: 6441 4936
Alsvej 5 · 5500 Middelfart · bogholderi@villysauto.dk

KØB OG SALG AF BRUGTE BILER

KWWSV

Varmeudgiften faldt med
over 20.000,- det første år
Claus Boje i Brenderup
gik fra oliefyr til luft til
vand-varmepumpe for
et år siden. Det fik varmeregningen i familiens
hus til at falde fra 35.000
kroner om året til 12.000
kroner.

I

midten af januar 2018 overgik ingeniør
Claus Boje i Brenderup fra centralvarme
med oliefyr til udelukkende at opvarme familiens bolig med en luft til vand-varmepumpe.
På årsdagen var det tid for det årlige lovpligtige eftersyn af installationen, som blev foretaget af Vestfyns VVS Service A/S i Ejby, der
også har solgt anlægget, som er et type F 2120
fra Vølund.

Daglig aflæsning
- Den nye ejer, der er ingeniør, havde sat sig
grundigt ind i systemet og økonomien, fortæller
Torben Johansen, der ejer Vestfyns VVS Service A/S.
- Claus Boje havde nærmest dagligt noteret sig
varmeproduktionen og forbruget, og han kunne
fortælle mig, at familiens investering på cirka
135.000 kroner havde givet ham en besparelse
på varmeregningen på 23.000 kroner i 2018,
som var det første år med varmepumpe.
- Vi er godt tilfreds med investeringen, siger
Claus Boje. Vi havde regnet med, at den først
var hjemme efter tolv år, men nu ser det ud til,
at vi allerede efter syv år får den fulde gevinst
af investeringen.

- Det gør den til et økonomisk og bæredygtigt alternativ til oliefyr, naturgas og fjernvarme. Især
i områder, hvor der ikke er fjernvarmepligt, er
der meget at indhente på CO2-regnskabet og til
privatøkonomien.

Skrotningstilskud

- Der hvor man har et ældre centralfyr, kan
man også hente et skrotningstilskud i forbindelse med overgang til varmepumpeanlæg.
- Jeg tror på, at varmepumper er fremtidens
varmeforsyning, siger Torben Johansen Driften
er ukompliceret, stabil og renlig og investeringen er hurtigt tjent ind igen.

Økologisk og økonomisk bæredygtig

Torben Johansen fortæller, at man har travlt
med varmepumpeanlæg.
- Vi har leveret mange anlæg, både jordvarmeanlæg fra Vølund og varmepumper luft til vand.
Luft til vand-varmepumpen er el-drevet og leverer 3,5-5 gange så meget varmeenergi, som den
anvender i el-energi.

Granlyvej 44 · 5592 Ejby
Tlf.: 6446 2580 · Mobil.: 4014 2580
torben@vestfyns-vvs,dk
www.vestfyns-vvs.dk

FREMTIDEN
TILHØRER
TIDEN TILHØRER
DE KOMPETENTE
DE KOMPETENTE
AMU-Fyn
er Danmarks største
udbyder af
arbejdsmarkedsuddannelser
Knap 30.000 personer deltager hvert år i et kursusforløb på
AMU-Fyn i samarbejde med vores mere end 110 ansatte.
Kurserne sikrer en fremtidsrettet faglig og personlig
opkvalificering, således at medarbejdernes værdi på
arbejdsmarkedet optimeres og sørger for, at virksomhederne
til enhver tid kan få deres uddannelsesbehov dækket inden
for AMU-Fyn’s målgrupper.

Vi tilbyder et bredt udvalg
af serviceprodukter:
@ Salg af hardware: PC, tablets, printer, tilbehør
@ Salg af software: Windows, antivirus, officeprogrammer
@ Installation / klargøring af: PC, tablets, smartphones og GPS
@ Opdatering af: PC, tablets, smartphones og GPS
@ Back-up og reinstallation af PC
@ Fjernelse af Virus, Spyware og Malware
@ Nem ID/Netbank opsætning og support
@ E-Boks opsætning og support
@ Mailopsætning
@ Udskiftning af skærm på
mobil og tablet

AMU-Fyn er Danmarks absolut største udbyder af arbejds-

markedsuddannelser med fremtidig fokus på kvalitet og service.

Find os og like os på facebook.

Vil du høre mere om AMU-Fyn’s udbud af erhvervsuddannelser og
AMU-kurser, er du velkommen til at kontakte en af vores
konsulenter på tlf. 66 13 66 70.

Vi uddanner folk
Petersmindevej 50 • 5100 Odense C
C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ • Tlf. 66 13 66 70
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www.amu-fyn.dk

Sofiendalvej 10b | Strib
5500 Middelfart | Tlf. 2993 8888
kontakt@it-apoteket.dk

Den gamle Købmandsgård

gratis levering
og montering
Speciale i franske mærker - især
i heleCitroën
danmark

Kørsel af byggemateriale,

Fyns smukkeste bolighus - siden 1969
containere samt andre

Det kæmpe udsalg fortsætter

opgaver der kræver løftekran

Nu

14.999.-

ÅBNINGSTIDER
rugby 3 + 2 pers soFasÆt.
Mandag - Torsdag 7.30 - 17.00
Klassisk sofa i ubehandlet eg og monteret
med kraftig Semi Anilin læder.Fredag
7.30 - 16.00SPAR 10.544,Føres i flere farver.
Weekend
Ifølge aftale
Mål 3 pers 220 cm

Nu

dansk design soFasÆt

14.999.-

Comfort 7000 er monteret med sort eksklusiv
okselæder samt crom ben.
Mål 3 pers. 210 cm.
Så længe
Mål 2 pers. 182 cm
lager haves
Før 33.998.-

Før 15.720,Mål 2 pers: 162 cm.
Før 25.543.-

SPAR 18.999,-

Morten Kastrup Hansen

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

Store landevej 36 · 5580 Nørre Aaby

Tlf.: 24 27 00 76

info@morten-h.dk · www.morten-h.dk

Den gamle Købmandsgård
Nu
i Bogense udvider
deres
11.999.SPAR 5.781,forretningsstrategi
delta adventure stol
og skammel i eg

enkelt og stilFuld skÆnk i massiv eg
med Fingertapper.

Stol og fodskammel som vist i eg monteret
med sort læder. Med den indbyggede
trinløse glidefunktion og den aktive nakkestøtte, vil du opleve en unik siddekomfort.
Dette giver kroppen en komfortabel og
god ergonomisk støtte, uanset hvilken
position du vælger.
Før 17.780.-

Flere muligheder for at tilpasse størrelse. indretning
træsorter og farver. Kom ind og tal med os for at
finde lige den der passer dig
og dit hjem.
Mål 140 x 70 x 34 cm.
Før 11.431.-

Nu

9.144.-

• Erhvervsvirksomheder
• Undervisning - herunder
folke- og efterskoler.

SPAR 2.287,-

• Daginstitutioner
• Pleje- & sundhedssektoren

dit d

• Lægeklinikker

santana 3+2 pers. soFasÆt

sofa i elegant design monteret
•Santana
Pengeinstitutter
med
kraftigt sort semi-anilin læder og
ben i børstet stål.
Santana føres i forskellige stof og
læderfarver mod anden pris.
3 pers. 200 cm. Før 17.398.2 pers 148 cm. Før 13.899.Før 31.297.-

• Multi-/idrætshaller

Nu

24.999.SPAR 6.298,-

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Fyns
smukkeste
bolighus
- siden
1969
Østergade
19, 5400 Bogense,
Telefon 6481
1457

Den gamle Købmandsgård
i Bogense kan nu tilbyde
stella 3 + 2 pers soFasÆt.
Elegant og stilfuld
sofa med rigtig god
totalløsninger
til private Nu
siddekomfort. Monteret med semi-anilin
læder. Kan vælges
med bøg/lak, Bøg/
virksomheder
og offentlige
Ubh eller mørkbejdset bøg
Føres i flere stof
og læder kvaliteter mod
institutioner

26.999.-

anden pris
Mål 3 pers. 210 cm.
Mål 2 pers. 160 cm
Før 44.835.-

SPAR 17.836,-

vil nu tilbyde at vi leverer indretningstol inkl.Viskammel
Før 14.622.nu 9.799.- spar
4.863.- virksomheder og
sløsninger
til private

offentlige institutioner i hele Danmark.
Vi samarbejder med en bred vifte af
danske, møbelproducenter. Dette gør
virksomheden er i stand til, at tilbyde helt
individuelle og skræddersyede løsninger
af høj kvalitet, til konkurrencedygtige
priser. Vores fokus bliver ergonomi,
funktionalitet og kvalitet, og hele processen foregår i tæt dialog med den enkelte
medarbejder, for på den måde at levere
den optimale løsning.
Du får leveret og monteret dine nye møbler helt gratis!
Og vi tager også gerne dine gamle møbler med retur.
Du får leveret og monteret dine nye møbler helt gratis!
Og vi tager også gerne dine gamle møbler med retur.
Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00
Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
og Søndag 10:00 - 16:00
Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30 Fredag Lørdag
10:00 - 18:00
Mandag - Torsdag
10:00
- 17:30
Fredag
10:00
- Lørdag
18:00 og Søndag 10:00 - 16:00
Fredag 10:00 - 18:00
Lørdag
og
Søndag
10:00
16:00
dgk-mobler.dk
facebook.com/dgkmobler
Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

dgk-mobler.dk

facebook.com/dgkmobler

dgk-mobler.dk
ergade Telefon
19, 54006481
Bogense,
Telefon
6481 1457
dgk-mobler.dk
facebook.com/dgkmobler
ense,
1457
Du
får leveret
og monteret Dine nye møbler helt gratis! Og vi tager Også
gerne facebook.com/dgkmobler
Dine
gamle møbler meD retur.
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Tirsdag den 1. november 2016
Tirsdag den 1. november 2016
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Fyns-bilsalg.dk
16 Fiat Pa�da 0,9 Twi�Air
16
Pa�daBlue
0,9 5d
Twi�Air
60Fiat
Popstar
60 Popstar Blue 5d

10 Peugeot 206 1,4 Comfort
10
Peugeot
Plus
5d 206 1,4 Comfort
Plus 5d

Tlf. 64811201
13 Kia Rio 1,2 CWT Active
13
5dKia Rio 1,2 CWT Active
5d

03 Totota Yaris 1,0 MMT 5-d
03 Totota Yaris 1,0 MMT 5-d

12 Ford Mo�deo 2,0 TDCi
12
Ford
Mo�deost.
2,0car
TDCi
163
Collectio�
163 Collectio� st. car

airc., fjernb. c.lås, infocenter,
airc.,
fjernb. c.lås,
startspærre,
udv. infocenter,
temp. måler,
startspærre,
udv. temp.
måler,
højdejust. forsæde,
el-ruder,
højdejust.
forsæde,
el-spejle, cd/radio, el-ruder,
multifunkel-spejle,
tionsrat, cd/radio,
bluetooth,multifunkisofix,
tionsrat,
bluetooth,
isofix,
kopholder,
bagagerumsdækken
kopholder, bagagerumsdækken
Km 2.000........ 89.900
Km 2.000........ 89.900

airc., træk, service ok, ikke ryairc.,
træk, service
ok, ikke ryger, fjernb.
c.lås, startspærre,
ger,
udv.fjernb.
temp.c.lås,
måler,startspærre,
tågelygter,
udv.
temp.
måler,
tågelygter,
infocenter, sædevarme,
infocenter,
sædevarme,
el-ruder, el-spejle,
cd/radio,
el-ruder,
el-spejle, cd/radio,
bagagerumsdækken,
kopholder
bagagerumsdækken, kopholder
Km 42.000...... 69.900
Km 42.000...... 69.900

airc., fjernb. c.lås, parkeringsairc.,
fjernb.
c.lås, parkeringssensor,
startspærre,
udv.
sensor,
startspærre,
udv. 4x
temp. måler,
sædevarme,
temp.
måler,
sædevarme,
4x
el-ruder, el-spejle,
cd/radio,
el-ruder,
el-spejle, cd/radio,
multifunktionsrat,
kopholder,
multifunktionsrat,
kopholder,
stofindtræk, splitbagsæde
stofindtræk, splitbagsæde
Km 34.000...109.900
Km 34.000...109.900

15 Opel Astra 1,4T 150
15
Opel5dAstra 1,4T 150
E��oy
E��oy 5d

12 Ford Focus 1,6 TDCi 115
12
Ford Focus
1,6 TDCi 115
Tita�ium
st. car
Tita�ium st. car

16 Opel Astra 1,4T 150
16
OpelSTAstra 1,4T 150
E��oy
E��oy ST

6 gear, 18” alufælge, 2 zone
6klima,
gear, fjernb.
18” alufælge,
2 zone
c.lås, parkeringsklima,
fjernb.
c.lås,kørecomputer,
parkeringssensor,
fartpilot,
sensor,
fartpilot,
kørecomputer,
infocenter, startspærre, auto.
infocenter,
startspærre,
auto.
nedbl. bakspejl,
udv. temp.
nedbl.
udv. sædevarme
temp.
måler,bakspejl,
regnsensor,
måler, regnsensor, sædevarme
Km 14.000...239.900
Km 14.000...239.900

6 gear, alu., 2 zone klima,
6fjernb.
gear, alu.,
zone klima,
c.lås,2fartpilot,
kørefjernb.
c.lås,infocenter,
fartpilot, kørecomputer,
start/
computer,
infocenter,
start/
stop, nøgle fri, startspærre,
stop,
nøgle
fri, startspærre,
varme
i forrude,
auto. nedbl.
varme
i forrude,
auto.måler
nedbl.
bakspejl,
udv. temp.
bakspejl, udv. temp. måler
Km 102.000.174.900
Km 102.000.174.900

11 VW Touareg 3,0 V6 TDi
11
VWBMT
Touareg
aut.
5d 3,0 V6 TDi
aut. BMT 5d

13 Opel Mokka 1,4 T 140
13 Opel Mokka 1,4 T 140
E��oy 4 x 4 eco 5-d
E��oy 4 x 4 eco 5-d

aut.gear/tiptronic, 18” alufælaut.gear/tiptronic,
18” alufælge, 2 zone klima, navigation
ge,
2 zonecd/radio,
klima, navigation
rns850,
håndfrit
rns850,
håndfrit
til mobil,cd/radio,
multifunktionsrat,
tilbluetooth,
mobil, multifunktionsrat,
armlæn, isofix, babluetooth,
armlæn, isofix,
bagagerumsdækken,
kopholder
gagerumsdækken, kopholder
Km 98.000...649.900
Km 98.000...649.900

ee

D

lyseblå metal, 6-gear, 2 zone
lyseblå
6-gear,
2 zone
klima, metal,
fartpilot,
kørecomputer,
klima,
fartpilot,
infocenter,
aut.kørecomputer,
nedbl. bakspejl,
infocenter,
aut.
nedbl.
bakspejl,
multifunk. rat, isofix, kopholder,
multifunk.
rat,splitbagsæde,
isofix, kopholder,
stofindtræk,
stofindtræk, splitbagsæde,
Km 36.000...239.900
Km 36.000...239.900

17,9 km/l, grøn afgift, aut
17,9
aut ABS,
gear.km/l,
c-lås,grøn
udv.afgift,
temp.m.
gear.
c-lås,
udv. temp.m. ABS,
servo,
bagagerumsdækken,
1
servo,
bagagerumsdækken,
1
ejer, nysynet
21/10-16
ejer, nysynet 21/10-16
Km 138.000.... 42.900
Km 138.000.... 42.900

2 zone klima, fjernb. c.lås,
2parkeringssensor,
zone klima, fjernb.fartpilot,
c.lås,
parkeringssensor,
fartpilot,auto.
kørecomputer, infocenter,
kørecomputer,
infocenter,
nedbl. bakspejl, 6 airbags,auto.
nedbl.
bakspejl,
6 airbags, 4x
regnsensor,
sædevarme,
regnsensor,
sædevarme, 4x
el-ruder, navigation
el-ruder, navigation
Km 11.000...269.900
Km 11.000...269.900

6 gear, 17” alufælge, vinter6hjul,
gear,
vinter2 17”
zonealufælge,
klima, fjernb.
c.lås,
hjul,
2 zone klima, fjernb.
c.lås,
parkeringssensor,
for + bag,
parkeringssensor,
for
+ bag,
fartpilot, infocenter, startspærfartpilot,
infocenter,
re, varme
i forrude,startspærudv. temp.
re,
varme
i forrude, sædevarme
udv. temp.
måler,
regnsensor,
måler, regnsensor, sædevarme
Km 110.000.194.900
Km 110.000.194.900

16 Skoda Octavia 1,4 TSi
16
Skoda
150
StyleOctavia
Combi 1,4 TSi
150 Style Combi

14 Audi A4 2,0 TDi 190
14
AudiMultitr.
A4 2,0 TDi 190
Ava�t
Ava�t Multitr.

6 gear, 16” alufælge, 2 zone
6klima,
gear, køl
16”i alufælge,
2 zone
handskerum,
fjernb.
klima,
i handskerum,
fjernb.
c.lås, køl
fartpilot,
parkeringssenc.lås,
fartpilot, parkeringssensor, infocenter,
startspærre,
sor,
startspærre,
udv.infocenter,
temp. måler,
auto. nedbl.
udv.
temp.regnsensor
måler, auto. nedbl.
bakspejl,
bakspejl, regnsensor
Km 7.000.....274.900
Km 7.000.....274.900

aut.gear/tiptronic, businesaut.gear/tiptronic,
businesspakke, blanke rudelister,
spakke,
blanke rudelister,
navigationpakke
parkeringssennavigationpakke
parkeringssensor, pcb audi assistentpakke,
sor,
pcb audi
assistentpakke,
adaptiv
fartpilot,
2 zone klima,
adaptiv
2 zone klima,
fjernb. fartpilot,
c.lås, parkeringssensor
fjernb. c.lås, parkeringssensor
Km 21.000...464.900
Km 21.000...464.900

15 Re�ault Clio IV 0,9 TCe
15
Clio ST
IV 0,9 TCe
90Re�ault
Expressio�
90 Expressio� ST

uldaut. klima, fjernb. c.lås,
uldaut.
klima,
fjernb. c.lås,
fartpilot,
kørecomputer,
fartpilot,
kørecomputer,
infocenter,
startspærre, udv.
infocenter,
startspærre,
udv.
temp. måler, sædevarme,
temp.
måler,
sædevarme,
højdejust.
forsæde,
el-ruder,
højdejust.
el-spejle, forsæde,
cd/radio, el-ruder,
navigation
el-spejle, cd/radio, navigation
Km 20.000...139.900
Km 20.000...139.900

16” alufælge, fuldaut. klima,
16”
alufælge,
klima,
fjernb.
c.lås, fuldaut.
parkeringssenfjernb.
c.lås, parkeringssensor, fartpilot,
kørecomputer,
sor,
fartpilot,
kørecomputer,
infocenter, startspærre, sædeinfocenter,
startspærre,
sædevarme, højdejust.
forsæde,
4x
varme,
højdejust.
4x
el-ruder,
el-spejleforsæde,
m. klap funk.
el-ruder, el-spejle m. klap funk.
Km 19.000...164.900
Km 19.000...164.900

12 Ford C-Max 1,6 TDCi 115
12
Ford C-Max 1,6 TDCi 115
Tita�ium
Tita�ium

13 Mercedes-Be�z C220
13
2,2Mercedes-Be�z
CDi Ava�tgardeC220
st. car
2,2
BE CDi Ava�tgarde st. car
BE

6 gear, 2 zone klima, fjernb.
6c.lås,
gear,fartpilot,
2 zone klima,
fjernb.
kørecompuc.lås,
fartpilot, kørecomputer, infocenter,
startspærre,
ter,
infocenter,
startspærre,
varme i forrude, regnsensor,
varme
i forrude,
regnsensor,
udv. temp.
måler,
sædevarme,
udv.
temp. måler,
sædevarme,
højdejust.
forsæde,
4x el-ruder
højdejust. forsæde, 4x el-ruder
Km 88.000...179.900
Km 88.000...179.900

16” alufælge, 2 zone klima, køl
16”
alufælge, 2 fjernb.
zone klima,
i handskerum,
c.lås,køl
i parkeringssensor,
handskerum, fjernb.
c.lås,
fartpilot,
parkeringssensor,
fartpilot,
kørecomputer, infocenter,
kørecomputer,
infocenter,
startspærre, udv.
temp. måler
startspærre, udv. temp. måler
Km 88.000...299.900
Km 88.000...299.900

09 Toyota Ave�sis 1,8 WT-i
09
SolToyota
5d Ave�sis 1,8 WT-i
Sol 5d

11 Ford Gra�d C-Max 2,0
11
Ford
Gra�d
C-Max 2,0
TDCi
140
Tita�ium
TDCi 140 Tita�ium

6 gear, 2 zone klima, fjernb.
6c.lås,
gear,fartpilot,
2 zone klima,
fjernb.
kørecomputer,
c.lås,
fartpilot,udv.
kørecomputer,
startspærre,
temp. måler,
startspærre,
udv. temp.forsæmåler,
regnsensor, højdejust.
regnsensor,
højdejust.
forsæde, 4x el-ruder,
el-spejle,
cd/
de,
4x
el-ruder,
el-spejle,
radio, multifunktionsrat cd/
radio, multifunktionsrat
Km 76.000...154.900
Km 76.000...154.900

7PRS , 6 gear, 2 zone klima,
7PRS
, 6 gear, fjernb.
2 zonec.lås,
klima,
18” alufælge,
18”
alufælge,
fjernb. c.lås,
fartpilot,
kørecomputer,
infofartpilot,
kørecomputer,
infocenter, udv.
temp. måler,
regncenter,
temp. måler,
regnsensor,udv.
højdejust.
forsæde,
4x
sensor,
højdejust.
forsæde,
el-ruder, el-spejle, cd/radio 4x
el-ruder, el-spejle, cd/radio
Km 145.000.194.900
Km 145.000.194.900

supe
rr supe

F

VOGn
DEMOVOGn
DEMO

Lånebil tilbydes
tilbydes
Lånebil
privat/erhverv...
privat/erhverv...

Værkstedet
Værkstedet
åbent
til kl.
kl. 18,
18,
åbent til
fredag
til
kl.
16.00
fredag til kl. 16.00

2016 ISUZU D-Max
2016
ISUZU
2,5 TD
163 D-Max
Crew Cab
2,5
163 Crew Cab
aut.TD4x4
aut. 4x4

Opbevaring af
af
Opbevaring
sommerhjul
sommerhjul

diesel, sølv, 5-gear, 180 km/t,
diesel,
sølv, 5-gear, fuldaut
180 km/t,
aut. gear/tptronic,
aut.
gear/tptronic,
fuldaut
klima,
fartpilot, kørecomputer,
klima,
fartpilot, kørecomputer,
bluetooth
bluetooth
....................274.900
....................274.900

Se alle
alle vores
vores biler
biler på
på www.fyns-bilsalg.dk
www.fyns-bilsalg.dk
Se
os her
Du finder her
os
Du finder

Fyns-BilSalg.dk
28

15 Re�ault Captur 0,9 TCe
15
Captur 0,9 TCe
90Re�ault
Expressio�
90 Expressio�

Odensevej136
136··5400
5400Bogense
Bogense··
Odensevej
mo@fyns-bilsalg.dk
·
Tlf.64
6481
8112
1201
01
mo@fyns-bilsalg.dk · Tlf.

VOGn
DEMOVOGn
DEMO

2016 Isuzu D-Max D-Max
2016
Isuzu
D-Max
2,5 TD
163D-Max
Exte�ded
Cab
2,5
Exte�ded Cab
aut.TD4 163
x4 2-d
aut. 4 x4 2-d

5-gear, 180 km/t, aut. gear/
5-gear,
180
km/t,
aut. gear/
tiptronic,
17”
alu-fælge,
tiptronic,
17” alu-fælge,
klima, fartpilot,
kørecomputer,
klima,
fartpilot,
kørecomputer,
fuldaut.
klima, multifunk.
rat.
fuldaut.
klima,
multifunk. rat.
bluetooth,
6 airbag
bluetooth, 6 airbag
....................254.900
....................254.900

NYE VINKLER PÅ BY GGERI
SVØMMEHAL
Gennem mange år og en lang række spændende projekter har Raunstrup opbygget en
omfattende ekspertise i at projektere og bygge svømmehaller. Ofte er det sket i OPP samarbejder med bygherre.

DETAIL

APTERING & STORENTREPRISE

Trimmet Byggeri er derfor kernen i at skabe en optimal byggeproces og et stramt styret forløb, der optimerer værdien for vores
kunder.

Ud fra kundens præmisser, økonomiske rammer og behov. Fuldt overblik over økonomi,
byggestyring og tidsrammer og med fuld adgang til også at finde den dybe detailindsigt.

BOLIG & ERHVERV

TØMRER & SNEDKER

BYGNINGSSERVICE

Uanset om domicilet skal være rammen om en
familie eller en virksomhed, så skal det være
et tydeligt udtryk for, hvem man er. Det skal
kort sagt være, lige som man drømmer om.

Arbejder med mindre og mellemstore fag,
hoved-, og totalentrepriser, detailopgaver
samt ombygninger og renoveringer for både
professionelle og private bygherrer.

Håndterer på landsplan service- og vedligeholdelsesopgaver for en lang række kommuner, forsikringsselskaber, dagligvarekæder og
boligforeninger.

Hestehaven 33 - 5260 Odense S - Tlf.: 87 120 120 - www.raunstrup.com
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Kender
du det?
Forestil dig, at én af dine
medarbejdere mister én af
sine nærmeste. Vedkommende sygemelder sig,
hvilket ofte er nødvendigt
og dermed ikke ualmindeligt, når et menneske
bliver ramt af sorg.
Du har medlidenhed med din
medarbejder. Måske ved du ikke
helt, hvordan du skal håndtere
det. Din medarbejders opgaver må

overleveres og dermed tage tid fra
en anden af dine ansatte. Virksomheden skal jo køre. Derudover er
det uvist, hvornår din sygemeldte
medarbejder kommer tilbage.
Det er en trist situation at stå i for
alle parter - det koster både på det
menneskelige og det økonomiske
plan. Derudover er det ikke sikkert, at din sorgramte medarbejder
kan arbejde lige så effektivt eller på
fuld tid efter at være vendt tilbage
til arbejdet. En sorgproces kan vare

længe og have stor indvirkning på
et menneskes liv og dermed også
arbejdslivet.
Kollegerne på arbejdspladsen udgør en stor del af en persons netværk. Og derfor har du som arbejdsgiver og de øvrige kolleger en
vigtig rolle i forhold til at give sorgstøtte. Men at tale om død og sorg
har i mange år været tabuiseret i
Danmark, og derfor er det rigtig
svært at vide, hvordan vi griber
det an. Men det er lige præcis det,

at Om-sorgen.dk kan være dig behjælpelig med.
Vil du gerne støtte din medarbejder igennem sorgen og med stor
sandsynlighed få vedkommende
hurtigere tilbage på arbejde? Så tag
kontakt til Om-sorgen.dk. Vi tilbyder rådgivning og samtaler med
dig, den sørgende og dine øvrige
medarbejdere, så du og dine ansatte kan få viden om sorg og sorgreaktioner samt redskaber til at forstå
og møde et sorgfyldt menneske

Om-sorgen.dk
autogården
Harndrup
Kontakt os for en uforpligtende samtale
på tlf.: 4076 6041 eller info@om-sorgen.dk

Rugårdsvej 72-74
Tlf. 6488 1511

Me dautogården
Harndrup
l

2016
Opel 208
Karl
Enjoy
2013 Peugeot
1,01,0
VTi Active

pe
v o re s s te mge n
r v ic e b o 72-74
i s eRugårdsvej
ind
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er du dækk ntien
ra
a
– også på g r!
på nye bile

Me d
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a
g
å
p
å
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på nye bile

Sortmetal,
fjernb.airc.,
c.lås,fjernb.
fartpilot,
køreHvid, 15" airc.,
alufælge,
c.lås,
fartcomputer,
infocenter,infocenter,
startspærre,
udv.
pilot, kørecomputer,
startspærre,
temp.
måler, højdejust.
forsæde, el-ruder,
eludv. temp.
måler, sædevarme,
højdejust.
spejle
m/varme,
multifunktionsrat,
isofix,håndbaforsæde,
el-ruder,
el-spejle m/varme,
gagerumsdækken,
kopholder,
6 airbags,
·frit tilTlf.
1511
mobil,6488
bluetooth,
isofix, bagagerumsabs,
esp, servo,
hvide blink,
indfarvede
dækken,
tågelygter,
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Mulighed for gratis lånebil
ved reparation
vi kr. 5.000 fra købsprisen!
Ved bilkøb i denne måned trækkerFind yderligere oplysninger på
SUPERTILBUD
5.000 fra købsprisen! www.autogaarden-harndrup.dk
- Mulighed
både forforerhverv
og private
gratis lånebil
vedvi kr.
reparation
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Mulighed for gratis lånebil ved reparation
- både for erhverv og private
- både for erhverv og private

Økologi og
bæredygtighed i højsædet
Gundestrup Mejeri & Bryghus
er i løbet af det sidste års tid
gået fra konventionel mejeridrift og ølbrygning til at have
fokus på økologi og bæredygtighed i produktionen af oste
og øl.
Gundestrup Mejeri & Bryghus ejes af Jørgen
Hoff, der købte det gamle andelsmejeri i 2007.
Mejeriet er siden da blevet renoveret og moderniseret. Der er 10 ansatte, og det regner Jørgen
Hoff med vil være nok foreløbig.
- Vi har i mange år haft en vækst på ca. 20 procent om året, og det forventer jeg, at vi fortsat
vil have. Vi gør meget ud af at tage den nyeste
teknologi i brug, og noget af det står vi selv for
udviklingen af. Vi har således udviklet en udskærings- og pakkemaskine, der har gjort den
del af arbejdet meget mere effektiv, siger Jørgen
Hoff.

Økologi og bæredygtighed

Jørgen Hoff er mejerist helt ind i hjertet. Hovedparten af produktionen består af oste, men øl
spiller også en stor rolle og er meget efterspurgt.

Øl fra Gundestrup produceres på valle, et biprodukt af oste-produktionen.
- Vi leverer ost hovedsageligt til catering-firmaer, hoteller og restauranter både i Danmark og
i udlandet. En en ret stor del af vor produktion
går til eksport, siger Jørgen Hoff.
- Vi producerede tidligere vores ost på mælk fra
konventionelle landbrug, men er nu gået over til
at få al vores mælk fra økologiske landbrug på
hele Fyn. Vi kører en GMO-fri produktion af
gule oste. Vores mælk er altså fra køer, der ikke
får GMO-foder, og al mælk er fra økologiske bedrifter. Vi har selvfølgelig også en stor produktion af vores berømte, fynske rygeost.
- Ikke nok med at produktionen er økologisk. Vi
bruger også genbrugsplastik og en særlig papemballage, der er FSG-godkendt (bæredygtigt).
- Vores nye maskine, som vi selv har udviklet,
har øget vores fleksibilitet og effektivitet, når
det gælder udskæring og pakning, men selve
produktionen af vores oste foregår på god, gammeldags vis, hvor det er det gode håndværk, der
er i højsædet.

Øl brygget på valle

Jørgen Hoff startede egentlig med at brygge øl i
2007 efter købet af mejeriet.
- Jeg har altid været så meget mejerimand,
at det hurtigt blev både mejeri og øl. Det koncept, vi har udviklet her med begge dele, er helt
unikt. Vi har selv udviklet en gær, der kan omdanne laktosen i vallen fra osteproduktionen til

alkohol og smagsstoffer. Vi har foretaget mange
eksperimenter, før vi fandt frem til de ølsorter,
som vi forhandler i dag, både fra vor egen butik
her på mejeriet og i supermarkeder, specialbutikker m.m.
- Det er blevet meget brugt at drikke øl til ost.
Kulsyren i øllet renser munden, så man får den
perfekte smagsoplevelse af osten og øllet. Når vi
bruger valle fra egen produktion, ligesom vi har
vores egen humlehave, er der ingen grænser for,
hvordan vi kan styre øllets smag og udseende.
Vi laver i øvrigt også også sodavand med most,
siger Jørgen Hoff.

Kan købes i egen butik

Alle egenproducerede varer og mere til kan
som nævnt købes i mejeriets egen butik, der
har åbent torsdag og fredag mellem kl. 14 og 17
samt lørdag mellem kl. 10 og 13. Her kan kunderne, og der kommer mange fra vidt omkring,
købe mejeriets egenproducerede oste og mange
andre. Der er et meget stort udvalg. Alle de forskellige ølmærker så som Veteran Pilsner kan
også købes her.
Ost og øl, håndlavet rygeost, Svendbo ost og
specialiteter. Alt i høj kvalitet, fremstillet efter
gamle håndværkstraditioner og på økologisk og
bæredygtig basis. Det er, hvad Gundestrup Mejeri & Bryghus står for.
Der er i øvrigt mulighed for at besøge mejeriet,
når der arrangeres rundvisning eller ølsmagning. Læs mere om dette på hjemmesiden.

GUNDESTRUP MEJERI OG BRYGHUS A/S
Åbyvej 49 - 5762 Vester Skerninge – Tlf.: 6224 2760 - Email: mail@mejeri-bryg.dk - www.mejeri-bryg.dk

og Business Region Esbjerg
får samlet 250.379 euro - 1,9
mio. kroner - fra EU’s Interregpulje for projekter på tværs af
landegrænser i Europa. /eXp

ansøgning med overvejelser
man alligevel skal gøre sig i
forbindelse med et projekt,
siger EU-konsulent Else Dyekjær Mejer.

sikkerhed for offshore vindog olieinstallationer.
Kontakt os for mere information.
/eXp

ri

Projektering – hvor tegningerne om-sættes til et egentligt konkret byggeprojekt.

Søren Thomsen, der har været indehaver
siden 2002, pointerer, at der er flere vigtige

Fjern
Fjern
hvert
Saltspild
andet
glatføreGlatte
uheld veje
Sne

Få

ndgå faldgruberne

Kontakt
Innovation

Sikre veje
Undgå faldgruberne

Skal du sælge?

Saltspild

Glatte veje

Kontakt os for at få et lbud på:

Sne

Kontakt

Men, som Søren Thomsen siger, ”ring lige
først, så kaffen er varm, når I kommer… ”

En anden ting er det økonomiske overblik
gennem hele byggeriet. Det er for Arkitektfirmaet Arne Birk en væsentlig faktor i for-

Skal du sælge dit hus? Vi har stor
erfaring med at tjekke boligers lstand.
Vi reagerer hur gt og har konkurrencedyg ge priser.

Fjern
Uafhængig rådgiver

Trafiksikkerhed

Kik ind på tegnestuen og få en gratis og
uforpligtende snak om jeres drømme

Vintertjeneste!
Fjern hver anden glatføre uheld!

Kig ind på Arkitektfirmaet Arne Birks tegnestue i Møllergade 67 i Svendborg og få
en gratis og uforpligtende snak om jeres
drømme.

Tilsyn – hvor Arkitektfirmaet Arne Birks
dygtige byggeleder har tilsyn med, at byggeriet bliver udført, som I har aftalt med
håndværkerne.

Rådgivning i

Din lokale arkitekt

det fra
fuld for
d til at
onkret:
or mig,

Følg drømmene
Går du og drømmer om mere plads? En
anden indretning af huset - eller måske et
helt nyt hus? Vi er førende inden for:

- Tilstandsrapport
- Energimærke
- Eleeersyn
- Ejerskieeforsikring

- Om- og lbygning
- Nybyggeri
- Projektering og lsyn
- Renovering
- Byggestyring
- Købergennemgang
Energiop mering
- Ene

Jens Kristian Fonnesbech, jkf@aiban.dk

+45 20801751

www.aiban.dk

Uafhængig rådgiver

Arkitektfirmaet

www.ArneBirk.dk

Arne Birk

6221 6171

Møllergade 67 5700 Svendborg

– løsninger til bolig og erhverv

MONTANA – making room for personality
Reoler + borde + stole + fantasi…
- lad os hjælpe med netop din kombination!
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Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00 · Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

Trænger jeres
hjem til en
make over?

Renova Isotop
Spærrer for gennemslag.

Og har I ingen planer i jeres
vinterferie?
Så kig forbi Farve X-perten og
køb malernes foretrukne vægmaling til en særlig billig pris,
gælder hele uge 6, 7 og 8.

SPAR

43%
Renova Isotop Matt
10 L Hvid
Normalpris 1.749

999,,-

SPAR

SPAR

44%
Sigmatex 5
10 L Hvid/Modehvid
Normalpris 1.079,-

41%
Sigmatex 10
10 L Hvid/Modehvid
Normalpris 1.179,-

599,,- 699,,-

- din malingleverandør
Farve X-perten Middelfart
Alsvej 7
Tlf: 64 41 65 08
5500 Middelfart
middelfart@Farvexperten.dk

Farve X-perten Bellinge
Brogårdsvej 4
Tlf: 65 96 24 22
5250 Odense SV
bellinge@farvexperten.dk
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Fremtiden er
på plads for
Lange Jørgensen
Danmarks ældste Bosch-værksted, Lange Jørgensen
i Odense, har fået nye ejere, Per Blæsbjerg og
Henrik Christensen. De tidligere ejere fortsætter
begge uændret i virksomheden.

D

et er således kendte ansigter hos værkstedets kunder, der nu overtager roret
og bliver garanter for næste kapitel i
Lange Jørgensens mere end 80 år lange historie.
Direktør Per Blæsbjerg udtaler: »Inden jeg
kom til Lange Jørgensen som værkstedschef
for knap et år siden, arbejdede jeg i flere år for
Bosch Car Service og havde et tæt samarbejde
med Lange Jørgensens tidligere ejere Erling
Christensen og Poul Dam. Virksomheden har
under deres ejerskab altid haft fokus på god
kundepleje og været fremsynet på den tekniske
side af branchen.

Lange Jørgensen navnet er synonymt med
Odense. Autoværkstedet blev grundlagt tilbage
i 1936, hvor adressen hed Fjordsgade. I 2001
blev værkstedet udnævnt til Danmarks første
Bosch-værksted og siden da er tilføjet titlen
som Bosch Diesel Center, det eneste på Fyn og
i Syddanmark.
Siden 2006 har Lange Jørgensen haft adresse
på Ove Gjeddes Vej i Odense SØ og herfra driver de i dag 18 medarbejdere et topmoderne
autoværksted og dieselcenter, hvor blandt andet fejlfinding og reparation af dieselkomponenter vægter højt.
»Vi har egne radio- og elektronikteknikere, som

er eksperter i reparation af instrumenter, både
når det gælder mekaniske og elektroniske dele.
Ekspertisen gør, at vi dagligt modtager instrumenter fra hele Danmark, som repareres hos
garantireparationer for Blaupunkt i Danmark«.
Personvognsværkstedet hos Lange Jørgensen
består af veluddannede mekanikere, der løbende opdaterer og videreudvikler deres kunnen hos blandt andet Bosch. Værkstedet er specialister i alle former for elektroniske systemer,
klimaanlæg, bilvarmere.
Værkstedet varetager selvfølgelig også almindelige serviceopgaver samt olie- og dækskift og
opbevarer dæk på eget ’dækhotel’.

Lange Jørgensen · tlf.: 66 15 88 88 · e-mail: info@langejorgensen.dk
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Dejlige “varmedage” året rundt

DEJLIGE »VARMEDAGE« ÅRET RUNDT
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Ny “konkurrent-basker”
Danmarks Officielle importør af Fujitsu-General varmepumper og klimaanlæg

Markedets
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Ny “konkurrent-basker”
meget

www.fujitsu-varmepumpe.dk

VARMEPUMPER

Markedets
højeste
Fujitsu
LZSCOP
Nordica
Fujitsu LZ
Nordica
“HighEnd”

- specielt udviklet til det nordiske klima

“HighEnd”

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.
T

LGAR AN

5 år

Selvfølgelig !

FRA

*skal monteres af
en KMO certificeret
kølemontør

af din bolig og
brugsvand
året rundt. (Kan anvendes både med
Fujitsu dit
luft-til-vand
varmepumpe
Alt-i-én løsning med integreret varmtvandsbeholder
radiator og/eller gulvvarme.)
FRA
Effektiv og komfortabel opvarmning af din bolig og dit brugsvand året rundt.
(Kan anvendes både med radiator og/eller gulvvarme).

XX.XXX,Kan anvendes til poolopvarmning om kan
tilsluttes
Kan anvendes
til poolopvarmning med)
og kan tilsluttes
(kombineres
med)og
ekstern
(kombineres
ekstern
oliegaskedel samt
olie- eller gaskedel samt solpaneler.
solpanaler.
*skal monteres af
en KMO certificeret
kølemontør

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

Ring XX XX XX XX
JGS Automatic
www.jgs-automatic.dk
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VI TILBYDER OGSÅ:

✔ El-installation
✔ Varmepumper
- Fuld kapacitet ved -15°C udetemp.
✔ Ventilation
- Stabil drift ned til -25°C udetemp.
- Køler ned til -10°C udetemp.
✔ Automation
- Ugetimer og bevægelsessensor
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- Automatisk dobbelt-swing funktion
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r
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- garanti for velvære...
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- garanti for velvære...

ALT INDENFOR
EL OG KØL
- stort som småt

i

Hårde hvidevarer
Tyverialarm
Køleservice
Klima-anlæg
Solarventi
Solceller

ELAbildvej
OG 3KØL
- 5700 Svendborg - Tlf: 62 22 10 72

Ellehaven
- 5900 Rudkøbing - Tlf: 62 50 10 72
- stort
som 4A
småt
Mail: info@simonrisbjerg.dk

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

LAGERHOTEL – LAGERLEJE

Nyt 1.500 m 2 lagerhotel klar 1. februar
Vi har lagerhotel med både udendørs/indendørs lagerplads, hvor vi tilbyder at håndtere,
ompakke og lagre vare for efterfølgende at distribuere i hele landet, samt evt. leje af
plads/bygning til eget brug.
Lagerhotellet har plads til nye kunder!!
Indendørs lagerfacilitetter. Udendørs lagerplads med læsseramper.
Alle størrelse opgaver har interesse lige fra 1 pl og op efter.
Mulighed for parkering på videoovervåget indhegnet plads.
Vi er klar til dine opgaver.

21 69 52 27
Stentransporten Vissenbjerg ApS · Højmarken 6 · 5492 Vissenbjerg · Tlf.: 21 69 52 27
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BIG TIME
GRILLBUFFET
Inkl. forretter, salatbar, stege fra åben grill,
masser af garniture og ikke mindst stor
dessertbuffet

SØN - TORS

Pris. pr. person kr.
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Book online på thegrill.dk eller på tlf. 70 11 11 55

FRE - LØR

199 249

knald på ...
Madoplevelser med

Energi Fyn tilbyder super
hurtigt fibernet til store og
små erhvervsvirksomheder
på Fyn. Med Energi Fyns
fibernet får du markedets
mest professionelle og
fremtidssikrede internetforbindelse.
Er du erhvervsdrivende, og
ønsker du at høre mere om,
hvad Energi Fyns fibernet
kan gøre for dig? Så kontakt
Energi Fyn på 63 17 25 69.

Per Jeppesen,
IT-koordinator,
Montana

SIKKER FYNSK
FIBERFORBINDELSE
TIL MONTANA
Fleksible møbelsystemer kræver en fleksibel fiberløsning.
Da den fynske familievirksomhed Montana Furniture A/S
skulle vælge fibernetudbyder, faldt valget på en fleksibel,
lokal og ikke mindst sikker fiberforbindelse fra Energi Fyn.
- Hos Montana er vi dybt afhængige af at kunne kommunikere online med vores forhandlere. Vi har udviklet et online
tegneprogram, hvor vores forhandlere skal kunne tegne og
opbygge lige præcis den løsning, som kunderne ønsker. Dette
system er samtidig vores ordresystem, så hvis hastigheden
på vores netforbindelse svigter, kan vi få problemer med at
behandle vores ordrer, fortæller Per Jeppesen, som er ITkoordinator ved Montana.
Montanas fiberforbindelse er redundant, hvilket vil sige, at
møbelfabrikken er tilsluttet via to forbindelser, som er tilkoblet to forskellige teknikhuse. Hvis uheldet skulle være ude,

og den ene forbindelse bliver gravet over, er Montana fortsat
sikret lynhurtigt fibernet.
- Vi valgte blandt andet Energi Fyn, fordi de kunne levere en
meget fleksibel løsning, som tager højde for vores ønske om
en sikker forbindelse uden nedbrud. Sikkerheden har rigtig
meget at sige for en virksomhed som vores, forklarer Per
Jeppesen.
Udover sikkerheden har både pris og samarbejde været et
vigtigt parameter i valget af fiberudbyder for Montana.
- Hos Energi Fyn får vi en god service og en fornuftig pris.
Vores dialog har været god hele vejen igennem, og de har
sammensat en pris, som vi ikke kan finde bedre ved andre
leverandører, forklarer Per Jeppesen.

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

REPARATION AF LASTBILER · BUSSER · VAREBILER
REPARATION AF

• Aircondition
• Hydraulik
• ABS – EBS
• 2 års farskriver kontrol
• Klargøring til syn
• Dæk & Sporing
• Lovpligtig kran-hejs-lift

eftersyn
• Tømning af chaufførkort
Vi er en del af Bosch Commercial
Vehicles konceptet og er derfor
på forkant med de nye
testmetoder og testværktøj.

rsted
astvognscenter

Frøbjergvej 2
5620 Glamsbjerg
Tlf: 64451170
kj@orsted-lastvognscenter.dk
orsted-lastvognscenter.dk

B

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG: KL. 08:00 - 16:00 · LØRDAG - SØNDAG: LUKKET
WEBSHOPPEN ER ÅBEN 24/7 - ÅRET RUNDT

Pris fra kr. 7.800,inklusiv moms

Pris fra kr. 16.000,inklusiv moms

DB|VVS ApS · Svendborg Landevej 42 · 5874 Hesselager · Tlf.: 40 87 22 22 · info@dbvvs.dk · www.dbvvs.dk
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ROBOT GIVER EN
HJÆLPENDE HÅND
NYHED

Kurt Jensen Maskinfabrik A/S
er en 65 år gammel virksomhed
i fortsat vækst.
– Vi har en god tilgang af ordrer
og har ansat nye folk. Nu har vi
også fået en robot til oplæring,
siger direktør Tommy Jensen.

K

onjunkturerne er gode i
Danmark. Det mærkes
også hos Kurt Jensen Maskinfabrik A/S i Otterup. Her er
den 65 år gamle virksomhed i
fortsat vækst. Efter at have været
medejer af virksomheden siden
1995 overtog sønnen Tommy Jensen i 2004 virksomheden.
I dag er Kurt Jensen Maskinfabrik
A/S en anerkendt leverandør til
vandbehandling, kraftvarmeværker og til fødevareindustrien. Senest er der kommet løbende leverancer til den ekspansive danske
vindmølleindustri. Virksomheden
er ordreproducerende med speciale
i rustfri stål og er i fortsat vækst.

Lærenem robot

- Som specialist i rustfri stål har
vi tøvet med at anskaffe en robot
i virksomheden, siger Tommy Jensen. Men sidste sommer besluttede

vi os til at få en robot som en hjælpende hånd i den rustfri afdeling.
- Valget faldt på en RO-Buddy
fra Svejsehuset. Den består af en
UR—robot, et svejsebord og en
Selco svejsemaskine.
- Robotten blev leveret i september.
Den viste sig at være lærenem og
hurtig at programmere. Det tager
omkring 20 minutter at gøre den
klar. Vi er også blevet positivt
overraskede over, at den kunne
overkomme flere og større dele af
vores opgaver.
- På premieredagen kunne vi svejse
det første emne i første forsøg. Det
skal siges, at det skete på trods af,
at ingen af vores 20 medarbejdere
havde forstand på programmering.
Tommy Jensen fortæller, at den
skepsis, som man trods alt havde,
hurtigt blev gjort til skamme. Nu er det ofte medarbejderne, der

Certificeret efter:
DS/EN 1090-1 til
EXC1,
EXC2,
EXC3
ISO 3834

kommer og peger på komplicerede
svejseopgaver og siger, at det må vi
kunne bruge robotten til.

Specialist i rustfri stål

- Rustfri stål fylder i dag næsten
90 procent af arbejdsopgaverne,
siger Tommy Jensen. Allerede i
2005 købte vi maskiner til optræk
på alle typer rør, der sikrer flow og
hygiejne, og vi har løbende udvidet
både arbejdsstyrken, lokalerne og
maskinparken.
- Vi er nærmest nordisk mester i
opkravning, siger Tommy Jensen.
Vi har flere opkravningsmaskiner
– herunder den største i Norden.
Disse maskiner arbejder i rustfrit stål for fødevareindustrien og
vandværker og en betydelig nicheproduktion i vores svejsehal.

Kan håndtere
store svejseopgaver

- Nu er robotteknologien flyttet

Kurt Jensen Maskinfabrik A/S
Hjorslevvej 6 · 5450 Otterup · Tlf: +45 64 82 26 57
kjm@kjmas.dk · www.kjmas.dk

ind hos os i Otterup – og hvem
ved, hvornår vores RO-Buddy får
en kollega?
- Med vores robot har det vist sig,
at vi kan håndtere selv store svejseopgaver, og det forventer vi os
meget af i fremtiden, siger Tommy
Jensen. Robotten tager ikke arbejdet fra nogen, men supplerer
vores muligheder for nye og større
opgaver.
- En robot skal programmeres og
styres og er med til at opkvalificere vores gode og dygtige medarbejdere. Den gør også arbejdspladsen interessant og attraktiv for de
nye medarbejdere, som skal medvirke til virksomhedens fortsatte
vækst.
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