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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!

d
Bestil tid
til tjek!

– din bygge- og energirådgiver

bso@bso-ing.dk • www.bso-ing.dk

Jernbanegade 2A • 5500 Middelfart
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BJBYG

Tømrer & Snedker
Mosegård • 5592 Ejby

Bjarne Jørgensen
Tlf. 20 62 40 38

Revyoverlever påat
væremoderneog lokal 22

DaWilliam fik hans Jørn som
mentor, så fremtiden lysereud 24

Klumme: Paspåhvaddusiger.
Det er sånemtat stødeandre 12

Her er psykoterapeuten råd til
at standse tankemylder 4

Middelfart - Strib www.melfarposten.dk
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Foto: Søren Gylling, JFM

Ny bolig?
Ring til os på tlf. 6441 5565

Lad os hjælpe dig!
Nybolig Middelfart

UDEKØRENDE MASSØR
TIL EGET HJEM

massageogkropsterapifyn.dk 26 22 54 45

KAMPAGNE-PRIS
FEBRUAR-MARTS
30 MIN.
MASSAGEBEHANDLING
i dit hjem 199,-

Jeg tilbyder professionel massage i dit hjem, så du kan slappe af
og nyde behandlingen i egne omgivelser.

MULIGHED FOR AFTALE
OM FIRMAMASSAGE!

Pensionistmad
Madordning med levering af frisklavet

varm mad og madpakker alle ugens dage
God dansk mad – “som vor mor lavede den”

Vi leverer i hele Middelfart kommune.
Brenderup, Harndrup, og Båring.

Østergade 69 ∙ 5610 Assens
Tlf. 3123 7193 ∙ www.w-mad.dk

Mere end
15 års erfaring
med salg af
boliger i

Middelfart

Broen mellem
boligkøber og
boligsælgere!

- FORDI
ERFARING
SÆLGER!

Tlf. 30 89 80 67

GRÆS, KLIP & FLISER SIDE 14

HAR DU STYR PÅ ENERGIEN?
Hos Nytofte VVS hjælper vi dig, som sidder i ejerbolig, med at konvertere din varmekilde til grøn energi, fx 
fra gas- eller oliefyr til varmepumpe. Desuden assisterer vi alt fra industrivirksomheder til institutioner med 
service og vedligehold af store anlæg samt energikonverteringer. Endelig tager vi os af alle former for vvs-

opgaver - fra den dryppende vandhane og gulvvarmen til ventilation og nye badeværelser. Kontakt os gerne.

BADEVÆRELSER | FJERNVARME | VARMEPUMPER | GASKEDLER | VENTILATION | INDUSTRI
Nytofte VVS | Værkstedsvej 5 | 5500 Middelfart | nytofte.dk | Tlf. 64 411 811 

NYTOFTE VVS SIDE 23

BRENDERUP BAGERI SIDE 19

HOS SANNE SIDE 12

Begrænset 
antal

For Citan! Det er en god pris.
Ny Mercedes-Benz Citan med automatgear.

3.995 kr/md. eksl. moms
Inkl. 2.000 km. pr. måned, forsikring og grøn ejerafgift.

Mercedes-Benz : Citan 110 CDI KSV Lang Pro (A2). Korttidsleasing i 4 måneder. Prisen inkluderer forsikring, grøn ejerafgift samt servicering. Kampagnen gælder frem til 31. marts 2023. Vinterdæk tillæg: 500 
kr. moms pr. måned. Tilbydes alene til virksomheder med gyldigt cvr. nr., undtaget er virksomheder som tilbyder kørsel og distribution af gods mod betaling. Den månedlige ydelse er 3.995 kr/md. ekskl. moms 
med to måneders depositum ved udlevering af bil. Inkluderer 2.000 km/md. Selvrisiko på 6.000 kr. pr. skade. Overkørte km. 2 kr. ekskl. moms. pr. km.  Forbrug ved blandet kørsel fra 19,2 km/l (WLTP måling), 
CO2-emission fra 137 g/km. Forudsætter positiv kreditvurdering. Der tages forbehold for ændringer i priser og standardudstyr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

pchristensen.dk - 70 202 203

5700 Svendborg
Tlf. 62 22 13 14
post@erhverv-fyn.dk
www.erhverv-fyn.dk
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For nylig kom det frem, at så-
vel virksomheder, private som 
offentlige institutioner siden 
energikrisens start har formå-
et at sætte forbruget af energi 
betragteligt ned. 

Og et af de steder, hvor specielt 
virksomhederne har søgt pro-
fessionel hjælp til at få redu-
ceret energiregningerne, er i 
den anerkendte elvirksomhed, 
ELCON med base i Middelfart 
på Lollandsvej 11.

Succes i kampen for at 
dæmpe energiforbruget
Flere og flere virksomheder får glæde af ELCONs virtuelle energioptimering – sidst har den 
velrenommerede Middelfart-virksomhed DINEX, nydt godt af tilbuddet.

– Vi kan tydeligt mærke, at fle-
re og flere firmaer er interesse-
rede at i at få foretaget et check 
af deres elforbrug, fortæller 
Stefan Svendsen, der er servi-
celeder i ELCON. Og tilføjer:
 
– Måden vi gør det på, er at 
vi indledningsvis udarbejder 
en rapport ved at tilgå histo-
risk data på eksisterende må-
ler-enheder. Første gennem-
gang og rådgivning, kan altså 
- hvis kunden ønsker det - være 
100% virtuel. Når vi har iden-
tificeret mulige optimerings-
muligheder, eller fejl, vil næste 
skridt være at lave en dybere 
undersøgelse, som vil foregå 
ved punktmålinger på adres-
serne.

Målinger viste vej 
til besparelser
Et af de steder, der har nydt 
godt af ELCONs virtuelle ener-
gioptimering, er en anden vel-
renommeret Middelfart-virk-
somhed - nemlig DINEX.

Et firma, der udvikler, produ-
cerer og sælger komplette ud-
stødningssystemer samt emis-
sionsteknologi til miljørigtige 
lastbiler, busser, varebiler og 
industrimaskiner. 

Efter besøget af ELCONs tekni-
kere, regner man nu med her 
at kunne spare i omegnen af 
10 procent af årets forbrug af 
kilowatt-timer.
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Lollandsvej 11 · 5500 Middelfart · Tlf: 72 66 70 80
middelfart@elcon.dk · www.elcon.dk

Succes i kampen for at 
dæmpe energiforbruget

– Vi kender ikke det nøjagtige 
tal endnu da vi stadig er i færd 
med at finde alternative løs-
ninger, men det er i det leje. 
Det var interessant i forbindel-
se med ELCONs målinger at få 
et overblik over, hvad vi bruger 
strøm på, og hvor meget, når vi 
er på arbejde. Men endnu mere 
interessant var det at finde ud 
af, hvad vi bruger, og hvor vi 
bruger det, når vi IKKE er på 
arbejde. Det har givet os ind-
blik i, hvor vi kan sætte ind: Og 
ofte ved ganske enkelt at sluk-
ke eller optimere på systemer 
vi ikke var opmærksomme på. 
Hvilket set i et klimamæssigt 
perspektiv også er vigtigt for 
en virksomhed som vores, si-

ger kommunikations- og bæ-
redygtigheds-chef, Kristian 
Kaufmann.

Udveksler viden 
med kollegaer
Stefan Svendsen ikke i tvivl om 
at flere og flere virksomheder  
i fremtiden vil gøre brug af  
ELCONs virtuelle energiopti-
mering.
 
– Specielt for store og mellem-
store produktionsvirksomhe-
der og eksempelvis lagerhaller 
er vores ekspertise yderst in-
teressant. Det viser eksemplet 
med DINEX helt klart. Vores 
målinger sætter spot på et 
eventuelt overforbrug, og virk-

somhederne kan herefter age-
re ud fra de konkrete tal. Nogle 
gange vil målingerne vise, at 
alt er som det skal være. Men 
det er jo også rart for 
virksomhederne at få 
slået fast, understre-
ger Stefan Svendsen 
og tilføjer afslutnings-
vis.
 
– Nævnes skal det 
også, at da ELCON er et 
landsdækkende firma, 
så udveksler vi jævn-
ligt erfaringer med vo-
res kollager rundt om 
i landet og får derved 
med tiden større og 
større kendskab til de 

enkelte virksomhedstyper. Er-
faringer, der i sidste ende kom-
mer vores kunder til gode. 
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Virksomheden har en særdeles 
erfaren grafiker ved roeret og er 
startet for at hjælpe foreninger 
og små virksomheder med f.eks 
at få designet og trykt flyers, pje-
cer og plakater.

– Jeg har mere end 35 års erfa-
ring med branchen, og kan hjæl-
pe fra idé til det færdige resultat, 
så du kommer i mål med netop 
dit produkt eller projekt, fortæl-
ler Lene Kjær.

Solbjerggaard Grafisk tilbyder 
hjælp inden for flere grafiske 
områder – både trykt og digitalt.

Solbjerggaard Grafisk kan levere 
et væld af forskellige tryksager. 
Både store og små projekter, som 
f.eks: Visitkort, plakater, labels, 
annoncer, flyers, brochurer, fol-
derer og hæfter. Foreningsblade 
og medlemsblade. Bøger, ban-
nere, roll-ups, skiltereklamer 
og bilreklamer. Tryk på T-shirts 
og kopper. Sange, invitationer, 
menukort, takkekort og meget, 
meget mere!

Lene Kjær understreger, at man 
altid er velkommen til at kontak-
te Solbjerggaard, hvis man skal 
have løst en grafisk opgave. 

Solbjerggaard – nu 
med grafisk arbejde
Står man som forening eller mindre virksomhed 
og har brug for hjælp til at få løst mindre grafiske 
opgaver, så kan det så absolut anbefales at 
kontakte Solbjerggaard Grafisk. 

Solbjerggaard Grafisk · Tybrindvej 30 · 5592 Ejby
Telefon: 60628045 · lenekjer@gmail.com

Her ses Lene Kjær på den vestfynske perle Solbjerggaard,  hvor 
hun ud over sin nye grafiske virksomhed i det daglige hygger med 
uldgrise, heste, høns og katte. – Vi tilbyder også og Bed and Breakfast 
og snart shelter overnatning i de smukkeste omgivelser, udtaler hun.

Din bilforhandler 
ligger i Middelfart

” Tilfredse kunder 

er vores fremtid”

og denne tilgang har vi 

haft i mere end 30 år

Vi er dedikerede og gør os umage, 
hvilket går igen, uanset om vi mødes 
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– Vi vil gerne vise vores persona-
le, at vi virkelig værdsætter de-
res indsats. Vores virksomhed er 
mit og min fars hjertebarn, men 
det skal også være personalets 
hjertebarn. 

Sådan siger Britt Hjorth Hansen, 
der sammen med sin far Gert 
Hjorth Jensen er indehavere af 
den velrenommerede virksom-
hed, GJ Coating med adresse 
Æblegyden 18 i Ejby.

GJ Coating A/S kom i 2022 ud 
med et overskud på næsten 20 
millioner kroner, hvilket har 
fået far og datter til at udbeta-
le en bonus på 24000 kroner 
til alle ansatte, der har været 
ansat i firmaet i mere end et 
år. – Vores ansatte skal også 
mærke, at de arbejder i en 
virksomhed, hvor det går 
rigtigt godt, og hvor de bæ-
rer en stor del af ansvaret 

for succesen, tilføjer Britt Hjorth 
Hansen.

GJ Coating er som skrevet be-
liggende i Ejby, og bliver i dag 
af mange betragtet som en af 
landets førende virksomheder 
indenfor industriel overfladebe-
handling af små og mellemstore 
emner. 

Siger aldrig nej til kunder
Firmaet har i dag blandt andre 
kunder inden for legetøjsbran-
chen, militæret, byggebranchen 
og er samtidig underleverandø-
rer til fødevarebranchen, kosme-
tikbranchen og designbranchen.

GJ COATING A/S løser opgaver 
såvel med pulver- som vådlak, 
overfladebehandling af silikone,
antistatiske overflader, elec-
trocoating.  Og kan samtidig 
vådlakere alle typer plast, træ 
forskellige metal typer bl.a. stål 

og alu, men anvender 
også ny teknologi og 
knowhow på disse 

forskellige materi-
aler. Udover flere 

år med rekord-
overskud kan 

virksomheden også bryste sig 
af tre gange at have modtaget 
dagbladet Børsens eftertragtede 
Gazelle-pris.
 
– Vores styrke er, at vi er i stand 
til at løse den slags specielle op-
gaver, som de store malerfirma-
er enten ikke kan eller vil udføre. 
Men først og fremmest siger vi 
aldrig 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 projektet. Folk kender os 
blandt andet for at være ekspe-
rimenterende – for at være dem, 
der afprøver nye veje. Samtidig 
kan vi håndtere alt fra et emne 
til flere tusinde, hvilket ikke ses 
ofte i vores branche. Vores kun-
der stiller krav om en konstant 
høj grad af leveringssikkerhed, 
hvilket vi matcher med en lø-
bende kontrol og dokumentati-
on af rette mængde til rette tid 
– i rette kvalitet, fortæller Britt 
Hjorth Hansen.

Nye udfordringer
Midt i glæden over en velfun-
gerende virksomhed, der i dag 

tæller 32 medarbejdere, un-
derstreger Britt Hjorth Hansen 

dog også, at GJ Coating A/S 
- som så mange andre dan-
ske virksomheder – i dag slås 
med udfordringer, der ikke 
var kendte bare få år tilbage. 

– Vi kom fint igennem Co-
vid-19-krisen, men så dukkede 
der jo som bekendt en krig op. 
Det har også betydet langt større 
udgifter for os, end vi har været 
vant til. Dels er energipriserne 
steget voldsomt. Vi havde ek-
sempelvis sidste år, hvor vi måt-
te betale over en million kroner 
for el. Dels oplever vi stigninger 
på såvel råvarer som transport. 
Og hvor vi tidligere kunne nøjes 
med en lagerbeholdning på 2-4 
uger, så har vi nu grundet den 
store leveringsusikkerhed måt-
tet sikre et lager på 3-6 måneder.  
Og det siger sig selv, at her er tale 
om en udgift af de større. 

Vores ansatte skal mærke 
vi værdsætter dem
Midt i et glidende generationsskifte har indehaverne af GJ Coating A/S i Ejby, Britt Hjorth Hansen og 
Gert Hjorth Jensen takket deres trofaste og dygtige medarbejdere med en markant kontant gave.

Æblegyden 18 · 5592 Ejby · Tlf.: 64 46 15 15 · www.gjcoating.dk · Mail: ej@gjcoating.dk – bhh@gjcoating.dk
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De seneste års boom i den dan-
ske byggebranche har betydet 
adskillige flere opgaver for ad-
skillige danske virksomheder. 

Således også for det kendte 
og det velrenommerede Nr. 
Aaby-firma, JBO Entreprenør 
ApS med adresse Assensvej 14. 

En virksomhed, der tilbyder 
en bred vifte af ydelser som ek-
sempelvis kloak tv, jord og beton 
samt anlæg, nedbrydning og alle 
former for drænarbejde.

Men nu har JBO Entreprenør 
ApS, der tager imod opgaver fra 
virksomheder, offentlige insti-
tutioner og private, også investe-
ret i en såkaldt kloakspuler, der 
utvivlsomt vil give virksomhe-
den flere opgaver.
 

– Ja, det hænder for såvel virk-
somheder, private som offent-
lige institutioner at kloakkerne 
stopper til, men de problemer 
kan vi nu afhjælpe hurtigt med 
en grundig spuling af kloakken, 
hvor vi samtidig fjerner mindre 
aflejringer i rørene, fortæller 
indehaver Jens Bang Olsen. 
Han oplyser endvidere, at står 
man overfor større byggeop-
gaver så er JBO Entreprenør 
ApS også klar til at løse disse.  
– For alle kundesegmenter gæl-
der det, at vi løser opgaver i alle 
størrelser. Omkring store pro-
jekter kan vi trække på en fast 
kreds af gode freelancetilknytte-
de samarbejdspartnere, under-
streger Jens Bang Olsen.

Samtidig med at JBO Entrepre-
nør ApS igennem de senere år 

har fået flere og flere erhvervs-
kunder, så servicerer virksom-
heden samtidig en stor base af 
trofaste privatkunder, der geo-
grafisk fordeler sig ligeligt mel-
lem det vestfynske lokalområde 
og Odense.

Nævnes skal det også, at firmaet 
har mange forsikringssager for 
såvel virksomheder, boligsel-
skaber som private, og at der ud-
føres mange opgaver med om-

Hjulene kører stærkt hos 
JBO Entreprenør ApS
Blandt andet har anskaffelsen af en ny 
kloakspuler betydet en øget arbejdsmængde i 
den velrenommerede Nr. Aaby-virksomhed.

Autoriseret kloakmester · ASSENSVEJ 14 · 5580 NR. ÅBY
Tlf.: 20 28 59 53 · jens@jboe.dk · www.jboe.dk

JBO ENTREPRENØR ApS 

fangsdræn af huse. Sidstnævnte 
følges i øvrigt ofte op af isolering 
af kælderen. 
– Vi lægger stor vægt på god 
kundekommunikation, gensi-
dig respekt og præcis info om 
deadlines og priser fra start til 
slut. Alle interesserede er vel-
komne til at kontakte os for 
mere detaljeret info om vores 
store og vidtspændende arbejds-
felt, påpeger Jens Bang Olsen af-
slutningsvis. 

Det kræver både mod og mands-
hjerte at starte en virksomhed 
op midt i en global krisetid. 
Ikke desto mindre var det lige 
nøjagtig hvad 22-årige Patrick 
Schødts fra Fjelsted kastede sig 
ud i, da han startede tømrerfir-
maet, Schødts Tømrer & Sned-
ker.
 
– Og i dag kan jeg kun glæde mig 
over, at vi er kommet rigtigt fint 
fra start. Det er lykkedes os at 
skabe en god kundekreds sam-

tidig med at ordrebogen ser for-
nuftig ud, siger Patrick Schødts. 
Han fortæller endvidere, at han 
altid i bestræbelserne på at finde 
det bedste grundlag for et solidt 
og flot resultat, samarbejder tæt 
med kunderne. 
 
– Alt vores ar-
bejde bliver 
altid gen-
nemgået i 
detaljer så-
ledes, at der 

ikke kommer nogle uønskede 
overraskelser for nogen af part-
nerne. Derfor kan vores kunder 
altid regne med et håndværk 
i høj kvalitet, som lever op til 
deres forventninger. Dette har 
også ledt til stærke samarbejds-
partnere, som inddrager os i 
deres projekter. Vi tager ansvar 
fra start til slut, fastslår Patrick 
Schødts og tilføjer:
  

– Desuden er man altid mere 
end velkommen til at kontakte 
os så vi kan få taget et kig på je-
res næste projekter, ganske ufor-
pligtet. 

Ung tømrer godt fra start
Patrick Schødts glæder sig over tilfredse og tilbagevendende kunder, efter han 
startede virksomheden, Schødts Tømrer & Snedker for halvandet år siden.

Schødts Tømrer & Snedker · Ridderstien 20 · 5463 Harndrup
Tlf.: 27286908 · patrick@sts-fyn.dk · www.sts-fyn.dk
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 Special Edition
  PH 3/2 Vandpumpen Krom
by Poul Henningsen

Stationsvej 36 · 5500 Middelfart · Tlf.: 64 41 10 66 · info@bennike-el.dk · www.bennike-el.dk 

W W W . L Y S M E S T E R E N . D KBENNIKE EL A/S
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Står man som erhvervsdriven-
de og planlægger investering i 
udstyr til overfladebehandling, 
så kan det så absolut anbefales 
at kontakte Middelfart-virk-
somheden Sonnimax A/S med 
adresse Nyvang 3.

Sonnimax A/S, der primært be-
skæftiger sig med salg af maler-
pistoler, sprøjtekabiner og andre 
overfladebehandlingsproduk-
ter til industrien, har eksisteret 
siden 1969 og har op igennem 
årene manifesteret sig som en 
pålidelig og professionel virk-
somhed, der udfører opgaver for 
såvel nationale som internatio-
nale virksomheder.

 
Firmaet har i dag 18 medarbej-
dere.
 
– Vi leverer og servicerer alle 
typer og størrelser af kunde-
tilpassende slyngrensnings-, 
sandblæsnings-, og metallise-
ringsanlæg samt udstyr og an-
læg inden for maleteknik. Vores 
kunder består af såvel danske 
som udenlandske virksomhe-
der, og vi har specialiseret os i 
kundetilpassede løsninger.  I 
det hele taget lægger vi altid 
vægt på at konstruere og tilpas-
se anlæggene i tæt samarbejde 

med kunden, siger indehaver af 
Sonnimax A/S siden 2005, Erik 
Pandrup.
Skal man give nogle eksempler 
på nogle af de anlæg den vel-
renommerede Middelfart-virk-
somhed har leveret op igennem 
årene kunne det være:
Slyngrensningsanlæg, sand-
blæsningshaller, blæsebehol-
dere, blæsekabiner, blæseauto-

mater metalliseringsanlæg og 
shotpeeningsanlæg.
 
– Og så skal det afslutningsvis 
nævnes, at vores dygtige service-
team udfører alle typer af ser-
vice, reparation og renovering af 
udstyr. Og at vi naturligvis altid 
lægger stor vægt på kvalitet og 
god kundeservice, understreger 
Erik Pandrup. 

Eksperter i alt til 
overfladebehandling
Flere og flere nationale og internationale 
virksomheder har fået øjnene op for Middelfart-
virksomheden, Sonnimax A/S, når udstyr til 
overfladebehandling skal anskaffes.

Sonnimax A/S · Nyvang 3 · 5500 Middelfart · Tlf.: 64 40 11 22
sonnimax@sonnimax.com · www.sonnimax.comSONNIMAX

Værkstedsvej 20
5500 Middelfart
Tlf.: 52 71 00 00

Vi tilbyder reparationer og 
service til alle bilmærker

Vi vægter høj kvalitet og service, men til fair priser!

Vi giver 3 års garanti på alle reservedele og udført arbejde.
Får du en skade på din bil, kan vi også nemt klare dette for dig.

Digital Servicebog
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– Faktisk sidder min hustru i job-
samtaler lige nu. I det hele taget 
har vi de senere år haft meget 
travlt med at ansætte nye folk. 
Ligesom vi nu har udvidet virk-
somheden fysisk med 4000m2 
i nye lokaler i Middelfart, hvor 
der eksempelvis også er et de-
mocenter på 700m2.

Sådan lyder den positive mel-
ding fra Jesper Frandsen, der 
sammen med sin hustru Janni 
Frandsen driver og ejer virksom-
heden, Ceetec A/S med adresse
Lollandsvej 14, 5500 Middelfart.

En virksomhed, der de seneste 
år har oplevet stor succes med 
et selvudviklet og fragtvenligt 
”plug and play ”-koncept, der 
blandt andet bruges til malema-
skiner i træindustrien. 

Derudover producerer virksom-
heden, der i dag tæller 50 med-
arbejdere, også ovne til træin-
dustrien og profilvalselinjer til 
metalindustrien.
 
– Årsagen til vores suc-
ces skal findes i det 
faktum, at vores spe-
cialfremstillede ma-
skiner til metal- og 
træindustrien bliver 

90 procent af Ceetec A/S’ sam-
lede produktion går til eks-
port. Primært leveres til det 
europæiske marked men også 
til Australien, New Zealand og 
det nordamerikanske konti-
nent.
 

– Men takket været vores fragt-
venlige design tilpasset 40-fods-
containere tror vi på, at vi med 
tiden kan komme ud til endnu 
flere markeder. Vi er i hvert fald 
klar til at erobre verden, fastslår 
Jesper Frandsen. 

Vokseværk fortsætter
i Middelfart-virksomhed
Ceetec A/S ansætter igen nye folk samtidig med 
at flere og flere virksomheder viser interesse for 
deres fragtvenlige ”plug and play” – koncept.

Ceetec A/S · Lollandsvej 14 · DK-5500 Middelfart
Tlf.: 6442 1473 · info@ceetec.dk
Læs mere på ceetec.dk eller følg os på LinkedIn og Facebook

udviklet helt fra bunden her i 
virksomheden. Vi kan levere 
lige nøjagtig den løsning, som 
vores kunder efterspørger, hver 
gang. Vi er ikke afhængige af 
andres tid og færdigheder, og 
vi er sikre på, at alt vi sender 
ud af huset, lever op til vores 
høje kvalitetskrav siger Jesper 
Frandsen og tilføjer:
 
– Samtidig er kunderne rig-
tigt glade for vores ”plug and 
play-koncept”, hvor de jo prak-
tisk talt bare skal sætte strøm 
til vores anlæg, når de er pakket 
ud af containeren. Det sparer os 
for en masse tid til at rejse ud og 
installere, og vores kunder kan 
gå i gang med optimere deres 
forretning, få timer efter at con-
taineren er leveret.
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Brovejen 191 · 5500 Middelfart · Tlf.: 64414109 · Åbningstider 11-20 · Følg os på Facebook

Stjerneskud 
lille kr. 119,- 
stor kr. 139,-

Burger 
fra kr. 65,-

Fish and 
Chips 

lille kr. 95,- 
stor kr. 130,-

Smørrebrød 
Alm. kr. 35,- 

Luksus kr. 45,-

Vi har alt hvad hjertet begærer, alt fra den klassiske burger 
til lækre stjerneskud og dagens ret som mor lavede den.

SKULLE
KOLOMORE
HAVE HAFT ET
GRØNT LOGO?

✓ Vores varmeforsyning er 95% CO2 neutral
✓ Vores elforsyning er 100% CO2 neutral
✓  Vores kølesystemer er 100% CO2 neutral 

jordkøling
✓ Vi anvender kun vandbaseret/100% solid maling
✓  Vi skifter fossil-baseret maling ud med 

plantebaseret maling
✓ Vi sorterer og genanvender vores affald
✓  Vi køber altid forbrugsvarer, med en høj andel af 

genanvendt materiale
✓  Vi køber altid de maskiner, der har den mindste 

samlede miljøpåvirkning
✓  Vi skifter løbende benzin, diesel og trykluft ud 

med elektrisk drivkraft

Skærgårdsvænget 7 · 5500 Middelfart · Tlf.: 93 96 18 28 · kolomore.com
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Er man på kig efter en optiker, 
hvor man kan være sikker på ex-
ceptionel kundeservice og mu-
lighed for at vælge imellem et 
bredt udvalg af kvalitets-briller, 
så kan det så absolut anbefales 
at besøge Oculi Optik i Nørre 
Åby på adressen Østergade 12 A.

Butikken er for nylig genåbnet 
med et kendt ansigt ved roret, 
nemlig 66-årige Benno Steen 
Jeppesen.
 
– Mange ville vælge at gå på 
pension i min alder, men jeg el-
sker mit fag og glæder mig til at 
møde kunderne igen her i butik-
ken, fortæller Benno Steen Jep-
pesen, der har mere end 40 års 
erfaring som optiker.

I den ny velindrettede butik 
finder man briller for enhver 
smag. Her støder man blandt 
andet på velrenommerede og 
kendte brands som Ørgreen, 
FACE A FACE, Kilsgaard, Pro 
Design, WOOW og INFACE.  
Alle brands med høj kvalitet og 
komfort.

– Udover at jeg lægger stor 
vægt på kvalitet, så er den per-
sonlige kundeservice også me-
get vigtig. Jeg giver mig altid 
god tid til kunden, ligesom det 
er mig magtpåliggende, at de 
altid får det optimale ud af de-
res briller, understreger Benno 
Steen Jeppesen. 

Erfaren optiker
klar med ny butik
Benno Steen Jeppesen har genåbnet Oculi Optik 
i Nørre Åby og er klar med spændende, farverigt 
og moderne udvalg af kvalitets-brands.

Stadigt flere virksomheder i det 
nordfynske vælger nu at alliere 
sig med Bilcentret A. Nielsen 
A/S i Middelfart, når strategien 
er at anskaffe sig en bilflåde. 
Virksomheden, der har over 30 
år på bagen og er autoriseret 
Opel-forhandler, har op igen-
nem årene opbygget en trofast 
og tilbagevendende kunde-
kreds.
 
– Det er altid vores mål at kun-
den får en god oplevelse hos os. 
Vi tilbyder både leasing- som lå-
neordninger, ligesom 
vi altid kan tilbyde 
et bredt og attraktivt 
udvalg af såvel nye 

som brugte varebiler, fortæller 
bilcentrets salgschef, Christian 
Rasmussen og tilføjer:
 
– Vores kunder mødes altid af et 
hold af dedikerede sælgere, der 
alle besidder stor produktviden 
og derudover sætter en ære i at 
forstå det behov, kunderne har 
i forhold til købet af deres nye 
biler. 

En af de virksomheder, der i 
årevis har samarbejdet med Bil-
centret A. Nielsen i forbindelse 

med deres bilflåde, er Vestfyns 
EL-Anlæg med beliggenhed i 
Nørre Aaby.

– Vi har op igennem årene an-

skaffet os omkring 35 varevog-
ne fra Bilcentret A. Nielsen A/S 
og kan kun sige, at vi er yderst 
tilfredse med samarbejdet. Vi 
har oplevet loyalitet, tillid og 
ordentlighed, hvilket for os er 
essentielt i samarbejdet med an-
dre virksomheder, siger direktør 
i Vestfyns El-Anlæg, Michael 
Guldmann Jørgensen.

Afslutningsvis skal det nævnes, 
at Bilcentret A. Nielsen A/S flere 
gange er blevet kåret som årets 
Opel-forhandler. 

Succes med 
firmabiler
Bilcentret A. Nielsen A/S i Middelfart har opbygget 
en stor loyal og tilbagevendende kundekreds grundet 
professionel service og kundetilpassede løsninger.

Bilcentret A. Nielsen A/S · Mandal Allé 15 · 5500 Middelfart
Telefon: 40 93 74 83 · post@bilcentret.dk · www.bilcentret.dk
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Er man bosiddende på Fyn og 
har brug for en anlægningsgart-
ner, der er kendt for stor faglig 
viden og som samtidig lægger 
vægt på kvalitet i enhver opgave, 
så kan det så absolut anbefales 
at kontakte den velrenomme-
rede Middelfart-virksomhed, 
Græs, Klip & Fliser. 

Virksomheden, der udfører 
opgaver for virksomheder, pri-
vate og offentlige institutioner, 
indehaves af Brian 
Ulvsbjerg, der før 
han startede sit gart-

ner-firma i en årrække arbejde-
de som brolægger.
 
– Derfor er en af vores spidskom-
petencer da også flisebelægning 
og vi løser alle opgaver i forbin-
delse med dette, fortæller Brian 
Ulvsbjerg.
Han oplyser endvidere at gart-
nerarbejde i alle afskygninger 
udføres i hans virksomhed. Ek-
sempelvis kan nævnes græsslå-

ning, hækklipning, beskæring af 
buske og træer og beplantning
 
– Og så skal det nævnes, at vi 
også udfører tagrenderens-
ning. Vi har indkøbet specielt 
udstyr, der gør, at vi kan fore-
tage dette fra jorden. Blandt 
andet via kameraovervågning, 
således at vi kan billeddoku-
mentere arbejdet, siger Brian 
Ulvsbjerg og tilføjer afslut-
ningsvis.
 

– I Græs, Klip & Fliser er kva-
litet, grundighed og omhyg-
gelighed tre vigtige nøgleord, 
når vi skal udføre et hvilket 
som helst stykke arbejde. Som 
anlægsgartner lægger jeg stor 
vægt på, at vores kunder er i 
fokus, og dermed føler, at de 
får lavet et godt og solidt styk-
ke arbejde i høj kvalitet, som 
lever op til alle deres forvent-
ninger. 

Anlægsgartner med flere specialer
Kundeservice og kvalitetsarbejde er kodeordene i virksomheden Græs, Klip & Fliser, der blandt andet 
tilbyder belægningsarbejde, tagrenderensning og vintertjeneste.

Græs, Klip & Fliser · Lerbjergvej 49 · 5500 Middelfart
Tlf.: 31250184 · bulvsbjerg@gmail.com · graes-klipogfliser.dk

Brian Ulvsbjerg har travlt og søger medarbejdere  
– læs mere på facebook.com/graesklipogfliser.dk

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

Rolf Murer ApS  ·  v/ Murermester Rolf Christensen  ·  Bogøvænget 1  ·  5500 Middelfart
Tlf.: 20 75 78 70  ·  Web: www.rolfmurer.dk  ·  E-mail: rolf@rolfmurer.dk

Vi er medlem af DI Byggeri og 
holder os herigennem orienteret om 
nye love og regler, samt den seneste 
udvikling inden for byggebranchen.
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Hjulene kører i turbogear i 
den velrenommerede Middel-
fart-virksomhed, POM Industri-
es A/S. 

Så meget, at det igen og igen 
kniber for firmaets indehaver, 
Kim Hansen at skaffe nok ansat-
te til de mangeartede opgaver.

– Faktisk er det helt umuligt at 
skaffe smede i vores område 
i øjeblikket. Vi tager dog også 
gerne ufaglærte ind, men også 
her kniber det med at finde folk, 
fortæller Kim Hansen, der også 
jævnligt er i kontakt med det lo-
kale jobcenter.
 
– Heller ikke her har vi haft det 
store held, så løsningen for os i 
øjeblikket er vikarordninger og 
så et godt netværk, hvorfra vi 
modtager tips om arbejdskraft, 
der eventuelt kunne være inte-
resseret i en tjans hos 
os, fortsætter han.

I det daglige glæder 
Kim Hansen sig dog 

over masser af gang i hjulene 
med en flok medarbejdere, der 
gør et stort arbejde for at levere 
professionelt og præcist arbejde.

POM INDUSTRIES A/S er en or-
dreproducerende virksomhed 
fra 1990, som fremstiller alt in-
denfor stålbranchen. Virksom-
heden råder over et moderne og 
veludstyret smedeværksted, der 
modsvarer de krav der stilles til 
alle typer smede-, stål- og repa-
rationsopgaver indenfor indu-
strimontage, butiksinventar og 
bygningsstål. 

I øjeblikket er virksomheden 
eksempelvis hyret ind i et spek-
takulært byggeri på Kulgrunden 
(Havnegade) i Middelfart.

Her bygger Nissen Group nem-
lig tre pyramidelignende terras-

sehuse, som efter planen skal 
opføres i op til seks etager.

Terrassehusene bliver på 13.000 
kvm fordel på 5.000 kvm ter-
rasser og udenomsarealer plus 
8.000 kvm boliger med udsigt 
mod Den Gamle Lillebæltsbro.

-Det er korrekt. Her er vores folk 
i gang med at opsætte 2500 me-
ter glasværn. Det er en stor op-
gave, men vi er jo også en virk-
somhed, der tager langt mindre 

jobs ind, oplyser Kim Hansen og 
tilføjer afslutningsvis.
 
– Vi bestræber os på dagligt at 
yde en professionel indsats for 
alle vores kunder og samar-
bejdspartnere, så de får det pro-
dukt de efterspørger. Vi ser altid 
muligheder frem for begræns-
ninger. Og så skal det nævnes, 
at vi med vores placering i 5500 
Middelfart, har nemt ved at nå 
vidt ud til opgaver på både Sjæl-
land, Jylland og Fyn. 

På evig jagt 
efter nye folk
Ordrebogen er tyk hos POM Industries A/S i Middelfart, der simpelthen ikke kan skaffe nok 
folk til de mange opgaver – foreløbig er løsningen vikarordninger og et godt netværk.

Lollandsvej 11 D · 5500 Middelfart · Tlf.: 6441 5461
kim@pom.dk · www.pom.dk
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Hjulene kører i turbogear i 
Plast-line A/S med adresse Man-
dal Alle 22 i Middelfart. 

Virksomheden, der år efter år 
præsterer gode resultater, drives 
og ejes af den 33-årige direktør, 
Lasse Mosegaard Jensen, der i 
2017 overtog firmaet efter sin 
far, 58-årige Jørn Mosegaard.

Takket været gode medarbejde-
re har virksomheden vækstet så 
kraftigt, at den nu er indskrevet 
i den fynske erhvervshistorie 
som en af de mest succesrige, 
når det gælder indtjening i for-
hold til størrelse.
 
– Jeg glæder mig over, at det er 
gået rigtigt godt for os i mange 
år. Faktisk så godt at vi løbende 
har måtte investere i nye lager-
haller, ligesom vi i øjeblikket 

er ved at opføre en ny moderne 
kontorbygning, der blandt andet 
skal huse vores administrative 
personale, fortæller Lasse Mose-
gaard Jensen, da Erhverv-Fyn er 
på besøg i den velrenommerede 
og imponerende virksomhed.

Klar til nyansættelser
Men med succesen følger også 
et behov for nye medarbejdere, 
og her er tale om en jagt, virk-
somheden nu har intensiveret.
 
– Vi har brug for flere typer an-
satte. Blandt andet er vi på kig 
efter lagerfolk, salgskonsulenter 
og så en dataansvarlig. Mange 
virksomheder taler i øjeblikket 
om udfordringer i forbindelse 
med at finde ny arbejdskraft og 
det oplever vi også. Til gengæld 
oplever vi også, at når først folk 
har fundet vej til os, ja så bliver 

de rigtigt glade for den atmosfæ-
re, der hersker i huset med højt 
til loftet og opgaveløsninger i en 
uformel tone. Vi har adskillige 
medarbejdere, der har været her 
i mere end 15 år – nogle har en 
anciennitet helt op til 27 år og 
det er vi selvfølgelig både glade 
og stolte over, fastslår Lasse Mo-
segaard Jensen og tilføjer:

Leverandør af 
kvalitetsprodukter
– Og så skal det da også nævnes 
at nogle af de ansatte dagligt 
pendler så langt væk fra som 
Randers og Ringkøbing.

Plast-Line A/S blev grundlagt i 
1993, og har mere end 30 års er-
faring med at sælge rørsystemer 
i plast. Virksomheden lagerfører 
et stort udvalg af kvalitetspro-
dukter til konkurrencedygtige 

priser fra førende europæiske 
producenter af rør, fittings og 
ventiler i plast. Plast-Line A/S, 
der i dag har 24 ansatte. 

Succesfuld virksomhed klar 
til at ansætte nyt personale
Rekordår og investeringer i nye bygninger er realiteterne i Middelfart-virksomheden 
Plast-Line A/S, der nu intensiverer jagten på nye medarbejdere.

Plast-Line A/S · Mandal Allé 22 · 5500 Middelfart
plast-line@plast-line.dk · www.plast-line.dk

Visualisering af Plast-Line A/S’ nye kontorbygning.
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Mandal Allé 25 · 5500 Middelfart
fn@plast-line.dk · plast-line.dk/pl-valvesPL Valves

En essentiel del af Plast-Line A/S 
er afdelingen, PL-Valves, der lø-
bende udvikler afspæringstek-
nik i plast. Her er også virksom-
hedens store testcenter, hvor de 
forskellige produkter kontrol-
leres inden de sendes videre til 
kunderne.
 
– I dette 300 m2 store testom-
råde udfører vi bl.a. tryk -og 
vakuum-test for at kunne garan-
tere tætheden på ventilen. Alle 
ventiler testes i specialdesig-
nede maskiner, efter ensartede 
testprocedurer. Ventiler, som 
er designet til rørsystemer un-
der tryk, bliver alle driftstestet 
inden afsendelse. Her udfører 
vi også langtidstest, der gør os i 
stand til at identificere og udbe-
dre eventuelle svagheder, før de 
bliver et problem. I det hele taget 
yder vi dagligt vores bedste for at 

betjene kunder fra alle industri-
er, hvor man ønsker den bedste 
løsning. Vi tilbyder ikke bare 
produkter, men bestræber os på 
at tilbyde løsninger. Innovati-
on, viden og produktudvikling 
er for os vigtige parametre, når 
hele verdenen snakker om glo-
balisering og outsourcing. 

En vigtig del af vores DNA er 
også, at vi tilbyder rådgivning 
og udvikling af specialløsninger, 
understreger Lasse Mosegaard 
Jensen og tilføjer afslutningsvis:
– Og i PL-Valves er vi på kig efter 
dygtige maskiningeniører til at 
tegne og designe afspærrings-
produkter til fiskeopdræt, over-
fladevand og spildevand. PL-Val-
ves er en nystartet virksomhed i 
en meget positiv udvikling, hvor 
man selv kan præge virksomhe-
dens udvikling. 

Nystartet produktion af 
afspærringsteknik i plast
PL-Valves er en nystartet og vigtig del af Plast-Line – også her søges der 
efter ny dygtig arbejdskraft grundet en meget positiv udvikling.
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Skal i have spulet eller suget 
hvis skidtet er stoppet så ring!
Skal der graves sokkel eller render til vand eller  
el stik, opgravning til kloak eller jævning af jord 
eller lignende så er jeg også klar på et opkald!

Nygårdsvej 32 · Tlf.: 27 12 23 68
pilegaardentreprenoer@yahoo.com

Pilegaard 
Entreprenør Aps.

 

Senius 
Rør og 
Anlæg 

  

 
                                          

 

Har du et 
drømmeprojekt?  
Hos SRA er vi specialister indenfor jord og 
belægning, anlæg og haveservice.  
Ring til 26 17 20 26 og få et uforpligtende 
tilbud på netop dit projekt!  
 
 

 
 

 

 

 

Senius rør og anlæg v/ Peter Senius • Rugårdsvej 53 • 5463 Harndrup 
Senius-kontor@hotmail.com • 26 17 20 26 

l	 Rådgivning

l		Budgetter

l			Årsrapport / selvangivelse

l		Skat

l		Bogføring

l		Moms

l		Anden assistance

Bellevue Revision
Bellevue 5A, stuen · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 22 61 11

dg@brevision.dk · www.brevision.dk
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Oculi Optik · Østergade 12A · 5580 Nørre Aaby
info@oculioptik.dk · oculioptik.dk

Telefon: +45 64 42 11 09

Hvad er prisen på et par briller?
Alt for mange prøver at bilde dig ind, at briller er briller

... briller er ikke blot et par briller

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

Hos os er valget dit...
Vi kan matche de billigste briller på markedet, men i det dyre segment 

kan vi også levere dig topkvalitet for alle pengene. 
Det drejer sig om tillid til din optiker. 
Livet er for kort til kedelige briller...

Enhver der har sin daglige gang 
i et dansk bageri, vil vide at pri-
serne på brød og kager er steget 
markant under den igangvæ-
rende energikrise. Således også i 
det populære Brenderup Bageri 
med adresse Middelfartvej 303 i 
Brenderup.
 
– Vi glæder os dog over, at vores 
kunder har taget prisstigninger-
ne rigtigt fint. De bakker stadig 
fuldt op om os, så det tager vi 
som et positivt tegn på, at de 

ikke vil undvære deres lokale 
bager, siger indehaver Lisbet 
Hvenegaard.

Siden hendes mand gik bort i 
sommeren 2022, har hun stået 
alene med ansvaret for bageriet, 
der i dag tæller tre svende, en 
konditor, en lærling, tre butik-
sansatte og flere løsarbejdere.
 
– Min mand og jeg har altid dre-
vet bageriet sammen, så jeg har 
så at sige været med i maskin-

rummet fra starten. Min mands 
ønske var at jeg skulle drive ba-
geriet videre efter hans død, så 
det gør jeg nu i selskab med et 
flittigt og dygtigt personale, til-
føjer Lisbet Hvenegaard.
Udover brød og kager i alle af-
skygninger, er Brenderup Bageri 
også kendt for dagligt at produ-
cere de lækreste sandwich, der 
ikke mindst er populære hos de 

lokale håndværkere.
 
– Og så så nyder vi jo også godt af, 
at der kommer mange turister 
her i området om sommeren. Så 
med det helt rigtige personale 
og en stor trofast kundekreds, 
kan jeg kun sige, at jeg går ind 
i 2023 med stor optimisme, un-
derstreger Lisbet Hvenegaard. 

Trofast kundekreds 
bakker fuldt op om 
populært bageri
Højere priser på brød og bagværk har ikke stoppet 
købelysten hos kunderne i Brenderup Bageri, hvor 
indehaver Lisbet Hvenegaard nu har det fulde 
ansvar efter hendes mands bortgang i sommers.

Middelfartvej 303 · 5464 Brenderup · Tlf.: 64 44 11 43
brenderupbageri@hotmail.com · Facebook: Brenderup BageriBrenderup Bageri 
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 Pladearbejde og spåntagende bearbejdning: 
 > CNC Drejning > CNC Plasmaskæring 
 > CNC Fræsning > CNC Pladebuk  
 ...og meget andet - kontakt os med din næste opgave! 

UNDERLEVERANDØRARBEJDE 

Albjerg’s Maskintec A/S • Gammel Sognevej 3 • 5771 Stenstrup  
+45 6226 2491 • info@maskintec.dk • www.maskintec.dk 

Cellesluser til anvendelse inden for  
> Kraftvarmeværker  
> Filtersystemer 
> Fødevareproduktion 
> Industriel produktion 

 Vi tilbyder 
> Suge- og blæseanlæg 
> Blæseanlæg 
> Stationære anlæg   
> Specialopbygninger 

> Kundespecifikke løsninger 
> Stor fleksibilitet i design   
> Konstruktion og produktion In-House 

 

PNEUMATISKE TRANSPORT SYSTEMER  &  CELLESLUSER  
ALBJERG’S MASKINTEC A/S - DIN SAMARBEJDSPARTNER INDEN FOR 

!! SE HER !!  ER DET DIG VI MANGLER? 
Vi søger en dygtig og alsidig MEKANIKER / SMED / MONTØR til  

vores opbygger- og serviceafdeling.  Se mere på www.maskintec.dk 

Klokholm Automobiler ApS
klokholm-automobiler.dk

Gl. Hovedvej 87  Snedkervænget 1
5560 Aarup  5560 Aarup
Tlf. 6488 1300  Tlf. 6443 3328

Vi reparerer alle 
forsikringsskader
- og stiller gratis lånebil til rådighed

Vi samarbejder med alle forsikringsselskaber
og kan hjælpe med alle typer forsikringsskader. 

Vi sørger for, at du bevarer fabriksgarantien 
og stiller en gratis lånebil til rådighed, mens 
vi laver din bil.

Er uheldet ude, står vi klar til at hjælpe på vores 
to værksteder i Aarup.
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JF Montage v/ Jesper Faurbye · Tanderupvej 25 · 5591 Gelsted · www.jfmontagefyn.dk
Telefon 22 42 50 10 · kontakt@jfmontagefyn.dk

VI LAVER BL.A. MONTAGE AF VINDUER, SNEDKERARBEJDE, 
MARKISE MONTAGE, TØMRER- OG MONTAGEARBEJDE

Vi glæder os til at høre fra dig! Vi kan træffes alle ugens hverdage, enten på telefon eller e-mail. Du er mere 
end velkommen til at tage kontakt og få en helt uforpligtende snak omkring, hvad vi kan hjælpe dig med.

ACdronephoto.dk
� Nu med Termisk Kamera

� Varmetab/energi-optimering/ 
solceller/kuldebroer etc.

� Søge efter dyr og personer i  
svært tilgængelige områder

acdckildegaard@gmail.com
Mobil: 6120 0741

*Meget favorable priser/énmandsfirma.
SCAN QR-code og se 
kort video med cases!

Visitkort, plakater, labels, annoncer, flyers, 
brochurer, folderer og hæfter. Foreningsblade 
og medlemsblade. Bøger, bannere og roll-ups 
Skiltereklamer og bilreklamer. Tryk på T-shirts 
og kopper. Sange, invitationer, menukort, 
takkekort og meget, meget mere!

Det er næsten som julemandens værksted...  

Hvad du ønsker skal du få! Mvh Lene Kjær

Solbjerggaard Grafisk
tilbyder grafisk hjælp

– både trykt og digitalt!

Tybrindvej 30 · 5592 Ejby
lenekjer@gmail.com · Telefon: 60 62 80 45
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Energi Fyn intensiverer nu sin 
service og support overfor de 
virksomheder, der ønsker at til-
slutte sig energileverandørens 
internetløsning, Fiber Erhverv.

En løsning, der er blevet mere 
og mere populær hos fynske 
virksomheder, der ikke ønsker 
at internettets hastighed skal 
stå i vejen for professionelle 
ambitioner. 

Derfor har man oprustet Fiber 
Erhverv med nye, stærke kræf-
ter i form af to erfarne og pro-

fessionelle rådgivere – nemlig 
Søren Bjerre og Kasper Brands-
holm.

Sidstnævnte har syv års erfa-
ring med salg og rådgivning 
omkring køb af ny fiberløsning 
eller optimering af eksisteren-
de, mens Søren har arbejdet 
med salg og rådgivning i 22 år 
– heraf de sidste 2 et halvt år 
hos Energi Fyn. Ønsker man at 
komme i kontakt med Søren el-
ler Kasper for en uforpligtende 
snak om sin virksomheds inter-
netbehov, kan man ringe på tlf. 

Nye stærke kræfter 
i Fiber Erhverv
To nye, kompetente rådgivere klar til at give 
professionel rådgivning til fynske virksomheder 
om internetløsning.

63 17 25 69 eller sende en mail 
på fibererhverv@energifyn.dk.

Afslutningsvis skal det nævnes, 
at virksomheder lige nu og frem 
til den 28. februar 2023 kan be-
stille 3 måneder Fiber Flex til  

0,- kr.* ved binding i minimum 
24 måneder.  

*Fiber Flex til 0 kr. i 3 mdr. gælder ved 
binding i 24 mdr. Pris herefter fra 239 kr./
md. Min. pris i bindingsperioden er kr. 
5.019,-. Alle priser er ekskl. moms. For-
udsætter adgang til Energi Fyns fibernet.

Energi Fyn · Sanderumvej 16 · Odense SV · Tlf.: 63 17 19 00 
kundecenter@energifyn.dk · www.energifyn.dk

En troværdig og seriøs samarbejdspartner

Stavtrup Tennis og Padel

Vi lægger vægt på at konstruere og tilpasse anlæggene i tæt samarbejde med kunden, 
og derfor mener vi roligt vi kan sige, at vi er specialister i kundetilpassede løsninger.

Salg og servicering af alt til overfladebehandling
Vi byder dig velkommen inden for hos Sonnimax, der blev grundlagt i 1969 og som i dag ejes og drives af Erik Pandrup, 
som overtog virksomheden i 2005. Virksomheden beskæftiger 18 medarbejdere, der alle har base på Nyvang 3 – tæt 

ved den nye Lillebæltsbro i Middelfart. Sonnimax leverer og servicerer alle typer og størrelser af kundetilpassede 
slyngrensnings-, sandblæsnings-, og metalliseringsanlæg samt udstyr og anlæg indenfor maleteknik.

Sonnimax leverer og servicerer følgende:
CHECK Slyngrensningsanlæg
CHECK Sandblæsningshaller
CHECK Blæsebeholdere

CHECK Blæsekabiner
CHECK Metalliseringsanlæg
CHECK Shotpeeningsanlæg

CHECK Komplette proceslinier
CHECK Vibrationsafgratning
CHECK Malerudstyr

CHECK Sprøjteudstyr
CHECK Sikkerhedsudstyr
CHECK Serviceaftaler

SONNIMAX
Nyvang 3 · 5500 Middelfart · Tlf.: 64 40 11 22 · www.sonnimax.com · Mail: ordre@sonnimax.com
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HAR DU STYR PÅ ENERGIEN?
Hos Nytofte VVS hjælper vi dig, som sidder i ejerbolig, med at konvertere din varmekilde til grøn energi, fx 
fra gas- eller oliefyr til varmepumpe. Desuden assisterer vi alt fra industrivirksomheder til institutioner med 
service og vedligehold af store anlæg samt energikonverteringer. Endelig tager vi os af alle former for vvs-

opgaver - fra den dryppende vandhane og gulvvarmen til ventilation og nye badeværelser. Kontakt os gerne.

BADEVÆRELSER | FJERNVARME | VARMEPUMPER | GASKEDLER | VENTILATION | INDUSTRI
Nytofte VVS | Værkstedsvej 5 | 5500 Middelfart | nytofte.dk | Tlf. 64 411 811 

Fyns Energiteknik A/S · Bygmestervej 5 · 5750 Ringe
Tlf.: 70203697 · info@feteknik.dk · www.feteknik.dk

Vi hjælper virksomheder 
og institutioner 
professionelt 

med at reducere 
energiforbruget og 

forbedre klimaaftrykket !

Det handler om balancen mellem bedste indeklima  
ved lavest mulige energiforbrug.

 Vidste du at der ofte kan spares mellem 10 og 25%  
på energiforbruget ?

Forslag til investeringer i kommende budgetår ? 
Vi hjælper hele vejen !

Kontakt os på info@feteknik.dk eller ring 70203697

SPECIALISTER I 
ENERGIOPTIMERING
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65 37 10 35
froerup-savvaerk.dk

froerupsavvaerk

FRØRUP SAWÆRK & TØMRERFIRMA

Lundevænget 10, Frørup

#SavværketiFrørup

• Byggeri
• Renovering
• Bindingsværk
• Tækkearbejde
• Nye døre og vinduer
• Opførelse af broer
• Tilbygning

• Nybyg
• Tagarbejde
• Flisearbejde
• Facade arbejde
• Speciel opgaver
• Murerafdeling

HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S

HÅNDVÆRKERGÅRDEN I SVENDBORG
SVERIGESVEJ 15 • 5700 SVENDBORG • TELEFON 65 91 48 84

HVG@HVG-AS.DK

ALLE FAGGRUPPER UNDER ÉT TAG = ÉT OPKALD

Afdelingsleder VVS
Kurt Gohlke

Mobil 20194970

Vi løser din opgave
VVS / BLIK
Tømrer
Maler
El
Anlægsgartner

32 ÅRS erfaring
med kvalitet til tiden

Lars og Kjeld
T: 2988 7870

Kvalitetsløsninger udført af erfarne
tagdækkere og et fleksibelt samarbejde,
der er færdigt til tiden.

Sammen om
højere kvalitet

Hør mere på
70 20 14 22

Træt af de
HØJE ENERGIPRISER?

Det er nu du skal udskifte dine
gamle termoruder til lavenergiruder

GRATIS TILBUD

Styrket Erhverv i Gadeplan vil få
virksomheder godt igennem krisen
Komstyrket igennemkrisen - sådan
lyder titlenpåStyrket Erhverv i Gadeplans
arrangement, hvor småsomstore
virksomheder kankommeog fåfifs til,
hvordanmanstyrker sin virksomhed
i en krisetid.

Rebecca Rønnest Storgaard
Madsen
rerma@jfmedier.dk

Oplæg i Herning, Ikast og Brande september 2022. Privatfoto

grammet.
Workshoppen tilbyder

konkrete værktøjer til at
kommegodt igennemkrisen.
Arrangementet finder sted
mandag 14. november i
Svendborg, og SMV Konsu-
lent Morten Wind giver en
forklaring på, hvad arrange-
mentet helt præcist skal
handle om:
-Vi har forsøgt at sammen-

sætte et program ud fra hvil-
ke knapper, vi forestiller os,
de deltagende virksomheder
kandreje på lige nu:Hvordan
skal man markedsføre sig,
hvordan skal man gå til sin
økonomi, hvilke produkter
og services er de rigtige i den
kommende tid, og med hvil-
ket mindset skal de gå til de-
res kunder, siger Morten
Wind.
For yderligere oplysninger

omprojektet og arrangement
kanman kontakte: Helge Pa-
degaard, Erhvervskonsulent,
Svendborg Kommune, på te-
lefon: 30174433 ellerMorten
Wind, SMV Konsulent, Styr-
ket Erhverv i Gadeplan, tele-
fon: 40138555.

SVENDBORG: Et lokalt initiativ
på tværs af fire sydfynske
kommuner er ved at rinde
ud, og tilbage står kun en
workshop, som for sidste
gang skal støde til med værk-
tøjer til virksomheder, som
forsøger at kommegodt igen-
nem krisen. Et projekt, som
de sidste fire og et halvt år har
handlet om styrke små som
store virksomheder forud for
drømmen om at skabe at-
traktive handelsbyer på flere
parametre.
- Måletmed projektet er at

skabe attraktive og bæredyg-

tige handelsbyer med leven-
debymidter, øge beskæftigel-
sen og fremme livet på Syd-
fyn ved at styrke erhvervene
digitalt, siger projektleder
Helge Padegaard fra Svend-
borg Kommune.
Han har i mere end fire år

deltaget i projektet Styrket
Erhverv i Gadeplan, der er et
samarbejde mellem Ærø-,
Langeland-, Faaborg-Midt-
fyn- og Svendborg Kommu-
ne med ønsket om at skabe
vækst i virksomhederne gen-
nem digitalisering.
Lige nu benytter over 300

virksomheder fra hele Sydfyn
sig af tilbuddet.

Afsluttende workshop
I mere end fire år har de fire
sydfynske kommuner stået i

spidsen for projektet Styrket
Erhverv i Gadeplan med hå-
bet om at skabe vækst gen-

nem digitalisering for er-
hverv i gadeplan. Som afslut-
ningpåprojektet inviteres al-

le små og mellemstore virk-
somheder til workshoppen
med oplægsholdere på pro-
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Afdelingsleder VVS
Kurt Gohlke
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El
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med kvalitet til tiden

Lars og Kjeld
T: 2988 7870

Kvalitetsløsninger udført af erfarne
tagdækkere og et fleksibelt samarbejde,
der er færdigt til tiden.
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Hør mere på
70 20 14 22

Træt af de
HØJE ENERGIPRISER?

Det er nu du skal udskifte dine
gamle termoruder til lavenergiruder

GRATIS TILBUD

Styrket Erhverv i Gadeplan vil få
virksomheder godt igennem krisen
Komstyrket igennemkrisen - sådan
lyder titlenpåStyrket Erhverv i Gadeplans
arrangement, hvor småsomstore
virksomheder kankommeog fåfifs til,
hvordanmanstyrker sin virksomhed
i en krisetid.

Rebecca Rønnest Storgaard
Madsen
rerma@jfmedier.dk

Oplæg i Herning, Ikast og Brande september 2022. Privatfoto

grammet.
Workshoppen tilbyder

konkrete værktøjer til at
kommegodt igennemkrisen.
Arrangementet finder sted
mandag 14. november i
Svendborg, og SMV Konsu-
lent Morten Wind giver en
forklaring på, hvad arrange-
mentet helt præcist skal
handle om:
-Vi har forsøgt at sammen-

sætte et program ud fra hvil-
ke knapper, vi forestiller os,
de deltagende virksomheder
kandreje på lige nu:Hvordan
skal man markedsføre sig,
hvordan skal man gå til sin
økonomi, hvilke produkter
og services er de rigtige i den
kommende tid, og med hvil-
ket mindset skal de gå til de-
res kunder, siger Morten
Wind.
For yderligere oplysninger

omprojektet og arrangement
kanman kontakte: Helge Pa-
degaard, Erhvervskonsulent,
Svendborg Kommune, på te-
lefon: 30174433 ellerMorten
Wind, SMV Konsulent, Styr-
ket Erhverv i Gadeplan, tele-
fon: 40138555.

SVENDBORG: Et lokalt initiativ
på tværs af fire sydfynske
kommuner er ved at rinde
ud, og tilbage står kun en
workshop, som for sidste
gang skal støde til med værk-
tøjer til virksomheder, som
forsøger at kommegodt igen-
nem krisen. Et projekt, som
de sidste fire og et halvt år har
handlet om styrke små som
store virksomheder forud for
drømmen om at skabe at-
traktive handelsbyer på flere
parametre.
- Måletmed projektet er at

skabe attraktive og bæredyg-

tige handelsbyer med leven-
debymidter, øge beskæftigel-
sen og fremme livet på Syd-
fyn ved at styrke erhvervene
digitalt, siger projektleder
Helge Padegaard fra Svend-
borg Kommune.
Han har i mere end fire år

deltaget i projektet Styrket
Erhverv i Gadeplan, der er et
samarbejde mellem Ærø-,
Langeland-, Faaborg-Midt-
fyn- og Svendborg Kommu-
ne med ønsket om at skabe
vækst i virksomhederne gen-
nem digitalisering.
Lige nu benytter over 300

virksomheder fra hele Sydfyn
sig af tilbuddet.

Afsluttende workshop
I mere end fire år har de fire
sydfynske kommuner stået i

spidsen for projektet Styrket
Erhverv i Gadeplan med hå-
bet om at skabe vækst gen-

nem digitalisering for er-
hverv i gadeplan. Som afslut-
ningpåprojektet inviteres al-

le små og mellemstore virk-
somheder til workshoppen
med oplægsholdere på pro-
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*For hver brille du vælger, betales en udbetaling, 
og de månedlige udgifter er baseret på, hvilke 
 brillestel og glaskvalitet, du vælger. Bindings-
perioden er minimum 36 mdr. Hør mere i butikken.

Hvorfor nøjes med 
et par briller? Med 
Wichmann Flex kan 
du lease  flere par 
fra kun 99,- pr. md.*

Nyt Syn Nyborg Optik
Nørregade 18, 5800 Nyborg
65 31 10 10, nytsyn.dk/nyborg

Nyt Syn Svendborg - Wichmann Optik
Kattesundet 4, 5700 Svendborg
62 22 30 01, nytsyn.dk/svendborg

Nyt Syn Brandts Passage
Brandts Passage 27, 5000 Odense C
61 69 05 00, nytsyn.dk/odensec

Nu kan du snart få pastasalat
og bagels i nøddebutikken
Ziko Nuts kan om et år se helt anderledes
ud, end den gør nu. Indehaver
Mohammed Freije er begyndt at se mod
andre handelsvarer end nødder - nyeste
tiltag bliver bagels og pastasalat, som
man kan erhverve sig fra 1. september.

Diane Marguerita Roland
dimro@jfmedier.dk

Mohammed Freije, indehaver af Ziko Nuts, tilfører snart bagels og pastasalater til sit sortiment. På sigt håber han at omdanne nøddeforretningen
til en kiosk, hvor man også kan hente sin frokost. Foto: Diane Roland

SVENDBORG: Der sker noget i
Ziko Nuts på Centrumplad-
sen, hvor indehaver Miham-
med Freije hele tiden tænker
i nye baner for at glæde sine
kunder.

Ude foran butikken er der
kommet en slushice-maski-
ne op, og forretningen funge-
rer også som pakkeshop. Fra
1. september kan man også
hente sin frokost i nøddebu-
tikken.

- Jeg kommer fra til at til-
byde bagels og pastasalat, for-
tæller indehaveren, der uddy-
ber, at særligt det med pasta-
salat er noget, han endnu ik-
ke har set mange andre ste-
der i byen.

Udvalget bliver i første om-

hammed er begyndt at tænke
i andre baner - nøddeforret-
ningen, som man kender den
i dag, er nemlig på vej væk.

- Jeg havde faktisk overve-
jet at lukke min butik, fortæl-
ler indehaver Mohammed
Freije.

Omsætningen på nødder,

som han ellers havde håbet
ville tale lige ind i, hvad
svendborgenserne gerne ville
have, er alt for lav, og han op-
lever ofte, at kunderne kigger
ind i butikken, men når at
dreje om på hælene og gå
igen, inden han kan nå at in-
vitere dem indenfor.

Butikken kører bare ikke,
som han havde håbet, in-
drømmer butiksindehave-
ren, og derfor drømmer han
om på sigt at lave den om til
en kiosk, hvor man altså og-
så kan hente sin frokost.

- Jeg gør det lidt ad gangen.
Jeg er begyndt at udfase de

nødder, der ikke sælger. Så
med tiden vil der blive færre
og færre nødder herinde og i
stedet komme flere og flere
kioskvarer. Det er i hvert fald
min plan. Men de bedst sæl-
gende nødder beholder jeg i
butikken - mine kunder skal
ikke gå forgæves, smiler han.

gang simpelt. Pastasalaten
bliver vælg-selv salatbar,
hvor man med pastaskruer
som base selv kan vælge,
hvad man ønsker i sin pasta-
salat. Derudover starter han
med en enkelt type bagel,
som fås med forskellig smø-
relse og fyld.

- Jeg starter med kun at ha-
ve den bedste bagel - en chi-
li-cheddar bagel. Det er den,
jeg selv bedst kan lide, og den,
alle jeg kender også helst vil
spise. Så må vi se - hvis efter-
spørgslen er på en anden
slags, så ser vi på det, smiler
Mohammed Freije, der alle-
rede har brugt en del tid på at
teste og prøve sig frem i for-
hold til, hvad der skal til for at
lave den bedste bagel.

Fra nøddebutik til kiosk
Der er en særlig årsag til, at
der i nøddeudvalget er flere
tomme pladser og at Mo-
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BILLIGE PORTE 

LETVÆGTS VIPPEPORTE I STÅL    kr. 2.995,- incl. m

De kendte HÖRMANN porte    

LEDHEJSEPORTE  kr. 5.380,- incl. m

Eks. 4x4 =     kr. 12.600,- + m

PORTSPECIALISTEN.DK
70252625 - 40161621

                Ring for brochure - gerne aften

3.995,-

18.200,-

Ida Holsts Skole søger pr. 1. august 2021 en

VICESKOLELEDER
Som viceskoleleder vil du indgå i et ledelsesteam
bestående af skoleleder og SFO- Ieder.

Du kan læse mere om Ida Holsts Skole på
www.idaholst.dk og skolens Facebook-side.

Skriftlig ansøgning sendes til
idaholst@idaholst.dk
senest den 21. april 2021 kl. 12.00.

KONTORER/LOKALER TIL LIBERALT
ERHVERV UDLEJES PR. 1. JANUAR 2023.
5 mindre kontorer/lokaler m. tilhørende toilet, 
te-køkken og samlet areal på 107m2 udlejes  
pr. 1. januar 2023 til liberalt erhverv.  

Lokalerne er beliggende i Sankt Nicolai Gade i 
præsentabel ældre herskabsvilla og på 2. sal. 

Månedlig leje udgør 8.600 kr + aconto forbrug.

For detaljer eller fremvisning, kontakt
idaholst@idaholst.dk eller tlf. 62 21 11 29.

HAR DU LYST TIL 
AT STØTTE ?

Vil du støtte det frivillige, sociale arbejde 
i Svendborg?

Bliv medlem af Frivilligcenter og Selvhjælp Svendborg. 
Det koster 100,- / år og du har stemmeret på 

generalforsamling i april. Du støtter selvhjælp og 
netværksaktiviteter og foreningernes arbejde.

Ring på 6220 1130 for at høre nærmere eller sæt 
100,- ind på mobilepay: 11 06 42, hvor du skal 

skrive dit navn, mailadresse og telefonnummer.

Selvhjælp og netværk ∙ en del af Kontakt mellem mennesker
Tlf. 42 74 57 10 ∙ Email: selvhjælp@kontaktmellemmennesker.dk

Autoriseret VVS & VE installatør    

Tlf.: 41 333 444  •  www.nymann-vvs.dk

Varmepumper
VVS service
Forsikringsskader
Årlige serviceaftaler
VVS Tjek
Nybyg

Tlf.: 60 12 25 90
E-mail: ltv@advokatvoelund.dk

Hjemmeside : www.advokatvoelund.dk

Tillid, tryghed, 
ordentlighed
Advokatbistand  
i øjenhøjde.
Ring for et  
uforpligtende  
tilbud.

Fonden for Fynske Bank. Foto: PR

Fonden for Fynske Bank
står klar til at hjælpe Borger-
foreningen Svendborg Teater

Som noget helt nyt er der blevet installeret et indkaldesy-
stem i Borgerforeningen Svendborg Teater, som gæster i
begge bygninger kan få glæde af.

Det er et system, der giver mulighed for at kalde gæster
ind til koncerter og forestillinger, styre husets lyd og AV-in-
stallationer centralt og fleksibelt. Hvilket vil sige, at når man
besøger Borgerforeningen Svendborg Teater næste gang, vil
man altid kunne høre, når der kun er fem minutter tilbage
inden forestilling, og når der kaldes ind fra pause mv., lige
meget hvor i huset, man befinder sig.

- Vi er enormt glade for det nye system, som giver os nogle
helt nye muligheder for at kommunikere med vores gæster
og dermed forbedre publikumsoplevelsen. Projektet er kun
blevet gennemført, fordi Fonden for Fynske Bank her støttet
op, udtaler direktør Claus Bjerregaard.

Fonden for Fynske Bank har flere gange tidligere hjulpet
med tiltag i Borgerforeningen Svendborg Teater, bl.a. da alt
lys i Teatersalen blev udskiftet til LED.

Lokal
historiker
fortæller om
vejen mod et
forenet Europa

Morten Møller har udgivet
"Ud af ruinerne". Foto:
Thomas Howalt Andersen/PR.

I et Europa præget af krise
og krig er der god grund til
at interessere sig for konti-
nentets konfliktfyldte fortid.
Og ifølge den prisbelønnede
historiker Morten Møller
ligger det stærkeste argu-
ment for et fælles Europa
netop i europæernes fælles
historie. I sin bog “Ud af rui-
nerne” fortæller han histori-
en om, hvordan to ver-
denskrige førte til nye tan-
ker om at skabe en europæ-
isk union. Han gør læseren
klogere på tilblivelsen af det
moderne Europa og på de
historiske forudsætninger
for nutidens EU.

Morten Møller, der bor i
Svendborg, og ved siden af
sit forfatterskab underviser
på Skolerne i Oure, tager i
sin bog læseren med rundt i
1940’ernes krigshærgede Eu-
ropa. På et ødelagt konti-
nent ledte europæere på
tværs af landegrænserne ef-
ter fælles løsninger, der førte

ger, Jean Monnet, som fore-
slog at grundlægge en union
for at forhindre nye kata-
strofer. Det blev begyndel-
sen på Den Europæiske Uni-
on, som i dag inkluderer 27
medlemslande og næsten
450 millioner europæere.

- En indsigt i hele bag-
grunden for det moderne
Europa er særlig vigtig i en
tid, hvor fænomenet Europa
atter er omstridt, og hvor en
ny krig har kastet kontinen-
tet ud i en af de mest alvorli-
ge kriser siden 1945, skriver
Morten Møller i bogen.

- I en sådan situation må
man frekventere fortiden.
Eftersøge rødderne, der med
tiden er nået så langt under
overfladen, at de til daglig
kan være vanskelige at få øje
på. Spørge sig selv: Hvad var
egentlig – i skyggen af to ver-
denskrige – argumenterne
for Europa?

“Ud af ruinerne” udgives
af forlaget Lindhardt og
Ringhof og udkom d. 11. ja-
nuar. Den kan købes i din
lokale boghandel.

væk fra verdenskrigenes
blodsudgydelser. I Frankrig
og Tyskland søgte man især
efter forslag, der kunne er-

statte aggressiv nationalisme
med forsoning og samarbej-
de. Løsningen kom fra en
tidligere fransk cognacsæl-

Ældreområdet giver jobgaranti

fordringerne og derfor ar-
bejder vi også med mange
forskellige indsatser. Vi har
bl.a. også et stærkt samar-
bejde med jobcenteret om
brancheskift og ungeindsat-
ser i Svendborg Kommune,
der gør, at flere søger uddan-
nelserne, siger hun.

Der skal være kompetente
medarbejdere til at løse vel-
færdsopgaven på ældreom-
rådet - også i fremtiden. Der-
for har Senior-, Social- og
Sundhedsudvalget besluttet,
at social- og sundhedsassi-
stentelever og social- og
sundhedshjælperelevere til-
bydes et års jobgaranti efter
endt uddannelse i Svend-
borg Kommune.

- Det er ingen hemmelig-
hed, at der i hele landet er
rekrutteringsudfordringer
på velfærdsområdet. I
Svendborg Kommune går
det heldigvis godt med at re-
kruttere social- og sundhed-
selever og lige nu er alle
elevpladser til det nyeste
hold af social- og sundheds-
assistenter besat, fortæller
Hanne Klit, formand for Se-

nior- Social- og Sundhedsud-
valget i Svendborg Kommu-
ne og fortsætter:

- Jobgarantien er en mu-
lighed for, at alle social- og
sundhedselever får mulig-
hed for relevant erhvervser-
faring og kontakt til arbejds-
markedet, når de har færdig-
gjort deres uddannelse. Der
er selvfølgelig ikke kun én
løsning på rekrutteringsud-

Magnoliavej 3-5   \   5250 Odense SV      
Tlf. 66 17 54 36   \   www.centralmoebler.dk

CUBE Design  
hæve sænkebord
Sidde/stå bord, UP,  
fx 160 x 80 cm,  
XP laminat.
Vejl. 7420,00 
+ moms  

5.500,- 
+ moms

Tilbud
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Erhvervscenter Odense tlf. 59 48 95 00
Erhvervscenter Bogense tlf. 59 48 93 30
Erhvervscenter Middelfart tlf. 59 48 95 70

Nordfyns Bank, der i dag tæller 
120 medarbejdere, og tre er-
hvervscentre, udviser altid ihær-
dighed, når de helt rigtige løs-
ninger skal findes for kunderne 
ligesom nære kunderelationer 
heller ikke er gået af mode.

- Vi gør en forskel på det person-
lige plan, og vi prøver altid at 
strække os lidt længere og lade 
være med at være så firkantede. 
For det er blevet lidt firkantet 
det hele, og vi vil hellere forme 
kassen til kunden i stedet for, at 
kassen er formet på forhånd. Vi 
prøver altid at se lidt skæve vink-
ler og muligheder. Også selvom 
alle flueben måske ikke lige er 
vinget af i regnearket.

Sådan siger erhvervskundechef 
i Nordfyns Bank, Lars Kjærs-
gaard, som til daglig holder til i 
erhvervscentret på Skibhusvej i 
Odense og er én de 27 medarbej-
dere, der hver dag trækker i ar-
bejdstøjet for pengeinstituttets 
erhvervskunder. 

- Vi har selvfølgelig regler, vi skal 
agere under, men hvis vi kan få 
det mingeleret på plads til kun-
dens fordel, strækker vi os langt 
for at få enderne til at nå sam-
men. Det er et spørgsmål om, at 

vi sidder sammen og finder den 
mest optimale løsning, under-
streger Lars Kjærsgaard.

Familiært og fysiske møder
I Nordfyns Bank, der blev stiftet i 
1897, gør de både i Odense og de 
andre afdelinger en dyd ud af at 
træffe hurtige beslutninger lo-
kalt og samtidig være tilgænge-
lige. Som erhvervskundechefen 
beskriver det, lyder det nærmest 
familiært. Alle erhvervskunder 
får tilknyttet en fast rådgiver, og 
banken hylder tilgængeligheden 
og personligheden i så høj en 
grad, at man som erhvervskunde 
altid har mulighed for at få kon-
takt til sin bankrådgiver uden for 
de officielle åbningstider.

- Det er sådan, vi har bygget 
banken op, for hvem kan vente 
til mandag morgen, hvis du for 
eksempel har brug for banken 
i weekenden, konstaterer Lars 
Kjærsgaard og tilføjer, at de fy-
siske møder også er vigtige for 
dem. Faktisk er vores mål, at vil 
besøge kunden mindst én gang 
om året, for som han siger:

- Først når vi kender kunden og 
kundens økonomi, kan vi være 
med til at gøre drømme til vir-
kelighed.

Som speeddating
Erhvervsafdelingen i Odense 
strækker sig ikke kun langt for 
at finde løsninger for deres kun-
der, for de vil mere end det. Der-
for har de også fokus på at gøre 
en forskel for deres kunder ved 
at koble dem op med hinanden. 
Netværksarrangementer er på 
plakaten mange gange om året i 
både stor og lille skala.

- Vi prøver for eksempel at ud-
nytte vores sponsorater således, 
at vi kan bringe vores kunder 
sammen, så de kan have værdi 
af at møde hinanden for deres 
egen forretnings skyld. Vi har 
også et større netværksarran-

gement, som vi kalder ”It’s net-
working”. Her udvælger vi cirka 
40 virksomheder fra forskellige 
brancher, som på forhånd får 
mulighed for at tage stilling til,
hvilke virksomheder, de gerne 
vil mødes med, forklarer Lars 
Kjærsgaard og fortsætter: - Når 
man møder op, er man som 
virksomhed forpligtet til at tage 
de møder der er booket, og så får 
man 5-10 minutter sammen for 
at finde ud af, om man kan sam-
arbejde om noget, hvilket kan 
munde ud i et længere møde på 
et senere tidspunkt. Det er som 
en slags speeddating. Og det gør 
en kæmpe forskel for den enkel-
te kunde. 

Her realiseres 
erhvervslivets drømme
Flere og flere erhvervsdrivende vælger at alliere sig med Nordfyns Bank, 
når drømme skal gøres til virkelighed - 125 års erfaring taler sit klare sprog. 

www.nordfynsbank.dk

Erhvervskundechef 
Lars Kjærsgaard
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Forhandlerfelt

Den nye ID.5 imponerer med sine kraftfulde præstationer fra SUV‘en, sine elegante linjer fra coupéen 
og en rækkevidde op til 514 km. 
En kompromisløs elbil med endnu hurtigere opladning og priser fra kr. 399.995. 

Oplev den nye kompromisløse elbil ID.5 og prøvekør den hos os

ID.5 77 kWh fra (vejl. pris) kr. 399.995,-. Forbrug 170 Wh/km. Rækkevidde op til: 514 km. CO2-ejerafgift kr. 340,-/halvår. 
Forbrug kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Elegant eSUV Coupé

Forhandlerfelt

Den nye ID.5 imponerer med sine kraftfulde præstationer fra SUV‘en, sine elegante linjer fra coupéen 
og en rækkevidde op til 514 km. 
En kompromisløs elbil med endnu hurtigere opladning og priser fra kr. 399.995. 

Oplev den nye kompromisløse elbil ID.5 og prøvekør den hos os

ID.5 77 kWh fra (vejl. pris) kr. 399.995,-. Forbrug 170 Wh/km. Rækkevidde op til: 514 km. CO2-ejerafgift kr. 340,-/halvår. 
Forbrug kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Elegant eSUV Coupé

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V
Tlf: 63 11 85 00 · vw-odense.dk

Åbningstider i salgsafdelingen: 
Man-fre: 09.00-17.30 / Lør og søn: 11.00-16.00Volkswagen Odense

Jeppe
Engedahl
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 18

Rasmus W. 
Frederiksen
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 47

Pia
Lillelund
SALGSASSISTENT

T: 21 56 46 32

Sebastian 
Mosdal
SALGSTRAINEE

T: 20 56 49 95

Martin
Persson
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 67

Morten
Alnor
SALGSCHEF

T: 43 22 36 70
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Vælg Fiber Flex
eller Fiber Pro

til din drift og dine
ambitioner.

Er dit internet 
klar til vækst  
og høje mål?

Læs om professionelle fiberløsninger

 —  energifyn.dk/erhverv/fibernet

Med fibernet fra Energi Fyn får din virksomhed den 
hurtigste og mest stabile forbindelse til ”skyen” – og 
resten af verden. Du betaler desuden kun for det, du 
har brug for. Og som fynsk leverandør er vi altid tæt  
på og klar med rådgivning og support.

Fiber_erhverv_annonce_generel_210x297_rentegn.indd   1Fiber_erhverv_annonce_generel_210x297_rentegn.indd   1 13.01.2023   10.2713.01.2023   10.27
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Bygma Ringe Byggecenter · Østre Ringvej 37 · 5750 Ringe
Tlf: 88323035 · Email: ringe@bygma.dk · www.bygma.dk

Udstyret skal være i orden i en-
hver velfungerende virksom-
hed. Således også arbejdstøjet, 
der for mange er en vigtig del 
af hverdagen. Og et af de steder, 
hvor man konsekvent oplever 
stor succes med salg af arbejds-
tøj, er i Bygma Ringe med adres-
se på Østre Ringvej 37.
 
– Vi har rigtig mange kunder, 
som igen og igen køber deres 
arbejdsbeklædning her hos og 
som giver udtryk for, at de rig-
tig godt kan lide den service vi 
yder - og ikke mindst det tøj, vi 

tilbyder, siger den ansvarlige for 
Bygma Ringes tøjshop, Louise 
Madsen.

Og hun tilføjer: 
– Noget af det vi blandt andet 
roses for, er vores webshop, 
hvor virksomheder kan skræd-
dersy deres sortiment til hver 
enkelt medarbejder og samti-
dig styre det angivne budget. 
Medarbejderne kan selv bestil-
le døgnet rundt og virksomhe-
derne kan oprette forskellige 
grupper til forskellige typer 
medarbejdere.

Og spørger man kunderne, er de 
da heller ikke i tvivl.
 
– Vi har købt arbejdstøj flere for-
skellige steder, men nu holder vi 
os til Bygma Ringe. Jeg lægger 

eksempelvis meget vægt på den 
personlige service man får, når 
man møder op fysisk i en butik, 
og her har jeg kun haft positive 
oplevelser i Bygma Ringe, siger 
slotsgartner på Egeskov, Peter 
Bonde Poulsen.

Han bakkes op af Anette Poul-
sen, der er marketingsansvarlig 
i firmaet, Ryslinge Tagdækning.
 
– Vi kan godt lide, at Bygmas 
tøjshop har et stort og bredt 
udvalg af arbejdstøj, som tillige 
er fordelagtigt på prisen. Og så 
oplever vi, at Bygma altid er su-
perhurtig til at håndtere vores 
bestillinger. Vi kan ikke ønske 
os mere, understreger hun. 

Virksomheder 
roser tøjshop
Flere og flere erhvervskunder vælger at købe deres arbejdstøj i Bygma Ringe, 
der roses for faglig stærk og personlig service, samt en velfungerende webshop.
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Svendborg 
Ole Rømersvej 61, 5700 Svendborg 

Tlf.: 6222 4490 · svendborg@farvexperten.dk 

Ringe
Gørtlervej 4, 5750 Ringe 

Tlf.:  6263 3014 · ringe@farvexperten.dk

www.farvexperten.dk

Maling, Gulve & Gardiner

FÅ ADGANG TIL DANMARKS 
STÆRKESTE MÆRKER OG 

BEDSTE SERVICE

PPG
STYRKER DISTRIBUTIONEN PÅ FYN
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Tæt på 3000 grillpølser og fad-
øl blev der langet over diskene, 
da Davidsens Tømmerhandel 
A/S i slutningen af 2022 holdt 
åbningsfest i Svendborg. Såvel 
virksomheder, private som of-
fentlige institutioner var mødt 
frem på åbningsdagen, der blev 
et entydigt bevis på, at lokalbe-
folkningen har taget mere end 
godt imod den velrenommerede 
tømmerhandel.
 

– Det blev en virkelig positiv og 
begivenhedsrig dag, hvor vi fik 
lejlighed til at møde såvel gam-
le som nye kunder. Og 3000 
gæster på en sådan dag taler 
jo sit eget tydelige sprog, siger 
trælastdirektør Tom Callesen og 
tilføjer:
 
– Og så er det jo glædeligt at 
kunne konstatere at mange af 
de fremmødte er vedblevet med 

at komme i vores virksomhed. 
Jeg tør roligt sige, at vi går ind i 
resten af 2023 med stor optimis-
me.

Davidsens Tømmerhandel A/S 
er en dansk familieejet og lands-
dækkende tømmerhandel med 
en bred vifte af produkter inden 
for byggeri og haven. Virksom-
heden har hovedkontor i Kol-
ding og beskæftiger i dag mere 

end 1.000 medarbejdere fordelt 
på 22 lokationer i Danmark og 
en i Grønland.

Siden etableringen i 1944 har 
virksomheden udviklet sig til 
at være blandt landets største 
leverandører til byggeriet med 
en årlig omsætning på over 3,9 
mia. kroner målrettet de profes-
sionelle håndværkere og de kva-
litetsbevidste gør-det-selv folk
 
– Og så er det afslutningsvis vig-
tigt at nævne, at vi her i Svend-
borg i dag er 23 fagligt dygtige 
medarbejdere, som står klar 
til at hjælpe kunderne. Solidt 
købmandskab, ydmyghed og 
respekt for kunden skal til en-
hver tid gennemsyre relationen 
til vores kunder. Derfor er råd-
givning, de tætte relationer og 
ordentlighed vigtige elementer 
i vores dagligdag, fastslår Tom 
Callesen. 

Møder nyt år med 
stor optimisme
Åbningsfest i Svendborg endte som kæmpe succes for Davidsens Tømmer-
handel A/S, der glæder sig over flot modtagelse af lokalbefolkningen.

Davidsens Tømmerhandel A/S
Grønnemosevej 26 · 5700 Svendborg · Tlf. 73 54 15 00
mail@davidsen.as · www.davidsen.as
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Maskiner og komplette løsninger
til træ- og metalindustrien siden 1970

Kundereferencer

Ceetec A/S · Lollandsvej 14 · DK-5500 Middelfart
Tel +45 6442 1473 · info@ceetec.dk · www.ceetec.dk

TRÆINDUSTRI
· Malemaskiner
· Sprøjteautomater
· Børstemaskiner
· Ovn systemer

Ceetec har siden 1970 
udviklet, produceret og 
leveret maskiner til et stort 
antal kunder i ind- og udland. 
Vi er en niche-virksomhed 
med skarp fokus på at skabe 
værdi for vores kunder inden 
for træ- og metalindustrien.

Et udpluk af kunder der har vist os tilliden

Ceetec blev grundlagt i 1970 i Nr. Åby på Fyn og er en familiedrevet virksomhed, som i dag drives af 
Janni og Jesper Frandsen. Vi er stolte af, at vores Ceetec maskiner findes på mange kontinenter,  

og vi eksporterer i dag til mere end 20 lande via et veletableret netværk af forhandlere.

METALINDUSTRI
· Profilvalselinjer 
· Automatisering
· Håndteringsudstyr
· Turn key projekter


