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Hindsgaul A/S:

En landsdækkende entreprenør 
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Dansk Oplagskontrol 
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Drosselvej 21 · 5560 Aarup
Tlf. 64 45 16 62
Mobil 22 80 16 62
info@sh-anlaegservice.dk
www.sh-anlaegservice.dk

Alt i haveservice udføres
● Klipning af hæk

● Græslåning
● Belægning

● Opsætning af hegn
● Snerydning

● Saltning af fortove

– og meget meget mere

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

K IOTI - STIGA - JONSER ED OG TEX AS

KIG IND 

ELLER RING 

OG HØR 

NÆRMERE

Snaven 10
Hagenskov · 5631 Ebberup
Tlf. 64 74 13 75
mail@aa-projektering.dk
www.aa-projektering.dk

Arkitekt 
Arne Andersen

20 år med eget firma og  
erfaringer fra:
· Byggerier for Stat og Kommune
· Bolig og Erhvervsbyggeri
· Om- og Tilbygninger

Flot patriciervilla midt i byen – Teglværksvej, Glamsbjerg – Sagsnr. 4378 
Ualmindelig flot og vedligeholdt, rummelig, ældre villa, der nænsomt er moderniseret. Indeh. 2 sammenhængende stuer; 
mod. spisekøkk. m. brændeovn; hall m. flot trappe til 1. sal m. 3 vær.; istandsat badevær., udgang til altan. I sidebygn.: 
mod. brygg. m. nedg. til kld.; næsten nyt badevær.; vær. Ugenert gårdmiljø samt mindre have.  Muret garage samt 82 
kvm muret værksted/lager/ga-rage. En villa fyldt med atmosfære, charme og fine håndværksmæssige detaljer.

Pris: 2.175.000 Brutto:  13.817 Bolig m2: 215/102 Stuer/vær: 2/4
Udb. 110.000 Netto: 10.975 Grund m2: 651 Opført: 1929

LOKALmægleren · Ole Bech Christensen · Tlf. 64 72 32 32/64 76 16 32

Har du/I lyst til at opleve verden under overfladen  
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

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

Ekspreskørsel overalt i Europa

JP-Xpressen.dk



”ELLEBYE Advokater er et 
nyetableret advokatkontor”, 
fortæller advokat Ole Øster-
gaard. ”Medarbejderstaben 
tæller lige nu 14 ansatte, der 
alle har til huse i det gamle 
toldkammer i Odense. Her 
råder vi over nogle både stil- 
og stemningsfulde lokaler på 
første sal.” 

I 1988 blev toldkammeret re-
staureret af den kendte Oden-
se-arkitekt Christian Isager. 
I dag huser bygningen en 
række moderne arbejdsplad-
ser men sjælen og det smukke 
arkitektoniske særpræg er 
bevaret. 

”Vi er glade for beliggenheden 
og dét at være en aktiv del 
af Odenses nye centrum og 
havneområde. Vi har på kort 
tid formået at skabe en god 
arbejdsplads og et driftigt ad-
vokatkontor præget af en po-
sitiv fremadrettet atmosfære,” 
siger Ole Østergaard. 

Erfaringsbaseret  
rådgivning med  
perspektiv

ELLEBYE Advokater besid-
der en høj grad af specialiseret 
knowhow på erhvervsområ-
det. Advokatfirmaet rådgiver 

virksomheder – store og små 
og private såvel som offentlige 
- inden for alle væsentlige er-
hvervsretlige områder. 

”I kraft af vores bredt fun-
derede erfaring og store be-
røringsflade med private og 
offentlige ledere nøjes vi ikke 
med blot at yde optimal juri-
disk rådgivning – vi har også 
erfaringsbaseret rådgivning 
på programmet. ELLEBYE 
Advokater fokuserer på mere 
end blot de juridiske problem-
stillinger - vi yder langsigtet 
rådgivning med perspektiv,” 
påpeger Ole Østergaard.

Vision, dynamik og  
udvikling

I erkendelse af, at rådgiv-
ningsbehovet og kravene in-
denfor de enkelte områder 
bliver stadig større og mere 
kompliceret også når det gæl-
der det privatretlige område 
har vi valgt at lave en reel 
opdeling af rådgivningsområ-
derne, erhverv og privat.

”Vi er et visionært og dyna-
misk advokatfirma, og via 
vores høje specialiseringsgrad 
bestræber vi os løbende på at 
sikre et konstant højt fagligt 
niveau til gavn for vores klien-

ter. Det er på den baggrund, 
at vi den 1. januar 2008 etab-
lerer ELLEBYE Privat. Der 
er tale om et datterselskab,  
aktieselskab som skal fungere 
som en selvstændig juridisk 
enhed der får til huse i stue-
etagen på Toldkammeret. Det 
betyder, at der er tale om en 
klar og reel adskillelse mellem 
den privat- og erhvervsretlige 
rådgivningsfunktion.”

Second to none

ELLEBYE Privat behandler 
bl.a. spørgsmål omkring ægte-
pagter, hushandler, skilsmis-
ser, testamenter og dødsboer. 
Til ELLEBYE Privat knyttes 
en række specialiserede advo-
kater. 

”Lige nu har vi ansat en ad-
vokat og en sekretær, og vi 
forhandler med yderligere to 
advokater samt to til tre se-
kretærer, som vi forventer, 
kan tiltræde i starten af 2008. 
Det er vores ambition at være 
’second to none’ på alle de om-
råder, vi beskæftiger os med, 
og i løbet af foråret regner vi 
med, at ELLEBYE Privat be-
skæftiger 3-4 advokater,” af-
slutter Ole Østergaard.  

ELLEBYE Advokater I/S 
etablerer ny afdeling

ELLEBYE Advokater I/S · Østre Stationsvej 43 · 5000 Odense C · Tlf. 66 12 03 03 · mail@ellebye.dk · www.ellebye.dk

ELLEBYE Advokater I/S blev stiftet den 1. oktober 2007, da fem af Odenses førende  
erhvervsadvokater forenede kræfterne i et fælles advokatfirma. Den 1. januar 2008 etableres

ELLEBYE Privat som datterselskab og selvstændig juridisk enhed
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I 2004 åbnede det 
driftige fynske entre-
prenørfirma en filial 
i Præstø på Sydsjæl-
land. Med opkøbet af 
Sydjysk Agro i Sønder-
borg d. 1. december 
2007 er den dynami-
ske entreprenør- og 
byggevirksomhed 
blevet landsdækkende

Den nytilkomne afdeling af 
HINDSGAUL A/S i Sønder-
borg tæller 5 ansatte med spe-
ciale indenfor totalentrepriser 
– dvs. murer, tømrer, jord, klo-
ak og betonarbejde. Samtlige 
afdelinger af HINDSGAUL 
A/S løser hermed opgaver, der 
både henvender sig til land-
brug og industri.   

Byggerier til fremtidens 
Danmark

HINDSGAUL A/S bygger til 
fremtidens Danmark. Firma-
ets modulært opbyggede stal-

de og industribygninger er de-
signede til med kort varsel at 
kunne modificeres, så de kan 
imødekomme skiftende tiders 
krav med hensyn til love og 
vedtægter. HINDSGAUL A/S, 
der nu via 3 afdelinger be-
tjener landbrug og industri i 
hele Danmark, har siden 1979 
befundet sig på første parket 
med hensyn til at opføre lan-
dets mest moderne og miljø-
mæssigt fremsynede bedrifter 
og virksomheder.

Hovedsæde i Aarup

”Det samlende midtpunkt 
og hovedsæde for aktivite-
terne i HINDSGAUL A/S 
er Aarup, hvor firmadomici-
let ligger. Her grundlagdes 
virksomheden i 1979 af min 
far Henning”, fortæller di-
rektør Mikael Hindsgaul: ”I 
dag danner firmadomicilet i 
Aarup med sine 15 funktio-
nærer ramme om ledelse, ad-
ministration og tegnestue. I 
sidstnævnte regi udarbejder 
en række dygtige konstruk-
tører og bygningsingeniører 
de overordnede retnings-
linjer for aktiviteterne på 

landsplan. Derudover står 
HINDSGAUL A/S i Aarup 
for en stor egenproduktion på 
beton- og kloakområderne.” 

Hurtige beslutninger 
og konkurrencedygtige 
priser

”HINDSGAUL A/S er et klas-
sisk familiefirma. Vores måde 
at kommunikere på ligner til 
forveksling en flad demokra-
tisk organisationsstruktur, 
og det er helt klart en fordel”, 
smiler direktør Kim Hinds-
gaul. ”De beslutningsmæs-
sige nøglepersoner er tæt på 
hinanden – både arbejds-
mæssigt og privat - og takket 
være det faktum er vi tit hur-
tigere end vores konkurren-
ter med hensyn til at træffe 
bæredygtige beslutninger. 
Beslutningsdygtigheden slår 
også igennem på tilbudsom-
rådet, hvor vi på baggrund af 
vores store brancheerfaring 
arbejder med meget konkur-
rencedygtige priser.”   

Projektudvikling i dialog 
med kunden

”På industrisiden er HINDS-

GAUL A/S især specialiseret 
indenfor lagerhaller med til-
hørende administrationslo-
kaler i størrelsesordenen op 
til 10.000 m2. Som led i vores 
intensiverede satsning på 
industriområdet – bl.a. med 
åbningen af Sønderborgafde-
lingen - har vi netop ansat 
afdelingschef Torben Molme. 
Om kulturen i HINDSGAUL 
A/S siger han: ”I modsæt-
ning til de helt store aktø-
rer i entreprenørbranchen 
tegner og projekterer vi helt 
fra bunden – og dét som en 
økonomisk integreret del af 
projektet. Kunden kan ty-
pisk henvende sig til os med 
en ide, han eller hun har i 
støbeskeen, hvorefter det 
konkrete projekt vokser frem 
i takt med den dialog, vi har 
omkring ønsker og behov.” 

En kontaktperson fra 
start til slut

”HINDSGAUL A/S arbejder 
ud fra det enkle grundprincip, 
at kunden skal kunne kom-
munikere med den samme 
kontaktperson hele vejen 
igennem et projekt fra start 

HINDSGAUL A/S – en landsdæ
entreprenørvirksomhed

Hovedkontoret
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til slut. Vi bestræber os med 
andre ord på at have snor 
i processen fra tegning til 
nøglefærdigt projekt – og dét 
helt ned i detaljen. Intet er 
for stort og intet for småt. Det 
betyder, at kunden i samråd 
med os løbende kan justere et 
byggeri – f.eks. i forhold til at 
imødekomme nye lovmæssige 
krav til dets endelige udform-
ning.”   

Boligområder og  
idrætshaller

En relativt ny aktivitet for 
HINDSGAUL A/S er hele 
boligområder, hvor firmaet 
varetager alle funktioner fra 
projektering og tegning til 
nøglefærdigt projekt. Et godt 
eksempel er Gartnerhaven i 
Aarup, som består af en ræk-
ke ældrevenlige boligenhe-
der udstyret med elevator og 
brede døre samt store altaner 
på 8 m2 og lydisolerende vin-
duesglas. Et andet område, 
hvor der netop nu er stigende 
aktivitet, og som HINDS-
GAUL A/S forventer sig en 
del af i fremtiden, er bygning 
af idrætshaller – f.eks. i for-

bindelse med højskoler og ef-
terskoler.

Godt kommunalt  
samarbejde

”På boligområdet indledte vi 
for et par år siden et rigtigt 
godt samarbejde med den da-
værende Aarup Kommune”, 
afrunder Kim Hindsgaul. 
”Dette positive samarbejde er 
vi utroligt glade for at have 
været så heldige at kunne vi-
dereføre med Ny Assens Kom-
mune, hvis kontaktpersoner 
med deres kommunikations-
mæssige klarhed, fleksibilitet 
og kompetence i beslutnings-
processerne bare har været 
alle tiders samarbejdspart-
nere.” 

ækkende  

HINDSGAUL A/S
Østergade 32-34

5560 Aarup 
Tlf. 64 43 14 80

www.hindsgaul.dk
hindsgaul@hindsgaul.dk
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Borgernes bud  
på fremtiden

»På topmødet fremlagdes svar fra kommunens borgere og interes-
senter på en række spørgsmål om vores fælles fremtid«, fortæller 
borgmester Finn Brunse. »Udviklingsmulighederne har på syv 
centrale områder været vendt i en bred vifte af fora – heriblandt 
kommunens e-borgerpanel, hvor mange mennesker har givet de-
res mening til kende. Debat-temaerne omfatter bl.a. byudvikling 
og bosætning, lokalsamfund, natur og sundhed og ikke mindst 
den fremtidige erhvervsudvikling.«

Oplevelsesøkonomi og øget synliggørelse

»På samtlige områder er der generelt stemning for at bevare, vi-
dereføre og udbygge fordelingen af væksten på kommunens en-
kelte lokalområder. Med udgangspunkt i deres vidt forskellige 
potentiale og ressourcer oplever de allerede nu en positiv udvikling 
på områder som bosætning, erhverv,  uddannelse, handelsmønster 
osv. Kommunen har en god balance mellem land og byområder 
og præges af en række levende og engagerede lokalsamfund. 
M.h.t. landsbyplanen er der lige nu rigtigt mange gode ideer i 

spil – bl.a. omkring øget synliggørelse og styrkelse af områdets 
forsamlings- og beboerhuse. Assens Kommune har et stort ud-
viklingspotentiale indenfor oplevelsesøkonomi, og fremtiden vil 
helt sikkert byde på et øget fokus på natur, kultur og turisme.« 

Assens Kommune · Willemoesgade 15 · 5610 Assens  
Tlf. 64 74 74 74 · assens@assens.dk · www.assens.dk

Som forløber for »Strategi 07«, der fastlægger visioner, mål og handlinger for  
kommunens fremtid over de næste 12 år, og som Assens Byråd godkender i februar 08,  
introduceredes et debatoplæg i september 07. Den efterfølgende dialog og intense mødeaktivitet 
om retningslinjerne for kommunens fremtidige udvikling mellem borgere og interessenter  
afrundedes af et stort topmøde mellem Byrådet og Udviklingsrådet den 28. november 2007

Kreativ fotograf

Annette Trier er fotograf og har 
siden 1994 haft sit eget studie.
»Jeg kan specielt godt lide 
at arbejde med mennesker. 
Derfor tager jeg mig god tid 
til at tale med kunderne før 
jeg fotograferer, så jeg er sik-
ker på, at jeg ved hvad den 
enkelte kunde vil have,« for-
tæller Annette Trier.

Sort/hvid fotografier

Annette Trier arbejder meget 
med sort/hvid billeder. »Jeg 
syntes, at det personlige ud-
tryk kommer bedre frem i 
sort/hvid portrætter, og derfor 

kan jeg lide at lave den type 
billeder, » fortæller hun.
»Det kan foregå i studie eller 
andre steder, hvor man nu 
måtte ønske det.« 
»Jeg tager gerne ud til de ste-
der, hvor folk har lyst til at 
blive fotograferet,« fortæller 
Annette Trier.
Man kan naturligvis også få 
taget farvebilleder hos Trier’s 
Atelier. »Jeg laver alt selv, lige 
fra billede til ophænging, så 
kunderne kan derfor få deres 
billeder lige præcis som de øn-
sker« slutter Anette Trier.

Triers Atelier · Assensvej 115 · 5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 72 19 65

atl@triersatelier.dk · www.triersatelier.dk 

På landevejen mellem Glamsbjerg og  
Assens ligger »Trier ś Atelier«. Her bliver der 

fotograferet alt, hvad enten det gælder  
reklamer, dyr eller mennesker

6 · ERHVERV FYN DECEMBER 2007
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TBM Hus og Maskin 
Service startede 
den 1. juli 2006 og 
har som primært 
aktivitetsfokus at 
producere, installere 
og servicere mobile 
højtryksrensere

”TBM Hus og Maskin Service 
er relativt nystartet, men selv 
har jeg arbejdet i denne del 
af maskinbranchen gennem 
de sidste 8 år”, beretter inde-
haver Thorsten Blomstrøm 
Marcussen. ”Herigennem be-
sidder jeg en stor portion erfa-
ring og branchemæssig know 
how. TBM Hus og Maskinser-
vice drives som enkeltmands-
firma, og i løbet af en ganske 
almindelig arbejdsdag har jeg 
rigtigt mange kasketter i spil 
– fra direktør over maskin-
tekniker til kontormand og 
bydreng…” 

Stor fleksibilitet

”Mine aktiviteter omfatter 
produktion, installation og 
servicering af egenproduce-
rede mobile højtryksrensere 
af mærket TBM Højtryk. 
Kapacitetsmæssigt spænder 
egenproduktionen fra 0-400 
bar. Samtlige modeller ka-
rakteriseres af stor fleksibili-
tet, idet de både produceres i 
kold- og varmtvandsudgaver 
og kan indbygges i såvel bi-
ler som trailere. TBM Hus 
og Maskinservice forhandler 
og servicerer også et udvalg 
af andre firmaers produkter 
– heriblandt RENO.”

Specialviden  
og nytænkning

”Markedet for højtryksren-
sere er forholdsvist lille og 
tæller på landsplan kun tre 
firmaer. Heraf er det bare et 
enkelt, der i lighed med mig 
bygger maskinerne selv. Egen-
produktion af højtryksrensere 
kræver en høj grad af teknisk 
specialviden, evne til nytænk-
ning samt ikke mindst en 
veludviklet improvisations-
evne. Maskinerne indgår i en 
meget varieret og talmæssigt 
stigende mængde af brancher, 

og anvendelsesmulighederne 
bliver flere og flere.”

Kun fantasien  
sætter grænser

”TBM’s første maskine af eget 
fabrikat leveredes i februar 
2007 til firmaet All Remove, 
hvis hovedaktivitet er effektiv 
fjernelse af graffiti. Det lands-
dækkende firma, der også er 
kendt som ”Grafittiens Fjende 
Nummer 1”, har hovedsæde i 
København og fynsk regions-
kontor i Odense.   

TBM Hus Maskinservice ap-
pellerer til en bred målgrup-
pe. Firmaets højtryksrensere 
anvendes til løsning af meget 
forskellige arbejdsopgaver – 
fra graffitirens over flisevask 
til våd-sandblæsning samt 

spuling af tage og kloaker. 
Maskinernes spændvidde er 
så stor, at kun fantasien sæt-
ter grænser for deres anven-
delse. Med firmaets servicebil, 
der rummer alle nødvendige 
reparations-, værksteds- og 
servicefaciliteter, kommer jeg 
hele landet rundt. TBM Hus 
og Maskinservice reparerer 
og servicerer alle former for 
højtryksrensere – mobile og 
stationære…”

Produktion og service på højtryk

TBM Hus og Maskin Service
Torupvej 4

5610 Assens
Tlf. 64 45 12 42

Mobil: 29 63 10 30
tbm@c.dk

Bredgade 74  |  5492 Vissenbjerg
www.bilhusetTHYBO.dk  |  tlf. 6447 1165

Transit fra 164.900 kr. ekskl. moms. Levering 4.080 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

FordTransit. Gør arbejdet lidt sjovere

Feel the differenceMed en rummelig kabine, et tydeligt instrumentpanel,

ergonomisk designede betjeningsfunktioner, forbed-

rede køreegenskaber og mulighed for bl.a. fartpilot

og navigation, har du ingen grund til at forlade bilen.

Ford Transit er både kåret som Årets varebil i

Danmark 2007 og Van of the Year 2007 i Europa.

Prøv den hos din Ford Forhandler allerede i dag.

INTERNATIONAL 
VAN OF THE YEAR 2007

Pris ekskl. moms fra
164.900 kr.

ÅRETS VAREBIL 
I DANMARK 2007
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Total værktøjsservice
De er skarpe ved 
slibemaskinerne og 
giver totalservice til 
kunderne

Som noget nyt tilbyder Tubæk 
Slibecenter ApS i Glamsbjerg 
nu også salg af forskellige for-
mer for værktøj til erhvervs-
virksomheder.
»Vi har alt i håndværktøj, 
el-håndværktøj og skærende 
værktøj. Desuden tilbyder vi 
også båndsavklinger til leve-
ring fra dag til dag i bredderne 
13-54 mm og i kvaliteterne 
M42 og M 51«, fortæller Dennis 
Tubæk, slibemester i firmaet. 
Er der ønsker til specielle værk-
tøjer har firmaets samarbejds-
partner Maskincompagniet den 
knowhow, der skal til.

Totalservice

Hos Tubæk Slibecenter tilby-
der de at hente, slibe og levere 
værktøj til en aftalt pris.

Genopslibning af alle former 
for klinger og værktøjer er de-
res speciale og de leverer det 
nye værktøj, når det gamle 
ikke kan slibes mere.
På den måde slipper kun-
derne for at bruge tid på at 
skulle bestille værktøjer og 
de undgår de unødvendige la-

Tubæk Slibecenter ApS 
Fåborgvej 96 
5620 Glamsbjerg
Tlf. 66181245 · 31181245
tubaek@tubaek.dk
www.tubaek.dk

geromkostninger, der er ved 
at have værktøj liggende på 
hylderne.
»Virksomheder kan lave en 
serviceaftale med os, og så 
står vi for vedligehold og for-
nyelse af alle deres værktøjer 
– enkelt og let,« siger Dennis 
Tubæk

Fransk kryddersalt, 
belgisk chokolade og 
udsøgte vine er noget 
af det man finder på 
hylderne i Simpson’s

Det er varer man vil have 
svært ved at finde i andre 
butikker og dertil er der også 
brugskunst, glas og billeder 
fra forskellige lande.
»Det er eksklusive varer vi 
har her, og vi har nøje udvalgt 
hvad vi vil have i vores butik,« 
fortæller Raymond Simpson, 
der har haft butikken i tre år.

Gaver for enhver smag

Krydderolier står side om side 
med lækre dessertchokolader, 
og duften af frisk kaffe og ud-

søgte teer giver kunderne en 
god oplevelse, når de handler 
her. I Simpson’s kan man også 
finde glasskåle, træskulptu-
rer fra Afrika, smykker og 
eksklusive vin og øl glas.
»Vi gør meget ud af den per-
sonlige betjening og giver god 
vejledning i de specielle pro-
dukter vi sælger,« siger Ray-
mond Simpson.
De typer øl, vin og spiritus, 
der er i butikken er heller 
ikke hverdagskost for de fle-
ste, og derfor er Simpson’s et 
rigtig godt sted at finde nye, 
spændende ting både til sig 
selv og andre.
»En gavekurv med specialiteter 
er de fleste mennesker glade 
for, og vi sammensætter kurve-
ne helt efter kundernes ønske,« 
siger Raymond Simpson.

Simpson’s · Skolevej 14
5690 Tommerup
Tlf. 64 76 10 37

Mobil 28 83 70 26

Specialbutik med  
delikatesser
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Vi har/laver: 
· fødselsdagsgaver
· receptionsgaver
· firmagaver
· bryllupsgaver
· julegaver m.m.
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Bred Entreprenøren 
ApS løser en vidt-
favnende vifte af 
opgavetyper. Firmaet, 
der blev grundlagt i 
1993, har 108 ansatte 
– heraf 100 maskin-
førere og håndmænd 
samt 8 administrative 
medarbejdere

Bred Entreprenøren arbej-
der indenfor alle discipliner 
i branchen. ”Vores aktivi-
tetsområde rækker fra kabel-
lægning og gravning til alle 
former for kloak, belægnings- 
og flisearbejde”, fortæller 
indehaver Keld Krogh. ”Vi 
servicerer en vidtfavnende 
kundekreds, der både omfat-
ter privatkunder, virksom-
hedskunder og offentlige in-
stitutioner. Lige i øjeblikket 
er vores største aktiviteter 
kabel og fibergravning for 
energi- og teleselskaber, og i 
den forbindelse beskæftiger 
vi cirka ti underentreprenø-
rer på mere eller mindre fast 
basis.” 

Plads til udvikling

”For samtlige Bred Entrepre-
nørens opgavetyper gælder 
det princip, at vi kommunike-
rer med vores kunder under 
hele projektets forløb. Ad den 
vej er vi meget fleksible m.h.t. 
at tilpasse os skiftende for-
hold og sætte kvalitet i højsæ-
det. Bred Entreprenøren står 
altså inde for en fornuftig 
finish”, smiler Keld Krogh. 
”Der skal altid være plads til 
udvikling…”

Fliselægning, græsplæner 
og grøn pleje 

”På anlægsområdet er Bred 
Entreprenøren leveringsdyg-
tig i forskellige former for 

gartnerarbejde – herunder 
fliselægning, renoveringsop-
gaver og etablering af græs-
plæner og hække i.f.m nybyg-
gerier. Endvidere har firmaet 
pleje af virksomheders grøn-
ne områder og udenomsarea-
ler på programmet.” 

Nye erfarne branchefolk 
er altid velkomne

”Med et firma af Bred Entre-
prenørens størrelse må man 
regne med, at der hele tiden 
er et vist flow af medarbej-
dere ind og ud af personale-
staben. På basis af mine 14 
år i branchen har jeg regnet 
ud, at der konstant er cirka 
10 medarbejdere i transit”, 
fortæller Keld Krogh. ”Bred 
Entreprenøren er med andre 
ord altid interesseret i at høre 
fra erfarne branchefolk.” 

Parat til  
generationsskifte

”Firmaet er for længst kørt 
i stilling med henblik på at 
kunne implementere et ge-
nerationsskifte. Lige nu er 
jeg og bestyrelsen på udkig 
efter seriøse emner udenfor 
huset. Jeg lægger vægt på, at 
min efterfølger vil videreføre 
firmaet i nogenlunde samme 
ånd som mig. Især ligger det 
mig på sinde, at firmaets 
dygtige medarbejdere fortsat 
skal kunne hente deres ud-
komme fra deres jobs her, og 

det skulle der med en årsom-
sætning på et 2 - cifret mil-
lionbeløb være rimeligt gode 
muligheder for. Vi har en 
fremragende ordretilgang og 
kan glæde os over, at der hele 
tiden tikker nye ordrer ind.”   

Snerydning og saltning

”Det sidste programpunkt på 
Bred Entreprenørens menu 
er vinterservice – snerydning 
og saltning – som vi udfører 
for en række lokale virksom-
heder og forretninger. Ring 
og hør nærmere.”

Fra kabellægning til  
flisearbejde 

Bred Entreprenøren ApS · Gl. Assensvej 12 · Bred · 5492 Vissenbjerg
Tlf. 64 47 23 88 · Mobil 20 89 23 88 · keldkrogh@mail.tele.dk
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Maskinfabrikken Birlø-JR. direktør Jørgen Ryssel · Østergaardsvej 3 · 5683 Haarby
Tlf. 64 73 15 27 · mail@birloe.dk · www.birloe.dk

Smedearbejde og specielle 
maskiner

»Vi har kunder i flere forskel-
lige lande, fordi vi kan levere 
prototyper til de virksomhe-
der, der har specielle ønsker 
og behov,« fortæller Jørgen 
Ryssel, der er ejer og direktør 
i firmaet.

Maskiner til  
fødevareindustrien

Birlø’s kerneprodukt er fylde- og 
lukkeanlæg, der konstrueres til 
fødevarefabrikker rundt om-
kring i både ind- og udland. Si-
den firmaets start i 1971 er der 
udviklet mange specialanlæg og 
maskiner, som f.eks. transport-
anlæg, blandekar, rodfrugts-
pudsere og citronsnittere.
De otte ansatte i firmaet del-
tager aktivt i hele processen 

fra tegningerne på papir, over 
konstruktion til montering af 
den færdige maskine.
»Vi har en god medarbejder-
stab og er derfor i stand til at 
lave selv de mest komplicerede 
maskiner, kunderne måtte øn-
ske,« fortæller Jørgen Ryssel.
Almindeligt smedearbejde kan 
firmaet også klare og de har 
flere lokale virksomheder som 
faste kunder.
»Vi arbejder også som under-
leverandører og laver både 
enkeltstyk og seriefremstil-
lede produkter i rustfrit stål, 
aluminium og jern til mange 
forskellige brancher,« slutter 
Jørgen Ryssel, før han køre til 
Nordjylland for at montere et 
anlæg for en kunde.  

En elevator for rejer, 
transportbånd for  
chokolade eller en ci-
tronsnitter – Maskin-
fabrikken Birlø-JR  
kan konstruere de  
maskiner fabrikken 
har brug for

Hold møde med havudsigt 
eller guldstole
På Marcussens Hotel 
& Ferieby er der  
attraktive mødelokaler 
både i feriebyen lige 
ved vandet og på  
hotellet, et stenkast 
fra havnen

»Begge steder har vi gode, hyg-
gelige lokaler til dagmøder, af-
tenmøder og kurser,« fortæller 
Vivi Steensen, som er admini-
strerende direktør i firmaet.

Moderne kursus- og  
mødefaciliteter

Der er en særlig atmosfære 
på det gamle hotel, hvor de 
moderne mødefaciliteter fal-
der godt ind i den antikke 
stil, der præger indretnin-
gen både i møderummene og 
i gourmet restauranten. 

På hotellet er der plads til 40 
personer i et stort kursusloka-
le. Der ud over er der fem grup-
perum til hver 10 personer.
I de moderne feriehuse, som 
ligger lige ned til vandet kan 
man være 6-12 personer.
Der er naturligvis fuld for-
plejning for kursus- og møde-
gæster, hvad enten de er på 
hotellet eller vælger at være i 
et af husene i feriebyen.
»Vi servicerer gæsterne både i 
restauranten, i mødelokalerne 
eller i feriebyen dagen igen-
nem. De kan få det lige som de 
vil,« fortæller restaurantchef 
Kim Linde. »Hvad enten de er 
til fem retters gourmet menu 
eller en god dansk bøf med 
brun sovs, så kan vores køk-
ken klare det hele,« siger han.
Der er fuldt udstyrede møde-
lokaler med av-udstyr, projek-
tor og trådløst netværk. Har 
man specielle krav til udstyr 

eller aktiviteter i forbindelse 
med et møde eller kursus, så 
er de behjælpelige med at ind-
fri gæsternes ønsker.
»Vores 15 medarbejdere yder 
en service, som er helt i top, 
hele tiden. Gæsterne kan der-
for altid regne med at få den 
nødvendige hjælp de har brug 
for,« fastslår Vivi Steensen.
OBH gruppen, Würtz og Trai-
ning Gallery er nogle af de 
firmaer, der tit benytter både 
Marcussens hotel og feriehu-
sene til møder og kurser.
»De kommer, fordi vi har nog-
le unikke lokaler og god be-
tjening, fortæller Kim Linde. 
»Og kursusdeltagerne sætter 
også stor pris på at kunne 
gå en tur ved vandet eller på 
havnen, når de har en pause,« 
tilføjer Vivi Steensen.

Marcussens Hotel & Ferieby
Strandgade 22 · 5610 Assens

Tlf. 6471 1089
info@marcussens.dk
www.marcussens.dk



I kraft af virksomhedens 
voksende underleverancer til 
vindmølleindustrien går 50 % 
af produktionen til eksport 
”Alunord A/S står midt i en 
rivende udvikling. Vi oplever 
stor travlhed, og det er der 
rigtigt mange gode grunde 
til”, fortæller direktør Anders 
Jacobsen. ”Via vores store 
knowhow og speciale indenfor 
overfladebehandling af alumi-
nium kan vi yde vores kunder 
optimal service gennem hele 
processen – fra ordremodta-
gelse, rådgivning og produk-
tion til levering.” 

Fra printplader til  
vindmølledele

”Alunord A/S overfladebe-

handler stort set alt. Vi be-
handler vindmølledele for 
Vestas og Siemens og forar-
bejder radio/TV og højttalere, 
ligesom vi overfladebehand-
ler emner til Martin Grup-
pen, der fabrikerer lysudstyr 
til teater- og musikbrug. I 
autosammenhæng leverer vi 
enkeltdele – f.eks. til Volvos 
produktion, og lastbilfabrik-
ken Scania får anodiseret 
deres manifold hos os. Til 
skibsindustrien leverer vi 
overfladebehandling af vin-
duer og koøjer. Alunord A/S 
forarbejder også udstyr til la-
boratoriebrug samt rør og en-
keltdele til kørestole. Endelig 
er der hele designområdet, 
hvor vi f.eks. behandler Stel-

ton lysestager samt Le Klint 
og PH lamper.”   

Cromvital-TCP

En stor aktivitet for Alunord 
A/S er cromital-TCP, som er 
en nyudviklet form for passi-
vering af aluminium. I kraft af 
et ROHS-direktiv fra EU har 
Alunord A/S valgt cromital-
TCP der er en crom3-behand-
ling til at afløse de crom6-be-
handlinger, der tidligere var 
gængs fremgangsmåde såvel 
i forbindelse med elektronik 
som ved forbehandling til ma-
ling og lak. ”I modsætning til 
flere af vores konkurrenter, 
der lige nu befinder sig midt 
i en omstillingsproces fra 
crom6 til cromital-TCP, har vi 
været på forkant med udvik-
lingen m.h.t. at indføre den 
nye teknologi, som vi forven-
ter os meget af i fremtiden.”

Nye medarbejdere

Alunord A/S er løbende på 
udkig efter dygtige folk 
med brancheerfaring. Nye 
medarbejdere gennemgår 
3 måneders oplæring, hvor 
virksomhedens rutiner og 
arbejdsgange gennemgås fra 
bunden. Hovedopgaverne er 
håndtering og bearbejdning 
af emner til overfladebe-
handling, og der er gode ud-
viklingsmuligheder i jobbet. 
Den enkelte medarbejders 
ambitioner og faglige engage-
ment er i sidste ende bestem-
mende for vedkommendes 
arbejdsområde og specialise-
ringsgrad. Samtlige ansatte 
har flekstid og er organiseret 
i selvstyrende produktions-
grupper, og det giver en høj 
grad af frihed. ”Som direktør 

er jeg firmaets ansigt udadtil, 
og mine primære ansvarsom-
råder er indgåelse af aftaler 
og prissætning af de enkelte 
opgaver”, beretter Anders Ja-
cobsen. ”Derudover fungerer 
jeg som problemknuser i for-
hold til spørgsmål, der ligger 
udenfor produktionsgrupper-
nes domæne.” 

Positiv sydvestfynsk 
erhvervsudvikling

Alunord A/S har en udstrakt 
grad af samarbejde med Ny 
Assens Kommune. ”Vi kom-
munikerer rigtigt godt med 
de lokale myndigheder, i hvis 
midte der efter kommunesam-
menlægningen er kommet en 
masse nye ansigter til. Det er 
tydeligt, at erhvervsudviklin-
gen i det sydvestlige hjørne af 
Fyn lige nu er inde i en sær-
deles positiv udvikling, og det 
er vi meget glade for – ikke 
mindst fordi mange af vores 
nye kunder kommer fra dette 
lokalområde”.     

Alunord A/S · Ålsbovej 22-24 · 5560 Aarup
Tlf. 64 49 23 00 · www.alunord.dk · info@alunord.dk
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Aluminium tordner frem som materiale,  
og Alunord har hele tiden nye processer og  
behandlingsmetoder i støbeskeen. 

Alunord A/S 
i rivende 
udvikling



 

Vækst via  
oplevelser og events

ENFOGH er et tidsmæssigt afgrænset oplevelses- og netværkskoncept målrettet erhvervsfolk og deres 
kunder. Forløbet, der strækker sig over et år, markerer en helt ny måde at tænke kundepleje og erhvervs-
netværk på, idet det er baseret på fælles oplevelser via diverse arrangementer og events. 

En god forretning

Hver ENFOGH gruppe sammensættes af 5 vidt forskellige virksomheder, da ingen har interesse i at 
dele kundeoplevelser med identiske virksomhedstyper. Erhvervsfolk, kunder og kunders kunder mødes, 
rystes sammen og udveksler viden og erfaringer. Synergieffekten heraf åbner mulighed for netværks-
udvidelse og vækst på alle planer. Oplev Henrik Qvortrup fortælle om spin, eller hvad med et 3-dages 
luksusophold i Island eller en udsøgt gourmetoplevelse af de store? Gode oplevelser styrker relationerne 
og skaber nye muligheder for samarbejde. 

Kontakt Frisch & Heibøll for mere detaljeret info.      

Vestergade 15A 1 · 5000 Odense C · Tlf. 66 14 50 50 · info@frischogheiboll.dk · www.frischogheiboll.dk · www.enfogh.dk
Henrik Frisch · Mobil 51 51 52 56 · hf@frischogheiboll.dk · Kasper Heibøll · Mobil 51 51 52 12 · kh@frischogheiboll.dk

Frisch & Heibølls speciale er business to business-orienteret relationspleje  
og netværksudvidelse. Med ENFOGH Netværket lancerer firmaet fra 1. februar 
2008 en række nyskabende vækstmuligheder via oplevelser og events 

Ny tømrer i Assens centrum

»Jacobsen Tømrer & Snedker-
mester ApS grundlagdes i 2002 
og er en all round virksomhed 
i branchen. Personligt kan jeg 
trække på mere end 30 års er-
faring, og alle firmaets ansatte 
er dygtige faguddannede folk 
med stor erfaring, fleksibilitet 
og kompetence i den daglige 
opgaveløsning«, fortæller inde-
haver Jens Jakobsen.

Fra tagrenovering til nye 
køkkener

»Blandt firmaets største aktivi-
teter er en række vidt forskel-
lige ombygnings og renove-
ringsopgaver, der spænder fra 
udskiftning af tage til etable-
ring af udestuer. Vi er eksperter, 

Jakobsen Tømrer & Snedkermester ApS · Skelvænget 9
NB! Pr. 1. januar 2008: Thorvald Niss Gade 12 A · 5610 Assens · Tlf. 64 71 22 88 · Mobil 20 33 86 88 · jean@jakobsen.mail.dk

når det gælder gulve, vægge og 
lofter. Andre fyldige aktivitets-
områder er isoleringsopgaver, 
fremstilling af vinduer og døre 
efter mål og forskellige former 
for glasarbejde. I forbindelse 
med nybyg medvirker firmaet 
typisk som underentreprenør 
ved opførsel af huse og haller 
– både for private og erhvervs-
kunder. Et af de seneste store 
projekter i denne boldgade har 
været tømrer/snedkerarbejdet 
på et nyopført hus beliggende i 
første række lige ud til vandet 
på »Sølvkysten«. Sidst men ikke 
mindst har vi salg og monte-
ring af køkkener efter kundens 
ønske på programmet. Ring og 
hør nærmere…«   

Jakobsen Tømrer & Snedkermester ApS indrettede i 2006 lagerfaciliteter 
i byens gamle brandstation. Pr. 1. januar 2008 tager firmaet skridtet fuldt ud  
og flytter samtlige aktiviteter til den kendte bygning i centrum
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5 medlemmer
5 kunder med 
til hvert 
arrangement
5 arrangementer 

125 
erhvervsdrivende 
i netværket
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Sydbank får nu bedre mulig-
heder for at rådgive erhvervs-
kunder i Haarby. Det sker ved 
at knytte en erhvervsrådgi-
ver til afdelingen, så nu både 
virksomheder og private kan 
få rådgivning i afdelingen på 
Algade. ”Haarby har en stor 
koncentration af virksomhe-
der og arbejdspladser i forhold 
til byens størrelse”, siger fili-
alchef Martin Birkholm, der 
glæder sig til at kunne byde 
flere kunder velkommen i afde-
lingen. Han glæder sig over, at 
Sydbank har valgt at gå imod 
strømmen i øjeblikket ved at 
flytte erhvervskompetencer ud 
i lokale afdelinger af banken 

at lægge rådgivningen lokalt”, 
siger Martin Birkholm. Han 
nævner områder som genera-
tionsskifte, skat og firmapen-
sion, hvor erhvervskunderne 
tidligere har skullet rejse 
efter Sydbanks ekspertise. 
Men også når det gælder de 
dagligdags behov, en virksom-
hed har, er der hjælp at hente 
hos Martin Birkholm og hans 
medarbejdere. ”Online beta-
lings-systemer, der kan kom-
munikere direkte med virk-
somhedens økonomisystem, er 
bare et af de mange tilbud, der 
kan lette dagligdagen for både 
små og større virksomheder”, 
siger filialchefen. Og volder 

teknikken problemer, har Syd-
banks Hotline åbent også uden 
for normal bank-åbningstid, 
nemlig mandag til torsdag til 
kl. 21 og fredag til kl. 18.

Også private kunder

”Man kan sige, at vi er en lo-
kal bank, men alligevel med 
al den ekspertise, som alle 
typer af kunder kan få brug 
for – både private og virksom-
heder”, lyder det fra filialche-
fen. ”Så vores mange private 
kunder er lige så velkomne, 
som de altid har været – også 
selv om vi nu er en såkaldt 
erhvervsfilial”, smiler Martin 
Birkholm.

Sydbank opruster i Haarby

i stedet for at centralisere. 
En udvikling, man altså ikke 
kun oplever i Haarby, men 
blandt andet på Tåsinge. Mar-
tin Birkholm har derfor netop 
gennemgået en erhvervsrådgi-
veruddannelse, og derudover 
vil specialister og rådgivere 
fra både regionshovedkontoret 
i Svendborg og hovedsædet i 
Aabenraa nu oftere lægge ve-
jen forbi afdelingen i Haarby.

Generationsskifte og 
skat

”Det giver tryghed for kunden 
og hurtig sagsbehandling, når 
vi kender hinanden godt. Og 
det er netop, hvad vi opnår ved 

Sydbanks afdeling på Algade i Haarby er tidligere gået imod strømmen med udvidede åbningstider. 
Nu opruster man også på erhvervsområdet.

Sydbank Haarby · Algade 49 · 5683 Haarby
Tlf. 74 37 62 50 · www.sydbank.dk

Det lokale  
erhvervsliv kan  
nu få rådgivning  
i afdelingen på  
Algade – på lige  
fod med private 
kunder
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Gode rammer  
til gode møder

Tommerup Erhvervs-
park tilbyder moderne 
møde- og kursus-
faciliteter

Hvad enten det er et større ar-
rangement med hundrede del-
tagere eller et lille møde med 
bare fire personer, så er der 
gode muligheder i Tommerup 
Erhvervspark.
»Vi har lyse og venlige lokaler og 
der er god mad fra køkkenet,« 
fortæller Troels Eriksen, direk-
tør i Tommerup Erhvervspark.

Alle moderne faciliteter

I alle møderum er der moderne 
Av-udstyr og trådløst netværk. 
Der ud over er der et specielt 
indrettet it-lokale med ni com-
puterpladser og projektor.
»Lokalet kan bruges til forskel-
lige former for it-kurser af kor-
tere eller længere varighed,« 
fortæller Troels Eriksen.
Med til et godt møde eller kur-
sus hører også god mad og drik-

Tommerup Erhvervspark · Østerbro 4 · 5690 Tommerup · Tlf. 63 40 13 30
tep@tommeruperhvervspark.dk · www.tommeruperhvervspark.dk

ke. Køkkenet i Erhvervsparken 
tilbyder derfor at servicere del-
tagerne med både kolde og var-
me retter fra morgen til aften.
Der er altså tale om et total-
koncept, hvor de gode rammer 
til møder og kurser er samlet 
på ét sted.
Det er også muligt at få mad 
fra Erhvervsparken, selvom 
man ikke vælger at gøre brug 
af lokalerne på stedet. »Hvis 
man f.eks. skal have reception 
eller forretningsfrokost i virk-
somheden, så vil vi gerne stå 
for bespisning,« siger Troels 
Eriksen.

»Har man specielle ønsker i 
forhold til mødelokalerne el-
ler menu, så finder vi ud af det 
– det er bare at tage kontakt 
med os,« slutter han.

Strøm til virksomheder
Industrielektriker med 
døgnservice

For 1½ år siden etablerede 
Jan Ditlevsen sit eget firma. 
Han er uddannet industrie-
lektriker og der er derfor 
mange virksomheder på 
hans kundeliste. El inden 
for industrien er det område 
jeg har specialiseret mig 
indenfor, men jeg har også 

privatkunder,” fortæller Jan 
Ditlevsen.

Døgnservice

Vestfyn er området, hvor Jan 
Ditlevsen arbejder og det er 
kunder som, Hårby Mejeri, 
Water care og Summerbird 
han servicerer.
”Jeg har døgnservice til de 
virksomheder. Deres produk-
tion skal jo køre, så hvis de 

Jans El-Teknik ApS
Jan T. Ditlevsen

Topshøj 8A · 5631 Ebberup
Tlf. 30 54 62 13

janselteknik@mail.dk

har problemer kl.04 om mor-
genen, så rykker jeg ud,” for-
sikre Jan Ditlevsen.
Han er dog også med i et vagt 
samarbejde med andre el-tek-
nikere i området, så de har 
mulighed for at servicere hin-
andens kunder, hvis de hver 
især har brug for en fridag.
”På den måde kan jeg tilbyde 
mine kunder døgnservice 
hver dag hele året, og det er 
en vigtig service for mange 
virksomheder, men også for de 
landbrug, som benytter mig,” 
fortæller Jan Ditlevsen.

Han samarbejder også med 
forskellige entreprenører på 
Vestfyn og kan lide at have 
forskellige typer arbejde in-
denfor sit fag.
”Det er godt at specialisere sig, 
men jeg kan også lide at have 
forskellige opgaver, og laver 
også gerne el-arbejde for private 
kunder,” siger Jan Ditlevsen.
En-mands firmaet kører godt, 
- så godt at han overvejer at 
ansætte en lærling i det nye 
år. Jan Ditlevsen vil derfor 
være godt rustet til at betjene 
nye kunder.

TOMMERUP
E R H V E R V S P A R K
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Alsidigt håndværk i  
topklasse

Efter en generations-
mæssig rokade 
påbegyndte Lars 
Skovsby i 2005 driften 
af familiefirmaets 
tømrer/snedkeraf-
deling, der i dag er en 
moderne virksomhed 
med fokus på alsidigt 
håndværk i kvalitativ 
topklasse 

”Vores medarbejderstab på 
11 ansatte er sammensat af 
tømrere, bygningssnedkere, 
lærlinge og administrative 
medarbejdere”, fortæller in-
dehaver Lars Skovsby. Et 
gennemgående varemærke 
for Lars Skovsby Tømrerfor-
retning ApS er, at vi over hele 
linjen lægger stor vægt på 
kvalitet i arbejdet. Vi bestræ-
ber os på at levere til tiden 
og kommunikerer aktivt med 
kunden gennem hele forløbet. 
På den måde er folk orientere-
de i god tid, hvis der mod sæd-
vane skulle opstå leverings-
mæssige komplikationer. Alle 
projektforløb karakteriseres 
af åbenhed og velfungerende 
kommunikation.” 

Renovering, tilbygning  
og nybyg

”Blandt vores største aktivi-
teter er renovering af lejlighe-
der samt tilbygningsprojekter 

i alle størrelser. Her består 
kundekredsen af boligforenin-
ger, offentlige institutioner og 
private bygherrer. F.eks. har 
vi netop startet leveringen af 
en udbygning på 4 kontorlo-
kaler til industrivirksomhe-
den CREMO Ingredients. Et 
andet igangværende projekt er 
opførelsen af XL BYG i Haar-
by. Over hele linjen kan vi 
trække på et stort netværk af 
dygtige lokale håndværksvirk-
somheder i alle brancher.”     

Fra brusenicher til  
adgangskontrol 

”Når det gælder service, udfø-
rer Lars Skovsby Tømrerfor-
retning ApS alle slags opgaver 
– fra diverse små reparationer 
og almindeligt vedligehold til 
udskiftning af døre og vinduer. 
På glasområdet udfører vi de 
fleste former for almindeligt 
glarmesterarbejde - fra udskift-
ning af termoruder og kitning 

af vinduer til billedindramning. 
Derudover leverer og monterer 
vi spejle, glashylder og bruseni-
cher efter mål. Endelig er vores 
låseafdeling leveringsdygtig i 
all round låsesmedsarbejde til 
virksomheder og private. Vores 
speciale er mekanisk sikring 
– det vil sige rullegitre, dør- og 
låsesystemer samt forskellige 
typer adgangskontrol.” 

Individuelle  
specialopgaver

”Dét at vi har eget snedker/
tømrer-værksted gør, at vi 
kan udføre en lang række 
individuelle specialopgaver 
- f.eks. i form af forsatsvin-
duer i gammeldags stil. Her-
ved adskiller vi os fra mange 
af kollegerne i branchen, der 
har skippet deres værkste-
der og udelukkende arbejder 
som montører. Lars Skovsby 
Tømrerforretning ApS har 
altid mindst én medarbejder 

beskæftiget på værkstedet. I 
kraft heraf fungerer virksom-
heden som underleverandør af 
alt - fra lister og pinde til døre 
og vinduer efter mål. En an-
den stor værkstedsaktivitet er 
tilpasnings- og renoveringsar-
bejde, der f.eks. kan bestå af 
profilering af emner i forhold 
til eksisterende miljøer.”

Ny køkkenbutik i  
Glamsbjerg fra januar 
2008

”Siden 2006 har vi med stor 
succes forhandlet DK Køkke-
ner. Denne del af vores aktivi-
teter er i så stærk vækst, at vi 
netop nu forbereder åbningen 
af en køkkenbutik på hovedga-
den i Glamsbjerg.  Forretnin-
gen slår dørene op d. 1. januar 
2008, så i den nærmeste tid 
kan man med fordel holde øje 
med vores gode åbningstilbud 
i den lokale presse”, slutter 
Lars Skovsby med et smil. 

Lindevænget 6A · 5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 72 13 49

ls@skovsby.net · www.skovsby.net
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MØBLER

TIL KONTORET

Sivlandvænget 27C · 5260 Odense S · Tlf. 63 14 41 01
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UDSTILLING

Vi afholder lokaludstilling 17. januar 
kl. 9.00 til 17.00

på Hotel Christiansminde i Svendborg.

Vi viser 2008 nyheder 
både indenfor møbler og inventar

samt kopi, scan og print.

Venlig hilsen

www.fyns-kontor-center.dk
www.canonbusinesscenter-fyn.dk
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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 

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

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

Industri- & Erhvervsbyggeri
Totalentreprenør

Østergade 34 · 5560 Årup
Tlf. 64 43 14 80 · Fax 64 43 33 81

Kontakt
Torben Molme · Tlf. 23 22 78 62

Advarsel: Vinter på vej

Glamsbjerg Maskin Center
Toftegårdsvej 2
5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 72 14 54 · 28 19 14 54
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– løsninger til bedre kontormiljøer...

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

Fritz Hansen 
Attitude loungemøbler
Design: Morten Voss

Plano borde og Vico Duo stole 
xi mange varianter

erhverv

KONTORMØBLER TIL ERHVERV & BOLIG
 Bolighuset

 LINDEGAARD POULSEN
Nyborgvej 264, Odense SØ · Tlf. 66 14 25 00 · www.plp-bolig.dk

Ud over alle grænser  
og rundt i hele Danmark
”Værsgo at stige på” – Willemoes Bus A/S leverer alle former for buskørsel i ind og 
udland

Willemoes Bus – alle former for turist- og bestillingskørsel – udflugtsture – firmaud-
flugter – kørsel til messer og udstillinger – weekendture – ferieture – kørsel for sko-
ler og institutioner – foreninger og klubber – kørsel til og fra fester samt rutekørsel.
Store og små busser samt stor trailer med plads til 40 cykler.

Willemoes Taxi
– er nu blevet en del af Assens Taxa. Når du for fremtiden har brug for en hyrevogn i 
Assens kommune skal du derfor ringe til Assens Taxa, 65 50 50 50

Ring til 64 71 29 10 og lad Willemoes Bus udfører din næste bustur.
Vi er altid klar med et godt tilbud.

Willemoes Bus A/S · Busrejser · Rute · Turistkørsel
Tlf. 64 71 29 10 · Fax 64715810 · info@willemoes-rejser.dk

Firmaet 
med hel 

indsats
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COMFORT SERVICE
● Erhvervsrengøring
● Serviceløsninger
● Speciale: Blanke gulve

TLF. 65 90 14 48
RING FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD!
Email: comfort-service@ofir.dk · www.comfort-service.dk

Dansk Krukkeservice
Anlægsgartner · Krukkesalg

Tlf. 30 82 82 02
www.krukkeservice.dk

Anlægsgartner Brdr. Pedersen I/S
Nyanlæg · Flisearbejde · Fræsning · Sprøjtning · Kloakering

JP

V
E
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L
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D
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FO
R
A
N
D
R
IN
GKOMMER OVER HELE FYN

Lerbjergvej 9 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 33 29

Mobil 21 64 95 94 · 21 46 34 69

Verninge Total Service

VERNINGE TOTAL SERVICE
v/Carsten Rasmussen

Tlf. 21 45 59 49

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

   

• Alt i vognmandskørsel

• Sten & grus leveres

• Kranbil med grab

• Containere

• Stykgodstransport i hele DK

• Sættevognstræk

64 72 11 49 · 22 76 82 76

Fredensvej 14 · 5620 Glamsbjerg

E-mail: peterfalck@mail.dk

VOGNMAND
PETER FALCK

GLAMSBJERG
☎ 64 72 11 49 22 76 82 76
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Ny generation på vej

»Morten og Maria har arbej-
det hos os gennem 12 år som 
henholdsvis chauffør og admi-
nistrativ medarbejder, og jeg 
er overbevist om, at firmaet 
vil være i de bedste hænder, 
når Kirsten og jeg trækker os 
tilbage – noget vi endnu ikke 

Snave Vognmandsforretning ApS
Snavevej 9-13 · 5683 Hårby · Tlf. 64 77 11 82
Ole Nielsen 40 94 09 09 · Morten Jørgensen 40 94 09 13 
on@on-snave.dk · snave@on-snave.dk · www.on-snave.dk

har konkrete planer om«, for-
tæller vognmand Ole Nielsen.

Alsidig  
vognmandsforretning

»Snave Vognmandsforretning 
ApS råder over 10 store 3-4 
akslede lastbiler, hvoraf tre 

er udstyrede med kran. Vi 
driver en alsidig forretning 
og arbejder bl.a. med industri-
renovation, roetransport og 
entreprenørkørsel. 1-2 biler er 
permanent afsat til foderstof-
transport på Fyn og i Jylland, 
ligesom vi hele tiden har en 
tankbil på vejene med foder 
og træpiller. Endvidere har vi 
containertømning på to kom-
munale genbrugsstationer på 
programmet og udlejer ca.100 
containere til alle mulige for-
mål.« 

Fra gravearbejde  
til træpiller

»På entreprenørområdet er ud-
gravningsarbejde i.f.m stald-
byggerier den største aktivitet 
lige nu. En igangværende op-
gave er udgravningsarbejdet 
omkring en udstykning på 
»Sølvkysten« for Munkholm & 

Fra den 1. marts 2007 er Snave Vognmandsforretning som led i et generationsskifte  
omdannet til et ApS bestående af de oprindelige indehavere Kirsten og Ole Nielsen samt  

Maria og Morten Jørgensen, der på sigt skal videreføre firmaet

Andersen fra Nr. Broby, som 
er en af vores gode samar-
bejdspartnere. Fra adressen 
på Snavevej sælger vi træpil-
ler samt grus, sten og skær-
ver til en bred kundekreds, 
der omfatter såvel private 
havefolk som erhvervskunder. 
Kontakt os for gode tilbud og 
nærmere information.« 

VOLDBRO
MASKINSTATION

61 37 06 20
Holger Rabølle’s Eftf.
Mogens Pedersen

• Slamsugning
• Spuling
• Flisebelægning
• Entreprenørarbejde
• Landbrugsarbejde
• DØGNVAGT

• Gyllekørsel
• Sortjordsnedfælder
• Græsjordsnedfælder
•  Slæbeslangebom

(12, 15, 16, 18, 20 og 24 m.)
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20 12 28 51 · 20 12 28 41
 
 Kvalitetssikret
 Nedsivningsanlæg ■ Mini Renseanlæg 
 Pileanlæg ■ Vand- & Kloak
 Reparation og nyanlæg
 Omfangsdræn ■ Flisearbejde
 Udgravning og planering
 Støbning af grunde
 Rendegraver ■ Minigraver
 Kloak - TV

 MICHAEL NIELSEN
 JENS PETERSEN

 
 

A
p

S

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

www.dan-cool.dk

Kan du holde 
kølekæden?

Ellers spørg til Dan-Cool køleopbygning!
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Royal Flyt · Ebberupvej 98 · 5631 Ebberup · Tlf. 64 79 27 05 · post@royalflyt.dk · www.royalflyt.dk

Tillid og ordnede forhold
Hos Royal Flyt sættes 
kundernes tryghed og 
tilfredshed i højsædet. 
Det handler om tillid, 
professionalisme og 
ordnede forhold – fra 
besigtigelse og plan-
lægning over selve 
flytteforløbet til den 
afsluttende evaluering

»Vælg et professionelt flytte-
firma – der er altid en direkte 

sammenhæng mellem pris 
og kvalitet«, siger indehaver 
Dennis Hansen og fortsætter: 
»Den personalemæssige grund-
stamme i Royal Flyt udgøres af 
3 faguddannede flyttefolk med 
mange års erfaring i branchen. 
Vi har lige præcis dét profes-
sionelle overblik, der sætter os 
i stand til hurtigt at overskue 
en opgaves reelle omfang. Tit 
og ofte er god planlægning det 
halve arbejde. Det handler om 
tillid, professionalisme og ord-
nede forhold – fra den indleden-
de besigtigelse og planlægning 
over selve flytteforløbet til den 

afsluttende evaluering. Det gi-
ver trygge og tilfredse kunder.« 

Klimasikret lagerhal  
på vej

»Royal Flyt udfører flytning og 
opbevaring for private, store 
som små erhvervsvirksomhe-
der samt internationale flyt-
ninger. I.f.m. løsningen af store 
opgaver og specielle ydelser kan 
vi trække på et landsdækkende 
netværk af gode samarbejds-
partnere under Dansk Mø-
beltransport Forening (DMF). 
F.eks. var vi primus motor 
i.f.m. flyttesiden af kommune-

sammenlægningsarbejdet i Ny 
Assens, Nordfyns og Svendborg 
kommune. Det var kæmpe logi-
stiske opgaver, som blev løst 
til alle parters tilfredshed. Et 
andet speciale er transport af 
kunstgenstande – en disciplin 
der indgår i et stadigt større 
antal flytninger. Indenfor over-
skuelig fremtid opfører vi en 
klimasikret lagerhal i Ebbe-
rup på 1000 m2 til opbevaring 
og self storage. Royal Flyt har 
altid et godt tilbud. Intet er for 
stort og intet for småt. Ring og 
hør nærmere.«

Assens-flytteforetning
v/Pia Christensen

Søndergade 24 · 5492 Vissenbjerg
flyt@c.dk

www.assensflyt.dk

Tlf. 6474 2094 · Fax 6474 2095

BUSKØRSEL I IND- OG UDLAND 
AL AUTOREPARATION UDFØRES
MEDLEM AF REJSEGARANTIFONDEN

Tommerup Turistfart A/S
Ellehaven 19 · 5690 Tommerup
Tlf. 64 75 12 00
tommerupturistfart@mail.dk

www.tommerupturistfart.dk

SMEDIE & VVS FIRMAET

 Lars Bracht
Tlf.64 75 22 10 · Fax 64 75 27 00
Industrivej 4 · Brylle · 5690 Tommerup

A
S
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ATTITUDE
Organiske former og funk-
tionelt design præger  
Attitude fra Fritz Hansen.
Designeren Morten Voss 
har her lavet  indbydende 
»hvilemøbler« til det offent-
lige rum.
Hos Bolighuset Lindegaard 
Poulsen i Odense, forhand-
les Attitude , og i erhvervs-
afdelingen er det et oplagt 
valg til kontorer og recepti-
onsområder.
I  Deloitte domicilet på 
Odense Havn, er loungeom-
råder møbleret med Attitu-
de, og her kan udsigten over 
havneområdet næsten ikke 
nydes behageligere.

KAI ANDERSENS EFTF.

: VOGNMAND

: ENTREPRENØR

: CONTAINERTRANSPORT

64 75 12 59
22 44 19 59
www.kai-andersen.dk
info@kai-andersen.dk

Vesterlaugsvej 12, 
Verninge
5690 Tommerup

Målsætningen for Assens Autolakering er at fremstå som en 
kvalitetsbevidst autolakerer, der kan udføre alle slags opgaver 
indenfor autolakering.

Vi leverer kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser,  
og sørger altid for at overholde aftalte betingelser og leverings-
tider.

For at sikre fortsat eksistens og udvikling for vores fag, er  
det virksomhedens mål altid at levere et stykke arbejder, der 
indfrier kundens forventninger i henhold til aftalegrundlaget.

· Autolakering
· Lakreparationer
· Hellakering
· Klargøring
· Polering m.v.

· Køkkenelementer
· Døre og skabe
· Borde og stole
· Campingvogne

Ring allerede nu og bestil tid til din bil
– så er du sikker på at få det klaret inden rusten  
tager fat…

Assens Autolakering v/Henrik Mathiessen
Løimarksvej 9 · Tlf. 6471 3313 · 2169 5414
www.assensautolakering.dk
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TELEFON 64 72 17 01

       Alle former for el-installationer/el-arbejde

Private
Landbrug
Industri
EDB
Telefoncentral
Renovering
Rådgivning

EL-FLEX
- din fleksible el-installatør 
Glamsbjerg

www.el-flex.dk

Håndværkerhjemmet  
i Assens

God mad, hyggelige 
omgivelser og glade 
kunder

»Her er god mad, gode væ-
relser og hyggelige opholds-
rum«, sådan lyder meldingen 
fra Ivan Gustafson. Han er 
værftsarbejder fra Frederiks-
havn, men arbejder for tiden 
på Assens værft. I otte uger 
har han boet på vandrerhjem-
met i Assens, sammen med 
flere kollegaer.

I centrum af byen

Aftensmaden står rygende 
varm på bordet. Kok og vært på 
vandrerhjemmet, Poul-Erik Bo-
rup, præsenterer dagens menu 
for de sultne gæster inden de 
tager for sig af retterne. 
»Det er god gedigen kost vi får 
her og Poul-Erik laver nogen 
gode madpakker til os hver 
dag. Han hygger rigtig om 
os,« fortæller Ivan Gustafson 

Danhostel Assens Vandrerhjem Poul-Erik Borup · Adelgade 26 · 5610 Assens
Tlf. 21 62 58 17 · kontakt@asvan.dk · www.danhostelassens.dk

og smager på denne aftens 
middag.
Der er plads til 54 personer på 
Danhostel Assens, og det er 
også muligt at holde private 
fester i de hyggelige lokaler.
»Vi har forskellige typer menu-
er, men vi er meget fleksible og 
har kunderne specielle ønsker 
så gør vi alt for at indfri dem,« 
fortæller Poul-Erik Borup.
I spisestuen er de, omkring 
tyve håndværkere, ved at 
være godt mætte, og nogen 
går derefter i tv-stuen, mens 
andre går en tur i byen. Van-
drerhjemmet ligger nemlig 
lige i centrum af Assens, og 
det er noget gæsterne sætter 
pris på. »Herfra kan vi gå til 
det hele i byen, og det er dejlig 
let efter en lang arbejdsdag,« 
siger Ivan Gustafson. 

Værelset og ikke mindst sen-
gen er vigtig for en hårdtarbej-
dende håndværker, men – »der 
er ikke noget at klage over,« 
siger han. »Jeg sover ikke altid 
godt når jeg er væk hjemmefra, 
men her har jeg fundet en rig-
tig god seng, så det er næsten 
som at være hjemme,« slutter 
Ivan Gustafson. 
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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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Kauslundevej 68 · 5500 Middelfart

· Salg & service af alle størrelser oliefyr
· Salg & service af Ecotec træpillebrænder
· Salg & service af Baxi Multiheat Stoker
· Ring for tilbud

Bygmestervej 6
5854 Gislev

Tlf. 62 29 13 83

Husk 
vi henter og bringer uden beregning

Salg af din bolig
– er en helt personlig sag for mig!

Ole Bech 
Christensen

LOKALmægleren
Aarup,

Vissenbjerg
Tommerup og

Glamsbjerg

Tlf. 6472 3232
Træffes også aften & weekend

LOKALmægleren - mest til salg! - Autoriseret Nykredit Partner  

HELE 
ASSENS 

KOMMUNE

– Udlejning af alt  
indenfor værktøj til renovering,  

entreprenørmaskiner, 
lifte m.m.
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I Vestfyns Bank  
tilbyder de leasing-
finansiering til  
erhvervskunder som 
alternativ til tradi-
tionelle banklån

”Leasing er en finansierings-
form, der vinder mere og 
mere frem som supplement til 
traditionel finansiering og vi 
er derfor glade for, at kunne 
tilbyde denne løsning til vo-
res erhvervskunder” fortæl-
ler Erhvervschef i Vestfyns 
Bank Kim Hovvang. ”Vores 
kunder kan på den måde få 
samlet alle deres finansielle 
forretninger hos os og dermed 
sikre et større overblik, hur-

tige svar og undgå at skulle 
starte forfra hver gang”.

Udstyr til transport-,  
landbrugs- og 
entreprenørvirksomheder

I Vestfyns bank har man 
valgt at fokusere på leasing 
af erhvervsudstyr til virksom-
heder indenfor transport- og 
entreprenørbranchen samt 
landbrugserhvervet.

”Det kan være trucks, entre-
prenørmaskiner, varebiler eller 
andre former for maskiner den 
enkelte virksomhed har brug 
for,” fortæller Kim Hovvang.

Med en leasingaftale har kun-
den fuld brugsret over den 
aktuelle maskine og samtidig 
undgår man store træk på den 

drifts- eller anlægskredit man 
måtte have.

”Det er en fleksibel finansie-
ringsform, der kan strikkes 
sammen så den passer til det 
enkelte firma og deres behov,” 
fastslår Kim Hovvang. ”har 
du f.eks. en virksomhed med 
store sæsonudsving, kan man 

vælge at tilpasse ydelsen, så 
den er høj i højsæsonen og lav 
i lavsæsonen” slutter han.

Hvorfor lease?
● bedre likviditet
● fuld fradragsret
● færre omkostninger
● mindre momsudlæg
● fleksible løsninger

Din lokale leasingpartner

Østergade 42 · Tlf. 63 71 50 50 
erhvervsyd@vb.dk

Kim Hovvang

Central møbler
Magnoliavej 3-5 . 5250 Odense SV . Telefon 66 17 54 36. 

info@centralmoebler.dk . www.centralmoebler.dk  
Åbent: man-torsdag 9.30-17.30 . Fredag 9.30-19.00 . Lørdag 10.00-14.00

For at skabe bedre rammer 
for erhvervskunderne har vi 
udvidet og etableret en ny, 
større og mere spændende 
erhvervsafdeling. 

Central møbler
‘Erhverv’

Erhvervskunder
skal behandles

individuelt.
Ny og større

erhvervsafdeling.



ERHVERV FYN

28 · ERHVERV FYN DECEMBER 2007

Lars Nyland
MURERMESTER OG ARKITEKT M.A.A.

TLF. 64 77 11 50 · FAX 64 77 11 53

PROJEKTTERING

TOTALENTREPRISE

FACADEAFRENSNING

FACADEMALING

RESTAURERINGSARBEJDE

Facaderenovering

Tallerupvej 27 · 5690 Tommerup · Tlf. 64 76 40 50

Firmabeklædning

Mærkevarer

Egen skrædder

Se mere:
tojeksperten
-tommerup.dk

Aagaard Maskinservice · AH Freelance · Byens Bager broby · Bölltec · Dampa 
G.E. Electric · Hviids Værksted · Højfyns vognmandsforretning · Møller’s auto 
Skyhighdisco.dk · Svaneholms taxa · Sydmarksgården · Tommerup Marked 
Tommerup By’s fjernvarme · Tommerup Turistfart · Tommerup VVS Service 
Tommerup Skole ·  Tommerup Kirke · Vissenbjerg Transport

Ebberup Blikkenslagerforretning

Tom Larsen
Prinsevej 20 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 18 16
Mobil 20 91 88 16



Michael Larsen var 
bare 19 år, da han d. 
1. april 1998 lagde ud 
som selvstændig  
erhvervsdrivende. I dag 
er Michaels Maskin-
station med sine 9 
ansatte en lille entre-
prenørvirksomhed, 
der sætter nærhed og 
personlig service i 
højsædet 

”Så længe jeg kan huske, har 
jeg interesseret mig for land-
brug og teknik. Der skulle 
da også kun et enkelt job i 
entreprenørbranchen til, før 
det stod klart, at dette ar-
bejdsområde lige var noget for 
mig. Som 19-årig startede jeg 
eget firma, og det har jeg ikke 
et øjeblik fortrudt”, fortæller 
indehaver Michael Larsen. 
Maskinstationen, der har 9 
ansatte, sætter nærhed og 
personlig service i højsædet. 

Ny spuler med kloak - tv

”Vores specialer er jord, kloak 
og anlægsopgaver, og kunde-
kredsen spænder lige fra pri-
vate over industri- og andre 
erhvervskunder til offentlige 
bygherrer. Gennem de sidste 5 
år har firmaet haft kloakauto-
risation, og de største aktivi-
teter på dette område lige nu 
er nyanlæg og renovering af 
ledninger. Vi har netop inve-
steret i en helt ny spuler med 
kloak – tv og har konstant en 
medarbejder beskæftiget i for-
bindelse med diverse opgaver 
som generel fejlfinding samt 
lokalisering og diagnostice-
ring af forsikringsskader. 
Vores øvrige kloakaktiviteter 
omfatter rensning af alle for-
mer for dræninstallationer 
– både i kloakerede og ukloa-
kerede områder.” 

Erfaring og faglig  
kapacitet

”På belægningsområdet lø-
ser vi opgaver på store såvel 

som små arealer. Vi spænder 
lige fra kæmpestore parke-
ringsarealer i forbindelse med 
idrætshaller og indkøbscentre 
til hr. og fru Jensens indkørsel 
og terrasse. Derudover anlæg-
ger vi stier – både til let og tung 
trafik. På jordområdet udfører 
vi kort fortalt alle former for 
arbejde. Hvad enten arbejdet 
løber af stabelen i forbindelse 
med parcelhuse, staldbygnin-
ger, parkeringspladser eller 
veje, har Michaels Maskinsta-
tion det rigtige maskineri og 
frem for alt dygtige medarbej-
dere med stor erfaring og fag-
lig kapacitet.

Flyvende chef

Michaels Maskinstation er 
en solid og ansvarsbevidst 
virksomhed. ”Vi bestræber 
os på at blive bedre og bedre 
til at udføre vores arbejde på 
en fagligt korrekt måde – og 
dét selvfølgelig til aftalt tid og 
pris. På det tekniske område 
foretager vi løbende investe-
ringer i nyt udstyr, der kan 
optimere arbejdsgange og pro-
cesser og samtidigt lette med-
arbejdernes hverdag. Vi er på 
forkant med den teknologiske 
udvikling, og selvom Michaels 
Maskinstation er en lille virk-
somhed, vil jeg godt vove at 
påstå, at det kun er de fær-
reste opgaver, der ikke kan lø-
ses ved hjælp af vores maskin-
park. I det daglige lægger jeg 
stor vægt på at have fingeren 
på pulsen – både med hensyn 
til arbejdets flow og mine med-
arbejderes trivsel. Den bedste 
beskrivelse af min måde at 
være virksomhedsleder på er 
nok, at jeg er en slags flyvende 
chef, der for det meste ligger 
vandret i luften på vej fra det 
ene sted til det andet”, smiler 
Michael Larsen idet han sæt-
ter sig ind i bilen på vej mod 
den næste opgave. 

10 år med nærhed og  
personlig service

Michaels Maskinstation · Toftevej 46 · Brylle · 5690 Tommerup · Mobil: 21 64 45 54
michael@michaelsmaskinstation.dk · www.michaelsmaskinstation.dk
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ET FULL-SERVICE ADVOKATFIRMA MED ERFARING OG KOMPETENCE

Gennem de sidste 50 år har Advokatfirmaet C. Bisgaard Larsen & Ole Maare ydet  
juridisk bistand inden for næsten alle områder til en lang række danske og udenlandske  

erhvervsvirksomheder, offentlige myndigheder, kommuner, foreninger og fonde  
samt private klienter. Det betyder naturligvis, at vi har oparbejdet en stor ekspertise på en 

lang række områder – et eksempel på dette er indenfor entrepriseretten, hvor vi har forestået 
administration af byggesager ved mange både offentlige og private byggerier  

og større anlægsarbejder. Efter 50 år med juridisk rådgivning har 
C. Bisgaard Larsen & Ole Maare naturligvis også opbygget et omfattende kontaktnetværk 

 – et netværk som hver dag kommer både os selv og vore klienter  til gode
 

Fisketorvet nørregade 16, 4 sal ·  Postbox 289 · 5100 Odense C
Tlf. 66 11 80 00

advokatfirma@bisgaardmaare.dk · www.bisgaardmaare.dk

C. Bisgaard Larsen & Ole Maare
Advokatfirmaet



Den 23. november 
2007 kunne MT Høj-
gaards Odense-afde-
ling ved en velbesøgt 
reception for kunder, 
samarbejdspartnere 
og forretningsforbin-
delser indvie en udvi-
det og moderniseret 
udgave af kontoret på 
Middelfartvej    

”Udvidelsen af vores kontor 
illustrerer på storartet vis 
den dynamiske udvikling, vi 
lige nu står midt i”, fortæller 
divisionsdirektør René Mor-
tensen. ”I løbet af de sidste 
5 år er medarbejderstaben i 
Odense vokset fra 5 til 50, og 
på landsplan bidrager mere 
end 5.000 medarbejdere til, 
at MT Højgaard hver dag 
styrer små og store bygge- og 
anlægsopgaver sikkert i mål. 
Vi har bredden, erfaringen og 
kompetencerne til at løse alle 

opgavetyper. Derudover tør 
vi gå nye veje og udvikle nye 
processer, metoder og sam-
arbejdsformer, og det er det 
nyudvidede og moderniserede 
Odense-kontoret et rigtigt 
godt eksempel på.”

Mødested for hele  
organisationen

”At bygge til sig selv er ingen 
let opgave, da alle har en me-
ning om byggeriets funktion 
og udseende. I MT Højgaard 
har vi altid høje kvalitetskrav, 
når der bygges – også når vi 
bygger til os selv. Ydermere 
har vi på Middelfartvej skul-
let leve op til en række helt 
specielle krav. Projektleder 
Jørgen Rahbek har stået for 
den overordnede koordinering 
af hele det krævende projekt, 
og nu hvor det står færdigt 
kan jeg kun sige, at det til 
fulde lever op til vores krav og 
forventninger. De nye bygnin-
ger er den daglige ramme om 
50 medarbejdere, og samtidig 
har vi etableret mødefacilite-
ter, der kan rumme op til 100 
gæster. Hermed er Odense-

kontoret, der ligger i Dan-
marks geografiske centrum 
blevet det naturlige mødested 
for hele MT Højgaard-organi-
sationen.”

Arkitektonisk helhed

”Rent arkitektonisk er vores 
nye bygninger et spændende 
byggeri, der repræsenterer 
en harmonisk sammensmelt-
ning af gammelt og nyt. Med 
udgangspunkt i en bevarings-
værdig hovedbygning fra en 
gård, en gammel lade og en 
nyopført kontorbygning har 
arkitekt Søren Vestergaard 
fra TKT skabt en arkitekto-
nisk smukt sammenhængende 
helhed. De gennemgående ele-
menter er traditionelle mate-
rialer, der indgår i et moderne 
formsprog holdt i den brændte 
ende af farveskalaen.”

En moderne arbejdsplads

”Vores nye bygninger sætter 
vi øget fokus på vores dygtige 
medarbejdere og deres triv-
sel”, siger René Mortensen og 
fortsætter: ”Det indeholder en 
lang række nye tilbud og mu-

ligheder, som vi synes, hører 
en moderne arbejdsplads til. 
Eksempelvis har vi etableret 
et motionsrum med et bredt 
udvalg af maskiner, som frit 
kan benyttes af samtlige med-
arbejdere – både ledelse, funk-
tionærer og håndværkere. En 
del af filosofien bag det nye 
populære initiativ er dels at 
fremme medarbejdernes mu-
ligheder for at dyrke en sund 
livsstil og samtidig etablere 
en positiv platform, hvor alle 
kan mødes på kryds og tværs 
midt imellem arbejde og fritid. 
Vi ser frem til at byde såvel 
eksisterende som nye kunder, 
samarbejdspartnere og forret-
ningsforbindelser velkommen 
i vores nye omgivelser…”    

MT Højgaard i nye  
omgivelser
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Middelfartvej 218
5200 Odense V
Tel. 66 16 92 88

www.mth.dk



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.

graffiskk oproduktion
tryk · rprint · web

Hauge Smedie/Westphalen A/S
BBlladdsttrupvejje 99BB - 55227700 OOddense NN
Tlf. 66 18 96 00 - Fax: 66 18 81 91

haugesmedie.dk

FouFF r Danea s 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


