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Hos Guldfeldt Kontor & Data A/S
er god service en livsstil

GULDFELDTS SERVICE - DERES SIKKERHED!
Som landsdækkende serviceleverandør med lokale teknikere kan vi tilbyde markedets 

bedste service og sikkerhed. Vi har eget serviceværksted med service på alle typer maskiner.
Certificeret serviceleverandører på OKI, HP, Canon, Olivetti, Develop, 
Konica-Minolta, Kyocera-Mita, TA, Ricoh, Infotec, Lexmark, Brother.

Kort tilkaldetid på under 4 timer
Service og salg af tilbehør til alle slags maskiner og behov

MULTIFUNKTIONSMASKINER i fuldfarve samt sort/hvid
Vi har maskiner til alle slags opgaver- Intet er for stort og intet for småt!

XL-Byg Kroers Tømmerhandel A/S
Byggecenterchef Morten Kristensen udtaler:
Med købet af nye farve multimaskiner til alle vores afdelinger 
realiserer vi en årlig driftsbesparelse på 68% og vi får oven i 
købet de sidste nye muligheder indenfor s/h og farve kopi, 
print, fax og scan til net og E-mail. Levering og installation 
forløb perfekt med Guldfeldt Kontor & Data A/S.

f k oduktion
int · web

Hauge Smedie/Westphalen A/S
Bl d t j 9B 5270 Od N

anes a.s.

Vi har bl.a. leveret til:

Thomas Abildgård, regnskabschef:
Rosengårdcentret har de sidste 20 
år været igennem en rivende udvik-
ling. Vi har i Centeradministrationen 
i alle årene haft Guldfeldt Kontor & 
Data A/S som maskinleverandør og 
er meget tilfreds med deres hurtige 
respons tid.

Hans Egedes Vej 8 - 5210 Odense NV
Tlf.: 70 20 60 95 - Fax: 70 20 60 99

E-mail: post@guldfeldt.com
www.guldfeldt.com

Gratis tilbud 
på reparationer

KONTORMØBLER

Til DeloitteHuset har Guldfeldt Kontor & Data A/S
leveret spændende ergonomisk kontormøbel indretning.

DeloitteHuset

Kontakt os
For uforbindende tilbud på maskiner og 
kontormøbler samt gratis 3D indretnings forslag

    Det betaler sig
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Hans Egedes Vej 8 - 5210 Odense NV
Tlf.: 70 20 60 95 - Fax: 70 20 60 99

E-mail: post@guldfeldt.com
www.guldfeldt.com

GRATIS 3D TEGNINGER
VI E

R BILL
IGERE 

END DU TROR

STILFULDE KONTORMØBLER

ELLEBYE ADVOKATER

Vi er nu på plads i vore lokaler i Toldkammeret på:
Østre Stationsvej 43, 5000 Odense C

Vi vil derfor invitere til reception
Fredag den 30. november

Kl. 14.00-17.00

Østre Stationsvej 43 · 5000  Odense C · Telefon +45 6612 0303 · www.ellebye.dk
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Fyns Karosseribyg A/S 
opfører nyt 

værksted i Odense
opførelsen af et nyt hydraulik- 
og karosseriværksted på Tek-
nikvej 57, der ligger tæt på de 
fynske motorveje i Odense S. 
Den ny afdeling ventes at stå 
klar til ibrugtagning omkring 
nytår. Herfra vil vi varetage 
en bredt sammensat vifte af 
opgaver indenfor reparation, 
service og vedligehold af alle 
former for transportmateriel 
– karosserier, kraner, lifte 
m.m. Generelt betyder den 
nye afdeling et højere servi-
ceniveau og nye muligheder 
for samarbejde. Halvdelen af 
bygningens 1662 m2 udlejes 
til Boelslund Handelsfi rma, 
som jeg er blevet medindeha-
ver af. Firmaet har import og 
salg af transport- og kølekas-
ser til lastbiler, varevogne, 
påhængsvogne og trailere på 
programmet.”

Fra totalopbygninger til 
forsikringsskader

”Blandt Fyns Karosseribygs 
vigtigste aktivitetsområder 
er opbygning af alu- og glas-
fi berkasser i alle størrelser og 
udformninger efter kundens 
ønsker og behov. Montering 

Da Michael Krogsøe 
Thomsen i 2002 over-
tog styringen af det 
dynamiske Søndersø-
fi rma, talte medar-
bejderstaben i alt 
12 ansatte. I dag har 
virksomheden 40 med-
arbejdere – 33 smede 
og teknikere samt 7 i 
salg og administration 

”I vores dygtige og alsidige 
medarbejderstab er der både 
klejnsmede, elektrikere og 
specialister i reparation af 
glasfi ber og hydraulik. Fyns 
Karosseribyg sælger, service-
rer, opbygger og reparerer 
stort set alle typer transport-
materiel. Gennem de senere 
år er udviklingen gået utro-
ligt stærkt, og denne tendens 
ser ud til at have bidt sig fast”, 
fortæller indehaver Michael 
Krogsøe Thomsen. 

Højere serviceniveau 

”Netop nu har vi fuld gang i 

og servicering af enhver form 
for lifte, kraner og tip/hejse-
lads-løsninger er ligeledes 
store aktiviteter. Derudover 
har fi rmaet fremstilling af 
containerlad, træ- og alu-
lad, fragtlad og opbygning 
af trækkere på repertoiret. 
Sidst men ikke mindst vare-
tager vi en stor mængde re-
parationsarbejde – herunder 
forsikringsskader.” 

Specialister i el og
hydraulik

”Indenfor vores specielle ni-
cheområde kan vi stort set 
fremstille og levere alt – både 
som halvfabrikata og som 
individuelt designede opbyg-
ninger efter kundernes anvis-
ninger. Senest har vi udvidet 
kapaciteten indenfor opbyg-
ningen af store kranbiler og 
spænder her fra hele nyopbyg-
ninger til enkeltstående kran-
montering. Gennem deltagelse 
i regelmæssige kursusforløb 
i leverandørregi holder vores 
dygtige medarbejdere sig lø-
bende opdaterede med den 
nyeste viden indenfor bran-
chen. I Fyns Karosseribyg er 

vi specialister i alt indenfor el 
og hydraulik.”  

Udvidet 
produktsortiment

”Som noget nyt kan vi nu til-
byde vores kunder servicering 
og forhandling af MEILLER 
tippelade og kroghejs. Derud-
over forhandler Fyns Karos-
seribyg alle PALFINGER´S 
og HMF/DAPA`s produkter, 
ZEPRO lifte, samt RENDERS 
trailerprogram, SOR køle- og 
distrubutionskasser, YDRE 
SKAP – isolet kasser, ALU-
TEAM aluminiumskasser og 
HEMA løftegrej.” 

FYNS KAROSSERIBYG A/S  · Maltgørervej 4  · Postboks 23  · 5471 Søndersø 
Tlf. 64 89 17 38  · Fax 64 89 30 63 

fkb@fyns-karosseribyg.dk  · www.fyns-karosseribyg.dk
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De har fod på gulvarbejdet
De kan klare alt ar-
bejde med lægning af 
gulve, – fra klargøring 
til den endelige 
belægning

Der er 20 mand ansat ved 
Fyns Gulvcenter Erhverv, 
hvor de har specialiseret sig 
i pumpespartling af fl ydemør-
tel og spartelmasse både til 
private kunder og erhverv.
” Vi har i et par år arbejdet 
meget med klargøring og spe-

cialgulve, og har de maskiner, 
der er brug for til det arbejde,” 
fortæller Michael Rendboe, 
der sammen med Kurt Larsen 
ejer fi rmaet.

Specielle gulve

”Folk får i stigende grad lavet rå 
gulve af f.eks. beton, som enten 
bliver slebet eller sæbebehand-
let” fortæller Michael Rendboe. 
”Vi har derfor fået stor erfaring 
indenfor de områder.”
Slibning og fræsning af beton-
gulve, der allerede er lavet, 
men som trænger en kærlig 

hånd er også noget de tager 
sig af.
Den endelige gulvbelægning, 
hvad enten det er linoleum, 
vinyl, trægulv eller tæpper 
klare de naturligvis også.
”For erhvervsvirksomheder la-
ver vi også fugtspærre i forar-
bejdet til gulvbelægning, epoxy-
behandling af værkstedsgulve, 
skridsikring på gulve, samt 
klargøring til trægulve eller an-
den form for gulvbelægning.”
”Vi gør meget ud af at lave 
vores arbejde hurtigt og ef-
fektivt, uden dog at gå på 

kompromis med kvaliteten 
og lovkrav,” fastslår Michael 
Rendboe.

Fyns Gulvcenter Erhverv
Ørkebyvej 4

5450 Otterup
Tlf. 64825004

www.fynsgulv.dk
info@fynsgulv.dk

Vækst, udvikling og 
sammenhold

Nordfyns Kommune er 
i gang med at udarbej-
de en udviklingsplan 
for turisme, oplevelses-
økonomi og erhverv.

”Vi skal sørge for at ruste 
Nordfyn til at klare sig i 
globaliseringen og sørge for, 
at vi får et godt og stærkt 
brand, som omverdenen ken-
der til. Vi vælger at styre 
Nordfyn ind i den fremtid, vi 
selv ønsker, frem for blot at 
lade fremtiden komme til os,” 
siger Kurt Christensen, der 
er formand for Erhvervs- og 

Fritidsudvalget i Nordfyns 
Kommune.

Udviklingsplan

I arbejdet med udviklings-
planen har mange forskellige 
virksomheder og borgere bi-
draget med gode råd og ønsker 
for fremtiden. 
”Et af de konkrete ønsker, alle 
har været enige om, er ønsket 
om bedre sammenhæng og fl ere 
netværk på tværs af brancher 
og byer i kommunen,” fortæl-
ler Uffe Høybye, Erhvervs- og 
Fritidschef. ”Det kan for ek-
sempel være overnatnings- og 
spisestederne, der skal arbejde 
bedre sammen med turistat-

traktionerne, så turisterne får 
en mere helstøbt oplevelse, når 
de er på Nordfyn,” siger han.
Når udviklingsplanen er fær-
dig, kommer den til at indehol-
de en klar vision og klare mål 
for Nordfyns Kommune inden 
for turisme, oplevelsesøkonomi 
og erhverv, samt en beskrivel-
se af den nordfynske sjæl og de 
nordfynske værdier. 
”Kort sagt kan vi vel sige, at ud-
viklingsplanerne bliver funda-
mentet i den fremtidige konkur-
rence om at tiltrække erhverv, 
turister og borgere og dermed i 
sidste ende skabe vækst,” slut-
ter Kurt Christensen.

Uffe Høybye · Erhvervs- og Fritidschef
Tlf. 64 82 80 91 · uhy@nordfynskommune.dk

Kurt Christensen · Fmd. Erhvervs- og Fritidsudvalget
Tlf. 66 14 40 03 · kch@nordfynskommune.dk
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Fokus på godt arbejdsmiljø
Den nordfynske 
el-virksomhed ACT Innovation er OBS på at skabe et godt og udvik-
lende arbejdsmiljø for sine 20 medarbejdere. Deres dygtighed og store 
indsats i hverdagen er en væsentlig del af grundlaget for 
fi rmaets succes 

”Vores medarbejdere er glade for at være her”, fortæller direktør Anders Petersen. ”Vi får ofte nye 
medarbejdere i kraft af, at vores fastansatte folk har anbefalet ar bejds pladsen til familie, venner 
og bekendte. En lige så pålidelig tilfredshedsindikator er, at fl ere af ACT Innovations lærlinge 
efter endt uddannelse bliver hos os som svende, og det er vi selvfølgelig både glade for og stolte 
over. Lige nu tæller virksomheden 20 medarbejdere – heraf en nyudlært svend.” 

Sundhedsordning og tovejs fl eksibilitet

Medarbejderstaben i ACT Innovation er et ungt team. Den ældste svend er 38 år og har været 
ansat i fi rmaet i 20 år. ”Alle vores medarbejdere kan frit benytte et lokalt motionscenter. 
Via Falck Help Care kan medarbejdere med dårlig ryg eller andre fysiske gener få gratis 
behandling i form af fysio- og zoneterapi samt kiropraktik. Med hensyn til arbejdstidens 
placering og tilrettelæggelse gør vi brug af en udstrakt grad af tovejs fl eksibilitet. 
Medarbejdernes ønsker bliver hørt, og i spidsbelastningssituationer lægger vi os alle 
sammen i selen og gør en ekstra indsats. Frisk frugt, koldt vand og årligt tilbagevendende 
medarbejderfester er en selvfølge. ACT Innovation søger hele tiden nye kvalifi cerede 
folk.” 

Individuelle kvalitetsløsninger

JN Montage og Desig-
ner leverer individu-
elle kvalitetsløsninger 
i overensstemmelse 
med kundernes øn-
sker og behov.  

Firmaet er specialiseret in-
denfor salg, opmåling og mon-
tage af skydedørsløsninger fra 
Mogensen Danmark A/S. 
JN Montage og Designer ope-
rerer primært indenfor nybyg 
og renovering. Kundegrup-

pen, der dækker hele landet 
med hovedvægt på Fyn og 
Trekantsområdet, fordeler sig 
50/50 mellem private bygher-
rer og virksomhedskunder. 

Populære skydedøre

”JN Montage og Designer 
sætter kvalitet i højsædet”, 
fortæller indehaver John Nør-
bork. ”Vi fører udelukkende 
high end produkter fra Mo-
gensen Danmark A/S. Blandt 
de nyeste og mest populære 
tiltag lige nu er faste skyde-
dørsløsninger – f.eks. til kol-

legieværelser – samt diverse 
kontor- og arkivløsninger 
efter skydedørsprincippet. I 
kraft af min faglige indsigt og 
mange år i branchen kan jeg 
yde kunderne den helt rigtige 
rådgivning omkring skyde-
dørsløsninger af enhver art.”  

Perfekte løsninger til 
boligen

”Til forskel fra de mere pris-
billige produkter på markedet 
opererer Mogensen Danmark 
A/S udelukkende med rene 
aluminiumsløsninger, ligesom 

fi rmaets inventar alle har en 
tykkelse på 22 mm frem for de 
traditionelle 16 mm. Når det 
gælder fronte er der et hav af 
valgmuligheder, så det er næ-
sten kun fantasien, der sæt-
ter grænser. JN Montage & 
Designer skaber de perfekte 
løsninger til boligen. Ring og 
hør nærmere…”

ACT Innovation · Søndergade 35 · 5450 Otterup
Tlf. 64 82 18 45 · act@actinnovation.dk · www.actinnovation.dk Installation, Automation og Industriel-IT

JN Montage & Designer
5450 Otterup

Tlf. 64 82 48 10 · 40 98 68 06
info@noerbork.dk 
www.noerbork.dk

ERHVERV FYN

Glad medarbejder 
Kris Kristensen
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Stensikker brolægger
Der er godt gang i 
både maskiner og 
hånd arbejdet med 
sten og fl iser hos 
Nordfyns Brolægning

De har 12 ansatte, som arbej-
der både på Fyn og i trekants-
området, og der er nok at lave 
for tiden.
”Vi er i gang med en stor opga-
ve på Middelfart torv,” fortæl-
ler Benny Hansen. 3200 m2

skal brolægges med Chaus-
sesten og granitfl iser. Granit 

er generelt meget populært 
for tiden, så lagerbeholdnin-
gen er godt fyldt op med den 
type sten.

Totalløsninger

Der er et fast gravehold som 
består af to mand, og de ar-
bejder med klargøring til bro-
lægning. 
De har de maskiner, der skal 
til og mandskabet har stor er-
faring med gravearbejdet.
”Det er lettere for kunderne, 
at de kan få alt arbejdet ud-
ført af os, i stedet for at skulle 
hyre nogen til gravearbejde og 

nogen andre til brolægning. 
Samtidig giver det en sikker-
hed for at opbygning af bunde 
til belægning holder, da vi 
selv har lavet det” siger Ulla 
Simonsen, der til daglig står 
for de administrative opgaver 
og regnskab.
Et andet kvalitetsmærke i 
virksomheden er at kunne stå 
inde for de aftaler, der laves.
”Vi kommer som aftalt til ti-
den, overholder de tidsfrister 
der er på et job, og bliver fær-
dige som aftalt - derfor ved 
kunderne altid at de kan stole 
på os,” slutter Benny Hansen.

Opgaverne de udfører, er me-
get forskellige fra terrasser og 
indkørsler for private, trapper 
og indgangspartier til virk-
somheder, større licitations-
arbejde sammen med større 
virksomheder, til brolægning 
for kommunale kunder.

Altid klar med glas
Han skifter vinduer og 
døre ud dag og nat.

Det unge fi rma er 
kommet godt fra 
start, fordi der er 
fokus på kvalitet.

Da Daniel Jensen startede 
sit eget fi rma for 2½ år siden 
havde han ikke regnet med, at 
han så hurtigt ville få meget 
at lave. Nu overvejer han at 
ansætte en glarmestersvend, 
fordi han også gerne vil have 
tid til sin familie.
Han er 27 år og ud af en glar-

mesterfamilie. Hans far havde 
eget glarmesterfi rma i Munke-
bo og Daniel Jensen er udlært 
i sin brors fi rma i Odense. Der 
har derfor været gode råd og 
hjælpende hænder fra familien 
i den første, periode, hvor han 
startede sin egen forretning.

Kvalitet frem for alt

”Jeg laver mit arbejde som jeg 
ville gøre det hjemme hos mig 
selv – og det skal være helt i 
orden. Det er en god måle-
stok for mig som jeg bruger 
hver eneste dag. Det sikre 
også kvaliteten i det arbejde 
jeg udfører for mine kunder,” 
siger Daniel Jensen. Han har 
gang i forretningen og har 
haft det siden han etablerede 
sit fi rma.
”Jeg går ikke på kompromis 
med kvaliteten. Der bliver al-
tid skiftet glasbånd på vindu-
erne og jeg topforsejler på beg-
ge sider af en rude,” fortæller 
Daniel, som også har døgnser-
vice både for virksomheder og 
private kunder.

Nordfyns Brolægning · Sandvadsgyden 30 · 5471 Søndersø · Tlf. 64 89 11 58 · www.nordfyns-brolaegning.dk · nbh@fi rma.tele.dk

Søndersø Glarmesterforretning
Bøgegårdsvej 7 · 5471 Søndersø

Tlf. 28 88 91 57
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Kvalitet er ikke en 
tilfældighed, men 
resultatet af en 
målbevidst indsats. 
Sådan lyder mottoet 
for virksomheden, 
der har hoved sæde 
i Assens. I somme-
ren 2007 slog man 
dørene op for en ny 
afdeling i Bogense

”VMU Udlejning har lands-
dækkende levering”, fortæller 
afdelingsleder Ole Kæmpe. 
”Med den nye afdeling i Bo-
gense konsoliderer vi vores 
kapacitetsmæssige grundlag 
for at servicere en støt vok-
sende kundekreds i hele det 
fynske område.” 

Enorm kapacitet

”VMU Udlejning henvender 
sig primært til små og mel-
lemstore virksomheder in-
denfor entreprenør, anlægs- 
og byggebrancherne. Herfra 
stammer 90-95% af vores 
kundegrundlag, og i dette regi 
er der næsten ikke den op-
gave, der ikke kan løses med 
hjælp fra vores maskinpark. 
Vi løser også opgaver for pri-
vate. Vi har det hele – både til 
længerevarende og til enkelt-
stående udlejningsprojekter. 
F.eks. har vi gravemaskiner 

fra 800 kg til 14 tons og et 
udbud af lifte, der spænder 
fra saxlifte til kæmpestore 
bomlifte. VMU Udlejningens 
kapacitet er enorm.” 

Optimal 
samarbejdspartner

”Også på service- og rådgiv-
ningsområdet er VMU Udlej-
ning den optimale sparrings 
og samarbejdspartner. Hos 

os er kunderne sikret det helt 
rigtige valg af materiel. Vores 
dygtige medarbejderstab har 
mange års erfaring og kompe-
tence indenfor entreprenør-, 
anlægs- og byggebrancherne. 
VMU Udlejning yder seriøs 
og professionel rådgivning. 
Besøg vores hjemmeside for 
vejledende information. Ring 
og hør nærmere. Vi har altid 
et godt tilbud.”     

VMU Udlejning
i Bogense

Thomas Maler sætter fokus på kvalitet, miljørigtige 
produkter og faglig stolthed. Firmaet, der udover indehaveren 
tæller 2 ansatte, leverer professionelt håndværksarbejde 
i topklasse – og det til konkurrencedygtige priser 

Thomas Maler driver et lokalt funderet fi rma, hvis kundekreds for størstedelens 
vedkommende består af private fra det nordfynske område. ”Vi sætter en ære i at 
overholde aftalte betingelser og leveringstider”, fortæller Thomas Maler. ”På hånd-
værkssiden udfører vi alle opgavetyper indenfor malerfaget – fra facadebehand-
ling til maling af private hjem, kontorer, lejligheder, institutioner, boligforeninger 
m.m. Derudover driver jeg egen farvehandel fra privatadressen på Bredgade 74 i 
Skamby.” ”Vi holder åbnet hver torsdag 17-19 og lørdag 9-12 eller efter aftale.

Tilbud på Beck & Jørgensen

I Thomas Malers farvehandel fi nder man et stort udvalg af miljørigtige og EU-
godkendte kvalitetsprodukter fra Beck & Jørgensen. Sortimentet rummer både 
produkter til udendørs opgaver som facademaling og behandling af træværk samt 
indendørs jobs som maling af vægge og lofter, vinduer, døre og karme. Frem til nyt-
år 2008 er der specialtilbud på Beck & Jørgensens miljørigtige lofts- og vægmaling, 
køkken- og badeværelsesmaling samt vaskbar vægmaling til børneværelse og en-
tre. Alle produkter er vandfortyndbare - også Beck & Jørgensens træbeskyttelse.  

Miljørigtige maling
og håndværk i topklasse

VMU 
Udlejning
Tlf. 64 71 10 30
salg@v-mu.dk
www.v-mu.dk

Thomas Maler · Tlf. 64 85 21 27 · Mobil 23 23 18 85
thomas.maler@mail.dk · www.thomasmaler.dk ÅBENT: TORSDAG KL. 17.00-19.00 · LØRDAG KL. 9.00-12.00 ELLER EFTER AFTALE

 - Få kvalitet til fornuftige 
priser hos malermesteren

THOMAS MALER
- gerne for dig

MALERSALG
Bredgade 74 · SKAMBY · Tlf. 23 23 18 85

10 liter br. hvid
Loft- og vægmaling
Til stuen. 
Før 699.-

449.-
Tone tillæg kr. 50.-

- TÆNK GRØNT, DET BEDSTE FOR MILJØET OG DIG SELV
KØB MILJØ MALING
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Den nordfynske el-
virksomheds fl åde af 
fi rmabiler er netop 
blevet udstyret med 
nyt look og nye farver. 
El Salgs karakteristi-
ske bølgelogo er nu et 
integreret element i 
helhedsdesignet

”Vi har gennem mere end 25 
år været medlem af salgskæ-
den El Salg, og bortset fra vo-

res vognparks visuelle opgra-
dering fortsætter Skamby El 
som hidtil”, forsikrer Annika 
Nydal, der sammen med sin 
bror Robin Saager Jakobsen 
driver familiefi rmaet Skamby 
El ApS.  

Fra hvidevarer til 
industrianlæg

”Vi betjener alle kundetyper 
– private, industrikunder og 
landbrug. Skamby El spænder 
fra salg, servicering og repa-
ration af hvidevarer og almin-
delige installationer til store 
industri og landbrugsanlæg. 

På industrisiden spænder vi 
fra små specialopbyggede ma-
skiner til de helt store instal-
lationer. Her har vi stort lager 
indenfor motorer og gear. Lige 
nu er vi underleverandør på 
en opbygning af foliesvøber til 
Fyns Gartneri Maskiner.” 

Spar tid og penge med 
termografering

”Et af vores store videns og 
håndværksmæssigt specialer 
er termografering”, fortæller 
Robin Saager Jakobsen. ”For 
at forhindre eventuelle småfejl 
på hoved- og fordelingstavler i 

at generere egentlige drifts-
stop, efterser vi dem med 
jævne mellemrum. Indtræffer 
de rette uheldige omstændig-
heder, kan en løs forbindelse 
koste en uges produktion, så 
disse eftersyn er efterhånden 
blevet et generelt krav fra for-
sikringsselskaberne. Skamby 
El har mere end 10 års erfa-
ring med termografering, og 
for at kunne følge med den 
stigende efterspørgsel er en 
af vores medarbejdere netop 
nu under uddannelse med 
specielt fokus på dette vigtige 
fagområde.” 

Skamby EL er med på bølgen

Skamby EL ApS
Autoriseret Elinstallatører

Bredgade 14 · 5485 Skamby
Tlf. 64 85 12 74

info@skambyel.dk
www.skambyel.dk

Skolevej 14 · 5690 Tommerup
Tlf. 64 76 10 37 · Mobil 28 83 70 26

Mangler gaven? Vi laver alt i gave-
kurve! 
Kom ind eller ring, så gør vi din gave 
klar – lige til at tage med i farten eller 
få den leveret.

Chokolade – skal gives med hjertet!
Vi har et stort udvalg i gaveæsker med 
chokolade i alle prisklasser.

Mjød
Vi har mjød, the, rom, whisky, cognac 
og en masse andre specialiteter.

Vin til enhver lejlighed
Vi har et stort varierende udvalg i vine 
fra mange lande.

Stor afdeling med specialøl.

Kom og gå på opdagelse i den gamle 
købmandsgaard.

Entreprenør Robert Skals

Mindre anlægs- og 
entreprenørarbejde udføres

Etablering af nedsivningsanlæg

24 41 33 61

Middelfartvej 55 · 5400 Bogense

Vi et kreativt web-bureau, der tilbyder grafiske 
og kommunikative løsninger til web og tryk. 
Vores store passion er at designe. Vi brænder 
for vores arbejde, og vil gerne have kunden kan 
mærke det.
Vi er nysgerrige og tænker hele tiden nye veje 
og ideer. Vi sætter fokus på virksomhedens for-
midling af oplevelser. Vi leverer skræddersyet 
løsninger til din virksomhed. 

gra;field
Web & Grafisk design

Vi tilbyder 
grafiske 
løsninger 
til bygge-
branchen
Flash 2 og 3D 
design virtuel 
rundvisning

Sussie Jørgensen www.grafield.dk sussie@grafield.dk Tlf 26 33 67 62
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Ring til én og få ni i tale
Landets 15 kompeten-
cecentre blev etable-
ret af Undervisnings-
ministeriet i 2006 som 
et tæt samarbejde 
mellem eksisterende 
uddannelsesinstitutio-
ner og virksomheder 
samt lokale og regio-
nale arbejdsmarkeds-
politiske aktører    

”Kompetencecenter Fyn står 
for en målrettet indsats, der 
tilgodeser de efteruddannel-
sesbehov, der fi ndes – især 
blandt ufaglærte, korttidsud-
dannede og mellemledere i 
små og mellemstore virksom-
heder”, fortæller centerleder 
Birgitte Ullerup. ”Vi samler 
og koordinerer hele ni forskel-
lige uddannelsesinstitutioners 
tilbud, så virksomhederne 
kun behøver ringe til os for at 
få relevant hjælp og målrettet 
rådgivning i relation til deres 
medarbejderes behov for vok-
sen- og efteruddannelse.”     

Kompetencecenter Fyn er et 
samarbejde mellem disse fyn-
ske uddannelsesinstitutioner:
AMU-Fyn
Dalum Uddannelsescenter
Dalum Landbrugsskole
Odense Tekniske Skole
Svendborg Erhvervsskole
Social & Sundhedsuddannel-
serne på Fyn 
Tietgenskolen
Vestfyns Handelsskole
VUC Fyn

Vidtspændende service-
ring af virksomhederne

”I kraft af de ni samarbejden-
de uddannelsesinstitutioners 
vidt forskellige faglige kom-
petencer, dækker Kompeten-
cecenter Fyn meget bredt”, 

beretter uddannelseskonsu-
lent ved Svendborg Erhvervs-
skole Britt Toxværd-Larsen. 
”De tilknyttede kernemed-
arbejdere, der repræsenterer 
de ni skoler, leverer derfor en 
fagligt vidtspændende ser-
vicering af de fynske virksom-
heder. Vi er opsøgende, har 
stor erfaring og er godt inde i 
de unikke forhold, der kende-
tegner det fynske erhvervsliv. 
Kompetencecenter Fyns brede 
vifte af tilbud er udarbejdet 
på baggrund af små mar-
kedsanalyser, hvor dagens og 
morgendagens uddannelses- 
og kompetencekrav er blevet 
blotlagt.”

Aktiv strategisk 
sparringspartner

Gennem opsøgende aktivite-
ter – bl.a. i form af møder med 
20-30 deltagere - fungerer 
Kompetencecenter Fyn som 
katalysator for et netværks-
baseret samarbejde, hvor 
øens virksomheder sammen 
etablerer målrettede kur-
susforløb. ”Vi afholder også 
tema-aftener og seminarer, 
der kan omhandle alt lige fra 
MUS-samtaler over ansættel-
ses- og fastholdelsesstrategier 
til ”LEAN i praksis”. 
Hvad har den enkelte med-
arbejder brug for? Kompe-
tencecenter Fyn går helt 
ned i detaljen og er en aktiv 
sparringspartner i virksom-
hedernes uddannelses- og 
personaleudviklingsstrategi. 
De enkelte forløb tilrettelæg-
ges i nøje overensstemmelse 
med virksomhedernes behov 
for kompetenceudvikling. Vi 
spænder fra kurser i lysbue-
svejsning og kollegial super-
vision til kommunikation som 
ledelsesredskab.  Kompeten-
cecenter Fyn er på forkant 
med udviklingen, og alle har 
mulighed for at nyde godt af 
vores mange voksen- og efter-
uddannelsestilbud.” 

Kompetencecenter Fyn
Petersmindevej 50 · 5100 Odense C 

Tlf. 6313 5400
bu@amu-fyn.dk 

www.kompetencecenterfyn.dk
Kontortid: Kl. 8.00-15.00

Det er vores telefonnummer. På det kommer du til at tale med

Centerleder Birgitte Ullerup
(e-post: bu@amu-fyn.dk)

eller 

Sekretær Karina Skov Hansen
(e-post: ksh@amu-fyn.dk)

Kontakt os
– for din egen skyld...

63 13 54 00
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Erfaren fagmand
Han tilbyder alt 
fra fl ytning over 
haveservice til 
snerydning 

Ole Grønlund har stor erfa-
ring i de mange services han 
tilbyder.
Maskinerne er ved at blive 
gjort klar til vinterarbejdet 
hos Ole Grønlund. Det omfat-
ter bl.a. snerydning og træ-
fældning.
»Der er jo altid noget som 
skal gøres i haverne rundt 
omkring både ved private og 
virksomhederne. Derfor har 
jeg selv de gode maskiner til 
det arbejde jeg tilbyder dem,« 
fortæller han.

Stor maskinpark

I løbet af de 23 år Ole Grøn-
lund har haft sit fi rma har 
han opbygget en imponerende 
maskinpark. Der er alt fra 
buskryddere, plæneklippere i 

alle størrelser, motorsave og 
diverse traktorer med sneryd-
ningsudstyr, og så selvfølgelig 
fl yttebiler.
»Det er rart at have sit eget 
udstyr, så er jeg ikke afhæn-
gig af at leje det, og det bety-
der igen, at jeg hurtigt kan 
rykke ud til de opgaver jeg 
får,« siger Ole Grønlund.
Det er totalløsninger han til-
byder som f.eks. når han har 
en træfældning, så bliver der 
også lavet fl is, kløvet brænde 
og stubfræset.
Ole Grønlund hyrer ekstra 
mandskab til store opgaver 
som fl ytninger o.l. men er 
ellers alene i fi rmaet. Han 
arbejder på hele Fyn og har 
døgnservice.

Otterup Ny Flytteforretning · Østergade 37 · 5450 Otterup
Tlf. 64 82 22 00 · Mobil: 40 82 22 00 · www.onf.dk · ole.groenlund@privat.dk
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Tømrermester Kurt Korsholm ApS · Havesvinget 12 · 5450 Otterup
Tlf. 64 82 20 10 · 20 13 83 10 · kurt@korsholm-otterup.dk · www.korsholm-otterup.dk
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Travlhed på gulvområdet
Gennem det seneste 
år har M.H. Bygnings-
renovering fordoblet 
medarbejderstaben, 
og på materielsiden 
har fi rmaet netop 
investeret i en 600 
kilos betonsliber af 
den selvkørende slags    

»Der er bud efter M.H. Byg-
ningsrenovering,« fortæller 

M.H. Bygningsrenovering ved Peter Hahn · Bredgade 104 · 5485 Skamby
Tlf. 64 84 11 52 · Mobil 40 30 37 24 · mhb@mail.tele.dk · www.mhbygningsrenovering.dk

indehaver Peter Hahn. »På 
kun et år har vi oplevet en til-
vækst i medarbejderstaben på 
4 mand, så fi rmaet nu tæller 7 
murere og støbefolk. Nogle af 
vores store aktiviteter her på 
Nordfyn er staldbygninger og 
plansiloer til landbruget. Vi 
er meget konkurrencedygtige 
på dette specialområde, og det 
gælder både pris og kvalitet. 
M.H. Bygningsrenovering kø-
rer over hele landet, og blandt 
vores igangværende projekter 
er et omfattende gulv- og stø-
bearbejde i forbindelse med 

nybygning af en hangar på 
Herning Flyveplads samt et 
lignende stykke arbejde i et 
1000 kvadratmeters lastbil-
værksted i Aalborg.«

Øget fokus på betongulve 

»M.H. Bygningsrenovering, 
har netop investeret i en ny 
stor betonsliber af den selvkø-
rende slags. Betonsliberen ve-
jer 600 kg og har en enorm ka-
pacitet i forhold til det gængse 
grej på markedet. Med denne 
maskine har vi kapacitet til 
i højere grad end tidligere at 

involvere os i underentrepri-
ser på gulvområdet, så den 
nærmeste fremtid vil uden 
tvivl betyde øget fokus på be-
tongulve.«

· El-artikler
· Belysning
· Brugskunst/isenkram
· Små el-apparater
· Hvidevarer
· Reparation af hvidevarer

Kig ind i vores butik og se det store udvalg
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Ny velassorteret 
maskinudlejning

»Virksomheden er endnu ny-
startet, og indtil videre kører 
jeg den som et soloprojekt«, 
fortæller indehaver Tonni 
Dam. »I kraft af en baggrund 
indenfor både landbrug og 
entreprenørvirksomhed kan 
jeg give mine kunder den helt 
rigtige rådgivning – både om 
maskiner og materiel. Jeg har 
maskiner til et utal af opga-
vetyper – fra fl iselægning og 
haverenovering over staldrens-
ning til sokkeludgravning, ka-

Hotelvej 4, Tørresø Strand · 5450 Otterup 
Tlf. 20 25 35 81
udleje@tonni-dam.dk · www.tonni-dam.dk

Tonni Dam Maskinudlejning spænder fra 
minigravere til læssere over stampere, tvangsblandere, 

maskiner til buskrydning samt motorsave til 
en stor afdeling med diverse materiel

belarbejde og rendegravning. 
Maskinparken kan både lejes 
med og uden fører. Jeg sam-
arbejder med en række lokale 
håndværkere – bl.a. anlægs-
gartnere og brolæggere.«  

Kvalitetsmateriel til 
rimelige priser 

Kundegruppen består pri-
mært af private, men Tonni 
Dam Maskinudlejning hen-
vender sig også til håndværks-
mestre og anlægsgartnere. 

»Til erhvervskunderne har 
jeg individuelle specialtilbud 
omkring langtidsudlejning på 
programmet. Over hele linjen 
er maskinudlejningens kerne-
ydelse selvfølgelig kvalitets-
materiel til rimelige priser. I 
den nærmeste fremtid udvi-
des sortimentet med en større 
minilæsser, der kan tage en 
hel palle fl iser ad gangen. 
Tast 20 25 35 81 for et godt 
tilbud…«
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Nyt køkken 
gennem renovering
Firmaet LBK Renove-
ring, der grundlagdes 
af Lars Bengtson Kure 
i 1999, bygger på en 
solid håndværks-
mæssig uddannelse 
og specialisering på 
boligområdet 
kombineret med 
mange års erfaring 
indenfor rådgivning 
og salg 

»LBK Renoverings speciale 
er levering af alle ydelser om-
kring professionel boligreno-
vering – især på køkkenområ-
det, beretter indehaver Lars 

LBK Renovering  ved Lars Bengtson Kure
Tlf. 64 81 36 58 · 75 92 36 58 · info@lbk.dk · www.lbk.dk

Bengtson Kure. »Jeg kører 
fi rmaet solo, og det betyder, 
at kunden er sikret maksimal 
kontinuitet gennem hele forlø-
bet. Jeg fungerer nemlig både 
som rådgiver, sælger og hånd-
værker i én person, og derfor 
har jeg snor i hele processen 
– fra rådgivning, opmåling og 
salg til samling, montering og 
service.«

Kvalitetsløsning til 
fornuftig pris

»De fl este moderne køkkener 
kan blive som nye via en øko-
nomisk fordelagtig køkkenre-
novering, hvor låger, skuffer, 
bord- og dækplader samt di-
verse lister og andet tilbehør 
udskiftes. LBK Renovering 
står for specialiserede løsnin-
ger med stor vægt på person-

lig betjening. Samtlige kom-
ponenter leveres efter mål, og 
resultatet bliver en holdbar 
kvalitetsløsning til en fornuf-
tig pris.«

DK køkkener

»LBK Renovering har også 
salg af nye køkkener på re-
pertoiret – bl.a. DK køkkener, 
som er en del af DESIGNA. 
»Jeg er både leveringsdygtig 
i en prisbillig basislinje og 
et mere luksuriøst produkt 
med et bredt udvalg af høj-
glanslakerede kvalitetslåger. 
Kontakt LBK Renovering for 
uforpligtende rådgivning om-
kring det rette valg af mate-
rialer, låger osv.«
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2B Udstyr åbner 
showroom i Skovby

2B Udstyr sælger 
kvalitets arbejdstøj 
og sikkerhedssko af 
det markedsførende 
svenske mærke »BLÅ-
KLÄDER« til næsten 
alle brancher. Januar 
2008 åbner fi rmaet 
showroom og 
udvider sortimentet 
med dametøj af 
mærket Friendtex
»Firmaet grundlagdes i som-
meren 2006, hvor jeg takket 
være venlig og kompetent råd-
givning fra Udviklingspark 
Nord i Bogense blev hjulpet 
godt i gang«, fortæller indeha-
ver Bettina Bernhøj. 
»I dag fører 2B Udstyr hele 
det svenske kvalitetsmærke 

2B Udstyr
ved Bettina Bernhøj
Middelfartvej 49, Skovby
5400 Bogense
Tlf. 22 45 51 84
2b-udstyr@privat.dk
www.2b-udstyr.dk

BLÅKLÄDERs produktlinje 
– både til mænd og kvinder. 
Jeg kan ekvipere folk fra 
yderst til inderst. Hvad enten 
de er malere, murere, tømre-
re, mekanikere, vejarbejdere 
eller arbejder i restaurations-
branchen, har jeg arbejdstøj, 
der passer. Ønsker kunden sit 
tøj leveret med print og fi rma-
logo, er jeg også leveringsdyg-
tig i det.«   

Dametøj, personlig 
betjening og kundepleje

»I nærmeste fremtid udvides 
varesortimentet med dame-
tøj af mærket Friendtex, der 
ellers fortrinsvist har kun-
net købes ved homeparties. 
Også når det gælder grænse-
produkter mellem arbejds- og 
fritidstøj fører 2B Udstyr et 
bredt udvalg – især i popu-
lære udendørsjakker af wind-
breaker-typen. 2B udstyr går 

ind for personlig betjening og 
kundepleje. Ingen opgave er 
for lille eller for stor. Ring for 
et uforpligtende besøg. Hold 
øje med de spændende åb-
ningstilbud.« 

Entreprenør 
Kajberg i nyt domicil
I sit nye domicil på 
Slagstrupvej har den 
driftige nordfynske 
entreprenørvirksom-
hed, der gennem det 
sidste år har udvidet 
medarbejderstaben 
til 10 ansatte, samlet 
alle funktioner under 
et tag 

”Der er fuld fart på entrepre-
nørbranchen, og fi rmaets vidt-
spændende aktivitetsområde 
rækker fra de helt små belæg-
ningsopgaver hos private til 
store opgaver i offentligt regi”, 
fortæller indehaver Flemming 
Kajberg. ”På kloakområdet op-
lever vi en tilsvarende spænd-
vidde – fra Hr. og Fru Jen-
sen til kæmpestore opgaver i 

forbindelse med kommunale 
etableringsopgaver, nybyg og 
renovering.” 

Kvalitetsarbejde til 
konkurrencedygtige 
priser

”Vores maskinpark er blevet 
udbygget, så vi nu råder over 
5 minigravere, 1 rendegraver, 
1 dumper og 2 store gravema-
skiner på henholdsvis 24 og 28 
tons. Den nyeste investering 
er en slamsuger/spuler. Hvad 
fremtiden angår, er den pri-
mære ambition over hele linjen 
fortsat at levere kvalitetsarbej-
de til konkurrencedygtige pri-
ser. Netop nu står vintersæso-
nen for døren, og Entreprenør 
Kajberg løser i den forbindelse 
en lang række meget forskelli-
ge snerydningsopgaver – både 
for private, virksomhedskun-
der og offentlige institutioner. 
Ring for nærmere info.”   

Slagstrupvej 66 · 5400 Bogense
Tlf. 23 30 38 60 eller 26 12 94 45

www.entreprenor-kajberg.dk
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Nyt plansystem optimerer 
produktion og levering

Kvindevadet 15  · 5450 Otterup · Tlf. 64 82 14 38
nm@nislevmaskinfabrik.dk · www.nislevmaskinfabrik.dk

række forhold, det tidligere 
tog længere tid at få klarhed 
over, og det har optimeret 
vores produktionsforhold og 
kundernes leveringssikker-
hed betydeligt.« 

Flerehasteordrer 
og mere tid

»I kraft af det faktum, at 
planlægningssystemet lø-
bende afl æser en maskines 
tilstand, kan vi tage fl ere 
hasteordrer ind og samti-
dig afstemme den ekstra 
produktionstid i forhold til 
overarbejdstimer osv. Siden 
systemets indførelse er over-
arbejdsmængden nedbragt i 
en sådan grad, at vi har kun-
net ansætte en ekstra med-
arbejder til aftenarbejde. 
Plansystemet har medført, 
at folk ikke længere må ren-
de fra maskine til maskine, 
men har tid til at planlægge 

og implementere den næste 
opstilling.«

Ny dobbeltspindlet 
drejebænk

»I januar 2008 implementeres 
en NAKAMURA WT 150 i 
produktionen. Det er en avan-
ceret dobbeltspindlet dreje-
bænk med to revolvere og 
y-akse, som uden tvivl giver 

Det kører godt på 
Nislev Maskinfabrik, 
der kåredes som 
Gazelle-virksomhed i 
2005 og 06. Indenfor 
det sidste år har 
virksomheden oplevet 
en vækst på ikke 
mindre end 98,4%

»I marts 2007 fi k vi nyt plan-
lægningssystem«, fortæller 
inde haver og direktør Kennet 
Pors. »Så snart en ordre ind-
løber, indtastes alle tidsmæs-
sige parametre i systemet 
– lige fra den projekterede 
opstillingstid over emnets 
produktionstid til den tid, 
der bruges på vedligeholdelse 
af maskinen. Herved kastes 
der øjeblikkeligt lys over en 

os mulighed for at servicere 
en lang række nye kunder«, 
slutter Kennet Pors.              

CASA Arkitekterne 
profi lerer sig gennem 
spændende arkitek-
tur, der tilpasses de 
enkelte forløb og 
matcher de skiftende 
samarbejdspartneres 
spidskompetencer. Et 
godt lokalt eksempel 
herpå er Søndersø 
Lægehus

CASA Arkitekter er en lands-

dækkende virksomhed med 
afdelinger i Næstved på Sjæl-
land samt i Søndersø på Fyn. 
Ingeniør og bygherrerådgiver 
Søren Qvist Hansen startede 
d. 1. juli 2007 som projektleder 
i CASA’s Fynsafdeling, hvis 
medarbejderstab udover ham 
selv består af to arkitekter 
og en konstruktør. ”En vigtig 
del af min baggrund er 12 år 
som teknisk chef i kommunalt 
regi. Herfra har jeg stor erfa-
ring som professionel bygherre 
og ved, hvordan man agerer 
i et politisk styret system. I 
mit nuværende job kan jeg på 
den måde komme hele rådgiv-
ningspaletten rundt.”  

Værditilvækst og 
synliggørelse

”Vi profi lerer os først og frem-
mest gennem spændende 
ar kitektur, der tilpasses funk -
tionalitet, beliggenhed, dags-

lysforhold og økonomi. Vi er 
meget fl eksible i vores måde at 
arbejde på og har valgt at tage 
udfordringen i et givet byggeri 
op for herigennem at kunne 
skabe en værditilvækst. Vores 
løsningsmodeller tager både 
hensyn til kundens behov og 
byggeriets æstetiske dimen-
sion, og det vel at mærke uden 
at fordyre projektet. Vi optime-
rer arealerne og arbejder med 
kreativ brug af lysindfald – og 
på den måde hjælper vi kun-
derne med synliggørelse. Gode 
eksempler herpå er Søndersø 
Lægehus, P2 Ståls fi rmadomi-
cil i Næstved samt et boligpro-

jekt i byens centrum, der har 
opnået rosende international 
omtale. I 2005 og 06 blev vi 
kåret som Gazelle-virksomhed 
af Børsens Nyhedsmagasin, 
og CASA Søndersø står lige 
nu midt i en venskabelig kap-
pestrid med moderfi rmaet i 
Næstved om, hvem der vokser 
mest i de kommende år.”

Spændende arkitektur 
skaber synliggørelse

CASA Arkitekter ApS
Sunekær 1

5471 Søndersø
Tlf. 64 89 25 26

fyn@casa.dk
www.casa.dk
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Nordfyns Finans 

via mobiltelefon og mail. Vi 
opererer med et minimum af 
bureaukrati, og det er med til 
at sikre vores leverandører 
et meget hurtigt svar på en 
fi nansieringsanmodning og 
dermed mulighed for at kunne 
fastholde kunden og afslutte 
en handel hurtigt. Hos Nord-
fyns Finans sætter vi tilgæn-
gelighed, kundevenlighed og 
fl eksibilitet i højsædet.”

Fra gravemaskiner til 
taxaer

”Leasing er et område i kraf-
tig vækst, og vi kan trække 
på et stort netværk af samar-
bejdspartnere indenfor han-
delsfi rmaer og leverandører af 
leasing-egnede produkter over 
hele landet. Det er bl.a. entre-
prenørmateriel, landbrugsud-
styr, transportmateriel, ma-
skiner til metalbearbejdelse 
samt trucks og andet løfte-

en naturlig følge af succesen 
med Thisted Forsikring, ser 
vi i øjeblikket på muligheden 
for at tilbyde vores kunder en 
lignende forsikringsordning 
til vare- og lastvogne samt 
andet transportmateriel, og 
vi forventer at have dette nye 
tillægsprodukt på plads inden 
årets udgang.”

Nordfyns Finans
Adelgade 49

5400 Bogense
Tlf. 59 48 95 55
Fax 64 81 17 86 

info@nordfynsfi nans.dk
www.nordfynsfi nans.dk

Nordfyns Finans er 
siden etableringen 
for 14 år siden vok-
set fra én medarbej-
der – direktør Mor-
ten Larsen – til i dag 
at have en medarbej-
derstab på 10. Inden 
udgangen af 2008 
forventes antallet 
af medarbejdere at 
være vokset til 12

”Nordfyns Finans A/S er et 
100% ejet datterselskab af A/S 
Nordfyns Bank”, fortæller 
salgschef Claus Krog Nielsen. 
”Fysisk har vi til huse i A/S 
Nordfyns Banks hovedkontor 
i Bogense, men vi betjener 
kunder og samarbejdspart-
nere over hele landet. Først 
og fremmest har Nordfyns 
Finans et detaljeret kendskab 
til det lokale erhvervsliv, lige-
som vi har stor erfaring in-
denfor vores speciale, som er 
etablering af leasingaftaler og 
købekontrakter.”

Døgnåben kundeservice

”En af vores største forcer er 
evnen til at besvare kunde-
forespørgsler hurtigt - inden-
for 24 timer”, siger direktør 
Morten Larsen. ”Folk kan 
bogstaveligt talt få os i tale 
døgnet rundt. Vi er altid in-
denfor rækkevidde – både 
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grej. Vores aktiviteter omfat-
ter også fi nansiering af fi r-
mabiler, busser og som noget 
helt nyt – taxaer. Taxafi nan-
siering er et område med stort 
potentiale. Jeg har arbejdet 
med branchen gennem fl ere 
år og har et detaljeret kend-
skab til de specielle regler, der 
gør sig gældende her”, beret-
ter Claus Krog Nielsen. ”Sidst 
men ikke mindst er Nordfyns 
Finans gennem samarbejdet 
med Thisted Forsikring aktiv 
indenfor forsikring af det ud-
styr, der leases ud.”     

Det hele klares ét sted

”Med Thisted Forsikring har 
vi et særdeles konkurrence-
dygtigt produkt, der sparer 
vores kunder for at kontakte 
andre forsikringsselskaber. 
Det hele klares ét sted, og det 
sætter kunderne pris på”, siger 
Morten Larsen og tilføjer: ”som 

Claus Krog Nielsen 
til venstre, salgschef 

Søren Olesen 
til højre, konsulent
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Holger Glüsing • Pedersmindevej 16 • DK-5485 Stensby
Fax. 64 89 34 40 • www.ditss.dk • mail: hgl@ditss.dk
Microsoft Business Solutions C4, C5, XAL og Axapta

Dansk IT Service,

Søndersø

Tlf. 64 89 36 60

Mobil 21 70 84 50

v/tømrermester Jeppe Kuhlmann
Huggetvej 100 · 5400 Bogense

Tlf. 6481 2548 · Mobil 6166 2548

· Nybygning
· Tilbygning
· Ombygning

Dansk Krukkeservice
Anlægsgartner · Krukkesalg

Tlf. 30 82 82 02
www.krukkeservice.dk

Vigerslevlund Udlejning ApS
Firmaet, der er mest 
kendt for udlejning af 
festartikler og telte, 
har mange andre 
aktiviteter på pro-
grammet. De spænder 
lige fra udlejning af 
lifte og køreplader, til 
stubfræsning, trans-
port og fl ytteservice 

Vigerslevlund Udlejning & Transport ApS · Ørritslevvej 41 · Vigerslev · 5471 Søndersø 
Tlf. 64 89 23 30 · post@vigerslev.dk · www.vigerslev.dk

»Vigerslevlund tilbyder ud-
lejning af en 15 meters tele-
skoplift af mærket OMME«, 
fortæller indehaver Jens Niel-
sen. »Liften, der er monteret 
på en trailer med selvtræk, er 
meget betjeningsvenlig og let 
at manøvre rundt med. Vores 
kundekreds på dette populæ-
re område tæller både private 
og professionelle håndvær-
kere som elektrikere, malere, 
VVS’ere og tømrere.« 

Lette og fl eksible
køreplader 

»Køreplader i polyethene er 
et nyt produkt i Danmark og 
et fremragende alternativ til 
køreplader i jern. Pladerne 
måler 120x240 cm., kan tåle 
en belastning på op til 60 
tons og vejer kun 39 kg. Det 
vil sige, at kunden sparer 
udgifter til lastvogn og kran 
til udlægning og samling af 
pladerne, der har bestået di-

verse tests under ekstreme 
forhold i både kulde og varme. 
Pladerne, der kan afhentes 
eller leveres efter ønske, er 
også ideelle som belægning 
på gangarealer ved udendørs 
arrangementer.«   

Stubfræsning, transport 
og fl ytning

»Stubfræsning er et andet af 
Vigerslevlunds store specia-
ler. Vi har netop investeret i 
en ny dieseldrevet stubfræser 
med stor kapacitet. Vi fræser 
ned til mellem 20 og 30 cm 
under jordoverfl aden, så der 
er kun jord og fl is tilbage, når 
vi er færdige. Af sikkerheds-
hensyn udlejes stubfræseren 
kun med fører. På transport-
området har vi forskellige løs-
ninger indenfor krankørsel 
med 10 og 13 tonmeter kran 
på programmet. Endelig kan 
Vigerslevlund også tilbyde en 
række ydelser, når det gæl-

der fl ytteservice med lukket 
bil med lift. Ring og hør nær-
mere…« 

Bøgeløkken 2 · Thurø · 5700 Svendborg · Tlf. 2216 1343
jpxpressen@webspeed.dk · www.jp-xpressen.dk 

Ekspreskørsel overalt i Europa

JP-Xpressen.dk
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Her vokser formuen mest muligt

Fionia Banks formueplanlæggere rådgiver hele vejen rundt om kun-
dens økonomi.

Mange satser på at betale deres realkreditlån ud, inden de går på 
pension. Men i mange tilfælde vil det være en fordel at belåne boligens 
friværdi eller skifte til et afdragsfrit lån og bruge de frigjorte midler til 
at øge pensionsopsparingen, siger formueplanlægger Claus Orland 
Nielsen, Fionia Banks Formueplanlægning på Nordfyn.

I vores rådgivning kommer vi hele vejen rundt om kundens økonomi, 
så vi kan hjælpe med at optimere den samlede opsparing i frie midler, 
pension og i fast ejendom. Det får formuen til at vokse mest muligt, 
uden at der tages chancer, tilføjer han.

Claus Orland Nielsen og bankens øvrige formueplanlæggere rådgiver 
kunder med større formuer i form af frie midler, friværdi i fast ejendom, 
pensionsopsparing samt overskud i selskaber. Han er en del af det 
lokale team i Otterup Afdeling.

Specialister i baglandet
Formueplanlæggerne bakkes op af et stærkt bagland bestående af 
børsmæglere, en pensionsekspert og andre specialister i bankens 
hovedsæde.

Når det drejer sig om investering, har formueplanlæggerne en palette 
af muligheder at tilbyde. Fx investeringsforeninger, porteføljepleje og 
direkte kontakt til børsmæglere i bankens hovedsæde.

Vi hjælper med at klarlægge kundens risikoprofi l og lægge en lang-
sigtet investeringsstrategi, hvor der også kan være plads til ”hurtige 
handler” for en mindre del af formuen, siger Claus Orland Nielsen.

Du har en formue
– skal vi lægge en plan?

Claus Orland Nielsen, Formueplanlægger

Vi kalder det Formueplanlægning

I Fionia Bank drejer formueplanlægning 
sig om mere end investeringsrådgivning.

Ring 6520 4565 og hør nærmere 
eller læs mere på www.fioniabank.dk

www.fioniabank.dk www.fioniabank.dk www.fioniabank.dk

De renser, maler 
og algebehandler 
tage på hele Fyn. 

Med meterstore spuleslanger 
rykker de ud til de hustage, 
som trænger til en hjælpende 
hånd.
”Vi renser og maler bølgeeter-
nit og betontegl,” fortæller Jan 
Ærenlund, som ejer fi rmaet 
Tagrens i Bogense.”
”Vi renser taget med rent 
vand og højtryk. Efter rens al-
gebehandler vi taget, samt ef-
terser for defekte plader, som 
vi udskifter inden vi maler 
det.” ”Vi er medlem af Dansk 
Byggeri Tagmalerforening, 
og giver garanti på udført ar-
bejde.”

Alger på nye tage

Nye tage bliver indenfor 2-3 år 
belagt med mos og alger, pga. 
milde vintre, forurening, gyl-
lespredning, global opvarm-
ning, høj ph-værdi i stenene, 
o.l. ”Derfor er det vigtigt at 

algebehandle taget hvert el-
ler hvert andet år, så mos og 
alger ikke får mulighed for at 
sætte sig - det er bedre at fore-
bygge end at helbrede,” siger 
Jan Ærenlund.
”Vores kunder har mulighed 
for at tilmelde sig en service-
ordning, så vi kommer fast, 
hvert eller hvert andet år, og 
algebehandler taget,”fortæller 
Jan Ærenlund.
”Har du et nyt tag, så skynd 
dig at ringe, og få et godt til-
bud på en serviceordning, 
inden mos og alger angriber 
taget,” lyder opfordringen.
Har du et 5-10 år gammelt 
tag, er det stadig muligt at 
gøre det pænt igen.
Firmaet giver ½ pris på al-
gebehandling resten af året. 
(Normalpris kr. 10, nu kun kr. 
5, pr. m2, inklusiv moms)

Et renoveret tag 
holder længere

Tagrens, Adelgade 83
5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 33
jan@tagrensfyn.dk

ERHVERV FYN
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Farsbøllevej 2, 5471 Søndersø

Tlf. 64 83 18 80
Fax 64 83 18 84
www.dewa-smeden.dk
info@dewa-smeden.dk

DEWA Smede,
Hydraulik & VVS
Aut. VVS-installatør

● VVS installationer
● Gas- og oliefyrsservice
● Fjernvarme
● Ombygning af badeværelser
● Solvarme installationer
● Biobrændsel og stokeranlæg
● Alt indenfor smedearbejde
● Hydraulikservice

 installationer
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GARANTI

Robert Lindvig
Illustrator og Kunstmaler

Nytoftegaard Nørrebjerg Runddel 200 · 5220 Odense SØ

Tlf. 65 93 41 93
tegnestue@robert-lindvig.dk · www.robert-lindvig.dk

■ Indramning af malerier
■ Rensning af malerier
■ Passepartout skæring
■ Salg af døre og vinduer
■ Energiruder
■ Sikkerhedsglas og hærdet glas
■ Glashylder og spejle
■ Forsikringsskader, salg og service

Enggade 17 · 5400 Bogense

Tlf. 22 48 47 57

JN Glas & Indramning

Transport af stort og småt
Tilfredse kunder og 
mange af dem, det 
er hverdagen hos KN 
Transport i Bogense

Kjeld Nielsen startede sit 
transportfi rma i 1989 og siden 
da er det gået rigtig godt.
»Vi har mange faste kunder 
og det er jo tegn på, at de er 
tilfredse,« siger han.
Firmaet køre med fragtgods 
og har fl ytninger for private og 
virksomheder i hele landet.

Familiefi rma

Sønnen Kenneth Nielsen er 
fast medhjælper i fi rmaet, der 
råder over to 15 ton lastbiler 
og en 3500 kg varebil. »Jeg 
håber jo på, at han en dag 
overtager fi rmaet og kører det 
videre, for vi har mange kun-
der, og forretningen er god,« 
fortæller Kjeld Nielsen.

TV2, Danske Bank og Spare-
kassen Fåborg er nogle af de fi r-
maer, som står på kundelisten.
»De er tilfredse, fordi de al-
tid ved at de kan regne med 
os,«fortæller Kjeld Nielsen. »Vi 
smider ikke rundt med kas-
ser og møbler, men behandler 
deres ting som var det vores 
egne,« siger han.
God service er i høj kurs i en 
branche, hvor konkurrencen 
er stor. Derfor er service også 
et af deres vigtigste varemær-
ker. »Kunderne skal vide, at de 
kan stole på os både i forhold 
til tider, aftaler og i forhold 
til sikker transport af deres 
fragt,« siger Kjeld Nielsen.
Firmaet råder også over en 
300 m2 stor lagerhal, hvor man 
kan få opbevaret møbler eller 
lagerplads. På sigt vil Keld 
Nielsen gerne udvide hallen, 
så han kan tilbyde fl ere kun-
der plads til deres møbler eller 
varer.

KN Transport ved Kjeld Nielsen
Mejlskovvej 15 · Mejlskov · 5400 Bogense · Tlf. 40 17 87 01
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Tvis holder... af at opfylde køkkendrømme

sim
p
atico

.d
k

Tvis Køkkener Odense · Landbrugsvej 2 · 5260 Odense S · tlf. 66 13 18 00 · www.tvisholder.dk

Tvis Køkkener i Odense har fået nye ejere. Vagn 
Møller og Mads Salling er sammen med resten af 
teamet lige nu i fuld gang med at modernisere
butikken, så den om kort tid står klar med masser 
af nye, spændende køkkenløsninger.

Trods ombygningen er du allerede nu velkommen 
til at kigge ind og finde inspiration til din køkken-
drøm. Vi ser det som vores fornemmeste opgave 
at give dig professionel rådgivning og inspira-
tion til løsninger, som kan forvandle din drøm til
virkelighed.

Uanset om du er til det moderne, grebsløse køk-
ken med minimalistiske detaljer, det klassiske 
køkken, som hylder træets varme glød, eller det 
romantiske køkken med masser af smukke detal-
jer, finder Tvis Køkkener i Odense en løsning, der 
passer til din stil.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i en helt 
ny butik.

På gensyn 
Vagn Møller & Mads Salling

Tvis Køkkener er en del af Tvis Modulia Koncernen, som er en af landets største køkkenleverandører. Gennem mere end 50 år har Tvis Køkkener
oparbejdet en solid erfaring med at udvikle køkkenløsninger, der lægger vægt på både design og kvalitet. Tvis Køkkener er en topmoderne virksomhed 
med 380 ansatte, som hvert år producerer omkring 190.000 elementer til køkken, bad og garderobe. Læs mere på www.tvisholder.dk

www.tvisholder.dk

Vi udfører afsætning i forb. med:
· Opførelse af enfamiliehuse
· Større byggerier, skoler, erhvervsbyggeri
· Vejanlæg og pladser
· Broer mv.

Vi udfører matrikulært arbejde i forb. med:
· Udstykning af byggegrunde og landbrug

· Arealoverførelser mellem ejendomme
· Skelændringer 
· Ejerlejlighedsopdeling
· Afmærkning og retablering af skel 
· Tinglysning af servitutter mv. 

Strandvej 83 · Svendborg · Tlf. 6222 3555 · lsp@schroll-andersen.dk

Vi udfører opmåling i forb. med :
· Byggeprojekter 
· Vejprojekter
· Ledningsregistrering
· Skolerenoveringsprojekter

· Ejendoms- og lejlighedsopmåling

· Vandløbsregistrering
· Volumenberegning af afgravninger 
og påfyldninger mv.

s
Dansk Planteservice
når kvalitet, service og pris
betyder noget for dig

Vi ses lidt oftere – gør det noget?
Dansk Planteservice ApS
Stormosevej 18 · 5450 Otterup

Tlf. 2722 8528
bdk@dansk-planteservice.dk

www.dansk-planteservice.dk

Grønne planter · krukker
Pasning af indendørs plantemiljø

med og uden plantegaranti
jø

ti

· krukker
dørs pla

en plan
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PERSONLIGE KØKKENER · FULDT SERVICEKONCEPT

Invita Køkkencenter
Tlf. 62 22 20 33

Butiksindehaver Carsten Eriksen
Mob. 61 55 00 00

Erhverskonsulent Carsten Olsen 
Tlf. 63 21 22 17 · Mob. 61 55 00 07

Har du/I lyst til at opleve verden under overfl aden 
Jeg underviser i prøvedyk, scuba dive eller PADI Open Water Diver, og opefter til 

Divemaster. Jeg tilrettelægger desuden dykkerture – læs mere på www.naturogvragdyk.dk

Tlf. 6257 1962 · Mobil 2421 6008 · naturogvragdyk@paradis.dk

v/Johnnie Laursen
Vindebyvej 9
5900 Rudkøbing

D I T  Ø N S K E  ·  M I T  M Å L

Bygmestervej 6
5854 Gislev

Tlf. 62 29 13 83

Husk 
vi henter og bringer uden beregning

Torben Yndgaard
Vefl inge Skovvej 79,

5471 Søndersø

20 430 470

Udlejning af maskiner:
· Rendegraver · Jordarbejde

· Minigraver · Minilæsser
· Belægningsarbejde

Aut. Kloakmester

Blundstone Sikkerhedsstøvle

Model 305 eller 307. Brun eller sort.

Stødabsorberende såler, SUPER-stærke.

Kraftigt læder. Velegnet til industrien.

Landbruget. Fritiden. Faktisk VANE-

dannende. Endnu en australsk skønhed

fra Tasmanien

Møllergade 3, 5700 Svendborg. Tlf. 62 22 88 14

Dansk importør af Blundstene Boots, Tasmania.
Tlf.  62 21 43 10               

Ørbækvej 13-15 - 5700 Svendborg

Kyocera Business 
Partner på Fyn

KOPI, PRINT & FAX

■ Service og reparation 
   af diverse maskiner
■ Alle former for havemaskiner
■ Højtryksrensere
■ Alt fra hobby til industri

T.B.M. 
Hus-Maskinservice

29 63 10 30
Ved Thorsten B. Marcussen
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Tøj til herrer og 
damer på nettet, på 
arbejdspladsen eller 
i butik. Nu tilbyder de 
også fi rmaaftaler, så 
medarbejdere kan få 
kvalitetstøj.

Hvad gør du for dine medar-
bejdere? Det spørgsmål sen-
der Allan Petersen videre til 
fi rmaer på Fyn. Han tilbyder 
nemlig virksomheder en ny 
og spændende fi rmaaftale. En 
aftale, som betyder, at medar-
bejderne kan købe deres tøj di-
rekte på arbejdspladsen, hvad 
enten det gælder profi ltøj, el-
ler almindelig beklædning. 

Tøj og ølsmagning 

”Jeg tager gerne ud til virk-
somheder, der vil lave en fi r-

maaftale med mig. Så viser jeg 
tøj frem til medarbejderne. Det 
giver dem en ide om, hvilke 
tøjmærker jeg har og dermed 
hvilken kvalitet jeg kan tilby-
de,” fortæller Allan Petersen.
En tøjfremvisning vil han 
gerne supplere med mad, øl- 
eller vinsmagning med spe-
cialister, foredrag med f.eks. 
stresskonsulent eller et andet 
relevant oplæg, det enkelte 
fi rma ønsker. 
”Jeg arrangerer det hele og på 
den måde får fi rmaet et godt 
arrangement ud af det. Det 
vil være en rigtig god måde at 
gøre lidt ekstra for sine medar-
bejdere,” siger Allan Petersen.
Man kan se en del af forret-
ningens sortiment på Inter-
nettet, hvor det også er muligt 
at bestille tøj, med den aftalte 
fi rmarabat. Man kan selvføl-
gelig også besøge butikken i 
Søndersøcentret.

Smart tøj til 
mænd og kvinder

Tøjspecialisten
Ved Maibritt Kristensen & Allan Falk Petersen

Toftekær 5 · 5471 Søndersø
Tlf. 20769930

www.tojspecialisten.com · salg@tojspecialisten.com
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J.A. Entreprise ApS

 J.A. Entreprise er et fagligt 
velfunderet fi rma. Indehaver 
Malene Eriksen har en bag-
grund som produktionsinge-
niør, og Søren Eriksen, der 
oprindeligt er udlært auto-
mekaniker, blev autoriseret 
kloakmester i 2005. I dag er 
han teknisk chef for J.A. 
Entreprises 19 medarbejdere. 
»Flere af vores dygtige medar-
bejdere har været med helt fra 
starten i 1989«, fortæller Ma-
lene Eriksen. »De ansatte re-
præsenterer alle entreprenør-
branchens faggrupper – jord, 
beton, belægning og kloak.« 

Underboring og ramning 
af stålrør

Kundekredsen er både er-
hvervs- og privatkunder. På 
privatområdet ligger de typi-
ske opgaver indenfor kloak, 

Søndergårdsvænget 10
5450 Otterup

Tlf. 64 82 15 72
Mobil 22 68 06 25

jaentreprise@mail.dk
www.ja-entreprise.dk

minirens-/nedsivningsanlæg 
samt belægning i form af fl i-
ser. »Når det gælder erhverv, 
løser vi bl.a. en lang række 
opgaver for Naturgas Fyn. 
Underboring er sammen med 
kloakrenovering og ramning 
af stålrør blandt vores spe-
cialer«, beretter Søren Erik-
sen. »Her arbejder vi med rør, 
der spænder fra 75-406 mm i 
diameter. J.A. Entreprise er 
medlem af Dansk Byggeri og 
lægger vægt på, at samtlige 
opgaver løses med kvalitet 
for øje, og at alle regler bliver 
overholdt. Vores sikkerhed er 
kundens sikkerhed.«

37 JCB-maskiner siden 
1989

J.A. Entreprise kører med nyt 
maskineri over hele linjen. In-
gen maskiner er mere end 3 år 

gamle. »Vi kører med JCB-ma-
skiner og har netop investeret 
i en ny traktor og vogn, som 
dog ikke er JCB. JCB står for 
driftssikkerhed og kvalitet, og 
siden 1989 har vi indkøbt ikke 
mindre end 37 JCB-maskiner 
i alle størrelser og til alle for-
mål. I dag råder vi over 4 mi-
nigravere, 3 rendegravere, 1 
fl iselægger, 1 minilæsser, en 
8 og en 20 tons gravemaskine 
samt en velassorteret afdeling 
med diverse«, slutter Malene 
Eriksen.   

Familiefi rmaet blev grundlagt i 1989 af indehaver Malene Eriksens far.
I juni 2006 overtog Malene og ægtemanden Søren driften af J.A. Entreprise, 

der løser alle opgaver indenfor entreprenørfaget 

ERHVERV FYN
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Bogense Hotel
                      Anno 1822-2007

● Byens ældste hotel med 
moderne comfort

● Hyggelig restaurant med 
varieret a la carte kort

● Hotellet har 50 værelser samt mange kursus-
faciliteter såsom et mindre lokale specielt indret-
tet til kurser med diverse AV-udstyr såsom TV, 
video, overhead, lærred, whiteboard, flipover 
m.m.

Adelgade 36 · 5400 Bogense
Tlf. 6481 1108 · Fax 6451 3604
www.bogensehotel.dk
info@bogensehotel.dk

Dagskursusfra 235,- pr. personKursusdøgnfra kr. 525,- 

Topkapning og træfældning af vanskelige træer. 
Bruger lifte og kraner til opgaverne, hvis det er det sikreste. 

Beskæring og træpleje af løvtræer.
RG 1635 bredde er 88 cm og 35 hk (vægt 595 kg)

RG 50 super bredde 90 cm og 66 hk (vægt 1480 kg)

TB Stubfræsning
Tomas Boller · Rugårdsvej 906 · Hindevad · 5471 Søndersø

Tlf. 66 16 67 82 · Mobil 40 21 77 44 · www.tbstubfraesning.dk

Liebhaverbolig, er-
hvervsbygning eller 
parcelhus – tegnestu-
en kan tegne lige det 
du står og har brug for

I familien Gregersen fra Skov-
by-kanten er murerfaget i et 
par generationer gået i arv 
fra far til søn. Per Gregersen 
fortsatte traditionen og fi k 
svendebrev i 1995, men har 

siden hen taget en arkitektud-
dannelse. Herefter var han på 
tegnestue, inden Arkitektfi r-
maet Skovbygaard blev etab-
leret i 2004.
Opgaverne kan være lige fra 
projektering af fabrikshaller 
over rækkehuse til etagebyg-
geri samt beregning af energi-
rammer. ”Opgaverne er mang-
foldige og det giver variation i 
hverdagen og det er helt fi nt,” 
siger Per Gregersen.
Som niche projekterer arki-

tektfi rmaet patriciervillaer 
over hele landet i skarp kon-
kurrence med bl.a. hovedsta-
dens arkitekter.
”Vi håndterer byggeprojektet 
fra start til slut. Fra det første 
skitseforslag til det færdigbyg-
gede projekt står klar til brug. 
Det er trygt for kunderne,” 
fortæller han.

Se bygningen for dig

Alle tegninger bliver tegnet 
i 3D og de muligheder det gi-

ver for visualiseringer er en 
stor fordel for kunderne. ”Det 
giver en god fornemmelse af, 
hvordan de forskellige rum vil 
fungerer i forhold til hinan-
den,” forklarer Per Gregersen. 
Det er også meget brugbart, 
når fx en tilbygning skal mat-
che et eksisterende hus.

Skaber plads 
og tag over hovedet

Arkitektfi rmaet Skovbygaard ApS · Middelfartvej 79 · Skovby · 5400 Bogense · Tlf. 64813986
www.skovbygaard.dk · info@skovbygaard.dk

ERHVERV FYN

Torbens 
RADIO & TV

Reparation & salg af:
· Radio
· EDB
· Video
· TV overvågning
· TV
· Antenner
· Paraboler

Mosevej 19 · Kassemose
5400 Bogense

Tlf. 64 81 36 97
Tlf. 23 31 53 54
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• Møder
• Selskaber op til  150 personer
• Værelser
• Firmafester
• Dinertransportable

Søndersø Kro
Odensevej 3
5471 Søndersø
Telefon 64 89 10 14

Det er ren luksus!
...med malerens egen maling

v/Malermester 
Bjarne Toft Hansen A/S
Sjællandsvej 4 · 5400 Bogense

Åbningstider: Mandag-torsdag-fredag  kl. 15.00-17.30
 Lørdag  kl. 9.00-13.00

TILBUD

299.-

Mester 5
Vægmaling i glans 5. Velegnet til vægfl ader, 
hvor der ønskes et mat udseende. 10 ltr.

Mester 10
Stærk vægmaling i glans 10, tåler hyppigere 
rengøring. 10 ltr.

TILBUD

399.-

kaempe@tele2adsl.dk
www.kaempes.dk

N
O

RDFYNS BUSSER

KÆMPE TAXI

v/Hans Kæmpe
64 84 11 69

Klaus Berntsensvej 31
5471 Søndersø

Bogense:
64 81 11 69

· Døgnvagt
· Liftbusser
· Taxa- og buskørsel
· 4-8-12 pers. vogne

· Al turistkørsel
· 19-30-50 pers. vogne 
· Ring og få et godt     
  tilbud
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Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

Montana kontorindretning
Fleksible løsninger efter opgave!

– løsninger til bedre kontormiljøer...

En moderne optiker kan mere, 
end man på forhånd regner med

Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg
Telefon 62 22 30 01

Ole Pullich, indehaver 
af OP Maskiner har i 
samarbejde med byg-
germester Hans Jør-
gen Jensen fra HJ Byg 
i Søndersø udviklet en 
helt ny form for gips-
skærevinkel til brug i 
byggebranchen

”Den nyudviklede gipsskæ-
revinkel vejer næsten ingen-
ting, og det giver en høj grad 
af mobilitet og hurtighed i de 
enkelte processer”, fortæller 
Ole Pullich. ”Herved lettes 
tømrernes arbejdsgange bety-
deligt ude på montagepladser-
ne. Som professionelt værktøj 

betragtet imødekommer den 
alle de traditionelle krav, der 
overhovedet kan stilles til en 
gipsskærevinkel. Det ny pro-
dukt fremstilles på OP MA-
SKINER og kommer i hande-
len fra d. 1. december i år”.    

Brænder for 
produktudvikling

OP MASKINER, der grund-
lagdes i 2000, henvender sig 
til industrien og autobranchen 
samt til diverse produktions- 

og håndværksvirksomheder 
– bl.a. i byggesammenhæng. 
”Jeg brænder for at udvikle nye 
produkter”, siger Ole Pullich 
engageret. ”I autosammen-
hæng har jeg bl.a. udviklet 
en lift til Mercedes i Odense, 
hvis specielle konstruktion 
sikrer, at medarbejderne i 
kommunens genvindingsaf-
deling for pap og papir skånes 
for gentagne ”høje løft”. Også i 
mindre skala har jeg arbejdet 
med automobiler, idet jeg har 
udviklet en maskine til brug 
i.f.m reparation og vedlige-
hold af dæk til fjernstyrede bi-
ler. Andre vigtige aktiviteter 
i OP MASKINER er opbyg-
ning og fl ytning af maskiner 
og almindeligt smedearbejde 
– herunder rustfrit samt di-
verse specialopgaver.” 

Fynsk opfi ndelse i handlen 
fra 1. december

OP MASKINER ved Ole Pullich
Kosterslevvej 88 · 5471 Søndersø · Tlf. 64 84 25 35 · Mobil 20 12 33 17 · opm@mail.dk · www.opm.dk
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Finlandsvej 9A
Tlf. 72 45 41 01

SM STAAL ApS
Vi løser både store og små specialopgaver, 
såvel som serieproduk tioner, i vores lyse og 
effektive produktionslokaler.

▲ Kvalitet og høj finish
▲ Levering til aftalt tid
▲ Samarbejdspartner
▲ CNC – Maskinbearbejdning
▲ Certifikat svejsning i Sort – rustfri – Alu.
▲ Smede- og montagearbejde
▲ Hasteopgaver

Jakobsen
Tømrer- og 
Snedkermester

For godt håndværk

Tømrermester Jens Jakobsen
Skelvænget 9 · 5610 Assens

Tlf. 20 33 86 88 · 64 71 22 88
www.toemrerjakobsen.dk

Orden i regnskabet 
giver økonomisk tryghed og 
mere tid til dig selv. 
Bogføring af alle regnskaber 
samt konsulentsparring.

Dunhammervænget 35
5250 Odense SV

www.jvregnskab.dk
jvregnskab@yahoo.dk

Tlf. 20 83 61 81 

Vestergade 10 • Særslev • DK-5471 Søndersø  

Telefon 64 84 11 13 
thrane@thrane-el.dk • www.thrane-el.dk

   Jørn
Thraneas
Autoriseret El-Installatør

• INDUSTRI

• LANDBRUG

• PRIVATE

• NYBYGNING

• DATA INSTALLATION

• TELE INSTALLATION
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Flisegranitgaarden fl ytter i starten af det nye år i nye lokaler
Vores nye adresse bliver Mandal Allé 17, Middelfart

Tlf. 64 81 29 39
Tlf. 20 29 18 39

www.fl isegranitgaarden.dk

Briller for enhver 
smag til store og 
små.

Dorte har godt 
gang i brille-
butikken i Bogense

Røde med guldkant eller neu-
trale grå – i Dortes Briller 
kan du sikkert fi nde lige det 
par briller som passer på din 
næse.
” Jeg er ikke en discount butik, 
men jeg forsøger at have bril-
ler i enhver prisklasse, fortæl-
ler Dorte Baden. Jeg indkøber 
de briller, som jeg selv kan stå 
inde for rent kvalitetsmæs-
sigt og discountbriller passer 
derfor ikke ind i min butik,” 
mener hun.

Brillemode

”Moden indenfor briller er 
vokset og mange skifter oftere 
briller i dag end tidligere,” 
fortæller Dorte Baden, som 
startede forretningen for 2½ 
år siden.
”Jeg forsøger at følge med de 
trends, der er indenfor briller, 
men jeg vil også have de klas-
siske stel så fru Hansen på 83 
år kan fi nde det par hun kan 
lide,” siger hun.
Et kik rundt på hylderne giver 

indtryk af et stort udvalg. Det 
kan derfor også være svært 
for nogen at bestemme sig for 
et par. Af samme årsag kan 
kunderne låne 3-4 par briller 
med hjem, så man har god tid 
til at beslutte sig før købet.
”Det kan være svært lige at 
fi nde den rette brille til hver 
enkelt kunde, men så kan 
jeg jo for det meste skaffe det 
stel eller den farve kunderne 
vil have, det er ikke noget 
problem slutter Dorte og sæt-
ter et par briller på næsen af 
endnu en kunde.
Kontaktlinser og solbriller 
er der også i forretningen, og 
så kan man få repareret sine 
briller, hvis der er behov for 
det.

Hun har øje for briller

Dortes Briller
Adelgade 60

5400 Bogense 
Tlf. 64 86 13 00 

mail@dortesbriller.dk
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Trækker du stikket ud 
i tordenvejr?

LEVERANDØR 
AF 
SIKKERHED

Højsæsonen for tordenvejr nærmer sig, men elinstallatio-
ner og elektronisk udstyr i dit hjem eller din virksomhed 
KAN beskyttes effektivt mod skader som følge af lyn. 
Spørg os hvordan, eller se mere på www.desitek.dk

DESITEK A/S · Sunekær 8 · 5471 Søndersø · Tlf. 6389 3210

SIMPLY CLEVER

ŠkodaOctavia 2.0 TDI – nu fra 277.000 kr.
Prisen er ekskl. lev. omk. (3.480 kr.) og laktillæg. Forbrug 18,2 km/l. CO2 149 g/km. 

Den viste bil kan være monteret med ekstraudstyr. Octavia 2.0 TDI Van fås fra 195.215 kr. inkl. moms.
Tilbuddet er gældende så længe lager haves og bilen skal være indregistreret senest 31/12 2007

ŠkodaOctavia TDI Turbo Diesel.
Nu 33,3% ekstra til samme pris

Særslev Autoværksted
Østergade 13,16-18 • 5471 Søndersø

Åbn.tider: Man-Fre: 9.00-17.00 • Lør: Efter aftale • Søn: 13.00-17.00
Telefon: 64841177 • www.skoda-saerslev.dk

Forhandler af:

• Microsoft

• Norman

• SPAMfi ghter

• SummaSummarum

• TDC produkter

www.moduldata.dk 
email@moduldata.dk

64 83 10 66

IT-løsninger indenfor:

• Hjemmesider

• Internetsikkerhed

• Netværk og kommunikation

• SPAM fi ltrering

• Virusbeskyttelse

• Økonomisystemer

ModulData - din lokale IT-partner…
Farsbøllevej 22 · 5471 Søndersø

Tlf. 64 83 10 66 · Fax. 64 83 10 99
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I 2005 grundlagde 
Michael Storgaard og 
Bruno Larsen deres 
nordfynske anlægs-
gartnerfi rma Dansk 
Krukkeservice. I 
starten havde virk-
somheden hovedsæde 
i Michaels forældres 
garage i Munkebo 
– et domicil der dog 
hurtigt blev for småt

Michael Storgaard og Bruno 
Larsen er henholdsvis uddan-
net anlægs- og væksthusgart-
nere med fl ere års erfaring. 
Kun 2 måneder efter virk-
somhedens debut blev fi rma-
ets aktiviteter udvidet til også 

at omfatte anlægsarbejde. ”I 
kraft af vores baggrund har vi 
et solidt fundament for at råd-
give vores kunder og opfylde 
deres ønsker og behov – både 
når det gælder planter, kruk-
ker, have og anlæg.”, siger Mi-
chael Storgaard.

Inden og 
udendørskrukker

”Med en krukkeløsning har 
kunden en smuk dekorati-
onsform, der kræver meget 
lidt pasning”, fortæller Bruno 
Larsen. ”Man skal blot huske 
at give en sjat vand en gang 
imellem. Har virksomheden 
udenomsarealer, tilbyder vi en 
totalløsning, der delvis består 
af krukkeservicering, delvis 
af vedligeholdelse af virk-
somhedens grønne arealer. 
En løsning, der gør det nemt 
for virksomheden at indfri sit 

ønske om at virke imødekom-
mende på deres gæster.

Øget virksomhedssatsning 
i fremtiden

”Hidtil er kendskabet til 
Dansk Krukkeservice ude-
lukkende blevet spredt via 
mund-til-øre-metoden og en 
god placering på internettets 
søgemaskiner”, afrunder Mi-
chael Storgaard. ”Vi har kun-
der i hele landet. I takt med 
et stigende aktivitetsniveau 
opfører vi i løbet af januar-
februar 2008 en ny lagerhal, 
hvilket vil betyde, at vi i Dan-
ske krukkeservice kan udvide 
vores i forvejen store sorti-
ment af krukker. I fremtiden 
vil vi derfor øge vores sats-
ning på virksomhedsområdet. 
Vi mener, at vi har meget at 
tilbyde.”

Mere end revision...
✓ Revision
✓ Skatteplanlægning
✓ Skattefri omdannelse
✓ Virksomhedsskatteordning 
✓ Holding
✓ Økonomisk Rådgivning
✓ EDB-budgettering
✓ Omstrukturering
✓ Aktionærrådgivning

Vor målsætning er et højt serviceniveau 
med en nær kundekontakt

REVISIONSFIRMAET JØRGEN GEERTSEN
STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

MEDLEM AF K KRESTON DANMARK SAMT KRESTON INT.

Tlf. 64 89 17 13 . Fax 64 89 34 98
geertsen@kreston.dk · www.jgeertsen.dk
Odensevej 19 . Postboks 27 . 5471 Søndersø
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Dansk Krukkeservice
Krogsbøllevej 163

5450 Otterup
Tlf. 30 82 82 02

michael@krukkeservice.dk
bruno@krukkeservice.dk

www.danskkrukkeservice.dk

– en virksomhed 
i vækst

Plæne-, liggestene, monumenter, bord-, vinduesplader, sålbænke, trapper, skulpturer og havekunst.

www.otterup-stenhuggeri.dk · www.stenshoppen.dk

OTTERUP STENHUGGERI ApS

64 82 10 71
Ørkebyvej 5 · 5450 Otterup · E-mail: mail@otterup-stenhuggeri.dk
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STIGA READY 12.796,-
NY STIGA PARK, 4 WD. HST 27.996,-
Priser excl. moms

FYNS MINITRAKTOR
v. Jens Jørgen Viby

Ringvej 10 · 5853 Ørbæk
Telefon 65 33 17 41 · 40 42 70 41

www.fynsminitraktor.dk

KIOTI - STIGA - JONSERED OG TEX AS

KIG IND

ELLER RING

OG HØR

NÆRMERE

Havrekær 38
5474 Veflinge
Tlf. 64 80 15 15
Fax 64 80 15 19

Kontakt os for information og tilbud

FAG- ELLER 
HOVED-
ENTREPRISE

Gl. Højmevej 151
5250 Odense SV
Tlf. 65 96 38 30

SMÅ SOM STORE OPGAVER

ALT I: Tømrerarbejde

 Snedkerarbejde

 Jordarbejde

 Støbearbejde

 Aut. kloakmester

w
y

Bogense Plast as
Fynsvej 14
DK-5400 Bogense
Telefon: +45 6481 1488
Telefax: +45 6481 2318
E-mail: info@bogenseplast.dkw
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IT til håndværkerpriser 
ModulData leverer 
professionelle IT-løs-
ninger til noget, der 
ligner håndværkerpri-
ser. Firmafi losofi en er, 
at det ikke behøver 
koste en formue at 
involvere en profes-
sionel IT-konsulent i 
løsningen af hverda-
gens IT-problemer.

”Oprindeligt er jeg uddannet 
informatikassistent. I 2005 be-
sluttede jeg imidlertid at etab-
lere egen virksomhed efter 8 
år som ansat i en stor virksom-
heds IT-afdeling, og det har jeg 
ikke et øjeblik fortrudt”, fortæl-
ler indehaver Brian Steensen. 
”ModulData er certifi ceret Mi-
crosoft Small Business Specia-
list og har 2 faste medarbejdere 
inklusive mig selv. Mit fagom-
råde er salg, reparationer og 
konsulentopgaver, og min sam-
arbejdspartner Mikael Hansen 

står for alt indenfor CMS, hjem-
mesider og programmering. Vi 
servicerer bl.a. håndværkere, 
revisionsfi rmaer, kommuner, 
advokatkontorer, ejendoms-
mæglere, produktionsvirksom-
heder og skoler/uddannelsesin-
stitutioner.” 

Individuelle 
serviceaftaler

”Vores kerneområde er service 
og support – herunder remo-
tesupport og individuelt tilret-
telagte serviceaftaler. Her er 
en af vores nyeste kunder Fa-
cadeXperten i Søndersø, hvis 
server vi har opgraderet, så 
brugerne har fået hurtigere 
svartider på systemet, samtidig 
med at lagerpladsen er udvidet 
til ca. det 4-dobbelte. Andre ak-
tiviteter er internet, netværks- 
og webløsninger (ModulCMS), 

Farsbøllevej 22 · Gamby
5471 Søndersø
Tlf. 64 83 10 66
www.moduldata.dk

ModulData
- din lokale IT-Partner...

hosting og sikkerhed herunder 
antivirus, antispam, fi rewalls 
og backup.” 

SummaSummarum

”ModulData er certifi ceret 
forhandler af SummaSum-
marum, der er et prisbeløn-
net økonomisystem til mindre 
virksomheder, iværksættere 
m.m. Programmet fi ndes i tre 
udgaver. Standardudgaven 
kan fås for under 1000 kr., og 
det er vel at mærke inklusive 
ubegrænsede datamængder. 
Man skal altså ikke løbende 
købe mere plads, tillægsmo-
duler og lignende for at holde 
systemet kørende. Kontakt 
ModulData for nærmere info - 
vi står parat med professionel 
og venlig betjening i et sprog, 
som med lethed kan forstås af 
ikke-computereksperter…”
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Casio XJ-S31 "super slim" er en af markedets mest kompakte projektorer 
lige til at komme i tasken sammen med den bærbare PC. 

Med en størrelse som et A4 ark og en højde på kun 42 mm 
bliver det ikke meget mindre. Det eneste der ikke er småt er 
kvalifikationerne som står mål med mange større modeller. 

XGA opløsning, 2000 Ansilumen, høj kontrast og fin farvegengivelse 
sikrer dig flotte fremvisninger fra både PC og video.

LILLE PROJEKTOR, LILLE PRIS

KØB INDEN 15.12.07 
RABAT 1.000,- 

6.295,-
NORMALPRIS KR. 7.295,-
PRIS ER EX. MOMS & LEVERING

S V E N D B O R G V E J  3 9  5 2 6 0  O D E N S E  S   7 0  2 0  2 9  5 5

Fyns Truck & Hydraulik 
Service er sikker service

Indehaver Bent Erik 
Christensen har over 
30 års erfaring inden-
for salg, service og re-
paration af hydraulik, 
motorer, trucks, løfte-
vogne og kraner. Det 
samme gælder smede 
og maskinarbejde 

Fyns Truck & Hydraulik 
Service, der grundlagdes i 
1995, har p.t. 2 ansatte. ”Vi 
yder professionel rådgivning 
– både omkring salg, service 
og reparation”, fortæller inde-
haver Bent Erik Christensen. 
”Vi sælger rigtigt mange nye 
og brugte gaffeltrucks og til-
byder i den forbindelse alle 
former for reparation og ser-
vice. En stor succes på salgssi-
den er palleløftere af mærket 
MIC.” 

Førende indenfor 
hydraulik

”På hydraulikområdet fører vi 
et kæmpe udvalg af slanger 
og fi ttings, ligesom vi er spe-
cialiserede indenfor stempler. 
Også når det gælder paknin-
ger O-ringe og manchetter 

til ompakning af cylindre og 
pumper, er Fyns Truck & Hy-
draulik Service blandt øens 
førende. Derudover fremstil-
ler vi brændstofslanger til 
dieselmotorer, og sidst men 
ikke mindst har vi stor kapa-
citet, når det gælder luftslan-
ger, trykluftsnipler og ditto 
pistoler. For hele sortimentet 
gælder det, at vi er leverings-
dygtige i såvel standard som 
specialfremstillede løsninger. 
Fremover vil vi gennem in-
ternettet satse mere på den 
udadvendte side af vores ak-
tiviteter”, slutter Bent Erik 
Christensen. 

FTH Service · Ørkebyvej 1B · 5450 Otterup
Tlf. 64 82 22 09 · fthservice@mail.dk · www.fthservice.dk

Slanger og fi ttings

Hydraulikstempler, pakninger, 
O-ringe og manchetter

Øverst – brændstofslanger til 
diesel. Nederst –  luftslanger



Ved Marianne Vitus
Hasselvænget 10 · Lundeborg · 5874 Hesselager

Tlf. 51 89 44 22 · PostTil@VitusCura.dk  · www.VitusCura.dk
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Når personlig trivsel 
er vigtig…

VITUS CURA udfører 
krise-hjælp og afvikler 
oplevelsesorienterede 
samtaler i virksom-
heder med medarbej-
dere, der af den ene 
eller anden årsag ikke 
trives i jobbet og som 
gerne vil have den 
selvindsigt, det kræ-
ver at komme videre 

”Oprindeligt er jeg uddannet 
økonom med speciale i interna-
tional markedsføring”, fortæl-
ler indehaver Marianne Vitus. 
”Før jeg videreuddannede mig 
til psykoterapeut beskæftige-
de jeg mig gennem en årrække 
med mennesker og logistik i 
Management- og IT-branchen. 
Her kommunikerede jeg med 
mennesker på begge sider af 
skrivebordet, og dette arbejds-
felt gav mig stor viden og erfa-
ring m.h.t. at kunne tale med 
folk udenom enhver branches 
indforståede fagsprog. Denne 
viden bruger jeg i dag, når jeg 

arbejder i virksomhederne. Ar-
bejdssted er hele DK.”

Stor erfaring i 
krisehåndtering

”Fra januar 2008 får jeg mit 
eget radioprogram i Radio 
Diablo på 107,7 og 105,4 MHz, 
der kan høres på det meste af 
Fyn og Vestsjælland. Program-
met tager en række temaer 
under behandling – f. eks. 
konfl iktløsning på arbejds-
pladsen og personlige kriser 
som skilsmisser og alminde-
lige eksistentielle overvejelser 
om livet og døden samt vores 

imødegåelse og håndtering af 
akut opståede kriser. Hvordan 
reagerer vi, og hvad stiller vi 
op? Med hensyn til krisehånd-
tering har jeg stor erfaring, 
idet jeg medvirker i Offerråd-
givningen under Fyns Politi-
kreds, i hvis regi jeg bl.a. yder 
professionel assistance – f.eks. 
i forbindelse med busulykken 
på Svendborg Rutebilstation i 
efteråret 2006.”      

Ferie og terapi

”På sigt har jeg planer om at 
etablere et center for psykote-
rapi i Lundeborg. Her vil folk 
på én gang kunne deltage i 
korte som længerevarende 
kursusforløb – f. eks. omkring 
emner som familierelationer 
eller spiseforstyrrelser – og 
samtidig kunne drage nytte 
af lokalområdets rekreative 
feriemuligheder.” 

Kortermann-IT har 
overtaget KIRIT Computer

”Med overtagelsen af KIRIT 
har vi fået tilført en spæn-
dende kundeportefølje samt 
tilført virksomheden et gene-
relt løft i vidensniveauet.” 

Direktøren bliver 
IT-konsulent

”Vi er glade for, at den tidli-
gere KIRIT- ejer Kim Fagerli-
Schmidt har valgt at fortsætte 
i vores regi som IT-konsulent. 
Kim vil fortsat yde lokal ser-
vice og support til sine nuvæ-
rende såvel som kommende 
kunder på Langeland, og ef-
tersom han er bosiddende på 
øen, kan computere til repa-
ration fortsat indleveres på 
hans adresse. Kortermann-
IT kan det hele, og skulle der 

være noget vi ikke kan, kan 
vi trække på et stort netværk 
af gode samarbejdspartnere. 
Vores ydelser omfatter IP-te-
lefoni, servere, netværk, Pc’er, 
mobile enheder, økonomisy-
stemer, telefoni generelt, Web, 
Hosting og anti-virus - herun-
der sikkerhed. I takt med en 
stigende efterspørgsel har vi 
planer om løbende at øge an-
tallet af IT-konsulenter i takt 
med kundernes behov.”    

Kortermann-IT
Jessens Mole 1

5700 Svendborg
Tlf. 70 300 330

Mobil 28 904 474
www.kortermann-it.dk
info@kortermann-it.dk

1. juni 2007 overtog Kortermann-IT den langelandske IT-virksomhed KIRIT Computer. 
Kortermann-IT har derved fordoblet medarbejderstaben, men yder fortsat en professionel 
og personlig service og taler et sprog, kunderne forstår
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Alt indenfor tryksager, s/h- og farvekopi
Skilte- og autodekorationer

Solfilm til biler, forretninger, kontorer
Storformatprint til f.eks. messer m.v.

Banner · Flag · Reklameting · Tampontryk
Priseksempel:

Lightere med tryk fra 1,90 pr. stk.
Kuglepenne med tryk fra 1,65 pr. stk.

Storformatprint fra 250 kr. pr. m2

Autodekorationer fra 2500 kr. · Solfilm fra 1700 kr.

Grøftebjergvej 87 · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 64 47 42 77 · Fax 64 47 42 78

Alt indenfor tryksager, s/h- og farvekopi
Skilte- og autodekorationer

Solfilm til biler, forretninger, kontorer
Storformatprint til f.eks. messer m.v.

Banner · Flag · Reklameting · Tampontryk
Priseksempel:

Lightere med tryk fra 1,90 pr. stk.
Kuglepenne med tryk fra 1,65 pr. stk.

Storformatprint fra 250 kr. pr. m2

Autodekorationer fra 2500 kr. · Solfilm fra 1700 kr.E
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Kan du holde 
kølekæden?

Ellers spørg til Dan-Cool køleopbygning!

Kertevej 25 . 5560 Årup . Tlf. 64 43 18 47

www.dan-cool.dk
Stationsvej 43 · 5771 Stenstrup · Telefon 6226 3777

www.hostommy.dk

Spisestedet

Hos Tommy
Julemenu

Hvide sild m/karrysalat. Fiskefi let m/remoulade 
og citron. Rejer m/mayonaise og citron. 

Skinke og medister m/grønkål og brunede 
kartofl er. Lun leverpostej m/bacon og 

champignon. Æblefl æsk m/fl æsketerninger. 
Mørbradbøf i sauce m/bløde løg. 

Osteanretning m/druer, Ris á la mande 
m/kirsebær sauce. Kiks, brød og smør

Kun 158 kr. pr. couvert

Alt i Diner 

Transportable

Smørrebrød &



Den ny Opel Vivaro er et fl eksibelt arbejdskøretøj med en af klassens laveste 

højt omdrejningsmoment og smart ekstraudstyr som ESP® og parkeringsassistance. 

Kom ind til os og få en prøvetur. www.opel.dk

Opel Vivaro. Pris fra 161.936 kr. ex. moms.

2

Opels 5 serviceløfter.

1 Quickservice/diagnose uden tidsbestilling.

2 Sliddele udskiftes samme dag.

3 Vi tilbyder alternativ transport.

4 Service-hotline.

To års Opel Assistance i hele Europa.5

Køb Opel Vivaro og spar 9.818 kr. ex. moms 

Lige nu får du en Guldpakke* til 0 kr. (værdi 9.818 kr. 

ex. moms), når du køber den ny Opel Vivaro. Pakken 

indeholder aircondition med afkøling i handskerummet, 

centrallås, el-betjente opvarmelige sidespejle, forsæder med 

varme, el-betjente sideruder og fjernbetjening af radio/CD 

i rattet.

En kompetent 
    arbejdskammerat.

læssehøjder (53 cm). Vivaro har flot design og interiør, Euro 4-motorer med 

*Tilbudet gælder t.o.m. 30.09.2007. Leveringsomkostninger er ikke inkluderet i prisen. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 9,4-12,6 km/l, CO  214-253 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.
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God service og 
tyske kvalitetsbiler
Den 1. april 2006 over-
tog indehaver Morten 
Madsen ved et gene-
rationsskifte rattet i 
familiefi rmaet efter 
sine forældre, der 
kørte bilforretning og 
værksted gennem 34 
år. I dag tæller fi rmaet 
udover indehaveren 2 
svende og 1 lærling

”Vores værkstedskunder er 
sikret kvalitetsydelser over 
hele linjen, idet vores dygtige 
mekanikere mindst 2 gange 
årligt deltager i diverse efter-
uddannelsesforløb i Autome-
ster-regi”, fortæller indehaver 
Morten Madsen. ”Derudover 
benytter vi de mest moderne 

testere og andet elektronisk 
udstyr, så værkstedet hele ti-
den er 100 % up to date m.h.t. 
at servicere de nyeste biler på 
markedet. Som Automester-
værksted har vi autorisation 
til at stemple kundens ser-
vicebog, så garantien opret-
holdes. Vi mærker tydeligt 
en stigende aktivitet indenfor 
service og reparation på nyere 
biler.”

Bilsalg i kraftig vækst

M. Madsen Automobiler im-
porterer nyere brugte biler 
af mærkerne BMW, Audi 
og Mercedes fra Tyskland. 
”Tom Poulsen, som er min 
samarbejdspartner i Berlin, 
håndplukker de tyske kvali-
tetsbiler, som så sælges her-
fra”, beretter Morten Mad-
sen. ”Prisniveauet ligger fra 
250.000 kr. og opefter.  På 
byttebiler ligger priserne fra 

20-30.000 kr. og opefter. I 
kraft af de gode konjunkturer 
og en intensiveret indsats på 
internettet er vores bilsalg i 
kraftig vækst. Vi har kunder 
i hele landet. Hovedparten er 
fra Fyn og de større danske 
byer, men slutsedlerne vidner 
også om postnumre fra så ek-
sotiske lokaliteter som Ærø, 
Als og Bornholm. Kig ind og 
se vores store udvalg i brugte 
biler.” 

M. Madsen 
Automobiler

Værksted: 
Åbakkevej 1 
5462 Morud

Udstilling: 
Rugårdsvej 763

5462 Morud
Tlf. 65 96 48 55
Tlf. 51 26 00 88

www.mmadsenauto.dk

Autoimport Nordfyn
Østergade 34 - Særslev

Tlf. 64 84 11 87 eller 20 23 11 87

Agerskov Auto
ved Rene Agerskov

Service og reparation 
af alle bilmærker
Nyeste i aircon og testudstyr
Lejebil ved reparation

Tårnbjergvej  1 · Ullerup · 5485 Skamby

Tlf. 64 89 13 03
Dit værksted for fremtiden

Papsnedkeren v/ Michael Petersen, Tlf. nr.  28 91 64 66 
Fax nr. 66 13 42 90, www.papsnedkeren.dk

10 års erfaring i
• Emballagerådgivning • Udvikling • Produktion

Der er noget om snakken
– når du har ridser i lakken…

Vores farve-database er der 51.374 
opskrifter, og de kan hver især tones i det 
uendelige, hvis behovet skulle melde sig

Vi kan også klare: 
Borde, stole, køkkener og andre varer

Fuglsbølle Autolakering
Fuglsbøllevejen 18 · 5900 Rudkøbing 
Tlf. 62 50 11 85 · fax 62 50 11 66

51.374 opskrifter på lakeringsfarver
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Nordfyns 
Bilpleje
Den 1. august 2007 
tog Nordfyns Bilpleje 
sine nye store lokaler i 
Særslev i brug, og her-
med blev der plads til 
at udvide forretnings-
området på fl ere fron-
ter. Nordfyns Bilpleje 
er en virksomhed med 
mange jern i ilden

”Nordfyns Bilpleje dækker alt, 
hvad der hedder ud- og indven-
dig kosmetisk vedligeholdelse 
af alle slags biler”, beretter 
indehaver Claus Hansen. ”Det 
er bl.a. polering, lakforsegling 
samt rens af sæder og indtræk. 
Udover at have en positiv kos-
metisk effekt beskytter en lak-
forsegling bilen mod alle slags 
påvirkninger fra vind og vejr 

hele året rundt. Ikke mindst 
nu, hvor vinteren nærmer sig, 
vil det være en god ide at få 
lakforseglet sin bil.” 

Succes med dæk og fælge

”Salg og montering af dæk og 
fælge er en aktivitet, jeg med 
stor succes har kunnet tilbyde 
kunderne gennem det sidste 
års tid. Både bilens køreegen-
skaber og stabilitet øges bety-
deligt med vinterdæk, og det 

gælder ikke bare i perioder 
med sne, men helt generelt. 
Når temperaturen nærmer sig 
et gennemsnit på omkring 7 
grader celsius i dagtimerne, 
er det tid at få vinterdækkene 
monteret.” 

Pænere brugte biler

”Sidst men ikke mindst har 
forretningen som noget helt 
nyt fået salg af brugtvogne på 
programmet. Jeg har aftale 

om opkøb af brugtvogne med 
en række autoforhandlere, 
og fører biler af alle mærker 
indenfor kategorien ”pænere 
brugte biler”. Prismæssigt 
befi nder køretøjerne sig i den 
overkommelige ende af skala-
en med maksimalpriser på 60 
– 70.000 kr. Fremtiden kom-
mer til at byde på en intensi-
veret satsning på denne del af 
forretningsområdet. Kig ind 
og gør en god handel.” 

Autoimport Nordfyn
Autoimportnordfyn.

dk importerer og 

sælger brugtvogne 

– primært af mær-

kerne Audi og VW. 

Bilerne kommer fra 

Tyskland, Italien, 

Frankrig og Luxem-

burg og forretningen 

har altid masser af 

gode tilbud, der 

matcher ethvert 

behov og enhver 

økonomi. Hvad vi 

ikke har, skaffes 

efter kundens valg 

”Hos Autoimportnordfyn.dk 
imødekommer vi folks indivi-
duelle ønsker”, fortæller inde-
haver Bjarne Knudsen. ”I kraft 
af den kompetente indsats fra 
en række dygtige samarbejds-
partnere i Tyskland og Italien 
er vi i stand til at indkredse de 
helt rigtige biler til vores kun-
der. Priserne ligger fra 5000 til 
250.000 kr., og årstalsmæssigt 
spænder vi fra 1992 til 2000 
Omkring 80 % af bilerne står 
uden syn og afgift, og dermed 

kan kunden selv vælge, om 
bilen skal være på hvide eller 
gule plader. På klargørings-
området samarbejder vi med 
et lokalt bilplejefi rma.”

Specialbiler, styling og 
reservedele

”Gennem de seneste år er fo-
kus drejet fra ældre prisbil-
lige biler til nyere og mere 
eksklusive modeller, ligesom 
salget af specialbiler er steget 
væsentligt.  Her taler vi bl.a. 

om biler med blødt tag af ca-
briolet-typen. En sideaktivitet 
til import og bilsalg er styling 
af biler. På dette specialom-
råde kan jeg det hele – lige 
fra montering af specialfælge 
til nye ”skørter” for og bag på 
køretøjerne. Sidst men ikke 
mindst har jeg parallelimport 
af reservedele til VW og Audi 
på programmet. Reservede-
lene kan skaffes fra dag til 
dag. Kig ind og tjek vores gode 
tilbud.”   

Nordfyns Bilpleje
Østergade 4, Særslev

5471 Søndersø
Tlf. 61 33 37 98

claus@nordfyns-bilpleje.dk
www.nordfyns-bilpleje.dk 

www.hjulskift.dk  

Autoimportnordfyn.dk ApS · Østergade 34 · Særslev · 5471 Søndersø 
Tlf. 64 84 11 87 · Mobil: 20 23 11 87 

nordfynscarstyling@tdcadsl.dk · www.autoimportnordfyn.dk

Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 8.30 - 17.30
Fredag kl. 8.30 - 16.00 · Lørdag Lukket · Søndag kl. 12.00 - 16.00
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Salget er i fuld gang. 

Skynd dig – væ
lg drøm

m
e-

huset! Priserne starter ved 

kr. 1.385.000,- og op til 

kr 1.935.000,-

E
n lille bid af Skotland...

... skotsk inspireret linksbane. B
landt de bedste golfbaner i E

uropa...

B
ørsen skriver:

» - luksuriøse nyskabelser for dansk golf...«
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Salg/udlejning
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rasserie/selskabslokaler

106 putbunker/18-huls bane
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