
NR. 11 · 27. ÅRGANG · NOVEMBER 2008

FOCUS på Nordfyn

Udsendes til virksomheder på Fyn  
og i Trekantområdet.

Gyldensteen Golf

Sport, passion og livsstil
Side 15

Side 13

JA Entreprise

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

Tlf. 64 82 15 72
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TotalTruck Side 5

Nordfyns Finans  Side 7

Skamby EL  Side 9

Jysk Køkkenlager Side 11

Vissenbjerg Storkro Side 28

Entrerør ApS

Fra gulvet og nedefter
Side 17

TEMA kurser og konferencer
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Ivan Nielsens Tegnestue 
 Side 8

Otterup Hotel 
 Side 10

Ledernes 
KonferenceCenter Side 26

Skovkanten  
 Side 29

Peter Hagen Sørensen 
 Side 12

Carstens Taxi 
 Side 13

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 indrettet 
til kurser med diverse AV-udstyr såsom TV,  
video, overhead, lærred, whiteboard, flipover m.m.

● Julefrokost med tag selv bord til kr. 265,- pr. person 
med musik og dans til Duo Kim Ditlevsen

 fra kl. 18.30-01.00 på følgende dage 
 28. og 29. november samt 5., 6., 12. og 13. december
● Weekendophold til kr. 495,- 
 incl. kaffe med kringle ved ankomst kl.15.00

Adelgade 56 · 5400 Bogense
Tlf. 6481 1108 · Fax 6451 3604
www.bogensehotel.dk
info@bogensehotel.dk

Dagskursus  fra 235,- pr. personKursusdøgn fra kr. 525,- 

Vi ses på...

Besøg www.guldbjergplant.dk

Din nordfynske planteskole
Sensommer og efterår - kom og se kæmpestort

udvalg af planter til haven

PLANTESKOLEN
»GULDBJERG«

v/ Frode Hemmingsen
Guldbjergvej 5 - Bogense

Tlf. 64 84 10 99

Åbent: Hverdag 8-17 - Lørdag/søndag 9-16

X
Her finder du os

Bogense
Bogense 5 kmSærslev 4 km

Odense

Lu
nd

gå
rd

sv
ej

Gu
ld

bj
er

gv
ej

S
E

 O
G

S
Å

 A
N

N
O

N
C

E
 I ID

É
N

Y
T

 D
E

N
 6

. O
K

T
O

B
E

R

Sommerfuglebusk
Mange sorter - Frit valg

1 stk. 59,-

2 stk.         9900
Roser

Pink fairy el. the fairy

5 stk. 

         12900

Planter gennem

70 år
Et bes øg værd!

NÆSTEN

ALT TIL 
HAVEN

Planter til krukker
Granit til haven

 Kvalitet  Gå en tur i haven
 Stort udvalg  Idyllisk beliggenhed ve

j

Råd

og vejledning

du kan bruge

til noget!

Nu er dettid at plante
roser og

hækplanter

 
 

 
 

 
 

 

eKom og se kæmpestort 
udvalg af planter til haven



Odense: 6395 3900 - Kolding: 7634 7800 - Haderslev: 7452 5510
Padborg: 7467 1919. www.pchristensen.eu

Lagersalg - spar op til 
kr. 25.000 pr. bil.

Mercedes-Benz 111 CDI KSV lang
7111-3506: Hvid, manuel 6-trins gearkas-
se, oliefyr, ESP, tophængt bagklap, dobb. 
passagersæde.
Serviceleasing pr. mdr. 2.817 kr.
Kontant kr. 201.900 - Spar kr. 25.308

Mercedes-Benz 111 CDI KSV kort
7111-4502: Hvid, dobb. passagersæde, 
træbund i varerum, ASSYST, tophængt 
bagklap mm.
Serviceleasing pr. mdr. 2.537 kr.
Kontant kr. 179.900 - Spar kr. 23.122

Mercedes-Benz 111 CDI KSV lang
7111-4006: Hvid, højt tag, manuel 6-trins 
gearkasse, træk, oliefyr m. timer, fartpilot 
mm.
Serviceleasing pr. mdr. 3.147 kr.
Kontant kr. 227.900 - Spar kr. 19.654

Mercedes-Benz 111 CDI KSV kort
7111-2599: Hvid, 2 enkeltsæder, 6-trins 
gearkasse, ESP, skydedør højre side, bag-
rude med klap mm.
Serviceleasing pr. mdr. 2.537 kr.
Kontant kr. 179.900 - Spar kr. 23.122

Mercedes-Benz 111 CDI KSV lang
7111-2794: Hvid, manuel 6-trins gearkas-
se, oliefyr, ESP, tophængt bagklap, dobb. 
passagersæde.
Serviceleasing pr. mdr. 2.817 kr.
Kontant kr. 201.900 - Spar kr. 25.308

Mercedes-Benz 115 CDI KSV kort
7111-1490: Sort, manuel 6-trins gearkasse, 
EPS, skydedør i højre side, el-ruder, bag-
døre mm.
Serviceleasing pr. mdr. 3.610 kr.
Kontant kr. 221.500 - Spar kr. 20.003

P. Christensen A/S

*ServiceLeasing prisen dækker alle serviceeftersyn, olie, reservedele 
og reparationer som følge af slid - ekskl. dæk og brændstof. Maks. km 
100.000 i hele perioden. Løber over 60 måneder. 20% i udbetaling. 
Priserne er ekskl. etableringsomk. og leveringsomk. Ekskl. moms. Med 
tilbagekøbsgaranti. En positiv kreditvurdering er en forudsætning. Lea-
singaftale kun via Mercedes-Benz Finans. Ret til ændringer forbeholdes.

Mercedes-Benz 111 CDI KSV lang 4x4
7111-5349: Hvid, automatgear, skydedør i 
begge sider, oliefyr m. timer, træbund i bag, 
ESP mm.
Serviceleasing pr. mdr. 3.610 kr.
Kontant kr. 259.900 - Spar kr. 19.405
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 Tyverialarm

Direktør 
Flemming Larsen

TyverialarmTyverialarmT i l

TRYGHED, ALARM OG KOMMUNIKATION

Direktør 
Flemming Larsen

Montør 
Hans Holm

Montør 
Bent Laursen

Montør 
Anker Hildebrandt

A L A R M E R  A p S

Rådgivende 
Arkitektvirksomhed

Trimmet Tegnestue I/S
v/Mikael Paulsen & Hassan Siddiqui
Thorsgade 23 · 5000 Odense C
Tlf.  42 40 80 02
info@trimmettegnestue.dk

Sandvadsgyden 30 · 5471 Søndersø · Tlf. 64 89 11 58
nbh@firma.tele.dk · www.nordfyns-brolaegning.dk

Nordfyns Brolægning

Der godt gang i både maskiner 
og håndarbejdet med sten og fliser

hos Nordfyns Brolægning
www.hardsoft.dk
 ● Salg/Service af hardware
 ● Salg/Service af software
 ● Komplette edb-systemer

 

 Thomas Bang Christensen
  Nyborgvej 78 · 5772 Kværndrup
  Tlf. 6227 2915 · Mobil 4027 2915
  Mail: tbc@hardsoft.dk
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»TotalTruck har eksisteret i 
godt syv år«, fortæller Finn 
Jensen. »Forretningen har ef-
terhånden nået et niveau, hvor 
man med lidt stolthed kan 
kalde den for førende på sit 
felt, og dermed lever vi helt op 
til vores målsætning fra 2001. 
Heri hedder det nemlig, at To-
talTruck via kvalitet, tillid og 
fornuftig prispolitik ønsker at 
skabe og drive en markedsfø-
rende servicevirksomhed for 
de fynske gaffeltruckbrugere. 
Lige fra starten har vi haft 
sorte tal på bundlinjen, hvil-
ket er meget tilfredsstillende i 
en branche, der generelt præ-
ges af hårde betingelser og 
skarp konkurrence« 

Kunder og  
samarbejdspartnere

»En stor del af TotalTrucks 
kundetilvækst foregår via 
mund-til-øre-metoden, og det 
er vi meget glade for og stolte 
over«, beretter Peer Jeppesen. 

»Vi har en stor og varieret 
kreds af faste kunder, og vo-
res åbne og positive kommuni-
kation med dem gør, at vi i det 
daglige mest af alt fungerer 
som samarbejds- og sparrings-
partnere. Vi sætter en ære i at 
kende folk, og at de kender os. 
Forretningen og samarbejdet 
bygger på gensidig tillid, hvor-
for stort set alt vores service-
arbejde alene afregnes efter 
forbrugt tid og dele. Vores kun-
degrundlag spænder helt fra 
kunden med én enkelt enhed, 
til storkunden med over hun-
drede enheder – for os er intet 
for småt og den øvre grænse er 
svær at nå.«

Optimal service  
og rådgivning

Et bærende princip i Total-
Trucks forretningskoncept er 
virksomhedens forankring på 
Fyn med omliggende øer. »Da 
vi koncentrerer alle vores res-
sourcer på et geografisk min-

dre område, kan vi også yde 
den bedste kvalitet til hele 
vores kundekreds«, forklarer 
Finn Jensen. »Det lokale til-
knytningsforhold er et ideelt 
udgangspunkt for vores hurti-
ge udrykning på servicesiden, 
ligesom det spiller en væsent-
lig rolle, når det gælder leve-
ringssikkerhed.
Sidst men ikke mindst giver 
TotalTruck’s geografiske af-
grænsning til Fyn minimale 
»produktionsomkostninger« 
og dermed overkommelige pri-
ser til glæde for kunderne.«   

Hastigt voksende  
udlejningsafdeling

»TotalTruck er først og frem-
mest en servicevirksomhed«, 
fastslår Peer Jeppesen. »I 
kraft af vores stabile vækst 
gennem årene har det imid-
lertid været naturligt også at 
udvide virksomhedens pro-
duktmæssige repertoire.
TotalTruck kan efterhånden 

matche alle behov indenfor in-
ternt transportmateriel. Her 
og nu varetager vi forhandlin-
gen af flere kendte truckmær-
ker så vi dækker kundernes 
forskelligartede behov. Der-
udover byder vi på et større 
udvalg af brugte trucks af 
alle mærker og i alle prisklas-
ser. Vores udlejningsforret-
ning er en stadigt stigende del 
af vores samlede aktiviteter. 
Vi er meget fleksible og råder 
efterhånden over en anseelig 
udlejningsflåde, som kan lejes 
i kortere eller længere tidspe-
rioder – lige fra én enkelt time 
og op til flere år. Ring og hør 
nærmere om vores mange at-
traktive tilbud…« 

Hos TotalTruck A/S er god 
forretningsskik en selvfølge

TotalTruck A/S 
Lucernetoften 5 

Postboks 86 
5550 Langeskov
Tlf. 70 27 99 88 

www.totaltruck.dk

TotalTrucks »rigtige« værdigrundlag er og bliver den tilfredse kunde. Begreber som  
ærlighed og troværdighed spiller en meget stor rolle i hverdagen, og firmaet forsøger ganske  

enkelt at opfører sig ordentligt. Sorte tal på bundlinjen vidner om en sund forretning  
med støt vækst, og at den enkelte kunde sætter pris på god forretningsskik

ERHVERV FYN
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I 2004 overtog Morten 
Olsens firmaet  
Harietslev Auto-
service, efter sin 
bedstefar, som  
startede firmaet i 
1959 og omdøbte  
firmaet til  
Fyns Bilsalg og Auto-
service. Det er gået 
rigtig godt, og i dag 
tæller firmaet  
foruden Morten tre  
mekanikere og en 
lærling

Vi sælger mellem 150 og 200 
brugte biler om året i pris-
klassen fra 15 til 200.000 kr.  
Størstedelen  ligger i prisklas-
sen omkring de 50.000 kr. og 
er mellem 5 og 6 år gamle. 
Men grundlæggende har vi 
den holdning, at alle kunder 
er velkomne uanset behov og 
pengepung.
Aktuelle biler kan altid findes 
på vores hjemmeside eller på 
de landsdækkende bilbaser.

De tider hvor biler kunne re-
pareres med en svensknøgle, 
er for længst ovre. Vore meka-
nikere bliver løbende uddan-
net i den nyeste teknolog og vi 
råder over det mest moderne 
udstyr til diagnose og motor-
testning. Vi klarer alle former 

for autoreparationer på nye 
og brugte biler og på alle de 
kendte mærker.    

Kunden altid med på råd

Når vi får en bil ind til repara-
tion, ringer vi altid til kunden 
med de eksakte priser, inden 
vi går i gang med selve repa-
rationen.  Vore erhvervskun-
der nyder også godt af vores 
store fleksibilitet mht. til åb-
ningstidspunkter for service.

Automester

Vi er medlem af Danmarks 
største største kæde af frie 
værksteder. Det er kundens 
garanti for at vi altid er ajour-
ført med alle bilmærker mht. 
til service og reparation uan-
set bilens alder.

Fra 1 til 5 

Fyns Bilsalg/Automester · Odensevej 137 · 5400 Bogense · Tlf. 22 18 64 74 · www.fyns-bilsalg.dk 
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Traditionelle julefrokoster (på buffet) med et pift...
pr. kuvert* kr. 150,- · pris inkl. eftf. danse·venlig live·musik

Fredag el. lørdag kl. 1900 i uge 47, 48 og 50 · Bestil i god tid på 6222 4783
Åbningstider:   mandag - onsdag 10 - 20  torsdag 10 - 24   ·   fredag - lørdag 10 - 05Åbningstider:   mandag - onsdag 10 - 20  torsdag 10 - 24   ·   fredag - lørdag 10 - 05

Husk Husk Husk ! 

Frede Fup
koncert 
19.dec. kl.21

entré 150,-

Husk Husk Husk ! 

Frede Fup
koncert 
19.dec. kl.21

entré 150,-

Spillehallen
J.C.Gamehouse
gennemgang via Arne B
Mandag-lørdag

kl. 1000 - 2000

Spillehallen
J.C.Gamehouse
gennemgang via Arne B
Mandag-lørdag

kl. 1000 - 2000

Torsdags·koncerter kl. 2000

er Giant Steps arr.
se www.giantsteps.dk

el. hent efterårs·programmet
på Arne B

Yderligere info www.arneb.dk

Torsdags·koncerter kl. 2000

er Giant Steps arr.
se www.giantsteps.dk

el. hent efterårs·programmet
på Arne B

Yderligere info www.arneb.dk

* eksklusiv drikkevarer kom og se Arne B har fået ny indretning med ny og større scene samt nyt lydanlæg
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Med sit detaljerede 
kendskab til det  
nordfynske erhvervs-
liv har finansierings-
selskabet valgt at 
satse på en øget 
spredning på produkt-
området og en  
tilsvarende vækst i 
antallet af kunde-
segmenter, og denne 
satsning er en succes 

»Det primære speciale i Nord-
fyns Finans er etablering af 
leasingaftaler og købekontrak-
ter, og her ligger hovedfokus 
på området for rullende mate-
riel«, fortæller salgschef Claus 
Krog Nielsen. »Der er mange 
kundevenlige fordele ved lea-
sing hos os – bl.a. slipper man 
for kilometerbegrænsning, ting-
lysningsomkostninger og må-
nedlige terminsgebyrer. 
Man kan man også selv vælge 
sit værksted, og endelig har 
man mulighed for at frikøbe 

bilen i leasingperioden. Nord-
fyns Finans ser det som sin 
fornemste opgave at tilpasse 
leasingydelsen til den enkelte 
kundes behov.« 

Fra gravemaskiner  
til taxaer

»Nordfyns Finans trækker 
på et stort netværk af samar-
bejdspartnere. Forgreninger-
ne omfatter handelsfirmaer 
og leverandører af leasing-
egnede produkter i hele lan-
det – entreprenørmateriel, 
landbrugsudstyr, transport-
materiel samt trucks og an-
det løftegrej. Dertil kommer 
finansiering af firmabiler, 
busser og taxaer. Taxafinan-
sieringen, der introduceredes 
ved årsskiftet, er et væksto-
rienteret område med stort 
potentiale.« 

Omlægninger 
og nye markedsvilkår 

»Med hensyn til den internati-
onale finanskrises dønninger 
i det nordfynske lokalområde 
lader vi os ikke overvælde af 
mismod, men forholder os der-
imod proaktivt i forhold til den 

globale udvikling. De ændrede 
markedsvilkår viser sig bl.a. 
gennem stigende renter og en 
lidt mere tilbageholdende in-
vesteringsstrategi end hidtil. 
Det betyder, at vi udover nye 
investeringer også arbejder 
med omlægninger og tilpas-
ninger, specielt i entreprenør- 
og transportbranchen.« 

Øget fokus på  
turistbusser

»Nordfyns Finans har opar-
bejdet nye markeder – både 
indenfor hvid- og gul-plade-
leasing. Alle tendenser peger i 
retning af, at et af fremtidens 
store fokusområder bliver 
turistbusser. Den bebudede 
momsharmonisering fra 2010 
vil med stor sandsynlighed 
betyde, at dansk baserede lea-
singarrangementer, i højere 
grad end det er tilfældet i dag, 
bliver attraktive.« 

Tilgængelighed,  
kundevenlighed og  
fleksibilitet

»I Nordfyns Finans besvares 
kundeforespørgsler hurtigt. 
Folk kan bogstaveligt talt få 
os i tale døgnet rundt – både 
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. Der-
med optimeres deres mulig-
heder for at kunne fastholde 
kunden og afslutte en handel 
hurtigt. Hos Nordfyns Finans 
sætter vi tilgængelighed, kun-
devenlighed og fleksibilitet i 
højsædet.«

Nordfyns Finans 

Nordfyns Finans · Adelgade 49 · 5400 Bogense
Tlf. 59 48 95 55 · Fax 64 81 17 86 

info@nordfynsfinans.dk · www.nordfynsfinans.dk

ERHVERV FYN
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Tegnestuen, der grundlagdes i 2006,  
løser en lang række forskellige store  
og små opgaver. Kundekredsen tæller  
både private og erhvervsdrivende  

»Mange erhvervskunder benytter sig af tegnestuens kompetencer 
i forbindelse med nybyg, udvidelse og ombygning af produktions- 
lager og administrationsbygninger. På privatkundeområdet gæl-
der det fortrinsvis om- og tilbygninger, men også nye parcelhuse, 
samt sommer- og fritidshuse«, fortæller indehaver Ivan Nielsen. 

Bredspektret aktivitetsfelt

Tegnestuens bredspektrede aktivitetsfelt omfatter blandt andet 
skitseforslag, ansøgninger om byggetilladelse, energirammebe-
regning, detailprojektering, udbudsmateriale, byggestyring og 
tilsynsopgaver på byggepladsen. 
Et godt netværk af samarbejdspartnere løser opgaver inden for  
statiske beregninger, brandsimulering, el- og vvs-installationer. 
Eksempelvis er et større nybygningsprojekt for virksomheden 

SCANSTORE i Middelfart ved at afsluttes. Dette projekt iværk-
sattes i samarbejde med Hindsgaul A/S, som var totalentrepre-
nør på sagen. Tegnestuen stod for projektering og tilsyn. Et eks-
klusivt sommerhus på 144 m2 med bærende konstruktion i stål 
er netop færdigt. Af igangværende aktiviteter kan nævnes et 
treetages byhus i Vejle samt en omfattende om- og tilbygning af 
en ældre landejendom her i lokalområdet.«

Energiramme- og u-værdiberegning

Et speciale er energiområdet, hvor vi udfører varmetabsbe-
regninger u-værdi- og energirammeberegninger, som i kraft af 
skærpede lovkrav kommer mere og mere i fokus. Kunderne er ar-
kitekter, ingeniører og entreprenører. Interesserede er velkomne 
til uforpligtigende at kontakte tegnestuen for referencer eller evt. 
fremvisning af nybyggede parcelhuse eller erhvervsbyggeri.

Ivan Nielsens Tegnestue

Ivan Nielsens Tegnestue · Krogsbøllevej 6 · 5450 Otterup · Tlf. 70 22 20 78 · info@ivan-nielsen.dk · www.ivan-nielsen.dk
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GALLERI KORSBJERG

KORSBJERGVEJ 40 · 5500 MIDDELFART
ÅBEN: TORSDAG-SØNDAG 11.00-17.00

Åbent året rundt

Ny stor udstilling på 
Galleri Korsbjerg

Nyt kæmpe 
materialesalg

Kan du holde 
kølekæden?

Ellers spørg til Dan-Cool køleopbygning!

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

www.dan-cool.dk



På kun halvanden  
måned har den  
dynamiske nordfynske 
el-virksomhed, der 
beskæftiger folk i 
alderen fra 17-66 år, 
udlært en lærling og 
ansat to nye svende, 
så firmaet i dag tæller 
elleve medarbejdere 
i alt 

»Skamby El ApS er en stærk 
spiller på landbrugsområdet«, 
fortæller Annika Nydal, der 
siden 2002 har drevet fir-
maet sammen med sin bror 
Robin Saager Jakobsen. »Vi 
har snor i alle procesforløbs 
mange arbejdsgange – fra 
rådgivning og salg til service 
og reparation. Blandt firma-
ets store aktivitetsområder er 
svinestalde og malkestalde til 
køer med alt lige fra ventilati-
ons- og foderanlæg til alarm-
systemer. Skamby El ApS er 
på forkant med den nyeste 
el-teknologiske udvikling på 
landbrugsområdet og byder 
på et stort udbud af både nyt 
og brugt grej – heriblandt el-
motorer og dyk-pumper i alle 
størrelser. Over hele linjen 
opererer vi med konkurrence 
dyktige priser, og når det dre-
jer sig om service, reparation 

og levering af reservedele, er 
vi meget hurtige til at rykke 
ud.«

Større kapacitet indenfor 
termografering 

»Et voksende speciale er ter-
mografering, hvor Skamby 
el ApS er godkendt af Dansk 
Brandteknisk Institut«, be-
retter Robin Saager Jakob-
sen. »Termografering er en 
forebyggende el-tavle-kontrol, 
som de senere år er blevet et 
obligatorisk forsikringskrav 
hos et stigende antal forsik-
ringsselskaber. Blandt kun-
derne på dette specialområde 
er landbrug, foderstof-, træ og 
møbelindustrien samt en lang 
række gartnerier. Til imø-
dekommelse af den stigende 
efterspørgsel har en af vores 
medarbejdere gennemgået et 
videreuddannelsesforløb in-
denfor termografi. Skamby 
Els kapacitet på området er 
dermed udvidet, så vi frem-
over vil kunne tilbyde vores 
kunder en meget høj grad af 
fleksibilitet, når det gælder 
om at finde det helt rigtige 
tidspunkt for termograferin-
gen.«

Lydmæssig nyskabelse 
fra Jamo

»Indenfor Comfort boligin-
stallationer og IHC, kan vi 
det hele. Comfort installatio-
nerne dækker en lang række 
områder – fra lys og varme til 

centralstøvsugeranlæg, venti-
lation, aircondition og generel 
sikring af boligen. IHC-om-
rådet spænder fra klassiske 
telefonfunktioner og data til 
TV. Som noget nyt kan vi nu 
tilbyde salg, installation og 
service på Jamo Link, som er 
en nyskabelse indenfor lyd. 
Via linkstationer i udvalgte 
rum kontrolleres det centrale 
lydanlæg og de enkelte lyd-
kilders fordeling til boligens 
fleksibelt placerede højttalere. 
Jamo Link adskiller sig fra 
konkurrerende produkter ved 
at være relativt prisbilligt. I 
Jamo Link systemet kan man 
problemfrit integrere allerede 
eksisterende lydkilder – fra 
grammofoner til i-pods – og 
det er en stor styrke.«

Optimering af  
procesanlæg

»Optimering af eksisterende 
og nye maskinanlæg er et 

speciale, der netop nu ople-
ver stigende efterspørgsel. 
Har kunden en motor, et sor-
teringsanlæg eller noget helt 
tredje, hvis ydeevne eller ak-
tivitetsområde ønskes udvi-
det ad mekanisk vej, har vi 
sandsynligvis en løsning. Ek-
sempelvis har Skamby El ApS 
optimeret et automatisk pak-
keanlæg samt en dåseknuser 
til behandling af malerbøtter 
og beholdere til lightergas og 
andre sprayvæsker. Optime-
ringer som disse er kilde til 
store menneskelige gevinster 
og miljømæssige fremskridt. 
Skamby El ApS har også tjek 
på sit eget arbejdsmiljø og har 
netop modtaget en grøn smi-
ley fra Arbejdstilsynet.« 

Autoriseret Elinstallatører
Bredgade 14 · 5485 Skamby · Tlf. 64 85 12 74
info@skambyel.dk · www.skambyel.dk
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SA Jensen startede 
den 2. januar 2008 og 
er et all round entre-
prenørfirma med mere 
end 25 års erfaring i 
branchen

»SA Jensen har to faste med-
arbejdere og er et relativt ny-
startet firma, mens jeg per-
sonligt kan trække på mere 
end 25 års erfaring i entrepre-
nørbranchen«, fortæller inde-
haver Søren Andreas Jensen. 
»Gennem tiden har jeg bl.a. 
arbejdet for BM i Bogense, 
Vestfyns El-anlæg og Strib 
Murer og Entreprenørforret-
ning, og nu er tiden imidlertid 
blevet moden til at få fod un-
der eget bord. Med udgangs-
punkt på Nordfyn dækker fir-
maets kundekreds, der består 
af private, erhvervsdrivende 

og offentlige institutioner, det 
meste af øen.«

Stor fleksibilitet over 
hele linjen

»Mottoet »Fra bund til grund«

er en kortfattet, men allige-
vel ret præcis beskrivelse af 

spændvidden i vores arbejds-
område«, smiler Søren A. Jen-
sen. »Firmaet spænder lige 
fra udstykninger og nybyg til 
nedbrydning. Sokkelarbejde 
og støbning af gulve er blandt 

vores største aktiviteter. Vi 
udfører også anlæg af haver 

med fliser og anden belægning. 
I Bogense er vi netop nu i færd 
med en større udgravningsop-
gave for Forsyningsselskabet, 
der inkluderer retablering af 
både asfalt og fliser. Arbejdet 
har strakt sig over halvanden 
måned og er færdigudført i 
UGE 46. I samarbejde med JK 
Byg & Montage der har hoved-
entreprisen, er vi involveret i 
en række totalentrepriser om-
kring store og små byggerier. 
P.t. er vi involveret i en ræk-
ke entrepriser i Søndersø og 
Brenderup. SA Jensen løser 
store såvel som små opgaver 
med stor fleksibilitet.«

Fra bund til grund

Entreprenør SA Jensen ved Søren Andreas Jensen 
Savværksvej 13 · 5400 Bogense · Tlf. 64 44 26 28 · 60 14 27 61 · lianekorsgaard@yahoo.dk

JensenSA
e n t r e p r e n ø r

Tlf. 60 14 27 61
- FRA BUND TIL GRUND - 

Som resultat af en 
mageskifteforretning 
er Søren Martin  
Christensen pr. 1.  
december ny direktør 
på Otterup Hotel. 
Samtidigt overtager 
tidl. direktør Ivan 
Hansen Eventyrkroen 
i Melby – Søren Martin 
Christensen firma  
gennem 14 år  

»På længere sigt er det pla-
nen at udvikle både hotel og 
restaurant over en bred kam«, 
fortæller Søren Martin Chri-
stensen. Restaurant Årsti-

derne henvender sig til hele 
familien Danmark – far, mor, 
børn og bedsteforældre – og 
jeg ser frem til at videreud-
vikle restaurantens allerede 
implementerede og meget suc-
cesfulde koncept om at lave 
så meget som muligt helt fra 
bunden«. 

Tre retters menuer  
efter eget valg

»Blandt de nye tiltag bliver 
valgfrit sammensatte tre 
retters menuer, hvis enkelte 
komponenter udskiftes på 
månedsbasis. Et andet nyt 
tiltag er købet af en avan-
ceret iscrememaskine, som 
fremover giver vores kunder 
mulighed for at smage en lang 
række spændende hjemmela-
vede iscremespecialiteter og 

sorbeter. I det hele taget er det 
planen gradvist at implemen-
tere et generelt kvalitetsløft, 
og den ny maskine er det før-
ste konkrete udtryk for denne 
positive udviklingstendens.«        

Øget fokus på  
erhvervslivet

»Størstedelen af hoteldriften 
relaterer sig til restaurantens 
aktiviteter, der spænder fra 
familiefester til virksomheds-
arrangementer af enhver art. 
I erhvervsregi danner Otte-
rup Hotel allerede ramme om 
en bred vifte af arrangemen-
ter, og på sigt er det planen 
at intensivere vores fokus på 
møde- og kursusområdet – i 
første omgang på dagsmøder. 
Ring og hør mere om hotellets 
mange muligheder.«

Ny direktør på Otterup Hotel

Otterup Hotel
Jernbanegade 2

5450 Otterup
Tlf. 64 82 11 82

receptionen@otteruphotel.dk
www.otteruphotel.dk
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Fra 2006 har Lars 
Bengtson Kure  
opereret som kørende 
forhandler og montør 
af Jysk Køkkenlagers 
produkter med base i 
Bogense. I september 
2008 slog han som 
indehaver og direktør 
dørene op for en ny 
afdeling af koncernen 
i Middelfart  

»Jysk Køkkenlager overtog 
bygningen i august, og efter 
en større ombygning kunne vi 
den 26. september slå dørene 
op for offentligheden. Folk 
har taget utroligt godt imod 
os, og forretningens optimale 
beliggenhed i forhold til mo-
torvejsnettet giver stor kun-
detilstrømning«, smiler Lars 
Bengtson Kure. »Udover mig 
selv beskæftiger Jysk Køk-
kenlager to ansatte, og den 15. 
november tiltræder yderligere 
en butiksmedarbejder.«

Velvære i to planer

»Jysk Køkkenlagers udstil-
lingslokale på ikke mindre 
end 535 m2 byder på velvære 
i to planer. Plan et indehol-

der en stor og velassorteret 
køkkenudstilling, og på plan 
to kan man se nærmere på 
en lang række spændende og 
unikke bademiljøer, skyde-
dørsbaserede garderober og 
Walk In Closets.« 

Tjek på hele processen

»Hos os vil kunden altid 
handle med en professionel 
fagmand. Gennem ni år har 
jeg kørt i det meste af landet 
som uddannet håndværker og 
montør. Jeg kan tilbyde folk 
den helt rigtige rådgivning, 
idet jeg på én gang fungerer 
som rådgiver, sælger og hånd-
værker. Jeg har kort sagt tjek 
på hele processen – fra råd-
givning over opmåling og salg 
til samling, montering og ser-
vice.«

Let samling og montering

»De mange muligheder og 
lækre detaljer, som Jysk Køk-
kenlager byder på, præsente-
res for kunden via et special-
udviklet 3D-program. Alle 
forretningens køkken-, bade-, 
og garderobeopstillinger er 
målrettet gør det selv folket 
og er meget lette at samle og 
montere. Man kan også vælge 
at lade os varetage hele mon-
terings- og opsætningsproces-
sen. På det område samarbej-
der Jysk Køkkenlager med en 

række servicemindede og er-
farne freelancemontører.«

Fleksible  
køkkenløsninger med LBK

»En del af udstillingen fo-
kuserer på LBK Køkkenet, 
som er mit eget produkt. Alle 
LBK Køkkener er udstyret 
med massive kanter af træ 
eller PVC på skabskorpus. 
Det giver hele køkkenmiljøet 
stor robusthed og slidstyrke i 
det daglige. Et LBK Køkken 
skræddersys efter specifikke 
mål i forhold til den enkelte 
kundes ønsker og behov. Det 
betyder fleksible løsninger, der 
eksempelvis kan inkludere 
touch-skuffer, specielle bord-
plader og fronter i valgfri og 

individuelt designede kombi-
nationer.« 

Kig ind og bliv inspireret

»En tur i Jysk Køkkenlager 
Middelfart er en oplevelse 
udover det sædvanlige. Folk 
nyder i udpræget grad de 
enestående omgivelser og ly-
set, der indbyder til at se sig 
omkring. Familiens mindste 
kan muntre sig i børnehjør-
net med legetøj og video, mens 
mor og far går på opdagelse. 
Over hele linjen gælder det, at 
Jysk Køkkenlager har noget 
at byde på i alle prisklasser og 
for enhver smag. Kig ind i vo-
res nye spændende domicil og 
bliv inspireret.« 

Jysk Køkkenlager  
i Middelfart 

Jysk Køkkenlager
Mandal Allé 17

5500 middelfart
Tlf. 70 20 36 58

Mobil 20 14 36 58 
info@lbk.dk 

www.jyskk.dk og www.lbk.dk
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P. Hagen-Sørensen 
Maskinfabrik Aps, 
der grundlagdes 1946 
i Odense, har netop 
tilsluttet sig en ny 
forening – DVS Dansk 
Værkstedsservice – i 
hvis bestyrelse inde-
haver Peter Hagen-
Sørensen er valgt til 
sekretær

»De primære servicekunder i 
P. Hagen-Sørensen Maskinfa-
brik Aps er fynske autoværk-
steder og forhandlere«, fortæl-
ler Peter Hagen-Sørensen. 

»Vi servicerer bl.a. autolifte 
og varetager de lovbefalede 
årlige eftersyn – både på per-
son-, vare- og lastvognslifte, 
samt donkrafte. Vi yder også 
service og eftersyn på kom-
pressorer, trykbeholdere og 
åndedrætsværn. Maskinfa-
brikken er specialuddannet 
af Arbejdstilsynet til samtlige 
eftersyn. Som servicemæssig 
hovedaktør med mere end 30 
års erfaring i Region Syddan-
mark er vi den eneste virk-
somhed af sin slags på Fyn.«  

Topprofessionel kvalitet 
og dokumentation

»Den ny forening, der foreløbig 
tæller seks af landets førende 
servicevirksomheder, er en 

sammenslutning af frie servi-
celeverandører og forhandlere. 
Vores medlemmer yder service 
og eftersyn på alle fabrikater 
af værkstedsmaskiner, hvad 
enten de står på et autoriseret 
autoværksted med tilknyt-
ning til et specifikt bilmærke 
eller på et værksted tilknyttet 
en af de landsdækkende kæ-
der. DVS Dansk Værksteds-
services primære opgave er at 
levere topprofessionel kvalitet 
og dokumentation til alle.« 

Produktfaglig  
viden deling

»DVS Dansk Værkstedsser-
vices medlemmer arbejder 
i overensstemmelse med de 
aktuelle miljø- og sikkerheds-

krav. Gennem målrettede ef-
teruddannelsesforløb holder 
vores medarbejdere sig opda-
teret med den nyeste viden 
på disse områder. DVS Dansk 
Værkstedsservice har et tæt 
samarbejde med autobran-
chens grossister, og gennem 
neutral og kvalificeret rådgiv-
ning omkring nyanskaffelser 
deler foreningen sin produkt-
faglige ekspertise med værk-
stederne. På sigt er det planen 
at udvide DVS Dansk Værk-
stedsservice med flere med-
lemmer fra hele landet med 
vidt forskellige specialer.«
 
Læs mere om Dansk Værk-
stedsservice på foreningens 
hjemmeside: www.dvsf.dk 

Peter Hagen-Sørensen er  
medstifter af ny forening af 
værkstedsservicefirmaer

P. Hagen-Sørensen Maskinfabrik ApS · Herluf Trolles Vej 22 · 5220 Odense SØ · Tlf. 66 15 61 22
p@hagen-soerensen.dk · www.hagen-soerensen.dk
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Dette er nøgleordene 
for Bente Larsen og 
Karsten Hansen som 
driver Karstens Taxi.  
Vi startede i 1995 og 
blev ellers ikke spået 
de store fremtids-
muligheder blandt 
mange af byens borgere

Men vi holdt ved og idag kan 
vi bryste os af 12 fuldtids - og 
deltidsansatte og 8 køretøjer. 
Vi har nok at se til på alle ti-
der af døgnet - alt der dækker 
over taxi - skole - handicap - 
selskabs og buskørsel. Ikke 
to dage er ens og det er altid 
spændende at se, hvad dagen 
bringer fortæller Bente, som 
koordinerer kørslen. Det er 
oftest mig, kunderne får i rø-
ret, når de ringer. Derudover 
er jeg også bag rattet i bilerne 
- jeg vil også gerne møde de 
mennesker jeg taler med, så 
jeg kan sætte ansigt på stem-
men.

Vores motto er

Vi vil gøre det bedre,
bedre end vi gjorde igår
bedre end vore kunder forventer

bedre end vore konkurrenter 
tror det kan gøres.

Dette opnåes gennem stor 
synlighed i form af ens farve 
og logo på alle vore biler, uni-
formerede chauffører, høflig 
optræden og altid rengjorte og 
røgfrie biler.
En kørsel er ikke kun at be-
fordre kunden fra A til B, men 
også sikre sig at kunden er afle-
veret så alle kan være trygge.
Hver dag har sjove og specielle 
oplevelser – en af de mere mar-
kante var nok da byen havde 
royalt besøg i sept. 2002
Alle køretøjer var igang for 
presse og byråd i forbindelse 
med Dronningens rundtur i 
byen. Der blev kørt efter mi-
nutplan og alle chauffører var 
i dagens anledning i det sorte 

jakkesæt. En spændende dag 
et deltage i.
I øjeblikket er vi ved at istand-
sætte en gammel Chevrolet 
veteranbil fra 1930 som vi vil 
tilbyde vore kunder som et 
festligt og minderigt trans-
portmiddel ved bryllupper og 
andre særlige begivenheder.

Ordholdenhed, seriøsitet 
og kompetence  

Karstens Taxi og Busser · Dådyrvænget 1 · 5400 Bogense · Tlf. 64 81 19 90 · karstenstaxi@mail.dk · www.karstenstaxi.dk

En
p s

Otterup-entreprenør og autoriseret  
kloakmestervirksomhed er blevet tildelt en 
grøn smiley af Arbejds tilsynet for velordnede 
forhold og godt arbejdsmiljø 

»J.A. Entreprises 14 medarbejdere er specialiseret indenfor jord, 
kloak, beton og belægning, og de er alle sammen omfattet af en 
sundhedsforsikring, der garanterer hurtig behandling, hvis uhel-
det skulle være ude«, fortæller indehaver Malene Eriksen. Hun 
driver virksomheden sammen med sin mand Søren Eriksen, der 
er teknisk chef og blev autoriseret som kloakmester i 2005.

Stor spændvidde på rør-området

»En af vores store aktiviteter er etablering af hoved- og stik-
ledninger for Naturgas Fyn i hele den nordlige og nordvestli-

ge del af Fyn. I forbindelse med Energi Fyn’s nedgravning af 
luftledninger, kabellægger vi hele Stige by – en stor opgave der 
begyndte i marts og slutter i december måned. Underboring er 
sammen med kloakrenovering og ramning af stålrør blandt fir-
maets største specialer. Spændvidden på rør-området går fra 
50-406 mm i diameter.« 

Opgaver for private i vækst

»Et aktivitetsområde i vækst er opgaver for private. Her gælder 
det primært kloak, minirens-/nedsivningsanlæg samt belægning 
i form af fliser. Derudover støber vi grunde, udfører sokkelar-
bejde samt jord- og beton-opgaver i forbindelse med nybyg, tilbyg 
og renovering. J.A. Entreprise løser endvidere en lang række 
meget forskellige vedligeholdelsesopgaver både for private og 
andre virksomheder, slutter Søren Eriksen. »Sidst men ikke 
mindst yder vi professionel rådgivning i mange forskellige sam-
menhænge. Besøg vores hjemmeside eller ring og hør mere.«

J.A. Entreprise  
– autoriseret kloakmester

Søndergårdsvænget 10 · 5450 Otterup · Tlf. 64 82 15 72 · Mobil 22 68 06 25 · jaentreprise@mail.dk · www.ja-entreprise.dk
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Som følge af de 
specielle forhold i 
branchen har den 
kendte nordfynske 
udlejnings- og trans-
portvirksomhed valgt 
at frasælge sin  
teltafdeling. På den 
måde får firmaet 
plads til at intensivere 
sit fokus på sine talrige 
andre aktiviteter 

»Efter salget af teltafdelingen 
vil vi satse 100% på den brede 
vifte af opgaver, der fremover 
kommer til at tegne vores ak-
tivitetsprofil«, fortæller indeha-
ver Jens Nielsen. »Partysiden 
af vores udlejning spænder fra 
gulve i plast og træ til borde og 

bænke til udendørs fester. Li-
geledes vil udlejning af borde, 
stole og service stadig være en 
væsentlig del af aktiviteterne. 
Derudover fører vi de fleste af 
de artikler, der skal til i forbin-
delse med en festlig begivenhed 
– lysestager, duge og servietter 
og meget mere. Vi har pyntede 
borde i udstillingen, som inspi-
ration til borddækningen«.

Fuld kraft frem

»Vigerslevlund Udlejning og 
Transport ApS kører for fuld 
kraft efter omstrukturerin-
gen og har stor opgavemæssig 
kapacitet. Blandt andet tilby-
der vi udlejning af køreplader 

i polyethene. Pladerne vejer 39 
kg, måler 120x240 cm og kan 
tåle en belastning på op til 60 
tons. De er ideelle som belæg-
ning på byggepladser og gang-
arealer ved udendørs arran-
gementer. Med vores alsidige 
sortiment på udlejningssiden 
kan man let og hurtigt bevæ-
ge sig fra jord til luft. Viger-
slevlunds 15 meters OMME 
teleskoplift er monteret på en 
trailer med selvtræk og er let 
at manøvre rundt med.« 

Stubfræsning  
og transport

»Vigerslevlunds dieseldrevne 
stubfræser kommer helt ned 

til mellem 20 og 30 cm under 
jordoverfladen, så der kun er 
jord og flis tilbage, når vi er 
færdige. Af sikkerhedshensyn 
udlejes stubfræseren kun med 
fører. På transportområdet 
har vi forskellige løsninger 
indenfor kørsel med kranvogn 
og lukket bil med lift på pro-
grammet. Ring og hør nærme-
re om de mange muligheder.«

Vigerslevlund Udlejning  
& Transport ApS  

Det lå ligesom i  
kortene at Michael V. 
Larsen skulle arbejde 
med alt det, hvor der 
skal flyttes noget 
stort som småt og af 
enhver slags

I 2004 overtog han de større 
opgaver fra sin faders tidlige-
re firma –  og tidligere kunder  
vendte lidt efter lidt tilbage –  
faderen gik kort efter på pen-
sion efter at have været ansat 
andetsteds.
Vi er lidt af et altmulig firma 
som i dag foruden Michael 
tæller fem mand som rykker 
ud overalt i landet. Netop vo-
res store fleksibilitet er en af 
vore styrker.  De fleste kunder 

vil gerne nøjes med en udby-
der. Om vi skal have gang i 
gravemaskinen, en skovl eller 
et svejseapparat, det er lige 
fedt, og vi klarer som regel alt 
det som de andre ikke gider og 
ofte med meget kort varsel.

Varierende opgaver

Opgaverne har indtil nu været 
mange og meget forskelligarte-
de, lige fra tømning og flytning 
af lagre til bygning af maskin-
haller og samt større anlægs-
arbejder med grus og fliser. 
I forbindelse med den nye 
Svendborgmotorvej har vi 
genetableret vandbassiner og 
rørforlægninger for vejdirek-
toratet. Etablering af jord-
varme, husnedrivninger og 
rensning af foderstofsiloer hø-
rer også til blandt de daglige 
opgaver.   

Vi har endvidere 40 affalds-
containere hvoraf de 20 står 
fast hos kunder. De skal hen-
tes, tømmes og bringes, så der 
er rigeligt at se til, slutter Mi-
chael Larsen fra sit rullende 
kontor, inden han forsætter til 
næste opgave i den sene efter-
middagstime. 

Intet er for stort  
og intet er for småt 

MVL Otterup ApS 
Stenløkkevej 48 

5450 Otterup 
Tlf. 64 82 32 22 

www.mvl-otterup.dk
info@mvl-otterup.dk

Vigerslevlund Udlejning & 
Transport ApS

Ørritslevvej 41 · Vigerslev
5471 Søndersø
Tlf. 64 89 23 30

post@vigerslev.dk
www.vigerslev.dk



»Jeg kom fra en direktørstil-
ling i Odense Sport & Event, 
med ansvaret for Odense Con-
gress Center’s succes i mange 
år, og havde brug for at prøve 
noget andet«, fortæller adm. 
direktør Holger Brodersen, 
der tiltrådte ved årsskiftet. ”I 
Gyldensteen Golfs regi har jeg 
muligheden for at teste mulig-
heden for at kombinere sport/
hobby, karriere og livsstil på 
en ny og anderledes måde. Det 
har været utroligt spændende 
og tilfredsstillende at opleve 
golfspillets passion og blive en 
del af hele livsstilen omkring 
en interessant sportsgren i 
støt popularitetsstigning. Cir-
ka 250 klubmedlemmer har 
med varierende tidsinterval-
ler deres gang på Gyldensteen 
Golf. Banen er normeret til 
7-800 medlemmer, så der er 
stadig god plads, selvom med-
lemsantallet er i stabil frem-
gang.« 

Populære ferieboliger

Gyldensteen Golf råder over 
28 moderne ferieboliger, hvor-
af halvdelen er solgt. En andel 
af egne og solgte huse udlejes. 
De populære ferieboliger be-
nyttes af et bredt udsnit af 
kunder – heriblandt almin-
delige turister, i særdeleshed 
danske og udenlandske Green 
Fee gæster samt besøgende 
ved diverse møder, selskaber 
og festarrangementer. Boli-
gerne er lækkert og komforta-
belt indrettet. De ligger lige op 
til golfbane og træningsanlæg 
i bekvem nærhed til alle lokal-
områdets attraktioner – byen, 

stranden og de historiske se-
værdigheder. Sammen med 
golfbanen er de attraktive fe-
rieboliger med til at afstikke 
de fremtidige retningslinjer 
for det nordfynske turismeer-
hverv.      

Unik atmosfære

»Via vores fantastiske belig-
genhed er vi rimeligt privile-
gerede, når det gælder Green 
Fee gæster, der besøger os 
individuelt eller i grupper – 
typisk omkring tidens store 
samværsform Golf Company 
Days. Fyn ligger midt i lan-
det, og fra motorvejen er der 
kun 25 minutter til Bogense. 
På Gyldensteen Golf kombine-
res golfsporten med en unik 
historisk atmosfære. Golfba-
nearkitekt  Line Mortensen, 
tidligere landsholdsspiller og 
landskabsarkitekt, har desig-
net vores intelligente 18 hul-
lers bane, som er blandt de 10 
bedste i Danmark. Lyset, den 
høje himmel og vinden er ak-
tive elementer i designet, og 
de ekstra solskinstimer og en 
velanlagt bane gør, at banen 
kan spilles på sommer greens 
året rundt. Gyldensteen er 
blevet et must for gode golfere. 
Vi får mange roser for banens 
intelligente design og dens 
indbyggede udfordringer for 
spillere på alle niveauer.«

Livskvalitet, hygge  
og netværk

»Gyldensteen Golfs største 
kapacitet i forbindelse med 
fester, udflugter og konferen-
cer er på omkring 100 gæster. 

Blandt vores store aktiviteter 
er Company Days, hvor med-
arbejdere, kunder og sam-
arbejdspartnere samles om 
golfspillet under hyggelige 
former. Kundekredsen tæller 
virksomheder, offentlige insti-
tutioner og foreninger. Folk er 
glade for vores mange oplevel-
sesmuligheder, der matcher 
tidens krav om livskvalitet, 
hygge og netværk. Her og nu 
er tiden mere til kaffe med 
hjemmebag, gryderet med lo-
kal øl og hygge ved pejsen end 
til store gourmetkulinariske 
udskejelser, hvilket vi natur-
ligvis også kan efterkomme 
mod forudbestilling. Folk vil 
have kvalitet og gode råvarer, 
og Nordfyn er – via landsde-
lens store produktion af korn, 
grøntsager og frugt – en væ-
sentlig del af det kulinariske 
Fyn.«

Med golf lever man  
længere

»En svensk undersøgelse har 
vist, at passionerede golfspil-
lere i gennemsnit lever fem 
år længere end ikke-golfere. 
Golfsporten kombinerer sund 
livsstil med positivt socialt 
samvær, store naturoplevelser 
og intens hjernegymnastik. 
Alle kan lære at spille golf – 
det er kun et spørgsmål om 
træning. Golf er en levende, 
sjov og dynamisk sport, der 
for mange mennesker repræ-
senterer en helt ny livsstil, der 
appellerer til unge såvel som 
ældre. Besøg Gyldensteen 
Golf og oplev hvorfor golf er så 
populært.« 

Sport, passion og livsstil

Med en ideel beliggenhed tæt på alle Nordfyns 
attraktioner og med en af godsets  
hovedbygninger Kristianslund som nærmeste 
nabo fletter den klassiske skotske  links  
inspirerede-bane med 18 huller sig naturligt ind 
i det omgivende landskab 

Gyldensteen Golf · Kristianslundsvej 15 · 5400 Bogense · Tlf. 63 43 30 30
www.gyldensteengolf.dk · gg@gyldensteengolf.dk
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Det lille nordfynske 
handels- og ingeniør-
firma har stor special-
viden og international 
appel. Firmaet, der 
kom ud af sit 20. 
års regnskab med en 
omsætning på over 10 
mio. Euro, er lavt  
profileret i lokal-
samfundet men høster 
stor anerkendelse 
også uden for de  
fynske rammer

DESITEK A/S, der har til 
huse i Søndersø, er dattersel-
skab af det tyske firma DEHN 
+ SÖHNE GMBH & Co. KG og 
repræsenterer dertil en række 
andre udenlandske producen-
ter af el-tekniske produkter. 

DESITEK A/S er specialise-
ret indenfor sikkerhed for el-
anlæg – lynbeskyttelse, per-
sonsikkerhed, kabeltilbehør og 
nødstrømsanlæg til alle slags 
installationer. Blandt firmaets 
store kunder er internationale 
danske virksomheder inden for 
vindenergi, cementproduktion 
samt kraftværks- og trans-
portsektoren, såsom Dong 
Energy og Bane Danmark. 

Goddag mand – DESITEK

»Som mangeårigt bestyrelses-
medlem i Nordfyns Erhvervs-
råd har jeg ved flere lejlig-
heder figureret med foto i de 

lokale aviser«, fortæller direk-
tør Ernst Boye Nielsen. »En 
dag genkendes jeg af en lokal 
landmand. Han spørger inte-
resseret, hvad DESITEK A/S 
egentlig laver. Jeg kaster mig 
med stor begejstring ud i en 
beskrivelse af firmaets aktivi-
teter indenfor lynbeskyttelse 
og sikkerhed på el-området. 
Efter min – hvis jeg selv skal 
sige det – ganske informative 
enetale, kvitterer den videbe-
gærlige landmand imidlertid 
på klingende fynsk med be-
mærkningen: »Det ly’er meget 
godt, men ka’ I leve a’ det her 
på Nordfyn«?

Kabelskabe  
og banegnistgab

»I 2006 indgik vi en samarbejds-
aftale med DONG om design og 
udvikling af et højspændings- 
kabelskab til brug for samling 
og fordeling af søkablerne i 
vindmøllerne i forbindelse med 
vindmølleparker på åbent hav. 
Projektet blev en succes, og 
indtil nu er der leveret 50 ka-
belskabe til et britisk offshore 
projekt og 92 skabe til Horns 
Rev II ud for Esbjerg. I øjeblik-
ket arbejdes der med tilbud til 
det tyske firma NEXANS om 
skabe til en vindmøllepark ved 
Sprogø, samt til udvidelsen af 
vindmølleparken Rødsand ved 
Lolland. Vores samarbejde med 
Bane Danmark er især koncen-
treret omkring lynbeskyttelse, 
arbejdssikkerhed og beskyt-
telse ved fejl på kørelednings-
anlæg. For at sikre afbrydelse 
og dermed beskyttelse af pas-
sagerer ved fejl på kørelednin-
gen, har vi udviklet de såkaldte 

banegnistgab, der er specialde-
signede til formålet.« 

Opgaveløsning sætter 
dagsordenen 

»DESITEK A/S er fra 2006 til 
i dag vokset fra 12 til 17 an-
satte, hvoraf over halvdelen 
har en el-ingeniørmæssig bag-
grund. Folk kan lide at være 
her, og en del har været med 
fra starten.«

Netop nu er DESITEK A/S på 
udkig efter en el-teknisk med-
arbejder med interesse for re-
parations- og serviceopgaver 
– f.eks. indenfor elektroniske 
nødstrømsanlæg. Alle nye med-
arbejdere modtager målrettet 

funktionsforberedende uddan-
nelse in house. DESITEK A/S 
er også med til at uddanne 
unge mennesker helt fra grun-
den. Den 1. februar 2009 star-
ter en ny ingeniørpraktikant. 

I DESITEK A/S er det opgave-
løsningen, der sætter dagsor-
denen. Firmaets formålspara-
graf, der formuleredes af Ernst 
Boye Nielsen i 1988, siger: »Det 
at tjene penge, som selvfølge-
lig skal sikre firmaets drift og 
konsolidering, skal i forbindelse 
med alle opgaver prioriteres se-
kundært i forhold til løsningen. 
DESITEK A/S er en dynamisk, 
spændende og fagligt udfor-
drende arbejdsplads.« 

DESITEK A/S 

Sunekær 8 · 5471 Søndersø · Tlf. 63 89 32 10
www.desitek.dk ·desitek@desitek.dk
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ENTRERØR ApS, der 
grundlagdes den 1. 
oktober 2007, har 
to ansatte udover 
indehaver Carsten 
Johansen. Firmaets 
primære aktiviteter er 
entreprenørarbejde og 
rørlægning, og  
specialerne findes fra 
gulvhøjde og nedefter  

»Jeg er uddannet anlægs-
struktør fra firmaet BM i Bo-
gense i 2005, og året efter blev 
jeg autoriseret kloakmester«, 
fortæller Carsten Johansen. 

»De mest fremherskende ak-
tivitet i ENTRERØR ApS er 
underentrepriser for bygge-
branchens store aktører kom-
bineret med egne entrepriser 
på området. Vi følger marke-
dets bevægelser og er på for-
kant med udviklingen. Gen-
nem opkvalificerende kurser 
og efteruddannelsesforløb hol-
der vi os løbende opdaterede 
med de seneste tendenser i 
branchen.« 

Interessante  
og udfordrende opgaver

»De primære speciale i EN-
TRERØR ApS er industribyg-
gemodning og kloakeringsop-
gaver, der involverer de helt 
store typer rør. Firmaet løser 
en lang række interessante og 

udfordrende renoveringsopga-
ver, der kræver stor specialvi-
den på området. Eksempelvis 
er etablering af højvandsluk-
ker på baggrund af de senere 
års tilbagevendende oversvøm-
melser i hastig vækst.«

Stor spændvidde  
og fleksibilitet

»ENTRERØR ApS skiller sig 
ud ved ikke at være kapaci-
tetsmæssigt bundet af en fast 
maskinpark. Vi lejer os frem, 
og det giver stor fleksibilitet. 
Vi spænder over alle opgave-
typer og størrelser, og kunde-
kredsen tæller både erhvervs-, 
landbrugs- og privatkunder. 
Flere af disse har uafhængigt 
af hinanden fortalt, at vi kan 
løfte de opgaver, som andre i 

branchen ikke magter. Ved 
større entrepriser i eget regi 
betjener vi os af professionelle 
freelancere – bl.a. indenfor 
vvs-, murer- og tømrerfagene. 
Rent geografisk dækker EN-
TRERØR ApS det meste af 
Fyn og Trekantsområdet«, 
slutter Carsten Johansen. 
»Alle er velkomne til at kon-
takte os for mere detaljeret 
information.« 
 

Fra gulvet og nedefter

ENTRERØR ApS
Entreprenør & rørlægning

ved Aut. Kloakmester  
Carsten Johansen 

Kalvehave 10  
5400 Bogense 

Tlf. 23 20 63 05
info@entreror.dk
www.entreror.dk
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Nordfyns Brolægning

Der godt gang i både maskiner 
og håndarbejdet med sten og fliser

hos Nordfyns Brolægning

Sandvadsgyden 30 · 5471 Søndersø · Tlf. 64 89 11 58
nbh@firma.tele.dk · www.nordfyns-brolaegning.dk

Hvordan vil du gerne opfattes af dine kun-

der?  Hvordan gør du dit firma til det oplag-

te valg?  Hvordan får du fortalt kunderne, 

hvad dit firma kan gøre for dem?  Hvordan 

sikrer du dit firma synlighed?  Hvordan 

håndterer du pressen?  Hvordan holder du 

dine medarbejdere godt informeret?  Hvor 

meget tid bruger du på at finde på den rig-

tig gode ide?  Hvordan adskiller du dig fra 

konkurrenterne?  Hvorfor bruger du tid på 

alt andet end det, du skal tjene penge på?  

Hvorfor betale for mere end du får?

Leonidas Kommunikation løser de opgaver 

for dig, hvor du skal bruge gode kunde-

henvendte tekster og budskaber – hvor du 

vil sikre en målrettet kontakt til kunderne 

– hvor du vil have dine bud- 

 skaber ud enkelt og for-

ståeligt, til ekstern og intern 

brug, seriøst og synligt til 

EN PRIS DU FORSTÅR. 

Leonidas Kommunikation
v/ Leo Jensen
Falkevej 8 · 5400 Bogense · Tel. 40 165 205
leo@leonidaskomm.dk · www.leonidaskomm.dk

Pressemeddelelser  Kundebreve
PR opgaver og præsentationer

Folder og brochuretekster  Produktbeskrivelser
Infokampagner

Profilartikler til eks. fagblade  Annoncetekster
Korrekturlæsning 

Websidetekster  Vejledninger  Talepapirer
Konceptløsninger

Ernst B. Jensen

Tlf. 60 81 60 20
ebj@ebjtech.dk

Volstrupvej 22
5750 Ringe

www.ebjtech.dk

Tegning ▼ konstruktion ▼ dokumentation

▼ 2D og 3D tegninger og illustrationer som udføres  
 i AutoCAD og inventor

▼ Udførelse af opgaver fra ideoplæg til færdig  
 dokumentation

▼ Optimerings opgaver af nye og eksisterende  
 konstruktioner

▼ Konstruktion i for eksempel tyndplade som  
 resulterer i “samlesæt” klar til sammensvejsning

▼ Opmåling og rentegning af eksisterende emner  
 samt optimering

▼ Vejledning vedrørende konstruktionsmetoder,   
 samt ved valg af egnede underleverendører

Ulrik Madsen
Snavevej 37 · 5471 Søndersø

64 89 13 85
Mobil 23 60 16 34

madsen@tomrer-madsen.dk
www.tomrer-madsen.dk

Alt i tømrer- snedkerarbejde
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Etex Interiør er et 
velrenommeret firma, 
med mere end 40 års 
erfaring.  I 2006 over-
tog Lars Mogensen 
firmaet og har vide-
reført den høje kvali-
tetsniveau Etex altid 
har været kendt for.

Vi er beliggende i Tarup Cente-
ret og har et stort udvalg i gar-
diner, boligudstyr, brugskunst, 
samt en lille afdeling af maling 
og tapet. Vores relativ beskedne 
størrelse er vores absolut stør-
ste force.  Mine 5 medarbejdere 

er alle specialister og har en 
dyb produktstolthed.

Derfor er vi heller ikke med-
lem af nogen kæde, hvor man 
er stavnsbundet til bestemte 
produkter og varer. Vi vil selv 
vælge vores leverandører og 
produkter ud fra hvad vi me-
ner er det bedste.

Kunden er i centrum, derfor vær-
ner vi om alle kunder små som 
store. Vi er omstillingsparate og 
kan altid klare en hasteopgave. 
Et godt eksempel var en stor ud-
stilling hvor kunden skulle bru-
gen varen i løbet af 48 timer. Vi 
var klar efter 44 timer!

Kom til tiden og afleverer til 

tiden er vores daglige målsæt-
ning, og kan vi ikke det, ringer 
vi altid til kunden!

Egen systue og gardinbus

Med egen systue og 2 gardin-
busser er vi altid klar til at løfte 
store som små opgaver overalt 
på Fyn. Vores systue klarer hur-
tigt det meste indenfor gardiner, 
sengetæpper og pudebetræk, 
men specialopgaver løses også. 
Det er vigtigt at udføre opgaven 
rigtigt første gang, det betyder 
også at vi tager os den nødven-
dige tid til at vejlede kunden.

Vi tilstræber høj service- og 
kvalitetsniveau til konkurren-
cedygtige priser.

Specialister i gardiner  
og boligudstyr

Etex Interiør v/Lars Mogensen
Tarup Center · Rugvang 36 · 5210 Odense NV
Tlf. 66 16 20 24 · 70 27 05 65 · www.etex.dk · etex@etex.dk

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.

Entreprenør Mogens Nielsen

5400 Bogense · Tlf. 64 81 37 07

Benner & Løvendahl Kommunikation
Kirkestræde 11 a  |  5700 Svendborg  |  Tlf. 5189 7306  |   www.blkom.dk

Vi kører din virksomhed 
i front på internettet

> Handel og ordrestyring

> Internet programmering

> Integrering af mobile 
 og stationære IT-systemer

Øje for Business 
to Business IT løsninger
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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 firmaet 
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

Vi er et gammelt firma fra 1954 og kører 
med 2. generation ved roret. 

● Vi har 6 lastbiler til diverse

● Grus og sten – containere som også lejes ud

● Lastbil med truck

● Lastbil med kran

● Lastbil med suge-/blæseanlæg til transport 
 af træpiller, korn og foderstoffer 

● 24 tons gravemaskine på bælter

● 1 rendegraver

● 1 minigraver 

Vi laver også reparationer på bygninger 
samt kalker bygninger. 

VOGNMAND PREBEN MADSEN OG SØN
V/ ESKILD MADSEN

Søndersøvej 352 · Vigerslev · 5471 Søndersø · Tlf. 64 89 12 50
www.prebenmadsenogson.dk · vigerslev@prebenmadsenogson.dk

     RÆVDAL ApS INGENIØRFIRMA

  RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA RÆVDAL ApS
  Sunekær 1, 5471 Søndersø Tlf. 64 80 11 08

Ingeniørfirmaet Rævdal ApS udfører teknisk rådgivning,  

projektering og kvalitetssikring af alle former for byggeri til  

såvel erhvervsvirksomheder som private bygherre samt  

byggerier i offentlig regi. Byggesagsbehandling i forbindelse 

med om- og tilbygning samt rådgivning ved renoverings-

opgaver. Ydermer udfærdiges Tilstandsrapporter og Energi-

mærker i forbindelse med salg af fast ejendom.

Vi kan tilbyde Dem 

ingeniørassistance samt tegninger ved byggesagsbehandling 

det være sig nybyggeri- eller ombygning, energirådgivning,  

Tilstandsrapporter/Energimærkning samt Kvalitetsstyring.
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Den nordfynske  
tømrer og snedker-
virksomhed, der har 
mere end 30 års  
erfaring, er kendt for 
kvalitet og en anselig 
egenproduktion af 
kvalitets vinduer og 
døre i forskellige ma-
terialer og stilarter. 
Et stort speciale er 
færdig malede vinduer 
i træ og træ/alu 

»Samtlige vinduer special-
fremstilles efter individu-
elle mål«, fortæller indehaver 
Kurt Bøg. »Vi er leveringsdyg-
tige i alle størrelser og til alle 
formål. EP-KBJ BYG råder 
over eget malerværksted, og 
her gennemløber både vin-
duer og døre en grundig for-
arbejdningsproces på ægte 
gammeldags facon med mel-
lemslibninger og ditto spart-
linger. Det forlænger vores 
produkters holdbarhed mar-
kant i forhold til hovedparten 
af konkurrenternes. Vi kon-
kurrerer udelukkende på kva-
litet, der holder.« 

Optimal finish  
og rekordlav u-værdi

»Vores absolutte bestseller lige 
nu er vinduer i træ/alu. Her 
kører vi med tre lags termoru-
der, og det har fået os direkte 
ind på vinduesproducenternes 
førsteplads med hensyn til at 
generere markedets laveste u-
værdi. Parallelt med selve vin-
duesproduktionen fremstiller 
vi matchende lysningspaneler 
og vinduesplader i færdigma-
let kvalitet, hvorved alle pro-
dukter fremstår med optimal 
finish.
Udvendigt er vores populære 
træ/alu-vinduer – totalt ved-
ligeholdelsesfri – bortset fra 
almindelig rengøring. Vindu-
erne er specielt udviklet til at 
tackle det danske klima.«        

Skyd først og drej  
bagefter

»Vores specialudviklede sky-
de-dreje-dør fremstilledes i 

første omgang udelukkende 
til brug i forbindelse med 
plejehjem og handicapboliger. 
Gennem sin geniale og plads-
besparende konstruktion øger 
døren hele tiden sin populari-
tet og udbredelse. Konceptet 
går i al sin enkelhed ud på, 
at man skyder først og drejer 
bagefter, hvorved døren åb-
nes i sin fulde bredde.«

Fra tagfolie til  
totalentrepriser

Når det gælder tømrer og 
snedkersiden af aktivitetspa-
letten, rækker firmaets kom-
petencer til løsning af såvel 
små som store opgaver.
»På tagområdet er vi specia-
liserede i løsning af en lang 
række opgaver – primært om-
kring flade tage. Et effektivt 
alternativ til udlægning af 
traditionel tagpap er tagfolie, 
og her bruger vi SARNAFIL 
og SIKA, der ikke kræver 
åben ild. Generelt spænder vi 
fra totalentrepriser, hvor vi 
fungerer som tovholder gen-
nem hele projektforløbet til 
klassiske fagentrepriser, hvor 
vi udelukkende tager os af 
tømrer/snedkerarbejdet. Det 
giver en bred kontaktflade, 
og EP-KBJ BYG dækker hele 
spektret fra privat- over er-
hvervs- til landbrugskunder.«   

Kvalitet der holder

»En voksende aktivitet lige 
nu er massivt limtræsbyggeri, 
hvor såvel vægge som lofter og 
gulve kan startes op i limtræs-
bjælker«, beretter Kurt Bøg. 
»Kunden kan vælge hele byg-
geriet eller dele heraf udført 
i limtræ, hvis store tolerance 
overfor spændinger giver et 
»slankt« og arkitektonisk set 
smukt præg. I 2007 vandt EP-
KBJ BYG årets Træhuspris 
for byggeriet Kellers Marina 
ved Vejle Fjord, der karakteri-
seres af smukke selvbærende 
facader i limtræ, aluminium 
og glas. EP-KBJ BYG leverer 
kvalitet, der holder. Alle er 
velkomne til at kontakte os for 
mere detaljeret information.«

Medlem af Dansk Byggeri 
og omfattet af Dansk Byg-
garanti – se byggaranti.dk

EP-KBJ Byg 

EP-KBJ BYG
Ringevej 8 · 5450 Otterup 

Tlf. 64 86 14 57

EP-KBJ BYG 
Branebjerg 28
5471 Søndersø
Tlf. 64 83 11 72 

kb@ep-nordfyn.dk
www.ep-nordfyn.dk
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FYNS –BILSALG.DK
BOGENSE: Odensevej 137 · 5400 Bogense 

Tlf. 6481 1201 - Tlf. 2218 6474 · www.fyns-bilsalg.dk

Se alle brugtbil tilbudene
på www.fyns-bilsalg.dk
Velkommen hos Fyns Bilsalg
- og velkommen til Ronni,  
værkstedets nye lærling.

Klargøring til syn
Rude skift
Fejlfinding med Bosch tester og NY carman tester
Service eftersyn
Dækreparationer og dæk skift
Diverse pladereparationer (rust, skader m.m.)
Alle former for motorreparationer
Trailerreparationer (lys, bremser, stik, dæk, klar til syn)
Reparation og tjek af air condition
Montering af Webasto fyr/motorvarmer

Vi har eget moderne værksted
med 3 mekanikere, som løbende 

gennemgår de nyeste kursus-
moduler indenfor autobranchen.

Vi står klar til at lave alle former for
autoreparationer og autoskader.

KIM
Værkstedets mand og
hans team står klar til
at servicere din bil...
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brugtbil tilbudenee

Husk kontrol
og eftersyn på
aircondition.

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

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

Gardinbussen Etex

www.etex.dk
Tlf. 7027 0565 / 4040 0565

Den rigtige vejledning lige til døren
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Køkken & Bad

På 1. sal i XL Otterup 
Trælast kan  
Aubo Køkkencenter på 
tiende år byde sin støt 
voksende kundekreds 
velkommen i et  
inspirerende  
udstillingsmiljø med 
de mest moderne  
løsninger indenfor  
køkken, bad og  
skydedørsgarderober    

»Med et udstillingslokale på 
180 m2 er Aubo Køkkencenter 
en butik i butikken«, fortæller 
køkkenkonsulent Jacob Lar-
sen. Sammen med kollegaen 
Lone Heibøll varetager han 
det velbesøgte køkkencenters 
daglige drift. 

Stor valgfrihed og høj 
leveringssikkerhed
»Aubo er en af de førende aktø-
rer i branchen, når det gælder 
kvalitet og udvikling. Vi har et 
kæmpe udvalg i alle produktka-
tegorier – køkkener, bademiljøer 
og skydedørsgarderober. Det gi-
ver stor valgfrihed, hvad angår 
bordplader, fronter og andre ele-
menter. Aubo har både sans for 
detaljen og for det overordnede 
koncept. Folk får meget for pen-
gene, og leveringssikkerheden 
er ekstremt høj.«

En verden af  
nye muligheder

»Aubo Køkkencenter med-
virkede i efterårets store bo-
ligmesse i Odense Congress 
Center, der besøgtes af ikke 
mindre end 36.600 gæster. 
»Fra vores afdeling her i XL 
Otterup Trælast udarbejder 
vi uforbindende indretnings-

forslag indenfor alle produkt-
grupper. Opmåling og til-
budsgivning foregår ude hos 
kunden og følges op i vores 
velindrettede showroom. Her 
præsenterer vi de nyeste køk-
ken-, bade- og garderobemil-
jøer i 3d-form. De tredimen-
sionelle animationer tilpasses 

kundens individuelle rummål 
og er meget virkelighedstro«, 
afrunder Jacob Larsen. ”Med 
vores store kvalitetsudbud 
er det næsten kun fantasien, 
der sætter grænser. Kig ind i 
Aubo Køkkencenter og oplev 
en spændende verden af helt 
nye indretningsmuligheder«. 

Aubo Køkkencenter  
– med sans for det hele

Hjorslevvej 2 · 5450 Otterup
Tlf. 64 82 22 33

www.xl-otteruptraelast.dk · www.aubo.dk
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Man kunne forvente - eller rette-
re frygte - at en af markedets
mest avancerede gaskedler
også skulle være frygtelig avan-
ceret at betjene. At kedlens
mange højteknologiske facilite-
ter ville kræve en vis teknisk
flair. Men det er (igen) lykkedes
Weishaupt at udvikle en kedel,
som kombinerer den mest
moderne teknologi, med en ual-
mindelig simpel og logisk betje-
ning. 

Vi brænder for at holde dig varm 

Weishaupt’s kondenserende gaskedel 
er udviklet til ikke at være indviklet

Tænk at en så avance-
ret gaskedel kan være
så nem at betjene.
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Totalløsninger: Industri, erhverv og privat
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Nyberg tegnestue.dk

Uffe Nyberg
byggetekniker

Spodsbjergvej 174
5900 Rudkøbing

Tlf. 5599 5949 · 4068 3827
uffenyberg@get2net.dk

Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

Montana kontorindretning
Fleksible løsninger efter opgave!

– løsninger til bedre kontormiljøer...
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DANSK KONTOR CENTER

Ekstraudstyr:

INEO+ 200
20 sider FULDFARVE print pr. minut

WWW.DANSKKONTORCENTER.DK
Se flere JUBI-TILBUD på 

samt et kæmpe brugtmarked!

JUBI-TILBUD

INEO+ 20
r. minut

Dansk Kontor Center

   XENTISSIMO GPRS MOBIL 

               - den førende trådløse  
                terminal på markedet

     Kontantpris kun: 
    kr. 6.900,-

          Leje: kr. 199,- 

KUN..

29.900,- 
LEJE

649,- 

KUN 10 stk
.

KUN 10 stk.
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Ledernes KonferenceCenter

Det er ikke tilfældigt, 
at Ledernes  
KonferenceCenter 
har 5-stjernet status. 
Centret bygger på 
ideen om, at skabe en 
arbejdsplads hvor den 
enkelte medarbejder 
med baggrund i sine 
faglige og personlige 
kvalifikationer 
betragter sig selv som 
en vigtig ressource 

»Ledernes KonferenceCenters 
medarbejderstab har 100% 
fokus på indlevelse, engage-
ment og kvalitetsbevidsthed 
og det er selvfølgelig alfa og 
omega for vores succes«, for-
tæller direktør Eva Ejlskov. 
»Personalegruppen, der tæller 
30 fuldtidsansatte plus et va-
rierende antal freelancere, be-
står af mænd og kvinder i alle 
aldre. Alle medarbejdere ved, 
at det daglige samarbejde og 

Ledernes KonferenceCenter · Rugårdsvej 590 · 5210 Odense NV · Tlf. 6594 1313 · www.komtilodense.dk

en høj grad af kommunikation 
skaber de bedste betingelser for 
tilfredse og glade gæster og den-
ne indstilling smitter af på hele 
centret og sender signalet om, at 
Ledernes KonferenceCenter er 
et både rart og dynamisk sted. 
De rigtige mennesker med de 
rigtige kompetencer er samlet 
på det rigtige sted.« 

Exceptionelt høj kvalitet

»De enestående fysiske ram-
mer omkring centret, der i 
høj grad er med til at tegne 
vores profil, er alle sammen af 
exceptionelt høj kvalitet. Hos 
Ledernes KonferenceCenter går 
lokalområdets natur, bygnin-
gernes arkitektur og den re-
sultatorienterede indretning 
– inspireret af Feng Shui’en 
– op i en højere enhed ved at 
skabe den bedst tænkelige 
harmoni med møbler og kunst 
– og et væsentligt delelement 
i den samlede beskrivelse er 
centrets gastronomi.« 

Mad med passion

»Lige fra morgenstunden 
mar kerer Ledernes Konfe-
renceCenter sig med en klart 

defineret gastronomisk profil. 
Vi laver mad med passion og 
går ind for praktisk anvendt 
økologi i så mange sammen-
hænge som overhovedet mu-
ligt. Al vores kaffe, te og juice 
er økologisk, og ved den lækre 
og varierede morgenbuffet 
må gæsterne lede forgæves 
efter gamle klassikere som 
luftrundstykker og smagløs 
gummi-ost. Ledernes Konfe-
renceCenter har egen bager 
Uffe Bækholm in house, og 
vores morgenbord er 90% øko-
logisk. Køkkenet har Fødeva-
restyrelsens højeste smiley 
– en elitesmiley – og det er vi 
meget glade for og stolte over. 
En økologisk smiley-ordning 
skulle netop nu være under 
udvikling, og det er et initia-
tiv, der hilses hjerteligt vel-
kommen herfra.«   

Friske økologiske  
kvalitetsprodukter

»Jeg brænder for økologi og fri-
ske råvarer, og det er på ingen 
måde tilfældigt, at centrets 
menuer følger årstiderne«, 
beretter Helle S. Rasmussen 
med stor overbevisning. »Me-

get ofte tilberedes retterne på 
basis af fynske produkter le-
veret af økologiske kvalitets-
producenter fra hele øen. Hver 
dag serveres en 12-14 retters 
frokostbuffet, og om aftenen 
byder vi på enestående års-
tidsbaserede konference- og 
gourmet-menuer. Vi steger 
udelukkende i olie – og fritu-
ren og den store dåseåbner 
er for længst smidt ud. Vi er 
meget opmærksomme på, at 
de råvarer vi benytter, er pro-
duceret under forhold, der be-
laster det globale miljøs økolo-
giske balance mindst muligt.« 

Ro og koncentreret fokus

»Ledernes KonferenceCenter 
er åbent for alle – virksom-
heder, offentlige institutioner 
og foreninger. Centrets lyse 
og meget fleksibelt indrettede 
mødelokaler signalerer ro og 
koncentreret fokus på møde-
processen.  Kontakt os gerne 
for yderligere oplysninger el-
ler eventuel reservation af din 
næste konference, vi rådgiver 
gerne om vores mange attrak-
tive muligheder.« 

Business Concept Indretning – inspireret af 
Feng Shui’en 

Helle Rasmussen 
Chef for Gastronomi og Økologi

Tid til velvære… Janne Bay, Marie Grinsted 
SA/BO

Rene linier



Det internationale 
samfund bevæger sig 
netop nu fra  
højkonjunktur til et 
generelt lavere  
aktivitetsniveau. Det 
er tid til at ruste sig 
til forandringer ude i 
virksomhederne.  
Indsatsstyrken  
tilbyder fokus og  
sparring i denne proces   

»Indsatsstyrken er en selv-
stændig del af konsulent- og 
kursusvirksomheden Complx 
ApS, der også er moderfirma 
for formidlingsvirksomheden 
Det Historiske Hus. I Complx 
ApS har vi udviklet de ideer 
og teknikker, der med variabel 
tilgang og i forskellige kombi-
nationer danner grundlag for 
vores øvrige aktiviteter«, for-
tæller strategisk direktør Su-
sanne Willers. »Complx ApS 
har store virksomheder som 
Mærsk og Statoil som kunder, 
men med Indsatsstyrken øn-
sker vi at henvende os sig til 
mindre virksomheder i alle 
brancher.« 

Stop op og træf de rigtige 
beslutninger

»Det er vigtigt for mindre 
virksomheder at få hjælp til 
at reagere hensigtsmæssigt 
på fremtidens udfordringer – 

både de positive og de negati-
ve. Indsatsstyrken råder over 
hele paletten af værktøjer 
fra Complx ApS – målrettet 
iværksættere, selvstændige og 
mindre virksomheder, eksem-
pelvis håndværksmestre«, be-
retter adm. direktør Rasmus 
Dahlberg. »Vi hjælper folk 
med at stoppe op, skabe fokus 
og træffe de rigtige beslutnin-
ger. Vores centrale aktiviteter 
er problemløsning, afklaring, 
forretningsfokusering samt 
med arbejder- og organisation-
sudvikling. Som udefra kom-
mende sparringspartnere kan 
vi – via vores praktiske erfa-
ring og viden – tackle fremti-
dens udfordringer og hjælpe 
virksomhederne til at navi-
gere optimalt i situationen.«

Willers og Dahlbergs 
unikke teamwork

Susanne Willers er uddan-
net indenfor HRM og specia-
liseret i ledelse og økonomi 
samt organisations- og for-
retningsudvikling. Derudover 
har hun en bredspektret er-
faringsbaggrund fra det pri-
vate erhvervsliv, hvor hun 
har beklædt diverse direk-
tionsstillinger i såvel store 
som mindre virksomheder. 
Rasmus Dahlberg er cand. 
mag. i historie og iværksæt-
ter. I studietiden startede han 
egen virksomhed. Under en 
omstrukturering af sit firma 
fik han behov for den samme 
form for assistance, som Ind-
satsstyrken leverer i dag. Den 

Indsatsstyrken  
– hurtig og rigtig hjælp

Indsatsstyrken Complx ApS
Vestergade 11 · 1.sal · 5000 Odense C 

Tlf. 29 717 112 · info@indsats-styrken.dk 
www.indsats-styrken.dk · www.complx.dk

eksisterede ikke, men det 
gjorde Susanne Willers, og 
sammen fik de Rasmus Dahl-
bergs firma på ret køl igen. 
Undervejs i processen lagdes 
grunden til Willers og Dahl-
bergs unikke teamwork, der 
i dag er Indsatsstyrkens pri-
mære force. 

Vi møder folk hvor de er 

»Vi er engagerede fagfolk, og 
som sådan er det et absolut 
must at være tilgængelige. Vi 
ser det ikke som en del af vores 
jobbeskrivelse at opstille bar-
rierer mellem os og vores kun-
der – f.eks. i form af stramt 
slips og uforståeligt fagsprog. 
Det at bede om hjælp er græn-
seoverskridende nok i sig selv, 
og kunderne kan være sikre 
på, at vi ikke har nogen in-
tentioner om at slå deres ideer 
ihjel. Tværtimod er det vores 

fornemste opgave – gennem 
dialog og forståelse – at være 
med til at løfte kundernes ide-
er op på et plan, der gør dem 
levedygtige i virkelighedens 
verden.«

Parat til udrykning

»I Indsatsstyrken opererer 
vi med timepriser, og små 
og hurtige opgaver er vores 
speciale. Efter at have fået 
hjælp fra Indsatsstyrken vil 
kundens overblik og manøv-
redygtighed med hensyn til at 
kunne forbedre sin øjeblikke-
lige forretningssituation være 
væsentligt styrket. Tjek vores 
hjemmeside eller ring og hør 
nærmere. Indsatsstyrken er 
parat til udrykning…«

TEMA FYN
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Et naturligt mødested  
– midt i Danmark, midt på Fyn
Med sin placering 
midt på Danmarks-
kortet, kun 900 m fra 
motorvejsnettet er 
Vissenbjerg Storkro, 
der stod færdigbygget 
i 1988, et attraktivt 
hotel og konferen-
cecenter for virksom-
heder, institutioner 
og foreninger fra hele 
landet

Vissenbjerg Storkro er en del 
af den 100% danskejede kæde 
Danske Hoteller, der tæller 
tolv hoteller/konferencecentre 
beliggende rundt i landet. Ho-
tellet er centralt beliggende i 
det skønne højfynske bakke-
land, og den omgivende natur 
er særdeles velegnet – både til 
teambuilding og aktiviteter 
som terrænløb og rapelling 
samt mere rekreative sysler 
som rund- og fodbold m.m., 
som kan dyrkes på de tillig-
gende grønne områder.   

Fra 2 til 400 personer

»Kurser og konferencer er vo-
res helt store speciale og står 
samtidigt for 2/3 af omsæt-
ningen. Vi opererer med to-
talløsninger, der rangerer fra 
dagmøder til diverse arran-
gementstyper af flere dages 
varighed. Kapacitetsmæssigt 
er vores fuldt udstyrede loka-
ler målrettet grupper fra to til 
fire personer og helt op til 400 
personer i samme lokale. Når 
det gælder Av-udstyr, råder 
Vissenbjerg Storkro over top-
moderne grej i alle tænkelige 

Vissenbjerg Storkro · Søndersøvej 30 · 5492 Vissenbjerg 
Tlf. 64 47 38 80 · info@vissenbjergstorkro.dk · www.vissenbjergstorkro.dk

afskygninger og kombinatio-
ner. Specielle ønsker konkre-
tiseres fra arrangement til ar-
rangement og imødekommes 
efter nærmere aftale.«     

Kursusforløb, messer  
og udstillinger

»Vores varierede kundekreds 
tæller mange repræsentanter 
for den offentlige sektor. F.eks. 
har vi – bl.a. for Assens Kom-
mune med stor succes afviklet 
en række kurser, konferencer 
og efteruddannelsesforløb op 
til kommunesammenlægnin-
gen. Vores store gruppe af er-
hvervskunder fra hele landet 
benytter os i vid udstrækning 
i.f.m. seminarer og udstillin-
ger. F.eks. har firmaet Flower 
Pot gennem flere år afholdt 
deres årlige salgsmesse i vores 
regi. I denne og andre forbin-
delser fungerer vi således som 
erhvervslivets eksterne show-
room i forhold til kunder 
og forretningsforbindelser. 
Mange arrangører af længe-
revarende møder og konferen-
cer fortæller i øvrigt, at de 
oplever hotellets placering 
lidt udenfor storbyen Odense 
som en klar fordel. Ved hele ti-
den at have fysisk samling på 
tropperne er de garanteret en 
høj grad af faglig seriøsitet og 
sammenhængskraft gennem 
hele forløbet.« 

Fra bryllupper til  
vildtarrangementer

»Selskabssiden af vores akti-
viteter spænder lige fra pri-
vate fødselsdage og bryllupper 
til en bred vifte af firma- og 
foreningsarrangementer med 
op til 250 deltagere – herun-
der receptioner og temafester. 
Hvert forår afholdes to week-
endarrangementer med Coun-
try & Western som overordnet 

tema. I efterårssæsonen dan-
ner vi den tematiske ramme 
om tre vildt-arrangementer 
med kæmpestore buffeter på 
12-15 hovedretter. Vi står for 
det hele – fra menuer, indret-
ning og udsmykning til sam-
mensætning af den musikal-
ske underholdning.«       

November/december står i 
julens tegn og her tilbydes en 
lidt anderledes jule buffet m/
vin ad libitum, musik/dans 
og underholdning med kendte 
danske kunstnere. 

Fordelagtige årsaftaler

»I løbet af de sidste par år har 
vi helt klart kunnet mærke, at 
det højfynske område med sin 
ideelle infrastrukturelle place-
ring tæt på motorvejsnettet er 
blevet hjemsted for flere store 
virksomheder, og det er selvføl-
gelig en udvikling, vi er glade 
for. Som en speciel service til 
virksomhedskunderne tilbyder 
vi nu årsaftaler med fordelag-
tige overnatningspriser m.m. 
Ring og hør nærmere…«

28 · ERHVERV FYN NOVEMBER 2008
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»Udover fester og selskaber 
i såvel privat som erhvervs-
mæssigt regi er alle slags 
møder, kurser og konferencer 
vigtige aktiviteter for os«, for-
tæller direktør Vibeke Mid-
skov. »Skovkanten er et oplagt 
sted til erhvervsarrangemen-
ter. Vi er svære at sætte i bås, 
men rent funktionsmæssigt 
kan vi nok nærmest betegnes 
som en slags moderne urbant 
forsamlingshus. Med vores 
lækre lokaler og unikke om-
givelser leverer vi den ideelle 
fysiske ramme om kundens 
arrangement, og derudover 
varetager vi selvfølgelig dets 
praktiske afvikling.«

Kun fantasien sætter 
grænser

»De fleste af vores kunder 
vælger selv en restauratør, 
der leverer mad til deres ar-
rangement. Man kan også 
vælge sin restauratør i sam-
arbejde med os eller helt over-
lade valget til os. Skovkanten 
samarbejder med en række 
meget forskellige restaura-
tører i alle kulinariske stil-
arter og prisklasser, så det 
er kun fantasien, der sætter 
grænser for mad og drikke. 
Når det gælder drikkevarer 
kan man købe øl, vand og 
vine gennem os til fordelag-
tige priser eller vælge selv 
at medbringe den vinøse side 
af sit arrangement. Vi råder 
over alle faciliteter til køling 
og temperering af vine.«   

Uformel, professionel  
og tæt på naturen

»Skovkantens kommunikati-
onsmæssige varemærke kom-
mer til udtryk gennem en ufor-
mel og samtidigt kompetent og 

professionel atmosfære. Belig-
genheden er unik og arkitek-
turen spiller på fremragende 
vis sammen med de fornemme 
omgivelser. Vi er tæt på natu-
ren og tæt på byen. Skovkan-
ten råder over alle moderne av-
faciliteter til brug i forbindelse 
med møder, kurser og konfe-
rencer – bl.a. videotransmis-
sion fra rum til rum.«

Fra tænketanke  
til teambuilding

»Skovkanten huser kun 1-2 
virksomhedsarrangementer 
ad gangen, og det giver kun-
derne stor handle- og bevæ-
gelsesfrihed. Ved festarrange-
menter ligger kapaciteten på 
150 personer, mens grænsen 
ved møder og kurser er sat til 
80 deltagere. Vi kan rumme 
alt – fra tænketanke og plan-
lægningsmøder til teambuil-
ding og festlige events ved 
lancering af nye produkter. I 
forbindelse med teambuilding 
kan vi arrangere terrænløb, 
træklatring og maritime akti-
viteter på Odense Å. 
Naturen danner også ramme 
om mere stilfærdige sysler. 
Rigtigt mange møde-, kursus- 
og konferencegæster benytter 
lejligheden til at tage frokost-
kurven med ud i det grønne og 
lade tanker og ideer strømme 
frit. 

Uanset arrangementets ka-
rakter er det vores fornem-
ste opgave at holde fokus og 
opmærksomhed på det, det 
drejer sig om. Besøg vores 
hjemmeside www.skovkanten.
com for mere information el-
ler ring og aftal et møde. Så 
tænder vi op i pejsen og sæt-
ter kaffe over…« 

Skovkanten
Efter en gennemgribende renovering slog  
Skovkanten i maj dørene op for publikum.  
Med sine lækre lokaler og unikke omgivelser  
er etablissementet en ideel fysisk ramme  
om alle slags fester, virksomheds arrange-
menter og konferencer  

Skovkanten · Odensevej 92 · 5260 Odense S · Tlf. 63 11 12 08 · info@skovkanten.com · www.skovkanten.com
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Eudan Allround Service 
blev startet i 2006 af 
Danny Halstrøm. Vi 
beskæftiger os med 
alt indenfor  
entreprenøropgaver, 
arkitektopgaver og 
renoveringer 

Desuden har vi en internatio-
nal rekruteringsafdeling hvor 
vi kan trække på 80 medar-
bejdere indenfor stort set alt.   
Som firma navnet antyder, er 
vores virksomhed ikke kun et 
dansk foretagende. Vi arbej-
der i hele Europa bl.a. Norge, 
Sverige, England, Holland og 
Schweiz. Vi har derfor iblandt 
vores velkvalificerede medar-

bejdere selvfølgelig også flere 
udenlandske medarbejdere. 
Dette giver grundlag for et 
kreativt og aktivt arbejdsmiljø. 
 
Vores mål er at fremstå som 
en kvalitetsbevidst virksom-
hed med højt serviceniveau 
som altid er klar til virksom-
heder, der mangler medar-
bejdere eller kvadratmeter. 
 
Vore tre kerneområder er 
Eudan Allround – Service Aps 
udfører store og små bygge 
– og anlægsopgaver for bolig-
selskaber, erhvervsvirksom-
heder, private og offentlige 
bygherrer overalt i Danmark 
og i Europa. 
Eudan Montage & Service 
Aps fremstiller stålkonstruk-
tioner bl.a altaner, trap-

per og skakte til elevatorer. 
Eudan Aps formidler arbejds-
kraft inden for mange for-
skellige håndværksmæssige 
kompetanceområder til både 
byggeri og industrivirksom-
heder. 

Socialt ansvar

For Eudan er det ikke kun et 
spørgsmål om at tjene penge.  
Vi vil gerne støtte kulturelle og 
sportslige aktivitetet bl.a som 
sponsor af en fodbold, rugby og 
håndboldhold samt kulturhu-
set Foderstoffen i Rudme der 
også nyder godt af vore midler.  
 
Fremtiden tegner lys, og vi 
arbejder lige nu på etable-
ring af en polsk afdeling.  

Kvalificeret  
håndværk af enhver slags 

Eudan Allround Service ApS · Smedeløkken 9B · 5330 Munkebo · Tlf. 65 97 55 98 · eudan@eudan.dk · www.eudan.dk 
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● WinWin plader, anvendes til vindstop mellem spær, 
således at de ikke kan blæse ind i isoleringen, ved 
udhæng. 

● Pladerne er udført i PP-polypropylene, som er 
regenererende, og udført som 3mm termo 
kanalplader og kondenserer derfor ikke. Ligeledes 
er pladerne UV bestandige og skruefaste.  

● Bredden på pladerne passer til en 
spærafstand på 1 meter.

● WinWin pladerne er udført sådan, at de kan 
opfylde ventilations krav, hvor der kræves 
ventilation. Vingernes højde er 70mm, således at 
de monteres til overkant spær.

● Ved eventuelt tilpasning af WinWin plader 
(grat/skotrendehjørne) anvendes hobbykniv.

● Til fastgørelse af pladerne anvendes hæfte 
klammer (dasker). Hvor pladerne ligger ind over 
hinanden (under spær) anvendes WinWin skrue.

● Kan anvendes såvel til gitterspær som bjælkespær.

WinWin plader

Telefon 40 43 43 24 · info@bygtjek.dk · www.bygtjek.dk · DK-6000 Kolding

- vi ændrer vaner
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»Flytningen fra Særslev til 
Bogense har primært betydet 
flere kunder, og mere plads. 
Som Turtle Wax Professionel 
Partner står jeg inde for, at bi-
lerne håndteres af en fagligt 
veluddannet person – i dette 
tilfælde mig selv«, smiler in-
dehaver Claus Hansen. »Kun-
derne kan også være 100% 
sikre på, at en Turtle Wax 
Professionel Partner udeluk-
kende anvender autoriserede 
produkter i bilplejen.

Hos Nordfyns Bilpleje leve-
res bilen ind om morgenen og 
afhentes samme dags efter-
middag. Mod et mindre gebyr 
afhentes bilen på kundens pri-
vatadresse eller arbejdsplads. 
Kræver opgaven mere end en 
dags arbejde kan man – også 
mod et mindre gebyr – få rå-
dighed over en lånebil.« 

Nordfyns Bilpleje i Bogense

Nordfyns Bilpleje
Jyllandsvej 1
5400 Bogense
Tlf. 61 33 37 98
claus@nordfyns-bilpleje.dk
www.nordfyns-bilpleje.dk 
www.hjulskift.dk  

Den 1. august 2008 flyttede Nordfyns Bilpleje sine aktiviteter fra Særslev til  
Bogense. I forbindelse hermed tilsluttede virksomheden sig den  

anerkendte og kvalitetsbevidste bilplejekæde Turtle Wax som professionel partner

Vinterbehandling  
og stenslagsreparation
»Netop nu er vinterbehandling 
en meget stor aktivitet. Gen-

nem polering og lakforseg-
ling gøres bilen modstands-
dygtig overfor frost, sne og 
salt. Reparation af stenslag 
i frontruden er en ny aktivi-
tet, og i forbindelse med vin-
terbehandling kan man opnå 
en fordelagtig pris på denne 
ydelse.«   

Alt i dæk og fælge

»Nordfyns Bilpleje fører bog-
staveligt talt alt i dæk og fæl-
ge til biler. Jeg kan trække 
på et stort netværk af samar-
bejdspartnere og leverandø-
rer, og når det gælder special-
fælge tiltrækker forretningen 
kunder fra hele landet. En 
ny aktivitet er salg af dæk 
til motorcykler af alle mær-
ker. Nordfyns Bilpleje står 
for kvalitetsløsninger til for-
delagtige priser. Ring og hør 
nærmere.«

ømrerforretningaps
SØNDERSØ

biltlf. 40 16 58 91
v/ CARSTEN JOHANSEN

Levering + montering af Svane
KØKKENUDSTILLING/VÆRKSTED

GRUNDTVIGSVÆNGET 8 · 5471 SØNDERSØ
sonderso.tomrerforretning@mail.tele.dk

Tlf. 64 89 34 26

alt i tømrer- og snedkerarbejde

TEGNESTUE & RÅDGIVNING

ARKITEKTFIRMAET SKOVBYGAARD APS

PER GREGERSEN · MIDDELFARTVEJ 79 · 5400 BOGENSE

TELEFON 6481 3986 · INFO@SKOVBYGAARD.DK

www.skovbygaard.dk

Entreprenør
Kajberg ApS

Aut. Kloakmester

Slagstrupvej 66
5471 Søndersø

Tlf. 23 30 38 60/ 26 12 94 45
www.entreprenor-kajberg.dk

● Laserstyret gravning

● Nedsivning

● Slamsugning

● Kloakarbejde

● Tv-inspektion

● Nedrivning

● Golfbaner

● Gravemaskiner fra
 1 1/2-32 tons

Døgnservice




