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September
dyp selv lys. Aagaardens Lys byder velkommen i lyse 
og hyggelige lokaler. Her kan familien lave hånddyp-
pede lys, nyde forfriskninger fra caféen samt handle 
brugskunst. Tirsdag 11. september-søndag 16. 
september, kl. 10-16.30: Aagaardens Lys, Åbakkevej 
14, Brenderup.

foredrag:  Jesper Wung-Sung. Onsdag 19. september, 
kl. 19.30: Middelfart Bibliotek, Kulturøen, Havnegade 6.

Kirkegårdsvandring Husby. Vore kirkegårde fortæller 
meget om mennesker, der var her på vores sted før 
os. Vi vil derfor gerne invitere alle, der har lyst til at 
være med til en kirkegårdsvandring på Husby kirke-
gård. Søndag 23. september, kl. 11.30: Husby Kirke, 
Storegade 2, Husby.

foredrag:  Abdel Aziz Mahmoud. Mød tv-værten og 
hans mor. Tirsdag 25. september, kl. 19.30: Middelfart 
Bibliotek, Kulturøen, Havnegade 6.

middelfart Bierfest. L  ørdag 29. september, kl. 18: 
Lillebæltshallerne, Færøvej 74-76.

OktOber
nørkleri på én pind. Foredrag om hæklingens histo-
rie. T irsdag 2. oktober, kl. 19.30: Middelfart Bibliotek, 
Kulturøen, Havnegade 6.

25 år i kriminalteknisk afdeling. Foredrag med Leif 
Aasholm, forhenværende kriminalassistent ved Poli-
tiets Kriminaltekniske afdeling. Onsdag 3. oktober, kl. 
14.30: Føns Præstegård, Ronæsbrovej 18.

Spise sammen aften. Er du blevet alene? Men du vil 
stadig gerne være en del af et fællesskab, så kom 
og vær med, når vi mødes en gang om måneden og 
hygger os ved at lave et måltid sammen. Mandage 8. 
oktober, 12. november og 10. december, kl. 16: Strib 
Sognegård, Strib Landevej 1, Strib.

Æbledag i algade - fra torvet til kirken.  
Oplev en festlig markedsdag i æblets tegn.  
Vestfynske frugtavlere sælger af årets æble- 
høst. Lokale producenter tilbyder bl.a. æbleflæsk,  
chokolade, honning, æblekager, rygeost og  
andre lækkerier. Lørdag 13. oktober, kl. 10-14:  
Algade, Middelfart.

det sker i middelfart

middelfart Bierfest. l  ørdag 29. september, kl. 18: 
lillebæltshallerne, færøvej 74-76.
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på side  44
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- har både specialisterne
og løsninger til alle dine elopgaver

Om EL:CON
EL:CON er en solid, landsdækkende installationsvirksomhed i vækst - i 2017
rundede vi 700 ansatte. EL:CON er ejet af energiselskabet NRGi. Vi er ISO9001-
certificeret og opdateret, når det gælder uddannelse, kurser, løsninger og
dokumentation.
Hos EL:CON har vi fokus på lærlinge med vores helt eget lærlingeprogram.
Vi har som mål, at 20 % af vores timelønnede arbejdsstyrke er lærlinge.
Det er ambitiøst og måske branchens højeste, men vi vil uddanne de bedste
elektrikere.
Kontakt EL:CON på telefon 7266 7080.
Læs mere om os på: www.elcon.dk

EL:CON er én af landets største installationsvirksomheder, og vi kan derfor
tilbyde din virksomhed en »One stop shop« - én leverandør af alle dine
elløsninger. Vores vigtigste opgave er i samarbejde med vores kunder at
finde en elteknisk løsning, der er skræddersyet til dine behov.
EL:CON er landsdækkende med et netværk af afdelinger. Vi har lokal for-
ankring i Middelfart, Nr. Åby og Fredericia, og vi kan trække på hinandens
kompetencer, der giver dig som kunde nogle praktiske fordele i det daglige.
Vi hjælper dig gerne med løsninger til energi- og produktionsoptimering.
Der er store besparelser at hente med de nyeste elløsninger til kontor- og
produktionslokaler – spørg os, hvad vi kan tilbyde dig. Så sætter vi de helt
rigtige kompetencer og specialister på opgaven.

EL:CON i Syd tilbyder:
• Elinstallationer inden for Service-, Industri- og Projektopgaver
• Sikring, videoovervågning
• ABA (brandtekniske installationer)
• Automation, procesanlæg – eltavler, både servicering og egen pro-

duktion
• CTS/bygningsautomatik
• Indeklima (køl og ventilation med mere)
• Termografering af blandt andet eltavler og fjernvarme- og

brugsvandnettet
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For kort tid siden annonce-
rede et af landets største el-
virksomheder, EL:CON, at man 
ville fortsætte investeringerne 
i en mere eldrevet vognpark. 
Efter for nyligt at have udvidet 
med yderligere 25 elbiler.

-Det er en udvikling, der falder 
fint i tråd med, at vi gør en 
stor indsats for at være en 
grøn virksomhed. Eksempel-
vis har vi EL:CON et stærkt 
samarbejde med Clever- lade-
standere til alle de nye el-biler, 

der lanceres på det danske 
marked,  siger Daniel Kjær 
Sørensen.

I 2019 installerede EL:CON 
således i stort antal ladestan-
dere rundt i hele landet, og det 
tal forventes at stige markant 
i 2020, forklarer Daniel Kjær 
Sørensen, der er servicechef 
hos EL:CON.

Han oplyser desuden, at 
skulle der være kunder, der 
ønsker at gennemføre eller 

have fokus energibesparende 
tiltag i deres virksomheder, 
så er EL:CON altid parat til at 
drøfte mulighederne.

-Hvis kunderne vil have en 
innovativ og lokal partner der 
også sætter fokus på fremti-
den og de grønne løsninger, 
så er EL:CON klar. Langt det 
største besparelsespoten-
tiale i energiforbruget findes 
i optimering af de tekniske 
installationer, men også 
hvilke materialer der anven-

des. Overvågning, korrekt 
sikring og intelligente instal-
lationer er fremtiden.  Hos 
EL:CON kan vi hjælpe med at 
gennemskue mulighederne 
for at gennemføre nye tiltag 
- lige fra gennemgang af 
energiforbruget over bereg-
ning af mulige besparelser til 
installering af nye løsninger, 
der er tilpasset de økonomi-
ske rammer, siger Daniel Kjær 
Sørensen. 

                  – forrest i 
miljøvognen

Læs mere om os på www.elcon.dk
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Nyt fra EU

aNsøgNiNg: Lige nu er timin-
gen rigtig god for danske 
virksomheder med ambitio-
ner om at søge EU-støtte til 
innovation og forskning. De 
kan nemlig varme op med 
en mindre ansøgning, om 
midler til at lave den store 
EU-ansøgning.

Først kan de søge EUop-
START, Uddannelses- og 
Forskningsministeriets 
(UFM) pulje der hjælper 
danske virksomheder og vi-
deninstitutioner i deres ud-
arbejdelse af ansøgninger til 
EU’s programmer under Ho-
rizon 2020. I seneste runde 
fik hele 95 procent af EUop-
START-ansøgerne success.

Uddannelses- of Forsk-
ningsministeriet har hjulpet 
projekter som bedre piller 
til Parkinson-patienter, en 
online platform for nye fod-
boldtalenter, digitale pensi-
onsordninger, og en robot, 
der fylder benzin på din bil. 
Støtten gives blandt andet til 
løn, rejser og konsulentydel-
ser i forbindelse med forbe-
redelse af EU-ansøgninger.

- Det er en lille hyggelig 
ansøgning med overvejelser 
man alligevel skal gøre sig i 
forbindelse med et projekt, 
siger EU-konsulent Else Dy-
ekjær Mejer.

EUopSTART har sidste frist 
8. oktober 2018 - og med den 
støtte kan man hurtigt sætte 
fart på en Eurostars-ansøg-
ning til deadline 28. februar 
2019. Eurostars er EU's pro-
gram for udviklingsprojekter 
i små og mellemstore virk-
somheder inden for stort set 
alle brancher.

Det Syddanske EU-Kon-
tors konsulenter har den 
seneste viden om EU's støt-
temuligheder, og kan hjælpe 
med rådgivning til projekter 
og ansøgninger. Kontoret 
har blandt andet hjulpet 
med at sikre Eurostars mid-
ler til hurtigere opladning af 
elektriske biler, innovation 
af kræftdiagnoser, og bedre 
sikkerhed for offshore vind- 
og olieinstallationer. 

Kontakt os for mere infor-
mation.   /eXp

Få kurs på din EU-støtte

Nyt fra EU

BærEdygtighEd: Projektet 
hedder PROWAD-LINK, og 
idéen i en nøddeskal er at 
skabe bæredygtig vækst og 
nye arbejdspladser gennem et 
stærkt “World Heritage” rejse-
koncept i Nordsøen, i stil med 
UNESCO’s romantiske eller 
royale rundture til Europas 
verdensarv.

- Det handler om at benytte 
naturen bæredygtigt til at ska-
be økonomisk og socialbæ-
redygtig udvikling, forklarer 
Anne Husum Marboe, pro-
jektleder hos Nationalpark 
Vadehavet.

Projektet skal sammen-
kæde SME-erhverv, vidensin-
stitutioner, det offentlige, og 
turister, der søger naturven-
lige oplevelser. Mulighederne 
strækker sig fra natur-aktivi-
teter til mad, overnatnings-
muligheder, undervisning og 
underholding - med fokus på 
dagsture og lavsæsonen.

- Vi skal skabe nogle helårs 
arbejdspladser, siger Anne 

Husum Marboe.
Regionens virksomheder 

skal inddrages stærkt i alle 
faser. Nuværende tilbud skal 
gøres mere bæredygtige, nye 
tiltag udvikles fra bunden. 
Nye markeder skal udforskes.

- Vi håber, at der er nogen, 

der kan se idéen og forret-
ningspotentialet, siger Anne 
Husum Marboe.

- Vi skal nedbryde det fra 
at være en stor mundfuld for 
en mindre virksomhed til at 
være noget mere konkret: 
"Hvad betyder det for mig, 

mine gæster, og min forret-
ning?"

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

Ny EU-støtte til vækstdrivende 
rejserute i Nordsøen
Nationalpark Vadehavet, business region esbjerg og syddanmarks virksomheder 
skal udvikle nye bæredygtige, internationale forretninger - med naturen i centrum.

Else Dyekjær Mejer, 
konsulent, Det Syddanske 
EU-kontor. Pressefoto

Nyt projekt vil skabe nye, grønne arbejdspladser i Region Syddanmark. Foto: John Randeris

Rådgivning i
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                    – løsninger til bolig og erhverv

MONTANA – making room for personality   
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…
-  lad os hjælpe med netop din kombination!

Går I med tanker om at bygge et nyt 
hus? Eller har I brug for bedre plads? 
Arkitektfirmaet Arne Birk har stor er-
faring med projektering, byggestyring 
og tilsyn og vil kunne guide jer gennem 
byggeriet, så I får det, I drømmer om in-
den for budgettet.

Arkitektfirmaet Arne Birk har tegnet huse 
siden 1975 og har mange års erfaring inden 
for erhvervsbyggeri, byggeri for offentlige 
institutioner samt nybyggeri og om- og til-
bygninger for private.  

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

ting. ”Kunderne skal have en bygning, der 
passer til deres behov”, og fortsætter med, at 
”bygningen skal passe ind i omgivelserne og 
være i harmoni med den eksisterende byg-
gestil”. Det gør Arkitektfirmaet Arne Birk 
ved at have en tæt kontakt til jer som byg-
herre gennem alle byggeriets faser. 
  
Du kan lade Arkitektfirmaet Arne Birk stå 
for det hele eller vælge en eller flere af byg-
geriets faser: 

Skitsering – hvor arkitekten tegner dine 
tanker og drømme ned på papir.

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

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

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

hold til, at et byggeri lykkes, og her kommer 
tegnestuens medarbejderes mange års erfa-
ring jer til gode. ”Vi ved, hvad ændringer og 
tilføjelser koster”, siger Søren Thomsen.  

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

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

Tegnestue - Tilstandstaporter - Energimærker - Eleftersyn - Købergennemgang

Møllergade 67 5700 Svendborg - tlf 6221 6171 - email post@arnebirk.dk

Arkitektfirmaet Arne Birk
Få styr på byggeriet!

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

Kontakt os for at få et  lbud på: 

- Tilstandsrapport
- Energimærke
- Eleeersyn
- Ejerskieeforsikring
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Skal du sælge?

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:

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

Arkitektfirmaet
www.ArneBirk.dk     6221 6171     Møllergade 67 5700 Svendborg

Arne Birk
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Harndrup
autogården

Harndrup
autogården

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

2011 Opel Astra 1,6 Enjoy ST
Grå-Koks (Metal), vinterhjul, airc., fjernb.
c.lås, fartpilot, startspærre, auto. nedbl.
bakspejl, udv. temp. måler, regnsensor, sæ-
devarme, højdejust. forsæde, el-ruder, el-
spejle m/varme, cd/radio, multifunktionsrat,
isofix, bagagerumsdækken, tågelygter, 8
airbags, abs, esp, servo, hvide blink, indfar-
vede kofangere, service ok, træk, 1 ejer.

86.000 km ........................129.800

2013 Peugeot 208 1,0 VTi Active
Hvid, 15" alufælge, airc., fjernb. c.lås, fart-
pilot, kørecomputer, infocenter, startspærre,
udv. temp. måler, sædevarme, højdejust.
forsæde, el-ruder, el-spejle m/varme, hånd-
frit til mobil, bluetooth, isofix, bagagerums-
dækken, tågelygter, 6 airbags, abs, esp,
servo, service ok, mørktonede ruder i bag.

65.000 km............................84.800

Med 
vores stempel 

i servicebogen
er du dækket ind 

– også på garantien

på nye biler!

Rugårdsvej 72-74
Tlf. 6488 1511

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

2013 Opel Astra 1,4 T 140
Enjoy 
Sølvmetal, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, startspærre, udv. temp. måler,
regnsensor, sædevarme, højdejust. for-
sæde, el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio,
multifunktionsrat, isofix, bagagerumsdæk-
ken, kopholder, 8 airbags, abs, esp, servo,
hvide blink, indfarvede kofangere, ikke ryger,
service ok, træk, læderrat med varme.

86.000 km ...............139.800

2016 Opel Karl 1,0 Enjoy
Sortmetal, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, infocenter, startspærre, udv.
temp. måler, højdejust. forsæde, el-ruder, el-
spejle m/varme, multifunktionsrat, isofix, ba-
gagerumsdækken, kopholder, 6 airbags,
abs, esp, servo, hvide blink, indfarvede ko-
fangere, 1 ejer, service ok

36.000 km.....................89.800

Mulighed for gratis lånebil ved reparation 
- både for erhverv og private

Ved bilkøb i denne måned trækker
vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD

Rugårdsvej 72-74  ·  Tlf. 6488 1511

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk
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 GRATIS BILVASK 
– når du får serviceret 

bilen hos os

Værkstedsvej 4 - 5500 Middelfart - Telefon: 64414044
Mail: mekanikerenmiddelfart@gmail.com 

 www.mekanikerenmiddelfart.dk

MEKANIKEREN

Indehaveren af Svendborg Ind-
ramning, Thomas Mauritzen, fik 
rig mulighed for at leve op til sine 
principper om et højt serviceni-
veau og høj faglig kvalitet overfor 
sine kunder, da han for nylig fik en 
uventet opgave i forbindelse med 
den igangværende internationale 
festival, Svendborg Graphic.
--Ja, en større engelsk udstilling 
af illustrationer nåede ikke frem 
tid tiden, hvilket betød, at vi på 

meget kort tid måtte indramme 
adskillige kunstværker. Vi nåede 
det, men det var helt klart en ud-
fordring og en spændende opgave, 
fortæller Thomas Mauritzen. 
Han overtog Svendborg Indram-
ning 1. juli 2019, og har i dag en 
medarbejder.
90 procent af arbejdet i forretnin-
gen er i dag indramning, mens de 
sidste ti procent repræsenterer di-
verse glasarbejde.

-Vi har erfaring med indram-
ning af alle slags emner. F.eks. 
kan nævnes indramning af fo-
tos, grafik, plakater, maleri, 
landkort, broderi og akvarel-
ler. Vi har prøver på over 500 

rammelister i butikken – fra high 
tech aluminiumsrammer over træ 
med guld, sølv, sort og lud til gode 
gammeldags guldrammeprofiler, 
siger Thomas Mauritzen.  

SERVICE OG KVALITET I  HØJSÆDET
Svendborg Indramning kom på hårdt arbejde, 
da international festival løb ind i problemer. 

Tinghusgade 26  ·  5700 Svendborg  ·  Telefon: 28 44 64 75
www.svendborg-indramning.dk  ·  th@svendborg-indramning.dk
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Fælles Om.
Økonomien

Danmarks mest tilfredse
kunder - Analyse Danmark
2016 til 2019.

Vi støtter lokale
aktiviteter og
foreninger i din by.

Du får en personlig
rådgiver, som du kan
kontakte direkte.

Anette Stenderup
Rådgiver · 64 22 22 45
ast@midspar.dk

 3

EF_1-20.indd   3EF_1-20.indd   3 10/02/2020   17:4410/02/2020   17:44

5700 Svendborg
Tlf. 62 22 13 14

post@erhverv-fyn.dk
www.erhverv-fyn.dk

Salgsafdeling:
Thomas Pedersen
Konsulent - Tlf. 60 68 03 91

Søren Lauritzen
Konsulent - Tlf. 29 42 73 92

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

Jan Olsen
Journalist - Tlf.: 20 94 88 04

Kurt Hardi
Journalist - Tlf.: 40 37 39 14

Erik Brogaard
Journalist - Tlf.: 23 72 27 89

Leif Hansgaard
Journalist - Tlf.: 20 12 09 18

Distribution:
Post Nord

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

Tryk: 
PR OFFSET

Bladet bliver  
også sendt til: 
»Reklame, Nej tak«
i udvalgte måneder

w
w
w.
er
hv
er
v-
fy
n.
dk

MJ Autoservice Side 21

Rishøj A/S Side 10

Harndrup Forsamlingshus Side 12

Trap+ Side 17

BSO - Rådg. Ingeniører ApS Side 8

Kolormore Side 18

Havnegade 21
5500Middelfart

64 22 22 00

asse ermeddi , rste on -
n

rson g ,
n

mere idspar. /blivk e

Fælles Om.
Økonomien

Danmarks mest tilfredse
kunder - Analyse Danmark
2016 til 2019.

Vi støtter lokale
aktiviteter og
foreninger i din by.

Du får en personlig
rådgiver, som du kan
kontakte direkte.

Anette Stenderup
Rådgiver · 64 22 22 45
ast@midspar.dk

Klima-montage.dk 
Hovedvejen 226 · 5580 Nr Aaby

Telefon: 27 51 89 22
info@klima-montage.dk

klima-montage.dk

KLIMA-MONTAGE.DK

Varmepumper fra 
kr. 10.000,- inkl. moms 
og std. montage
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Nyt fra EU

aNsøgNiNg: Lige nu er timin-
gen rigtig god for danske 
virksomheder med ambitio-
ner om at søge EU-støtte til 
innovation og forskning. De 
kan nemlig varme op med 
en mindre ansøgning, om 
midler til at lave den store 
EU-ansøgning.

Først kan de søge EUop-
START, Uddannelses- og 
Forskningsministeriets 
(UFM) pulje der hjælper 
danske virksomheder og vi-
deninstitutioner i deres ud-
arbejdelse af ansøgninger til 
EU’s programmer under Ho-
rizon 2020. I seneste runde 
fik hele 95 procent af EUop-
START-ansøgerne success.

Uddannelses- of Forsk-
ningsministeriet har hjulpet 
projekter som bedre piller 
til Parkinson-patienter, en 
online platform for nye fod-
boldtalenter, digitale pensi-
onsordninger, og en robot, 
der fylder benzin på din bil. 
Støtten gives blandt andet til 
løn, rejser og konsulentydel-
ser i forbindelse med forbe-
redelse af EU-ansøgninger.

- Det er en lille hyggelig 
ansøgning med overvejelser 
man alligevel skal gøre sig i 
forbindelse med et projekt, 
siger EU-konsulent Else Dy-
ekjær Mejer.

EUopSTART har sidste frist 
8. oktober 2018 - og med den 
støtte kan man hurtigt sætte 
fart på en Eurostars-ansøg-
ning til deadline 28. februar 
2019. Eurostars er EU's pro-
gram for udviklingsprojekter 
i små og mellemstore virk-
somheder inden for stort set 
alle brancher.

Det Syddanske EU-Kon-
tors konsulenter har den 
seneste viden om EU's støt-
temuligheder, og kan hjælpe 
med rådgivning til projekter 
og ansøgninger. Kontoret 
har blandt andet hjulpet 
med at sikre Eurostars mid-
ler til hurtigere opladning af 
elektriske biler, innovation 
af kræftdiagnoser, og bedre 
sikkerhed for offshore vind- 
og olieinstallationer. 

Kontakt os for mere infor-
mation.   /eXp

Få kurs på din EU-støtte

Nyt fra EU

BærEdygtighEd: Projektet 
hedder PROWAD-LINK, og 
idéen i en nøddeskal er at 
skabe bæredygtig vækst og 
nye arbejdspladser gennem et 
stærkt “World Heritage” rejse-
koncept i Nordsøen, i stil med 
UNESCO’s romantiske eller 
royale rundture til Europas 
verdensarv.

- Det handler om at benytte 
naturen bæredygtigt til at ska-
be økonomisk og socialbæ-
redygtig udvikling, forklarer 
Anne Husum Marboe, pro-
jektleder hos Nationalpark 
Vadehavet.

Projektet skal sammen-
kæde SME-erhverv, vidensin-
stitutioner, det offentlige, og 
turister, der søger naturven-
lige oplevelser. Mulighederne 
strækker sig fra natur-aktivi-
teter til mad, overnatnings-
muligheder, undervisning og 
underholding - med fokus på 
dagsture og lavsæsonen.

- Vi skal skabe nogle helårs 
arbejdspladser, siger Anne 

Husum Marboe.
Regionens virksomheder 

skal inddrages stærkt i alle 
faser. Nuværende tilbud skal 
gøres mere bæredygtige, nye 
tiltag udvikles fra bunden. 
Nye markeder skal udforskes.

- Vi håber, at der er nogen, 

der kan se idéen og forret-
ningspotentialet, siger Anne 
Husum Marboe.

- Vi skal nedbryde det fra 
at være en stor mundfuld for 
en mindre virksomhed til at 
være noget mere konkret: 
"Hvad betyder det for mig, 

mine gæster, og min forret-
ning?"

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

Ny EU-støtte til vækstdrivende 
rejserute i Nordsøen
Nationalpark Vadehavet, business region esbjerg og syddanmarks virksomheder 
skal udvikle nye bæredygtige, internationale forretninger - med naturen i centrum.

Else Dyekjær Mejer, 
konsulent, Det Syddanske 
EU-kontor. Pressefoto

Nyt projekt vil skabe nye, grønne arbejdspladser i Region Syddanmark. Foto: John Randeris
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Går I med tanker om at bygge et nyt 
hus? Eller har I brug for bedre plads? 
Arkitektfirmaet Arne Birk har stor er-
faring med projektering, byggestyring 
og tilsyn og vil kunne guide jer gennem 
byggeriet, så I får det, I drømmer om in-
den for budgettet.

Arkitektfirmaet Arne Birk har tegnet huse 
siden 1975 og har mange års erfaring inden 
for erhvervsbyggeri, byggeri for offentlige 
institutioner samt nybyggeri og om- og til-
bygninger for private.  

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

ting. ”Kunderne skal have en bygning, der 
passer til deres behov”, og fortsætter med, at 
”bygningen skal passe ind i omgivelserne og 
være i harmoni med den eksisterende byg-
gestil”. Det gør Arkitektfirmaet Arne Birk 
ved at have en tæt kontakt til jer som byg-
herre gennem alle byggeriets faser. 
  
Du kan lade Arkitektfirmaet Arne Birk stå 
for det hele eller vælge en eller flere af byg-
geriets faser: 

Skitsering – hvor arkitekten tegner dine 
tanker og drømme ned på papir.

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

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

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

hold til, at et byggeri lykkes, og her kommer 
tegnestuens medarbejderes mange års erfa-
ring jer til gode. ”Vi ved, hvad ændringer og 
tilføjelser koster”, siger Søren Thomsen.  

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

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

Tegnestue - Tilstandstaporter - Energimærker - Eleftersyn - Købergennemgang

Møllergade 67 5700 Svendborg - tlf 6221 6171 - email post@arnebirk.dk

Arkitektfirmaet Arne Birk
Få styr på byggeriet!

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

Kontakt os for at få et  lbud på: 

- Tilstandsrapport
- Energimærke
- Eleeersyn
- Ejerskieeforsikring
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Skal du sælge?

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:

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

Arkitektfirmaet
www.ArneBirk.dk     6221 6171     Møllergade 67 5700 Svendborg

Arne Birk
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Harndrup
autogården

Harndrup
autogården

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

2011 Opel Astra 1,6 Enjoy ST
Grå-Koks (Metal), vinterhjul, airc., fjernb.
c.lås, fartpilot, startspærre, auto. nedbl.
bakspejl, udv. temp. måler, regnsensor, sæ-
devarme, højdejust. forsæde, el-ruder, el-
spejle m/varme, cd/radio, multifunktionsrat,
isofix, bagagerumsdækken, tågelygter, 8
airbags, abs, esp, servo, hvide blink, indfar-
vede kofangere, service ok, træk, 1 ejer.

86.000 km ........................129.800

2013 Peugeot 208 1,0 VTi Active
Hvid, 15" alufælge, airc., fjernb. c.lås, fart-
pilot, kørecomputer, infocenter, startspærre,
udv. temp. måler, sædevarme, højdejust.
forsæde, el-ruder, el-spejle m/varme, hånd-
frit til mobil, bluetooth, isofix, bagagerums-
dækken, tågelygter, 6 airbags, abs, esp,
servo, service ok, mørktonede ruder i bag.

65.000 km............................84.800

Med 
vores stempel 

i servicebogen
er du dækket ind 

– også på garantien

på nye biler!

Rugårdsvej 72-74
Tlf. 6488 1511

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

2013 Opel Astra 1,4 T 140
Enjoy 
Sølvmetal, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, startspærre, udv. temp. måler,
regnsensor, sædevarme, højdejust. for-
sæde, el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio,
multifunktionsrat, isofix, bagagerumsdæk-
ken, kopholder, 8 airbags, abs, esp, servo,
hvide blink, indfarvede kofangere, ikke ryger,
service ok, træk, læderrat med varme.

86.000 km ...............139.800

2016 Opel Karl 1,0 Enjoy
Sortmetal, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, infocenter, startspærre, udv.
temp. måler, højdejust. forsæde, el-ruder, el-
spejle m/varme, multifunktionsrat, isofix, ba-
gagerumsdækken, kopholder, 6 airbags,
abs, esp, servo, hvide blink, indfarvede ko-
fangere, 1 ejer, service ok

36.000 km.....................89.800

Mulighed for gratis lånebil ved reparation 
- både for erhverv og private

Ved bilkøb i denne måned trækker
vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD

Rugårdsvej 72-74  ·  Tlf. 6488 1511

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

Med 
vores stempel 
i servicebogen

er du dækket ind 

– også på garantien

på nye biler!

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

Mulighed for gratis lånebil ved reparation 
- både for erhverv og private

Ved bilkøb i denne måned trækker
vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD

Harndrup
autogården

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

2011 Opel Astra 1,6 Enjoy ST
Grå-Koks (Metal), vinterhjul, airc., fjernb.
c.lås, fartpilot, startspærre, auto. nedbl.
bakspejl, udv. temp. måler, regnsensor, sæ-
devarme, højdejust. forsæde, el-ruder, el-
spejle m/varme, cd/radio, multifunktionsrat,
isofix, bagagerumsdækken, tågelygter, 8
airbags, abs, esp, servo, hvide blink, indfar-
vede kofangere, service ok, træk, 1 ejer.

86.000 km ........................129.800

2013 Peugeot 208 1,0 VTi Active
Hvid, 15" alufælge, airc., fjernb. c.lås, fart-
pilot, kørecomputer, infocenter, startspærre,
udv. temp. måler, sædevarme, højdejust.
forsæde, el-ruder, el-spejle m/varme, hånd-
frit til mobil, bluetooth, isofix, bagagerums-
dækken, tågelygter, 6 airbags, abs, esp,
servo, service ok, mørktonede ruder i bag.

65.000 km............................84.800

Med 
vores stempel 

i servicebogen
er du dækket ind 

– også på garantien

på nye biler!

Rugårdsvej 72-74
Tlf. 6488 1511

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

2013 Opel Astra 1,4 T 140
Enjoy 
Sølvmetal, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, startspærre, udv. temp. måler,
regnsensor, sædevarme, højdejust. for-
sæde, el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio,
multifunktionsrat, isofix, bagagerumsdæk-
ken, kopholder, 8 airbags, abs, esp, servo,
hvide blink, indfarvede kofangere, ikke ryger,
service ok, træk, læderrat med varme.

86.000 km ...............139.800

2016 Opel Karl 1,0 Enjoy
Sortmetal, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, infocenter, startspærre, udv.
temp. måler, højdejust. forsæde, el-ruder, el-
spejle m/varme, multifunktionsrat, isofix, ba-
gagerumsdækken, kopholder, 6 airbags,
abs, esp, servo, hvide blink, indfarvede ko-
fangere, 1 ejer, service ok

36.000 km.....................89.800

Mulighed for gratis lånebil ved reparation 
- både for erhverv og private

Ved bilkøb i denne måned trækker
vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

Ved bilkøb i denne måned trækker
vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

Ved bilkøb i denne måned trækker
vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD

Find yderligere oplysninger på

www.autogaarden-harndrup.dk

 GRATIS BILVASK 
– når du får serviceret 

bilen hos os

Værkstedsvej 4 - 5500 Middelfart - Telefon: 64414044
Mail: mekanikerenmiddelfart@gmail.com 

 www.mekanikerenmiddelfart.dk

MEKANIKEREN

Indehaveren af Svendborg Ind-
ramning, Thomas Mauritzen, fik 
rig mulighed for at leve op til sine 
principper om et højt serviceni-
veau og høj faglig kvalitet overfor 
sine kunder, da han for nylig fik en 
uventet opgave i forbindelse med 
den igangværende internationale 
festival, Svendborg Graphic.
--Ja, en større engelsk udstilling 
af illustrationer nåede ikke frem 
tid tiden, hvilket betød, at vi på 

meget kort tid måtte indramme 
adskillige kunstværker. Vi nåede 
det, men det var helt klart en ud-
fordring og en spændende opgave, 
fortæller Thomas Mauritzen. 
Han overtog Svendborg Indram-
ning 1. juli 2019, og har i dag en 
medarbejder.
90 procent af arbejdet i forretnin-
gen er i dag indramning, mens de 
sidste ti procent repræsenterer di-
verse glasarbejde.

-Vi har erfaring med indram-
ning af alle slags emner. F.eks. 
kan nævnes indramning af fo-
tos, grafik, plakater, maleri, 
landkort, broderi og akvarel-
ler. Vi har prøver på over 500 

rammelister i butikken – fra high 
tech aluminiumsrammer over træ 
med guld, sølv, sort og lud til gode 
gammeldags guldrammeprofiler, 
siger Thomas Mauritzen.  

SERVICE OG KVALITET I  HØJSÆDET
Svendborg Indramning kom på hårdt arbejde, 
da international festival løb ind i problemer. 

Tinghusgade 26  ·  5700 Svendborg  ·  Telefon: 28 44 64 75
www.svendborg-indramning.dk  ·  th@svendborg-indramning.dk
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Når virksomhedsejere verden 
over når et punkt, hvor der skal 
investeres i nye kraner, er der ofte 
et navn, der hurtigt bliver bragt i 
spil.
Nemlig det østrigske kvalitets-
mærke, Palfinger AG, der  på ver-
densplan er den absolut største 
og førende producent af lastbil-
kraner, kroghejs og udstyr. Ikke 
mindst kranernes kvalitet, betje-
ning og sikkerhed er kendt for at 
være helt i front.  Samtidig er det 
velkendt, at de digitale løsninger 
fra Palfinger AG gør arbejdspro-
cesserne lettere og arbejdet med 
de forskellige produkter endnu 
mere behageligt. 
Nye hjælpesystemer gør håndte-
ringen lettere og reducerer den 
første træningstid på enheden. 
De nye visualiserings- og kontrol-

systemer giver brugerne mulig-
hed for at forblive uden for fare-
området under udnyttelsen.

GLÆDER SIG OVER  
NYE PRODUKTER
Dette er blandt andet nogen af år-
sagerne til, at det østrigske firma 
også er markedsførende i Dan-
mark. 
PÅ Fyn har firmaet blandt andet 
leveret kraner til kendte firmaer 
som Poul Schou A/S og H.J. Han-
sen.
I Palfingers afdeling i Middelfart 
glæder souschef og Operations 
Manager, Jesper Serup Mourid-
sen, sig over, at Palfinger Dan-
mark nu er klar til at præsentere 
nye produkter for sine kunder.
--Ja vi glæder os over at lifte 
og medbringertrucks nu præ-

senteres for vores kunder  
med fuld styrke som en del af vo-
res produktprogram i Danmark,” 
Jesper Serup Mouridsen.
 
Palfinger har mange års erfaring 
i produktion af lifte til transport-
branchen, hvor disse er kendt for 
at lette arbejdet med at læsse og 
losse lastbiler. 
--Ja, og faktisk er det sådan, at lif-
tene ofte indebærer en forbedret 
økonomi for vognmanden. Sam-
tidig med, at chaufførens arbejde 
bliver nemmere. Det har ikke 
mindst betydning for arbejdsmil-
jøet, fastslår Jesper Serup Mou-
ridsen.
 
TRUCKS PÅ KØRETØJET 
Det andet nye produkt i sorti-
mentet er medbringertrucks, 

monteret bag på et køretøj eller 
i en beskyttelsesboks mellem 
akslerne. Medbringertrucks 
ledsager chaufføren til arbejds-
området – og åbner op for nye 
muligheder for nem og bekvem 
transport. Samtidig garanterer 
Palfinger Danmark - som med 
firmaets øvrige produkter-  stor 
sikkerhed og lang levetid - samt 
et højt niveau af førerkomfort og 
optimal manøvrerbarhed. 
-- Vi har ansat en ny salgschef, 
der står for arbejdet med at få de 
to nye produkter, der produceres 
hos Palfinger AG i Østrig, med 
som en del af produktudvalget i 
Danmark. Salgschefens navn er 
Brian Jørgensen og han glæder 
sig over, at der er ved at komme 
godt gang i gang i salget, siger 
Jesper Serup Mouridsen.  

Førende kranfirma 
tilbyder nye produkter
Lifte og medbringertrucks er nu  en del af  
Palfingers sortiment  – ny salgschef ansat til at 
udbrede kendskabet til produkterne i hele landet.

Palfinger Danmark A/S  .  Stensgårdsvej 21 M  .  5500 Middelfart  .  Tlf. +45 7010 8010
info@palfinger.dk    www.palfinger.dk
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Etablér din
virksomhed
i centrum af
Danmark I MIDDELFART KOMMUNE HAR VI RAMMERNE TIL VÆKST

Når du driver virksomhed i Middelfart Kommune, bliver du en del af et 
erhvervsliv, der rykker. Vi har rammerne til vækst – og i Trekantområdet 
har du et stærkt rekrutteringsgrundlag med højt kvalificeret, faglært 
arbejdskraft.

Virksomhederne i Middelfart Kommune giver vores erhvervsklima topkarakter. 
Men vi læner os ikke tilbage. Vi tager imod nye virksomheder med en effektiv,  
håndholdt service, hurtig og præcis sagsbehandling, og vores Job- og Vækst-
center står klar til at hjælpe med en skræddersyet rekrutteringsindsats.

TIL SALG: ATTRAKTIV ERHVERVSJORD LANGS E20

HØR OM MULIGHEDER OG PRISER

Anders Kjærved, plan- og byggechef
Tlf. 8888 5050  /  8888 4820
anders.kjaerved@middelfart.dk 

Læs mere på erhverv.middelfart.dk

www.middelfart.dk
Nytorv 9      5500 Middelfart      Tlf. 8888 5500
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Når virksomhedsejere verden 
over når et punkt, hvor der skal 
investeres i nye kraner, er der ofte 
et navn, der hurtigt bliver bragt i 
spil.
Nemlig det østrigske kvalitets-
mærke, Palfinger AG, der  på ver-
densplan er den absolut største 
og førende producent af lastbil-
kraner, kroghejs og udstyr. Ikke 
mindst kranernes kvalitet, betje-
ning og sikkerhed er kendt for at 
være helt i front.  Samtidig er det 
velkendt, at de digitale løsninger 
fra Palfinger AG gør arbejdspro-
cesserne lettere og arbejdet med 
de forskellige produkter endnu 
mere behageligt. 
Nye hjælpesystemer gør håndte-
ringen lettere og reducerer den 
første træningstid på enheden. 
De nye visualiserings- og kontrol-

systemer giver brugerne mulig-
hed for at forblive uden for fare-
området under udnyttelsen.

GLÆDER SIG OVER  
NYE PRODUKTER
Dette er blandt andet nogen af år-
sagerne til, at det østrigske firma 
også er markedsførende i Dan-
mark. 
PÅ Fyn har firmaet blandt andet 
leveret kraner til kendte firmaer 
som Poul Schou A/S og H.J. Han-
sen.
I Palfingers afdeling i Middelfart 
glæder souschef og Operations 
Manager, Jesper Serup Mourid-
sen, sig over, at Palfinger Dan-
mark nu er klar til at præsentere 
nye produkter for sine kunder.
--Ja vi glæder os over at lifte 
og medbringertrucks nu præ-

senteres for vores kunder  
med fuld styrke som en del af vo-
res produktprogram i Danmark,” 
Jesper Serup Mouridsen.
 
Palfinger har mange års erfaring 
i produktion af lifte til transport-
branchen, hvor disse er kendt for 
at lette arbejdet med at læsse og 
losse lastbiler. 
--Ja, og faktisk er det sådan, at lif-
tene ofte indebærer en forbedret 
økonomi for vognmanden. Sam-
tidig med, at chaufførens arbejde 
bliver nemmere. Det har ikke 
mindst betydning for arbejdsmil-
jøet, fastslår Jesper Serup Mou-
ridsen.
 
TRUCKS PÅ KØRETØJET 
Det andet nye produkt i sorti-
mentet er medbringertrucks, 

monteret bag på et køretøj eller 
i en beskyttelsesboks mellem 
akslerne. Medbringertrucks 
ledsager chaufføren til arbejds-
området – og åbner op for nye 
muligheder for nem og bekvem 
transport. Samtidig garanterer 
Palfinger Danmark - som med 
firmaets øvrige produkter-  stor 
sikkerhed og lang levetid - samt 
et højt niveau af førerkomfort og 
optimal manøvrerbarhed. 
-- Vi har ansat en ny salgschef, 
der står for arbejdet med at få de 
to nye produkter, der produceres 
hos Palfinger AG i Østrig, med 
som en del af produktudvalget i 
Danmark. Salgschefens navn er 
Brian Jørgensen og han glæder 
sig over, at der er ved at komme 
godt gang i gang i salget, siger 
Jesper Serup Mouridsen.  

Førende kranfirma 
tilbyder nye produkter
Lifte og medbringertrucks er nu  en del af  
Palfingers sortiment  – ny salgschef ansat til at 
udbrede kendskabet til produkterne i hele landet.

Palfinger Danmark A/S  .  Stensgårdsvej 21 M  .  5500 Middelfart  .  Tlf. +45 7010 8010
info@palfinger.dk    www.palfinger.dk
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Når virksomhedsejere verden 
over når et punkt, hvor der skal 
investeres i nye kraner, er der ofte 
et navn, der hurtigt bliver bragt i 
spil.
Nemlig det østrigske kvalitets-
mærke, Palfinger AG, der  på ver-
densplan er den absolut største 
og førende producent af lastbil-
kraner, kroghejs og udstyr. Ikke 
mindst kranernes kvalitet, betje-
ning og sikkerhed er kendt for at 
være helt i front.  Samtidig er det 
velkendt, at de digitale løsninger 
fra Palfinger AG gør arbejdspro-
cesserne lettere og arbejdet med 
de forskellige produkter endnu 
mere behageligt. 
Nye hjælpesystemer gør håndte-
ringen lettere og reducerer den 
første træningstid på enheden. 
De nye visualiserings- og kontrol-

systemer giver brugerne mulig-
hed for at forblive uden for fare-
området under udnyttelsen.

GLÆDER SIG OVER  
NYE PRODUKTER
Dette er blandt andet nogen af år-
sagerne til, at det østrigske firma 
også er markedsførende i Dan-
mark. 
PÅ Fyn har firmaet blandt andet 
leveret kraner til kendte firmaer 
som Poul Schou A/S og H.J. Han-
sen.
I Palfingers afdeling i Middelfart 
glæder souschef og Operations 
Manager, Jesper Serup Mourid-
sen, sig over, at Palfinger Dan-
mark nu er klar til at præsentere 
nye produkter for sine kunder.
--Ja vi glæder os over at lifte 
og medbringertrucks nu præ-

senteres for vores kunder  
med fuld styrke som en del af vo-
res produktprogram i Danmark,” 
Jesper Serup Mouridsen.
 
Palfinger har mange års erfaring 
i produktion af lifte til transport-
branchen, hvor disse er kendt for 
at lette arbejdet med at læsse og 
losse lastbiler. 
--Ja, og faktisk er det sådan, at lif-
tene ofte indebærer en forbedret 
økonomi for vognmanden. Sam-
tidig med, at chaufførens arbejde 
bliver nemmere. Det har ikke 
mindst betydning for arbejdsmil-
jøet, fastslår Jesper Serup Mou-
ridsen.
 
TRUCKS PÅ KØRETØJET 
Det andet nye produkt i sorti-
mentet er medbringertrucks, 

monteret bag på et køretøj eller 
i en beskyttelsesboks mellem 
akslerne. Medbringertrucks 
ledsager chaufføren til arbejds-
området – og åbner op for nye 
muligheder for nem og bekvem 
transport. Samtidig garanterer 
Palfinger Danmark - som med 
firmaets øvrige produkter-  stor 
sikkerhed og lang levetid - samt 
et højt niveau af førerkomfort og 
optimal manøvrerbarhed. 
-- Vi har ansat en ny salgschef, 
der står for arbejdet med at få de 
to nye produkter, der produceres 
hos Palfinger AG i Østrig, med 
som en del af produktudvalget i 
Danmark. Salgschefens navn er 
Brian Jørgensen og han glæder 
sig over, at der er ved at komme 
godt gang i gang i salget, siger 
Jesper Serup Mouridsen.  

Førende kranfirma 
tilbyder nye produkter
Lifte og medbringertrucks er nu  en del af  
Palfingers sortiment  – ny salgschef ansat til at 
udbrede kendskabet til produkterne i hele landet.

Palfinger Danmark A/S  .  Stensgårdsvej 21 M  .  5500 Middelfart  .  Tlf. +45 7010 8010
info@palfinger.dk    www.palfinger.dk
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Etablér din
virksomhed
i centrum af
Danmark I MIDDELFART KOMMUNE HAR VI RAMMERNE TIL VÆKST

Når du driver virksomhed i Middelfart Kommune, bliver du en del af et 
erhvervsliv, der rykker. Vi har rammerne til vækst – og i Trekantområdet 
har du et stærkt rekrutteringsgrundlag med højt kvalificeret, faglært 
arbejdskraft.

Virksomhederne i Middelfart Kommune giver vores erhvervsklima topkarakter. 
Men vi læner os ikke tilbage. Vi tager imod nye virksomheder med en effektiv,  
håndholdt service, hurtig og præcis sagsbehandling, og vores Job- og Vækst-
center står klar til at hjælpe med en skræddersyet rekrutteringsindsats.

TIL SALG: ATTRAKTIV ERHVERVSJORD LANGS E20

HØR OM MULIGHEDER OG PRISER

Anders Kjærved, plan- og byggechef
Tlf. 8888 5050  /  8888 4820
anders.kjaerved@middelfart.dk 

Læs mere på erhverv.middelfart.dk

www.middelfart.dk
Nytorv 9      5500 Middelfart      Tlf. 8888 5500
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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 kend-
skabet 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

Nyvang 7 – 5500 Middelfart 
Telefon 64 41 61 00  ·  info@lillebaeltrevision.dk 

Den kendte og velrenommere-
de Fredericia-revisor, Richard 
Wiborg Jensen er nu en del af re-
visorfirmaet, Lillebælt Revision.
-Ja, og vi er meget glade for, at 
Richard nu er med på vores team. 
Han har igennem sin revisorkar-
riere arbejdet med størstedelen af 
de forskellige specialer inden for 
revisionsfaget, skat og regnskab, 
hvor han har sit fokus på betjening 
af små og mellemstore virksomhe-
der. Primært inden for brancherne 
produktion-, butik-, håndværker-, 
handel- samt ejendoms- og de-
velopment-virksomhed, fortæller 
Ole Lynge Andersen, der er stats-
autoriseret revisor og partner i 
Lillebælt Revision.

Richard Wiborg Jensen startede 
som revisor tilbage i 1975.
I 1984 fik han sin beskikkelse 
som statsautoriseret revisor og 
har siden 1986 drevet sin egen 
revisions-forretning i Fredericia 
– Revisionsfirmaet ”R. Wiborg 
Jensen” 
-Richard har primært specialise-
ret sig indenfor administration, 
development og ejendomsdrift. 
Samtidig har han erhvervet sig 
stor viden indenfor skatteområ-
det, siger Ole Lynge Andersen og 
tilføjer, at det er vigtigt for Ri-
chard Wiborg Jensen at være tæt 
på kunderne og give den bedste 
service.
-Og da vi her i Lillebælt Revision 

har de samme prioriteter, hvad 
angår kundepleje, faglig viden, 
nære relationer og gode service, ja 
så var det naturligt for os at ind-
lede et samarbejde, fortæller Ole 
Lynge Andersen.

For Lillebælt Revision var en vig-
tig faktor også, at samarbejdet 
passer ind i det allerede eksiste-
rende kundesegment.

-Vi betjener mange små og mel-
lemstore virksomheder inden 
for de samme segmenter som 
Richard Wiborg Jensen og kan 
derfor se en synergi ved genera-
tionsskiftet. Samtidig udvider vi 
vores tilstedeværelse i Lillebælt 
regionen, hvilket er vores kerne-
område, fastslår Ole Lynge An-
dersen.  

Lillebælt Revision
et stærkt samarbejde
Med Richard Wiborg Jensens indtræden 
øger Lillebælt Revision sin tilstedeværelse 
i Lillebælt regionenn 
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Det er ingen hemmelighed, at der 
gang i hjulene i det fynske er-
hvervsliv. Og en af de virksomhe-
der, hvor der for alvor er grund til 
smil for tiden er den familiedrev-
ne virksomhed GJ Coating i Ejby.
Ikke alene kan de to ejere 
Britt  Hjorth Hansen og hendes 
far, Gert Hjorth Jensen glæde 
sig over et rekordstort overskud i 
2019 på 3,5 millioner kroner, men 
det nye år er også startet forry-
gende.
--Ja, vi glæder os over, at have 
hentet den største enkelt ordre 
nogensinde hjem til vores virk-
somhed. Desværre må jeg ikke gå 
i detaljer omkring ordren, men 
det er klart, at vi både er glade og 
stolte, siger Britt Hjorth Hansen.

BLANDT DE FØRENDE
GJ Coating er som skrevet belig-
gende i Ejby og bliver i dag af 
mange betragtet som en af Dan-

marks førende virksomheder 
indenfor industriel overfladebe-
handling specielt af små og mel-
lemstore emner. 
GJ Coating løser opgaver såvel 
med pulver- som vådlak, overfla-
debehandling af silicone, anti-
statisk overflader, electrocoating 
osv. 
Firmaet kan vådlakere alle typer 
plast, træ forskellige metal typer 
bl.a. stål og alu, men anvender 
også ny teknologi og know-how på 
disse forskellige materialer.
GJ Coating blev stiftet i 1980 af 
Gert Hjorth Jensen, og for 12 år 
siden fik han så følgeskab af sin 
datter, der på det tidspunkt købte 
sig ind i virksomheden.
I dag står far og datter for den 
daglige drift, mens moderen, El-
lis Jensen har styr på de regn-
skabsmæssige aspekter i virk-
somhedsdriften.
Britt Hjorth Hansen er ikke i 

tvivl om, hvorfor GJ Coating har 
formået at skabe markant vind i 
sejlene.

ALLE KUNDER VELKOMNE
--Først og fremmest siger vi al-
drig nej til nogen kunder eller en 
god udfordring. Vi forsøger altid 
at finde en løsning om det er med 
et eksisterende produkt eller vi 
skal udvikle det specielt til pro-
jektet. Folk kender os blandt an-
det for at være eksperimenteren-
de – for at være dem, der afprøver 
nye veje. Derfor er det at prøve 
grænser af en del af vor virksom-
hedskultur og en del af tilbuddet 
til vore kunder. Vi sætter en ære 
i at løse et problem, hvor andre 
måske har givet op, siger hun og 
tilføjer:
--Vi kan håndtere alt fra et emne 
til flere tusinde hvilket heller 
ikke ses ofte i vores branche. 
--Samtidig stiller vores kunder 

krav om en konstant høj grad af 
leveringssikkerhed., hvilket vi 
matcher med en løbende kontrol 
og dokumentation af rette mæng-
de til rette tid – i rette kvalitet.
GJ Coatings ry som en virksom-
hed, der kan løse selv de mest 
komplekse udfordringer, har fået 
den betydning, at kunderne i dag 
kommer fra alle slags brancher.
--Ja, vi har eksempelvis kunder 
inden for legetøjsbranchen, mili-
tæret, byggebranchen, underle-
verandører til fødevarebranchen, 
kosmetikbranchen og design-
branchen. Vi har sågar på et tids-
punkt løst en opgave for et kasino 
i Paris. Vi byder alle typer kun-
der velkomne og sætter en ære 
i at løse selv de mest indviklede 
opgaver, slår Gert Hjorth Jensen 
fast.  

Grund til 
store smil i 
familievirksomhed
Efter et år med rekordoverskud glæder familien bag 
GJ Coating sig nu også over, at have hentet  
virksomhedens største ordre nogensinde.
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Nyvang 7 – 5500 Middelfart 
Telefon 64 41 61 00  ·  info@lillebaeltrevision.dk 

Den kendte og velrenommere-
de Fredericia-revisor, Richard 
Wiborg Jensen er nu en del af re-
visorfirmaet, Lillebælt Revision.
-Ja, og vi er meget glade for, at 
Richard nu er med på vores team. 
Han har igennem sin revisorkar-
riere arbejdet med størstedelen af 
de forskellige specialer inden for 
revisionsfaget, skat og regnskab, 
hvor han har sit fokus på betjening 
af små og mellemstore virksomhe-
der. Primært inden for brancherne 
produktion-, butik-, håndværker-, 
handel- samt ejendoms- og de-
velopment-virksomhed, fortæller 
Ole Lynge Andersen, der er stats-
autoriseret revisor og partner i 
Lillebælt Revision.

Richard Wiborg Jensen startede 
som revisor tilbage i 1975.
I 1984 fik han sin beskikkelse 
som statsautoriseret revisor og 
har siden 1986 drevet sin egen 
revisions-forretning i Fredericia 
– Revisionsfirmaet ”R. Wiborg 
Jensen” 
-Richard har primært specialise-
ret sig indenfor administration, 
development og ejendomsdrift. 
Samtidig har han erhvervet sig 
stor viden indenfor skatteområ-
det, siger Ole Lynge Andersen og 
tilføjer, at det er vigtigt for Ri-
chard Wiborg Jensen at være tæt 
på kunderne og give den bedste 
service.
-Og da vi her i Lillebælt Revision 

har de samme prioriteter, hvad 
angår kundepleje, faglig viden, 
nære relationer og gode service, ja 
så var det naturligt for os at ind-
lede et samarbejde, fortæller Ole 
Lynge Andersen.

For Lillebælt Revision var en vig-
tig faktor også, at samarbejdet 
passer ind i det allerede eksiste-
rende kundesegment.

-Vi betjener mange små og mel-
lemstore virksomheder inden 
for de samme segmenter som 
Richard Wiborg Jensen og kan 
derfor se en synergi ved genera-
tionsskiftet. Samtidig udvider vi 
vores tilstedeværelse i Lillebælt 
regionen, hvilket er vores kerne-
område, fastslår Ole Lynge An-
dersen.  

Lillebælt Revision
et stærkt samarbejde
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i Lillebælt regionenn 
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Det er ingen hemmelighed, at der 
gang i hjulene i det fynske er-
hvervsliv. Og en af de virksomhe-
der, hvor der for alvor er grund til 
smil for tiden er den familiedrev-
ne virksomhed GJ Coating i Ejby.
Ikke alene kan de to ejere 
Britt  Hjorth Hansen og hendes 
far, Gert Hjorth Jensen glæde 
sig over et rekordstort overskud i 
2019 på 3,5 millioner kroner, men 
det nye år er også startet forry-
gende.
--Ja, vi glæder os over, at have 
hentet den største enkelt ordre 
nogensinde hjem til vores virk-
somhed. Desværre må jeg ikke gå 
i detaljer omkring ordren, men 
det er klart, at vi både er glade og 
stolte, siger Britt Hjorth Hansen.

BLANDT DE FØRENDE
GJ Coating er som skrevet belig-
gende i Ejby og bliver i dag af 
mange betragtet som en af Dan-

marks førende virksomheder 
indenfor industriel overfladebe-
handling specielt af små og mel-
lemstore emner. 
GJ Coating løser opgaver såvel 
med pulver- som vådlak, overfla-
debehandling af silicone, anti-
statisk overflader, electrocoating 
osv. 
Firmaet kan vådlakere alle typer 
plast, træ forskellige metal typer 
bl.a. stål og alu, men anvender 
også ny teknologi og know-how på 
disse forskellige materialer.
GJ Coating blev stiftet i 1980 af 
Gert Hjorth Jensen, og for 12 år 
siden fik han så følgeskab af sin 
datter, der på det tidspunkt købte 
sig ind i virksomheden.
I dag står far og datter for den 
daglige drift, mens moderen, El-
lis Jensen har styr på de regn-
skabsmæssige aspekter i virk-
somhedsdriften.
Britt Hjorth Hansen er ikke i 

tvivl om, hvorfor GJ Coating har 
formået at skabe markant vind i 
sejlene.

ALLE KUNDER VELKOMNE
--Først og fremmest siger vi al-
drig nej til nogen kunder eller en 
god udfordring. Vi forsøger altid 
at finde en løsning om det er med 
et eksisterende produkt eller vi 
skal udvikle det specielt til pro-
jektet. Folk kender os blandt an-
det for at være eksperimenteren-
de – for at være dem, der afprøver 
nye veje. Derfor er det at prøve 
grænser af en del af vor virksom-
hedskultur og en del af tilbuddet 
til vore kunder. Vi sætter en ære 
i at løse et problem, hvor andre 
måske har givet op, siger hun og 
tilføjer:
--Vi kan håndtere alt fra et emne 
til flere tusinde hvilket heller 
ikke ses ofte i vores branche. 
--Samtidig stiller vores kunder 

krav om en konstant høj grad af 
leveringssikkerhed., hvilket vi 
matcher med en løbende kontrol 
og dokumentation af rette mæng-
de til rette tid – i rette kvalitet.
GJ Coatings ry som en virksom-
hed, der kan løse selv de mest 
komplekse udfordringer, har fået 
den betydning, at kunderne i dag 
kommer fra alle slags brancher.
--Ja, vi har eksempelvis kunder 
inden for legetøjsbranchen, mili-
tæret, byggebranchen, underle-
verandører til fødevarebranchen, 
kosmetikbranchen og design-
branchen. Vi har sågar på et tids-
punkt løst en opgave for et kasino 
i Paris. Vi byder alle typer kun-
der velkomne og sætter en ære 
i at løse selv de mest indviklede 
opgaver, slår Gert Hjorth Jensen 
fast.  
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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 kend-
skabet 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

Nyvang 7 – 5500 Middelfart 
Telefon 64 41 61 00  ·  info@lillebaeltrevision.dk 

Den kendte og velrenommere-
de Fredericia-revisor, Richard 
Wiborg Jensen er nu en del af re-
visorfirmaet, Lillebælt Revision.
-Ja, og vi er meget glade for, at 
Richard nu er med på vores team. 
Han har igennem sin revisorkar-
riere arbejdet med størstedelen af 
de forskellige specialer inden for 
revisionsfaget, skat og regnskab, 
hvor han har sit fokus på betjening 
af små og mellemstore virksomhe-
der. Primært inden for brancherne 
produktion-, butik-, håndværker-, 
handel- samt ejendoms- og de-
velopment-virksomhed, fortæller 
Ole Lynge Andersen, der er stats-
autoriseret revisor og partner i 
Lillebælt Revision.

Richard Wiborg Jensen startede 
som revisor tilbage i 1975.
I 1984 fik han sin beskikkelse 
som statsautoriseret revisor og 
har siden 1986 drevet sin egen 
revisions-forretning i Fredericia 
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Samtidig har han erhvervet sig 
stor viden indenfor skatteområ-
det, siger Ole Lynge Andersen og 
tilføjer, at det er vigtigt for Ri-
chard Wiborg Jensen at være tæt 
på kunderne og give den bedste 
service.
-Og da vi her i Lillebælt Revision 

har de samme prioriteter, hvad 
angår kundepleje, faglig viden, 
nære relationer og gode service, ja 
så var det naturligt for os at ind-
lede et samarbejde, fortæller Ole 
Lynge Andersen.

For Lillebælt Revision var en vig-
tig faktor også, at samarbejdet 
passer ind i det allerede eksiste-
rende kundesegment.

-Vi betjener mange små og mel-
lemstore virksomheder inden 
for de samme segmenter som 
Richard Wiborg Jensen og kan 
derfor se en synergi ved genera-
tionsskiftet. Samtidig udvider vi 
vores tilstedeværelse i Lillebælt 
regionen, hvilket er vores kerne-
område, fastslår Ole Lynge An-
dersen.  
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Det er ingen hemmelighed, at der 
gang i hjulene i det fynske er-
hvervsliv. Og en af de virksomhe-
der, hvor der for alvor er grund til 
smil for tiden er den familiedrev-
ne virksomhed GJ Coating i Ejby.
Ikke alene kan de to ejere 
Britt  Hjorth Hansen og hendes 
far, Gert Hjorth Jensen glæde 
sig over et rekordstort overskud i 
2019 på 3,5 millioner kroner, men 
det nye år er også startet forry-
gende.
--Ja, vi glæder os over, at have 
hentet den største enkelt ordre 
nogensinde hjem til vores virk-
somhed. Desværre må jeg ikke gå 
i detaljer omkring ordren, men 
det er klart, at vi både er glade og 
stolte, siger Britt Hjorth Hansen.
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gende i Ejby og bliver i dag af 
mange betragtet som en af Dan-

marks førende virksomheder 
indenfor industriel overfladebe-
handling specielt af små og mel-
lemstore emner. 
GJ Coating løser opgaver såvel 
med pulver- som vådlak, overfla-
debehandling af silicone, anti-
statisk overflader, electrocoating 
osv. 
Firmaet kan vådlakere alle typer 
plast, træ forskellige metal typer 
bl.a. stål og alu, men anvender 
også ny teknologi og know-how på 
disse forskellige materialer.
GJ Coating blev stiftet i 1980 af 
Gert Hjorth Jensen, og for 12 år 
siden fik han så følgeskab af sin 
datter, der på det tidspunkt købte 
sig ind i virksomheden.
I dag står far og datter for den 
daglige drift, mens moderen, El-
lis Jensen har styr på de regn-
skabsmæssige aspekter i virk-
somhedsdriften.
Britt Hjorth Hansen er ikke i 

tvivl om, hvorfor GJ Coating har 
formået at skabe markant vind i 
sejlene.

ALLE KUNDER VELKOMNE
--Først og fremmest siger vi al-
drig nej til nogen kunder eller en 
god udfordring. Vi forsøger altid 
at finde en løsning om det er med 
et eksisterende produkt eller vi 
skal udvikle det specielt til pro-
jektet. Folk kender os blandt an-
det for at være eksperimenteren-
de – for at være dem, der afprøver 
nye veje. Derfor er det at prøve 
grænser af en del af vor virksom-
hedskultur og en del af tilbuddet 
til vore kunder. Vi sætter en ære 
i at løse et problem, hvor andre 
måske har givet op, siger hun og 
tilføjer:
--Vi kan håndtere alt fra et emne 
til flere tusinde hvilket heller 
ikke ses ofte i vores branche. 
--Samtidig stiller vores kunder 

krav om en konstant høj grad af 
leveringssikkerhed., hvilket vi 
matcher med en løbende kontrol 
og dokumentation af rette mæng-
de til rette tid – i rette kvalitet.
GJ Coatings ry som en virksom-
hed, der kan løse selv de mest 
komplekse udfordringer, har fået 
den betydning, at kunderne i dag 
kommer fra alle slags brancher.
--Ja, vi har eksempelvis kunder 
inden for legetøjsbranchen, mili-
tæret, byggebranchen, underle-
verandører til fødevarebranchen, 
kosmetikbranchen og design-
branchen. Vi har sågar på et tids-
punkt løst en opgave for et kasino 
i Paris. Vi byder alle typer kun-
der velkomne og sætter en ære 
i at løse selv de mest indviklede 
opgaver, slår Gert Hjorth Jensen 
fast.  

Grund til 
store smil i 
familievirksomhed
Efter et år med rekordoverskud glæder familien bag 
GJ Coating sig nu også over, at have hentet  
virksomhedens største ordre nogensinde.
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Skulle du på et tidspunkt få brug 
for planlægning og gennemførelse 
af et byggeprojekt fra idé til virke-
lighed, så kunne BSO-Rådgivende 
Ingeniører APS – godt blive en 
kommende samarbejdspartner. 
I hvert fald har firmaet adskillige 
kompetencer og stor erfaring in-

den for bygge og anlægsbranchen. 
--Ja, vi rådgiver på mange forskel-
lige områder og et af områderne er 
altså projektledelse, siger indeha-
veren af firmaet, Bjarne Søren-
sen.
Han overtog Middelfarts ældste 
ingeniørfirma i 2008 og har vide-

reført det i en moderne form med 
viden baseret rådgivning inden 
for byggeri. 
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Produktudvikling
Heidi Juel Skovrider 
heju@fyens.dk

Ejby: Førerløse biler og kob-
linger, der kan give informa-
tion om, hvornår det er tid til 
service.

Det er noget af det, VBG 
Group Sales arbejder med. 
Virksomheden i Ejby er en del 
af en svensk koncern, og her 
fylder udviklingen af tekno-
logi meget.

- Vi har været en traditionel 
industrivirksomhed i forhold 
til at arbejde med stål, men nu 
har vi et stort hold af el-inge-
niører, der arbejder på at ud-
vikle vores produkter, fortæl-
ler Per Mikkelsen, der sidder i 
Ejby og har ansvaret for salg i 
Norden og England.

- Målet er førerløse biler, og 
det kræver enorme ressourcer 
at udvikle i det felt. Vi er med 
i mange forsøg sammen med 
bilfabrikkerne, og der foregår 
rigtig mange forsøg i små om-
råder, hvor man har accepte-
ret, at man tester det. I Europa 
er det i Sverige.

Per Mikkelsen understreger 
dog, at det ligger langt ude i 

fremtiden at se førerløse biler 
på vejene, for der er især to 
ting, der mangler at blive fun-
det svar på.

kan undgå stop
- Vi er længere fra, end vi tror, 
og jeg tror ikke, at det bliver 
ikke i min tid. For der er to 
ting, vi slet ikke har styr på. 
Det er det juridiske, for i visse 
lande har man besluttet, at 
det er førerens ansvar, hvis det 
går galt, men hvad så hvis der 
ikke er en fører, forklarer han.

- Det andet er, at der er ufat-
telig mange leverandører af 
teknologien, og det skal gå op 
i en højere enhed. Man skal 
have afklaret, hvem der ejer 
hvad, og hvor grænsen går.

Men en ting, som VBG 

Group Sales er ved at udvikle, 
og som ikke er ret langt ude 
i fremtiden, er muligheden 
for at "tale" med sammen-
koblingerne. I begyndelsen af 
det nye år skal en ny form for 
kommunikation testes.

- Vi sender en feltprøve ud, 
hvor man kan kommunikere 
med vores produkt og få data 
om kondition, slitage og re-
servedele, fortæller Per Mik-
kelsen.

- Det betyder, at man kan 
indsamle data, sådan at man 
kan time service og vedlige-
hold af sammenkoblingsde-
len med andet vedligehold, 
så man undgår de stop, som 
ingen ønsker, fordi de ko-
ster penge. Det bliver også en 
hjælp til vores udviklingsafde-

ling, som kan analysere på de 
indsamlede data.

Udviklingen af teknologien 
har fyldt meget hos VBG gen-
nem en del år.

- Vi har en fuldautomati-
seret kobling, som kan styres 
fra førerhuset. Udviklingen af 
den og designet er 10 år gam-
melt, men det er stadig det 
mest moderne, der findes, si-
ger Per Mikkelsen.

Også teknologien i forbin-

delse med produktionen ud-
vikler sig, og her fylder auto-
mation mere og mere.

En særlig historie
Baggrunden er, at VBG Group 
Sales efter finanskrisen har 
samlet al produktion i den 
svenske by Vänersborg, og at 
koncernen i den forbindelse 
lavede en analyse i produkti-
onsapparatet.

- Den undersøgelse viste en-

tydigt, at vi skulle investere, og 
der ligger nu en meget stor in-
vesteringsplan for vores eksi-

Teknologi fylder mere end stål
vbg group sales i ejby sælger sammenkoblinger til lastbiler. Fra at have været en traditionel 
industrivirksomhed fylder produktudvikling og teknologi i dag det meste.

Den danske del af VBG Group Sales er arrangør af 
transportmessen Vestfyn Trækker. Det er et non profit-
arrangement, men fungerer som en del af virksomhedens 
markedsføring. Arkivfoto: Mia Harm Madsen

"  
Det er klart, at når man investerer i ny produktion, 
handler det også om automation, om man kan  
lide det eller ej. Men det er ikke kun for at spare,  
for robotterne overtager en del af de tunge løft.  
Så det er også for at skåne de folk, vi har.
Per MikkelSen,  
AnSVArliG for SAlG i norDen oG enGlAnD, VBG GrouP SAleS

BrenderupAutoservice
Fruerhøjvej 66 • 5464 Brenderup
Tlf. 64 44 15 00

LillebæltAuto
Perikonvej 2 • 5500Middelfart
Tlf. 64 41 87 60
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Her er værktøjet 
der giver din 
virksomhed mere værdi
Firmaet Brugerdata A/S tilbyder virksomheder en IT-løsning, 
der holder styr på de fleste administrative udfordringer.

Drømmer du om at finde en hel-
støbt administrativ IT-løsning på 
internettet, der til fulde holder 
styr på de administrative ud-
fordringer i din virksomhed, så 
bør du rette blikket mod firmaet 
Brugerdata A/S, der har til huse 
i Nørre Åby.
Her tilbyder man nemlig løs-
ningen, ”BD Økonomi”, der er 
udviklet specifikt mod det mål, 
at simplificere virksomhedernes 
administrative opgaver i daglig-
dagen.
--Ja, man kan sige BD Økonomi er 
et specialiseret økonomisk admi-
nistrativt IT-
værktøj, der især er rettet mod 
virksomheder, institutioner og or-
ganisationer, der udfører opgaver 
– for sig selv og/eller for eksterne 

kunder, siger Brugerdata A/Ss di-
rektør Peter Wismer.
Han forklarer desuden, at BD 
Økonomi understøtter det daglige 
arbejde med ordrer og tidsregi-
strering og samtidig er sammen-
bygget med regnskab og løn i én 
og samme løsning.
BD Økonomi kan i den forbindelse 
anvendes til almindelig budgetop-
følgning, men også styre faktisk 
pengeanvendelse indenfor tildelte 
bevillinger.
-Det er i den forbindelse vigtigt at 
understrege, at vi har kontrollen 
med alle moduler og apps, så kun-
den kan være sikker på, at de altid 
kan arbejde sammen. Der er man-
ge indbyggede funktioner, der gør 
den daglige administration nem-
mere, fastslår Peter Wismer.

Skal man give et par eksempler 
på, hvad BD Økonomi indeholder, 
kan man eksempelvis nævne et 
komplet værktøj til time/sag’s 
opgørelser og en løsning til sty-
ring af arbejdstid, ferieregnskab, 
afspadseringsregnskab, flexregn-
skab og lønsystem med lønafreg-
ning, pension, e-indkomst mv.
-Det er kun et par eksempler på, 

hvad BD Økonomi indeholder. Er 
man interesseret i at vide mere 
om løsningen, så kontakt os. Vi 
er altid klar til at tage en snak 
om, hvordan kundernes admini-
stration af deres virksomhed kan 
forbedres, understreger Peter 
Wismer.

Østergade 43
5580 Nørre Aaby
Telefon: 6442 1663
brugerdata(@)brugerdata.dk
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September
dyp selv lys. Aagaardens Lys byder velkommen i lyse 
og hyggelige lokaler. Her kan familien lave hånddyp-
pede lys, nyde forfriskninger fra caféen samt handle 
brugskunst. Tirsdag 11. september-søndag 16. 
september, kl. 10-16.30: Aagaardens Lys, Åbakkevej 
14, Brenderup.

foredrag:  Jesper Wung-Sung. Onsdag 19. september, 
kl. 19.30: Middelfart Bibliotek, Kulturøen, Havnegade 6.

Kirkegårdsvandring Husby. Vore kirkegårde fortæller 
meget om mennesker, der var her på vores sted før 
os. Vi vil derfor gerne invitere alle, der har lyst til at 
være med til en kirkegårdsvandring på Husby kirke-
gård. Søndag 23. september, kl. 11.30: Husby Kirke, 
Storegade 2, Husby.

foredrag:  Abdel Aziz Mahmoud. Mød tv-værten og 
hans mor. Tirsdag 25. september, kl. 19.30: Middelfart 
Bibliotek, Kulturøen, Havnegade 6.

middelfart Bierfest. L  ørdag 29. september, kl. 18: 
Lillebæltshallerne, Færøvej 74-76.

OktOber
nørkleri på én pind. Foredrag om hæklingens histo-
rie. T irsdag 2. oktober, kl. 19.30: Middelfart Bibliotek, 
Kulturøen, Havnegade 6.

25 år i kriminalteknisk afdeling. Foredrag med Leif 
Aasholm, forhenværende kriminalassistent ved Poli-
tiets Kriminaltekniske afdeling. Onsdag 3. oktober, kl. 
14.30: Føns Præstegård, Ronæsbrovej 18.

Spise sammen aften. Er du blevet alene? Men du vil 
stadig gerne være en del af et fællesskab, så kom 
og vær med, når vi mødes en gang om måneden og 
hygger os ved at lave et måltid sammen. Mandage 8. 
oktober, 12. november og 10. december, kl. 16: Strib 
Sognegård, Strib Landevej 1, Strib.

Æbledag i algade - fra torvet til kirken.  
Oplev en festlig markedsdag i æblets tegn.  
Vestfynske frugtavlere sælger af årets æble- 
høst. Lokale producenter tilbyder bl.a. æbleflæsk,  
chokolade, honning, æblekager, rygeost og  
andre lækkerier. Lørdag 13. oktober, kl. 10-14:  
Algade, Middelfart.

det sker i middelfart

middelfart Bierfest. l  ørdag 29. september, kl. 18: 
lillebæltshallerne, færøvej 74-76.

fortsættes 
på side  44

Region Syd

Middelfart: 7266 7080 | Nr. Åby: 7266 7090 | Fredericia: 7266 7030 | www.elcon.dk

- har både specialisterne
og løsninger til alle dine elopgaver

Om EL:CON
EL:CON er en solid, landsdækkende installationsvirksomhed i vækst - i 2017
rundede vi 700 ansatte. EL:CON er ejet af energiselskabet NRGi. Vi er ISO9001-
certificeret og opdateret, når det gælder uddannelse, kurser, løsninger og
dokumentation.
Hos EL:CON har vi fokus på lærlinge med vores helt eget lærlingeprogram.
Vi har som mål, at 20 % af vores timelønnede arbejdsstyrke er lærlinge.
Det er ambitiøst og måske branchens højeste, men vi vil uddanne de bedste
elektrikere.
Kontakt EL:CON på telefon 7266 7080.
Læs mere om os på: www.elcon.dk

EL:CON er én af landets største installationsvirksomheder, og vi kan derfor
tilbyde din virksomhed en »One stop shop« - én leverandør af alle dine
elløsninger. Vores vigtigste opgave er i samarbejde med vores kunder at
finde en elteknisk løsning, der er skræddersyet til dine behov.
EL:CON er landsdækkende med et netværk af afdelinger. Vi har lokal for-
ankring i Middelfart, Nr. Åby og Fredericia, og vi kan trække på hinandens
kompetencer, der giver dig som kunde nogle praktiske fordele i det daglige.
Vi hjælper dig gerne med løsninger til energi- og produktionsoptimering.
Der er store besparelser at hente med de nyeste elløsninger til kontor- og
produktionslokaler – spørg os, hvad vi kan tilbyde dig. Så sætter vi de helt
rigtige kompetencer og specialister på opgaven.

EL:CON i Syd tilbyder:
• Elinstallationer inden for Service-, Industri- og Projektopgaver
• Sikring, videoovervågning
• ABA (brandtekniske installationer)
• Automation, procesanlæg – eltavler, både servicering og egen pro-

duktion
• CTS/bygningsautomatik
• Indeklima (køl og ventilation med mere)
• Termografering af blandt andet eltavler og fjernvarme- og

brugsvandnettet
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rigtige kompetencer og specialister på opgaven.

EL:CON i Syd tilbyder:
• Elinstallationer inden for Service-, Industri- og Projektopgaver
• Sikring, videoovervågning
• ABA (brandtekniske installationer)
• Automation, procesanlæg – eltavler, både servicering og egen pro-

duktion
• CTS/bygningsautomatik
• Indeklima (køl og ventilation med mere)
• Termografering af blandt andet eltavler og fjernvarme- og

brugsvandnettet

For kort tid siden annonce-
rede et af landets største el-
virksomheder, EL:CON, at man 
ville fortsætte investeringerne 
i en mere eldrevet vognpark. 
Efter for nyligt at have udvidet 
med yderligere 25 elbiler.

-Det er en udvikling, der falder 
fint i tråd med, at vi gør en 
stor indsats for at være en 
grøn virksomhed. Eksempel-
vis har vi EL:CON et stærkt 
samarbejde med Clever- lade-
standere til alle de nye el-biler, 

der lanceres på det danske 
marked,  siger Daniel Kjær 
Sørensen.

I 2019 installerede EL:CON 
således i stort antal ladestan-
dere rundt i hele landet, og det 
tal forventes at stige markant 
i 2020, forklarer Daniel Kjær 
Sørensen, der er servicechef 
hos EL:CON.

Han oplyser desuden, at 
skulle der være kunder, der 
ønsker at gennemføre eller 

have fokus energibesparende 
tiltag i deres virksomheder, 
så er EL:CON altid parat til at 
drøfte mulighederne.

-Hvis kunderne vil have en 
innovativ og lokal partner der 
også sætter fokus på fremti-
den og de grønne løsninger, 
så er EL:CON klar. Langt det 
største besparelsespoten-
tiale i energiforbruget findes 
i optimering af de tekniske 
installationer, men også 
hvilke materialer der anven-

des. Overvågning, korrekt 
sikring og intelligente instal-
lationer er fremtiden.  Hos 
EL:CON kan vi hjælpe med at 
gennemskue mulighederne 
for at gennemføre nye tiltag 
- lige fra gennemgang af 
energiforbruget over bereg-
ning af mulige besparelser til 
installering af nye løsninger, 
der er tilpasset de økonomi-
ske rammer, siger Daniel Kjær 
Sørensen. 

                  – forrest i 
miljøvognen

Læs mere om os på www.elcon.dk
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September
dyp selv lys. Aagaardens Lys byder velkommen i lyse 
og hyggelige lokaler. Her kan familien lave hånddyp-
pede lys, nyde forfriskninger fra caféen samt handle 
brugskunst. Tirsdag 11. september-søndag 16. 
september, kl. 10-16.30: Aagaardens Lys, Åbakkevej 
14, Brenderup.

foredrag:  Jesper Wung-Sung. Onsdag 19. september, 
kl. 19.30: Middelfart Bibliotek, Kulturøen, Havnegade 6.

Kirkegårdsvandring Husby. Vore kirkegårde fortæller 
meget om mennesker, der var her på vores sted før 
os. Vi vil derfor gerne invitere alle, der har lyst til at 
være med til en kirkegårdsvandring på Husby kirke-
gård. Søndag 23. september, kl. 11.30: Husby Kirke, 
Storegade 2, Husby.

foredrag:  Abdel Aziz Mahmoud. Mød tv-værten og 
hans mor. Tirsdag 25. september, kl. 19.30: Middelfart 
Bibliotek, Kulturøen, Havnegade 6.

middelfart Bierfest. L  ørdag 29. september, kl. 18: 
Lillebæltshallerne, Færøvej 74-76.

OktOber
nørkleri på én pind. Foredrag om hæklingens histo-
rie. T irsdag 2. oktober, kl. 19.30: Middelfart Bibliotek, 
Kulturøen, Havnegade 6.

25 år i kriminalteknisk afdeling. Foredrag med Leif 
Aasholm, forhenværende kriminalassistent ved Poli-
tiets Kriminaltekniske afdeling. Onsdag 3. oktober, kl. 
14.30: Føns Præstegård, Ronæsbrovej 18.

Spise sammen aften. Er du blevet alene? Men du vil 
stadig gerne være en del af et fællesskab, så kom 
og vær med, når vi mødes en gang om måneden og 
hygger os ved at lave et måltid sammen. Mandage 8. 
oktober, 12. november og 10. december, kl. 16: Strib 
Sognegård, Strib Landevej 1, Strib.

Æbledag i algade - fra torvet til kirken.  
Oplev en festlig markedsdag i æblets tegn.  
Vestfynske frugtavlere sælger af årets æble- 
høst. Lokale producenter tilbyder bl.a. æbleflæsk,  
chokolade, honning, æblekager, rygeost og  
andre lækkerier. Lørdag 13. oktober, kl. 10-14:  
Algade, Middelfart.

det sker i middelfart

middelfart Bierfest. l  ørdag 29. september, kl. 18: 
lillebæltshallerne, færøvej 74-76.

fortsættes 
på side  44

Region Syd

Middelfart: 7266 7080 | Nr. Åby: 7266 7090 | Fredericia: 7266 7030 | www.elcon.dk

- har både specialisterne
og løsninger til alle dine elopgaver

Om EL:CON
EL:CON er en solid, landsdækkende installationsvirksomhed i vækst - i 2017
rundede vi 700 ansatte. EL:CON er ejet af energiselskabet NRGi. Vi er ISO9001-
certificeret og opdateret, når det gælder uddannelse, kurser, løsninger og
dokumentation.
Hos EL:CON har vi fokus på lærlinge med vores helt eget lærlingeprogram.
Vi har som mål, at 20 % af vores timelønnede arbejdsstyrke er lærlinge.
Det er ambitiøst og måske branchens højeste, men vi vil uddanne de bedste
elektrikere.
Kontakt EL:CON på telefon 7266 7080.
Læs mere om os på: www.elcon.dk

EL:CON er én af landets største installationsvirksomheder, og vi kan derfor
tilbyde din virksomhed en »One stop shop« - én leverandør af alle dine
elløsninger. Vores vigtigste opgave er i samarbejde med vores kunder at
finde en elteknisk løsning, der er skræddersyet til dine behov.
EL:CON er landsdækkende med et netværk af afdelinger. Vi har lokal for-
ankring i Middelfart, Nr. Åby og Fredericia, og vi kan trække på hinandens
kompetencer, der giver dig som kunde nogle praktiske fordele i det daglige.
Vi hjælper dig gerne med løsninger til energi- og produktionsoptimering.
Der er store besparelser at hente med de nyeste elløsninger til kontor- og
produktionslokaler – spørg os, hvad vi kan tilbyde dig. Så sætter vi de helt
rigtige kompetencer og specialister på opgaven.

EL:CON i Syd tilbyder:
• Elinstallationer inden for Service-, Industri- og Projektopgaver
• Sikring, videoovervågning
• ABA (brandtekniske installationer)
• Automation, procesanlæg – eltavler, både servicering og egen pro-

duktion
• CTS/bygningsautomatik
• Indeklima (køl og ventilation med mere)
• Termografering af blandt andet eltavler og fjernvarme- og

brugsvandnettet
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Skulle du på et tidspunkt få brug 
for planlægning og gennemførelse 
af et byggeprojekt fra idé til virke-
lighed, så kunne BSO-Rådgivende 
Ingeniører APS – godt blive en 
kommende samarbejdspartner. 
I hvert fald har firmaet adskillige 
kompetencer og stor erfaring in-

den for bygge og anlægsbranchen. 
--Ja, vi rådgiver på mange forskel-
lige områder og et af områderne er 
altså projektledelse, siger indeha-
veren af firmaet, Bjarne Søren-
sen.
Han overtog Middelfarts ældste 
ingeniørfirma i 2008 og har vide-

reført det i en moderne form med 
viden baseret rådgivning inden 
for byggeri. 
- Skal jeg give nogle yderligere 
eksempler på den rådgivning vi 
giver, kunne det være inden for 
drift og vedligehold, projektering 
og bygherrerådgivning. Desuden 
har vi igennem de mangeartede 
opgaver vi har løst igennem årene 
oparbejdet stærke kompetencer 
inden for bl.a. bygningers funk-

tion, de mange forskelligartede 
byggeteknikker, energi, miljørig-
tig og bæredygtig projektering, 
siger Bjarne Sørensen og tilføjer, 
at BSO-rådgivende Ingeniører 
APS Firmaet arbejder sammen 
med kompetente rådgivere for til 
stadighed at give kunderne den 
absolut bedste og mest kompeten-
te rådgivning fra idé til færdigt 
byggeri. 

Rådgivning med 
mange facetter

BSO -Rådgivende Ingeniører APS 
- fra Middelfart har en bred vifte af 
kompetencer inden for rådgivning 
omkring bygge og anlægsbranchen.

Jernbanegade 2A  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 64411966 / 20781966
Hjemmeside: www.bso-ing.dk  ·  Mail: bso@bso-ing.dk

Jernbanegade 2A · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 19 66 · Mobil 20 78 19 66 · bso@bso-ing.dk · www.bso-ing.dk
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Produktudvikling
Heidi Juel Skovrider 
heju@fyens.dk

Ejby: Førerløse biler og kob-
linger, der kan give informa-
tion om, hvornår det er tid til 
service.

Det er noget af det, VBG 
Group Sales arbejder med. 
Virksomheden i Ejby er en del 
af en svensk koncern, og her 
fylder udviklingen af tekno-
logi meget.

- Vi har været en traditionel 
industrivirksomhed i forhold 
til at arbejde med stål, men nu 
har vi et stort hold af el-inge-
niører, der arbejder på at ud-
vikle vores produkter, fortæl-
ler Per Mikkelsen, der sidder i 
Ejby og har ansvaret for salg i 
Norden og England.

- Målet er førerløse biler, og 
det kræver enorme ressourcer 
at udvikle i det felt. Vi er med 
i mange forsøg sammen med 
bilfabrikkerne, og der foregår 
rigtig mange forsøg i små om-
råder, hvor man har accepte-
ret, at man tester det. I Europa 
er det i Sverige.

Per Mikkelsen understreger 
dog, at det ligger langt ude i 

fremtiden at se førerløse biler 
på vejene, for der er især to 
ting, der mangler at blive fun-
det svar på.

kan undgå stop
- Vi er længere fra, end vi tror, 
og jeg tror ikke, at det bliver 
ikke i min tid. For der er to 
ting, vi slet ikke har styr på. 
Det er det juridiske, for i visse 
lande har man besluttet, at 
det er førerens ansvar, hvis det 
går galt, men hvad så hvis der 
ikke er en fører, forklarer han.

- Det andet er, at der er ufat-
telig mange leverandører af 
teknologien, og det skal gå op 
i en højere enhed. Man skal 
have afklaret, hvem der ejer 
hvad, og hvor grænsen går.

Men en ting, som VBG 

Group Sales er ved at udvikle, 
og som ikke er ret langt ude 
i fremtiden, er muligheden 
for at "tale" med sammen-
koblingerne. I begyndelsen af 
det nye år skal en ny form for 
kommunikation testes.

- Vi sender en feltprøve ud, 
hvor man kan kommunikere 
med vores produkt og få data 
om kondition, slitage og re-
servedele, fortæller Per Mik-
kelsen.

- Det betyder, at man kan 
indsamle data, sådan at man 
kan time service og vedlige-
hold af sammenkoblingsde-
len med andet vedligehold, 
så man undgår de stop, som 
ingen ønsker, fordi de ko-
ster penge. Det bliver også en 
hjælp til vores udviklingsafde-

ling, som kan analysere på de 
indsamlede data.

Udviklingen af teknologien 
har fyldt meget hos VBG gen-
nem en del år.

- Vi har en fuldautomati-
seret kobling, som kan styres 
fra førerhuset. Udviklingen af 
den og designet er 10 år gam-
melt, men det er stadig det 
mest moderne, der findes, si-
ger Per Mikkelsen.

Også teknologien i forbin-

delse med produktionen ud-
vikler sig, og her fylder auto-
mation mere og mere.

En særlig historie
Baggrunden er, at VBG Group 
Sales efter finanskrisen har 
samlet al produktion i den 
svenske by Vänersborg, og at 
koncernen i den forbindelse 
lavede en analyse i produkti-
onsapparatet.

- Den undersøgelse viste en-

tydigt, at vi skulle investere, og 
der ligger nu en meget stor in-
vesteringsplan for vores eksi-

Teknologi fylder mere end stål
vbg group sales i ejby sælger sammenkoblinger til lastbiler. Fra at have været en traditionel 
industrivirksomhed fylder produktudvikling og teknologi i dag det meste.

Den danske del af VBG Group Sales er arrangør af 
transportmessen Vestfyn Trækker. Det er et non profit-
arrangement, men fungerer som en del af virksomhedens 
markedsføring. Arkivfoto: Mia Harm Madsen

"  
Det er klart, at når man investerer i ny produktion, 
handler det også om automation, om man kan  
lide det eller ej. Men det er ikke kun for at spare,  
for robotterne overtager en del af de tunge løft.  
Så det er også for at skåne de folk, vi har.
Per MikkelSen,  
AnSVArliG for SAlG i norDen oG enGlAnD, VBG GrouP SAleS

BrenderupAutoservice
Fruerhøjvej 66 • 5464 Brenderup
Tlf. 64 44 15 00

LillebæltAuto
Perikonvej 2 • 5500Middelfart
Tlf. 64 41 87 60

Er din bil
vinterklar?
Kørdenkolde tid
imødemedet

vintertjek
=sikkerhedener i top!
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til tjek!
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Det er noget af det, VBG 
Group Sales arbejder med. 
Virksomheden i Ejby er en del 
af en svensk koncern, og her 
fylder udviklingen af tekno-
logi meget.
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industrivirksomhed i forhold 
til at arbejde med stål, men nu 
har vi et stort hold af el-inge-
niører, der arbejder på at ud-
vikle vores produkter, fortæl-
ler Per Mikkelsen, der sidder i 
Ejby og har ansvaret for salg i 
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- Målet er førerløse biler, og 
det kræver enorme ressourcer 
at udvikle i det felt. Vi er med 
i mange forsøg sammen med 
bilfabrikkerne, og der foregår 
rigtig mange forsøg i små om-
råder, hvor man har accepte-
ret, at man tester det. I Europa 
er det i Sverige.

Per Mikkelsen understreger 
dog, at det ligger langt ude i 

fremtiden at se førerløse biler 
på vejene, for der er især to 
ting, der mangler at blive fun-
det svar på.

kan undgå stop
- Vi er længere fra, end vi tror, 
og jeg tror ikke, at det bliver 
ikke i min tid. For der er to 
ting, vi slet ikke har styr på. 
Det er det juridiske, for i visse 
lande har man besluttet, at 
det er førerens ansvar, hvis det 
går galt, men hvad så hvis der 
ikke er en fører, forklarer han.

- Det andet er, at der er ufat-
telig mange leverandører af 
teknologien, og det skal gå op 
i en højere enhed. Man skal 
have afklaret, hvem der ejer 
hvad, og hvor grænsen går.
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og som ikke er ret langt ude 
i fremtiden, er muligheden 
for at "tale" med sammen-
koblingerne. I begyndelsen af 
det nye år skal en ny form for 
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- Vi sender en feltprøve ud, 
hvor man kan kommunikere 
med vores produkt og få data 
om kondition, slitage og re-
servedele, fortæller Per Mik-
kelsen.

- Det betyder, at man kan 
indsamle data, sådan at man 
kan time service og vedlige-
hold af sammenkoblingsde-
len med andet vedligehold, 
så man undgår de stop, som 
ingen ønsker, fordi de ko-
ster penge. Det bliver også en 
hjælp til vores udviklingsafde-
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- Vi har en fuldautomati-
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melt, men det er stadig det 
mest moderne, der findes, si-
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Her er værktøjet 
der giver din 
virksomhed mere værdi
Firmaet Brugerdata A/S tilbyder virksomheder en IT-løsning, 
der holder styr på de fleste administrative udfordringer.

Drømmer du om at finde en hel-
støbt administrativ IT-løsning på 
internettet, der til fulde holder 
styr på de administrative ud-
fordringer i din virksomhed, så 
bør du rette blikket mod firmaet 
Brugerdata A/S, der har til huse 
i Nørre Åby.
Her tilbyder man nemlig løs-
ningen, ”BD Økonomi”, der er 
udviklet specifikt mod det mål, 
at simplificere virksomhedernes 
administrative opgaver i daglig-
dagen.
--Ja, man kan sige BD Økonomi er 
et specialiseret økonomisk admi-
nistrativt IT-
værktøj, der især er rettet mod 
virksomheder, institutioner og or-
ganisationer, der udfører opgaver 
– for sig selv og/eller for eksterne 

kunder, siger Brugerdata A/Ss di-
rektør Peter Wismer.
Han forklarer desuden, at BD 
Økonomi understøtter det daglige 
arbejde med ordrer og tidsregi-
strering og samtidig er sammen-
bygget med regnskab og løn i én 
og samme løsning.
BD Økonomi kan i den forbindelse 
anvendes til almindelig budgetop-
følgning, men også styre faktisk 
pengeanvendelse indenfor tildelte 
bevillinger.
-Det er i den forbindelse vigtigt at 
understrege, at vi har kontrollen 
med alle moduler og apps, så kun-
den kan være sikker på, at de altid 
kan arbejde sammen. Der er man-
ge indbyggede funktioner, der gør 
den daglige administration nem-
mere, fastslår Peter Wismer.

Skal man give et par eksempler 
på, hvad BD Økonomi indeholder, 
kan man eksempelvis nævne et 
komplet værktøj til time/sag’s 
opgørelser og en løsning til sty-
ring af arbejdstid, ferieregnskab, 
afspadseringsregnskab, flexregn-
skab og lønsystem med lønafreg-
ning, pension, e-indkomst mv.
-Det er kun et par eksempler på, 

hvad BD Økonomi indeholder. Er 
man interesseret i at vide mere 
om løsningen, så kontakt os. Vi 
er altid klar til at tage en snak 
om, hvordan kundernes admini-
stration af deres virksomhed kan 
forbedres, understreger Peter 
Wismer.

Østergade 43
5580 Nørre Aaby
Telefon: 6442 1663
brugerdata(@)brugerdata.dk
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September
dyp selv lys. Aagaardens Lys byder velkommen i lyse 
og hyggelige lokaler. Her kan familien lave hånddyp-
pede lys, nyde forfriskninger fra caféen samt handle 
brugskunst. Tirsdag 11. september-søndag 16. 
september, kl. 10-16.30: Aagaardens Lys, Åbakkevej 
14, Brenderup.

foredrag:  Jesper Wung-Sung. Onsdag 19. september, 
kl. 19.30: Middelfart Bibliotek, Kulturøen, Havnegade 6.

Kirkegårdsvandring Husby. Vore kirkegårde fortæller 
meget om mennesker, der var her på vores sted før 
os. Vi vil derfor gerne invitere alle, der har lyst til at 
være med til en kirkegårdsvandring på Husby kirke-
gård. Søndag 23. september, kl. 11.30: Husby Kirke, 
Storegade 2, Husby.

foredrag:  Abdel Aziz Mahmoud. Mød tv-værten og 
hans mor. Tirsdag 25. september, kl. 19.30: Middelfart 
Bibliotek, Kulturøen, Havnegade 6.

middelfart Bierfest. L  ørdag 29. september, kl. 18: 
Lillebæltshallerne, Færøvej 74-76.

OktOber
nørkleri på én pind. Foredrag om hæklingens histo-
rie. T irsdag 2. oktober, kl. 19.30: Middelfart Bibliotek, 
Kulturøen, Havnegade 6.

25 år i kriminalteknisk afdeling. Foredrag med Leif 
Aasholm, forhenværende kriminalassistent ved Poli-
tiets Kriminaltekniske afdeling. Onsdag 3. oktober, kl. 
14.30: Føns Præstegård, Ronæsbrovej 18.

Spise sammen aften. Er du blevet alene? Men du vil 
stadig gerne være en del af et fællesskab, så kom 
og vær med, når vi mødes en gang om måneden og 
hygger os ved at lave et måltid sammen. Mandage 8. 
oktober, 12. november og 10. december, kl. 16: Strib 
Sognegård, Strib Landevej 1, Strib.

Æbledag i algade - fra torvet til kirken.  
Oplev en festlig markedsdag i æblets tegn.  
Vestfynske frugtavlere sælger af årets æble- 
høst. Lokale producenter tilbyder bl.a. æbleflæsk,  
chokolade, honning, æblekager, rygeost og  
andre lækkerier. Lørdag 13. oktober, kl. 10-14:  
Algade, Middelfart.

det sker i middelfart

middelfart Bierfest. l  ørdag 29. september, kl. 18: 
lillebæltshallerne, færøvej 74-76.

fortsættes 
på side  44
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Middelfart: 7266 7080 | Nr. Åby: 7266 7090 | Fredericia: 7266 7030 | www.elcon.dk

- har både specialisterne
og løsninger til alle dine elopgaver

Om EL:CON
EL:CON er en solid, landsdækkende installationsvirksomhed i vækst - i 2017
rundede vi 700 ansatte. EL:CON er ejet af energiselskabet NRGi. Vi er ISO9001-
certificeret og opdateret, når det gælder uddannelse, kurser, løsninger og
dokumentation.
Hos EL:CON har vi fokus på lærlinge med vores helt eget lærlingeprogram.
Vi har som mål, at 20 % af vores timelønnede arbejdsstyrke er lærlinge.
Det er ambitiøst og måske branchens højeste, men vi vil uddanne de bedste
elektrikere.
Kontakt EL:CON på telefon 7266 7080.
Læs mere om os på: www.elcon.dk

EL:CON er én af landets største installationsvirksomheder, og vi kan derfor
tilbyde din virksomhed en »One stop shop« - én leverandør af alle dine
elløsninger. Vores vigtigste opgave er i samarbejde med vores kunder at
finde en elteknisk løsning, der er skræddersyet til dine behov.
EL:CON er landsdækkende med et netværk af afdelinger. Vi har lokal for-
ankring i Middelfart, Nr. Åby og Fredericia, og vi kan trække på hinandens
kompetencer, der giver dig som kunde nogle praktiske fordele i det daglige.
Vi hjælper dig gerne med løsninger til energi- og produktionsoptimering.
Der er store besparelser at hente med de nyeste elløsninger til kontor- og
produktionslokaler – spørg os, hvad vi kan tilbyde dig. Så sætter vi de helt
rigtige kompetencer og specialister på opgaven.

EL:CON i Syd tilbyder:
• Elinstallationer inden for Service-, Industri- og Projektopgaver
• Sikring, videoovervågning
• ABA (brandtekniske installationer)
• Automation, procesanlæg – eltavler, både servicering og egen pro-

duktion
• CTS/bygningsautomatik
• Indeklima (køl og ventilation med mere)
• Termografering af blandt andet eltavler og fjernvarme- og

brugsvandnettet
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For kort tid siden annonce-
rede et af landets største el-
virksomheder, EL:CON, at man 
ville fortsætte investeringerne 
i en mere eldrevet vognpark. 
Efter for nyligt at have udvidet 
med yderligere 25 elbiler.

-Det er en udvikling, der falder 
fint i tråd med, at vi gør en 
stor indsats for at være en 
grøn virksomhed. Eksempel-
vis har vi EL:CON et stærkt 
samarbejde med Clever- lade-
standere til alle de nye el-biler, 

der lanceres på det danske 
marked,  siger Daniel Kjær 
Sørensen.

I 2019 installerede EL:CON 
således i stort antal ladestan-
dere rundt i hele landet, og det 
tal forventes at stige markant 
i 2020, forklarer Daniel Kjær 
Sørensen, der er servicechef 
hos EL:CON.

Han oplyser desuden, at 
skulle der være kunder, der 
ønsker at gennemføre eller 

have fokus energibesparende 
tiltag i deres virksomheder, 
så er EL:CON altid parat til at 
drøfte mulighederne.

-Hvis kunderne vil have en 
innovativ og lokal partner der 
også sætter fokus på fremti-
den og de grønne løsninger, 
så er EL:CON klar. Langt det 
største besparelsespoten-
tiale i energiforbruget findes 
i optimering af de tekniske 
installationer, men også 
hvilke materialer der anven-

des. Overvågning, korrekt 
sikring og intelligente instal-
lationer er fremtiden.  Hos 
EL:CON kan vi hjælpe med at 
gennemskue mulighederne 
for at gennemføre nye tiltag 
- lige fra gennemgang af 
energiforbruget over bereg-
ning af mulige besparelser til 
installering af nye løsninger, 
der er tilpasset de økonomi-
ske rammer, siger Daniel Kjær 
Sørensen. 

                  – forrest i 
miljøvognen

Læs mere om os på www.elcon.dk
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Skulle du på et tidspunkt få brug 
for planlægning og gennemførelse 
af et byggeprojekt fra idé til virke-
lighed, så kunne BSO-Rådgivende 
Ingeniører APS – godt blive en 
kommende samarbejdspartner. 
I hvert fald har firmaet adskillige 
kompetencer og stor erfaring in-

den for bygge og anlægsbranchen. 
--Ja, vi rådgiver på mange forskel-
lige områder og et af områderne er 
altså projektledelse, siger indeha-
veren af firmaet, Bjarne Søren-
sen.
Han overtog Middelfarts ældste 
ingeniørfirma i 2008 og har vide-

reført det i en moderne form med 
viden baseret rådgivning inden 
for byggeri. 
- Skal jeg give nogle yderligere 
eksempler på den rådgivning vi 
giver, kunne det være inden for 
drift og vedligehold, projektering 
og bygherrerådgivning. Desuden 
har vi igennem de mangeartede 
opgaver vi har løst igennem årene 
oparbejdet stærke kompetencer 
inden for bl.a. bygningers funk-

tion, de mange forskelligartede 
byggeteknikker, energi, miljørig-
tig og bæredygtig projektering, 
siger Bjarne Sørensen og tilføjer, 
at BSO-rådgivende Ingeniører 
APS Firmaet arbejder sammen 
med kompetente rådgivere for til 
stadighed at give kunderne den 
absolut bedste og mest kompeten-
te rådgivning fra idé til færdigt 
byggeri. 

Rådgivning med 
mange facetter

BSO -Rådgivende Ingeniører APS 
- fra Middelfart har en bred vifte af 
kompetencer inden for rådgivning 
omkring bygge og anlægsbranchen.

Jernbanegade 2A  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 64411966 / 20781966
Hjemmeside: www.bso-ing.dk  ·  Mail: bso@bso-ing.dk

Jernbanegade 2A · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 19 66 · Mobil 20 78 19 66 · bso@bso-ing.dk · www.bso-ing.dk
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Velkommen til BSO 
Rådgivende ingeniører

– professionel rådgivning til byggeriet siden 1966

Rådgivning til erhverv & private

22 Torsdag 15. november 2018Fokus på Middelfart

Produktudvikling
Heidi Juel Skovrider 
heju@fyens.dk

Ejby: Førerløse biler og kob-
linger, der kan give informa-
tion om, hvornår det er tid til 
service.

Det er noget af det, VBG 
Group Sales arbejder med. 
Virksomheden i Ejby er en del 
af en svensk koncern, og her 
fylder udviklingen af tekno-
logi meget.

- Vi har været en traditionel 
industrivirksomhed i forhold 
til at arbejde med stål, men nu 
har vi et stort hold af el-inge-
niører, der arbejder på at ud-
vikle vores produkter, fortæl-
ler Per Mikkelsen, der sidder i 
Ejby og har ansvaret for salg i 
Norden og England.

- Målet er førerløse biler, og 
det kræver enorme ressourcer 
at udvikle i det felt. Vi er med 
i mange forsøg sammen med 
bilfabrikkerne, og der foregår 
rigtig mange forsøg i små om-
råder, hvor man har accepte-
ret, at man tester det. I Europa 
er det i Sverige.

Per Mikkelsen understreger 
dog, at det ligger langt ude i 

fremtiden at se førerløse biler 
på vejene, for der er især to 
ting, der mangler at blive fun-
det svar på.

kan undgå stop
- Vi er længere fra, end vi tror, 
og jeg tror ikke, at det bliver 
ikke i min tid. For der er to 
ting, vi slet ikke har styr på. 
Det er det juridiske, for i visse 
lande har man besluttet, at 
det er førerens ansvar, hvis det 
går galt, men hvad så hvis der 
ikke er en fører, forklarer han.

- Det andet er, at der er ufat-
telig mange leverandører af 
teknologien, og det skal gå op 
i en højere enhed. Man skal 
have afklaret, hvem der ejer 
hvad, og hvor grænsen går.

Men en ting, som VBG 

Group Sales er ved at udvikle, 
og som ikke er ret langt ude 
i fremtiden, er muligheden 
for at "tale" med sammen-
koblingerne. I begyndelsen af 
det nye år skal en ny form for 
kommunikation testes.

- Vi sender en feltprøve ud, 
hvor man kan kommunikere 
med vores produkt og få data 
om kondition, slitage og re-
servedele, fortæller Per Mik-
kelsen.

- Det betyder, at man kan 
indsamle data, sådan at man 
kan time service og vedlige-
hold af sammenkoblingsde-
len med andet vedligehold, 
så man undgår de stop, som 
ingen ønsker, fordi de ko-
ster penge. Det bliver også en 
hjælp til vores udviklingsafde-

ling, som kan analysere på de 
indsamlede data.

Udviklingen af teknologien 
har fyldt meget hos VBG gen-
nem en del år.

- Vi har en fuldautomati-
seret kobling, som kan styres 
fra førerhuset. Udviklingen af 
den og designet er 10 år gam-
melt, men det er stadig det 
mest moderne, der findes, si-
ger Per Mikkelsen.

Også teknologien i forbin-

delse med produktionen ud-
vikler sig, og her fylder auto-
mation mere og mere.

En særlig historie
Baggrunden er, at VBG Group 
Sales efter finanskrisen har 
samlet al produktion i den 
svenske by Vänersborg, og at 
koncernen i den forbindelse 
lavede en analyse i produkti-
onsapparatet.

- Den undersøgelse viste en-

tydigt, at vi skulle investere, og 
der ligger nu en meget stor in-
vesteringsplan for vores eksi-

Teknologi fylder mere end stål
vbg group sales i ejby sælger sammenkoblinger til lastbiler. Fra at have været en traditionel 
industrivirksomhed fylder produktudvikling og teknologi i dag det meste.

Den danske del af VBG Group Sales er arrangør af 
transportmessen Vestfyn Trækker. Det er et non profit-
arrangement, men fungerer som en del af virksomhedens 
markedsføring. Arkivfoto: Mia Harm Madsen

"  
Det er klart, at når man investerer i ny produktion, 
handler det også om automation, om man kan  
lide det eller ej. Men det er ikke kun for at spare,  
for robotterne overtager en del af de tunge løft.  
Så det er også for at skåne de folk, vi har.
Per MikkelSen,  
AnSVArliG for SAlG i norDen oG enGlAnD, VBG GrouP SAleS

BrenderupAutoservice
Fruerhøjvej 66 • 5464 Brenderup
Tlf. 64 44 15 00

LillebæltAuto
Perikonvej 2 • 5500Middelfart
Tlf. 64 41 87 60
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fylder udviklingen af tekno-
logi meget.

- Vi har været en traditionel 
industrivirksomhed i forhold 
til at arbejde med stål, men nu 
har vi et stort hold af el-inge-
niører, der arbejder på at ud-
vikle vores produkter, fortæl-
ler Per Mikkelsen, der sidder i 
Ejby og har ansvaret for salg i 
Norden og England.

- Målet er førerløse biler, og 
det kræver enorme ressourcer 
at udvikle i det felt. Vi er med 
i mange forsøg sammen med 
bilfabrikkerne, og der foregår 
rigtig mange forsøg i små om-
råder, hvor man har accepte-
ret, at man tester det. I Europa 
er det i Sverige.

Per Mikkelsen understreger 
dog, at det ligger langt ude i 

fremtiden at se førerløse biler 
på vejene, for der er især to 
ting, der mangler at blive fun-
det svar på.

kan undgå stop
- Vi er længere fra, end vi tror, 
og jeg tror ikke, at det bliver 
ikke i min tid. For der er to 
ting, vi slet ikke har styr på. 
Det er det juridiske, for i visse 
lande har man besluttet, at 
det er førerens ansvar, hvis det 
går galt, men hvad så hvis der 
ikke er en fører, forklarer han.

- Det andet er, at der er ufat-
telig mange leverandører af 
teknologien, og det skal gå op 
i en højere enhed. Man skal 
have afklaret, hvem der ejer 
hvad, og hvor grænsen går.

Men en ting, som VBG 

Group Sales er ved at udvikle, 
og som ikke er ret langt ude 
i fremtiden, er muligheden 
for at "tale" med sammen-
koblingerne. I begyndelsen af 
det nye år skal en ny form for 
kommunikation testes.

- Vi sender en feltprøve ud, 
hvor man kan kommunikere 
med vores produkt og få data 
om kondition, slitage og re-
servedele, fortæller Per Mik-
kelsen.

- Det betyder, at man kan 
indsamle data, sådan at man 
kan time service og vedlige-
hold af sammenkoblingsde-
len med andet vedligehold, 
så man undgår de stop, som 
ingen ønsker, fordi de ko-
ster penge. Det bliver også en 
hjælp til vores udviklingsafde-

ling, som kan analysere på de 
indsamlede data.

Udviklingen af teknologien 
har fyldt meget hos VBG gen-
nem en del år.

- Vi har en fuldautomati-
seret kobling, som kan styres 
fra førerhuset. Udviklingen af 
den og designet er 10 år gam-
melt, men det er stadig det 
mest moderne, der findes, si-
ger Per Mikkelsen.

Også teknologien i forbin-

delse med produktionen ud-
vikler sig, og her fylder auto-
mation mere og mere.

En særlig historie
Baggrunden er, at VBG Group 
Sales efter finanskrisen har 
samlet al produktion i den 
svenske by Vänersborg, og at 
koncernen i den forbindelse 
lavede en analyse i produkti-
onsapparatet.

- Den undersøgelse viste en-

tydigt, at vi skulle investere, og 
der ligger nu en meget stor in-
vesteringsplan for vores eksi-

Teknologi fylder mere end stål
vbg group sales i ejby sælger sammenkoblinger til lastbiler. Fra at have været en traditionel 
industrivirksomhed fylder produktudvikling og teknologi i dag det meste.

Den danske del af VBG Group Sales er arrangør af 
transportmessen Vestfyn Trækker. Det er et non profit-
arrangement, men fungerer som en del af virksomhedens 
markedsføring. Arkivfoto: Mia Harm Madsen

"  
Det er klart, at når man investerer i ny produktion, 
handler det også om automation, om man kan  
lide det eller ej. Men det er ikke kun for at spare,  
for robotterne overtager en del af de tunge løft.  
Så det er også for at skåne de folk, vi har.
Per MikkelSen,  
AnSVArliG for SAlG i norDen oG enGlAnD, VBG GrouP SAleS
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Her er værktøjet 
der giver din 
virksomhed mere værdi
Firmaet Brugerdata A/S tilbyder virksomheder en IT-løsning, 
der holder styr på de fleste administrative udfordringer.

Drømmer du om at finde en hel-
støbt administrativ IT-løsning på 
internettet, der til fulde holder 
styr på de administrative ud-
fordringer i din virksomhed, så 
bør du rette blikket mod firmaet 
Brugerdata A/S, der har til huse 
i Nørre Åby.
Her tilbyder man nemlig løs-
ningen, ”BD Økonomi”, der er 
udviklet specifikt mod det mål, 
at simplificere virksomhedernes 
administrative opgaver i daglig-
dagen.
--Ja, man kan sige BD Økonomi er 
et specialiseret økonomisk admi-
nistrativt IT-
værktøj, der især er rettet mod 
virksomheder, institutioner og or-
ganisationer, der udfører opgaver 
– for sig selv og/eller for eksterne 

kunder, siger Brugerdata A/Ss di-
rektør Peter Wismer.
Han forklarer desuden, at BD 
Økonomi understøtter det daglige 
arbejde med ordrer og tidsregi-
strering og samtidig er sammen-
bygget med regnskab og løn i én 
og samme løsning.
BD Økonomi kan i den forbindelse 
anvendes til almindelig budgetop-
følgning, men også styre faktisk 
pengeanvendelse indenfor tildelte 
bevillinger.
-Det er i den forbindelse vigtigt at 
understrege, at vi har kontrollen 
med alle moduler og apps, så kun-
den kan være sikker på, at de altid 
kan arbejde sammen. Der er man-
ge indbyggede funktioner, der gør 
den daglige administration nem-
mere, fastslår Peter Wismer.

Skal man give et par eksempler 
på, hvad BD Økonomi indeholder, 
kan man eksempelvis nævne et 
komplet værktøj til time/sag’s 
opgørelser og en løsning til sty-
ring af arbejdstid, ferieregnskab, 
afspadseringsregnskab, flexregn-
skab og lønsystem med lønafreg-
ning, pension, e-indkomst mv.
-Det er kun et par eksempler på, 

hvad BD Økonomi indeholder. Er 
man interesseret i at vide mere 
om løsningen, så kontakt os. Vi 
er altid klar til at tage en snak 
om, hvordan kundernes admini-
stration af deres virksomhed kan 
forbedres, understreger Peter 
Wismer.

Østergade 43
5580 Nørre Aaby
Telefon: 6442 1663
brugerdata(@)brugerdata.dk
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dyp selv lys. Aagaardens Lys byder velkommen i lyse 
og hyggelige lokaler. Her kan familien lave hånddyp-
pede lys, nyde forfriskninger fra caféen samt handle 
brugskunst. Tirsdag 11. september-søndag 16. 
september, kl. 10-16.30: Aagaardens Lys, Åbakkevej 
14, Brenderup.

foredrag:  Jesper Wung-Sung. Onsdag 19. september, 
kl. 19.30: Middelfart Bibliotek, Kulturøen, Havnegade 6.

Kirkegårdsvandring Husby. Vore kirkegårde fortæller 
meget om mennesker, der var her på vores sted før 
os. Vi vil derfor gerne invitere alle, der har lyst til at 
være med til en kirkegårdsvandring på Husby kirke-
gård. Søndag 23. september, kl. 11.30: Husby Kirke, 
Storegade 2, Husby.

foredrag:  Abdel Aziz Mahmoud. Mød tv-værten og 
hans mor. Tirsdag 25. september, kl. 19.30: Middelfart 
Bibliotek, Kulturøen, Havnegade 6.

middelfart Bierfest. L  ørdag 29. september, kl. 18: 
Lillebæltshallerne, Færøvej 74-76.

OktOber
nørkleri på én pind. Foredrag om hæklingens histo-
rie. T irsdag 2. oktober, kl. 19.30: Middelfart Bibliotek, 
Kulturøen, Havnegade 6.

25 år i kriminalteknisk afdeling. Foredrag med Leif 
Aasholm, forhenværende kriminalassistent ved Poli-
tiets Kriminaltekniske afdeling. Onsdag 3. oktober, kl. 
14.30: Føns Præstegård, Ronæsbrovej 18.

Spise sammen aften. Er du blevet alene? Men du vil 
stadig gerne være en del af et fællesskab, så kom 
og vær med, når vi mødes en gang om måneden og 
hygger os ved at lave et måltid sammen. Mandage 8. 
oktober, 12. november og 10. december, kl. 16: Strib 
Sognegård, Strib Landevej 1, Strib.

Æbledag i algade - fra torvet til kirken.  
Oplev en festlig markedsdag i æblets tegn.  
Vestfynske frugtavlere sælger af årets æble- 
høst. Lokale producenter tilbyder bl.a. æbleflæsk,  
chokolade, honning, æblekager, rygeost og  
andre lækkerier. Lørdag 13. oktober, kl. 10-14:  
Algade, Middelfart.

det sker i middelfart

middelfart Bierfest. l  ørdag 29. september, kl. 18: 
lillebæltshallerne, færøvej 74-76.

fortsættes 
på side  44

Region Syd

Middelfart: 7266 7080 | Nr. Åby: 7266 7090 | Fredericia: 7266 7030 | www.elcon.dk

- har både specialisterne
og løsninger til alle dine elopgaver

Om EL:CON
EL:CON er en solid, landsdækkende installationsvirksomhed i vækst - i 2017
rundede vi 700 ansatte. EL:CON er ejet af energiselskabet NRGi. Vi er ISO9001-
certificeret og opdateret, når det gælder uddannelse, kurser, løsninger og
dokumentation.
Hos EL:CON har vi fokus på lærlinge med vores helt eget lærlingeprogram.
Vi har som mål, at 20 % af vores timelønnede arbejdsstyrke er lærlinge.
Det er ambitiøst og måske branchens højeste, men vi vil uddanne de bedste
elektrikere.
Kontakt EL:CON på telefon 7266 7080.
Læs mere om os på: www.elcon.dk

EL:CON er én af landets største installationsvirksomheder, og vi kan derfor
tilbyde din virksomhed en »One stop shop« - én leverandør af alle dine
elløsninger. Vores vigtigste opgave er i samarbejde med vores kunder at
finde en elteknisk løsning, der er skræddersyet til dine behov.
EL:CON er landsdækkende med et netværk af afdelinger. Vi har lokal for-
ankring i Middelfart, Nr. Åby og Fredericia, og vi kan trække på hinandens
kompetencer, der giver dig som kunde nogle praktiske fordele i det daglige.
Vi hjælper dig gerne med løsninger til energi- og produktionsoptimering.
Der er store besparelser at hente med de nyeste elløsninger til kontor- og
produktionslokaler – spørg os, hvad vi kan tilbyde dig. Så sætter vi de helt
rigtige kompetencer og specialister på opgaven.

EL:CON i Syd tilbyder:
• Elinstallationer inden for Service-, Industri- og Projektopgaver
• Sikring, videoovervågning
• ABA (brandtekniske installationer)
• Automation, procesanlæg – eltavler, både servicering og egen pro-

duktion
• CTS/bygningsautomatik
• Indeklima (køl og ventilation med mere)
• Termografering af blandt andet eltavler og fjernvarme- og

brugsvandnettet
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For kort tid siden annonce-
rede et af landets største el-
virksomheder, EL:CON, at man 
ville fortsætte investeringerne 
i en mere eldrevet vognpark. 
Efter for nyligt at have udvidet 
med yderligere 25 elbiler.

-Det er en udvikling, der falder 
fint i tråd med, at vi gør en 
stor indsats for at være en 
grøn virksomhed. Eksempel-
vis har vi EL:CON et stærkt 
samarbejde med Clever- lade-
standere til alle de nye el-biler, 

der lanceres på det danske 
marked,  siger Daniel Kjær 
Sørensen.

I 2019 installerede EL:CON 
således i stort antal ladestan-
dere rundt i hele landet, og det 
tal forventes at stige markant 
i 2020, forklarer Daniel Kjær 
Sørensen, der er servicechef 
hos EL:CON.

Han oplyser desuden, at 
skulle der være kunder, der 
ønsker at gennemføre eller 

have fokus energibesparende 
tiltag i deres virksomheder, 
så er EL:CON altid parat til at 
drøfte mulighederne.

-Hvis kunderne vil have en 
innovativ og lokal partner der 
også sætter fokus på fremti-
den og de grønne løsninger, 
så er EL:CON klar. Langt det 
største besparelsespoten-
tiale i energiforbruget findes 
i optimering af de tekniske 
installationer, men også 
hvilke materialer der anven-

des. Overvågning, korrekt 
sikring og intelligente instal-
lationer er fremtiden.  Hos 
EL:CON kan vi hjælpe med at 
gennemskue mulighederne 
for at gennemføre nye tiltag 
- lige fra gennemgang af 
energiforbruget over bereg-
ning af mulige besparelser til 
installering af nye løsninger, 
der er tilpasset de økonomi-
ske rammer, siger Daniel Kjær 
Sørensen. 

                  – forrest i 
miljøvognen

Læs mere om os på www.elcon.dk
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Det velrenommerede murerfirma Rishøj A/S fra 
Gelsted glæder sig nu over at kunne præsentere 
såvel gamle som nye kunder for en ny afdeling i 
firmaet.
--Ja, det er korrekt. Vi er klar med en ny an-
lægsafdeling, hvor vi kan løse opgaver inden for 
jord-, kloak- og belægningsarbejder. Vi er blevet 

Autoriseret Kloakmester og tilmeldt kontrol-
ordningen igennem Danske Kloakmestre, siger 
lederen af anlægsafdelingen, Mikkel Haugsted.
Han kommer fra et job som projektleder ved en 
fynsk entreprenør.  
Ud over den nye anlægsafdeling har Rishøj A/S 
også en murerafdeling og en betonafdeling.

--Vi glæder os meget til at komme i gang med den 
nye afdeling, hvor vil videreføre den gode ser-
vice Rishøj A/S har været kendt for igennem de 
sidste 50 år. Alle opgaver er – uanset om de store 
eller små - i sikker havn hos os, fastslår Mikkel 
Haugsted.

RISHØJ A/S 
UDVIDER
Klar med ny anlægsafdeling

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

Værkstedsvej 14 – 5591 Gelsted – Tlf.: 6449 1128 – post@rishoejas.dk – www.rishoejas.dk

Leder af 
anlægsafdelingen 
Mikkel Haugsted
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Har du som erhvervsdrivende el-
ler privatperson brug for film eller 
fotos taget i højderne, så er firma-
et, Dronesky dk. klar til at yde dig 
professionel assistance.  
Dronesky, dk, der tidligere gik 
under navnet Acuttek, har base i 
Middelfart og har siden 2015 lavet 

professionelle drone-optagelser 
bestående af foto og film med en 
opløselighed helt op til 4k.
-Ja, vi laver optagelser for både 
erhverv, foreninger og private. 
Dronesky er medlem af UAS 
Denmark, og så vi er godkendt af 
Trafikstyrelsen, fortæller indeha-

veren af firmaet, Torben Hansen, 
der også er uddannet drone-pilot.
Han fortæller desuden, at Drone-
sky.dk har de fornødne og lovplig-
tige forsikringer, der gør at fir-
maet må flyve kommercielt både 
indenfor og udenfor bymæssig 
bebyggelse. 

-Optagelserne sker fra luften med 
vores drone og kan kombineres 
med håndholdte optagelser fra 
jorden med samme kamera. Og 
med en funktion  som på dronen, 
der sikrer helt rolige og rystefrie 
optagelser, garanterer Torben 
Hansen. 

De giver dig overblikket
Dronesky.dk tilbyder fotografering og videooptagelser fra såvel luft som jord

Lerbjergvej 29 · 5500 Middelfart · tlf. 40 76 42 21 
www.dronesky.dk · info@dronesky.dk

Firmanavn

Når man som journalist træder 
ind i fabrikshallerne hos POM 
Industries A7S i Middelfart, er 
man ikke i tvivl om, hvad begrebet 
”gang i hjulene” betyder. Overalt 
arbejdes der ihærdigt med svejse-
apparater, lasermaskiner og kant-
bukkere - og overalt syder stemnin-
gen af koncentreret produktion.   

Træder man et par skridt op på en 
mindre afsats beliggende i yder-
kanten af fabrikshallen, så er in-
dehaveren af virksomheden, Kim 
Hansen, ikke i tvivl i om, hvad det 

er for et overblik, man får:

GANG I  HJULENE
-Nej, absolut ikke. Det er en virk-
somhed med masser af gang i 
hjulene og med en flok medarbej-
dere, der gør et stort arbejde for 
at levere professionelt og præcist 
arbejde, siger indehaveren og til-
føjer, at der faktisk er så meget 
gang i hjulene, at han glæder sig 
over begrebet ”vikarbureauer”.

-Ja, dem bruger vi tit i øjeblikket, 
slår han fast.

POM Industries A/S er en ordre-
producerende virksomhed fra 
1990, som fremstiller alt inden for 
stålbranchen.

LØSNINGER FREM  
FOR BEGRÆNSNINGER
Virksomheden råder over et mo-
derne og veludstyret smedeværk-
sted, der modsvarer de krav der 
stilles til alle typer smede-, stål- 
og reparationsopgaver indenfor 
industrimontage, butiksinventar 
og bygningsstål. 

Firmaet har i dag ansat omkring 
40 mand der er repræsenteret ved 
smede, ufaglærte, tegnere og in-
geniører. 

-Ja, vi bestræber os på dagligt 
at yde en professionel indsats for 
alle vores kunder og samarbejds-
partnere, så de får det produkt de 
efterspørger. Vi ser muligheder 
frem for begrænsninger, fastslår 
Kim Hansen.  

Her gør 
de dine 
ideer til 

virkelighed
POM INDUSTRIES A/S 

i Middelfart har så meget gang 
i hjulene, at dagens dont ofte 

må udføres i samarbejde 
med vikarbureauer.

POM Industries A/S
Lollandsvej 11 d  ·  DK-5500 Middelfart  ·  Tlf. 64 41 54 61  ·  E-mail: kim@pom.dk  ·  Web: www.pom.dk 
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- Den lokale opbakning til Harn-
drup Forsamlingshus er overvæl-
dende. I de snart to generationer, 
jeg har været bestyrer, har vi væ-
ret mødestedet for familiefester og 
lokale sammenkomster. 
Det gamle forsamlingshus er efter 
en omfattende renovering for en 
halv snes år siden blevet et moder-
ne mødested.
- Vi fik efterisoleret og tilgænge-

lige handicapfaciliteter, fortæller 
Hanne Jensen. Dette er særlig re-
levant, da forsamlingshuset bl.a. 
tit bliver brugt af pensionist- rej-
seselskaber, som besøger  “Hum-
lemagasinet” -  et museum med et 
stort parkanlæg, der ligger tæt på 
forsamlingshuset.
Familiefester fylder meget i for-
samlingshusets bestillingsbog.
- Det er lige ved, at vi starter et nyt 

år med 100 reservationer, siger 
Hanne Jensen. Dertil kommer et 
utal af generalforsamlinger, mø-
der og mindehøjtideligheder. Vi er 
også rammen om den traditionelle 
Harndrup Revy med bespisning.
Der er plads til 150 spisende gæ-
ster i forsamlingshuset. Den store 
sal kan opdeles, så der for eksem-
pel kan være to konfirmationssel-
skaber.

- Vi er meget fleksible med menuer-
ne. Der er alt fra det traditionelle 
køkken, men vi har også ladet os 
inspirere af både det italienske, 
kinesiske og mexikanske køkken.
Hanne Jensen peger på, at det er 
lokalerne og maden, der er i fokus.
- Vi har den ordning, at drikkeva-
rer kan gæsterne selv medbringe 
til møder, middage og fester.   

Det attraktive mødested 
i Middelfart 
Kommune
- Vi er først og fremmest til for 
lokalområdet, siger Hanne Jensen, 
der i 30 år har været bestyrer af Harndrup 
Forsamlingshus.  
Det betyder ikke, at vi ikke er kendte langt 
ud over Middelfarts kommunes grænser.

Rugårdsvej 73 - 5463 Harndrup - Tlf.: 40385148 -  
Mail: hrj-1@hotmail.com - www.harndrupforsamlingshus.dkHarndrup Forsamlingshus
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I en tid med gang i hjulene kan 
såvel nystartede som etable-
rede virksomheder få brug for 
økonomisk rådgivning med 
jævne mellemrum. Og et af de 
steder, hvor man kan få virk-
somhedsrådgivning bygget 
på erfaring og indsigt er hos 
Terp Virksomhedsrådgivning 
i Middelfart.
--Jeg  tilbyder rådgivning 
til mindre og mellemstore 
virksomheder med det pri-
mære  mål at optimere deres 
indtjening, siger indehaveren 
af virksomheden, Kurt Terp.
Og han fortsætter:
--Mine  mere end 40 års er-
faring, heraf de seneste 30 
år  i forskellige lederjobs,  fra 
ansættelse i 3 forskellige 
pengeinstitutter stiller jeg 

til virksomhedernes rådig-
hed indenfor de områder, 
hvor mine kompetencer kan 
fremme virksomhedernes re-
sultater.
Det kan f.eks. være hvorvidt 
en ønsket investering finan-
sieres, eller det kan være 
en snak om virksomhedens 
økonomiske resultater eller 
om balancen er rigtig skruet 
sammen.
Mange gange bliver jeg kon-
taktet for at drøfte hvorvidt 
indehaverens personlige for-
mue forrentes
og er sammensat, og hvad 
afkastet heraf er eller hvor-
dan det kan forbedres. Ofte 
er rådgivningen baseret på 
langvarige forhold, herunder 
også bestyrelsesarbejde.  

Økonomisk rådgivning
på alle planer

Siøvænget 12  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 21768741
www.terpvirksomhedsraadgivning.com  ·  k.terp@stofanet.dk

Terp Virksomhedsrådgivning      

Terps Virksomhedsrådgivning bygger 
på stor erfaring og indsigt

Som kunde hos os kan du forvente 
kvalitetsarbejde til en 

yderst konkurrencedygtig pris. 

Vi køber reservedele ind via AutoMester 
– så både pris og kvalitet hænger sammen. 

Og du får naturligvis 3 års garanti 
på reservedele!

SKAL DIN BIL 
PÅ VÆRKSTED

 SÅ BOOK ONLINE

Brenderup Autoservice 
Fruerhøjvej 66   ·  5464 Brenderup 

Tlf. 64 44 15 00  ·  Mobil 29 91 33 02

service@brenderup-auto-service.dk

Uanset dit 
bilmærke bevarer du 

fabriksgarantien på bilen 
og får et gyldigt stempel 

i din servicebog!

Mette og Peter Rønhave startede 
PHE Nordic A/S for 20 år siden 
og virksomheden har siden første 
dag været i konstant udvikling. 
Nye ideer og tiltag for virksomhe-
den har sikret en fremgang, trods 
finanskrise og stor konkurrence. 
PHE Nordic A/S operer dagligt 
overalt i verden og forsyner en 
bred vifte af industrier: fødevare, 
fjernvarme, marine og offshore 
– med noget så teknisk som pak-
ninger og plader til pladevarme-
vekslere. 
Derudover har PHE Nordic A/S 
Nordeuropas største renseanlæg 
til plader, samtidig med at virk-
somheden i slutningen af 2019 
endnu en gang udvidede deres la-
ger, hvilket er kundens garanti for 
hurtig levering.

”Størstedelen af vores kunder, 
vælger netop os, fordi vi har et 
stort lager, eget laboratorie og 
egen afdeling til godkendelse 
af kvaliteten. De stoler på vo-
res rådgivning og service, fordi 
vi har mange års erfaring” si-
ger Direktør Mette Rønhave 
Kvalitet og sikkerhed er vigtigt 
for PHE Nordic. Alle paknings-
typer får deres egen unikke streg-
kode og batchnummer. Pladerne 
får lasertryk med type, materiale, 
tykkelse og pladens certifikat-
nummer, så både pakninger og 
plader kan spores fra produktion 
til slutkunde, hvilket skaber opti-
mal sikkerhed.  
I takt med at virksomheden ud-
vikler sig har det også været nød-
vendigt at ansætte flere folk, for 

at kunne følge med, både på værk-
sted, lager og kontor. Arbejds-
kulturen er meget afslappet, man 
ser ofte direktøren med hunden i 
hælene og hver dag samles alle 19 
ansatte til morgenmad og frokost. 
Noget der altid har være vigtigt 
for PHE Nordic er kontakten med 
kunderne, hvor en af sælgerne be-
søger kunder i både Tyskland og 
Norge flere gange om året.  ’’Kun-
derelationen har altid været vig-
tig og det er en ting, der aldrig vil 
gå tabt’’ siger Mette Rønhave
En anden ting, der er vigtig for 
PHE Nordic er at udføre arbejdet 
på en miljørigtig måde. I flere år 
har virksomheden gjort meget i 
at tænke grønne løsninger, rens-
ning af spildevandet, opvarmning 
via pillefyr, da det anses som CO2 

neutralt og ved rensejobs fjerner 
personalet limede pakninger ved 
hjælp af nitrogen, fremfor kemi-
kalier.
Men hvad bringer fremtiden for 
PHE Nordic A/S? Inden længe bli-
ver en ny og opdateret hjemmeside 
offentliggjort, lageret bliver opti-
meret, for at gøre det hurtigere og 
nemmere at få varerne sendt ud i 
verden. 
’’Vi er stolte over vores virksom-
hed og hvad vi har opnået. Hele 
teamet arbejder hårdt for at kom-
me i mål og for at yde den service, 
som vores kunder sætter så stor 
pris på. Vi er alle spændte på hvor-
dan virksomheden udvikler sig de 
næste år, vi er i hvert fald sikre på 
at det ikke bliver kedeligt” siger 
Mette Rønhave  

PHE Nordic A/S 
operer dagligt overalt i verden

Blandt marker, i udkanten af den fynske by Nørre Aaby, 
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- Den lokale opbakning til Harn-
drup Forsamlingshus er overvæl-
dende. I de snart to generationer, 
jeg har været bestyrer, har vi væ-
ret mødestedet for familiefester og 
lokale sammenkomster. 
Det gamle forsamlingshus er efter 
en omfattende renovering for en 
halv snes år siden blevet et moder-
ne mødested.
- Vi fik efterisoleret og tilgænge-

lige handicapfaciliteter, fortæller 
Hanne Jensen. Dette er særlig re-
levant, da forsamlingshuset bl.a. 
tit bliver brugt af pensionist- rej-
seselskaber, som besøger  “Hum-
lemagasinet” -  et museum med et 
stort parkanlæg, der ligger tæt på 
forsamlingshuset.
Familiefester fylder meget i for-
samlingshusets bestillingsbog.
- Det er lige ved, at vi starter et nyt 

år med 100 reservationer, siger 
Hanne Jensen. Dertil kommer et 
utal af generalforsamlinger, mø-
der og mindehøjtideligheder. Vi er 
også rammen om den traditionelle 
Harndrup Revy med bespisning.
Der er plads til 150 spisende gæ-
ster i forsamlingshuset. Den store 
sal kan opdeles, så der for eksem-
pel kan være to konfirmationssel-
skaber.

- Vi er meget fleksible med menuer-
ne. Der er alt fra det traditionelle 
køkken, men vi har også ladet os 
inspirere af både det italienske, 
kinesiske og mexikanske køkken.
Hanne Jensen peger på, at det er 
lokalerne og maden, der er i fokus.
- Vi har den ordning, at drikkeva-
rer kan gæsterne selv medbringe 
til møder, middage og fester.   

Det attraktive mødested 
i Middelfart 
Kommune
- Vi er først og fremmest til for 
lokalområdet, siger Hanne Jensen, 
der i 30 år har været bestyrer af Harndrup 
Forsamlingshus.  
Det betyder ikke, at vi ikke er kendte langt 
ud over Middelfarts kommunes grænser.

Rugårdsvej 73 - 5463 Harndrup - Tlf.: 40385148 -  
Mail: hrj-1@hotmail.com - www.harndrupforsamlingshus.dkHarndrup Forsamlingshus
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Mette og Peter Rønhave startede 
PHE Nordic A/S for 20 år siden 
og virksomheden har siden første 
dag været i konstant udvikling. 
Nye ideer og tiltag for virksomhe-
den har sikret en fremgang, trods 
finanskrise og stor konkurrence. 
PHE Nordic A/S operer dagligt 
overalt i verden og forsyner en 
bred vifte af industrier: fødevare, 
fjernvarme, marine og offshore 
– med noget så teknisk som pak-
ninger og plader til pladevarme-
vekslere. 
Derudover har PHE Nordic A/S 
Nordeuropas største renseanlæg 
til plader, samtidig med at virk-
somheden i slutningen af 2019 
endnu en gang udvidede deres la-
ger, hvilket er kundens garanti for 
hurtig levering.

”Størstedelen af vores kunder, 
vælger netop os, fordi vi har et 
stort lager, eget laboratorie og 
egen afdeling til godkendelse 
af kvaliteten. De stoler på vo-
res rådgivning og service, fordi 
vi har mange års erfaring” si-
ger Direktør Mette Rønhave 
Kvalitet og sikkerhed er vigtigt 
for PHE Nordic. Alle paknings-
typer får deres egen unikke streg-
kode og batchnummer. Pladerne 
får lasertryk med type, materiale, 
tykkelse og pladens certifikat-
nummer, så både pakninger og 
plader kan spores fra produktion 
til slutkunde, hvilket skaber opti-
mal sikkerhed.  
I takt med at virksomheden ud-
vikler sig har det også været nød-
vendigt at ansætte flere folk, for 

at kunne følge med, både på værk-
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hed og hvad vi har opnået. Hele 
teamet arbejder hårdt for at kom-
me i mål og for at yde den service, 
som vores kunder sætter så stor 
pris på. Vi er alle spændte på hvor-
dan virksomheden udvikler sig de 
næste år, vi er i hvert fald sikre på 
at det ikke bliver kedeligt” siger 
Mette Rønhave  

PHE Nordic A/S 
operer dagligt overalt i verden

Blandt marker, i udkanten af den fynske by Nørre Aaby, 
ligger en af Europas førende leverandører af reservedele 

til pladevarmevekslere og ferskvandsgeneratorer.

Baaringvad 18 · DK-5580 Nr. Aaby · Denmark
Tlf. +45 70 202 303

12  13

EF_1-20.indd   13EF_1-20.indd   13 10/02/2020   17:4410/02/2020   17:44

- Den lokale opbakning til Harn-
drup Forsamlingshus er overvæl-
dende. I de snart to generationer, 
jeg har været bestyrer, har vi væ-
ret mødestedet for familiefester og 
lokale sammenkomster. 
Det gamle forsamlingshus er efter 
en omfattende renovering for en 
halv snes år siden blevet et moder-
ne mødested.
- Vi fik efterisoleret og tilgænge-

lige handicapfaciliteter, fortæller 
Hanne Jensen. Dette er særlig re-
levant, da forsamlingshuset bl.a. 
tit bliver brugt af pensionist- rej-
seselskaber, som besøger  “Hum-
lemagasinet” -  et museum med et 
stort parkanlæg, der ligger tæt på 
forsamlingshuset.
Familiefester fylder meget i for-
samlingshusets bestillingsbog.
- Det er lige ved, at vi starter et nyt 

år med 100 reservationer, siger 
Hanne Jensen. Dertil kommer et 
utal af generalforsamlinger, mø-
der og mindehøjtideligheder. Vi er 
også rammen om den traditionelle 
Harndrup Revy med bespisning.
Der er plads til 150 spisende gæ-
ster i forsamlingshuset. Den store 
sal kan opdeles, så der for eksem-
pel kan være to konfirmationssel-
skaber.

- Vi er meget fleksible med menuer-
ne. Der er alt fra det traditionelle 
køkken, men vi har også ladet os 
inspirere af både det italienske, 
kinesiske og mexikanske køkken.
Hanne Jensen peger på, at det er 
lokalerne og maden, der er i fokus.
- Vi har den ordning, at drikkeva-
rer kan gæsterne selv medbringe 
til møder, middage og fester.   

Det attraktive mødested 
i Middelfart 
Kommune
- Vi er først og fremmest til for 
lokalområdet, siger Hanne Jensen, 
der i 30 år har været bestyrer af Harndrup 
Forsamlingshus.  
Det betyder ikke, at vi ikke er kendte langt 
ud over Middelfarts kommunes grænser.

Rugårdsvej 73 - 5463 Harndrup - Tlf.: 40385148 -  
Mail: hrj-1@hotmail.com - www.harndrupforsamlingshus.dkHarndrup Forsamlingshus

1-2_Harndrup Forsamlingshus_1-20p.indd   11-2_Harndrup Forsamlingshus_1-20p.indd   1 03/02/2020   17:1003/02/2020   17:10

I en tid med gang i hjulene kan 
såvel nystartede som etable-
rede virksomheder få brug for 
økonomisk rådgivning med 
jævne mellemrum. Og et af de 
steder, hvor man kan få virk-
somhedsrådgivning bygget 
på erfaring og indsigt er hos 
Terp Virksomhedsrådgivning 
i Middelfart.
--Jeg  tilbyder rådgivning 
til mindre og mellemstore 
virksomheder med det pri-
mære  mål at optimere deres 
indtjening, siger indehaveren 
af virksomheden, Kurt Terp.
Og han fortsætter:
--Mine  mere end 40 års er-
faring, heraf de seneste 30 
år  i forskellige lederjobs,  fra 
ansættelse i 3 forskellige 
pengeinstitutter stiller jeg 

til virksomhedernes rådig-
hed indenfor de områder, 
hvor mine kompetencer kan 
fremme virksomhedernes re-
sultater.
Det kan f.eks. være hvorvidt 
en ønsket investering finan-
sieres, eller det kan være 
en snak om virksomhedens 
økonomiske resultater eller 
om balancen er rigtig skruet 
sammen.
Mange gange bliver jeg kon-
taktet for at drøfte hvorvidt 
indehaverens personlige for-
mue forrentes
og er sammensat, og hvad 
afkastet heraf er eller hvor-
dan det kan forbedres. Ofte 
er rådgivningen baseret på 
langvarige forhold, herunder 
også bestyrelsesarbejde.  

Økonomisk rådgivning
på alle planer

Siøvænget 12  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 21768741
www.terpvirksomhedsraadgivning.com  ·  k.terp@stofanet.dk

Terp Virksomhedsrådgivning      

Terps Virksomhedsrådgivning bygger 
på stor erfaring og indsigt

Som kunde hos os kan du forvente 
kvalitetsarbejde til en 

yderst konkurrencedygtig pris. 

Vi køber reservedele ind via AutoMester 
– så både pris og kvalitet hænger sammen. 

Og du får naturligvis 3 års garanti 
på reservedele!

SKAL DIN BIL 
PÅ VÆRKSTED

 SÅ BOOK ONLINE

Brenderup Autoservice 
Fruerhøjvej 66   ·  5464 Brenderup 

Tlf. 64 44 15 00  ·  Mobil 29 91 33 02

service@brenderup-auto-service.dk

Uanset dit 
bilmærke bevarer du 

fabriksgarantien på bilen 
og får et gyldigt stempel 

i din servicebog!
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ning af spildevandet, opvarmning 
via pillefyr, da det anses som CO2 

neutralt og ved rensejobs fjerner 
personalet limede pakninger ved 
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Men hvad bringer fremtiden for 
PHE Nordic A/S? Inden længe bli-
ver en ny og opdateret hjemmeside 
offentliggjort, lageret bliver opti-
meret, for at gøre det hurtigere og 
nemmere at få varerne sendt ud i 
verden. 
’’Vi er stolte over vores virksom-
hed og hvad vi har opnået. Hele 
teamet arbejder hårdt for at kom-
me i mål og for at yde den service, 
som vores kunder sætter så stor 
pris på. Vi er alle spændte på hvor-
dan virksomheden udvikler sig de 
næste år, vi er i hvert fald sikre på 
at det ikke bliver kedeligt” siger 
Mette Rønhave  
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”Det Lille Snedkeri A/S” med base i Mid-
delfart har nu så stor succes med sine 
produkter, at virksomheden har valgt 
at foretage en millioninvestering i nyt 
udstyr. Helt konkret har firmaet, inve-
steret i en 5-akset CNC-maskine af mær-
ket HOLZ-HER, der kan skære, bore og 
fræse i praktisk taget alle træ- og plast-
produkter.
-Det betyder, at vi kan komme ned på en 
kortere produktionstid og dermed igen, 
at vi kan producere flere enheder, fortæl-
ler Simon Povlsen, der startede Det Lille 

Snedkeri A/S med sin hustru Pernille, 
for 6 år siden.
-Det er heldigvis gået rigtigt godt. Vi har 
fra dag 1 bestræbt os på at fremstille og 
producere kvalitet fra start til slut. Vi 
anvender kun den allerbedste kvalitet i 
materialer, hovedsageligt fra Danmark.
-Med den nye maskine glæder vi os til at 
kunne løse mange flere forskellige op-
gaver, både til private og erhverv. Hvad 
enten det er vores eget design eller en ar-
kitektløsning finder vi glæde og stolthed 
i at løse opgaverne til perfektion.   

Investering i fremtiden
Indkøb af ny maskine åbner for hurtigere produktionstid 

samt håndtering af større opgaver, hos Det Lille Snedkeri A/S.

Alsvej 8C  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 60159544  ·  www.detlillesnedkeri.dk  ·  simon@detlillesnedkeri.dk

Det Lille Snedkeri A/S
Mere end 30 års erfaring fornægter sig ikke

”Tilfredse kunder er vores fremtid”

Hvorfor er vi din lokale bilforhandler?

Ring 64417114 og hør mere om hvad vi kan tilbyde

eller læs mere på www.bilcentret.dk
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                   Bæredygtig lydabsorbering til kreative løsninger

 »  Miljøvenlige akustikplader af 100% 
genanvendeligt PET-plast. 

 »  Innovative og bæredygtige akustik- 
løsninger både til private hjem og  
kontormiljøer.

 »  Funktionelt og kreativt design med 
mulighed for skræddersyede løsninger. 

 »  Forbedring af indeklima, velvære og 
livskvalitet gennem lydabsorbering og 
støjreducering. 

+45 77 344 322 • info@aqdeco.com • Fabriksvej 2 • 5592 Ejby, Fyn
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”Det Lille Snedkeri A/S” med base i Mid-
delfart har nu så stor succes med sine 
produkter, at virksomheden har valgt 
at foretage en millioninvestering i nyt 
udstyr. Helt konkret har firmaet, inve-
steret i en 5-akset CNC-maskine af mær-
ket HOLZ-HER, der kan skære, bore og 
fræse i praktisk taget alle træ- og plast-
produkter.
-Det betyder, at vi kan komme ned på en 
kortere produktionstid og dermed igen, 
at vi kan producere flere enheder, fortæl-
ler Simon Povlsen, der startede Det Lille 

Snedkeri A/S med sin hustru Pernille, 
for 6 år siden.
-Det er heldigvis gået rigtigt godt. Vi har 
fra dag 1 bestræbt os på at fremstille og 
producere kvalitet fra start til slut. Vi 
anvender kun den allerbedste kvalitet i 
materialer, hovedsageligt fra Danmark.
-Med den nye maskine glæder vi os til at 
kunne løse mange flere forskellige op-
gaver, både til private og erhverv. Hvad 
enten det er vores eget design eller en ar-
kitektløsning finder vi glæde og stolthed 
i at løse opgaverne til perfektion.   

Investering i fremtiden
Indkøb af ny maskine åbner for hurtigere produktionstid 

samt håndtering af større opgaver, hos Det Lille Snedkeri A/S.
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                   Bæredygtig lydabsorbering til kreative løsninger

 »  Miljøvenlige akustikplader af 100% 
genanvendeligt PET-plast. 

 »  Innovative og bæredygtige akustik- 
løsninger både til private hjem og  
kontormiljøer.

 »  Funktionelt og kreativt design med 
mulighed for skræddersyede løsninger. 

 »  Forbedring af indeklima, velvære og 
livskvalitet gennem lydabsorbering og 
støjreducering. 

+45 77 344 322 • info@aqdeco.com • Fabriksvej 2 • 5592 Ejby, Fyn



Akustikfirmaet, AQdeco, har så 
stor succes, man sidste år valgte 
at udvide maskinparken. Virk-
somheden kan nu møde kundernes 
behov i en sådan grad, man har 
valgt at flytte til større og bedre 
omgivelser i Ejby, hvor virksom-

heden har plads til at følge med 
den stigende efterspørgsel.
AQdeco specialiserer sig i lydab-
sorberende akustikløsninger 
og salg af kvalitetsfilt til både 
tekniske og dekorative formål, 
men specielt firmaets AQsorb-

akustikplader er blevet en stor 
succes.
-Det handler simpelthen om, at 
det er en helt ekstraordinær mil-
jøvenlig løsning, fortæller salgs- 
og marketingansvarlig, Kristine 
Frandsen.
-Hos AQdeco ønsker vi at gøre en 
indsats mod yderlig forurening af 
verdenshavene, og det gør vi ved 
at sørge for, at vores AQsorb aku-
stikplader er produceret af 100% 

genanvendeligt plastik, hvoraf op 
til 90% af dette er post-consumer 
content. Altså allerede genanvendt 
plastik. Hver eneste AQsorb-plade 
er fremstillet af mindst 72 pla-
stikflasker, der er fisket op fra 
verdenshavene og anvendt som 
råmateriale i produktionen. På 
den måde bliver plasten fjernet fra 
havet, før det bliver nedbrudt til 
et stadie, hvor det ikke længere er 
muligt, forklarer salgschefen.  

Akustikfirma er 
klar til udvidelse
Miljøvenlige akustikplader er 
et stort hit i Skandinavien 

Fabriksvej 2  ·  5592 Ejby  ·  Tlf.: 77 344 322
Hjemmeside: www.aqdeco.com  ·  Mail: info@aqdeco.com
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SKAL HAVEN 
LIGNE EN PARK 
– SÅ RING TIL STARK 
HVAD VI LAVER

• Græsslåning

• Hækklipning

• Træfældning

• Flishugning

• Fræsning

• Sugning af blade

• Rivning af gårdsplads

• Nye anlæggelser

• Fejning

• Med mere

Tlf. 30 30 72 18
starkhavepark@outlook.dk

TRAVLHED HOS 
TRAP+ A/S

Tilfredse kunder, samt stigende tilgang af kunder sender 
TRAP+ A/S på jagt efter flere montører.

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

SEKS KOMPETENCER  
UNDER SAMME TAG

Væksten i Trekantområdet 
fortsætter. Nye virksom-
heder kommer til, og flere 

er på tegnebrættet. Det går godt 
- i særdeleshed for indehaveren 
af TRAP+ A/S, Jesper Blaaberg. 
Jesper har flere gange har udvidet 
sin virksomhed og dette senest 
med overtagelse af Fredericia-
virksomheden, Thorkild Madsens 
VVS-afdeling, som nu også drives 
af TRAP+ med opgaver indenfor 
VVS, blik, ventilation, tele/data 
og alarm.

- For TRAP+ sker der en fortsat 
udvikling i Trekantområdet, si-
ger Jesper Blaaberg. Vi kan i dag 
servicere kunder på både Fyn og 
i store dele af Midtjylland fra vo-
res store lager og værksted i Mid-
delfart og gennem vores tætte og 
fleksible net af montører og ser-
vicevogne.

Dygtige medarbejdere  
styrker betydeligt
- Med de seneste udvidelser er 
rammerne nu på plads. Vi har 

kompetente medarbejdere, der 
kender området og vores kunder. 
Det styrker os hver dag i konkur-
rencen. Ved overtagelser og sam-
arbejdsaftaler har vi fået tilført 
dygtige ledere og erfarne medar-
bejdere. Det har muliggjort, at vi 
har kunnet optimere driften og 
konkurrenceevnen. Det spor vil vi 
fortsat følge. 

Mandal Allé 10 
5500 Middelfart
Tlf. 6441 0530 
info@trap.as
www.trap.as 
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Express 
express1@jfmedier.dk

Middelfart: Børnetelefonen 
havde sidste år 50.000 sam-
taler med børn og unge om 
alt fra kærlighed, uvenskab, 
mobning og forældrenes 
skilsmisse til overgreb. Bør-
netelefonen er bemandet 
med frivillige, som sidder 
klar ved telefonen fra kl. 11-
23 året rundt.

Torsdag 11. oktober er der 

"Bag for en Sag", hvor børn 
fra SFO’en på Lillebæltsko-
len i Middelfart bager for at 
samle penge ind til Børnete-
lefonen.

- Vi er rigtig glade for, at 
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 lyt-
ter og hjælper, siger Rasmus 
Kjeldahl, direktør i Børns Vil-
kår.

Børn bager for en god sag

Express 
express11@jfmedier.dk

ejby: Kunst kender som be-
kendt ingen alder. Selv de 
mindste hænder kan frem-
bringe værker, der tåler op-
mærksomhed, og i Ejby er 
det blevet en god og fast tra-
dition, at dagplejebørnene 
maler billeder på små lær-
reder, som efterfølgende ud-
stilles, så alle besøgende kan 

nyde godt af ungernes kunst. 
Børnenes malerier bliver så-
ledes udstillet på Ejby Biblio-
tek i uge 42.

En kunstudstilling skal na-
turligvis åbnes med en ferni-
sering, så torsdag 11. oktober 
klokken 16.00 inviteres der til 
fernisering på Ejby Bibliotek. 
Her tager dagplejen imod, og 
de små kunstnere vil natur-
ligvis også selv være til stede.

/Exp

Ejbys dagplejebørn  
udstiller malerier

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

Søren Gottwald 
sgo@fyens.dk

ejby: En epoke er slut i Ejby. 
Nedbrydningsfirmaet P. Ole-
sen & Sønner har den sidste 
måned haft travlt med at rive 
det gamle Ejby Rådhus ned 
for at gøre plads til 42 fami-
lieboliger på grunden. Kun 
rådhusets fælleshus bliver til-
bage, det kommer til at fun-
gere som fælleshus for Bo-
ligforeningen Lillebælts nye 
byggeri.

Boligerne bliver på 75, 85 
og 95 kvadratmeter og pla-
ceres i fire rækker i et grønt 
område. 

Går det efter planen, vil de 
være klar til indflytning i for-
året 2020.

Arkitekt Eske Ramvad, der 
har slået stregerne, fortæller, 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. Rum-
ligt 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 der-
for også gennemlyste, forkla-
rer 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 udvalg-
te steder at supplere teglen 
med et espalier i lærketræ 
med blomstrende vedbend 
af blåregn og kaprifolium, si-
ger Eske Ramvad.

Vejen banes for  
nye boliger i Ejby
det gamle ejby rådhus rives nu ned for at gøre plads til 42 familieboliger, 
som boligforeningen Lillebælt forventer står klar i foråret 2020.

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

TRAP+ OPRUSTER IGEN

TRAP+ kan med stor glæde
præsentere autoriseret VVS-
installatør 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 VVS-
og blikkenslagerarbejde, er du
velkommen til at kontakte Dennis
og vores VVS- og Blikkenslager-

afdeling på 64 41 05 30

Døgnservice • 6 kompetencer under ét tag!

Dennis Petersen
Autoriseret VVS-installatør

Se hele programmet på naturama.dk

Farlige dyr – DM i kakerlakvæddeløb – Dissektion
af rovdyr – Pindsvinedag – Videnskabsteater –
Krokodillejægerne og nat på museet – Magisk aften
med levende ugler – Cirkus Insektico – Hør hvordan
ravnen, narhvalen, ulven og slangerne blev til
uhyggelige myter – Lys med din lommelygte
når lyset slukkes og skatten skal findes.

Tirsdag, onsdag og torsdag
Cafeen er åben så aftensmaden kan
indtages i (u-)hyggelige omgivelser.

Aftenåbent
tirsdag, onsdag
og torsdag til

kl. 20.30

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

Magisk
aften på

Naturama

Efterårsf rie på Naturama

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

0 Kerteminde · T. 6532 4200

Lav din egen drage
og sæler – se på drag
drageæg. Vær med i d
konkurrence og den sto

Drag
på Fjo
i efterå

Kæmpe dragefest på
Kerteminde Nordstrand
Lørdag den 20. oktober fra kl. 10
16.00. Oplev drageentusiaster fra
Danmark opsætte store flotte drag

ferie

Fjord&Bælt · Margrethes Plads 1 · 5300

e – oplev dissektion af marsvin
gelignende fisk og lav dit eget
den daglige krabbefanger-
ore DM-finale.

gefestival
jord&Bælt
rårsferien

Vi har åbent alle
dage i efterårsferien.

d
0.00–
ra hele

ger.

Se hele
programmet på
fjordbaelt.dk

Nu kåres
årets

krabbefanger!

PRISMATCH

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

Assens
Det gamle Sygehus

Odensevej 29A
Tlf. 6471 4141

www.lisealfi.dk
v/klinisk tandtekniker

Lise Alfi

NYE TÆNDER
Implantatprotese (tryklås)

25 års erfaring med
fremstilling af tandproteser

Medlem af
LLandsforeningen af Kliniske Tandteknikere

TRAP+ A/S på Mandal Allé i Middelfart er et firma med mange kompetencer.  
Både indenfor el, VVS, blik, ventilation, tele/data og alarm tilbyder TRAP+ driftssikre  
løsninger af høj kvalitet. Gennem blandt andet virksomhedsovertagelser har Middelfart-
firmaet vokset sig større og større, som tiden er gået - dette senest med overtagelse  
af Thorkild Madsen i Fredericia. 

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

Elektriker- og VVS-firmaet, 
TRAP+ A/S med base i Middel-
fart har lige nu så travlt, at fir-
maet er gået på jagt efter yderli-
gere arbejdskraft.
--Ja, vi leder specielt efter montø-
rer til vores afdelinger for VVS-ar-
bejde, el-arbejde og installationer 
af alarmer. Vi har en stigende til-
gang af nye kunder, og det kræver 
selvfølgelig, at vi også er med rent 
mandskabsmæssigt, fastslår inde-
haveren af TRAP+ i Middelfart, 
Jesper Blaaberg.
Han forklarer videre, at hans fir-
ma udover VVS-arbejde, el-arbejde 
og installation af alarmer også kan 
tilbyde ekspertise inden for tele/

data, ventilation og blik-arbejde. 
Derudover har Trap+ A/S også en 
veletableret industriafdeling, hvor 
de både løser enkelte opgaver, samt 
hele entrepriser.
-Med mere end 60 medarbejdere 
har vi eksperter inden for alle de 
felter, vi arbejder med. Vi er rig-
tig stærke på de enkelte områder, 
men vi tager også gerne ansvaret 
for hele entreprisen. Vi udfører 
entrepriser med projektudvikling, 
rådgivning og udførelse, og vi ar-
bejder indenfor alle former for pro-
jektering af nybyggeri, udvidelser, 
renoveringsopgaver, erhvervsbyg-
gerier og private boliger, siger Jes-
per Blaaberg. 

Tlf.: 6441 4936
Alsvej 5  ·  5500 Middelfart  ·  bogholderi@villysauto.dk

KØB OG SALG AF BRUGTE BILER

Villy’s Auto

SERVICE
- MED GARANTI!

16  17

EF_1-20.indd   16EF_1-20.indd   16 10/02/2020   17:4410/02/2020   17:44



Akustikfirmaet, AQdeco, har så 
stor succes, man sidste år valgte 
at udvide maskinparken. Virk-
somheden kan nu møde kundernes 
behov i en sådan grad, man har 
valgt at flytte til større og bedre 
omgivelser i Ejby, hvor virksom-

heden har plads til at følge med 
den stigende efterspørgsel.
AQdeco specialiserer sig i lydab-
sorberende akustikløsninger 
og salg af kvalitetsfilt til både 
tekniske og dekorative formål, 
men specielt firmaets AQsorb-

akustikplader er blevet en stor 
succes.
-Det handler simpelthen om, at 
det er en helt ekstraordinær mil-
jøvenlig løsning, fortæller salgs- 
og marketingansvarlig, Kristine 
Frandsen.
-Hos AQdeco ønsker vi at gøre en 
indsats mod yderlig forurening af 
verdenshavene, og det gør vi ved 
at sørge for, at vores AQsorb aku-
stikplader er produceret af 100% 

genanvendeligt plastik, hvoraf op 
til 90% af dette er post-consumer 
content. Altså allerede genanvendt 
plastik. Hver eneste AQsorb-plade 
er fremstillet af mindst 72 pla-
stikflasker, der er fisket op fra 
verdenshavene og anvendt som 
råmateriale i produktionen. På 
den måde bliver plasten fjernet fra 
havet, før det bliver nedbrudt til 
et stadie, hvor det ikke længere er 
muligt, forklarer salgschefen.  

Akustikfirma er 
klar til udvidelse
Miljøvenlige akustikplader er 
et stort hit i Skandinavien 

Fabriksvej 2  ·  5592 Ejby  ·  Tlf.: 77 344 322
Hjemmeside: www.aqdeco.com  ·  Mail: info@aqdeco.com
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Trap+ søger dygtige 

medarbejdere indenfor 

El, VVS og Alarm! 

Tlf. 64 41 05 30

EL • VVS • VENTILATION • TELE/DATA • ALARM

Mandal Allé 10
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 05 30

info@trap.as
www.trap.as

FOREBYG INDBRUD MED EN 
ALARM FRA TRAP+ 
• Fleksible løsninger på alarmsystemer    
   til både erhverv og private 
• Vi leverer altid kundetilpassede  
   løsninger og kyndig vejledning

ER DIT GASFYR KLAR TIL EN 
NY FYRINGSSÆSON? 
• Trap+ tilbyder serviceaftale på din           
   gaskedel 
• Med et serviceeftersyn sikrer du, at 
   din gaskedel yder sit optimale 

DØGNSERVICE PÅ TLF. 64 41 05 30

Kontakt os for nærmere info på tlf. 64 41 05 30 eller info@trap.as                   www.trap.as          TrapMiddelfart

TRAVLHED HOS 
TRAP+ A/S

Tilfredse kunder, samt stigende tilgang af kunder sender 
TRAP+ A/S på jagt efter flere montører.

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

SEKS KOMPETENCER  
UNDER SAMME TAG

Væksten i Trekantområdet 
fortsætter. Nye virksom-
heder kommer til, og flere 

er på tegnebrættet. Det går godt 
- i særdeleshed for indehaveren 
af TRAP+ A/S, Jesper Blaaberg. 
Jesper har flere gange har udvidet 
sin virksomhed og dette senest 
med overtagelse af Fredericia-
virksomheden, Thorkild Madsens 
VVS-afdeling, som nu også drives 
af TRAP+ med opgaver indenfor 
VVS, blik, ventilation, tele/data 
og alarm.

- For TRAP+ sker der en fortsat 
udvikling i Trekantområdet, si-
ger Jesper Blaaberg. Vi kan i dag 
servicere kunder på både Fyn og 
i store dele af Midtjylland fra vo-
res store lager og værksted i Mid-
delfart og gennem vores tætte og 
fleksible net af montører og ser-
vicevogne.

Dygtige medarbejdere  
styrker betydeligt
- Med de seneste udvidelser er 
rammerne nu på plads. Vi har 

kompetente medarbejdere, der 
kender området og vores kunder. 
Det styrker os hver dag i konkur-
rencen. Ved overtagelser og sam-
arbejdsaftaler har vi fået tilført 
dygtige ledere og erfarne medar-
bejdere. Det har muliggjort, at vi 
har kunnet optimere driften og 
konkurrenceevnen. Det spor vil vi 
fortsat følge. 

Mandal Allé 10 
5500 Middelfart
Tlf. 6441 0530 
info@trap.as
www.trap.as 
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Express 
express1@jfmedier.dk

Middelfart: Børnetelefonen 
havde sidste år 50.000 sam-
taler med børn og unge om 
alt fra kærlighed, uvenskab, 
mobning og forældrenes 
skilsmisse til overgreb. Bør-
netelefonen er bemandet 
med frivillige, som sidder 
klar ved telefonen fra kl. 11-
23 året rundt.

Torsdag 11. oktober er der 

"Bag for en Sag", hvor børn 
fra SFO’en på Lillebæltsko-
len i Middelfart bager for at 
samle penge ind til Børnete-
lefonen.

- Vi er rigtig glade for, at 
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 lyt-
ter og hjælper, siger Rasmus 
Kjeldahl, direktør i Børns Vil-
kår.

Børn bager for en god sag

Express 
express11@jfmedier.dk

ejby: Kunst kender som be-
kendt ingen alder. Selv de 
mindste hænder kan frem-
bringe værker, der tåler op-
mærksomhed, og i Ejby er 
det blevet en god og fast tra-
dition, at dagplejebørnene 
maler billeder på små lær-
reder, som efterfølgende ud-
stilles, så alle besøgende kan 

nyde godt af ungernes kunst. 
Børnenes malerier bliver så-
ledes udstillet på Ejby Biblio-
tek i uge 42.

En kunstudstilling skal na-
turligvis åbnes med en ferni-
sering, så torsdag 11. oktober 
klokken 16.00 inviteres der til 
fernisering på Ejby Bibliotek. 
Her tager dagplejen imod, og 
de små kunstnere vil natur-
ligvis også selv være til stede.

/Exp

Ejbys dagplejebørn  
udstiller malerier

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

Søren Gottwald 
sgo@fyens.dk

ejby: En epoke er slut i Ejby. 
Nedbrydningsfirmaet P. Ole-
sen & Sønner har den sidste 
måned haft travlt med at rive 
det gamle Ejby Rådhus ned 
for at gøre plads til 42 fami-
lieboliger på grunden. Kun 
rådhusets fælleshus bliver til-
bage, det kommer til at fun-
gere som fælleshus for Bo-
ligforeningen Lillebælts nye 
byggeri.

Boligerne bliver på 75, 85 
og 95 kvadratmeter og pla-
ceres i fire rækker i et grønt 
område. 

Går det efter planen, vil de 
være klar til indflytning i for-
året 2020.

Arkitekt Eske Ramvad, der 
har slået stregerne, fortæller, 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. Rum-
ligt 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 der-
for også gennemlyste, forkla-
rer 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 udvalg-
te steder at supplere teglen 
med et espalier i lærketræ 
med blomstrende vedbend 
af blåregn og kaprifolium, si-
ger Eske Ramvad.

Vejen banes for  
nye boliger i Ejby
det gamle ejby rådhus rives nu ned for at gøre plads til 42 familieboliger, 
som boligforeningen Lillebælt forventer står klar i foråret 2020.
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TRAP+ OPRUSTER IGEN

TRAP+ kan med stor glæde
præsentere autoriseret VVS-
installatør 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 VVS-
og blikkenslagerarbejde, er du
velkommen til at kontakte Dennis
og vores VVS- og Blikkenslager-

afdeling på 64 41 05 30

Døgnservice • 6 kompetencer under ét tag!

Dennis Petersen
Autoriseret VVS-installatør

Se hele programmet på naturama.dk

Farlige dyr – DM i kakerlakvæddeløb – Dissektion
af rovdyr – Pindsvinedag – Videnskabsteater –
Krokodillejægerne og nat på museet – Magisk aften
med levende ugler – Cirkus Insektico – Hør hvordan
ravnen, narhvalen, ulven og slangerne blev til
uhyggelige myter – Lys med din lommelygte
når lyset slukkes og skatten skal findes.

Tirsdag, onsdag og torsdag
Cafeen er åben så aftensmaden kan
indtages i (u-)hyggelige omgivelser.

Aftenåbent
tirsdag, onsdag
og torsdag til

kl. 20.30

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

Magisk
aften på

Naturama

Efterårsf rie på Naturama

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

0 Kerteminde · T. 6532 4200

Lav din egen drage
og sæler – se på drag
drageæg. Vær med i d
konkurrence og den sto

Drag
på Fjo
i efterå

Kæmpe dragefest på
Kerteminde Nordstrand
Lørdag den 20. oktober fra kl. 10
16.00. Oplev drageentusiaster fra
Danmark opsætte store flotte drag

ferie

Fjord&Bælt · Margrethes Plads 1 · 5300

e – oplev dissektion af marsvin
gelignende fisk og lav dit eget
den daglige krabbefanger-
ore DM-finale.

gefestival
jord&Bælt
rårsferien

Vi har åbent alle
dage i efterårsferien.

d
0.00–
ra hele

ger.

Se hele
programmet på
fjordbaelt.dk

Nu kåres
årets

krabbefanger!

PRISMATCH

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

Assens
Det gamle Sygehus

Odensevej 29A
Tlf. 6471 4141

www.lisealfi.dk
v/klinisk tandtekniker

Lise Alfi

NYE TÆNDER
Implantatprotese (tryklås)

25 års erfaring med
fremstilling af tandproteser

Medlem af
LLandsforeningen af Kliniske Tandteknikere

TRAP+ A/S på Mandal Allé i Middelfart er et firma med mange kompetencer.  
Både indenfor el, VVS, blik, ventilation, tele/data og alarm tilbyder TRAP+ driftssikre  
løsninger af høj kvalitet. Gennem blandt andet virksomhedsovertagelser har Middelfart-
firmaet vokset sig større og større, som tiden er gået - dette senest med overtagelse  
af Thorkild Madsen i Fredericia. 

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

Elektriker- og VVS-firmaet, 
TRAP+ A/S med base i Middel-
fart har lige nu så travlt, at fir-
maet er gået på jagt efter yderli-
gere arbejdskraft.
--Ja, vi leder specielt efter montø-
rer til vores afdelinger for VVS-ar-
bejde, el-arbejde og installationer 
af alarmer. Vi har en stigende til-
gang af nye kunder, og det kræver 
selvfølgelig, at vi også er med rent 
mandskabsmæssigt, fastslår inde-
haveren af TRAP+ i Middelfart, 
Jesper Blaaberg.
Han forklarer videre, at hans fir-
ma udover VVS-arbejde, el-arbejde 
og installation af alarmer også kan 
tilbyde ekspertise inden for tele/

data, ventilation og blik-arbejde. 
Derudover har Trap+ A/S også en 
veletableret industriafdeling, hvor 
de både løser enkelte opgaver, samt 
hele entrepriser.
-Med mere end 60 medarbejdere 
har vi eksperter inden for alle de 
felter, vi arbejder med. Vi er rig-
tig stærke på de enkelte områder, 
men vi tager også gerne ansvaret 
for hele entreprisen. Vi udfører 
entrepriser med projektudvikling, 
rådgivning og udførelse, og vi ar-
bejder indenfor alle former for pro-
jektering af nybyggeri, udvidelser, 
renoveringsopgaver, erhvervsbyg-
gerier og private boliger, siger Jes-
per Blaaberg. 

16  17

EF_1-20.indd   17EF_1-20.indd   17 10/02/2020   17:4410/02/2020   17:44

Akustikfirmaet, AQdeco, har så 
stor succes, man sidste år valgte 
at udvide maskinparken. Virk-
somheden kan nu møde kundernes 
behov i en sådan grad, man har 
valgt at flytte til større og bedre 
omgivelser i Ejby, hvor virksom-

heden har plads til at følge med 
den stigende efterspørgsel.
AQdeco specialiserer sig i lydab-
sorberende akustikløsninger 
og salg af kvalitetsfilt til både 
tekniske og dekorative formål, 
men specielt firmaets AQsorb-

akustikplader er blevet en stor 
succes.
-Det handler simpelthen om, at 
det er en helt ekstraordinær mil-
jøvenlig løsning, fortæller salgs- 
og marketingansvarlig, Kristine 
Frandsen.
-Hos AQdeco ønsker vi at gøre en 
indsats mod yderlig forurening af 
verdenshavene, og det gør vi ved 
at sørge for, at vores AQsorb aku-
stikplader er produceret af 100% 

genanvendeligt plastik, hvoraf op 
til 90% af dette er post-consumer 
content. Altså allerede genanvendt 
plastik. Hver eneste AQsorb-plade 
er fremstillet af mindst 72 pla-
stikflasker, der er fisket op fra 
verdenshavene og anvendt som 
råmateriale i produktionen. På 
den måde bliver plasten fjernet fra 
havet, før det bliver nedbrudt til 
et stadie, hvor det ikke længere er 
muligt, forklarer salgschefen.  

Akustikfirma er 
klar til udvidelse
Miljøvenlige akustikplader er 
et stort hit i Skandinavien 

Fabriksvej 2  ·  5592 Ejby  ·  Tlf.: 77 344 322
Hjemmeside: www.aqdeco.com  ·  Mail: info@aqdeco.com
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SKAL HAVEN 
LIGNE EN PARK 
– SÅ RING TIL STARK 
HVAD VI LAVER

• Græsslåning

• Hækklipning

• Træfældning

• Flishugning

• Fræsning

• Sugning af blade

• Rivning af gårdsplads

• Nye anlæggelser

• Fejning

• Med mere

Tlf. 30 30 72 18
starkhavepark@outlook.dk

TRAVLHED HOS 
TRAP+ A/S

Tilfredse kunder, samt stigende tilgang af kunder sender 
TRAP+ A/S på jagt efter flere montører.

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

SEKS KOMPETENCER  
UNDER SAMME TAG

Væksten i Trekantområdet 
fortsætter. Nye virksom-
heder kommer til, og flere 

er på tegnebrættet. Det går godt 
- i særdeleshed for indehaveren 
af TRAP+ A/S, Jesper Blaaberg. 
Jesper har flere gange har udvidet 
sin virksomhed og dette senest 
med overtagelse af Fredericia-
virksomheden, Thorkild Madsens 
VVS-afdeling, som nu også drives 
af TRAP+ med opgaver indenfor 
VVS, blik, ventilation, tele/data 
og alarm.

- For TRAP+ sker der en fortsat 
udvikling i Trekantområdet, si-
ger Jesper Blaaberg. Vi kan i dag 
servicere kunder på både Fyn og 
i store dele af Midtjylland fra vo-
res store lager og værksted i Mid-
delfart og gennem vores tætte og 
fleksible net af montører og ser-
vicevogne.

Dygtige medarbejdere  
styrker betydeligt
- Med de seneste udvidelser er 
rammerne nu på plads. Vi har 

kompetente medarbejdere, der 
kender området og vores kunder. 
Det styrker os hver dag i konkur-
rencen. Ved overtagelser og sam-
arbejdsaftaler har vi fået tilført 
dygtige ledere og erfarne medar-
bejdere. Det har muliggjort, at vi 
har kunnet optimere driften og 
konkurrenceevnen. Det spor vil vi 
fortsat følge. 

Mandal Allé 10 
5500 Middelfart
Tlf. 6441 0530 
info@trap.as
www.trap.as 
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Express 
express1@jfmedier.dk

Middelfart: Børnetelefonen 
havde sidste år 50.000 sam-
taler med børn og unge om 
alt fra kærlighed, uvenskab, 
mobning og forældrenes 
skilsmisse til overgreb. Bør-
netelefonen er bemandet 
med frivillige, som sidder 
klar ved telefonen fra kl. 11-
23 året rundt.

Torsdag 11. oktober er der 

"Bag for en Sag", hvor børn 
fra SFO’en på Lillebæltsko-
len i Middelfart bager for at 
samle penge ind til Børnete-
lefonen.

- Vi er rigtig glade for, at 
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 lyt-
ter og hjælper, siger Rasmus 
Kjeldahl, direktør i Børns Vil-
kår.

Børn bager for en god sag

Express 
express11@jfmedier.dk

ejby: Kunst kender som be-
kendt ingen alder. Selv de 
mindste hænder kan frem-
bringe værker, der tåler op-
mærksomhed, og i Ejby er 
det blevet en god og fast tra-
dition, at dagplejebørnene 
maler billeder på små lær-
reder, som efterfølgende ud-
stilles, så alle besøgende kan 

nyde godt af ungernes kunst. 
Børnenes malerier bliver så-
ledes udstillet på Ejby Biblio-
tek i uge 42.

En kunstudstilling skal na-
turligvis åbnes med en ferni-
sering, så torsdag 11. oktober 
klokken 16.00 inviteres der til 
fernisering på Ejby Bibliotek. 
Her tager dagplejen imod, og 
de små kunstnere vil natur-
ligvis også selv være til stede.

/Exp

Ejbys dagplejebørn  
udstiller malerier

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

Søren Gottwald 
sgo@fyens.dk

ejby: En epoke er slut i Ejby. 
Nedbrydningsfirmaet P. Ole-
sen & Sønner har den sidste 
måned haft travlt med at rive 
det gamle Ejby Rådhus ned 
for at gøre plads til 42 fami-
lieboliger på grunden. Kun 
rådhusets fælleshus bliver til-
bage, det kommer til at fun-
gere som fælleshus for Bo-
ligforeningen Lillebælts nye 
byggeri.

Boligerne bliver på 75, 85 
og 95 kvadratmeter og pla-
ceres i fire rækker i et grønt 
område. 

Går det efter planen, vil de 
være klar til indflytning i for-
året 2020.

Arkitekt Eske Ramvad, der 
har slået stregerne, fortæller, 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. Rum-
ligt 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 der-
for også gennemlyste, forkla-
rer 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 udvalg-
te steder at supplere teglen 
med et espalier i lærketræ 
med blomstrende vedbend 
af blåregn og kaprifolium, si-
ger Eske Ramvad.

Vejen banes for  
nye boliger i Ejby
det gamle ejby rådhus rives nu ned for at gøre plads til 42 familieboliger, 
som boligforeningen Lillebælt forventer står klar i foråret 2020.
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TRAP+ OPRUSTER IGEN

TRAP+ kan med stor glæde
præsentere autoriseret VVS-
installatør 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 VVS-
og blikkenslagerarbejde, er du
velkommen til at kontakte Dennis
og vores VVS- og Blikkenslager-

afdeling på 64 41 05 30

Døgnservice • 6 kompetencer under ét tag!

Dennis Petersen
Autoriseret VVS-installatør

Se hele programmet på naturama.dk

Farlige dyr – DM i kakerlakvæddeløb – Dissektion
af rovdyr – Pindsvinedag – Videnskabsteater –
Krokodillejægerne og nat på museet – Magisk aften
med levende ugler – Cirkus Insektico – Hør hvordan
ravnen, narhvalen, ulven og slangerne blev til
uhyggelige myter – Lys med din lommelygte
når lyset slukkes og skatten skal findes.

Tirsdag, onsdag og torsdag
Cafeen er åben så aftensmaden kan
indtages i (u-)hyggelige omgivelser.

Aftenåbent
tirsdag, onsdag
og torsdag til

kl. 20.30

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

Magisk
aften på

Naturama

Efterårsf rie på Naturama

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

0 Kerteminde · T. 6532 4200

Lav din egen drage
og sæler – se på drag
drageæg. Vær med i d
konkurrence og den sto

Drag
på Fjo
i efterå

Kæmpe dragefest på
Kerteminde Nordstrand
Lørdag den 20. oktober fra kl. 10
16.00. Oplev drageentusiaster fra
Danmark opsætte store flotte drag

ferie

Fjord&Bælt · Margrethes Plads 1 · 5300

e – oplev dissektion af marsvin
gelignende fisk og lav dit eget
den daglige krabbefanger-
ore DM-finale.

gefestival
jord&Bælt
rårsferien

Vi har åbent alle
dage i efterårsferien.

d
0.00–
ra hele

ger.

Se hele
programmet på
fjordbaelt.dk

Nu kåres
årets

krabbefanger!

PRISMATCH

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

Assens
Det gamle Sygehus

Odensevej 29A
Tlf. 6471 4141

www.lisealfi.dk
v/klinisk tandtekniker

Lise Alfi

NYE TÆNDER
Implantatprotese (tryklås)

25 års erfaring med
fremstilling af tandproteser

Medlem af
LLandsforeningen af Kliniske Tandteknikere

TRAP+ A/S på Mandal Allé i Middelfart er et firma med mange kompetencer.  
Både indenfor el, VVS, blik, ventilation, tele/data og alarm tilbyder TRAP+ driftssikre  
løsninger af høj kvalitet. Gennem blandt andet virksomhedsovertagelser har Middelfart-
firmaet vokset sig større og større, som tiden er gået - dette senest med overtagelse  
af Thorkild Madsen i Fredericia. 

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

Elektriker- og VVS-firmaet, 
TRAP+ A/S med base i Middel-
fart har lige nu så travlt, at fir-
maet er gået på jagt efter yderli-
gere arbejdskraft.
--Ja, vi leder specielt efter montø-
rer til vores afdelinger for VVS-ar-
bejde, el-arbejde og installationer 
af alarmer. Vi har en stigende til-
gang af nye kunder, og det kræver 
selvfølgelig, at vi også er med rent 
mandskabsmæssigt, fastslår inde-
haveren af TRAP+ i Middelfart, 
Jesper Blaaberg.
Han forklarer videre, at hans fir-
ma udover VVS-arbejde, el-arbejde 
og installation af alarmer også kan 
tilbyde ekspertise inden for tele/

data, ventilation og blik-arbejde. 
Derudover har Trap+ A/S også en 
veletableret industriafdeling, hvor 
de både løser enkelte opgaver, samt 
hele entrepriser.
-Med mere end 60 medarbejdere 
har vi eksperter inden for alle de 
felter, vi arbejder med. Vi er rig-
tig stærke på de enkelte områder, 
men vi tager også gerne ansvaret 
for hele entreprisen. Vi udfører 
entrepriser med projektudvikling, 
rådgivning og udførelse, og vi ar-
bejder indenfor alle former for pro-
jektering af nybyggeri, udvidelser, 
renoveringsopgaver, erhvervsbyg-
gerier og private boliger, siger Jes-
per Blaaberg. 

Tlf.: 6441 4936
Alsvej 5  ·  5500 Middelfart  ·  bogholderi@villysauto.dk

KØB OG SALG AF BRUGTE BILER

Villy’s Auto

SERVICE
- MED GARANTI!
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Kolomore i Middelfart har 25 års 
erfaring med industrilakering. 
Virksomheden er flyttet til større 
lokaler på Værkstedsvej i Middel-
fart og har netop taget endnu en 
fuldautomatisk sprøjtelinje i brug. 
Kolomore maler på metal, plast, 
komposit og træ.

- Vi er den sikre underleverandør til 
industrien, siger Bo Hjorth Jensen. 
Vi har travlt med opgaver for nogle 
af de største danske produktions-
virksomheder. 

Levering til tiden
For Bo Hjorth Jensen fyldte de pri-
vate kunder mest i begyndelsen. Si-
den kom maler- og tømrermestre til. 
Med de nye og større lokaler og sprøj-
telinjer blev det muligt at seriepro-
ducere og blive fast underleverandør 
for virksomheder som har outsourcet 
deres overfladebehandling.

Køkkener kan fås i andre farver end hvid
Kolomore kan alt inden for industrilakering, maling og overfladebehandling, 
og vi er kendt som sikker underleverandør for industrien, siger Bo Hjorth 
Jensen, Kolomore i Middelfart.

- Vores fortsatte vækst baserer sig 
på moderne teknologi og levering til 
aftalt tid, siger Bo Hjorth Jensen. 
Vi er i dag den sikre leverandør til 
den ordreproducerende industri. 
Vores kunder er konkurrenceud-
satte og skal naturligvis lige som 
Kolomore leve op til de højeste krav 
i branchen.

Han peger også på, at Kolomore 
sprøjtemaler døre, køkkenlåger, 

Værkstedsvej 16 C, 5500 Middelfart
Tlf. 93 96 18 28  |  Mail: bhj@kolomore.com  |  www.kolomore.com

borde, stole og designermøbler for 
private, så de er i samme kvalitet, 
som hvis de lige var blevet produce-
ret på fabrikken.

- Vores kunder kan forvente at høre 
fra os med et uforpligtende tilbud 
indenfor 24 timer, og vores vare-
mærke vil fortsat være kvalitet og 
konkurrencedygtige priser, siger 
Bo Hjorth Jensen.  

Står du og har brug for ny arbejds-
kraft – faglært eller ufaglært – så 
er Middelfart Kommune så abso-
lut en medspiller, der er værd at få 
med på banen. Dels har kommunen 
et jobcenter, der gør en stor indsats 
for at få ledige ud på arbejdsmar-
kedet og sikre at virksomhederne 
kan rekruttere kvalificeret arbejds-
kraft, dels gøres der en stor indsats 
for at give den bedste service til po-
tentielle nytilflyttere.  

Der er mange overvejelser, når fa-
milien overvejer at flytte til et nyt 
område. Hos os her i Middelfart 

er der mulighed for at bestille et 
individuelt møde, hvor vi tager fat 
på de udfordringer, der vedrører 
familien. Det kan eksempelvis 
være spørgsmål omkring ny bolig, 
jobmuligheder til medfølgende æg-
tefælle og skole til børnene, siger 
bosætningskonsulent Anne Marie 
Klausen. 

Middelfart Kommune slipper dog 
ikke tilflytterne, når først de har bo-
sat sig i kommunen.

– Vi arrangerer netværksmøder, 
hver den første fredag i måneden. 

Det foregår på forskellige cafeer i 
byen og er rigtigt fint besøgt. For til-
flyttere er det tit sådan, at man ikke 
har noget netværk, når man flytter 
til en ny by og derfor er netværks-
møderne en fin indgang til at få en, 
siger Anne Marie Klausen.

På beskæftigelsesområdet kan 
man roligt konkludere, at Middel-
fart Kommune har stor succes. 
Således viser en analyse fra Dansk 
Erhverv, at kommunen har oplevet 
en jobfremgang på 240 fuldtidsjob 
fra 1. til 2. kvartal i 2019. Det svarer 
til en fremgang på 1,7 procent, og 

det er 1,5 procentpoint over lands-
gennemsnittet.

Endnu flottere er det, at der det se-
neste år er sket en vækst på 1117 
fuldtidsjob i Middelfart Kommune. 
Det svarer til en vækst på 8,4 pro-
cent, og det er den højeste procent-
vise vækst blandt alle landets 98 
kommuner.

–  Og for mig som  bosætningskon-
sulent betyder det, at jeg får  flere 
henvendelser end nogensinde før, 
hvilket jo bare er dejligt, fastslår 
Anne Marie Klausen.  

Gearet til at 
tage imod dine 
nyansatte
Med 1117 nye fuldtidsjob i Middelfart 
Kommune det seneste år, er der slået 
ny jobrekord – og kommunen gør også 
en stor indsats for give nytilflyttere 
den bedste modtagelse.
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Koldinghave 18  ·  5591 Gelsted
www.boreteknik.dk

Boreteknik a/s
 

Udfører geotekniske og miljøtekniske boreopgaver 
i hele landet. Vi arbejder for en lang række af landets 

Rådgivende Virksomheder, Arkitekter, 
Kommuner, Regioner, Stat og private.

 
Vore erfarne borefolk, har alle 

Brøndboreuddannelsen, samt diverse uddannelser  
indenfor Transport, Banearbejde, Vejarbejde m.m.

Boreteknik a/s

Alt i Harley-Davidson udstyr, 
bikes og beklædning

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

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

Alt i Harley-Davidson udstyr, 
bikes og beklædning

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

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

Alt i Harley-Davidson udstyr, 
bikes og beklædning

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

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

Alt i Harley-Davidson udstyr, 
bikes og beklædning

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

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

Alt i 
Harley Davidson-udstyr,

bikes og 
beklædning…

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

  Tlf.: +45 64 40 25 54 . ironbike@profibermail.dk
www.ironbikes.dk

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
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- Fremtiden har holdt sit indtog 
hos os, vi har styr på den teknolo-
giske omstilling så som el-hybrid 
og hvad der er på vej, siger Mar-
tin Ingvardsen. Vi er flyttet til 
Fabriksvej 2, hvor vi nu har et 
topmoderne værksted.

- Vi er seks mand på værkstedet, 
og alle har en passion for special- 
og racerbiler. Vi råder over det 
nyeste og mest avancerede test-

udstyr - bl.a. med originale te-
stere til Audi, BMW, Mercedes, 
Mini, Rolls Royce, porche og VW.

- Værkstedet råder over en HYDRI-
VE-maskine til brintmotor-rens og 
diverse maskine til skylning af 
gearkasser, og vi har adgang til de 
biltekniske data, så man kan trygt 
overlade sin bil til os.
Stempel i servicebogen
Martin Ingvardsen peger på, at 

branchen ikke har en smiley-ord-
ning, men et tjek fra MJ-Auto-
service i servicebogen kommer 
meget tæt på. 
- Vi udfører service og reparation 
efter fabrikkernes forskrifter, 
og vi stempler i servicebogen, så 
bilen ikke mister fabriksgaranti.
- Vi ved, hvor vigtigt det er, at vi 
som værksted er klar at løse de 
mange forskellige opgaver, som 
opstår i forbindelse med service 

og reparation af almindelige og 
specialbiler - både de nye mo-
derne og classic. Og vi har endnu 
ikke mødt en opgave, hvor vi har 
givet op.  

Få en smiley i servicebogen
- Vi har styr på alle bilmærker - også de mere specielle, så kunderne kan trygt få serviceret 
deres bil hos os, siger Martin Ingvardsen, der er indehaver af MJ-Autoservice i Nørre Aaby. 
Virksomheden har vokseværk og er derfor flyttet til nye og større lokaler.

Fabriksvej 2  -   5580  Nørre Aaby   -  Tlf.: 4085 6211  -  Mail: info@mjautoservice.dk  -  www.mjservice.dk
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Martin Frederiksen startede i 
2007 Carlshøj Tømrer og Snedker. 
Han har fyldt godt op i kalende-
ren med nybyggeri af træhuse for 
bl.a. Trelleborg Huse og Scanwo 
og renoveringer og tilbygninger 
for både private og virksomheder.
- Carlshøj Tømrer og Snedker har 
som regel tre mand i virksomhe-
den, og vi ser os selv som en på-

lidelig og konkurrencedygtig un-
derleverandør til nybyggeri, siger 
Martin Frederiksen. Vi har løben-
de jobs på Fyn for Trelleborg Huse 
og Scanwo, der bygger træhuse.

Energirigtige løsninger
- Det er spændende opgaver, 
blandt andet med byggeri af 
0-energihuse og konventionelle 

villaer og fritidshuse. Som hoved-
entreprenør har vi mange opgaver 
ind imellem, hvor vi er med fra 
starten med forslag til moderni-
sering og energirigtige løsninger, 
hvad enten der er tale om renove-
ring af ældre ejendomme eller til-
bygninger af både private boliger 
og virksomheder.
- Vi har ligesom vores kunder 

glæde af de lave renter og gode 
låne- og tilskudsmuligheder, der 
er i markedet. Vi har fortsat en 
bolig-job-ordning, som betyder, at 
boliger bliver bedre isolerede og 
får nye døre og vinduer, der hur-
tigt er tjent hjem igen ved energi-
besparelser, siger Martin Frede-
riksen.  

Ekspert i træhuse og 
bygningsrenoveringer

Carlshøjvej 13, 5464 Brenderup
Telefon: 20 66 84 94 – Mail: cts@cts-martin.dkCarlshøj Tømrer og Snedker ApS
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Harndrup
autogården

Harndrup
autogården

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

2011 Opel Astra 1,6 Enjoy ST
Grå-Koks (Metal), vinterhjul, airc., fjernb.
c.lås, fartpilot, startspærre, auto. nedbl.
bakspejl, udv. temp. måler, regnsensor, sæ-
devarme, højdejust. forsæde, el-ruder, el-
spejle m/varme, cd/radio, multifunktionsrat,
isofix, bagagerumsdækken, tågelygter, 8
airbags, abs, esp, servo, hvide blink, indfar-
vede kofangere, service ok, træk, 1 ejer.

86.000 km ........................129.800

2013 Peugeot 208 1,0 VTi Active
Hvid, 15" alufælge, airc., fjernb. c.lås, fart-
pilot, kørecomputer, infocenter, startspærre,
udv. temp. måler, sædevarme, højdejust.
forsæde, el-ruder, el-spejle m/varme, hånd-
frit til mobil, bluetooth, isofix, bagagerums-
dækken, tågelygter, 6 airbags, abs, esp,
servo, service ok, mørktonede ruder i bag.

65.000 km............................84.800

Med 
vores stempel 

i servicebogen
er du dækket ind 

– også på garantien

på nye biler!

Rugårdsvej 72-74
Tlf. 6488 1511

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

2013 Opel Astra 1,4 T 140
Enjoy 
Sølvmetal, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, startspærre, udv. temp. måler,
regnsensor, sædevarme, højdejust. for-
sæde, el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio,
multifunktionsrat, isofix, bagagerumsdæk-
ken, kopholder, 8 airbags, abs, esp, servo,
hvide blink, indfarvede kofangere, ikke ryger,
service ok, træk, læderrat med varme.

86.000 km ...............139.800

2016 Opel Karl 1,0 Enjoy
Sortmetal, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, infocenter, startspærre, udv.
temp. måler, højdejust. forsæde, el-ruder, el-
spejle m/varme, multifunktionsrat, isofix, ba-
gagerumsdækken, kopholder, 6 airbags,
abs, esp, servo, hvide blink, indfarvede ko-
fangere, 1 ejer, service ok

36.000 km.....................89.800

Mulighed for gratis lånebil ved reparation 
- både for erhverv og private

Ved bilkøb i denne måned trækker
vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD

Rugårdsvej 72-74  ·  Tlf. 6488 1511

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk
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Med 
vores stempel 

i servicebogen
er du dækket ind 

– også på garantien

på nye biler!

Rugårdsvej 72-74
Tlf. 6488 1511

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

2013 Opel Astra 1,4 T 140
Enjoy 
Sølvmetal, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, startspærre, udv. temp. måler,
regnsensor, sædevarme, højdejust. for-
sæde, el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio,
multifunktionsrat, isofix, bagagerumsdæk-
ken, kopholder, 8 airbags, abs, esp, servo,
hvide blink, indfarvede kofangere, ikke ryger,
service ok, træk, læderrat med varme.

86.000 km ...............139.800

2016 Opel Karl 1,0 Enjoy
Sortmetal, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, infocenter, startspærre, udv.
temp. måler, højdejust. forsæde, el-ruder, el-
spejle m/varme, multifunktionsrat, isofix, ba-
gagerumsdækken, kopholder, 6 airbags,
abs, esp, servo, hvide blink, indfarvede ko-
fangere, 1 ejer, service ok

36.000 km.....................89.800

Mulighed for gratis lånebil ved reparation 
- både for erhverv og private

Ved bilkøb i denne måned trækker
vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

Ved bilkøb i denne måned trækker
vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD
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www.autogaarden-harndrup.dk

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

Ved bilkøb i denne måned trækker
vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD

Find yderligere oplysninger på

www.autogaarden-harndrup.dk

 GRATIS BILVASK 
– når du får serviceret 

bilen hos os

Værkstedsvej 4 - 5500 Middelfart - Telefon: 64414044
Mail: mekanikerenmiddelfart@gmail.com 

 www.mekanikerenmiddelfart.dk

MEKANIKEREN

Indehaveren af Svendborg Ind-
ramning, Thomas Mauritzen, fik 
rig mulighed for at leve op til sine 
principper om et højt serviceni-
veau og høj faglig kvalitet overfor 
sine kunder, da han for nylig fik en 
uventet opgave i forbindelse med 
den igangværende internationale 
festival, Svendborg Graphic.
--Ja, en større engelsk udstilling 
af illustrationer nåede ikke frem 
tid tiden, hvilket betød, at vi på 

meget kort tid måtte indramme 
adskillige kunstværker. Vi nåede 
det, men det var helt klart en ud-
fordring og en spændende opgave, 
fortæller Thomas Mauritzen. 
Han overtog Svendborg Indram-
ning 1. juli 2019, og har i dag en 
medarbejder.
90 procent af arbejdet i forretnin-
gen er i dag indramning, mens de 
sidste ti procent repræsenterer di-
verse glasarbejde.

-Vi har erfaring med indram-
ning af alle slags emner. F.eks. 
kan nævnes indramning af fo-
tos, grafik, plakater, maleri, 
landkort, broderi og akvarel-
ler. Vi har prøver på over 500 

rammelister i butikken – fra high 
tech aluminiumsrammer over træ 
med guld, sølv, sort og lud til gode 
gammeldags guldrammeprofiler, 
siger Thomas Mauritzen.  

SERVICE OG KVALITET I  HØJSÆDET
Svendborg Indramning kom på hårdt arbejde, 
da international festival løb ind i problemer. 

Tinghusgade 26  ·  5700 Svendborg  ·  Telefon: 28 44 64 75
www.svendborg-indramning.dk  ·  th@svendborg-indramning.dk

1-2_Svendborg Indraming_1-20P.indd   11-2_Svendborg Indraming_1-20P.indd   1 05/02/2020   16:3505/02/2020   16:35

24  25

EF_1-20.indd   25EF_1-20.indd   25 10/02/2020   17:4510/02/2020   17:45



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
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- Fremtiden har holdt sit indtog 
hos os, vi har styr på den teknolo-
giske omstilling så som el-hybrid 
og hvad der er på vej, siger Mar-
tin Ingvardsen. Vi er flyttet til 
Fabriksvej 2, hvor vi nu har et 
topmoderne værksted.

- Vi er seks mand på værkstedet, 
og alle har en passion for special- 
og racerbiler. Vi råder over det 
nyeste og mest avancerede test-

udstyr - bl.a. med originale te-
stere til Audi, BMW, Mercedes, 
Mini, Rolls Royce, porche og VW.

- Værkstedet råder over en HYDRI-
VE-maskine til brintmotor-rens og 
diverse maskine til skylning af 
gearkasser, og vi har adgang til de 
biltekniske data, så man kan trygt 
overlade sin bil til os.
Stempel i servicebogen
Martin Ingvardsen peger på, at 

branchen ikke har en smiley-ord-
ning, men et tjek fra MJ-Auto-
service i servicebogen kommer 
meget tæt på. 
- Vi udfører service og reparation 
efter fabrikkernes forskrifter, 
og vi stempler i servicebogen, så 
bilen ikke mister fabriksgaranti.
- Vi ved, hvor vigtigt det er, at vi 
som værksted er klar at løse de 
mange forskellige opgaver, som 
opstår i forbindelse med service 

og reparation af almindelige og 
specialbiler - både de nye mo-
derne og classic. Og vi har endnu 
ikke mødt en opgave, hvor vi har 
givet op.  

Få en smiley i servicebogen
- Vi har styr på alle bilmærker - også de mere specielle, så kunderne kan trygt få serviceret 
deres bil hos os, siger Martin Ingvardsen, der er indehaver af MJ-Autoservice i Nørre Aaby. 
Virksomheden har vokseværk og er derfor flyttet til nye og større lokaler.

Fabriksvej 2  -   5580  Nørre Aaby   -  Tlf.: 4085 6211  -  Mail: info@mjautoservice.dk  -  www.mjservice.dk
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Martin Frederiksen startede i 
2007 Carlshøj Tømrer og Snedker. 
Han har fyldt godt op i kalende-
ren med nybyggeri af træhuse for 
bl.a. Trelleborg Huse og Scanwo 
og renoveringer og tilbygninger 
for både private og virksomheder.
- Carlshøj Tømrer og Snedker har 
som regel tre mand i virksomhe-
den, og vi ser os selv som en på-

lidelig og konkurrencedygtig un-
derleverandør til nybyggeri, siger 
Martin Frederiksen. Vi har løben-
de jobs på Fyn for Trelleborg Huse 
og Scanwo, der bygger træhuse.

Energirigtige løsninger
- Det er spændende opgaver, 
blandt andet med byggeri af 
0-energihuse og konventionelle 

villaer og fritidshuse. Som hoved-
entreprenør har vi mange opgaver 
ind imellem, hvor vi er med fra 
starten med forslag til moderni-
sering og energirigtige løsninger, 
hvad enten der er tale om renove-
ring af ældre ejendomme eller til-
bygninger af både private boliger 
og virksomheder.
- Vi har ligesom vores kunder 

glæde af de lave renter og gode 
låne- og tilskudsmuligheder, der 
er i markedet. Vi har fortsat en 
bolig-job-ordning, som betyder, at 
boliger bliver bedre isolerede og 
får nye døre og vinduer, der hur-
tigt er tjent hjem igen ved energi-
besparelser, siger Martin Frede-
riksen.  

Ekspert i træhuse og 
bygningsrenoveringer

Carlshøjvej 13, 5464 Brenderup
Telefon: 20 66 84 94 – Mail: cts@cts-martin.dkCarlshøj Tømrer og Snedker ApS
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Koldinghave 18  ·  5591 Gelsted
www.boreteknik.dk

Boreteknik a/s
 

Udfører geotekniske og miljøtekniske boreopgaver 
i hele landet. Vi arbejder for en lang række af landets 

Rådgivende Virksomheder, Arkitekter, 
Kommuner, Regioner, Stat og private.

 
Vore erfarne borefolk, har alle 

Brøndboreuddannelsen, samt diverse uddannelser  
indenfor Transport, Banearbejde, Vejarbejde m.m.

Boreteknik a/s

Alt i Harley-Davidson udstyr, 
bikes og beklædning

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

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

Alt i Harley-Davidson udstyr, 
bikes og beklædning

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

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

Alt i Harley-Davidson udstyr, 
bikes og beklædning

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

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

Alt i Harley-Davidson udstyr, 
bikes og beklædning

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

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

Alt i 
Harley Davidson-udstyr,

bikes og 
beklædning…

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

  Tlf.: +45 64 40 25 54 . ironbike@profibermail.dk
www.ironbikes.dk

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
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- Fremtiden har holdt sit indtog 
hos os, vi har styr på den teknolo-
giske omstilling så som el-hybrid 
og hvad der er på vej, siger Mar-
tin Ingvardsen. Vi er flyttet til 
Fabriksvej 2, hvor vi nu har et 
topmoderne værksted.

- Vi er seks mand på værkstedet, 
og alle har en passion for special- 
og racerbiler. Vi råder over det 
nyeste og mest avancerede test-

udstyr - bl.a. med originale te-
stere til Audi, BMW, Mercedes, 
Mini, Rolls Royce, porche og VW.

- Værkstedet råder over en HYDRI-
VE-maskine til brintmotor-rens og 
diverse maskine til skylning af 
gearkasser, og vi har adgang til de 
biltekniske data, så man kan trygt 
overlade sin bil til os.
Stempel i servicebogen
Martin Ingvardsen peger på, at 

branchen ikke har en smiley-ord-
ning, men et tjek fra MJ-Auto-
service i servicebogen kommer 
meget tæt på. 
- Vi udfører service og reparation 
efter fabrikkernes forskrifter, 
og vi stempler i servicebogen, så 
bilen ikke mister fabriksgaranti.
- Vi ved, hvor vigtigt det er, at vi 
som værksted er klar at løse de 
mange forskellige opgaver, som 
opstår i forbindelse med service 

og reparation af almindelige og 
specialbiler - både de nye mo-
derne og classic. Og vi har endnu 
ikke mødt en opgave, hvor vi har 
givet op.  

Få en smiley i servicebogen
- Vi har styr på alle bilmærker - også de mere specielle, så kunderne kan trygt få serviceret 
deres bil hos os, siger Martin Ingvardsen, der er indehaver af MJ-Autoservice i Nørre Aaby. 
Virksomheden har vokseværk og er derfor flyttet til nye og større lokaler.

Fabriksvej 2  -   5580  Nørre Aaby   -  Tlf.: 4085 6211  -  Mail: info@mjautoservice.dk  -  www.mjservice.dk
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Martin Frederiksen startede i 
2007 Carlshøj Tømrer og Snedker. 
Han har fyldt godt op i kalende-
ren med nybyggeri af træhuse for 
bl.a. Trelleborg Huse og Scanwo 
og renoveringer og tilbygninger 
for både private og virksomheder.
- Carlshøj Tømrer og Snedker har 
som regel tre mand i virksomhe-
den, og vi ser os selv som en på-

lidelig og konkurrencedygtig un-
derleverandør til nybyggeri, siger 
Martin Frederiksen. Vi har løben-
de jobs på Fyn for Trelleborg Huse 
og Scanwo, der bygger træhuse.

Energirigtige løsninger
- Det er spændende opgaver, 
blandt andet med byggeri af 
0-energihuse og konventionelle 

villaer og fritidshuse. Som hoved-
entreprenør har vi mange opgaver 
ind imellem, hvor vi er med fra 
starten med forslag til moderni-
sering og energirigtige løsninger, 
hvad enten der er tale om renove-
ring af ældre ejendomme eller til-
bygninger af både private boliger 
og virksomheder.
- Vi har ligesom vores kunder 

glæde af de lave renter og gode 
låne- og tilskudsmuligheder, der 
er i markedet. Vi har fortsat en 
bolig-job-ordning, som betyder, at 
boliger bliver bedre isolerede og 
får nye døre og vinduer, der hur-
tigt er tjent hjem igen ved energi-
besparelser, siger Martin Frede-
riksen.  

Ekspert i træhuse og 
bygningsrenoveringer

Carlshøjvej 13, 5464 Brenderup
Telefon: 20 66 84 94 – Mail: cts@cts-martin.dkCarlshøj Tømrer og Snedker ApS
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Harndrup
autogården

Harndrup
autogården

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

2011 Opel Astra 1,6 Enjoy ST
Grå-Koks (Metal), vinterhjul, airc., fjernb.
c.lås, fartpilot, startspærre, auto. nedbl.
bakspejl, udv. temp. måler, regnsensor, sæ-
devarme, højdejust. forsæde, el-ruder, el-
spejle m/varme, cd/radio, multifunktionsrat,
isofix, bagagerumsdækken, tågelygter, 8
airbags, abs, esp, servo, hvide blink, indfar-
vede kofangere, service ok, træk, 1 ejer.

86.000 km ........................129.800

2013 Peugeot 208 1,0 VTi Active
Hvid, 15" alufælge, airc., fjernb. c.lås, fart-
pilot, kørecomputer, infocenter, startspærre,
udv. temp. måler, sædevarme, højdejust.
forsæde, el-ruder, el-spejle m/varme, hånd-
frit til mobil, bluetooth, isofix, bagagerums-
dækken, tågelygter, 6 airbags, abs, esp,
servo, service ok, mørktonede ruder i bag.

65.000 km............................84.800

Med 
vores stempel 

i servicebogen
er du dækket ind 

– også på garantien

på nye biler!

Rugårdsvej 72-74
Tlf. 6488 1511

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

2013 Opel Astra 1,4 T 140
Enjoy 
Sølvmetal, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, startspærre, udv. temp. måler,
regnsensor, sædevarme, højdejust. for-
sæde, el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio,
multifunktionsrat, isofix, bagagerumsdæk-
ken, kopholder, 8 airbags, abs, esp, servo,
hvide blink, indfarvede kofangere, ikke ryger,
service ok, træk, læderrat med varme.

86.000 km ...............139.800

2016 Opel Karl 1,0 Enjoy
Sortmetal, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, infocenter, startspærre, udv.
temp. måler, højdejust. forsæde, el-ruder, el-
spejle m/varme, multifunktionsrat, isofix, ba-
gagerumsdækken, kopholder, 6 airbags,
abs, esp, servo, hvide blink, indfarvede ko-
fangere, 1 ejer, service ok

36.000 km.....................89.800

Mulighed for gratis lånebil ved reparation 
- både for erhverv og private

Ved bilkøb i denne måned trækker
vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD

Rugårdsvej 72-74  ·  Tlf. 6488 1511

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

Med 
vores stempel 
i servicebogen

er du dækket ind 

– også på garantien

på nye biler!

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

Mulighed for gratis lånebil ved reparation 
- både for erhverv og private

Ved bilkøb i denne måned trækker
vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD

Harndrup
autogården

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

2011 Opel Astra 1,6 Enjoy ST
Grå-Koks (Metal), vinterhjul, airc., fjernb.
c.lås, fartpilot, startspærre, auto. nedbl.
bakspejl, udv. temp. måler, regnsensor, sæ-
devarme, højdejust. forsæde, el-ruder, el-
spejle m/varme, cd/radio, multifunktionsrat,
isofix, bagagerumsdækken, tågelygter, 8
airbags, abs, esp, servo, hvide blink, indfar-
vede kofangere, service ok, træk, 1 ejer.

86.000 km ........................129.800

2013 Peugeot 208 1,0 VTi Active
Hvid, 15" alufælge, airc., fjernb. c.lås, fart-
pilot, kørecomputer, infocenter, startspærre,
udv. temp. måler, sædevarme, højdejust.
forsæde, el-ruder, el-spejle m/varme, hånd-
frit til mobil, bluetooth, isofix, bagagerums-
dækken, tågelygter, 6 airbags, abs, esp,
servo, service ok, mørktonede ruder i bag.

65.000 km............................84.800

Med 
vores stempel 

i servicebogen
er du dækket ind 

– også på garantien

på nye biler!

Rugårdsvej 72-74
Tlf. 6488 1511

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

2013 Opel Astra 1,4 T 140
Enjoy 
Sølvmetal, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, startspærre, udv. temp. måler,
regnsensor, sædevarme, højdejust. for-
sæde, el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio,
multifunktionsrat, isofix, bagagerumsdæk-
ken, kopholder, 8 airbags, abs, esp, servo,
hvide blink, indfarvede kofangere, ikke ryger,
service ok, træk, læderrat med varme.

86.000 km ...............139.800

2016 Opel Karl 1,0 Enjoy
Sortmetal, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, infocenter, startspærre, udv.
temp. måler, højdejust. forsæde, el-ruder, el-
spejle m/varme, multifunktionsrat, isofix, ba-
gagerumsdækken, kopholder, 6 airbags,
abs, esp, servo, hvide blink, indfarvede ko-
fangere, 1 ejer, service ok

36.000 km.....................89.800

Mulighed for gratis lånebil ved reparation 
- både for erhverv og private

Ved bilkøb i denne måned trækker
vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk
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vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD
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 GRATIS BILVASK 
– når du får serviceret 

bilen hos os

Værkstedsvej 4 - 5500 Middelfart - Telefon: 64414044
Mail: mekanikerenmiddelfart@gmail.com 

 www.mekanikerenmiddelfart.dk

MEKANIKEREN

Indehaveren af Svendborg Ind-
ramning, Thomas Mauritzen, fik 
rig mulighed for at leve op til sine 
principper om et højt serviceni-
veau og høj faglig kvalitet overfor 
sine kunder, da han for nylig fik en 
uventet opgave i forbindelse med 
den igangværende internationale 
festival, Svendborg Graphic.
--Ja, en større engelsk udstilling 
af illustrationer nåede ikke frem 
tid tiden, hvilket betød, at vi på 

meget kort tid måtte indramme 
adskillige kunstværker. Vi nåede 
det, men det var helt klart en ud-
fordring og en spændende opgave, 
fortæller Thomas Mauritzen. 
Han overtog Svendborg Indram-
ning 1. juli 2019, og har i dag en 
medarbejder.
90 procent af arbejdet i forretnin-
gen er i dag indramning, mens de 
sidste ti procent repræsenterer di-
verse glasarbejde.

-Vi har erfaring med indram-
ning af alle slags emner. F.eks. 
kan nævnes indramning af fo-
tos, grafik, plakater, maleri, 
landkort, broderi og akvarel-
ler. Vi har prøver på over 500 

rammelister i butikken – fra high 
tech aluminiumsrammer over træ 
med guld, sølv, sort og lud til gode 
gammeldags guldrammeprofiler, 
siger Thomas Mauritzen.  

SERVICE OG KVALITET I  HØJSÆDET
Svendborg Indramning kom på hårdt arbejde, 
da international festival løb ind i problemer. 

Tinghusgade 26  ·  5700 Svendborg  ·  Telefon: 28 44 64 75
www.svendborg-indramning.dk  ·  th@svendborg-indramning.dk
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Rolf Murer servicerer en stor 
kreds af private kunder, og med-
virker sideløbende i et velfunge-
rende håndværkernetværk, som 
firmaet samarbejder med om-
kring løsning af større opgaver 
i kommunen og regionen. ”Lige 
nu beskæftiger Rolf Murer tre 
svende plus mig selv”, fortæller 
Rolf Christensen. 
”Fortsætter den solide efter-
spørgsel, vil vi snarest ansætte 
endnu en svend plus muligvis en 
lærling alt afhængigt af indhol-
det af den ny lovgivning på om-
rådet, der offentliggøres i april.”  

Positive fremtidsudsigter
”Rolf Murer løser stort set alle 
opgaver indenfor faget – fra min-
dre reparationer over badeværel-
ser til større om- og tilbygninger. 
Vi lægger vægt på sikkerhed, 
kvalitet og god kundekommuni-
kation gennem samtlige opgave-
forløb. Efter en super travl janu-
ar ser det ud til, at stigningen i 
antallet af opgaver fortsætter de 
nærmeste måneder. Samtidigt 
tegner årsregnskabet for 2017 
til at blive det bedste i firmaets 
12-årige historie, så vi ser posi-
tivt på fremtiden”, smiler Rolf 
Christensen. 

Rolf Murer ApS

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

Firmaet mærker tydeligt, at der er bud efter vel- 
udført murerhåndværk, og i lyset heraf påtænker  
indehaver Rolf Christensen at udvide medarbejder-
staben med en ny svend, som muligvis vil få  
følgeskab af en lærling til april

- For Vestfyns Undervogns Center i Aarup 
er kundetilfredshed grundlaget for os, siger 
Thomas Andreasen. Kunderne foretrækker 
at få deres bil behandlet med Dinitrol. 

Langtidsholdbar 
kundetilfredshed

KLIMASIKRING: Vestfyns Undervogns 
Center i Aarup er et familiejet firma, som 
har mere end 40 års erfaring i at arbejde 

med biler og rustbeskyttelse.
- Vi har valgt at være med i Dinitrol-kæden, siger 
Thomas Andreasen, der er anden generation i 
virksomheden. Vi vægter kvalitet og kundetil-
fredshed, og vi ser også, at vores kunder vender 
tilbage flere gange, mens de ejer bilen. 
- Vores kunder ser undervognsbehandling som en 
investering mod rust og tæring og en garanti for 
en bedre pris, når bilen skal udskiftes.
- Det gælder både private bilister og flådeejere, 

som går efter garanti og kvalitet, siger Thomas 
Andreasen. Vi ser det også som en tillidserk-
læring, når vi får en aftale med forhandlere af 
biler i området. Han peger på, at Bilcentret A. 
Nielsen A/S, der er en stor Opel-forhandler i Mid-
delfart, får alle deres nye vogne undervognsbe-
handlet med Dinitrol i Aarup.

En klimasikring med Dinitrol
- Her er der tale om en regulær klimasikring, 
siger Christian Rasmussen, der er salgschef i 
Bilcentret A. Nielsen. Isslag, sne og slud bliver 
her i Danmark bekæmpet med vejsalt, der er 

natriumklorid. Det opløses på vejen og danner 
dermed en tynd saltlage, der får metal til at 
ruste. Dinitrol-behandlingen er en meget effektiv 
rustbeskyttelse, som forlænger bilens levetid og 
gensalgsværdi. 
- Vi ved, at Dinitrol er et kvalitetsprodukt, som vi 
trygt kan anbefale vores kunder ved brugtvogns-
salg, siger Christian Rasmussen. Vi ser altid 
under klargøringen efter, om bilen trænger til 
undervognsbehandling. Dinitrol dokumenterer 
processen, og arbejdet udføres til en fornuftig 
pris, som er med til at give den brugte bil en læn-
gere levetid og en højere værdi 

Smedevænget 2  ·  5560 Aarup  ·  Tlf.: 64 43 18 01  ·  Mobil.: 64 43 18 01
info@vestfynsundervognscenter.dk  ·  www.vestfynsundervognscenter.dk
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GRATIS

Rusttjek
HUSk:

vi borer INGEN huller

Bestil en Dinitrol 
rustbehandling 
inden rusten 
kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END 
HELBREDELSE

VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE

Bestil en Dinitrol rustbehandling 
inden rusten kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END  
HELBREDELSE

GRATIS

Rusttjek

VERDENS BEDSTE  RUSTBESKYTTELSE

HUSk:
vi borer INGEN huller

VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS

     Telefon 64 43 18 01 
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

GODKENDT

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*
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MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:

Tirsdag den 7. april 2015 61

Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.
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195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk
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Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.
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Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.
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delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Få din bil synet hos Aarup Bilsyn.
Du kan også omregistrere og få 

dine nummerplader hos os…

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.
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Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk
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Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.
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Onlinebooking
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AARUP BILSYN APS
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Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk
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Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 
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både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
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Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*

WWW.DÆKTRYG.DK
Her finder du hurtigt og nemt dæk og fælge til dit behov. 11

7
3
1
6
15

MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
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BASIS-SERVICE
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Du kan også
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hos os.
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Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Bestil en Dinitrol rustbehandling 
inden rusten kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END  
HELBREDELSE

GRATIS

Rusttjek

VERDENS BEDSTE  RUSTBESKYTTELSE

HUSk:
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VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS

     Telefon 64 43 18 01 
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

GODKENDT

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*
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MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015
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Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

VIND DÆK
OG FÆLGE*
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Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
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– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
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*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk
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Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.
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PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
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Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
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Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:

Tirsdag den 7. april 2015 61

Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Telefon 64 43 18 01
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

Murerfaget er et spændende håndværk 
med store udfordringer, hvad enten 
det er nybyggeri eller restaurerings-

arbejde, siger murermester Peter Rishøj. Vi 
samarbejder med de bedste arkitekter og har 
dygtige og erfarne murere, og vi bygger gerne 
nyt og moderne.

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

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

- Særligt ved tilbygning og følgende renove-
ring 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.  

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.

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

- Vi er en veletableret og moder-
ne autovirksomhed, siger Jakob 
Stentebjerg Kærsbøl, der startede 
Mekanikeren på Alsvej i Middel-
fart i 2012, men nu har fået større 
lokaler med bedre både værk-
steds- og kundeforhold og ikke 
mindst større synlighed.
- I det daglige er fokus på privat-
biler, pendlerbiler og erhvervskø-

retøjer, siger Jakob Stentebjerg 
Kærsbøl. Og vi holder også af at 
skrue på veteranbiler og holde 
dem kørende, men det, der fylder 
mest, er at servicere biler, der til 
daglig er uundværlige for ejerne.
- Vi taler om nyere biler - ofte med 
fabriksgaranti – som man opret-
holder og samtidig sparer mellem 
20 – 40 pct. på værkstedsregnin-

gen sammenlignet med mærke 
forhandlerens priser.
Mekanikeren har fået flere nye 
kunder, og den håndfuld medar-
bejdere, der arbejder i virksom-
heden, glæder sig over de gode 
arbejdsforhold og den større op-
mærksomhed, som flytningen har 
medført.  

Større synlighed på ny adresse
Jakob Stentebjerg Kærsbøl har efter syv år på Alsvej fået nye  
og bedre lokaler på Værkstedsvej tæt på Hovedvejen i Middelfart.

Værkstedsvej 4 - 5500 Middelfart - Telefon: 64414044
Mail: mekanikerenmiddelfart@gmail.com – www.mekanikerenmiddelfart.dkMEKANIKEREN
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Rolf Murer servicerer en stor 
kreds af private kunder, og med-
virker sideløbende i et velfunge-
rende håndværkernetværk, som 
firmaet samarbejder med om-
kring løsning af større opgaver 
i kommunen og regionen. ”Lige 
nu beskæftiger Rolf Murer tre 
svende plus mig selv”, fortæller 
Rolf Christensen. 
”Fortsætter den solide efter-
spørgsel, vil vi snarest ansætte 
endnu en svend plus muligvis en 
lærling alt afhængigt af indhol-
det af den ny lovgivning på om-
rådet, der offentliggøres i april.”  

Positive fremtidsudsigter
”Rolf Murer løser stort set alle 
opgaver indenfor faget – fra min-
dre reparationer over badeværel-
ser til større om- og tilbygninger. 
Vi lægger vægt på sikkerhed, 
kvalitet og god kundekommuni-
kation gennem samtlige opgave-
forløb. Efter en super travl janu-
ar ser det ud til, at stigningen i 
antallet af opgaver fortsætter de 
nærmeste måneder. Samtidigt 
tegner årsregnskabet for 2017 
til at blive det bedste i firmaets 
12-årige historie, så vi ser posi-
tivt på fremtiden”, smiler Rolf 
Christensen. 

Rolf Murer ApS

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

Firmaet mærker tydeligt, at der er bud efter vel- 
udført murerhåndværk, og i lyset heraf påtænker  
indehaver Rolf Christensen at udvide medarbejder-
staben med en ny svend, som muligvis vil få  
følgeskab af en lærling til april

Murerfaget er et spændende håndværk 
med store udfordringer, hvad enten 
det er nybyggeri eller restaurerings-

arbejde, siger murermester Peter Rishøj. Vi 
samarbejder med de bedste arkitekter og har 
dygtige og erfarne murere, og vi bygger gerne 
nyt og moderne.

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

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

- Særligt ved tilbygning og følgende renove-
ring 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.  

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.

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

- Vi er en veletableret og moder-
ne autovirksomhed, siger Jakob 
Stentebjerg Kærsbøl, der startede 
Mekanikeren på Alsvej i Middel-
fart i 2012, men nu har fået større 
lokaler med bedre både værk-
steds- og kundeforhold og ikke 
mindst større synlighed.
- I det daglige er fokus på privat-
biler, pendlerbiler og erhvervskø-

retøjer, siger Jakob Stentebjerg 
Kærsbøl. Og vi holder også af at 
skrue på veteranbiler og holde 
dem kørende, men det, der fylder 
mest, er at servicere biler, der til 
daglig er uundværlige for ejerne.
- Vi taler om nyere biler - ofte med 
fabriksgaranti – som man opret-
holder og samtidig sparer mellem 
20 – 40 pct. på værkstedsregnin-

gen sammenlignet med mærke 
forhandlerens priser.
Mekanikeren har fået flere nye 
kunder, og den håndfuld medar-
bejdere, der arbejder i virksom-
heden, glæder sig over de gode 
arbejdsforhold og den større op-
mærksomhed, som flytningen har 
medført.  

Større synlighed på ny adresse
Jakob Stentebjerg Kærsbøl har efter syv år på Alsvej fået nye  
og bedre lokaler på Værkstedsvej tæt på Hovedvejen i Middelfart.

Værkstedsvej 4 - 5500 Middelfart - Telefon: 64414044
Mail: mekanikerenmiddelfart@gmail.com – www.mekanikerenmiddelfart.dkMEKANIKEREN
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Rolf Murer servicerer en stor 
kreds af private kunder, og med-
virker sideløbende i et velfunge-
rende håndværkernetværk, som 
firmaet samarbejder med om-
kring løsning af større opgaver 
i kommunen og regionen. ”Lige 
nu beskæftiger Rolf Murer tre 
svende plus mig selv”, fortæller 
Rolf Christensen. 
”Fortsætter den solide efter-
spørgsel, vil vi snarest ansætte 
endnu en svend plus muligvis en 
lærling alt afhængigt af indhol-
det af den ny lovgivning på om-
rådet, der offentliggøres i april.”  

Positive fremtidsudsigter
”Rolf Murer løser stort set alle 
opgaver indenfor faget – fra min-
dre reparationer over badeværel-
ser til større om- og tilbygninger. 
Vi lægger vægt på sikkerhed, 
kvalitet og god kundekommuni-
kation gennem samtlige opgave-
forløb. Efter en super travl janu-
ar ser det ud til, at stigningen i 
antallet af opgaver fortsætter de 
nærmeste måneder. Samtidigt 
tegner årsregnskabet for 2017 
til at blive det bedste i firmaets 
12-årige historie, så vi ser posi-
tivt på fremtiden”, smiler Rolf 
Christensen. 

Rolf Murer ApS

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

Firmaet mærker tydeligt, at der er bud efter vel- 
udført murerhåndværk, og i lyset heraf påtænker  
indehaver Rolf Christensen at udvide medarbejder-
staben med en ny svend, som muligvis vil få  
følgeskab af en lærling til april

- For Vestfyns Undervogns Center i Aarup 
er kundetilfredshed grundlaget for os, siger 
Thomas Andreasen. Kunderne foretrækker 
at få deres bil behandlet med Dinitrol. 

Langtidsholdbar 
kundetilfredshed

KLIMASIKRING: Vestfyns Undervogns 
Center i Aarup er et familiejet firma, som 
har mere end 40 års erfaring i at arbejde 

med biler og rustbeskyttelse.
- Vi har valgt at være med i Dinitrol-kæden, siger 
Thomas Andreasen, der er anden generation i 
virksomheden. Vi vægter kvalitet og kundetil-
fredshed, og vi ser også, at vores kunder vender 
tilbage flere gange, mens de ejer bilen. 
- Vores kunder ser undervognsbehandling som en 
investering mod rust og tæring og en garanti for 
en bedre pris, når bilen skal udskiftes.
- Det gælder både private bilister og flådeejere, 

som går efter garanti og kvalitet, siger Thomas 
Andreasen. Vi ser det også som en tillidserk-
læring, når vi får en aftale med forhandlere af 
biler i området. Han peger på, at Bilcentret A. 
Nielsen A/S, der er en stor Opel-forhandler i Mid-
delfart, får alle deres nye vogne undervognsbe-
handlet med Dinitrol i Aarup.

En klimasikring med Dinitrol
- Her er der tale om en regulær klimasikring, 
siger Christian Rasmussen, der er salgschef i 
Bilcentret A. Nielsen. Isslag, sne og slud bliver 
her i Danmark bekæmpet med vejsalt, der er 

natriumklorid. Det opløses på vejen og danner 
dermed en tynd saltlage, der får metal til at 
ruste. Dinitrol-behandlingen er en meget effektiv 
rustbeskyttelse, som forlænger bilens levetid og 
gensalgsværdi. 
- Vi ved, at Dinitrol er et kvalitetsprodukt, som vi 
trygt kan anbefale vores kunder ved brugtvogns-
salg, siger Christian Rasmussen. Vi ser altid 
under klargøringen efter, om bilen trænger til 
undervognsbehandling. Dinitrol dokumenterer 
processen, og arbejdet udføres til en fornuftig 
pris, som er med til at give den brugte bil en læn-
gere levetid og en højere værdi 

Smedevænget 2  ·  5560 Aarup  ·  Tlf.: 64 43 18 01  ·  Mobil.: 64 43 18 01
info@vestfynsundervognscenter.dk  ·  www.vestfynsundervognscenter.dk
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VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS

     Telefon 64 43 18 01 
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

GODKENDT

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*
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MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:

Tirsdag den 7. april 2015 61

Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 
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Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk
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Telefon

Strandgades Auto
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auto-
Ebberupvej 13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.
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Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
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og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Få din bil synet hos Aarup Bilsyn.
Du kan også omregistrere og få 

dine nummerplader hos os…
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*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 
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– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er
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motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 
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pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 
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 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Få din bil synet hos Aarup Bilsyn.
Du kan også omregistrere og få 

dine nummerplader hos os…

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*
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MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Bestil en Dinitrol rustbehandling 
inden rusten kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END  
HELBREDELSE

GRATIS

Rusttjek

VERDENS BEDSTE  RUSTBESKYTTELSE

HUSk:
vi borer INGEN huller

VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS

     Telefon 64 43 18 01 
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

GODKENDT

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*

WWW.DÆKTRYG.DK
Her finder du hurtigt og nemt dæk og fælge til dit behov. 11
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MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*
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MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej 13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Få din bil synet hos Aarup Bilsyn.
Du kan også omregistrere og få 

dine nummerplader hos os…

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*
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MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:
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Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Telefon 64 43 18 01
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

Murerfaget er et spændende håndværk 
med store udfordringer, hvad enten 
det er nybyggeri eller restaurerings-

arbejde, siger murermester Peter Rishøj. Vi 
samarbejder med de bedste arkitekter og har 
dygtige og erfarne murere, og vi bygger gerne 
nyt og moderne.

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

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

- Særligt ved tilbygning og følgende renove-
ring 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.  

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.

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

- Vi er en veletableret og moder-
ne autovirksomhed, siger Jakob 
Stentebjerg Kærsbøl, der startede 
Mekanikeren på Alsvej i Middel-
fart i 2012, men nu har fået større 
lokaler med bedre både værk-
steds- og kundeforhold og ikke 
mindst større synlighed.
- I det daglige er fokus på privat-
biler, pendlerbiler og erhvervskø-

retøjer, siger Jakob Stentebjerg 
Kærsbøl. Og vi holder også af at 
skrue på veteranbiler og holde 
dem kørende, men det, der fylder 
mest, er at servicere biler, der til 
daglig er uundværlige for ejerne.
- Vi taler om nyere biler - ofte med 
fabriksgaranti – som man opret-
holder og samtidig sparer mellem 
20 – 40 pct. på værkstedsregnin-

gen sammenlignet med mærke 
forhandlerens priser.
Mekanikeren har fået flere nye 
kunder, og den håndfuld medar-
bejdere, der arbejder i virksom-
heden, glæder sig over de gode 
arbejdsforhold og den større op-
mærksomhed, som flytningen har 
medført.  

Større synlighed på ny adresse
Jakob Stentebjerg Kærsbøl har efter syv år på Alsvej fået nye  
og bedre lokaler på Værkstedsvej tæt på Hovedvejen i Middelfart.

Værkstedsvej 4 - 5500 Middelfart - Telefon: 64414044
Mail: mekanikerenmiddelfart@gmail.com – www.mekanikerenmiddelfart.dkMEKANIKEREN
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Prøv noget 
nyt  – skift 
skoene ud
Hold mødet i anderledes om
givelser! Gode oplevelser, giver 
glade kollegaer og samarbejds
partnere, som giver kreative 
løsninger og gode resultater

Svendborg og Odense
Tlf. 70 11 11 55
bowlnfun.dk | thegrill.dk

 MAN-SØN 

Pr. person kr. 269

Mødepakke 1 - Dagsmøde

• Morgenkaffe med rundstykker
• Frokostbuffet*

• Eftermiddagskaffe med dagens kage
• Frisk frugt hele dagen
• Flaskevand og kaffe/the hele dagen
• Mødelokale
• Opstilling af borde efter ønske
• Standard AV udstyr

Hvis mødet afholdes lørdag/søndag serveres der brunch
*Serveres ved min. 20 personer

Se flere  
tilkøb af sjove  
aktiviteter på
bowlnfun.dk

Tilkøb af Bowling
Pris pr. person ved min.  
4 personer fra kr.

35

80

Tilkøb af Gokort 
Pris pr. person fra kr.

99

Tilkøb af  
Escape Room

Pris pr. person ved min. 
4 personer fra kr.

Indehaveren af Svendborg Ind-
ramning, Thomas Mauritzen, fik 
rig mulighed for at leve op til sine 
principper om et højt serviceni-
veau og høj faglig kvalitet overfor 
sine kunder, da han for nylig fik en 
uventet opgave i forbindelse med 
den igangværende internationale 
festival, Svendborg Graphic.
--Ja, en større engelsk udstilling 
af illustrationer nåede ikke frem 
tid tiden, hvilket betød, at vi på 

meget kort tid måtte indramme 
adskillige kunstværker. Vi nåede 
det, men det var helt klart en ud-
fordring og en spændende opgave, 
fortæller Thomas Mauritzen. 
Han overtog Svendborg Indram-
ning 1. juli 2019, og har i dag en 
medarbejder.
90 procent af arbejdet i forretnin-
gen er i dag indramning, mens de 
sidste ti procent repræsenterer di-
verse glasarbejde.

-Vi har erfaring med indram-
ning af alle slags emner. F.eks. 
kan nævnes indramning af fo-
tos, grafik, plakater, maleri, 
landkort, broderi og akvarel-
ler. Vi har prøver på over 500 

rammelister i butikken – fra high 
tech aluminiumsrammer over træ 
med guld, sølv, sort og lud til gode 
gammeldags guldrammeprofiler, 
siger Thomas Mauritzen.  

SERVICE OG KVALITET I  HØJSÆDET
Svendborg Indramning kom på hårdt arbejde, 
da international festival løb ind i problemer. 

Tinghusgade 26  ·  5700 Svendborg  ·  Telefon: 28 44 64 75
www.svendborg-indramning.dk  ·  th@svendborg-indramning.dk
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Harndrup
autogården

Harndrup
autogården

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

2011 Opel Astra 1,6 Enjoy ST
Grå-Koks (Metal), vinterhjul, airc., fjernb.
c.lås, fartpilot, startspærre, auto. nedbl.
bakspejl, udv. temp. måler, regnsensor, sæ-
devarme, højdejust. forsæde, el-ruder, el-
spejle m/varme, cd/radio, multifunktionsrat,
isofix, bagagerumsdækken, tågelygter, 8
airbags, abs, esp, servo, hvide blink, indfar-
vede kofangere, service ok, træk, 1 ejer.

86.000 km ........................129.800

2013 Peugeot 208 1,0 VTi Active
Hvid, 15" alufælge, airc., fjernb. c.lås, fart-
pilot, kørecomputer, infocenter, startspærre,
udv. temp. måler, sædevarme, højdejust.
forsæde, el-ruder, el-spejle m/varme, hånd-
frit til mobil, bluetooth, isofix, bagagerums-
dækken, tågelygter, 6 airbags, abs, esp,
servo, service ok, mørktonede ruder i bag.

65.000 km............................84.800

Med 
vores stempel 

i servicebogen
er du dækket ind 

– også på garantien

på nye biler!

Rugårdsvej 72-74
Tlf. 6488 1511

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

2013 Opel Astra 1,4 T 140
Enjoy 
Sølvmetal, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, startspærre, udv. temp. måler,
regnsensor, sædevarme, højdejust. for-
sæde, el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio,
multifunktionsrat, isofix, bagagerumsdæk-
ken, kopholder, 8 airbags, abs, esp, servo,
hvide blink, indfarvede kofangere, ikke ryger,
service ok, træk, læderrat med varme.

86.000 km ...............139.800

2016 Opel Karl 1,0 Enjoy
Sortmetal, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, infocenter, startspærre, udv.
temp. måler, højdejust. forsæde, el-ruder, el-
spejle m/varme, multifunktionsrat, isofix, ba-
gagerumsdækken, kopholder, 6 airbags,
abs, esp, servo, hvide blink, indfarvede ko-
fangere, 1 ejer, service ok

36.000 km.....................89.800

Mulighed for gratis lånebil ved reparation 
- både for erhverv og private

Ved bilkøb i denne måned trækker
vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD

Rugårdsvej 72-74  ·  Tlf. 6488 1511

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

Med 
vores stempel 
i servicebogen

er du dækket ind 

– også på garantien

på nye biler!

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

Mulighed for gratis lånebil ved reparation 
- både for erhverv og private

Ved bilkøb i denne måned trækker
vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD

Harndrup
autogården

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

2011 Opel Astra 1,6 Enjoy ST
Grå-Koks (Metal), vinterhjul, airc., fjernb.
c.lås, fartpilot, startspærre, auto. nedbl.
bakspejl, udv. temp. måler, regnsensor, sæ-
devarme, højdejust. forsæde, el-ruder, el-
spejle m/varme, cd/radio, multifunktionsrat,
isofix, bagagerumsdækken, tågelygter, 8
airbags, abs, esp, servo, hvide blink, indfar-
vede kofangere, service ok, træk, 1 ejer.

86.000 km ........................129.800

2013 Peugeot 208 1,0 VTi Active
Hvid, 15" alufælge, airc., fjernb. c.lås, fart-
pilot, kørecomputer, infocenter, startspærre,
udv. temp. måler, sædevarme, højdejust.
forsæde, el-ruder, el-spejle m/varme, hånd-
frit til mobil, bluetooth, isofix, bagagerums-
dækken, tågelygter, 6 airbags, abs, esp,
servo, service ok, mørktonede ruder i bag.

65.000 km............................84.800

Med 
vores stempel 

i servicebogen
er du dækket ind 

– også på garantien

på nye biler!

Rugårdsvej 72-74
Tlf. 6488 1511

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

2013 Opel Astra 1,4 T 140
Enjoy 
Sølvmetal, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, startspærre, udv. temp. måler,
regnsensor, sædevarme, højdejust. for-
sæde, el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio,
multifunktionsrat, isofix, bagagerumsdæk-
ken, kopholder, 8 airbags, abs, esp, servo,
hvide blink, indfarvede kofangere, ikke ryger,
service ok, træk, læderrat med varme.

86.000 km ...............139.800

2016 Opel Karl 1,0 Enjoy
Sortmetal, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, infocenter, startspærre, udv.
temp. måler, højdejust. forsæde, el-ruder, el-
spejle m/varme, multifunktionsrat, isofix, ba-
gagerumsdækken, kopholder, 6 airbags,
abs, esp, servo, hvide blink, indfarvede ko-
fangere, 1 ejer, service ok

36.000 km.....................89.800

Mulighed for gratis lånebil ved reparation 
- både for erhverv og private

Ved bilkøb i denne måned trækker
vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

Ved bilkøb i denne måned trækker
vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

Ved bilkøb i denne måned trækker
vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD

Find yderligere oplysninger på

www.autogaarden-harndrup.dk

 GRATIS BILVASK 
– når du får serviceret 

bilen hos os

Værkstedsvej 4 - 5500 Middelfart - Telefon: 64414044
Mail: mekanikerenmiddelfart@gmail.com 

 www.mekanikerenmiddelfart.dk

MEKANIKEREN

Indehaveren af Svendborg Ind-
ramning, Thomas Mauritzen, fik 
rig mulighed for at leve op til sine 
principper om et højt serviceni-
veau og høj faglig kvalitet overfor 
sine kunder, da han for nylig fik en 
uventet opgave i forbindelse med 
den igangværende internationale 
festival, Svendborg Graphic.
--Ja, en større engelsk udstilling 
af illustrationer nåede ikke frem 
tid tiden, hvilket betød, at vi på 

meget kort tid måtte indramme 
adskillige kunstværker. Vi nåede 
det, men det var helt klart en ud-
fordring og en spændende opgave, 
fortæller Thomas Mauritzen. 
Han overtog Svendborg Indram-
ning 1. juli 2019, og har i dag en 
medarbejder.
90 procent af arbejdet i forretnin-
gen er i dag indramning, mens de 
sidste ti procent repræsenterer di-
verse glasarbejde.

-Vi har erfaring med indram-
ning af alle slags emner. F.eks. 
kan nævnes indramning af fo-
tos, grafik, plakater, maleri, 
landkort, broderi og akvarel-
ler. Vi har prøver på over 500 

rammelister i butikken – fra high 
tech aluminiumsrammer over træ 
med guld, sølv, sort og lud til gode 
gammeldags guldrammeprofiler, 
siger Thomas Mauritzen.  

SERVICE OG KVALITET I  HØJSÆDET
Svendborg Indramning kom på hårdt arbejde, 
da international festival løb ind i problemer. 

Tinghusgade 26  ·  5700 Svendborg  ·  Telefon: 28 44 64 75
www.svendborg-indramning.dk  ·  th@svendborg-indramning.dk
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Fælles Om.
Økonomien

Danmarks mest tilfredse
kunder - Analyse Danmark
2016 til 2019.

Vi støtter lokale
aktiviteter og
foreninger i din by.

Du får en personlig
rådgiver, som du kan
kontakte direkte.

Anette Stenderup
Rådgiver · 64 22 22 45
ast@midspar.dk

Klima-montage.dk 
Hovedvejen 226 · 5580 Nr Aaby

Telefon: 27 51 89 22
info@klima-montage.dk

klima-montage.dk

KLIMA-MONTAGE.DK

Varmepumper fra 
kr. 10.000,- inkl. moms 
og std. montage

44 Torsdag 20. sepTember 2018Viden

Nyt fra EU

aNsøgNiNg: Lige nu er timin-
gen rigtig god for danske 
virksomheder med ambitio-
ner om at søge EU-støtte til 
innovation og forskning. De 
kan nemlig varme op med 
en mindre ansøgning, om 
midler til at lave den store 
EU-ansøgning.

Først kan de søge EUop-
START, Uddannelses- og 
Forskningsministeriets 
(UFM) pulje der hjælper 
danske virksomheder og vi-
deninstitutioner i deres ud-
arbejdelse af ansøgninger til 
EU’s programmer under Ho-
rizon 2020. I seneste runde 
fik hele 95 procent af EUop-
START-ansøgerne success.

Uddannelses- of Forsk-
ningsministeriet har hjulpet 
projekter som bedre piller 
til Parkinson-patienter, en 
online platform for nye fod-
boldtalenter, digitale pensi-
onsordninger, og en robot, 
der fylder benzin på din bil. 
Støtten gives blandt andet til 
løn, rejser og konsulentydel-
ser i forbindelse med forbe-
redelse af EU-ansøgninger.

- Det er en lille hyggelig 
ansøgning med overvejelser 
man alligevel skal gøre sig i 
forbindelse med et projekt, 
siger EU-konsulent Else Dy-
ekjær Mejer.

EUopSTART har sidste frist 
8. oktober 2018 - og med den 
støtte kan man hurtigt sætte 
fart på en Eurostars-ansøg-
ning til deadline 28. februar 
2019. Eurostars er EU's pro-
gram for udviklingsprojekter 
i små og mellemstore virk-
somheder inden for stort set 
alle brancher.

Det Syddanske EU-Kon-
tors konsulenter har den 
seneste viden om EU's støt-
temuligheder, og kan hjælpe 
med rådgivning til projekter 
og ansøgninger. Kontoret 
har blandt andet hjulpet 
med at sikre Eurostars mid-
ler til hurtigere opladning af 
elektriske biler, innovation 
af kræftdiagnoser, og bedre 
sikkerhed for offshore vind- 
og olieinstallationer. 

Kontakt os for mere infor-
mation.   /eXp

Få kurs på din EU-støtte

Nyt fra EU

BærEdygtighEd: Projektet 
hedder PROWAD-LINK, og 
idéen i en nøddeskal er at 
skabe bæredygtig vækst og 
nye arbejdspladser gennem et 
stærkt “World Heritage” rejse-
koncept i Nordsøen, i stil med 
UNESCO’s romantiske eller 
royale rundture til Europas 
verdensarv.

- Det handler om at benytte 
naturen bæredygtigt til at ska-
be økonomisk og socialbæ-
redygtig udvikling, forklarer 
Anne Husum Marboe, pro-
jektleder hos Nationalpark 
Vadehavet.

Projektet skal sammen-
kæde SME-erhverv, vidensin-
stitutioner, det offentlige, og 
turister, der søger naturven-
lige oplevelser. Mulighederne 
strækker sig fra natur-aktivi-
teter til mad, overnatnings-
muligheder, undervisning og 
underholding - med fokus på 
dagsture og lavsæsonen.

- Vi skal skabe nogle helårs 
arbejdspladser, siger Anne 

Husum Marboe.
Regionens virksomheder 

skal inddrages stærkt i alle 
faser. Nuværende tilbud skal 
gøres mere bæredygtige, nye 
tiltag udvikles fra bunden. 
Nye markeder skal udforskes.

- Vi håber, at der er nogen, 

der kan se idéen og forret-
ningspotentialet, siger Anne 
Husum Marboe.

- Vi skal nedbryde det fra 
at være en stor mundfuld for 
en mindre virksomhed til at 
være noget mere konkret: 
"Hvad betyder det for mig, 

mine gæster, og min forret-
ning?"

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

Ny EU-støtte til vækstdrivende 
rejserute i Nordsøen
Nationalpark Vadehavet, business region esbjerg og syddanmarks virksomheder 
skal udvikle nye bæredygtige, internationale forretninger - med naturen i centrum.

Else Dyekjær Mejer, 
konsulent, Det Syddanske 
EU-kontor. Pressefoto

Nyt projekt vil skabe nye, grønne arbejdspladser i Region Syddanmark. Foto: John Randeris

Rådgivning i
Vintertjeneste!

Fjern hver anden glatføre uheld!

Fjern

Saltspild

Glatte veje

Sne

ndgå faldgruberne Kontakt Uafhængig rådgiver

Undgå faldgruberne Kontakt

Jens Kristian Fonnesbech, jkf@aiban.dk

+45 20801751 www.aiban.dk

Uafhængig rådgiver

Få

Innovation

Trafiksikkerhed

Sikre veje

Fjern

Saltspild

Glatte veje

Sne

Fjern hvert
andet glatføre-
uheld

Solidt FynSk
ErhvErvSbyggEri
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                    – løsninger til bolig og erhverv

MONTANA – making room for personality   
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…
-  lad os hjælpe med netop din kombination!

Går I med tanker om at bygge et nyt 
hus? Eller har I brug for bedre plads? 
Arkitektfirmaet Arne Birk har stor er-
faring med projektering, byggestyring 
og tilsyn og vil kunne guide jer gennem 
byggeriet, så I får det, I drømmer om in-
den for budgettet.

Arkitektfirmaet Arne Birk har tegnet huse 
siden 1975 og har mange års erfaring inden 
for erhvervsbyggeri, byggeri for offentlige 
institutioner samt nybyggeri og om- og til-
bygninger for private.  

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

ting. ”Kunderne skal have en bygning, der 
passer til deres behov”, og fortsætter med, at 
”bygningen skal passe ind i omgivelserne og 
være i harmoni med den eksisterende byg-
gestil”. Det gør Arkitektfirmaet Arne Birk 
ved at have en tæt kontakt til jer som byg-
herre gennem alle byggeriets faser. 
  
Du kan lade Arkitektfirmaet Arne Birk stå 
for det hele eller vælge en eller flere af byg-
geriets faser: 

Skitsering – hvor arkitekten tegner dine 
tanker og drømme ned på papir.

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

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

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

hold til, at et byggeri lykkes, og her kommer 
tegnestuens medarbejderes mange års erfa-
ring jer til gode. ”Vi ved, hvad ændringer og 
tilføjelser koster”, siger Søren Thomsen.  

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

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

Tegnestue - Tilstandstaporter - Energimærker - Eleftersyn - Købergennemgang

Møllergade 67 5700 Svendborg - tlf 6221 6171 - email post@arnebirk.dk

Arkitektfirmaet Arne Birk
Få styr på byggeriet!

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

Kontakt os for at få et  lbud på: 

- Tilstandsrapport
- Energimærke
- Eleeersyn
- Ejerskieeforsikring
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Skal du sælge?

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:

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

Arkitektfirmaet
www.ArneBirk.dk     6221 6171     Møllergade 67 5700 Svendborg

Arne Birk
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Koldinghave 18  ·  5591 Gelsted
www.boreteknik.dk

Boreteknik a/s
 

Udfører geotekniske og miljøtekniske boreopgaver 
i hele landet. Vi arbejder for en lang række af landets 

Rådgivende Virksomheder, Arkitekter, 
Kommuner, Regioner, Stat og private.

 
Vore erfarne borefolk, har alle 

Brøndboreuddannelsen, samt diverse uddannelser  
indenfor Transport, Banearbejde, Vejarbejde m.m.

Boreteknik a/s

Alt i Harley-Davidson udstyr, 
bikes og beklædning

IRON BIKES 
v/Ole Ølholm · Røjlevej 8 · 5500 Middelfart 
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Alt i 
Harley Davidson-udstyr,

bikes og 
beklædning…

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

  Tlf.: +45 64 40 25 54 . ironbike@profibermail.dk
www.ironbikes.dk

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
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- Fremtiden har holdt sit indtog 
hos os, vi har styr på den teknolo-
giske omstilling så som el-hybrid 
og hvad der er på vej, siger Mar-
tin Ingvardsen. Vi er flyttet til 
Fabriksvej 2, hvor vi nu har et 
topmoderne værksted.

- Vi er seks mand på værkstedet, 
og alle har en passion for special- 
og racerbiler. Vi råder over det 
nyeste og mest avancerede test-

udstyr - bl.a. med originale te-
stere til Audi, BMW, Mercedes, 
Mini, Rolls Royce, porche og VW.

- Værkstedet råder over en HYDRI-
VE-maskine til brintmotor-rens og 
diverse maskine til skylning af 
gearkasser, og vi har adgang til de 
biltekniske data, så man kan trygt 
overlade sin bil til os.
Stempel i servicebogen
Martin Ingvardsen peger på, at 

branchen ikke har en smiley-ord-
ning, men et tjek fra MJ-Auto-
service i servicebogen kommer 
meget tæt på. 
- Vi udfører service og reparation 
efter fabrikkernes forskrifter, 
og vi stempler i servicebogen, så 
bilen ikke mister fabriksgaranti.
- Vi ved, hvor vigtigt det er, at vi 
som værksted er klar at løse de 
mange forskellige opgaver, som 
opstår i forbindelse med service 

og reparation af almindelige og 
specialbiler - både de nye mo-
derne og classic. Og vi har endnu 
ikke mødt en opgave, hvor vi har 
givet op.  

Få en smiley i servicebogen
- Vi har styr på alle bilmærker - også de mere specielle, så kunderne kan trygt få serviceret 
deres bil hos os, siger Martin Ingvardsen, der er indehaver af MJ-Autoservice i Nørre Aaby. 
Virksomheden har vokseværk og er derfor flyttet til nye og større lokaler.

Fabriksvej 2  -   5580  Nørre Aaby   -  Tlf.: 4085 6211  -  Mail: info@mjautoservice.dk  -  www.mjservice.dk
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Martin Frederiksen startede i 
2007 Carlshøj Tømrer og Snedker. 
Han har fyldt godt op i kalende-
ren med nybyggeri af træhuse for 
bl.a. Trelleborg Huse og Scanwo 
og renoveringer og tilbygninger 
for både private og virksomheder.
- Carlshøj Tømrer og Snedker har 
som regel tre mand i virksomhe-
den, og vi ser os selv som en på-

lidelig og konkurrencedygtig un-
derleverandør til nybyggeri, siger 
Martin Frederiksen. Vi har løben-
de jobs på Fyn for Trelleborg Huse 
og Scanwo, der bygger træhuse.

Energirigtige løsninger
- Det er spændende opgaver, 
blandt andet med byggeri af 
0-energihuse og konventionelle 

villaer og fritidshuse. Som hoved-
entreprenør har vi mange opgaver 
ind imellem, hvor vi er med fra 
starten med forslag til moderni-
sering og energirigtige løsninger, 
hvad enten der er tale om renove-
ring af ældre ejendomme eller til-
bygninger af både private boliger 
og virksomheder.
- Vi har ligesom vores kunder 

glæde af de lave renter og gode 
låne- og tilskudsmuligheder, der 
er i markedet. Vi har fortsat en 
bolig-job-ordning, som betyder, at 
boliger bliver bedre isolerede og 
får nye døre og vinduer, der hur-
tigt er tjent hjem igen ved energi-
besparelser, siger Martin Frede-
riksen.  

Ekspert i træhuse og 
bygningsrenoveringer

Carlshøjvej 13, 5464 Brenderup
Telefon: 20 66 84 94 – Mail: cts@cts-martin.dkCarlshøj Tømrer og Snedker ApS
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Prøv noget 
nyt  – skift 
skoene ud
Hold mødet i anderledes om
givelser! Gode oplevelser, giver 
glade kollegaer og samarbejds
partnere, som giver kreative 
løsninger og gode resultater

Svendborg og Odense
Tlf. 70 11 11 55
bowlnfun.dk | thegrill.dk

 MAN-SØN 

Pr. person kr. 269

Mødepakke 1 - Dagsmøde

• Morgenkaffe med rundstykker
• Frokostbuffet*

• Eftermiddagskaffe med dagens kage
• Frisk frugt hele dagen
• Flaskevand og kaffe/the hele dagen
• Mødelokale
• Opstilling af borde efter ønske
• Standard AV udstyr

Hvis mødet afholdes lørdag/søndag serveres der brunch
*Serveres ved min. 20 personer

Se flere  
tilkøb af sjove  
aktiviteter på
bowlnfun.dk

Tilkøb af Bowling
Pris pr. person ved min.  
4 personer fra kr.

35

80

Tilkøb af Gokort 
Pris pr. person fra kr.

99

Tilkøb af  
Escape Room

Pris pr. person ved min. 
4 personer fra kr.

Indehaveren af Svendborg Ind-
ramning, Thomas Mauritzen, fik 
rig mulighed for at leve op til sine 
principper om et højt serviceni-
veau og høj faglig kvalitet overfor 
sine kunder, da han for nylig fik en 
uventet opgave i forbindelse med 
den igangværende internationale 
festival, Svendborg Graphic.
--Ja, en større engelsk udstilling 
af illustrationer nåede ikke frem 
tid tiden, hvilket betød, at vi på 

meget kort tid måtte indramme 
adskillige kunstværker. Vi nåede 
det, men det var helt klart en ud-
fordring og en spændende opgave, 
fortæller Thomas Mauritzen. 
Han overtog Svendborg Indram-
ning 1. juli 2019, og har i dag en 
medarbejder.
90 procent af arbejdet i forretnin-
gen er i dag indramning, mens de 
sidste ti procent repræsenterer di-
verse glasarbejde.

-Vi har erfaring med indram-
ning af alle slags emner. F.eks. 
kan nævnes indramning af fo-
tos, grafik, plakater, maleri, 
landkort, broderi og akvarel-
ler. Vi har prøver på over 500 

rammelister i butikken – fra high 
tech aluminiumsrammer over træ 
med guld, sølv, sort og lud til gode 
gammeldags guldrammeprofiler, 
siger Thomas Mauritzen.  

SERVICE OG KVALITET I  HØJSÆDET
Svendborg Indramning kom på hårdt arbejde, 
da international festival løb ind i problemer. 

Tinghusgade 26  ·  5700 Svendborg  ·  Telefon: 28 44 64 75
www.svendborg-indramning.dk  ·  th@svendborg-indramning.dk
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Ryttermarken 12, Svendborg
Mandag – fredag: 10-16 - Lørdag: 10-13

Ring på 31 77 92 15

Vinduer. Udviklet, testet og produceret i Thy
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Kunder der i fremtiden har store 
løfte eller transport opgaver på 
programmet kan i fremtiden nyde 
godt af en nyinvestering fortaget 
af firmaet, Erik Jørgensens Eftf. 
A/S’.
-Ja, det er korrekt. Vi har investe-
ret i Volvo F12 med en FASSI-kran 

med en kapacitet helt op til 215TM, 
fortæller Bjarne Riis, der ejer fir-
maet sammen med sin søn, Kasper 
Riis.
Erik Jørgensen Efterf. A/S rå-
der i dag over mere end 30 vogne, 
har 34 mand ansat og kan i øvrigt 
træffes hele døgnet. Firmaet kla-

rer i dag en bred vifte af opgaver 
såsom f.eks. Kranopgaver, entre-
prenørkørsel, Sværdgods, Special 
og bådtransport samt grus og con-
tainer service.
-Ja, vi tager med glæde de tunge 
læs for vores kunder. Vi gør det på 
en professionel måde, hvor alle sik-

kerhedsforanstaltninger er truf-
fet   For os er en god dag, når vi har 
hjulpet en kunde med en opgave 
og vi går til enhver opgave med et 
smil på læberne, fastslår Bjarne 
Riis.  

Vognmand i ny stor investering
Vognmandsfirmaet Erik Jørgensens Eftf. A/S’ kunder kan 
nu få glæde af en Volvo F12 med en 215TM Fassi-Kran.
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Byggeri med omtanke, baseret på 
erfaring, grundighed og speciale 
når det gælder elementmontage 
udført af erfarne montører. Det 
giver kvalitet i byggeriet, og det 
er det, Haller Entreprise står for.
Haller Entreprise blev dannet af 
Søren Haller og hans hustru Anja 
Haastrup for fire år siden, men 
han tog først springet til at blive 
selvstændig efter mange års ar-
bejde inden for montering og byg-
geri i betonelementer.  Firmaet 
er specialist i elementmontage 
og udfører råhusentrepriser med 
hovedvægt på elementmontage 
og betonarbejde. De udfører både 
små og store byggerier. 

Haller Entreprise startede i Rin-
ge, men da der blev brug for mere 
plads, flyttede selskabet til Indu-
strivej i Aarslev mellem Ringe og 
Odense.

Landsdækkende
I dag er der 35 fastansatte. De 
bor rundt om i landet, for som et 
landsdækkende firma har Haller 

Entreprise projekter over det me-
ste af landet. 
Det er i Trekants-området og op 
mod Århus, omkring Odense og i 
Københavnsområdet, firmaet har 
flest projekter. Efter behov ansæt-
ter Søren Haller så ekstra mand-
skab til et projekt. I øjeblikket har 
han således i alt 50 mand i gang.
Af større projekter, som Haller 
Entreprise er i gang med her i 
starten af 2020, kan nævnes opfø-
relse af seks boligblokke ved Hede-
husene, to boligblokke på hver fem 
etager i Hillerød, og om kort tid 
endnu et rundt parkeringshus ved 
Royal Arena i Ørestaden. 

Større projekter
- Vi har brug for større projekter 
til at lægge bunden, men er også 
interesseret i mindre, som kan 
udfylde huller i vores kapacitet, 
siger Søren Haller. Der er stadig 
rigtig megen gang i byggeriet i 
Danmark, og der er ofte ikke så 
lang tid mellem det tidspunkt, 
hvor vi får en ordre i hus, og til det 
skal sættes i gang.

- Vi har haft en ganske solid vækst 
siden starten i 2016, og det for-
venter vi også fremover. Vi er alle-
rede et økonomisk velkonsolideret 
selskab, og vi har haft stigning i 
omsætningen hvert år.
- I 2019 havde vi lidt færre, men 
til gengæld større projekter, som 
vi godt kan lide det. Fremover vil 
vi også gerne have flere projekter, 
hvor vi tager fundamenter og ter-
rændæk med og ikke kun montage 
af betonelementerne. På den måde 
kan vi blive totalleverandør inden 
for betondelen på et byggeri.
- Vi er en landsdækkende operatør, 
der har en god, central placering i 
Danmark i modsætning til nogle 
af vores største konkurrenter. Vi 
er også det eneste firma på Fyn, 
der laver ren betonelementmonta-
gearbejde, siger Søren Haller.

Årets Iværksætter
Sidste år blev Haller Entreprise 
kåret som Årets Iværksætter 2018 
i Faaborg-Midtfyn Kommune, og 
begrundelsen var bl.a., at selska-
bet på kort tid havde skabt et vær-

disæt og gjort sig gældende med 
en styrke, viden og gåpåmod, som 
kan tjene til inspiration for andre.
- Når vi siger, at vi står for byggeri 
med omtanke, mener vi det, siger 
Søren Haller og Anja Haastrup, 
der hjælper hinanden med alle si-
der af virksomheden.
- Vi har arbejdet målrettet med 
værdier og strategi for vækst, og 
vi tror på, at det er vigtigt, at både 
vi selv og vores medarbejdere er 
glade, for glade medarbejdere le-
verer høj kvalitet og er grundlaget 
for en sund virksomhed.

Ordentlighed og fleksibilitet
- Det er meget vigtigt, hvordan vi 
og vores medarbejdere agerer på 
arbejdspladserne. Vi skal stå for 
respekt, ordentlighed, samarbej-
de, ansvarlighed og høj faglighed. 
Vi skal prøve at forudse eventuelle 
problemer, før de opstår, så vi kan 
forhindre, at de opstår.
- Vi er jo bygherrens øjne og ører 
på byggepladserne, hvor fleksibili-
tet også er vigtig.  

C H R I S T E N S E N  & CO

P R O J E K T B E S K R I V E L S E
21.01.2018

P - H U S  H A N N E M A N N

Industrivej 7 
5792 Årslev

Telefon: 25 31 01 55
E-mail: shc@hallerentreprise.dk 

Erfaring og grundighed giver
kvalitet i byggeriet

Byggeri med omtanke   |   Specialist i elementmontage   |   Medlem af Dansk Byggeri   |   25 års erfaring
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NY STOR

SORTERINGS- OG

LAGERHAL PÅ 450 M 2

LANGELANDS
GODSTRANSPORT
LARS STJERNEGAARD . HAVNEGADE 13
5900 RUDKØBING . TLF. 62 51 11 35
STJERNEGAARD@OUTLOOK.COM

Bilpakker Fragtlager Hurtig levering Stykgods Parti-Pallegods Hellæs

Vi lever af Deres laster

- og har også lagerplads til dem...

autocentrum
ruDkøbing
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Spodsbjergvej 149 B

AUTOCENTRUM
RUDKØBING – TLF .62511828

Lotte Leander Jesper

Dit service team:

Bruno Andreasen
Speciale i badeværelser

Biltlf. 20 77 72 48
40 års erfaring

Schnohrsvej 42 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 19 29
E-mail: bogholder@langelandselektro.dk

www.langelandselektro.dk

Elektromekanisk værksted med speciale i
om- og nyvikling af ankre og statorer.

Salg af motorer, pumper, ventilatorer kuglelejer,
kileremme og remskiver.

Endvidere renoveres motorer, ventilatorer, pumper, gear og elværktøj.

Nye

mitlangeland.dk 23
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vi godt kan lide det. Fremover vil 
vi også gerne have flere projekter, 
hvor vi tager fundamenter og ter-
rændæk med og ikke kun montage 
af betonelementerne. På den måde 
kan vi blive totalleverandør inden 
for betondelen på et byggeri.
- Vi er en landsdækkende operatør, 
der har en god, central placering i 
Danmark i modsætning til nogle 
af vores største konkurrenter. Vi 
er også det eneste firma på Fyn, 
der laver ren betonelementmonta-
gearbejde, siger Søren Haller.

Årets Iværksætter
Sidste år blev Haller Entreprise 
kåret som Årets Iværksætter 2018 
i Faaborg-Midtfyn Kommune, og 
begrundelsen var bl.a., at selska-
bet på kort tid havde skabt et vær-

disæt og gjort sig gældende med 
en styrke, viden og gåpåmod, som 
kan tjene til inspiration for andre.
- Når vi siger, at vi står for byggeri 
med omtanke, mener vi det, siger 
Søren Haller og Anja Haastrup, 
der hjælper hinanden med alle si-
der af virksomheden.
- Vi har arbejdet målrettet med 
værdier og strategi for vækst, og 
vi tror på, at det er vigtigt, at både 
vi selv og vores medarbejdere er 
glade, for glade medarbejdere le-
verer høj kvalitet og er grundlaget 
for en sund virksomhed.

Ordentlighed og fleksibilitet
- Det er meget vigtigt, hvordan vi 
og vores medarbejdere agerer på 
arbejdspladserne. Vi skal stå for 
respekt, ordentlighed, samarbej-
de, ansvarlighed og høj faglighed. 
Vi skal prøve at forudse eventuelle 
problemer, før de opstår, så vi kan 
forhindre, at de opstår.
- Vi er jo bygherrens øjne og ører 
på byggepladserne, hvor fleksibili-
tet også er vigtig.  

C H R I S T E N S E N  & CO
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Byggeri med omtanke, baseret på 
erfaring, grundighed og speciale 
når det gælder elementmontage 
udført af erfarne montører. Det 
giver kvalitet i byggeriet, og det 
er det, Haller Entreprise står for.
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Søren Haller og hans hustru Anja 
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bejde inden for montering og byg-
geri i betonelementer.  Firmaet 
er specialist i elementmontage 
og udfører råhusentrepriser med 
hovedvægt på elementmontage 
og betonarbejde. De udfører både 
små og store byggerier. 

Haller Entreprise startede i Rin-
ge, men da der blev brug for mere 
plads, flyttede selskabet til Indu-
strivej i Aarslev mellem Ringe og 
Odense.

Landsdækkende
I dag er der 35 fastansatte. De 
bor rundt om i landet, for som et 
landsdækkende firma har Haller 

Entreprise projekter over det me-
ste af landet. 
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Københavnsområdet, firmaet har 
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Entreprise er i gang med her i 
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venter vi også fremover. Vi er alle-
rede et økonomisk velkonsolideret 
selskab, og vi har haft stigning i 
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- I 2019 havde vi lidt færre, men 
til gengæld større projekter, som 
vi godt kan lide det. Fremover vil 
vi også gerne have flere projekter, 
hvor vi tager fundamenter og ter-
rændæk med og ikke kun montage 
af betonelementerne. På den måde 
kan vi blive totalleverandør inden 
for betondelen på et byggeri.
- Vi er en landsdækkende operatør, 
der har en god, central placering i 
Danmark i modsætning til nogle 
af vores største konkurrenter. Vi 
er også det eneste firma på Fyn, 
der laver ren betonelementmonta-
gearbejde, siger Søren Haller.

Årets Iværksætter
Sidste år blev Haller Entreprise 
kåret som Årets Iværksætter 2018 
i Faaborg-Midtfyn Kommune, og 
begrundelsen var bl.a., at selska-
bet på kort tid havde skabt et vær-

disæt og gjort sig gældende med 
en styrke, viden og gåpåmod, som 
kan tjene til inspiration for andre.
- Når vi siger, at vi står for byggeri 
med omtanke, mener vi det, siger 
Søren Haller og Anja Haastrup, 
der hjælper hinanden med alle si-
der af virksomheden.
- Vi har arbejdet målrettet med 
værdier og strategi for vækst, og 
vi tror på, at det er vigtigt, at både 
vi selv og vores medarbejdere er 
glade, for glade medarbejdere le-
verer høj kvalitet og er grundlaget 
for en sund virksomhed.

Ordentlighed og fleksibilitet
- Det er meget vigtigt, hvordan vi 
og vores medarbejdere agerer på 
arbejdspladserne. Vi skal stå for 
respekt, ordentlighed, samarbej-
de, ansvarlighed og høj faglighed. 
Vi skal prøve at forudse eventuelle 
problemer, før de opstår, så vi kan 
forhindre, at de opstår.
- Vi er jo bygherrens øjne og ører 
på byggepladserne, hvor fleksibili-
tet også er vigtig.  
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GODSTRANSPORT
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STJERNEGAARD@OUTLOOK.COM
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Dit service team:

Bruno Andreasen
Speciale i badeværelser

Biltlf. 20 77 72 48
40 års erfaring

Schnohrsvej 42 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 19 29
E-mail: bogholder@langelandselektro.dk

www.langelandselektro.dk

Elektromekanisk værksted med speciale i
om- og nyvikling af ankre og statorer.

Salg af motorer, pumper, ventilatorer kuglelejer,
kileremme og remskiver.

Endvidere renoveres motorer, ventilatorer, pumper, gear og elværktøj.

Nye

mitlangeland.dk 23
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Bidt af sejlsport
Både Sune og Mads er bidt af sejl-
sport. Sune har sejlet, siden han 
var 3 år gammel, og Mads elsker 
også at sejle. Derfor var valget 
heller ikke svært, da de skulle 
vælge ungdomsuddannelse. ”Jeg 
valgte hf-søfart pga. muligheden 
for at komme ud at sejle”, fortæl-
ler Mads. ”Jeg har det lige sådan, 
og så fordi jeg også gerne vil have 
en hf”, supplerer Sune. Derfor 
er det nok også meget naturligt, 
at de begge drømmer om at blive 

styrmand inden for søværnet, og 
Mads måske også gerne vil ud at 
sejle med store containerskibe. 

Livet på søfartsskolen  
er fedt
Sune og Mads bor begge på Svend-
borg Søfartsskole, hvilket bety-
der, at de både spiser og sover på 
skolen. ”Det er mega fedt at bo på 
skolen, der er et rigtig godt sam-
menhold blandt eleverne, også på 
tværs af årgangene. Det er også 
rart at have timer på søfartssko-

len, der er vi faktisk to af ugens 
dage, og det gør, at vi har meget 
afveksling i dagene og ikke bliver 
skoletrætte”, fortæller de. På sø-
fartsskolen lærer de maritime fag, 
bl.a. navigation, motorlære og 
skibsteknik – og så får de også en 
uddannelse som røgdykker. Friti-
den udfylder de med bl.a. med løb, 
træning og sejlads, Sune er ved at 
tage kørekort, og Mads finder også 
tid til et job ved siden af lektierne, 
der er i en passende mængde, som 
han selv udtrykker det.    

Hf-søfart er en  
ungdomsuddannelse  
med et twist
Sune og Mads har valgt hf-søfart, 
fordi de kan få en twistet hf. 
De får nemlig både en fuld hf og uddannelse 
som skibsassistent og dermed 
en afvekslende skoledag. 

Kammeraterne Sune og Mads 
på hhv. 17 og 16 år på VUCs 
trappe i en pause fra matematik-
kens Pythagoras.

VIL DU MED 
OM BORD?  

TILMELD DIG VIA OPTAGELSE.DK 
INDEN DEN 1. MARTS.

HF-søfart er en 3-årig uddannelse:
• en fuld HF
• uddannelse som skibsassistent
•  første modul af skibsofficers- 

uddannelsen
• brandkursus

Adgangskrav
•  du skal have gennemført mindst  

9. klasse
• du skal være ’egnet til skibstjeneste’

Her kan du tage uddannelsen
Svendborg og Ærø.  

Økonomi
Uddannelsen er gratis og SU-berettiget
Det er muligt at bo og spise på skolen

Uddannelsesstederne bag:
HF & VUC FYN Svendborg og Ærø
Svendborg Søfartsskole 
Marstal Navigationsskole

Læse mere www.vucfyn.dk/hfsøfart
DB|VVS ApS · Svendborg Landevej 42 · 5874 Hesselager · Tlf.:  40 87 22 22 · info@dbvvs.dk · www.dbvvs.dk

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

LÆKKER 1 PLANS VILLA I VINDEBY
 FYRREVANG 44 • 5700 SVENDBORG

KONTANT: 2.895.000 • EJERUDGIFT/MD.: 2.717
UDB.: 145.000 • B/N EX. EJERUDG.: 11.260/9.673

Indflytningsklar 1 plans villa I Vindeby i super god stand og energimærke A10! Villaen rummer 4 soveværelser og stor stue.
Alt fremstår flot og tidsløst med 2 lækre badeværelser, fedt køkken og ikke mindst flotte udenomsarealer. SAG: 46-X0000228
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Bidt af sejlsport
Både Sune og Mads er bidt af sejl-
sport. Sune har sejlet, siden han 
var 3 år gammel, og Mads elsker 
også at sejle. Derfor var valget 
heller ikke svært, da de skulle 
vælge ungdomsuddannelse. ”Jeg 
valgte hf-søfart pga. muligheden 
for at komme ud at sejle”, fortæl-
ler Mads. ”Jeg har det lige sådan, 
og så fordi jeg også gerne vil have 
en hf”, supplerer Sune. Derfor 
er det nok også meget naturligt, 
at de begge drømmer om at blive 

styrmand inden for søværnet, og 
Mads måske også gerne vil ud at 
sejle med store containerskibe. 

Livet på søfartsskolen  
er fedt
Sune og Mads bor begge på Svend-
borg Søfartsskole, hvilket bety-
der, at de både spiser og sover på 
skolen. ”Det er mega fedt at bo på 
skolen, der er et rigtig godt sam-
menhold blandt eleverne, også på 
tværs af årgangene. Det er også 
rart at have timer på søfartssko-

len, der er vi faktisk to af ugens 
dage, og det gør, at vi har meget 
afveksling i dagene og ikke bliver 
skoletrætte”, fortæller de. På sø-
fartsskolen lærer de maritime fag, 
bl.a. navigation, motorlære og 
skibsteknik – og så får de også en 
uddannelse som røgdykker. Friti-
den udfylder de med bl.a. med løb, 
træning og sejlads, Sune er ved at 
tage kørekort, og Mads finder også 
tid til et job ved siden af lektierne, 
der er i en passende mængde, som 
han selv udtrykker det.    

Hf-søfart er en  
ungdomsuddannelse  
med et twist
Sune og Mads har valgt hf-søfart, 
fordi de kan få en twistet hf. 
De får nemlig både en fuld hf og uddannelse 
som skibsassistent og dermed 
en afvekslende skoledag. 

Kammeraterne Sune og Mads 
på hhv. 17 og 16 år på VUCs 
trappe i en pause fra matematik-
kens Pythagoras.

VIL DU MED 
OM BORD?  

TILMELD DIG VIA OPTAGELSE.DK 
INDEN DEN 1. MARTS.

HF-søfart er en 3-årig uddannelse:
• en fuld HF
• uddannelse som skibsassistent
•  første modul af skibsofficers- 

uddannelsen
• brandkursus

Adgangskrav
•  du skal have gennemført mindst  

9. klasse
• du skal være ’egnet til skibstjeneste’

Her kan du tage uddannelsen
Svendborg og Ærø.  

Økonomi
Uddannelsen er gratis og SU-berettiget
Det er muligt at bo og spise på skolen

Uddannelsesstederne bag:
HF & VUC FYN Svendborg og Ærø
Svendborg Søfartsskole 
Marstal Navigationsskole

Læse mere www.vucfyn.dk/hfsøfart

Tvedvej 48  ·  5700 Svendborg  ·  Tlf. 26 85 80 47Udlejning/ Allan Vogn

Udlejning af 
Norgesvej 15 

5700 svendborg 
150 m3 kontor og 

250 m3 hal.

Pris 
10.000 pr. mdr. 
Kontakt Allan: 
26 85 80 47
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Bidt af sejlsport
Både Sune og Mads er bidt af sejl-
sport. Sune har sejlet, siden han 
var 3 år gammel, og Mads elsker 
også at sejle. Derfor var valget 
heller ikke svært, da de skulle 
vælge ungdomsuddannelse. ”Jeg 
valgte hf-søfart pga. muligheden 
for at komme ud at sejle”, fortæl-
ler Mads. ”Jeg har det lige sådan, 
og så fordi jeg også gerne vil have 
en hf”, supplerer Sune. Derfor 
er det nok også meget naturligt, 
at de begge drømmer om at blive 

styrmand inden for søværnet, og 
Mads måske også gerne vil ud at 
sejle med store containerskibe. 

Livet på søfartsskolen  
er fedt
Sune og Mads bor begge på Svend-
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der, at de både spiser og sover på 
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tage kørekort, og Mads finder også 
tid til et job ved siden af lektierne, 
der er i en passende mængde, som 
han selv udtrykker det.    

Hf-søfart er en  
ungdomsuddannelse  
med et twist
Sune og Mads har valgt hf-søfart, 
fordi de kan få en twistet hf. 
De får nemlig både en fuld hf og uddannelse 
som skibsassistent og dermed 
en afvekslende skoledag. 
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Svendborg og Ærø.  
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Dronesky har siden 2015 
lavet professionelle drone optagelser,  

bestående af foto, film 
(i op til 4k) samt inspektioner. 

Vi laver optagelser for både erhverv, 
foreninger og private. 

Dronesky er medlem af UAS Denmark, 
og så vi er godkendt af Trafikstyrelsen.  

Lerbjergvej 29 · 5500 Middelfart · tlf. 40 76 42 21 
www.dronesky.dk · info@dronesky.dk Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00 

 Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00 
 Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

-  løsninger til bolig og erhverv!

Bogense • Otterup • Søndersø Tirsdag den 10. december 2019 10. årgang. Nr 50

side 14 - 15

Nordfyns spillene 
på jagt efter 
talenter

side 20

Odderen er vendt 
tilbage til Nord-
fynsk bæk

Foto: Thomas gregersen

side 4
Sund mad med barnebarnet

Avisen i denne uge

NBH Udlejning ApS
En maskinsikker løsning

Udlejning til
private og
erhverv

Sandvadgyden 30 - 5471 Søndersø - Tlf. 31 90 23 43 - mail: info@nbhudlejning.dk

2 stk.

25,-

Bogense

Skovhavevej

Odense

Mod
Middelfart

Toftegårdens
Dametøj

Gårdbørnehave

ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG KL. 10.00-17.30 · LØRDAG KL. 10-13

-20%

Unge og gamle,store og små
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RevisoRklummen
Anders Schweitz Jensen,  
statsautoriseret revisor, BDO

Normalt kan virk-
somheder hver-
ken fradrage 
eller afskrive på 
udgifter til køb 

af kunst, fordi den slags i mod-
sætning til maskiner og byg-
ninger ikke antages at falde i 
værdi som følge af brugen. Til 
gengæld er gevinster ved salg 
af kunst normalt skattefrie, 
hvis værket ikke er købt med 
videresalg for øje.

Der findes imidlertid en 
undtagelse. For såkaldte før-
stegangskøb – altså kunst der 
købes direkte af kunstneren 
eller af et galleri, der har vær-

ket i kommission for denne 
– kan udgifterne enten fradra-
ges eller afskrives. I så fald sker 
der imidlertid også beskat-
ning ikke bare af genvundne 
afskrivninger, men også 
af egentlige gevinster, hvis 
værket en dag sælges. Virk-
somheden må altså træffe et 
valg i forbindelse med købet 
af kunstværket, om den vil 
have fradrag for udgiften, eller 
om den vil have muligheden 
for på sigt at score en skattefri 
gevinst. De fleste vælger for-
mentlig det første.

Tilbage i 2005 anslog Skat-
teministeriet, at danske virk-
somheder årligt køber kunst 
for 200 mio. kr., men tallet 
i dag er efter alt at dømme 
højere. Af en nylig artikel på 

finans.dk fremgik således, 
at antallet af virksomheder, 
der køber kunst, ifølge Dansk 
Erhverv har været markant 
stigende over de seneste 10 år, 
og at kunst på arbejdspladsen 
er blevet lige så almindeligt 
som frugtordninger. 

udgifteR til køb af kunst-
værker, der hænges op eller 
stilles op, kan fratrækkes fuldt 
ud, hvis købesummen ikke 
overstiger et beløb på 13.800 
kr. (normalt) ex. moms. Er 
anskaffelsessummen højere 
kan udgiften afskrives efter 
saldometoden (men på en 
særskilt konto) med 25 pct. 
om året.

Udgifter til køb af kunst, 
der indføjes i en bygning til 

Klumme.  
Skattefordel til virksomheder,  
der køber original kunst

BDO Partner og statsautoriseret revisor Anders Schweitz Jensen 
i Odense har mange års erfaring med at rådgive kunder fra vidt 
forskellige brancher.
Her i bloggen møder du gode råd om skat, køb og salg af 
virksomheder, generationsskifte, personalegoder og meget 
andet. Anders er særligt interesseret i de mindre og mellemstore 
virksomheder, da det særligt er her, landets fremtidige vækst 
skal komme fra.
BDO dækker Danmark og beskæftiger mere end 
1200 medarbejdere på 31 kontorer landet over. Det 
verdensomspændende BDO netværk har cirka 80.000 
medarbejdere i mere end 160 lande.
 

fakta
RevisoRklummen

virksomhedernes kunstkøb er angiveligt stigende. Formentlig fordi skattereglerne rummer et incitament 
hertil, når der er tale om førstegangskøb. Reglerne er ment som en hjælp til kunstnerne.

udsmykning af denne, kan 
afskrives med 4 pct. årligt. 
Det gælder også, selv om byg-
ningen ikke anvendes til et 
afskrivningsberettiget formål, 
altså f.eks. en kontorbygning. 
Det er uden betydning for 
afskrivningsmuligheden om 
den kunstneriske udsmyk-
ning af bygningen sker i 
forbindelse med bygningens 
opførelse eller tilføjes på et 
senere tidspunkt. Et kunst-
værk anses for indføjet i en 
bygning, hvis det er muret, 
fastnaglet eller på anden 
måde fastgjort til denne eller 
dennes nære omgivelser. 

momsRegistReRede virk-
somheder, der indkøber 
kunstværker til udsmykning 

i denne, kan som altoverve-
jende hovedregel fradrage 
momsen af købesummen. 

Det gælder, uanset om værket 
er anskaffet med fuld moms 
eller med såkaldt kunstner-

Egsgyden 45 - DK5600 Fåborg, +45 24431860, soren@bostlund-jacobsen, www.bostlund-jacobsen.dk

Se vores brugte kraner
til salg på

www.bostlund-jacobsen.dk

• Industri service af hydraulik – pneumatik –
mekanik

• Reparation og nyfremstilling
• Smedeopgaver
• Projektering og beregning af hydraulik og
stål konstruktioner

• Årlige eftersyn af kraner og maskiner
• Komponenter og kvalitet af høj kvalitet og i
henhold til standarder

• 30 års erfaring med teknik til industri,
landbrug og off shore

Er dine maskiner sikret?
Lovpligtigt 12 mdr. eftersyn på lifte,

kraner, trucks og teleskoplæssere.

Vi bestræber os på at være

fremme inden 24 timer

Tlf. 40 21 69 22
www.franks-liftservice.dk

ApS

Vi fremstiller
hydraulik slanger

direkte fra
servicevognen
- til alle slags
maskiner

HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S

LIND HANSENS VEJ 5 . 5000 ODENSE C . TLF. 65 91 48 84 . WWW.HVG-AS.DK

Vores El-afdeling løser bla. opgaver indenfor:

• El installation
• Hårde hvidevarer
• Data Installationer
• Port telefoner
• Smart lysstyring
• Forsikringsskader

Har du en konkret opgave som ikke 
står på listen, hører vi også gerne fra dig.
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højere. Af en nylig artikel på 

finans.dk fremgik således, 
at antallet af virksomheder, 
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værdi som følge af brugen. Til 
gengæld er gevinster ved salg 
af kunst normalt skattefrie, 
hvis værket ikke er købt med 
videresalg for øje.
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• Komponenter og kvalitet af høj kvalitet og i
henhold til standarder

• 30 års erfaring med teknik til industri,
landbrug og off shore

Er dine maskiner sikret?
Lovpligtigt 12 mdr. eftersyn på lifte,

kraner, trucks og teleskoplæssere.

Vi bestræber os på at være

fremme inden 24 timer

Tlf. 40 21 69 22
www.franks-liftservice.dk

ApS

Vi fremstiller
hydraulik slanger

direkte fra
servicevognen
- til alle slags
maskiner

HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S

LIND HANSENS VEJ 5 . 5000 ODENSE C . TLF. 65 91 48 84 . WWW.HVG-AS.DK

Vores El-afdeling løser bla. opgaver indenfor:

• El installation
• Hårde hvidevarer
• Data Installationer
• Port telefoner
• Smart lysstyring
• Forsikringsskader

Har du en konkret opgave som ikke 
står på listen, hører vi også gerne fra dig.

www.k�r�nsko�kk�n.nu • Tlf. 51 15 65 34 • info@k�r�nsko�kk�n.nu

• M�d ud �f hus�t
• Skol���d FROKOST-

ORDNING
50 KR. OM DaGeN + MOMS

• Kl�r til s�rv�ring • Vi kl�r�r o�v�sk�n • B�stil d�g�n før
TOTaL aRRaNGeMeNT • FIRMa aRRaNGMeNTeR • MØDeFORPLeJNING
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34  Viden

RevisoRklummen
Anders Schweitz Jensen,  
statsautoriseret revisor, BDO

Normalt kan virk-
somheder hver-
ken fradrage 
eller afskrive på 
udgifter til køb 

af kunst, fordi den slags i mod-
sætning til maskiner og byg-
ninger ikke antages at falde i 
værdi som følge af brugen. Til 
gengæld er gevinster ved salg 
af kunst normalt skattefrie, 
hvis værket ikke er købt med 
videresalg for øje.

Der findes imidlertid en 
undtagelse. For såkaldte før-
stegangskøb – altså kunst der 
købes direkte af kunstneren 
eller af et galleri, der har vær-

ket i kommission for denne 
– kan udgifterne enten fradra-
ges eller afskrives. I så fald sker 
der imidlertid også beskat-
ning ikke bare af genvundne 
afskrivninger, men også 
af egentlige gevinster, hvis 
værket en dag sælges. Virk-
somheden må altså træffe et 
valg i forbindelse med købet 
af kunstværket, om den vil 
have fradrag for udgiften, eller 
om den vil have muligheden 
for på sigt at score en skattefri 
gevinst. De fleste vælger for-
mentlig det første.

Tilbage i 2005 anslog Skat-
teministeriet, at danske virk-
somheder årligt køber kunst 
for 200 mio. kr., men tallet 
i dag er efter alt at dømme 
højere. Af en nylig artikel på 

finans.dk fremgik således, 
at antallet af virksomheder, 
der køber kunst, ifølge Dansk 
Erhverv har været markant 
stigende over de seneste 10 år, 
og at kunst på arbejdspladsen 
er blevet lige så almindeligt 
som frugtordninger. 

udgifteR til køb af kunst-
værker, der hænges op eller 
stilles op, kan fratrækkes fuldt 
ud, hvis købesummen ikke 
overstiger et beløb på 13.800 
kr. (normalt) ex. moms. Er 
anskaffelsessummen højere 
kan udgiften afskrives efter 
saldometoden (men på en 
særskilt konto) med 25 pct. 
om året.

Udgifter til køb af kunst, 
der indføjes i en bygning til 

Klumme.  
Skattefordel til virksomheder,  
der køber original kunst

BDO Partner og statsautoriseret revisor Anders Schweitz Jensen 
i Odense har mange års erfaring med at rådgive kunder fra vidt 
forskellige brancher.
Her i bloggen møder du gode råd om skat, køb og salg af 
virksomheder, generationsskifte, personalegoder og meget 
andet. Anders er særligt interesseret i de mindre og mellemstore 
virksomheder, da det særligt er her, landets fremtidige vækst 
skal komme fra.
BDO dækker Danmark og beskæftiger mere end 
1200 medarbejdere på 31 kontorer landet over. Det 
verdensomspændende BDO netværk har cirka 80.000 
medarbejdere i mere end 160 lande.
 

fakta
RevisoRklummen

virksomhedernes kunstkøb er angiveligt stigende. Formentlig fordi skattereglerne rummer et incitament 
hertil, når der er tale om førstegangskøb. Reglerne er ment som en hjælp til kunstnerne.

udsmykning af denne, kan 
afskrives med 4 pct. årligt. 
Det gælder også, selv om byg-
ningen ikke anvendes til et 
afskrivningsberettiget formål, 
altså f.eks. en kontorbygning. 
Det er uden betydning for 
afskrivningsmuligheden om 
den kunstneriske udsmyk-
ning af bygningen sker i 
forbindelse med bygningens 
opførelse eller tilføjes på et 
senere tidspunkt. Et kunst-
værk anses for indføjet i en 
bygning, hvis det er muret, 
fastnaglet eller på anden 
måde fastgjort til denne eller 
dennes nære omgivelser. 

momsRegistReRede virk-
somheder, der indkøber 
kunstværker til udsmykning 

i denne, kan som altoverve-
jende hovedregel fradrage 
momsen af købesummen. 

Det gælder, uanset om værket 
er anskaffet med fuld moms 
eller med såkaldt kunstner-

Egsgyden 45 - DK5600 Fåborg, +45 24431860, soren@bostlund-jacobsen, www.bostlund-jacobsen.dk

Se vores brugte kraner
til salg på

www.bostlund-jacobsen.dk

• Industri service af hydraulik – pneumatik –
mekanik

• Reparation og nyfremstilling
• Smedeopgaver
• Projektering og beregning af hydraulik og
stål konstruktioner

• Årlige eftersyn af kraner og maskiner
• Komponenter og kvalitet af høj kvalitet og i
henhold til standarder

• 30 års erfaring med teknik til industri,
landbrug og off shore

Er dine maskiner sikret?
Lovpligtigt 12 mdr. eftersyn på lifte,

kraner, trucks og teleskoplæssere.

Vi bestræber os på at være

fremme inden 24 timer

Tlf. 40 21 69 22
www.franks-liftservice.dk

ApS

Vi fremstiller
hydraulik slanger

direkte fra
servicevognen
- til alle slags
maskiner

HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S

LIND HANSENS VEJ 5 . 5000 ODENSE C . TLF. 65 91 48 84 . WWW.HVG-AS.DK

Vores El-afdeling løser bla. opgaver indenfor:

• El installation
• Hårde hvidevarer
• Data Installationer
• Port telefoner
• Smart lysstyring
• Forsikringsskader

Har du en konkret opgave som ikke 
står på listen, hører vi også gerne fra dig.

www.k�r�nsko�kk�n.nu • Tlf. 51 15 65 34 • info@k�r�nsko�kk�n.nu

• M�d ud �f hus�t
• Skol���d FROKOST-

ORDNING
50 KR. OM DaGeN + MOMS

• Kl�r til s�rv�ring • Vi kl�r�r o�v�sk�n • B�stil d�g�n før
TOTaL aRRaNGeMeNT • FIRMa aRRaNGMeNTeR • MØDeFORPLeJNING
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Forhandling og service af anlæg 
fra Schäfer Technic Gmbh.

Se vores brugte kraner 
og maskiner til salg på

www.bostlund-jacobsen.dk

info@bostlund-jacobsen.dk,  www.bostlund-jacobsen.dk

Fiber Flex giver frihed til selv at vælge! 
Med Fiber Flex får du internet af højeste kvalitet og 
fleksibilitet til individuel produktsammensætning.

Du vælger selv, hvad dit internetprodukt skal indeholde:
• Hastighed
• Bindingsperiode (med eller uden binding)
• Serviceniveau (SLA)

Kort sagt - Du betaler kun for det din virksomhed har 
behov for.

Vejen til vækst går via en stabil fiberforbindelse.  
Med fibernet er du garanteret høj oppetid og 
symmetriske hastigheder.

FIBER FLEX

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

Vælg hastighed

50 
50
Mbit/s

500 
500
Mbit/s

100 
100
Mbit/s

1000 
1000
Mbit/s

Vælg bindingsperiode

0
mdr.

6
mdr.

12
mdr.

36
mdr.

48
mdr.

PRIS EKSEMPEL 

100/100  
Mbit/s
12 mdr. binding.
8 timer SLA (service level agrement).

478,-*

*Hertil kommer tilslutningsprisen. Pris er ex moms.
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Dronesky har siden 2015 
lavet professionelle drone optagelser,  

bestående af foto, film 
(i op til 4k) samt inspektioner. 

Vi laver optagelser for både erhverv, 
foreninger og private. 

Dronesky er medlem af UAS Denmark, 
og så vi er godkendt af Trafikstyrelsen.  

Lerbjergvej 29 · 5500 Middelfart · tlf. 40 76 42 21 
www.dronesky.dk · info@dronesky.dk Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00 

 Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00 
 Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

-  løsninger til bolig og erhverv!

Bogense • Otterup • Søndersø Tirsdag den 10. december 2019 10. årgang. Nr 50

side 14 - 15

Nordfyns spillene 
på jagt efter 
talenter

side 20

Odderen er vendt 
tilbage til Nord-
fynsk bæk

Foto: Thomas gregersen

side 4
Sund mad med barnebarnet

Avisen i denne uge

NBH Udlejning ApS
En maskinsikker løsning

Udlejning til
private og
erhverv

Sandvadgyden 30 - 5471 Søndersø - Tlf. 31 90 23 43 - mail: info@nbhudlejning.dk

2 stk.

25,-

Bogense

Skovhavevej

Odense

Mod
Middelfart

Toftegårdens
Dametøj

Gårdbørnehave

ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG KL. 10.00-17.30 · LØRDAG KL. 10-13

-20%

Unge og gamle,store og små
Alle kan på Toftegården blive klædt på...!

på alt i hele
butikken
frem til jul

Gælder dog ikke
lingeri, smykker og tasker

Udvalgte bukser2 par 500,-

ZE ZE - ZHENZI - JÓRLI - STUDIO - DNY - REFA - HANDBERG - LAURIE - CHOISE

- bare bedre bilværksted

Kør vinteren
sikkert i møde!

Dæktryk og mønsterdybde
Frontrude
Lys og lygter
Visker- og vaskersystem
Kølevæske og frostsikring
Oliestand på motor
Batteri

Ved et vintertjek, gennemgår vi:

kr. 199,- Au2nord
Ørkebyvej 1B
5450 Otterup
Tlf. 2049 2852
www.au2nord.dk

34  Viden

RevisoRklummen
Anders Schweitz Jensen,  
statsautoriseret revisor, BDO

Normalt kan virk-
somheder hver-
ken fradrage 
eller afskrive på 
udgifter til køb 

af kunst, fordi den slags i mod-
sætning til maskiner og byg-
ninger ikke antages at falde i 
værdi som følge af brugen. Til 
gengæld er gevinster ved salg 
af kunst normalt skattefrie, 
hvis værket ikke er købt med 
videresalg for øje.

Der findes imidlertid en 
undtagelse. For såkaldte før-
stegangskøb – altså kunst der 
købes direkte af kunstneren 
eller af et galleri, der har vær-

ket i kommission for denne 
– kan udgifterne enten fradra-
ges eller afskrives. I så fald sker 
der imidlertid også beskat-
ning ikke bare af genvundne 
afskrivninger, men også 
af egentlige gevinster, hvis 
værket en dag sælges. Virk-
somheden må altså træffe et 
valg i forbindelse med købet 
af kunstværket, om den vil 
have fradrag for udgiften, eller 
om den vil have muligheden 
for på sigt at score en skattefri 
gevinst. De fleste vælger for-
mentlig det første.

Tilbage i 2005 anslog Skat-
teministeriet, at danske virk-
somheder årligt køber kunst 
for 200 mio. kr., men tallet 
i dag er efter alt at dømme 
højere. Af en nylig artikel på 

finans.dk fremgik således, 
at antallet af virksomheder, 
der køber kunst, ifølge Dansk 
Erhverv har været markant 
stigende over de seneste 10 år, 
og at kunst på arbejdspladsen 
er blevet lige så almindeligt 
som frugtordninger. 

udgifteR til køb af kunst-
værker, der hænges op eller 
stilles op, kan fratrækkes fuldt 
ud, hvis købesummen ikke 
overstiger et beløb på 13.800 
kr. (normalt) ex. moms. Er 
anskaffelsessummen højere 
kan udgiften afskrives efter 
saldometoden (men på en 
særskilt konto) med 25 pct. 
om året.

Udgifter til køb af kunst, 
der indføjes i en bygning til 

Klumme.  
Skattefordel til virksomheder,  
der køber original kunst

BDO Partner og statsautoriseret revisor Anders Schweitz Jensen 
i Odense har mange års erfaring med at rådgive kunder fra vidt 
forskellige brancher.
Her i bloggen møder du gode råd om skat, køb og salg af 
virksomheder, generationsskifte, personalegoder og meget 
andet. Anders er særligt interesseret i de mindre og mellemstore 
virksomheder, da det særligt er her, landets fremtidige vækst 
skal komme fra.
BDO dækker Danmark og beskæftiger mere end 
1200 medarbejdere på 31 kontorer landet over. Det 
verdensomspændende BDO netværk har cirka 80.000 
medarbejdere i mere end 160 lande.
 

fakta
RevisoRklummen

virksomhedernes kunstkøb er angiveligt stigende. Formentlig fordi skattereglerne rummer et incitament 
hertil, når der er tale om førstegangskøb. Reglerne er ment som en hjælp til kunstnerne.

udsmykning af denne, kan 
afskrives med 4 pct. årligt. 
Det gælder også, selv om byg-
ningen ikke anvendes til et 
afskrivningsberettiget formål, 
altså f.eks. en kontorbygning. 
Det er uden betydning for 
afskrivningsmuligheden om 
den kunstneriske udsmyk-
ning af bygningen sker i 
forbindelse med bygningens 
opførelse eller tilføjes på et 
senere tidspunkt. Et kunst-
værk anses for indføjet i en 
bygning, hvis det er muret, 
fastnaglet eller på anden 
måde fastgjort til denne eller 
dennes nære omgivelser. 

momsRegistReRede virk-
somheder, der indkøber 
kunstværker til udsmykning 

i denne, kan som altoverve-
jende hovedregel fradrage 
momsen af købesummen. 

Det gælder, uanset om værket 
er anskaffet med fuld moms 
eller med såkaldt kunstner-

Egsgyden 45 - DK5600 Fåborg, +45 24431860, soren@bostlund-jacobsen, www.bostlund-jacobsen.dk

Se vores brugte kraner
til salg på

www.bostlund-jacobsen.dk

• Industri service af hydraulik – pneumatik –
mekanik

• Reparation og nyfremstilling
• Smedeopgaver
• Projektering og beregning af hydraulik og
stål konstruktioner

• Årlige eftersyn af kraner og maskiner
• Komponenter og kvalitet af høj kvalitet og i
henhold til standarder

• 30 års erfaring med teknik til industri,
landbrug og off shore

Er dine maskiner sikret?
Lovpligtigt 12 mdr. eftersyn på lifte,

kraner, trucks og teleskoplæssere.

Vi bestræber os på at være

fremme inden 24 timer

Tlf. 40 21 69 22
www.franks-liftservice.dk

ApS

Vi fremstiller
hydraulik slanger

direkte fra
servicevognen
- til alle slags
maskiner

HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S

LIND HANSENS VEJ 5 . 5000 ODENSE C . TLF. 65 91 48 84 . WWW.HVG-AS.DK

Vores El-afdeling løser bla. opgaver indenfor:

• El installation
• Hårde hvidevarer
• Data Installationer
• Port telefoner
• Smart lysstyring
• Forsikringsskader

Har du en konkret opgave som ikke 
står på listen, hører vi også gerne fra dig.

www.k�r�nsko�kk�n.nu • Tlf. 51 15 65 34 • info@k�r�nsko�kk�n.nu

• M�d ud �f hus�t
• Skol���d FROKOST-

ORDNING
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• Kl�r til s�rv�ring • Vi kl�r�r o�v�sk�n • B�stil d�g�n før
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RevisoRklummen
Anders Schweitz Jensen,  
statsautoriseret revisor, BDO

Normalt kan virk-
somheder hver-
ken fradrage 
eller afskrive på 
udgifter til køb 

af kunst, fordi den slags i mod-
sætning til maskiner og byg-
ninger ikke antages at falde i 
værdi som følge af brugen. Til 
gengæld er gevinster ved salg 
af kunst normalt skattefrie, 
hvis værket ikke er købt med 
videresalg for øje.

Der findes imidlertid en 
undtagelse. For såkaldte før-
stegangskøb – altså kunst der 
købes direkte af kunstneren 
eller af et galleri, der har vær-

ket i kommission for denne 
– kan udgifterne enten fradra-
ges eller afskrives. I så fald sker 
der imidlertid også beskat-
ning ikke bare af genvundne 
afskrivninger, men også 
af egentlige gevinster, hvis 
værket en dag sælges. Virk-
somheden må altså træffe et 
valg i forbindelse med købet 
af kunstværket, om den vil 
have fradrag for udgiften, eller 
om den vil have muligheden 
for på sigt at score en skattefri 
gevinst. De fleste vælger for-
mentlig det første.

Tilbage i 2005 anslog Skat-
teministeriet, at danske virk-
somheder årligt køber kunst 
for 200 mio. kr., men tallet 
i dag er efter alt at dømme 
højere. Af en nylig artikel på 

finans.dk fremgik således, 
at antallet af virksomheder, 
der køber kunst, ifølge Dansk 
Erhverv har været markant 
stigende over de seneste 10 år, 
og at kunst på arbejdspladsen 
er blevet lige så almindeligt 
som frugtordninger. 

udgifteR til køb af kunst-
værker, der hænges op eller 
stilles op, kan fratrækkes fuldt 
ud, hvis købesummen ikke 
overstiger et beløb på 13.800 
kr. (normalt) ex. moms. Er 
anskaffelsessummen højere 
kan udgiften afskrives efter 
saldometoden (men på en 
særskilt konto) med 25 pct. 
om året.

Udgifter til køb af kunst, 
der indføjes i en bygning til 

Klumme.  
Skattefordel til virksomheder,  
der køber original kunst

BDO Partner og statsautoriseret revisor Anders Schweitz Jensen 
i Odense har mange års erfaring med at rådgive kunder fra vidt 
forskellige brancher.
Her i bloggen møder du gode råd om skat, køb og salg af 
virksomheder, generationsskifte, personalegoder og meget 
andet. Anders er særligt interesseret i de mindre og mellemstore 
virksomheder, da det særligt er her, landets fremtidige vækst 
skal komme fra.
BDO dækker Danmark og beskæftiger mere end 
1200 medarbejdere på 31 kontorer landet over. Det 
verdensomspændende BDO netværk har cirka 80.000 
medarbejdere i mere end 160 lande.
 

fakta
RevisoRklummen

virksomhedernes kunstkøb er angiveligt stigende. Formentlig fordi skattereglerne rummer et incitament 
hertil, når der er tale om førstegangskøb. Reglerne er ment som en hjælp til kunstnerne.

udsmykning af denne, kan 
afskrives med 4 pct. årligt. 
Det gælder også, selv om byg-
ningen ikke anvendes til et 
afskrivningsberettiget formål, 
altså f.eks. en kontorbygning. 
Det er uden betydning for 
afskrivningsmuligheden om 
den kunstneriske udsmyk-
ning af bygningen sker i 
forbindelse med bygningens 
opførelse eller tilføjes på et 
senere tidspunkt. Et kunst-
værk anses for indføjet i en 
bygning, hvis det er muret, 
fastnaglet eller på anden 
måde fastgjort til denne eller 
dennes nære omgivelser. 

momsRegistReRede virk-
somheder, der indkøber 
kunstværker til udsmykning 

i denne, kan som altoverve-
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Normalt kan virk-
somheder hver-
ken fradrage 
eller afskrive på 
udgifter til køb 

af kunst, fordi den slags i mod-
sætning til maskiner og byg-
ninger ikke antages at falde i 
værdi som følge af brugen. Til 
gengæld er gevinster ved salg 
af kunst normalt skattefrie, 
hvis værket ikke er købt med 
videresalg for øje.

Der findes imidlertid en 
undtagelse. For såkaldte før-
stegangskøb – altså kunst der 
købes direkte af kunstneren 
eller af et galleri, der har vær-

ket i kommission for denne 
– kan udgifterne enten fradra-
ges eller afskrives. I så fald sker 
der imidlertid også beskat-
ning ikke bare af genvundne 
afskrivninger, men også 
af egentlige gevinster, hvis 
værket en dag sælges. Virk-
somheden må altså træffe et 
valg i forbindelse med købet 
af kunstværket, om den vil 
have fradrag for udgiften, eller 
om den vil have muligheden 
for på sigt at score en skattefri 
gevinst. De fleste vælger for-
mentlig det første.

Tilbage i 2005 anslog Skat-
teministeriet, at danske virk-
somheder årligt køber kunst 
for 200 mio. kr., men tallet 
i dag er efter alt at dømme 
højere. Af en nylig artikel på 

finans.dk fremgik således, 
at antallet af virksomheder, 
der køber kunst, ifølge Dansk 
Erhverv har været markant 
stigende over de seneste 10 år, 
og at kunst på arbejdspladsen 
er blevet lige så almindeligt 
som frugtordninger. 

udgifteR til køb af kunst-
værker, der hænges op eller 
stilles op, kan fratrækkes fuldt 
ud, hvis købesummen ikke 
overstiger et beløb på 13.800 
kr. (normalt) ex. moms. Er 
anskaffelsessummen højere 
kan udgiften afskrives efter 
saldometoden (men på en 
særskilt konto) med 25 pct. 
om året.

Udgifter til køb af kunst, 
der indføjes i en bygning til 

Klumme.  
Skattefordel til virksomheder,  
der køber original kunst

BDO Partner og statsautoriseret revisor Anders Schweitz Jensen 
i Odense har mange års erfaring med at rådgive kunder fra vidt 
forskellige brancher.
Her i bloggen møder du gode råd om skat, køb og salg af 
virksomheder, generationsskifte, personalegoder og meget 
andet. Anders er særligt interesseret i de mindre og mellemstore 
virksomheder, da det særligt er her, landets fremtidige vækst 
skal komme fra.
BDO dækker Danmark og beskæftiger mere end 
1200 medarbejdere på 31 kontorer landet over. Det 
verdensomspændende BDO netværk har cirka 80.000 
medarbejdere i mere end 160 lande.
 

fakta
RevisoRklummen

virksomhedernes kunstkøb er angiveligt stigende. Formentlig fordi skattereglerne rummer et incitament 
hertil, når der er tale om førstegangskøb. Reglerne er ment som en hjælp til kunstnerne.

udsmykning af denne, kan 
afskrives med 4 pct. årligt. 
Det gælder også, selv om byg-
ningen ikke anvendes til et 
afskrivningsberettiget formål, 
altså f.eks. en kontorbygning. 
Det er uden betydning for 
afskrivningsmuligheden om 
den kunstneriske udsmyk-
ning af bygningen sker i 
forbindelse med bygningens 
opførelse eller tilføjes på et 
senere tidspunkt. Et kunst-
værk anses for indføjet i en 
bygning, hvis det er muret, 
fastnaglet eller på anden 
måde fastgjort til denne eller 
dennes nære omgivelser. 
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somheder, der indkøber 
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Forhandling og service af anlæg 
fra Schäfer Technic Gmbh.
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www.bostlund-jacobsen.dk
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Fiber Flex giver frihed til selv at vælge! 
Med Fiber Flex får du internet af højeste kvalitet og 
fleksibilitet til individuel produktsammensætning.

Du vælger selv, hvad dit internetprodukt skal indeholde:
• Hastighed
• Bindingsperiode (med eller uden binding)
• Serviceniveau (SLA)

Kort sagt - Du betaler kun for det din virksomhed har 
behov for.

Vejen til vækst går via en stabil fiberforbindelse.  
Med fibernet er du garanteret høj oppetid og 
symmetriske hastigheder.

FIBER FLEX

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

Vælg hastighed

50 
50
Mbit/s

500 
500
Mbit/s

100 
100
Mbit/s

1000 
1000
Mbit/s

Vælg bindingsperiode

0
mdr.

6
mdr.

12
mdr.

36
mdr.

48
mdr.

PRIS EKSEMPEL 

100/100  
Mbit/s
12 mdr. binding.
8 timer SLA (service level agrement).

478,-*

*Hertil kommer tilslutningsprisen. Pris er ex moms.
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GRAFISK DESIGN 
Altid målrettet  dine behov, så dit budskab 
kommer ud til din målgruppe

ONLINE 
Webløsninger der 
gør dig synlig 
og øger dit salg

OUTDOOR / INDOOR  
Få dit budskab ud, klart og tydeligt

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

NORDRE RINGVEJ 3 · 7000 FREDERICIA
TLF. 7593 0531 · PROFFSET.DK
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24 Torsdag 28. juni 2018
 →nyt fra eu - historien er leveret af det syddanske eu-kontor i bruxelles

nyt fra eu

Friske tal fra EASME viser, at 
Danmark klarer sig enormt 
godt i Enterprise Europe 
Netværket (EEN). Faktisk er 
Danmark førende i netvær-
ket målt på ’Achievements’ og 
’Partnering Perfomance’ – dvs. 
internationale samarbejds-
kontrakter og målbare resul-
tater til danske virksomheder.

På Det Syddanske EU-Kon-
tor er vi som en del af Enter-
prise Europe Network (EEN) 
Danmark superstolte af at 
have bidraget til de flotte re-
sultater.

Konsulentvirksomheden 
Public Intelligence, der ligger 
i Odense, er et godt eksem-

pel på en dansk virksomhed, 
der med sit speciale inden 
for sundheds- og velfærdsin-
novation, har draget nytte af 
EEN. Virksomheden har med 
sit fokus på at sætte brugerne i 
centrum haft succes, ikke bare 
det danske marked, men også 
i Storbritannien, hvor den 
samarbejder med både en 
britisk region, et hospital og et 
universitet.

Public Intelligence er et 
konsulentfirma beliggende i 
Odense, der har specialiseret 
sig i sundheds- og velfærdsin-
novation. Brugerinddragelse 
er kernen i alt, hvad firmaet 
arbejder med, særligt i deres 
innovationsmetode, der er 
en systematisk tilgang til in-
novation inden for sundheds-
området målrettet offentlige 
organisationer. 

I mange år var det gået 
fremad på det danske og 
skandinaviske marked, hvil-
ket alle involverede på Billed-
skærervej i Odense, egentlig 
var fint tilfredse med.

Kontrakt efter fire timer
Men det skulle snart vise sig, 
at der var endnu større ting 
i vente og efterspørgsel fra 
uventede kanter efter firma-
ets ydelser. 

Det hele startede med en 
delegation på cirka 14 briter, 
der tog turen til det fynske 
for at besøge Syddanmark og 
Public Intelligence. 

Efter en snak på fire timer 
var de udsendte allerede klar 
til at skrive kontrakt med det 
danske firma.

- Der er et stort behov for 
sundhedsinnovation i Storbri-
tannien. De er innovations-
hungrende og samtidigt er det 
et stort, kompliceret og attrak-
tivt marked for os, siger Peter 
Julius, CEO og partner i Public 
Intelligence.

Dansk-britisk 
 innovationseventyr
I 2016 blev det fynske firma 
bedt om at levere inspiration 
til ét af Englands syv nationale 
testmiljøer, et ”Living Lab” på 
Surrey University. 

Dette skete i form af deres 
User Driven Health Innovati-
on Methodology. Som de selv 
udtrykker det, er det et forfær-
deligt langt navn, men kort 
fortalt handler metoden om 
at sætte brugeren i centrum 
for sundhedsinnovation. 

Formålet med Living Lab 
var at undersøge og teste, 
hvordan teknologi kan for-
bedre livet for 350 familier, 

der lever med demens.
Siden hen er det gået stærkt 

for det engelske samarbejde 
og i dag arbejder Public Intel-
ligence i tæt samarbejde med 
Kent Surrey Sussex Academic 
Health Science Network (KSS 
AHSN) på at bringe sund-
hedsinnovation helt i front. 
Som Peter Julius udtrykker 
det ”I stedet for at presse en 
teknologi ned i halsen på 
brugerne, så handler det helt 
konkret om først at lytte til 
dem. Lytte til patienterne og 
borgerne og igennem deres 
stemme få de bedste løsnin-
ger rullet ud”.

I dag er Public Intelligence 
involveret på flere fronter i 
England. 

Et af disse er i samarbejde 
med Surrey and Sussex Healt-
hcare NHS Trust, hvor Public 
Intelligence er med inde over 
to områder; Nemlig at skabe 

bedre service for borgerne in-
den for områderne ’Livets sid-
ste rejse’ for terminale men-
nesker og misbrug. 

Omdrejningspunktet for 
samarbejdet er Public Intel-
ligences model, som skal te-
stes i denne sammenhæng. 
Projektet ledes af Des Holden, 
KSS AHSN Med. Dir., som er 
en af frontkæmperne for bru-
gerens stemme i det engelske 
sundhedsvæsen.

ambitiøst    
brugerdrevet projekt
Et af de projekter er med Pub-
lic Intelligences egne ord ”et 
af de mest ambitiøse bruger-
drevne projekter på engelsk 
jord.” 

Leach Court er et boligom-
råde som Brighton Universi-
tet er ved at ombygge et til et 
sundhedsinnovationscenter/
Living Lab. Public Intelligence 

er involveret i projektet som 
strategisk rådgiver, og deres 
model skal understøtte denne 
transformation. Det fynske in-
novationsfirma arbejder sam-
men med Dr. Theo Fotis og 
Dr. Anand Sundaralingam fra 
Brigton Universitet. Dr. Fotis 
er ikke i tvivl om, at vejlednin-
gen fra Public Intelligence og 
deres ekspertise er en af nøg-
lefaktorerne for projektets 
succes.

- Public Intelligence delte 
deres metode angående 
’living labs’ og innovation 
med os. Deres samarbejde og 
vejledning er meget værdi-
fuld og i mine øjne helt afgø-
rende for at vores projekt er 
kommet op at køre. De delte 
ud af deres store viden inden 
for innovationsområdet med 
kontinuerlig support gennem 
konsultationsmøder. Projek-
tet ville ikke være blevet en 
succes uden deres bidrag, ud-
taler Dr. Theo Fotis fra Bright-
on Universitet. 

Og ifølge Dr. Fotis er der 
stort behov for den service og 
de ydelser Public Intelligence 
tilbyder. Det er vigtigt med 
nytænkning, innovation og 
brugerinddragelse, hvis man 
skal imødegå fremtidens 
sundhedsvæsen.

Gode danske resultater i EU-netværk

"   
Der er et stort behov for 
sundhedsinnovation i 
Storbritannien. De er in-
novationshungrende og 
samtidigt er det et stort, 
kompliceret og attraktivt 
marked for os.
peter julius, ceo og partner, 
public intelligence, odense

"   
Public Intelligence delte deres metode angående 
’living labs’ og innovation med os. Deres samarbejde 
og vejledning er meget værdifuld og i mine øjne helt 
afgørende for at vores projekt er kommet op at køre.
dr. theo fotis, brighton university
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bedre livet for 350 familier, 

der lever med demens.
Siden hen er det gået stærkt 

for det engelske samarbejde 
og i dag arbejder Public Intel-
ligence i tæt samarbejde med 
Kent Surrey Sussex Academic 
Health Science Network (KSS 
AHSN) på at bringe sund-
hedsinnovation helt i front. 
Som Peter Julius udtrykker 
det ”I stedet for at presse en 
teknologi ned i halsen på 
brugerne, så handler det helt 
konkret om først at lytte til 
dem. Lytte til patienterne og 
borgerne og igennem deres 
stemme få de bedste løsnin-
ger rullet ud”.

I dag er Public Intelligence 
involveret på flere fronter i 
England. 

Et af disse er i samarbejde 
med Surrey and Sussex Healt-
hcare NHS Trust, hvor Public 
Intelligence er med inde over 
to områder; Nemlig at skabe 

bedre service for borgerne in-
den for områderne ’Livets sid-
ste rejse’ for terminale men-
nesker og misbrug. 

Omdrejningspunktet for 
samarbejdet er Public Intel-
ligences model, som skal te-
stes i denne sammenhæng. 
Projektet ledes af Des Holden, 
KSS AHSN Med. Dir., som er 
en af frontkæmperne for bru-
gerens stemme i det engelske 
sundhedsvæsen.

ambitiøst    
brugerdrevet projekt
Et af de projekter er med Pub-
lic Intelligences egne ord ”et 
af de mest ambitiøse bruger-
drevne projekter på engelsk 
jord.” 

Leach Court er et boligom-
råde som Brighton Universi-
tet er ved at ombygge et til et 
sundhedsinnovationscenter/
Living Lab. Public Intelligence 

er involveret i projektet som 
strategisk rådgiver, og deres 
model skal understøtte denne 
transformation. Det fynske in-
novationsfirma arbejder sam-
men med Dr. Theo Fotis og 
Dr. Anand Sundaralingam fra 
Brigton Universitet. Dr. Fotis 
er ikke i tvivl om, at vejlednin-
gen fra Public Intelligence og 
deres ekspertise er en af nøg-
lefaktorerne for projektets 
succes.

- Public Intelligence delte 
deres metode angående 
’living labs’ og innovation 
med os. Deres samarbejde og 
vejledning er meget værdi-
fuld og i mine øjne helt afgø-
rende for at vores projekt er 
kommet op at køre. De delte 
ud af deres store viden inden 
for innovationsområdet med 
kontinuerlig support gennem 
konsultationsmøder. Projek-
tet ville ikke være blevet en 
succes uden deres bidrag, ud-
taler Dr. Theo Fotis fra Bright-
on Universitet. 

Og ifølge Dr. Fotis er der 
stort behov for den service og 
de ydelser Public Intelligence 
tilbyder. Det er vigtigt med 
nytænkning, innovation og 
brugerinddragelse, hvis man 
skal imødegå fremtidens 
sundhedsvæsen.

Gode danske resultater i EU-netværk

"   
Der er et stort behov for 
sundhedsinnovation i 
Storbritannien. De er in-
novationshungrende og 
samtidigt er det et stort, 
kompliceret og attraktivt 
marked for os.
peter julius, ceo og partner, 
public intelligence, odense

"   
Public Intelligence delte deres metode angående 
’living labs’ og innovation med os. Deres samarbejde 
og vejledning er meget værdifuld og i mine øjne helt 
afgørende for at vores projekt er kommet op at køre.
dr. theo fotis, brighton university

• Si
n

Sikker transport i
skræddersyet emballage

ndividuelle løsninger i tæt
samarbejde med kunden

Hurtig levering

Fleksibilitet og erfaring

Varmebehandlet træ
ra bæredygtige skove

ontakt os på tlf. 3135 4300
r en uforpligtende snak om

dine emballagebehov.

Varmebehandlet træemballage

· In
s

· H

· F

· V
fr

Ko
for
din

Koppenbjerg Emballage A/S
www.koppenbjerg.dk

Assensvej 126
5620 Glamsbjerg

Tlf. 3135 4300
salg@koppenbjerg.dk

www.koppenbjerg.dk

24 Torsdag 28. juni 2018
 →nyt fra eu - historien er leveret af det syddanske eu-kontor i bruxelles

nyt fra eu

Friske tal fra EASME viser, at 
Danmark klarer sig enormt 
godt i Enterprise Europe 
Netværket (EEN). Faktisk er 
Danmark førende i netvær-
ket målt på ’Achievements’ og 
’Partnering Perfomance’ – dvs. 
internationale samarbejds-
kontrakter og målbare resul-
tater til danske virksomheder.

På Det Syddanske EU-Kon-
tor er vi som en del af Enter-
prise Europe Network (EEN) 
Danmark superstolte af at 
have bidraget til de flotte re-
sultater.

Konsulentvirksomheden 
Public Intelligence, der ligger 
i Odense, er et godt eksem-

pel på en dansk virksomhed, 
der med sit speciale inden 
for sundheds- og velfærdsin-
novation, har draget nytte af 
EEN. Virksomheden har med 
sit fokus på at sætte brugerne i 
centrum haft succes, ikke bare 
det danske marked, men også 
i Storbritannien, hvor den 
samarbejder med både en 
britisk region, et hospital og et 
universitet.

Public Intelligence er et 
konsulentfirma beliggende i 
Odense, der har specialiseret 
sig i sundheds- og velfærdsin-
novation. Brugerinddragelse 
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området målrettet offentlige 
organisationer. 
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fremad på det danske og 
skandinaviske marked, hvil-
ket alle involverede på Billed-
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uventede kanter efter firma-
ets ydelser. 

Det hele startede med en 
delegation på cirka 14 briter, 
der tog turen til det fynske 
for at besøge Syddanmark og 
Public Intelligence. 
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var de udsendte allerede klar 
til at skrive kontrakt med det 
danske firma.
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sundhedsinnovation i Storbri-
tannien. De er innovations-
hungrende og samtidigt er det 
et stort, kompliceret og attrak-
tivt marked for os, siger Peter 
Julius, CEO og partner i Public 
Intelligence.

Dansk-britisk 
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til ét af Englands syv nationale 
testmiljøer, et ”Living Lab” på 
Surrey University. 

Dette skete i form af deres 
User Driven Health Innovati-
on Methodology. Som de selv 
udtrykker det, er det et forfær-
deligt langt navn, men kort 
fortalt handler metoden om 
at sætte brugeren i centrum 
for sundhedsinnovation. 

Formålet med Living Lab 
var at undersøge og teste, 
hvordan teknologi kan for-
bedre livet for 350 familier, 

der lever med demens.
Siden hen er det gået stærkt 

for det engelske samarbejde 
og i dag arbejder Public Intel-
ligence i tæt samarbejde med 
Kent Surrey Sussex Academic 
Health Science Network (KSS 
AHSN) på at bringe sund-
hedsinnovation helt i front. 
Som Peter Julius udtrykker 
det ”I stedet for at presse en 
teknologi ned i halsen på 
brugerne, så handler det helt 
konkret om først at lytte til 
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borgerne og igennem deres 
stemme få de bedste løsnin-
ger rullet ud”.
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involveret på flere fronter i 
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med Surrey and Sussex Healt-
hcare NHS Trust, hvor Public 
Intelligence er med inde over 
to områder; Nemlig at skabe 

bedre service for borgerne in-
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KSS AHSN Med. Dir., som er 
en af frontkæmperne for bru-
gerens stemme i det engelske 
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tet ville ikke være blevet en 
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taler Dr. Theo Fotis fra Bright-
on Universitet. 
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nesker og misbrug. 

Omdrejningspunktet for 
samarbejdet er Public Intel-
ligences model, som skal te-
stes i denne sammenhæng. 
Projektet ledes af Des Holden, 
KSS AHSN Med. Dir., som er 
en af frontkæmperne for bru-
gerens stemme i det engelske 
sundhedsvæsen.

ambitiøst    
brugerdrevet projekt
Et af de projekter er med Pub-
lic Intelligences egne ord ”et 
af de mest ambitiøse bruger-
drevne projekter på engelsk 
jord.” 

Leach Court er et boligom-
råde som Brighton Universi-
tet er ved at ombygge et til et 
sundhedsinnovationscenter/
Living Lab. Public Intelligence 
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strategisk rådgiver, og deres 
model skal understøtte denne 
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- Public Intelligence delte 
deres metode angående 
’living labs’ og innovation 
med os. Deres samarbejde og 
vejledning er meget værdi-
fuld og i mine øjne helt afgø-
rende for at vores projekt er 
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konsultationsmøder. Projek-
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succes uden deres bidrag, ud-
taler Dr. Theo Fotis fra Bright-
on Universitet. 

Og ifølge Dr. Fotis er der 
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de ydelser Public Intelligence 
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Gode danske resultater i EU-netværk

"   
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sundhedsinnovation i 
Storbritannien. De er in-
novationshungrende og 
samtidigt er det et stort, 
kompliceret og attraktivt 
marked for os.
peter julius, ceo og partner, 
public intelligence, odense

"   
Public Intelligence delte deres metode angående 
’living labs’ og innovation med os. Deres samarbejde 
og vejledning er meget værdifuld og i mine øjne helt 
afgørende for at vores projekt er kommet op at køre.
dr. theo fotis, brighton university
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www.koppenbjerg.dk

Assensvej 126
5620 Glamsbjerg

Tlf. 3135 4300
salg@koppenbjerg.dk

Træemballage der holder hele vejen
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delfart
11-17: Galleri LeArt, Middelfart
12-17: Galleri Chris, Middelfart
13-17: Galleri Børmose, Øster-
gade 27, Middelfart
21: Levende musik på Kaus-
lunde Kro

Aktivt

10-16: Bridgewalking, Vel-
komstcenter, Galsklintvej 4, 
Middelfart
14-24: King Pin Bowl & Diner, 
Middelfart
15-21: Strib Svømmehal

FiLM PANORAMA
15.30: Drømmebyggerne
16.30: Spioner på missioner - 
Med dansk tale
17.30: De forbandede år
19: Klovn the Final
20.30: Birds Of Prey
21: Klovn the Final

DiveRse

16-17: Anonyme Alkoholikere. 
Grimmermosehuset, Mid-
delfart

LøRDAg 8
kuLtuReLt

7-22: Middelfart Kultur & 
Bibliotek
10-17: Clay Keramikmuseum 
Danmark, Middelfart
10-17: Galleri Hindhede, Mid-
delfart
11-14: Galleri Børmose, Øster-

gade 27, Middelfart
11-15: Galleri LeArt, Middelfart
11-15: Det Lille Atelier, Strib
11-16: Galleri Engholm. Mid-
delfart
12-17: Galleri Chris, Middelfart

Aktivt

10-15: Strib Svømmehal
10-17: Bridgewalking, Vel-
komstcenter, Galsklintvej 4, 
Middelfart
14-24: King Pin Bowl & Diner, 
Middelfart

FiLM PANORAMA
10: Ellevilde Ella
11/14: Paw Patrol: Ready, Race, 
Rescue (dansk tale)
11.45: Spioner på missioner - 
Med dansk tale
12.15/15.30: Drømmebyggerne
14.15: Spioner på missioner - 
Med dansk tale
16.30: Frost 2 - Med dansk tale
17.30: De forbandede år
19/21: Klovn the Final
20.30: Birds Of Prey

DiveRse

10.45: Børnekoncert med Jen-
sen og Bugge på Strib Vinter 
Festival, CaféScenen, Strib 
Skole

søNDAg 9
kuLtuReLt

7-22: Middelfart Kultur & 
Bibliotek

10-17: Clay Keramikmuseum 
Danmark, Middelfart
10-17: Galleri Hindhede, Mid-
delfart
11-16: Galleri Engholm. Mid-
delfart
12-17: Galleri Chris, Middelfart

Aktivt

10-15: Strib Svømmehal
11-18: King Pin Bowl & Diner, 
Middelfart
10-17: Bridgewalking, Vel-
komstcenter, Galsklintvej 4, 
Middelfart

FiLM PANORAMA

10: Ellevilde Ella
11/14: Paw Patrol: Ready, Race, 
Rescue (dansk tale)
11.45: Spioner på missioner - 
Med dansk tale
12.15/15.30: Drømmebyggerne
14.15: Spioner på missioner - 
Med dansk tale
16.30: Frost 2 - Med dansk tale
17.30: De forbandede år
19/21: Klovn the Final
20.30: Birds Of Prey

guDstjeNesteR

9: Strib Kirke
10.30: Middelfart Kirke
19.30: Røjleskov kirke

MANDAg 10
kuLtuReLt

7-22: Middelfart Kultur & 

Bibliotek
12-17: Galleri Chris, Middelfart
16-18: Strib/Røjleskov Lokal-
historisk Arkiv, Ældrecentret 
Rudbækshøj

Aktivt

9-21: King Pin Bowl & Diner, 
Middelfart
10-14: Bridgewalking, Vel-
komstcenter, Galsklintvej 4, 
Middelfart
15-16: Gåtur. Mødested: Mid-
delfart Marina. Arr. Kræftens 
Bekæmpelse Middelfart

FiLM PANORAMA

10: Ellevilde Ella
11/14: Paw Patrol: Ready, Race, 
Rescue (dansk tale)
11.45: Spioner på missioner - 
Med dansk tale
12.15/15.30: Drømmebyggerne
14.15: Spioner på missioner - 
Med dansk tale
16.30: Frost 2 - Med dansk tale
17.30: De forbandede år
19/21: Klovn the Final
20.30: Birds Of Prey

DiveRse

10-11.30: Mandagscafé. Sogne-
gården Middelfart
10-12: Røde Kors Cafeen, 

mødested Frivilligcenteret i 
Teglgårdsparken 17, 5500 Mid-
delfart

tiRsDAg 11
kuLtuReLt

7-22: Middelfart Kultur & 
Bibliotek
10-14: Middelfart Byarkiv, 
Algade 8, Middelfart
10-17: Clay Keramikmuseum 
Danmark. Middelfart
11-16: Galleri Engholm. Mid-
delfart
11-17: Galleri Børmose, Øster-
gade 27, Middelfart
12-17: Galleri Chris, Middelfart
14-17/19-21.30: Kauslunde-
Gamborg Lokalhistoriske Arkiv, 
Assensvej 179, Middelfart

Aktivt

10: Gå med, gåture fra KulturØ-
en Middelfart, arr. ÆldreSagen
10-21: King Pin Bowl & Diner, 
Middelfart
10-14: Bridgewalking, Vel-
komstcenter, Galsklintvej 4, 
Middelfart

FiLM PANORAMA

10: Ellevilde Ella
11/14: Paw Patrol: Ready, Race, 

Rescue (dansk tale)
11.45: Spioner på missioner - 
Med dansk tale
12.15/15.30: Drømmebyggerne
14.15: Spioner på missioner - 
Med dansk tale
16.30: Frost 2 - Med dansk tale
17.30: De forbandede år
19/21: Klovn the Final
20.30: Birds Of Prey

DiveRse

8: Morgenandagt, Middelfart 
Kirke
9.30-11.30: Legestue, Strib 
Sognegård
19.30-20.45: Anonyme Alko-
holikere. Grimmermosehuset, 
Middelfart

HAVNEFRONTEN & TORVET 2 · 5500 MIDDELFART · TLF. 6441 0263
ÅBENT: Søndag - torsdag kl. 10.00-23.00 · Fredag og lørdag kl. 10.00-01.00

DEJLIG, ÆRLIG GULDKRONE-LAVET MAD
GULDKRONEN’s SPECIAL:
Roastbeef m. spejlæg og
agurksalat ......................... kr. 75,-

Smørrebrøds-
tapas .............. kr. 160,-

Christiansø
sild m. rødløg og
kaperscreme...................... kr. 65,-
Røget ål m. røræg.............. kr. 85,-

Æg m. rejer og hvad der
dertil hører.......................... kr. 65,-
Roastbeef m. hjemmelavet
remoulade og gode løg..... kr. 65,-
Hønsesalat
m. bacon............................. kr. 65,-
Tarteletter m. høns i
asparges stk. ..................... kr. 30,-
3 slags ost m. lækkert
tilbehør ............................... kr. 85,-

Serveres hver dag fra kl. 11.30 – 15.00, og andre tidspunkter hvis der er forudbestilt!

Torsdag den 20. februar kl. 18.00

Vinsmagning inkl. 3 retters
menu med tilhørende vine KR. 799.-
Brian Holtze Jørgensen fra Vinkonsulatet en af
Danmarks store vinguruer afholder en
fantastisk oplevelsesrig bordeauxsmagning

Tilmelding nødvendig!

VINSMAGNING

Menu:
Stenbiderrogn
Coq au vin

Ost med tilhørende vine

HVER SØNDAG:
Christiansø

sild, Æg og rejer,

Hjemmelavet hønse
salat

Mørbrad med bløde løg og

agurkesalat

Kr. 125,-

Den Gyldne Krone
Vores helt egen fadøl

SKOVGRILLEN

har stadig... i særklasse
og lækre

HOTDOGS...

IS

Slip for stress i køkkenet!
Lad os sørge for nytårsmiddagen

Start weekendformiddagen med et lækkert brunchmåltid,
en velbrygget kop kaffe og den smukkeste udsigt

Kom forbi lørdag og søndag fra kl. 10 -13
og nyd vores lækre brunchretter

Vælg: 3 lækkerier for 139 kr.
5 lækkerier for 169 kr.
7 lækkerier for 199 kr.

Havnegade 8c | Tlf 45 78 70 25 25 | www.restaurantmast.dk

Psst..
Vi tilbyder

Nytårs TAKE AWAY
restaurantmast.dk

BRUNCH
NYHED PÅ MAST!

Hver lørdag og søndag!

Firma arrangementer – kom og få god dansk mad

Blikfang hjælper virksomheder med at gøre deres 
budskaber, kommunikation og markedsføring visuel 

Algade 68,2       Middelfart       hej@blikfang.nu       20 68 16 60

34  35
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GRAFISK DESIGN 
Altid målrettet  dine behov, så dit budskab 
kommer ud til din målgruppe

ONLINE 
Webløsninger der 
gør dig synlig 
og øger dit salg

OUTDOOR / INDOOR  
Få dit budskab ud, klart og tydeligt

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

NORDRE RINGVEJ 3 · 7000 FREDERICIA
TLF. 7593 0531 · PROFFSET.DK

34  35
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Gamborg Lokalhistoriske Arkiv, 
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holikere. Grimmermosehuset, 
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HAVNEFRONTEN & TORVET 2 · 5500 MIDDELFART · TLF. 6441 0263
ÅBENT: Søndag - torsdag kl. 10.00-23.00 · Fredag og lørdag kl. 10.00-01.00

DEJLIG, ÆRLIG GULDKRONE-LAVET MAD
GULDKRONEN’s SPECIAL:
Roastbeef m. spejlæg og
agurksalat ......................... kr. 75,-

Smørrebrøds-
tapas .............. kr. 160,-

Christiansø
sild m. rødløg og
kaperscreme...................... kr. 65,-
Røget ål m. røræg.............. kr. 85,-

Æg m. rejer og hvad der
dertil hører.......................... kr. 65,-
Roastbeef m. hjemmelavet
remoulade og gode løg..... kr. 65,-
Hønsesalat
m. bacon............................. kr. 65,-
Tarteletter m. høns i
asparges stk. ..................... kr. 30,-
3 slags ost m. lækkert
tilbehør ............................... kr. 85,-

Serveres hver dag fra kl. 11.30 – 15.00, og andre tidspunkter hvis der er forudbestilt!

Torsdag den 20. februar kl. 18.00

Vinsmagning inkl. 3 retters
menu med tilhørende vine KR. 799.-
Brian Holtze Jørgensen fra Vinkonsulatet en af
Danmarks store vinguruer afholder en
fantastisk oplevelsesrig bordeauxsmagning

Tilmelding nødvendig!

VINSMAGNING

Menu:
Stenbiderrogn
Coq au vin

Ost med tilhørende vine

HVER SØNDAG:
Christiansø

sild, Æg og rejer,

Hjemmelavet hønse
salat

Mørbrad med bløde løg og

agurkesalat

Kr. 125,-

Den Gyldne Krone
Vores helt egen fadøl

SKOVGRILLEN

har stadig... i særklasse
og lækre

HOTDOGS...

IS

Slip for stress i køkkenet!
Lad os sørge for nytårsmiddagen

Start weekendformiddagen med et lækkert brunchmåltid,
en velbrygget kop kaffe og den smukkeste udsigt

Kom forbi lørdag og søndag fra kl. 10 -13
og nyd vores lækre brunchretter

Vælg: 3 lækkerier for 139 kr.
5 lækkerier for 169 kr.
7 lækkerier for 199 kr.

Havnegade 8c | Tlf 45 78 70 25 25 | www.restaurantmast.dk

Psst..
Vi tilbyder

Nytårs TAKE AWAY
restaurantmast.dk

BRUNCH
NYHED PÅ MAST!

Hver lørdag og søndag!

Vi er specialister i firma arrangementer
Ring og lad os få en snak om jeres næste arrangement

GRAFISK DESIGN 
Altid målrettet  dine behov, så dit budskab 
kommer ud til din målgruppe

ONLINE 
Webløsninger der 
gør dig synlig 
og øger dit salg

OUTDOOR / INDOOR  
Få dit budskab ud, klart og tydeligt

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

NORDRE RINGVEJ 3 · 7000 FREDERICIA
TLF. 7593 0531 · PROFFSET.DK
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25 års jubilæum Kene Koncernen 2020 med lodtrækning fortaget af viceborgmester Søren Kristensen, Faaborg-Midtfyn. 
25.000 kr. blev vundet Skolerne i Oure & 15.000 kr. blev vundet af Birgitte Bendix 

25 års jubilæum Kene Koncernen 2020 med lodtrækning fortaget af viceborgmester Søren Kristensen, Faaborg-Midtfyn. 
25.000 kr. blev vundet Skolerne i Oure & 15.000 kr. blev vundet af Birgitte Bendix 

25 års jubilæum Kene Koncernen 2020 med lodtrækning fortaget af viceborgmester Søren Kristensen, Faaborg-Midtfyn. 
25.000 kr. blev vundet Skolerne i Oure & 15.000 kr. blev vundet af Birgitte Bendix 25 års jubilæum Kene Koncernen 2020 med lodtrækning fortaget af viceborgmester Søren Kristensen, Faaborg-Midtfyn. 
25.000 kr. blev vundet Skolerne i Oure & 15.000 kr. blev vundet af Birgitte Bendix 

25 års jubilæum

SVENDBORG 

            Jens                    Dennis              Henrik                  Arne 

25 års jubilæum
Kene Koncernen 2020 med lodtrækning fortaget af 

viceborgmester Søren Kristensen, Faaborg-Midtfyn.

25.000 kr. blev vundet af Skolerne i Oure
15000 kr. blev vundet af Birgitte Bendix

Maskinbearbejdning og konstruktion · Værktøjsfremstilling · Efterarbejdning · Færdigproduktion · Siden 1985

RANTEC ApS – Finlandsvej 8 – 5700 Svendborg – Tlf.: 62 20 86 38
rantec@rantec.dk – www.rantec.dk

·  CNC  BEARBEJDNING  ·  VÆRKTØJSFREMSTILLING  ·  KONSTRUKTION  ·

35 år med innovation

Brug vores mangeårige 
erfaring inden for
• Pladebearbejdning 

• Svejsning 

• Fræse-,dreje-,valse-  
og stansearbejde 

• Egenproduktion  
af alu-profiler  

• efter mål, beslag,  
hjælpejul, kabelbakker  
og -skjulere m.m.

Individuelle løsninger
Andrew Velarde peger på, at 
virksomheden ud over Dalsø 
reoler og tilbehør udfører enkel-
topgaver og serier af for eksem-
pel borde og bænke til udendørs 
brug.

tillige ergo-hjælpehjul til almin-
delige stole og triptrapstole med 
stor succes. 
- Offentlige institutioner har vir-
kelig taget hjælpehjulet til sig, 
siger Andrew Velarde.  De har 
forstået betydningen af at skåne 
personalets rygge for tunge løft. 
Det har stor betydning for ar-
bejdsmiljøet i det hele taget.

Dalsø Stålreoler er kendt 
for individuelle løsninger 
og er i dag en værdsat 
del af T. Jacobsens  
Maskinfabrik i Ejby.

Andrew Velarde begyndte i 1978 
sin karriere som arbejdsdreng 
på T. Jacobsens Maskinfabrik i 
Middelfart, som i1985 flyttede 
til industriområdet Ejby. I dag 
ejer han virksomheden. Han har 
senest opkøbt produktionen af 
Dalsø Stålreoler.
- Ved siden af de faste ordrer 
til trofaste kunder har vi også 
skabt et forretningsområde ved 
overtagelsen af Dalsø Stålreoler, 
siger Andrew Velarde. 
- Dalsø er landets førende virk-
somhed med fokus på individu-
elle kreative reol- og hyldeløs-
ninger, som er tilpasset bestemte 

formål. Dalsø har derfor en stor 
udbredelse på biblioteker, syge-
huse, butikker, kontorer og insti-
tutioner. 

standardprofiler og smide resten 
ud. Det er både en økonomisk og 
perfekt grøn løsning.

Succes med hjælpehjul
Ejby-virksomheden fremstiller 

T. Jacobsen Maskinfabrik  ·  Dalsø Stålreoler  ·  Industrivej 4 A  ·  5592 Ejby
Tlf.: 6446 1094  ·  t-jacobsen@mail.tele.dk  ·  www.t-jacobsen.dk

Kreative stålreolløsninger

I takt med tidens stigen-
de efterspørgsel og krav 
om fornyelse tilbyder 
den kendte vestfynske 
maskinfabrik alle former 
for smedearbejde – både 
til privat- og erhvervs-
kunder.

”T.Jacobsen Maskinfabrik svej-
ser i alle materialer, såvel stål 
som sort jern og aluminium” 
fortæller indehaver Andrew 
Velarde.
”Vores store og forskelligartede 
maskinpark kan klare klippe- 
og kantbukning i profiler helt op 
til 3000 mm.
Dertil kommer fræse- og 
stansearbejde i alle materia-
ler, former og størrelser – fra 
tynd plade til kraftigt stål. 

T. Jacobsen Maskinfabrik ApS, v/Andrew Velarde · Industrivej 4a, 5592 Ejby · Tlf 64461094
E-mail: t-jacobsen@mail.tele.dk · Web:  www.t-jacobsen.dk

Individuelle løsninger
”En stor succes hos håndværker-
ne er vores ALU-PROFILER.
De er fremstillet efter individu-
elle mål, så intet går til spilde. 
Derfor er profilerne prismæssigt 
yderste konkurrencedygtige.”

”ERGO-HJULET  
er en anden af  
vores store succeser…
Hjulet laves både til alm. stole 
og til Trip-trap stolen.

Hjulet gør det nemmere at flytte 
stolen. Derved skånes den an-
sattes ryg ved mindre vrid og 
lettere løft. Dette til stor gavn 
for arbejdsmiljøet.

Både når det gælder inventar 
og hjælpemidler, udvikler vi in-
dividuelle løsninger i tæt parløb 
med vores kunder.”

Kvalitets- og prismæssig 
konkurrencedygtighed
”Ud over produktion af profiler 
og ergo-hjul, har vi et omfatten-
de produktsortiment, bl.a. be-
slag i alle størrelser og udform-
ninger, alle slags kabelskjulere 
– også til skriveborde – i ønsket 
længde, redningsstiger, ramper, 
slisker, gelændere, smedejerns-
hegn, porte og låger.

Både private, virksomheder og 
institutioner er velkomne til at 
kontakte os med gode ideer, så 
vi sammen kan finde frem til de 
mest optimale projektløsninger.”

»For os er 

ingen opgaver 

for store eller 

for små…«

KLIPPE-BUKKE-SVEJSE
FRÆSE- OG  
STANSEARBEJDE 
 
- lige fra små specialopgaver 
til store serier

www.t-jacobsen.dk

- Vi er også leverandør af ALU-
profiler, så tømrermestrene kan 
købe dem efter mål og uden 
spild, så man ikke skal tilpasse 
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bejdsmiljøet i det hele taget.
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- Vi er også leverandør af ALU-
profiler, så tømrermestrene kan 
købe dem efter mål og uden 
spild, så man ikke skal tilpasse 

Service Malerne ApS
v/Michael Nissen

Smedebakken 21, Næsby · 5270 Odense N
Telefon: 26 19 98 68

servicemalerne@gmail.com
www.servicemalerne.dk

Hos Servicemalerne i 
Odense får du maler- 
arbejde, der holder!

Hos os får du altid en fast pris på 
malerarbejde, og inden du træffer 
dine valg, rådgiver vi dig gerne 
ud fra signalværdi, placering og 
størrelse samt interiør.

Ring og få et tilbud 

på Danmarks 

billigste udlejning af 

19 meter lift
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25 års jubilæum Kene Koncernen 2020 med lodtrækning fortaget af viceborgmester Søren Kristensen, Faaborg-Midtfyn. 
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Maskinbearbejdning og konstruktion · Værktøjsfremstilling · Efterarbejdning · Færdigproduktion · Siden 1985

RANTEC ApS – Finlandsvej 8 – 5700 Svendborg – Tlf.: 62 20 86 38
rantec@rantec.dk – www.rantec.dk

·  CNC  BEARBEJDNING  ·  VÆRKTØJSFREMSTILLING  ·  KONSTRUKTION  ·

35 år med innovation

Brug vores mangeårige 
erfaring inden for
• Pladebearbejdning 

• Svejsning 

• Fræse-,dreje-,valse-  
og stansearbejde 

• Egenproduktion  
af alu-profiler  

• efter mål, beslag,  
hjælpejul, kabelbakker  
og -skjulere m.m.

Individuelle løsninger
Andrew Velarde peger på, at 
virksomheden ud over Dalsø 
reoler og tilbehør udfører enkel-
topgaver og serier af for eksem-
pel borde og bænke til udendørs 
brug.

tillige ergo-hjælpehjul til almin-
delige stole og triptrapstole med 
stor succes. 
- Offentlige institutioner har vir-
kelig taget hjælpehjulet til sig, 
siger Andrew Velarde.  De har 
forstået betydningen af at skåne 
personalets rygge for tunge løft. 
Det har stor betydning for ar-
bejdsmiljøet i det hele taget.

Dalsø Stålreoler er kendt 
for individuelle løsninger 
og er i dag en værdsat 
del af T. Jacobsens  
Maskinfabrik i Ejby.

Andrew Velarde begyndte i 1978 
sin karriere som arbejdsdreng 
på T. Jacobsens Maskinfabrik i 
Middelfart, som i1985 flyttede 
til industriområdet Ejby. I dag 
ejer han virksomheden. Han har 
senest opkøbt produktionen af 
Dalsø Stålreoler.
- Ved siden af de faste ordrer 
til trofaste kunder har vi også 
skabt et forretningsområde ved 
overtagelsen af Dalsø Stålreoler, 
siger Andrew Velarde. 
- Dalsø er landets førende virk-
somhed med fokus på individu-
elle kreative reol- og hyldeløs-
ninger, som er tilpasset bestemte 

formål. Dalsø har derfor en stor 
udbredelse på biblioteker, syge-
huse, butikker, kontorer og insti-
tutioner. 

standardprofiler og smide resten 
ud. Det er både en økonomisk og 
perfekt grøn løsning.
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Kreative stålreolløsninger

I takt med tidens stigen-
de efterspørgsel og krav 
om fornyelse tilbyder 
den kendte vestfynske 
maskinfabrik alle former 
for smedearbejde – både 
til privat- og erhvervs-
kunder.

”T.Jacobsen Maskinfabrik svej-
ser i alle materialer, såvel stål 
som sort jern og aluminium” 
fortæller indehaver Andrew 
Velarde.
”Vores store og forskelligartede 
maskinpark kan klare klippe- 
og kantbukning i profiler helt op 
til 3000 mm.
Dertil kommer fræse- og 
stansearbejde i alle materia-
ler, former og størrelser – fra 
tynd plade til kraftigt stål. 
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er en anden af  
vores store succeser…
Hjulet laves både til alm. stole 
og til Trip-trap stolen.

Hjulet gør det nemmere at flytte 
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sattes ryg ved mindre vrid og 
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– også til skriveborde – i ønsket 
længde, redningsstiger, ramper, 
slisker, gelændere, smedejerns-
hegn, porte og låger.

Både private, virksomheder og 
institutioner er velkomne til at 
kontakte os med gode ideer, så 
vi sammen kan finde frem til de 
mest optimale projektløsninger.”
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Højlund Mølle 
Ørbækvej 268A 
5892 Gudbjerg

Helenemøllen
L. Frandsensvej 3A
5600 Fåborg

Tarup Mølle 
Møllevej 26
5792 Årslev

Højlund Mølle 
afd. Aarup
Holmelund 32 
5560 Aarup

Højlund Mølle 
afd. Haarby
Trunderupvej 10
5683 Haarby

Tlf. 62 25 11 36 . www.hojlund.dk

Åbent alle hverdage kl. 10-17 og lørdage kl. 9-12

A
P

S

Træbriketter
af birketræ.
96 pakker á 10 kg

2395,-
PR. PALLE V/2 PALLER 2235,-

PR. PALLE V/3 PALLER

Træpiller
6 mm - 896 kg. Ekskl. palle.

Brænde
Ovntørret ask.
1,8 m3

2195,-
PR. PALLE V/3 PALLER

Brændsel til den kolde tid!

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

70 Ugeavisen svendborg Tirsdag 29. ok Tober 2019
   

NyT fra TåsiNge

Grillbaren ved Lundby blev i 
sidste uge jævnet med jorden 

- den 8. november skulle der 
stå en ny og moderne grillbar 

klar. Privatfoto 

Michael Thorbjørnsen 
mith@faa.dk

Lundby: Den kendte grillbar, 
Lundby Kiosken, som i 52 år 
har ligget i svinget lige inden 
man rammer Lundby på Tå-
singe, blev i sidste uge jævnet 
med jorden, men det betyder 
ikke, at det er slut med dansk 
fastfood på adressen.

- Jeg opsætter en ny byg-
ning, som bliver moderne, 
større og med siddepladser 
- en grillbar, som kommer til 
at leve op til gældende lov-
givning inden for energiop-
timering og fødevarer, for-
tæller Preben Lund, der har 
været indehaver af grillbaren 
siden 2008.

- Vi har gennem årene la-
vet et par små renoveringer 
i den gamle bygning, men 
nu var tiden inde til det sto-
re skridt og simpelthen byg-

ge en tidssvarende bygning 
til glæde for både kunder og 
personale, fortæller Preben 
Lund.

Den nye butik vil efter pla-
nen stå klar den 8. novem-
ber, men sultende forbikø-
rende kan stadig for stillet 
sultne, da der på pladsen er 
opsat en midlertidig pølse-
vogn som vil betjene kunder 
under ombygningen, dog 
med begrænset sortiment.

Pølsevogn 
fik knækket
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Kig også ind i vores

tilbuds-afdeling

SVENDBORG
LØVE
APOTEK

Løve Apoteket Svendborg Øst

Møllergade 92 (I Føtex),

Tlf. 62 21 00 62

www.svendborgapotek.dk

www.svendborg-apotek.dk

Svendborg Løve Apotek

Svendborg Bycenter, Vestergade 16

Tlf. 62 21 00 62

www.svendborgapotek.dk

Hesselager Apotek

Langgade 5,

Tlf. 62 25 10 03

www.svendborgapotek.dk

Sydfyns

vagtapotek

Altid høj

faglighed

Kort

ventetid

Vi har stadig et stort udvalg af
,

Besøg butikken p
Gundestrup Mejje
oogg Brygghus

Vi praler
- og siger
ost til alle!HUSK

Vores gode
rygeoste

køb en 1/2
til kun

20,-

OSTE TIL ALLE

BÅDE TYKKE OG SMALLE

Ost fra 10+

til 60+

Tømrer · Snedker · Totalentreprise

• Døre/vinduer
• Tage
• Ombygning
• Køkkener
• Tilbygning

• Forsikringsskader
• Nybygning
• Stort som småt
• Arkitekt tilknyttet
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Sparekassen Kronjylland
er åbnet i Odense

Odense afdeling | Finlandgade 1 
5000 Odense | tlf. 88 72 98 80
sparkron.dk

Vi har Danmarks mest tilfredse kunder. Det fastslår den mest 
anerkendte undersøgelse af danske banker, EPSI 2019.

Vil du også være tilfreds? 
Så ring direkte til Nils på telefon 88 72 98 81 eller send en mail 
til na@sparkron.dk. Du er også velkommen til at kigge forbi vores 
afdeling, Finlandgade 1 i Odense.

Nils Aaskov 
Afdelingsdirektør 
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Højlund Mølle 
Ørbækvej 268A 
5892 Gudbjerg

Helenemøllen
L. Frandsensvej 3A
5600 Fåborg

Tarup Mølle 
Møllevej 26
5792 Årslev

Højlund Mølle 
afd. Aarup
Holmelund 32 
5560 Aarup

Højlund Mølle 
afd. Haarby
Trunderupvej 10
5683 Haarby

Tlf. 62 25 11 36 . www.hojlund.dk

Åbent alle hverdage kl. 10-17 og lørdage kl. 9-12

A
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S

Træbriketter
af birketræ.
96 pakker á 10 kg

2395,-
PR. PALLE V/2 PALLER 2235,-

PR. PALLE V/3 PALLER

Træpiller
6 mm - 896 kg. Ekskl. palle.

Brænde
Ovntørret ask.
1,8 m3

2195,-
PR. PALLE V/3 PALLER

Brændsel til den kolde tid!

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
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            Mercedes-Benz Vito 114 Lang 7G-tronic AUT. Forbrug ved blandet kørsel 14,5 km/l*, CO2-emission fra 181 g/km. Ejerafgift 3.600 kr. pr. halvår. ServiceLeasing inkl. service og 
vedligeholdelse: Månedlig ydelse fra 2.020 kr./md. over 48 mdr., km-forbrug 15.000 km/år og en engangsydelse på 15.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og panthaverdeklaration 920 kr. 
Alle priser er inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditvurdering via Mercedes-Benz Finans. Gælder så længe lager haves. Bilen er vist med ekstraudstyr. *NEDC2 værdi.

Kom godt i gang med arbejdet i 2020 med en topudstyret Vito for 2.020 kr. pr. måned.

Mercedes-Benz Vito

Førstegangsydelse  15.000 kr. 
Kilometer  60.000 km.
Løbetid               48 mdr.

Månedlig ydelse  2.020 kr.

pchristensen.dk - 70 202 203
Odense:  Krumtappen 20, 5260 Odense
Rødekro: Brunde Vest 7, 6230 Rødekro
Kolding:  Trianglen 11, 6000 Kolding

Mangler du en 
fræk aftale til 
valentine?

• 7G-TRONIC automatgear med fartpilot
• Aircondition
• Multifunktionsrat i læder
• Komfortførersæde med armlæn, 
 lændestøtte og sædevarme
• Mercedes-Benz nødopkaldssystem
• Lys- og regnsensor
• 3.050 kg totalvægt
• Sidevindsassistent

Så meget udstyr får du med
• Elektrisk styretøj
• Attention assist (træthedsovervågning)
• El-betjente sidespejle med varme
• El-ruder og fjernbetjent centrallås
• Radio med Bluetooth, USB, SD-kort og 
 2-vejs højttalere
• Dæktryksovervågning
• Frit valg mellem sidehængslede bagdøre 
 eller bagklap
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