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Kom og prøvekør den ny Mercedes Vito Kassevogn.
Giv os din mening og vind en tur til Stuttgart med ledsager.

Haderslev:
Klaus Kjær Jørgensen
Tlf. 25 22 28 83
kkj@pchristensen.dk

Padborg:
Kim Sand
Tlf. 25 22 28 36
ksa@pchristensen.dk

Odense:
Christian Weber
Tlf. 25 22 29 23
cwe@pchristensen.dk

Kolding:
Thomas N. Pekruhn
Tlf. 25 22 28 88
tnp@pchristensen.dk

Kolding:
Henrik Christensen
Tlf. 25 22 28 05
hc@pchristensen.dk

Kom og prøvekør den ny Mercedes Vito Kasse-
vogn med de ny miljørigtige EU5 motorer fra 95 
til 224 HK som opfylder de strengeste miljøkrav 
i Europa. Den ny Vito Kassevogn med helgal-
vaniseret karrosseri (12 års rustgaranti) er en 
køremæssig oplevelse med et meget lavt støjni-
veau, personvognskørekomfort, høj sikkerhed, 
driftssikkerhed, lange service intervaller og helt 
unikke køreegenskaber. Det kan naturligvis ikke 
beskrives, så derfor bør du selv prøve bilen.

Giv os din mening og vind en tur til Stuttgart 
med ledsager... Efter prøvekørslen udfyldes en 
evaluering af oplevelsen og du deltager herefter 
i konkurrencen om en tur til Mercedes-Benz fa-
brikken i Stuttgart med besøg på Mercedes-Benz 
museet. www.pchristensen.dk

Mercedes-Benz Vito

fra  	 	 154.900 kr.*

*Prisen	er	ekskl.	moms	og	levering.	Bilen	er	vist	med	ekstraudstyr.
Brændstofforbrug	med	partikelfilter	ved	blandet	kørsel,	13,3	km/l,	
CO2	emission	198	g/km.

P. Christensen A/S 
 Side 17

VHA-trim 
 Side 24

Korinth El tilbyder:
• Alm. husinstallation • EDB/netværks installation

• Industriinstallation • Intelligent boliginstallation

• Landbrugsinstallation • Belysning • Hvidevarer

v/ Kasper Vestergaard · Jens Baggensvej 1 · Korinth · 5600 Faaborg
Telefon 62 65 15 00 · Mobil 29 66 53 39

www.korinth-el.dk

KORINTH - EL

Vognmandsforretning

Al kørsel med vogne fra 7 til 30 ton med tip og kran · Containerudlejning 
Grus, sten og muldjord leveres

65 98 13 64
Bystævnevej 2 . Søllinge . Gunner 21 72 81 45 . Bjarne 21 72 81 47 . Søren 30 69 13 64

Ebberup Blikkenslagerforretning 

 Tom Larsen
 Prinsevej 20 · 5631 Ebberup

 Telefon 64 74 18 16
 Mobil 20 91 88 16

Stedet hvor alle er 
velkommen

Grønlandsvej 3 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 81 81

www.dengroenneoase.dk
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Indrettet på ny vækst

- Vi har også mærket finanskri-
sen med en 20 pct. nedgang i 
omsætningen. Nu er vores nye 
mål et plus på 10-15 pct. i om-
sætningen pr. år – især med 
vækst ude i Europa, forklarer 
Bjørn Thygesen, administre-
rende direktør hos Montana 
Møbler A/S.

Design og kvalitet

Virksomheden blev grundlagt 
af Peter J. Lassen i 1982 og er i 
dag særdeles godt kendt for pro-
duktkvalitet og visionært dansk 
designede opbevaringsmøbler i 
absolut topklasse. Til erhvervs-
markedet og private hjem.
Idéen bag Montana er, at men-
nesket ønsker frihed til at ind-
rette sig personligt. Montana 
tager over i rummet, der hvor 
arkitekten slipper, og giver 

plads til individuel indretning. 
Ikke blot i det øjeblik beslut-
ningen tages, men uendelig 
frihed til at forandre indret-
ningen i takt med ændrede 
behov og ønsker. 

Nye mål

- Danmark er vores hjem-
memarked, hvor vi er rigtigt 
godt kendt og etableret. Vi har 
derfor udvalgt Sverige, Norge 
og Schweiz som mål for vores 
nye vækststrategi, fordi det er 
mindre og dermed overskuelige 
markeder. Samtidigt har vi væ-
ret på markederne i en del år, 
og her er der pænt potentiale 
for vækst, blandt andet som føl-
ge af en udbredt designkultur, 
fortsætter administrerende di-
rektør Bjørn Thygesen.

Stærke erhvervskort 

Montana Møbler spiller ud 
med rigtigt attraktive kort til 
det danske og internationale 
erhvervsmarked. Hæve- og 
sænkeborde, og herunder mo-
dellen AJ Bord, designet til 
Nationalbanken i begyndelsen 
af 1970’erne af designmeste-
ren Arne Jacobsen er en stærk 
del af Montanas attraktive 
produktkatalog.
- Vi er komplet leverandør til 
offentlige miljøer, kontorer og 
arbejdspladser med møbler til 

opbevaring, arbejdsborde og 
arbejdsstole. Vi har blandt an-
det lige leveret møbler til AR-
LA’s nye hovedsæde i Århus 
og Rambøll’s nye hovedsæde 
på Amager, lyder det fra Bjørn 
Thygesen.

Plads til udvidelse

Montana Møbler råder over 
19.000 kvm. højteknologiske 
produktionslokaler i Haarby. 
Med god plads til udvidelser. 
Montana beskæftiger knap 
180 dygtige og loyale medar-
bejdere og har egen salgsorga-
nisation i Danmark og på de 
fleste europæiske markeder.  
Foruden produktion og mar-
kedsføring af opbevaringssy-
stemet Montana producerer og 
markedsfører Montana Møbler 
A/S også Montanas bord- og 
stoleserier. De er designet af 
Arne Jacobsen, Verner Pan-
ton, Andreas Hansen, Peter J. 
Lassen, Joakim Lassen samt 
schmidt hammer lassen ar-
chitects. Montana fremstiller 
bl.a. den kendte Tivoli-stol, de-
signet i 1953 af Verner Panton 
til en restaurant i Tivoli.
- Montanas styrke er ligeledes 
fabrikkens store know how 
samt vores utroligt dygtige 
medarbejdere, tilføjer admini-
strerende direktør Bjørn Thy-
gesen.

Montana Møbler A/S . Akkerupvej 16, 5683 Haarby . Telefon 64 73 32 11 . www.montana.dk . montana@montana.dk

Montana Møbler A/S sætter fart i ny vækststrategi, der øger 
salgsindsatsen i Sverige, Norge og Schweiz med forventning om flere  
ansatte og udvidelser på fabrikken i Haarby.
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Nyt paracelhus  Asperup Facadedør speciel fremstillet

ETS Ejby tømrer & snedkerforretning
v/ Finn Jacobsen
Nørregade 137 · 5592 Ejby · Tlf: 64461712 · Bil: 20491712
ets-ejby@mail.dk · www.ets-ejby.dk

ETS ønsker at fremstå som et seriøst og kvalitetsbevidst  
tømrerfirma. 

Vi udfører alle tænkelige opgaver som traditionelt tømrerarbejde,  
tagrenoveringer, nybygninger, vinduer/døre og meget mere.

Vi leverer kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser, 
og sørger altid for at overholde alle aftalte betingelser samt  
leveringstider.

Ny lagerhal og Administrations bygning

De samarbejdende 
Middelfart-firmaer 
tog deres nye fælles 
domicil i brug den 1. 
juni sidste år, da de 
flyttede fra Indu-
strivej 5 til nr. 3B 
og hermed fik nye, 
større og bedre lo-
kaleforhold til lager, 
værksted og kontor

Trap-El ApS og 
Trap-VVS ApS

”Godt nok har vi ikke flyttet 
os meget i et større geografisk 
perspektiv, men flytningen er 
et stort skridt fremad for os, 
da vi nu råder over større, 
langt bedre og mere moderne 
faciliteter end tidligere, smiler 

Jesper B. Sørensen indehaver 
af Trap-EL. Med 21 ansatte i 
el og 7 i vvs var vi vokset godt 
og grundigt fra de tidligere lo-
kaler, hvor jeg overtog el-virk-
somheden i 2005. Firmaet, der 
har eksisteret siden 1952, hu-
sede også dengang både el- og 
vvs-service. I sommeren 2006 
kom min samarbejdspartner 
på vvs-området Flemming 
Jørgensen til.”

Ny hjemmeside på vej

”På el-siden er aktiviteterne 
indenfor alarmer og overvåg-
ning støt stigende, ligesom 
en ny stor aktivitet er hårde 
hvidevarer. Derudover er vo-
res aktivitetspalet blevet udvi-
det efter tilkomsten af et par 
større industrikunder, hvor de 
nye spændende opgaver blandt 
andet byder på energioptime-
ring på lys- og varmeområ-

derne. Når det gælder nybyg 
er vi i fuld gang med el, vvs 
og ventilationssiden af en ny 
multihal i tilknytning til Strib 
Idrætsefterskole. Både el- og 
vvs- firmaet servicerer på pri-
vatkundefronten en god fast 
kundekreds. Her løser vi en 
lang række meget afvekslende 
opgaver, der spænder lige fra 
småreparationer og udskift-
ninger til store ombygnings og 
renoveringsprojekter.      
Snart vil man kunne læse 
mere om dette og meget 
mere på vores nye hjemmesi-
der www.trap-el.dk og www.
trap-vvs.dk. Hjemmesiderne 
ventes klare i løbet af det tid-
lige forår. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte os for 
mere info.” 

Trap-El ApS 
ved Jesper B. Sørensen
Trap-VVS ApS 
ved Flemming Jørgensen  
Industrivej 3B  
5500 Middelfart 
Tlf. 64 41 05 30
EL: jesper@trap-el.dk
VVS: flemming@trap-vvs.dk
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er renovering af eksisterende 
pumpebrønde. Til brug på det-
te område har vi investeret i 
en specialkonstrueret ladvogn 
med en stor tre tons kran til 
levering i januar 2011. Vi har 
lige færdiggjort arbejdet på en 
ny tilbygning til Broskolen her 
i Årslev, og blandt vores igang-
værende lokale projekter er 
Golfparken i Ringe.” 

Stabilitet og hurtig  
kommunikation

Kommunikation spiller en 
central rolle i Tommy Rytters 
travle hverdag. Via telefon, 
internet og personlig kontakt 
jonglerer han med produkti-
onsmæssige detaljer, priser og 
deadlines for diverse leveran-
cer og fordeling af arbejdsop-
gaver til firmaets 12 ansatte. 
”Jeg har snor i så godt som alle 
Årslev Smedens forskellige 
processer fra a til å, og det gi-
ver sammenhæng og stabilitet 
i den ofte meget hurtige kom-
munikation, der baner vejen 
for løsningen af vores meget 
forskellige opgaver.” 
Vi tager selvfølgelig altid nye 
kunder ind selvom vi har travlt.

En ny aktivitet er 
varetagelsen fag-
entreprisen på vvs, 
stål, blikkenslager og 
ventilationsområder-
ne i forbindelse med 
realiseringen af  
byggekonceptet Pas-
siv Plus Huset 

”Vi har netop færdiggjort fa-
gentreprisen på fire Passiv 
Plus huse i Aalborg-området”, 
fortæller indehaver Tommy 
Rytter. ”Passiv Plus husene 
er blandt andet kendetegnet 
ved en meget høj grad af ener-
givenlighed. Udover de fire 
arkitektonisk flotte huse ved 
Aalborg er to under opførelse 
i Brande, et omkring Århus 
samt et i Horsens-området. 
I løbet af foråret 2011 intro-
duceres de innovative Passiv 
Plus huse på det fynske mar-
ked, hvor forhåndsinteressen 
er meget stor.”

Nyskabende og  
moderne design

Alle huse i Passiv Plus koncep-
tet er tegnet af arkitekter, der 
fokuserer på nyskabende og 
moderne design i flere stilar-
ter og former. Husene tegnes 

i samarbejde med kunderne, 
og alle elementer og materia-
ler er af den højeste kvalitet. 
Kunden kan vælge frit mellem 
forskellige facadeløsninger, og 
der er 15 års garanti på tagbe-
klædningen, der består af to 
lag tagpap med inddækninger. 
Tagløbsrørene er håndlavede 
og designet til at matche hu-
sets eksklusive udtryk og høje 
kvalitet. Vinduer og døre er 
super lavenergivinduer i træ 
og aluminium. Opvarmningen 
sker med en kombination af 
solvarme og jordvarmeanlæg. 
Indeklimaet varetages af et 
højteknologisk ventilations- 
eller genveksanlæg, og husets 
solcelleanlæg gør det selvfor-
synende med el året rundt. 

Et intelligent og  
sikkert hus

Et Passiv Plus Hus er et in-
telligent hus, der ved indflyt-
ningen programmeres, så det 
opfylder beboernes ønsker og 
behov. En IHC controller sty-
rer centrale funktioner som 

lys, el, vinduer og gulvvarme. 
IHC controlleren kan styres 
med en B&O fjernbetjening, 
en Iphone eller via internettet 
– såvel internt som eksternt.  
Beboerne er sikret mod ind-
brud og overfald, idet huset 
er udstyret med alarmer, der 
også kan sættes til, når man 
er hjemme. Endelig er Passiv 
Plus huset udstyret med sik-
kerhedsglas i vinduerne og 
en simuleringsfunktion, der 
tænder og slukker lyset i over-
ensstemmelse med beboernes 
normale vaner og mønstre - 
også når de er på ferie.

Nye aktivitetsområder

”Årslev Smeden mærker pri-
mært krisen i byggeriet på den 
måde, at det kan være svært 
at skaffe kvalificeret arbejds-
kraft til løsning af opgaverne”, 
smiler Tommy Rytter. ”Og det 
er jo lidt af et luksusproblem. 
For at imødekomme den store 
efterspørgsel fra vores kunder 
har vi netop ansat en blikken-
slager til at varetage det sto-
re aktivitetsområde omkring 
tag render, inddækninger og 
kviste. En anden ny aktivitet 

Årslev Smeden ApS · Håndværkervangen 5 · 5792 Årslev · Tlf. 28 57 30 91 · tr@aarslevsmeden.dk · www.aarslevsmeden.dk

ÅRSLEV SMEDEN ApS 
Toftevej 9 - 5792 Årslev 
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Fyns største Designa-butik
Faaborgs første lokale køkken-
butik i seks år. Attraktivt pla-
ceret som nabo til blandt andre 
JYSK, Sparekassen Faaborgs 
hovedsæde og Sydfyns FM.
- Designa Faaborg leverer til 
både erhvervs- og privatkunder. 
Et meget stort lager betyder, at 
håndværksmestrene ikke går 
forgæves. Her er eksempelvis 
alt i garderobeskabe og tilbehør. 
Dermed kan også beboerne i det 
store lokale sommerhusområde 
sætte gang i opgraderingen af 
deres fritidshuse, når de har tid 
og lyst, fortsætter Kim Larsen, 
Designa Faaborg.

Hårdehvidevarer

Designa Faaborg fører et stort 
attraktivt program i hårdehvi-
devarer - fra det meget prisbil-
lige til det smarte. Bosch, Sie-
mens Plus, Ariston Hotpoint, 
Witt, Gram, AEG og Gorenje er 
vist i butikken tillige med em-
hætter fra Eico og Thermex.

Designa er køkkenet 
med gang i og plads 
til hverdag og fest i 
stilfulde og holdbare 
rammer. 29. oktober 
åbnede Faaborg Køk-
ken og Bad derfor Fyns 
største Designa-butik i 
Faaborg. 

Kort efter at Designa fejrede 
det første årti for den store og 
succcesfulde danske Designa-
køkkenkæde og dens 35 danske 
og 12 norske butikker, åbnede 
Faaborg Køkken og Bad Fyns 
største Designa-butik på Mar-
kedspladsen 13 i Faaborg.

500 kvm. butik

- Nu har vi åbnet en rigtigt flot 
og 500 kvm. stor forretning, 
hvor vi udstiller 13 køkken- og 
12 bademiljøer. Her er Basic-

modeller i den prisbillige ende 
og Design-modeller med design 
og kvalitet helt i top. Basic-
linien er blandt andet for gør-
det-selv-folket, mens Design-
modellerne kun leveres samlet. 
Inklusive hvid- eller sortlake-
rede skuffer samt skuffer med 
rustfri metalsider - ét af tidens 
nye trends, forklarer Kim Lar-
sen, Designa Faaborg.
Design-modellerne glimrer 
blandt andet med elegante og 
runde kanter på elementer 
og hylder, der kun fås hos De-
signa. Den bløde finesse er te-
stet af Teknologisk Institut, og 
resultatet er klart. De runde 
kanter giver køkkenet ekstra 
god holdbarhed og klarer dam-
pen fra opvaskemaskine og ovn 
suverænt. 

Erhverv og privat

Designas nye adresse i den 
hyggelige sydvestfynske køb-
stad er samtidigt et goddag til 

Faaborg Køkken og Bad . Markedspladsen 13 . 5600 Faaborg . Tlf. 62 61 60 72 . www.designa.dk . mail@koekkenogbad.dk

nsd@nsd.dk · www.nsd.dk                                     62 67 17 57

Digital Skiltning 
…vokser med lynets hast. I takt med løsningerne er blevet mere fleksible 
og bruger venlige, samtidig med at priser generelt er lave, ser flere og 
flere virksomheder mulighederne ved at effektivisere deres markedsfø-
rings- og kommunikationsstrategi hurtigt, fleksibelt og effektivt.

EksEmplEr på Brug:
rEcEption – mødeinfo, velkomst, produkter
ForrEtning – produktpræsentation, åbningstider
HallEr – Sponsorreklamer, arrangementer

signagE consumEr BasispakkE:
Sort 42’’ full HD skærm (10 timers dagligt brug)
Mini-PC med HD udgang og trådløst netværk
Vægbeslag i aluminium inkl. PC holder
samlet pris eksl. moms kr. 7.885,-

Licenser samt hosting af indhold, hotline support og
Next business day ombytning af hardware 
pr. måned eksl. moms kr. 259,-

Leasing ovenstående – netto 3 års aftale
samlet pakke pr. måned eksl. moms kr. 510,- 

Eventuel levering og opsætning efter regning.
ring og hør mere…
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TH Plovtec ApS · Højevej 18 · 5771 Stenstrup · Tlf. 21 81 06 86 · thplovtec@hotmail.com · www.plovtec.dk

Palle Feddersen ApS · Nyvej 37 · 5762 Vester Skerning · Tlf. 21 92 03 92 · palle@nyvej37.dk · www.plovtec.dk

TH Plovtec ApS
Palle Feddersen ApS

”I 2007 hvor den vedvarende 
energikilde jordvarme for al-
vor brød igennem i Danmark, 
grundlagde Palle og jeg det 
samarbejde, der i dag kører 
under firmanavnet Plovtec”, 
fortæller Troels Henneberg 
og fortsætter: ”Der er ingen 
tvivl om, at jordvarme er den 
bedste og billigste måde at op-
varme boliger på, og at vores 
metode til nedpløjning af jord-
varmeledninger er blandt de 
absolut førende på markedet. 
Vi har selv udviklet de slæ-
der, som nedlægningsploven 

JorDVArME · NEDPLøJNING · ENTrEPrENørArBEJDE · KLoAKArBEJDE 

er monteret på, og dermed har 
vi gjort processen hurtigere 
og billigere for kunderne. Vi 
har fire års erfaring indenfor 
vores speciale og råder over 
topmoderne MIKRODIGGER 
udstyr, der sikrer en meget høj 
præcision i arbejdet.”    

Prisbilligt alternativ  
til nedgravning

”Ved nedpløjning vender man 
i modsætning til ved grav-
ning ikke op og ned på ler og 
muld, og det sætter haveejerne 
stor pris på. Derudover blok-

ker nedpløjningen jorden ud, 
hvorefter den trykkes sammen 
igen, og på den måde undgås 
sætninger og andre synlige 
spor efter processen end de 
overfladiske aftryk af entrepre-
nørmaskinens larvebånd. Mest 
af alt er nedpløjning et prisbil-
ligt alternativ til nedgravning 
af jordvarmeslanger. Plovtec 
løser opgaver over hele landet. 
Blandt vores igangværende 
projekter er boligforeningen 
Boelholm i Stenløse. Her er 
200 boliger gået sammen om 
en varmecentral bestående af 
jordvarmepumper og 21,3 km 
slanger, som nedgraves i to lag 
– et projekt der ventes færdig-
gjort i foråret 2011. Alle er vel-
komne til at kontakte Plovtec 
og høre mere om de attraktive 
muligheder med jordvarme og 
nedpløjning af ledninger pr. te-
lefon eller på vores hjemmeside 
www.plovtec.dk.”            

Troels Henneberg og Palle Feddersen, der  
begge kommer fra entreprenørfaget, grundlag-
de i 2007 deres succesfulde samarbejde om-
kring nedpløjning af jordvarmeledninger efter 
et svensk koncept som de har videreudviklet 
og optimeret     

Nedpløjningspris fra 22,- kr. pr. meter ex. moms
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Midtfyns Produkthandel
cialområde først og fremmest 
er industrivirksomheder af 
alle slags, serviceres gennem 
faste aftaler om containernes 
opstilling og tømning. Type 
og størrelsesmæssigt afstem-
mes containerne og deres 
tømningsintervaller i over-
ensstemmelse med de enkelte 
kunders behov. Midtfyns Pro-
dukthandel kan tilbyde en 
bred vifte af aftaler. Ring og 
hør nærmere.”    

Jern, metal, kabler og bat-
terier købes - Sortering med 
omtanke

Firmaets kundekreds 
dækker det meste 
af Fyn og Langeland, 
som serviceres fra 
filialen i rudkøbing, 
der har åben hver 
lørdag kl. 9-12. En 
forholdsvis ny og støt 
stigende aktivitet er 
containerservice til en 
bred kreds af industri-
virksomheder 

”Midtfyns Produkthandels 
største aktiviteter skabes på 
områderne jern og metals-
krot – aluminium, kobber og 
messing”, fortæller indehaver 
Brian Rytter. ”Folk afleverer 
jern og metalskrot i firmaet, 
eller vi afhenter skrottet di-
rekte ude hos kunden. Til det 
formål råder vi over to lastbi-
ler og en ladvogn, og vores tre 
medarbejdere besøger i fast 
rutefart en kundekreds, der 
fordeler sig ligeligt mellem 
private og erhvervskunder. I 
erhvervskundesammenhæng 
er oprydnings, nedskærings 

og nedrivningsopgaver en 
stor aktivitet, og vi sørger 
altid for, at samtlige skrot-
ningsprocesser afvikles så 
miljøvenlig som overhovedet 
muligt. Vi indhenter de lov-
pligtige tilladelser og specielt 
omkring miljøet samarbejder 
vi tæt med firmaet H.J. Han-
sen i Odense, der er ekspert 
på området.”

Mere containerservice

”Containerservice genererer 
støt stigende aktivitet hos 
Midtfyns Produkthandel. 
Kunderne, som på dette spe-

Midtfyns Produkthandel · Industrivej 2 · 5750 ringe · Tlf. 28 12 20 15 · brian@yahoo.dk
www.midtfynsprodukthandel.net

Vi er specialister i
DATABASE-LØSNINGER
+ der overholder Dataloven
+ der dokumenterer og kvalitetssikrer dit arbejde
+ der er meget brugervenlige
+ der omsætter din virkelighed til IT
+ der kan integreres med andre systemer
+ der kan køre via internettet
+ der giver et klart og hurtigt overblik

HD-Support ApS
Tlf. 62 61 16 06 
kontakt@hd-support.dk 
www.hd-support.dk

Ryslinge 
forsamlingshus

Skovhavevej 120 . 5260 Odense S

tlf. 65 96 21 26
morten@sparvath.info .  www.sparvath.info
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Jord og store maskiner 
KJ Maskinudlejning 
leverer velvoksne 
maskiner, når der 
skal flyttes jord i stor 
stil. Andre entrepre-
nøropgaver løses i 
samarbejde med god 
kollega. 

- Det skal være sjovt at gå på 
arbejde, lyder det fra Kim Jør-
gensen, der i daglig tale går 
under navnet Kim Dozer og i 
september sidste år blev selv-
stændig entreprenør med KJ 
Maskinudlejning.

over hele landet

Specialet er udlejning af store 
grave- og entreprenørmaskiner 
med og uden fører. Opgaverne 
som KJ Maskinudlejning løser, 

er jordarbejde i både stor og 
lille skala over hele Danmark.

- Vi flytter samt planerer jord 
og graver ud til blandt andet 
nye svinestalde, gyllebeholde-
re, grusgrave, ridebaner, dræn 
eller flisebelægning. Vi laver 
eksempelvis også forarbejde til 
byggemodning af nye områder 
til både parcelhuse og industri-
byggeri, fortsætter Kim Jør-
gensen.   

Lysten til de store maskiner fik 
han allerede som barn, da hans 
far selv har været selvstændig i 
samme branche.

Stor præcision

Aktuelt gælder det fjernelse 
af jord over en grusgrav ved 
Kolding. Denne, og alle andre 
opgaver, løser KJ Maskinudlej-
ning med stor præcision. 

- I samarbejde med en god 
kollega og entreprenør løser 
jeg også alle former for entre-
prenøropgaver. Eksempelvis 
kloak- og sokkelarbejde samt 
anlæg af ny belægning, tilføjer 
Kim Jørgensen.

Sidste år var KJ Maskinudlej-
ning også med som assistent 
til Hansson og Knudsen i for-
bindelse med anlægsarbejdet 
til det nye erhvervsområde 
ved Tietgenbyen lige øst for 
Odense. Denne opgave løste KJ 
Maskinudlejning via avanceret 
gps-udstyr. Det sikrer effektivt 
arbejde, da de store maskiner 
løser opgaverne med en margin 
på blot få centimeter.

KJ Maskinudlejning . Lykkevalg 18 . Korinth . 5600 Faaborg
Telefon 21 27 81 99 . www.kj-maskinudlejning.dk . kimdoz@jubii.dk

Vanskelige opgaver klarer vi omgåede
– de umulige tager lidt længere tid…

l  Tømrer l  Tage
l  Køkken l  Om- og tilbygning
l  Døre/Vinduer l  Nybygning
l  Gulve l  Døgnservice

PE Byg & Montage ved Palle Lindberg Eriksen
Carl Nielsensvej 46 · Nr. Lyndelse · 5792 Årslev

Tlf. 6590 1960 · Mobil 2925 1960

PE Byg & Montage

www.pebyg.com · pebyg@mail.dk
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Årslev har fået ny  
Erhvervsforening

Efter fire uden erhvervsforen-
ing er der nu opbakning blandt 
områdets store som små virk-
somheder til at indgå et tæt-
tere samarbejde.
På en nyligt stiftende gener-
alforsamling har bestyrelsen 
konstitueret sig med Joan  Pe-
tersen, Netplan Design, i for-
mandsstolen.
Formålet med foreningen er 
at man på tværs af  faggrup-
per udveksler erfaringer og får 
skabt et netværk.

Målsætning for den ny 
erhvervsforening

Målsætningen med den nye 

erhvervsforening er mere 
synlighed blandt de lokale 
virksomheder og at der skal 
arbejdes med forskellige ar-
rangementer der får både  so-
cialt og fagligt indhold.
Erhvervsforeningen håber på 
at der ved næste generalfor-
samling er mindst 30 medlem-
mer.
Bestyrelsen består af  forman-
den Joan Petersen, næstfor-
mand Stig Pedersen, kasserer 
Morten Grønbæk, sekretær 
Anette Mide og menigt medlem 
John Carlsen.
Louise Hansen og Claus Feld-
borg er suppleanter. Kontakt Joan Petersen for nærmere information

créative technologie

www.citroen.dk

Den nye citroën c3 gør dig til en sjælden gæst på tankstationen, og co2-udslippet er tilsvarende lavt. 
Så du gør både miljøet og din privatøkonomi en tjeneste ved at købe ny citroën c3. især nu hvor vi 
giver toppris for din brugte bil uanset stand og alder. velkommen hos citroën.

citroën nr. BroBy • Mehlsen AutoMobiler A/s • Assensvej 1 • 5672 broby • telefon 62 63 11 55

langt PÅ literen 
og MinDSt 
15.000,- For Din 
BrUgte Bil
citroën c3

189.990,-
hDi diesel 90 FaP Dynamique

Brændstofforbrug v/bl. kørsel 16,4 - 26,3 km/l. co2 99-140 g/km. Den angivne pris er ekskl. lev. kr. 3.680,- og gælder ved køb og levering inden 31.12.10. Bilen som du bytter med, skal være indregistreret på hvide plader. tilbuddet gælder kun ved køb af den specifikke model, og 
kun så længe lager haves. tilbuddet gælder kun i forholdet 1:1 (max 1 indbytningsbil pr. ny bil). Den garanterede minimumspris kan opnås ved en kombination af indbytningspris og rabat på ny bil. tilbuddet gælder alene hos de citroën-forhandlere, der deltager i kampagnen. tilbuddet kan ikke kombineres 
med andre særaftaler med rabatydelse. Den viste model er inkl. ekstraudstyr mod en tillægspris. Forbehold for prisændringer og trykfejl.

Foreningen har allerede 21  
medlemsvirksomheder
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Stærkt visitkort på gulvet 

timers arbejdsdage ikke ual-
mindelig. Gulvet i DR-byen 
var en spændende opgave, 
hvor natursten blev blandet 
med gulvbelægning, der ef-
ter tørring blev nedslebet til 
et marmoragtigt udseende og 
derefter poleret. Det er blevet 
meget flot – men det var noget 
af et hestearbejde, fortsætter 
Jan Agernem.

Stærke partnere

Dansk Gulv og Facades arbej-
der tæt sammen med førende 
europæiske leverandører. Det 
betyder, at Dansk Gulv og Fa-
cade leverer det helt rigtige 
gulv til hver enkelt kundes 
individuelle formål.

Tusindvis af gæster i Operaen 
i København, ansatte og gæ-
ster i Fields og DR Byen på 
Amager, bilister ved vaskehal-
ler landet over og passagerer 
hos DSB’s billetsalg i Odense 
og Esbjerg. Samt mange an-
dre steder hos både erhvervs- 
og privatkunder.

Styrkeprøve til søs

Alle har de mindst én ting 
til fælles – nemlig behage-
lig færdsel på både holdbare, 
rustikke, mørke, lyse og ele-
gante gulve leveret af en 
virkelig ekspert på gulvet – 
Dansk Gulv og Facade, bl.a. i 
samarbejde med Chriscoating 
A/S. Ekspertisen er så stor, at 
virksomheden også har gæ-
stet de tre danske krigsskibe 
Absalon, Esben Snare og Tor-
denskjold, der alle er ladet 
med nye slagkraftige gulve. 
Dansk Gulv og Facade blev 
grundlagt af Bo Guldager, 
Kim Larsen og Jan Agernem 

i begyndelsen af det nye årtu-
sinde. Alle har de solid erfa-
ring fra gulvbranchen tilbage 
fra 1992, hvor Danmark blev 
europamester i fodbold. Og 
her 18 år efter er der fortsat 
bud efter dansk kvalitet via 
Dansk Gulv og Facades slid-
stærke kompetencer.

Mange fordele

– Vi opfylder efterspørgslen 
efter rengøringsvenlige og 
skridsikre gulvbelægninger 
uden fuger. Det er industri- 
og erhvervskunder, der er vo-
res helt store kundegruppe. 
Her leverer vi fugefrie gulve, 
der blandt andet er opbyg-
get af epoxy, polyuretan eller 
acryl og matcher vores kun-
ders mange forskellige krav 
til slidstyrke og præsentabelt 
udseende, forklarer medejer 
Jan Agernem.
Scanlines- og DFDS-færger, 
fødevareindustri, lagerhaller, 
storkøkkener, bilforretnin-
ger, værksteder, sportshaller, 
garager, altaner, bryggers, 
kældre - og mange andre ste-
der. Alle er de oplagte til at in-
vitere Dansk Gulv og Facade 
på besøg, hvis man ønsker et 
flot, slidstærkt og rengørings-
venligt gulv. 

Lyddæmpende effekt

Også gulve med lyddæmpende 
effekt kan leveres fra Dansk 
Gulv og Facade. Det er netop 
dét, som DSB’s billetsalg fore-

løbigt har fået leveret i Oden-
se og Esbjerg. Syddansk Er-
hvervsskole nyder tilsvarende 
godt af skolens nye Comfort- 
og Terrazzo-lignende epoxy-
gulve. 

opgaverne i operaen  
og Dr Byen var meget 
omfattende

- Man kan ikke bare stoppe, 
fordi klokken bliver 16. Man 
er pinedød nødt til at færdig-
gøre et område, inden ma-
terialet begynder at hærde, 
idet stop giver synlige skel. 
Vi havde seks mand derovre i 
over et halvt år. Der var 12-14 

Dansk Gulv og Facade ApS
rudmevej 101

5750 ringe
Telefon 62 21 59 22

kontakt@dgf.nu
www.dgf.nu  

Dansk Gulv og Facade ApS har de seneste ti år leveret flotte 
gulve som del af attraktive oplevelses- og arbejds miljøer over 
hele Danmark og i udlandet.
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Hvidkærvej 1  •  5250  Odense SV  •  66 17 03 17

www.thiemannkok.dk

2 min. fra motorvej...

Kundebil ved rudeskift... 
Reparation af stenslag uden tidsbestilling. 

Blandt de store aktivi-
teter i Broby El netop 
nu er salg og installa-
tion af varmepumper 
til brug i helårs og 
sommerhuse. 

Broby El, der betjener kunder 
på hele Fyn og i Trekantsom-
rådet, beskæftiger p.t. 15 elek-
trikere og teknikere. En med-
arbejder er specialuddannet til 
at varetage aktiviteterne om-
kring kølemontage og varme-
pumper. Broby El kører med 
kampagnepris i hele decem-

ber på varmepumper af mær-
ket Haier, der har markedets 
bedste energimærke. Sammen 
med tilskudsordningen på op 
til 1591 kr. gør de lave etable-
ringsomkostninger og varme-
pumpernes høje energimæs-
sige udnyttelsesgrad dem til et 
fremragende alternativ til el-
varme. Energisparemærket er 
kundens garanti for, at pum-
perne opfylder de strengeste 
krav til energieffektiv brug. 
Alle interesserede er velkom-
ne til at kontakte Broby El for 
mere info om denne populære 
opvarmningsform, der i denne 
tid vinder kraftigt frem. 

Broby El · Marsk Billesvej 4 · 5672 Broby 
Tlf. 62 63 13 34

broby-el@broby-el.dk · www.broby-el.dk

Bøgild ApS

ner, lamel- og rullegardiner, er 
høj kvalitet til lav pris og fås i 
otte forskellige farver. Bestil-
lingsseddel kan downloades 
via internettet eller fås i bu-
tikken. 14 dage efter bestilling 
kan Low-Cost produkterne af-
hentes. Vi har lanceret WH en 
ny prisbillig markiseserie ved 
navn Basic. Serien er designet 
til terrasser, villaer og sommer-
huse. Parallelt med Low-Cost 
og Basic tilbyder vi naturligvis 
hele vores produktsortiment og 
håndværksmæssige service om-
kring opmåling, tilpasning og 
montering. Tjek mulighederne 
på vores hjemmeside. 

Familievirksomheden 
består af et ejen-
domsfirma, en række 
kiosker, et solafskærm-
ningsfirma samt et 
tømrerfirma

Bøgild’erne er en kreativ fami-
lie med masser af ideer og kom-
petencer, der realiseres gennem 
et velfungerende firma, hvor 
familiemedlemmerne supplerer 

hinanden på tværs af generatio-
nerne. 

Fra markisemontering til 
klassiske tømreropgaver

”Tømrerfirmaet grundlagdes i 
april 2009 og er kommet godt 
fra start”, beretter Morten Bø-
gild. ”Typisk varetager jeg løs-
ningen af de service-, reparati-
ons- og monteringsopgaver, der 
genereres af de andre firmaer i 
Bøgild ApS.  Omkring marki-
serne forener jeg mine tømrer-
kompetencer med gardinfagets, 

idet jeg både måler op og mon-
terer. 

Kvalitetsprodukter  
fra WH

Fra den velassorterede butik 
på Glarmestervej byder Bøgild 
Solafskærmning på et stort 
udvalg i anerkendte kvalitets-
produkter fra WH. ”Vi sælger 
både til private og til firmaer«, 
fortæller Heidi Hansen. 

Spar 20% med Low-cost

”Med WH’s nye produktserie 
Low-Cost kan man vælge at 
gøre opmålings-, afhentnings-, 
tilpasnings- og monterings-
arbejdet selv og dermed spare 
20%. Low-Cost-serien, der om-
fatter persienner, plisségardi-

Solafskærmning

Bøgild ApS · Bøgild Solafskærmning · Bøgild Tømrerfirma · Bøgild Ejendomsservice
Glarmestervej 14 · 5700 Svendborg · Tlf.: 62 21 30 45 · boegild@c.dk · www.bøgildaps.dk

Bøgild Solafskærmning: Mandag-fredag kl. 10-14 samt efter aftale

Pr. 1. september er 

vi også at finde i Ringe på  

Algade 62-64 i Ringe
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M A L E R M E S T E R

Tlf. 6262 2362

Danske Malermestre

w w w . a a s k o v - e r i k s e n . dk

FArVEr på tilværelsen 

Faaborg-Midtfyn. En anden 
netop afsluttet ombygnings-
opgave løb af stabelen i Over 
Holluf, hvor vi fungerede som 
medrådgiver og underentrepre-
nør for Ebbe Bernth ApS.  Pro-
fessionelt malerarbejde kræver 
viden, og vi sørger over hele 
linjen for at være opdaterede 
om det nyeste i teknikker og 
produkter. Det giver smukke 
og holdbare resultater.”
 

Malermester Henrik 
Aaskov Eriksen er eks-
pert, når det gælder 
farver. Firmaet, der til-
byder løsninger på alle 
former for malerarbej-
de både inde og ude, 
har mange års erfaring 
og står for smukt og 
veludført arbejde fra 
første til sidste strøg. 

”En vigtig del af opgaveløsnin-
gen i et moderne malerfirma 

er en god dialog med kunden 
gennem hele forløbet”, fortæl-
ler Henrik Aaskov Eriksen. 
”Inden arbejdet overhovedet 
påbegyndes, tilbyder vi grun-
dig rådgivning og information 
om farver, maling og det ud-
førte arbejdes efterfølgende 
behov for vedligeholdelse. Ad 
den vej sikrer vi i videst mulige 
omfang, at resultatet lever op 
til kundens forventninger. Vi 
er fagligt kompetente og sæt-
ter begreber som kvalitet og 
rettidig levering i højsædet. 
Som medlem af Danske Maler-
mestre er vi omfattet af Hånd-
værkets Ankenævn og Danske 
Malermestres Garantiordning, 

og det er kundens sikkerhed for 
veludført malerarbejde.”

Smukke og holdbare  
resultater

”Kundekredsen består af pri-
vat- og erhvervskunder, bolig-
foreninger og offentlige institu-
tioner. Hvilket kundesegment 
der genererer flest opgaver, af-
hænger af en række periodiske 
udsving, og om der i et givet 
tidsrum er mest fokus på nybyg, 
renovering eller ombygning. 
Som underentreprenør for Car-
sten Knudsen A/S har vi netop 
afsluttet en større opgave om-
kring udskiftning af køkkener 
i 58 lejemål for Boligforeningen 

Malermester Henrik Aaskov Eriksen . Nannasvej 8 . 5700 Svendborg . Krogagervej 3 . 5750 ringe
Tlf. 62 62 23 62 . 40 19 62 25 . henrik@aaskov-eriksen.dk . www.aaskov-eriksen.dk

M A L E R M E S T E R

Tlf. 6262 2362

Danske Malermestre

w w w . a a s k o v - e r i k s e n . dk

M A L E R M E S T E R

Tlf. 6262 2362

Danske Malermestre

w w w . a a s k o v - e r i k s e n . dk

KVÆRNDRUP 
SMEDE & MASKINFORRETNING
ved Poul Nikkelborg Teinholt
Aut. VVS-installatør

l gas- og olieinstallationer
l Fjernvarmeinstallationer
l Vand & sanitet
l smedearbejde

Svendborgvej 67 · 5772 Kværndrup

62 27 13 69
Bil  21 72 83 50

Alt i tømrer- og snedkerarbejde

Hovedentreprise

Bygningsrenovering

Råd- og svampeskader

Nyt køkken eller bad

Nye vinduer eller døre

Isolering

               

Hornelandevej 97 · 5600 Faaborg 

Telefon 20 74 02 22 
byggeschack2009@hotmail.com

www.bygge-schack.dk
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 l Brolægning
 l Flisebelægning
 l Etablering af trapper 
 l Etablering af græs
 l Pleje/vedligehold
 l Hækkeklipning

20 96 51 25
v/ John Christiansen, Lydinge Mølle Vej 9, 5750 Ringe

I kraft af firmaets mangeårige 
brancheerfaring, lave admini-
strationsudgifter og konsekven-
te brug af de nyeste teknikker 
opnår den vidtspændende kun-
dekreds ideelle økonomi- og 
kvalitetsbevidste løsninger på 
alle former for anlægsarbejde. 
”JC Anlæg servicerer privat-
kunder, virksomheder, bolig-
selskaber og offentlige institu-
tioner over det meste af Fyn. 
Hos os har folk kontakt til en 
og samme person gennem hele 
et forløb. Vi står for fornuftige 
priser, fleksibilitet og omstil-
lingsevne samt høj og ensartet 
kvalitet i opgaveløsningen. 
Firmaet spænder fra totalan-
læg af hele haver over grave- og 

vedligeholdelsesarbejde – her-
under græsslåning, klipning af 
hække og beskæring af træer 
og buske. Fra opgave til opgave 
engageres freelancemedarbej-
dere med specielle kompeten-
cer – eksempelvis på felter som 
udgravning, planering, beskæ-
ring og topkapning.  JC Anlæg 
udfører alle former for belæg-
ningsarbejde. Et speciale med 
stigende efterspørgsel er bro-
læggerarbejde, hvor firmaet i 
indeværende har leveret til fem 
nybyggede huse. Et andet om-
råde med stor efterspørgsel her 
og nu er snerydning for private 
og virksomheder. Alle interesse-
rede er velkomne til at ringe og 
høre nærmere.”

Jc Anlæg

Jc Anlæg v/ John Allan christensen
Lydinge Møllevej 9 · 5750 ringe 

Tlf. 62 66 17 75 · Mobil 20 96 51 25 
john@jc-anlaeg.dk · www.jc-anlaeg.dk

Veludført arbejde – Brug Nr.Broby 
VVS – Vore friske og erfarne fagfolk er 
klar til enhver opgave indenfor vand- og 
varmeinstallationer, gas- og oliefyrs-
service, blikkenslager arbejde m.m.

OK Service Partner i Assens og Faaborg Midtfyn
Vi er fra den 01.01.2011 blevet OK Service Partner. Vi ud-
fører olie- og gaseftersyn for nye samt gamle kunder.
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Nima reklame ApS, 
der har et stort og 
solidt kundegrundlag, 
kan samtidig notere 
en stabil tilgang af 
nye kunder

Nima Reklame er landsdæk-
kende og kundekredsen tæller 
bl.a. Faaborg Midtfyn Kom-

mune samt en del andre kom-
muner, Jack & Jones, Bilka og 
mange store vognmandsfirma-
er – Liller Trans m.fl. 
»Hele vores produktion er 
målrettet ét ganske bestemt 
formål; nemlig at få kunder-
nes budskaber, produkter og 
firmanavne kommunikeret ud 
til den store offentlighed«, for-
tæller indehaver Flemming 
Jensen. »Når det gælder mid-
lerne til løsning af denne opga-
ve, spænder vi lige fra bogsta-

ver og logoer i alle materialer, 
former og farver over bannere, 
flag, vejskilte og banderekla-
mer til storformatprint og 
autoreklamer. På autoområdet 
kan vi folieindpakke alt – fra 
hyrevognen og den lille hånd-
værkerbil til skurvogne, trai-
lere og hele lastvognstog.«

øget synliggørelse til 
vores kunder 

»Ønsker man at fange folks 
opmærksomhed, må man 
tænke utraditionelt. Nima Re-
klame ApS står for originale 
løsninger, høj kvalitet og hur-
tig levering. Vi har en stor og 
unik egenproduktion af rekla-
memateriale af enhver slags. 
Netop nu er markedet for stor-
formatprint i kraftig vækst, 
og på dette specialområde er 
Nima Reklame ApS en meget 

stærk samarbejdspartner. God 
profilering og effektiv reklame 
letter hverdagen og bibringer 
vores kunder en øget synlig-
gørelse af deres produkter, 
serviceydelser og firmanavne. 
Kig ind på vores hjemmeside – 
ring og hør nærmere.« 

Flere finder vej til  
Nima reklame ApS 

Bødkervej 10 · 5750 ringe 
Tlf. 62 27 23 30 

salg@nima-reklame.dk
www.nima-reklame.dk

Vil du også høre, hvad der står 
imellem linierne??

Ring 62 62 16 00 – og aftal tid (træffes bedst mellem 8.00-9.00)
Algade 50 · 5750 Ringe
Mandag til torsdag: Kl. 9.00-16.00 · Fredag: Kl. 9.00-14.00
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Årslev Tømrerforretning ApS
           – Kvalitetsarbejde til tiden

www.aarslevtomrerforretning.dk                      
Mail: claus@aarslevtomrerforretning.dk                  
v/ Claus Berthelsen
Gl. Byvej 30          
5792 Årslev          

Tlf. 23 65 63 53   
              

Årslev Tømrerforretning ApS vil ønske 
alle vore kunder og samarbejdspartnere 
en glædelig jul samt et godt nytår

– vi udfører også alt i låse og glas

FLEXBOLIG Aps · Nyborgvej 5 · 5700 Svendborg
tlf. 70 22 70 3l · mail@fl exbolig.dk

Se mere på www.fl exbolig.dk - og lad os så mødes hos jer eller hos os.

DU HAR
✔  en grund
✔  ideer og ønsker
✔  investeringsramme

VI HAR
✔  evnen til at lytte og rådgive
✔  grundlag for tilbud
✔  arkitekt- og ingeniørbistand
✔  en opgave i at sikre hele byggefasen 

bliver en positiv oplevelse

Planlægger du at bygge nyt hus? 
- Kontakt et lokalt byggefi rma

Nickel · Forzinkning · Kemisk Nickel · Vibratorslibning · 
Blankforkromning · Vibratorpolering · Hårdkrom · Rundslibning

Nordic Overfladebehandling · Galvanovænget 6 · 
5591 Gelsted

Tlf. 64 49 15 21 · info@nof.dk · www.nof.dk
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Kom og prøvekør den ny Mercedes Vito Kassevogn.
Giv os din mening og vind en tur til Stuttgart med ledsager.

Haderslev:
Klaus Kjær Jørgensen
Tlf. 25 22 28 83
kkj@pchristensen.dk

Padborg:
Kim Sand
Tlf. 25 22 28 36
ksa@pchristensen.dk

Odense:
Christian Weber
Tlf. 25 22 29 23
cwe@pchristensen.dk

Kolding:
Thomas N. Pekruhn
Tlf. 25 22 28 88
tnp@pchristensen.dk

Kolding:
Henrik Christensen
Tlf. 25 22 28 05
hc@pchristensen.dk

Kom og prøvekør den ny Mercedes Vito Kasse-
vogn med de ny miljørigtige EU5 motorer fra 95 
til 224 HK som opfylder de strengeste miljøkrav 
i Europa. Den ny Vito Kassevogn med helgal-
vaniseret karrosseri (12 års rustgaranti) er en 
køremæssig oplevelse med et meget lavt støjni-
veau, personvognskørekomfort, høj sikkerhed, 
driftssikkerhed, lange service intervaller og helt 
unikke køreegenskaber. Det kan naturligvis ikke 
beskrives, så derfor bør du selv prøve bilen.

Giv os din mening og vind en tur til Stuttgart 
med ledsager... Efter prøvekørslen udfyldes en 
evaluering af oplevelsen og du deltager herefter 
i konkurrencen om en tur til Mercedes-Benz fa-
brikken i Stuttgart med besøg på Mercedes-Benz 
museet. www.pchristensen.dk

Mercedes-Benz Vito

fra  	 	 154.900 kr.*

*Prisen	er	ekskl.	moms	og	levering.	Bilen	er	vist	med	ekstraudstyr.
Brændstofforbrug	med	partikelfilter	ved	blandet	kørsel,	13,3	km/l,	
CO2	emission	198	g/km.
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GRAFIK  SKILTE
MC  AUTO  PRINT

Vi har faciliteterne til jeres kursus eller firmaudflugt.
Unik beliggenhed i Nordlangelands smukke bakker med 
udsigt til marker og skov og 400 m til Langelandsbæltet.

5953 Tranekær tlf. 3514 2828 Internet:    E-mail: info@bs23.dkwww.bs23.dk

Kursusdage med forplejning og drikkevarer. Pris v/20 
personer. En dag fra kr. 350 pr. person. 2 dage med 
overnatning i dbvær. fra kr. 1100 pr. pers.

Jan T. Ditlevsen
Gudøgyden 4
5631 Ebberup
Tlf. 30 54 62 13
janselteknik@mail.dk 
www.janselteknik.dk

Renovation

Reparation

Installation

Industriel  
maskininstallation

Husinstallation

Landbrugsinstallation 

Alt i tømrer-, snedker & 
glasarbejde

såvel nyt som reparationer

carl sonnE TøMrErMESTEr
Højholtvej 11 · 5856 ryslinge · Bil 40 16 12 77 · tlf. 62 67 12 77

rolf Murer kvalitet 
– sten for sten

om- og tilbygninger, facade- 
og tagarbejde, fugning, reno-
veringer, reparationer, vedli-
geholdelse, ud- og indvendig 
vandskuring, badeværelser og 
køkkener, flise- og klinkear-
bejde, støbning af gulve samt 
forsikringsskader. 

reklamationer, nej tak

- Jeg er parat til at hjælpe kun-
derne med deres ønsker og 
giver gerne gode ideer, råd og 
vejledning. Det er vigtigt, at vi 
leverer et godt resultat til til-
fredse kunder, at vi overholder 
vores aftaler og undgår enhver 
anledning til reklamation, til-
føjer Rolf Christensen. 
Murerfirmaet er medlem af 
Dansk Byggeri. Dermed følges 
der løbende med i nye love og 
regler og den seneste udvikling 
inden for byggebranchen. 

Middelfarts unge 
murermester trodser 
finanskrisen og har 
ansat tre ekstra mand 
det seneste halve år. 
Kvalitet, godt håndværk 
og sans for detaljerne 
er nøgleord

Førstkommende april er det fire 

år siden, at Rolf Christensen, 
nok bedre kendt som Rolf Mu-
rer, sprang ud i tilværelsen som 
selvstændig murermester. Det 
er gået både godt og stærkt for 
den unge håndværksmester, der 
i dag samarbejder med private 
boligejere, offentlige kunder og 
eksempelvis boligforeninger. 

Godt samarbejde

- Vi har fået mange private kun-
der og blandt andet lavet en del 

badeværelser. For øjeblikket er 
vi også i gang med at bygge to 
lejemål til vores udlejer og to 
tilbygninger til Middelfart Pro-
duktionsskole. En udvikling der 
også skyldes et fint samarbejde 
med flere lokale tømrermestre, 
forklarer Rolf Christensen, der 
begyndte sin faglige løbebane 
som murerlærling i 1994.
Murermesteren og hans med-
arbejdere løser alle former for 
murerarbejde, blandt andet 

Murermester Rolf Christensen, 
yderst t.v., og resten af holdet, 
lærlingene Theis Hansen og 
Henrik Kristensen, voksen
lærlingene Max Jensen og 
Dennis Jensen samt Dennis 
Jeppesen og Rasmus Jakobsen, 
de to sidstnævnte ikke med 
på fotoet.

Murermester rolf christensen . Industrivej 5, 5500 Middelfart . Telefon 20 75 78 70 . www.rolfmurer.dk . rolf@rolfmurer.dk 

Autoriseret bekæmpelse af alle former for skadedyr
Stor erfaring indenfor erhvervs og private kunder

Kører på Fyn og Trekantområdet
Kontakt og bliv overrasket over service og pris

Skadedyrservice · Tlf. 26 68 88 61
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Fyns Telte

tes vognmandsforretning er 
tilkaldevagt for en lokal bud-
central og arbejder derudover 
med kurerkørsel, transport af 
entreprenørmaskiner og kørsel 
med containere. Ring og hør 
nærmere.

”Hos Fyns Telte har vi telte til 
ethvert formål”, fastslår indeha-
ver Lars Barkholt. ”Vores telte 
spænder fra 3-9 meter i bredden 
og udlejes med eller uden gulv. 
Dermed appellerer de både til 
private sammenkomster som 

konfirmationer, bryllupper, 
fødselsdage og studentergilder 
og til erhvervsarrangementer 
som messer, jubilæer, marke-
der, foreningsarrangementer 
m.m. På vognmandssiden tilby-
der firmaet kørsel med lukket 

liftbil og kranbil. Vognmands-
forretningens største aktivitet 
i privatkunderegi er transport 
fra salgsstederne til folks hjem 
af trækævler til brændsels-
brug. Dertil kommer levering 
af grus og sten m.m. Fyns Tel-

Fyns Telte · Tarupvej 6 · Søllinge · 5750 ringe · Tlf. 70 22 11 37 · Mobil 24 47 55 22 · fynstelte@adr.dk · www.fynstelte.dk

Traditionelt er vinterhalvåret en stille tid, når det gælder teltudlejning, men 
i år mærkes det tydeligt, at folk ikke har glemt alt om udendørs fester med 
telt, idet der selv midt i december er rigtig god gang i bestillingerne for 2011

Udlejning af telte og tilbehør

Transport med liftbil og kranbil

Suzuki SPLASH

Normalpris fra kun kr
. 116.990,-

Suzuki SX CombiBack
Style

Normalpris fra kun kr
. 184.990,- Suzuki ALTO

Normalpris fra kun kr
. 94.990,-

Få 4 komplette vinterhjul inkl. stålfælge, afbalancering
og montering. Eller spar 5.000,- kr. og køb fra kun
kr. 111.990,-

Få 4 komplette vinterhjul inkl. stålfælge, afbalancering
og montering. Eller spar 5.000,- kr. og køb fra kun
kr. 179.990,-

S
Normalpris fra kkkkkkkkkkkkkunununununununununnunnunuuuuuuuuu kr. 116.990,- Normalpris fra kun kr

. 184 , Suzu
Normalpris frarararaaaaaaaaaaaara kun kr

. 94.990,-

Alle priser på biler er vejledende og ekskl. lev. omk. (kr. 3.680) og evt. metallak. Tilbud på biler et i begrænset antal, og kan ikke kombineres med andre tilbud. De viste modeller kører i hht. EEC-norm mellem 16,1 og 22,7 km/l ved blandet kørsel.
CO2-udslip: 103 – 143 gram pr. km. Fotos viser biler med ekstraudstyr. Suzuki tager forbehold for trykfejl, og priser og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Øvrige priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms men ekskl. montering, med

mindre andet er angivet. Priserne på tilbehør gælder kun ved køb eller bestilling den 14. november og så længe lager haves.

Nu det hjul igen
Kom til kundedag søndag, den 14. november kl. 11-16

Få 4 komplette vinterhjul inkl. stålfælge, afbalancering og
mont. samt sidelister og vintermåtter uden merpris. Eller
spar 5.000,- kr. og køb fra kun kr. 89.990,-

Også i år glæder vi os til jul. Så meget at vi slet ikke kan vente. Derfor holder vi kundedag den 14. november med gaver og masser af gode vintertilbud.

Her får du råd til en ordentlig bil

Bilcenter Fyn A/S
Odensevej 45 · 5750 Ringe · 62 62 21 12
Hverdage 9.00 - 17.30 - SØNDAG KL. 11-16

www.de-bilglade.dk

Få 1 liter Motoro
lie

fra Q8 i smart ta
ske*

*så længe lager
haves

GRATIS

Vintercheck af din S
uzuki,

inkl. tilstandsrappor
t

GRATIS

fra kr. 1.195,- Service til
Suzukier der er over

3 år gamle

Basisservice

Påfyldning af

sprinklervæske

på din Suzuki GRATIS

VIND gavekort

på kr. 5.000,-

til Suzuki

ekort
00,-

Viskerblade
2 stk til Suzuki

inkl. montering

kr. 119,-
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lygter:Hver tredje bil der
køres til syn har fejl på lygter-
ne. Ogmange fejl er rent sjusk.
Også fejl på bremserne og de
bærende elementer fylder godt
i fejlstatistikken.
Enøjede biler er farlige for

både bilisten selv og andre i
trafikken.
Især i efterårs- og vintermå-

nederne, hvor der køres mange
kilometer i mørke, bør bili-
sterne derfor tjekke deres lyg-
ter jævnligt for at skabe bedre
sikkerhed i trafikken. Alligevel
har rigtig mange biler fejl på
lygterne, viser tal fra de mange
tusinder af biler, der har været
til syn hos FDM.
- Vi ser alt for mange biler

med fejl på lygterne, og ofte er
det fejl, som bilisten selv kunne
have opdaget. Det kan have
store konsekvenser i trafikken,
hvis lygterne ikke virker. Det

er også derfor, at det bliver
kontrolleret, når bilen er til
syn, siger Henning Pedersen,
divisionschef hos FDM test og
bilsyn i en pressemeddelelse.
Heraf er tre ud af fem (61

%) fejl, som bilisten selv burde
opdage som fx en pære, der
ikke lyser, mens over hver
tredje fejl (39%) er ting, som
er svært selv at konstatere som
fx en fejljusteret lygte, der kan
genere andre trafikanter. Biler
med lygtefejl vil blive betinget
godkendte til syn, dvs., at bilen
er lovlig, når bilisten har rettet
fejlen, og at synsstedet ikke be-
høver syne bilen igen.
Udover lygterne afslører

tallene også andre alvorlige
fej, der har betydning for sik-
kerheden. 16% af alle fejl er
på de bærende elementer fx
gennemtæringer, mens fejl på
bremserne udgør 14%.Hvis

en bil har fejl på bremserne, vil
det altid medføre et omsyn, og
som hovedregel vil fejl på de
bærende elementer også bety-
der omsyn.
- Fejl på bremser eller de

bærende dele kan få fatale kon-
sekvenser i trafikken, så det
er da bekymrende, at der er
så mange biler med fejl. Som
bilist har man selv ansvaret for,

at bilen er i sikkerhedsmæssig
forsvarlig stand uanset synsda-
toen. Derfor bør man få bilen
serviceret eller efterset af en
fagmandmindst én gang om
året og løbende selv tjekke f.
eks. lygterne, siger Henning
Pedersen.
Statistikken viser også, at jo

ældre bilen er, jo flere fejl er der
på bilen.

Det knibermed
lyset på bilerne

Statistik baseret på biler, FDMhar synet de seneste fem år viser, at over
hver tredje bil har fejl på lygterne, når de kommer til syn.

renault:Når det skal gå
stærkt, gælder det om at have
en bil, der kan køre hurtigt.
Derfor har det franske politi
netop bestilt 70 RenaultMe-
gane RS som såkaldt rapid in-
tervention vehicle.

Den danske importør af
Renault fortæller i en presse-
meddelelse, at Renault netop
har vundet retten til at udstyre
det franske politi med en stor
flåde afMegane RS. En bil,
der i januar i år, vandt titlen
som den bedste sportsvogn af
det førende engelske magasin
What Car.
Bilerne, som det franske

politi modtager i slutningen af
året, er i såkaldt Chassis Cup
version med 250 hk og en ac-
celeration fra 0-100 på 6.1
sekund.
Denne version er som stan-

dard udstyret med Recaro
sæder, 18 tommer mørke alu-

fælge med røde Brembo brem-
sekalibre, 235/40Michelin
Pilot sport dæk, stivere fjedre
og det såkaldte limited slip dif-
ferentiale, der sikre optimalt
vejgreb selv under meget kræ-
vende manøvrer.
Så fra årsskiftet skal biltyve,

der påtænker at køre fra det
franske politi, lige tænke sig en
ekstra gang om. Især hvis de
kan se i bakspejlet, at det er en
Megane RS Cup, der er forføl-
geren.
Renault Megane RS er i øv-

rigt klart denmest eftertragte-
de bil i segmentedt i Frankrig,
hvorMegane RS har enmar-
kedsandel på hele 44 procent.

Det franske politi har i
forvejen tætte kontakter til Re-
nault.Tidligere i 2010 leverede
Renault i alt 900 biler til poli-
tiet. Heriblandt en del almin-
deligeMegane, Clio, Master og
Kangoo.

Betjente i lynhurtig
renault Megane

Vi ønsker alle en glædelig jul 
samt et godt nytår

Suzuki SPLASH

Normalpris fra kun kr
. 116.990,-

Suzuki SX CombiBack
Style

Normalpris fra kun kr
. 184.990,- Suzuki ALTO

Normalpris fra kun kr
. 94.990,-

Få 4 komplette vinterhjul inkl. stålfælge, afbalancering
og montering. Eller spar 5.000,- kr. og køb fra kun
kr. 111.990,-

Få 4 komplette vinterhjul inkl. stålfælge, afbalancering
og montering. Eller spar 5.000,- kr. og køb fra kun
kr. 179.990,-

S
Normalpris fra kkkkkkkkkkkkkunununununununununnunnunuuuuuuuuu kr. 116.990,- Normalpris fra kun kr

. 184 , Suzu
Normalpris frarararaaaaaaaaaaaara kun kr

. 94.990,-

Alle priser på biler er vejledende og ekskl. lev. omk. (kr. 3.680) og evt. metallak. Tilbud på biler et i begrænset antal, og kan ikke kombineres med andre tilbud. De viste modeller kører i hht. EEC-norm mellem 16,1 og 22,7 km/l ved blandet kørsel.
CO2-udslip: 103 – 143 gram pr. km. Fotos viser biler med ekstraudstyr. Suzuki tager forbehold for trykfejl, og priser og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Øvrige priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms men ekskl. montering, med

mindre andet er angivet. Priserne på tilbehør gælder kun ved køb eller bestilling den 14. november og så længe lager haves.

Nu det hjul igen
Kom til kundedag søndag, den 14. november kl. 11-16

Få 4 komplette vinterhjul inkl. stålfælge, afbalancering og
mont. samt sidelister og vintermåtter uden merpris. Eller
spar 5.000,- kr. og køb fra kun kr. 89.990,-

Også i år glæder vi os til jul. Så meget at vi slet ikke kan vente. Derfor holder vi kundedag den 14. november med gaver og masser af gode vintertilbud.

Her får du råd til en ordentlig bil

Bilcenter Fyn A/S
Odensevej 45 · 5750 Ringe · 62 62 21 12
Hverdage 9.00 - 17.30 - SØNDAG KL. 11-16

www.de-bilglade.dk

Få 1 liter Motoro
lie

fra Q8 i smart ta
ske*

*så længe lager
haves

GRATIS

Vintercheck af din S
uzuki,

inkl. tilstandsrappor
t

GRATIS

fra kr. 1.195,- Service til
Suzukier der er over

3 år gamle

Basisservice

Påfyldning af

sprinklervæske

på din Suzuki GRATIS

VIND gavekort

på kr. 5.000,-

til Suzuki

ekort
00,-

Viskerblade
2 stk til Suzuki

inkl. montering

kr. 119,-
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lygter:Hver tredje bil der
køres til syn har fejl på lygter-
ne. Ogmange fejl er rent sjusk.
Også fejl på bremserne og de
bærende elementer fylder godt
i fejlstatistikken.
Enøjede biler er farlige for

både bilisten selv og andre i
trafikken.
Især i efterårs- og vintermå-

nederne, hvor der køres mange
kilometer i mørke, bør bili-
sterne derfor tjekke deres lyg-
ter jævnligt for at skabe bedre
sikkerhed i trafikken. Alligevel
har rigtig mange biler fejl på
lygterne, viser tal fra de mange
tusinder af biler, der har været
til syn hos FDM.
- Vi ser alt for mange biler

med fejl på lygterne, og ofte er
det fejl, som bilisten selv kunne
have opdaget. Det kan have
store konsekvenser i trafikken,
hvis lygterne ikke virker. Det

er også derfor, at det bliver
kontrolleret, når bilen er til
syn, siger Henning Pedersen,
divisionschef hos FDM test og
bilsyn i en pressemeddelelse.
Heraf er tre ud af fem (61

%) fejl, som bilisten selv burde
opdage som fx en pære, der
ikke lyser, mens over hver
tredje fejl (39%) er ting, som
er svært selv at konstatere som
fx en fejljusteret lygte, der kan
genere andre trafikanter. Biler
med lygtefejl vil blive betinget
godkendte til syn, dvs., at bilen
er lovlig, når bilisten har rettet
fejlen, og at synsstedet ikke be-
høver syne bilen igen.
Udover lygterne afslører

tallene også andre alvorlige
fej, der har betydning for sik-
kerheden. 16% af alle fejl er
på de bærende elementer fx
gennemtæringer, mens fejl på
bremserne udgør 14%.Hvis

en bil har fejl på bremserne, vil
det altid medføre et omsyn, og
som hovedregel vil fejl på de
bærende elementer også bety-
der omsyn.
- Fejl på bremser eller de

bærende dele kan få fatale kon-
sekvenser i trafikken, så det
er da bekymrende, at der er
så mange biler med fejl. Som
bilist har man selv ansvaret for,

at bilen er i sikkerhedsmæssig
forsvarlig stand uanset synsda-
toen. Derfor bør man få bilen
serviceret eller efterset af en
fagmandmindst én gang om
året og løbende selv tjekke f.
eks. lygterne, siger Henning
Pedersen.
Statistikken viser også, at jo

ældre bilen er, jo flere fejl er der
på bilen.

Det knibermed
lyset på bilerne

Statistik baseret på biler, FDMhar synet de seneste fem år viser, at over
hver tredje bil har fejl på lygterne, når de kommer til syn.

renault:Når det skal gå
stærkt, gælder det om at have
en bil, der kan køre hurtigt.
Derfor har det franske politi
netop bestilt 70 RenaultMe-
gane RS som såkaldt rapid in-
tervention vehicle.

Den danske importør af
Renault fortæller i en presse-
meddelelse, at Renault netop
har vundet retten til at udstyre
det franske politi med en stor
flåde afMegane RS. En bil,
der i januar i år, vandt titlen
som den bedste sportsvogn af
det førende engelske magasin
What Car.
Bilerne, som det franske

politi modtager i slutningen af
året, er i såkaldt Chassis Cup
version med 250 hk og en ac-
celeration fra 0-100 på 6.1
sekund.
Denne version er som stan-

dard udstyret med Recaro
sæder, 18 tommer mørke alu-

fælge med røde Brembo brem-
sekalibre, 235/40Michelin
Pilot sport dæk, stivere fjedre
og det såkaldte limited slip dif-
ferentiale, der sikre optimalt
vejgreb selv under meget kræ-
vende manøvrer.
Så fra årsskiftet skal biltyve,

der påtænker at køre fra det
franske politi, lige tænke sig en
ekstra gang om. Især hvis de
kan se i bakspejlet, at det er en
Megane RS Cup, der er forføl-
geren.
Renault Megane RS er i øv-

rigt klart denmest eftertragte-
de bil i segmentedt i Frankrig,
hvorMegane RS har enmar-
kedsandel på hele 44 procent.

Det franske politi har i
forvejen tætte kontakter til Re-
nault.Tidligere i 2010 leverede
Renault i alt 900 biler til poli-
tiet. Heriblandt en del almin-
deligeMegane, Clio, Master og
Kangoo.

Betjente i lynhurtig
renault Megane

Hverdage 9.00 - 17.30 og SØNDAG KL. 13-16

Tagrens · Adelgade 83 · 5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 33 · Mobil 23 95 23 95 · CVR-nr: 30 13 10 02

Tagrens
Poppelvej 1
5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 33
jan@tagrensfyn.dk
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NYT: Udlejning af mobil knuser på dags eller 
uge basis

Vi er specialister i nedbrydning/ophugning 
og knusning af beton, samtidig udfører vi alle 
øvrige former for nedbrydningsarbejde over 
hele landet.

www.kgravekristensen.dk

KONTAKT
40 59 58 17

Over 50 års
erfaring med
nedbrydning

Nedbrydning…
Et job for 

specialister

Strib Grønt leverer 

hver uge frugt til mere 

end 800 virksomhe-

der, kantiner, skoler 

og private i hele lan-

det fra virksomhedens 

centrale placering på 

uraniavej i Middelfart

Virksomhedernes fokus på 
medarbejdertrivsel har givet 
Strib Grønt medvind og givet 
en god vækst de seneste år. 
Strib Grønt er på få år vokset 
til en landsdækkende frugtle-
verandør med 16 medarbejde-
re. Fra virksomhedens adresse 
på Uraniavej i Middelfart di-
stribueres hver uge frugt og 
grønt via 18 distributionslini-
er med egne biler og eksterne 
vognmænd, det sikrer levering 
i løbet af mandag formiddag 
til alle kunder. Denne levering 
suppleres til mange kunder 

med levering i løber af ugen.

Landsdækkende  
kundekreds

Ugen igennem leverer Strib 
Grønt frisk frugt til hele lan-
det. Kundekredsen tæller virk-
somheder af enhver art samt 
kantiner, institutioner, skoler 
og private. Blandt kunderne er 
Danmarks Radio, Cimber Air, 
Banedanmark og Thule Trai-
lers. Strib Grønt har indgået 
aftale om levering af frugt til 
flere skoler med EU-støttet 
frugtordning.

Individuel indpakning  
og sammensætning

»Vores lagerføring kører efter 
Just In Time princippet, og det 
betyder friskhed og høj kvali-
tet. Al frugt håndpakkes og 
sorteres, hvorved spild ude hos 
kunden undgås. Frugtens ind-

pakning og sammensætning 
tilpasses modtagernes indivi-
duelle ønsker og behov. Side-
løbende med leverancerne til 
virksomhederne kan vi levere 
til medarbejderne, som ad den 
vej slipper for fragtomkostnin-
ger. Ring og hør nærmere om 
de mange muligheder for at få 
frisk frugt i virksomheden.« 
 

Strib Grønt ved Martin Pedersen · uraniavej 20 · 5500 Middelfart
Tlf. 40 54 25 21 · info@strib-groent.dk · www.strib-groent.dk

Frugtleverandør med succes
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Børn bør lege og bevæge sig 
mindst 60 minutter om dagen. 
Aktive børn er mindre syge end 
inaktive børn. At røre sig giver 
velvære og energi og forebygger 
en lang række sygdomme.
Hos Minimotion kender de vig-
tigheden af at børn allerede fra 
fødslen bevæger sig. Med bag-
grund i solid viden om børns 
sansemotoriske udvikling har 
børnefysioterapeut Karoline 
Winterø og kiropraktor Karina 
Gyrst i samarbejde med Rikke 
Nørregård Carlsen udarbejdet 
nogle lege for børn mellem 0-1 
år, som stimulerer børns natur-
lige udvikling. Og det er netop 
idéen om at lege med børnene, 
der ligger dem på sinde. Foræl-
drene er det bedste ‚legetøj‘ for 
deres barn. Hos Minimotion 
anbefaler de, at forældre sætter 
tid af hver dag til at lege med 
deres barn. Det er gennem dem, 
at barnet trygt og sikkert kan 
udforske og lære verdenen at 
kende.
Forbruger magasinet Tænk 
bragte for kort tid siden en ar-
tikel om ‚Skadelig børneparke-
ring‘.
De skriver, at der bliver solgt 

masser af babystole, der kan 
være direkte skadelige for 
børns udvikling. Børn i dag er 
nemlig stillesiddende, længe 
før de overhovedet kan sidde, 
hvilket er med til at ødelægge 
deres motorik. Og det er ikke 
kun motorikken, den er gal 
med, hvis børnene kommer op 
at sidde, før de egentlig kan. Det 
går også ud over udviklingen af 
musklerne. Slappe muskler og 
motorisk understimulering kan 
starte tidligt og få langsigtede 
konsekvenser. Børn, der ikke 
har de motoriske færdigheder 
på plads, har sværere ved at 
lære abstrakte ting som at læse 
og skrive ifølge Tænk.

Giv gode vaner 
fra starten

De fleste børn bevæger sig helt 
naturligt af sig selv og er nys-
gerrige overfor nye udfordrin-
ger.
Al aktivitet i hverdagen kan be-
tragtes som en form for træning 
og leg. At hjælpe sine forældre 
i hverdagen opøver motoriske 
færdigheder og styrker samti-
dig barnets selvværd og giver 
positivt samvær. Hos Minimo-

tion foreslår de, at selv fra bar-
net er helt lille kan det sagtens 
deltage i de daglige gøremål på 
sine præmisser og det vil nyde 
at få lov til at være med til det 
resten af familien laver.
Hvis barnet endnu ikke står og 
går uden støtte, kan det fx sidde 
på køkkenbordet og være med 
til at ælte dej, forme boller osv. 
Når I hænger vasketøj op, kan 
barnet øve sig i at stå ved at hol-
de i vasketøjskurven og hjælpe 
med at sortere eller række dig 
tøjet. Når barnet er
kommet i gang med at gå uden 
støtte kan det sagtens hjælpe 
med at dække bord, tømme 
opvaskemaskine osv. –du skal 
selvfølgelig bare kun give bar-
net service og bestik, som det 
kan håndtere og ikke slå i styk-
ker. Udendørs kan I hjælpes ad 
med at rive blade sammen, feje 
fliser og fjerne ukrudt.
Ofte tager tingene længere tid, 
når barnet er med til at hjælpe 
og i starten er det måske så som 
så med ”hjælpen” idet barnet 
måske ikke er så effektivt, men 
det giver nogle rigtig gode op-
levelser sammen med dit barn. 
Det er rigtig godt for barnet at 
få følelsen af at være med i fa-
miliens daglige gøremål, og det 
styrker i høj grad den sanse-
motoriske udvikling. Samtidig 
er det med til at gøre barnet 
mere selvhjulpent og tidligere 
i stand til at hjælpe eller klare 
ting uden hjælp fra voksne. Dit 
barns selvværd vokser, når det 

BøRN MED EN GOD MOTORIK:
· har øget selvtillid
· er glade for livet
· har et godt helbred
· føler sig mindre hjælpeløse
· har gode sociale relationer
· bliver oftere valgt som 
 legekammerater end
 børn med en dårlig motorik
· føler sig mindre udenfor

Minimotion.dk · odensevej 56  · 5800 Nyborg · Tlf. 40 99 49 49 · rikke@minimotion.dk

Tag børnene med i  
de daglige gøremål

oplever selv at mestre selv små 
ting, som det tidligere havde be-
hov for hjælp til.

Start allerede i dag

Hos Minimotion understeger 
de, at der er mange fordele ved 
at børn har en god motorik, be-
væger sig daglig, og at man kan 
ikke starte for tidligt med at 
stimulere den naturlige udvik-
ling gennem leg sammen med 
barnet. Hos Minimotion kan 
du købe adgang til 6, 12, eller 
24 små film med lege for børn 
mellem 0-12 måneder. Alle le-
gene er afstemt barnets alder 
og styrker den sansemotoriske 
udvikling og er dermed med til 
at give børn den bedste start. 
Så hvis årets julegave ikke er 
købt, så er et gavekort til Mi-
nimotion et rigtig godt bud på 
en julegave, som rækker langt 
ud i fremtiden. Se mere på mi-
nimotion.dk

Dalvænget 10A · 5610 Assens · Tlf. 50 315 315
ab@assensbilsyn.dk · www.assensbilsyn.dk

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

Montana
– oplev den farverige verden af fleksible kontorløsninger

– løsninger til bedre kontormiljøer...

 Ophørs udsalg

Alle tæpper er originale persiske tæpper med certifikat direkte importeret fra Iran
Reparation, vask samt vurdering udføres

DE FLYVENDE TÆPPER
ved Abdollah Majidi, Vestergade 91 · 5000 Odense C · Tlf. 60 95 78 00 eller 66 13 62 53

Åbningstider: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 11.00-17.30. Lørdag kl. 10.30-14.00. Onsdag lukket

Butikken lukkes efter 17 år pga. sygdom, og du har derfor 
nu mulighed for at købe dine drømme tæpper til EUROPAS 
billigste priser.  Vi har en af Danmarks største udvalg inden-

for ægte håndknyttede tæpper, sumak og kelim.Alt skAl 

væk

spar op til 

60%

Fyns Skilte Design ved Knud-Erik Lauritzen
5610 Assens
Tlf. 64 71 13 14 · Mobil 20 26 32 50 · www.fyns-skilte.dk

l	 Autoreklamer
l	 Facadeskilte
l	 Storformatsprint



Bevar værdien 
af dit tag

...og få tryghed i hele arbejdsprocessen

Rådgivning før igangsætning
Hvad enten det drejer sig om tagrenovering, nye vinduer 
og døre,  om- og tilbygning eller blot en ny tagrende så 
kan du trække på vores erfaring og byggefaglige kom-
petencer, når den rigtige løsning skal vælges. 

Tilbudsgivning
Du får et specificeret tilbud, så du kan vurdere pris på 
materialer og håndværk. Så har du sikkerhed for at bud-
gettet holder og at der ikke kommer overraskelser.

Tidsplan
Sammen med dig laver vi en tidsplan for byggeriets 
forskellige faser, der tilgodeser dine ønsker.

Løbende dialog
Vi har en løbende dialog med dig i arbejdsperioden,  
så du kan følge arbejdet og justere, hvis det ønskes.

Oprydning/aflevering
Når vi siger færdigt arbejde betyder det helt færdigt 
arbejde inkl. oprydning og fjernelse af overskydende 
materialer og affald. Det er en del af vores kvalitets-
koncept.

Vedligeholdelsesaftale
Hvis vi har renset og malet dit tag eller lagt nyt tag, 
tilbyder vi at tilse taget med jævne mellemrum og evt. 
give det en algebehandling, der yderligere forlænger 
tagets levetid.

Nislevvej 29  •  5450 Otterup  •  Tlf. 64 82 29 60  •  www.aztagteknik.dk Din garanti for et godt resultat

Selv om taget ser slemt ud på overfladen,  
vil det i de fleste tilfælde kunne betale sig  
at få det renset og malet. Vi er medlem af  
BYG GARANTIORDNINGEN, der sikrer dig  
5 års skriftlig garanti på renoveringen. 

Erfaringen viser, at den topprofessionelle be-
handling forlænger tagets levetid med 15-20 år.

Vi har mere end 20 års  
erfaring med både maling  
af tage og udskiftning af 
tagbelægninger. 

Brug os som rådgiver og 
få den løsning, der passer 
bedst til dit hus. 

Konkurrencedygtige  priser på renovering eller nyt !

Renset og malet...

Kontakt os og få 
et uforpligtende tilbud! Tlf. 64 82 29 60

A-Z Tagteknik giver 
 dig tryghed i hele 
arbejdsprocessen

Når du vælger A-Z Tagteknik til at udføre din 
byggeopgave, vil vi gerne give dig størst mulig 
tryghed i byggeprocessen. Derfor har vi en plan, 
der sikrer, at du kan blive informeret og at der 
ikke kommer overraskelser i byggeperioden.

Med Decra Elegance tilbyder vi et 
langtidsholdbart og prisbilligt alter-
nativ til det glaserede tegltag. Et let 
alternativ til det tunge tegltag. Et nyt 
tag, der i de fleste tilfælde kan mon-
teres direkte oven på det gamle tag.

Der er 30 års produktgaranti og 15 års 
udførelsesgaranti på alle Decra tage.

Splinternyt tag...
Teglrød

Koksgrå SortGråMokka
Rødbrun
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VHA-Trim

Peter Rasmussen startede for 
snart 20 år siden som selv-
stændig automekaniker i Ve-
ster Hæsinge, heraf kommer 
navnet VHA, som er en for-
kortelse på Vester Hæsinge 
Autoværksted.

Peter har altid haft stor inte-
resse for motorsport og inve-
sterede dengang ret hurtigt 
i moderne testudstyr samt 
rullefelt, så han ogå kunne 
servicere motorsportskunder. 
Dette udviklede sig stødt og 
roligt så efterspørgslen på mo-
torsportsydelser blev til sidst 
så stor, at Peter valgte at hel-
lige sig denne niche.

For 10 år siden bliv Peter til-
knyttet DTC A/S organisatio-
nen, der afviklede næsten al 
dansk motorsport for asfalt 
baneløb. Peter fik titlen »Tek-
nisk Chef og havde ansvaret 
for teknisk kontrol af klas-
serne, reglementer, teknisk 
hotline samt organisationen.

Samtidig servicerede Peter og 
hans 2 ansatte mekanikere, et 
større antal racerbiler.

I år valgte DTC A/S så at 
stoppe som Promotor i dansk 
motorsport og Peter sluttede 
dermed sit langvarige samar-
bejde med orginasationen.

Efter alle disse år med motor-
sport, ser Peter frem til at ar-
bejde med almindelige biler og 
en mere normal hverdag.

VHA-Trim Auto- Værksted vil 
i fremtiden tilbyde alle former 
for service og vedligeholdelse 
af person- og varevogne samt 
fejlfinding i rullefelt. Firmaet 
er opdateret med moderne 
testudstyr og data på alle bil-
modeller  og råder derudover 
faciliteter som svejsning, dre-
jebænk, rørbukning m.m., så 
hvis plæneklipperen eller cyk-
len er defekt, klarer vi også 
det. INGEN opgaver er for små 
eller store.

VHA-Trim Auto-Værksted v/Peter rasmussen
Tarupvej 2 · Søllinge · 5750 ringe · Tlf. 62 63 14 77
peter@vha-trim.dk · www.vha-trim.dk

VHA-Trim Auto-værksted genåbner for reparation af person- og varevogne

Vi lever af tilfredse kunder! 
Vil du også være en tilfreds kunde? 
Så kontakt os på 70 11 20 19

Bor din IT-leverandør langt væk? 
Er det svært at komme igennem på telefonen, 
når du har brug for assistance? 

Lad Con E Com drifte
din IT-installation

 Fast abonnement 
 Telefonsupport 
 Beredskabsaftale
 Drift af din IT-platform
 24/7 overvågning 
 Lokal leverandør 

Svendborg 
Skotøjsmagasin

ved Klaus Nielsen
Møllergade 3

5700 Svendborg
Tlf. 62 21 43 48

klaus-sko@mail.dk
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Gabor Footwear GmbH, Marienberger Straße 31, D-83024 Rosenheim, 
Phone  0049 (0) 8031 809 16 91, Fax 0049 (0) 8031 809 17 96 90, 
E-Mail: camelactive@gabor.de, www.camelactive.de

Viste model: Tremblant WFTP Black. Vejledende pris 1.399,- kr.

Viste model: Tremblant WFTP Black. Vejledende pris 1.399,- kr.

Viste model: Tremblant WFTP Black. Vejledende pris 1.399,- kr.

Viste model: Tremblant WFTP Black. Vejledende pris 1.399,- kr.
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Gabor Footwear GmbH, Marienberger Straße 31, D-83024 Rosenheim, 
Phone  0049 (0) 8031 809 16 91, Fax 0049 (0) 8031 809 17 96 90, 
E-Mail: camelactive@gabor.de, www.camelactive.de
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Malerfirmaet Kulavig
Østergade 89
5610 Assens
Tlf. 64 71 18 72

I et af Faaborgs gamle byhuse 
bor HD-Support ApS. Loka-
lerne i den gamle bygning er 
hyggelige. De ypperligste kunst-
værker blander sig med compu-
terskærme og skriveborde,der 
bærer præg af stor arbejdsglæde 
og travlhed.
Det er her, hjernerne bag de ind-
viklede og kryptiske sikkerheds-
foranstaltninger i datasikkerhe-
den har sit daglige virke, og det 
er her, sikkerhedssystemerne 
har sine udspring.
Alle de databaseløsninger, der 
udvikles i HD-Support ApS, er 
koblet til et sikkerhedssystem, 
som i tidernes morgen blev ud-
tænkt af en kreativ kvinde. Hun 
hedder Hanne Dinesen og hun 
er indehaver af HD-Support 
ApS. – I øjeblikket arbejder vi 

HD-Support ApS
Tlf. 62 61 16 06 
kontakt@hd-support.dk 
www.hd-support.dk

med et større system til mis-
brugscentre og botilbud (eKJ) 
og et Administrations-, fakture-
rings- og journalsystem til Alko-
holambulatorier, samt et system 
til Motion og Kost på Recept til 
kommunerne. 
Vi udvikler også nationale data-
basesystemer til forskning og be-
handling af specifikke kræft- og 
tarmsygdomme, oplyser Hanne 
Dinesen.
Ligeledes udvikler vi systemer til 
lokale firmaer, bl.a. et system til 
styring af byggeprojekter samt 
et afregningssystem til Faaborg 
Fiskesalgsforening.
Sikkerhedssystemet WinLog, 
der sammenholder, koordinerer
og beskytter følsomme data i den 
offentlige sektor, er også deres 
værk.

Generne er givet videre
Hanne er ikke alene om sin store 
viden og lyst til udvikling af da-
tabaseløsninger.
– Min søn, Birger, der i dag er 
30 år, er en uundværlig samar-
bejdspartner og idéudvikler.
Birger har overtaget styringen 
af WinLog og står for at frem-
tidssikre den generelle udvikling 
af produktet.
– Jo, jeg er på rette hylde, siger 
Birger. – Det mærker jeg især 
nu, hvor jeg har udviklet en da-
tabaseløsning, der skal håndtere 
og koordinere en række infor-
mationer, der bliver samlet fra 
24 lande.
I den forbindelse deltager han i 
internationale lægekongresser 
i bl.a. Wien, Pragh, Hamburg, 
London, New Orleans, Chicago 

m.v. for at demonstrere databa-
sens anvendelighed.

Sikkerheden  
– den røde tråd

– I HD-Support ApS har vi ud-
viklet en ny metadonvægt, der 
bliver styret af vores system til 
misbrugscentrene, forklarer IT-
supporter Inge Damgaard, der 
har specialiseret sig i misbrugs-
centrenes systemer (eKJ).
Vægten afløser den tunge ar-
bejdsgang med at afmåle og re-
gistrere metadon til klienterne. 
Personalet ude i centrene kan 
nu styre den fysiske aftapning, 
samtidig med, at systemet regi-
strerer hvor meget, hvornår, kli-
entnavn og af hvem metadonen 
bliver tappet af.

IT-specialisterne 

Korinth El er fra 1928. Fra 
1932 til 1960 hed firmaet A. 
Dalskov.. I 1960 overtog Bent 
Jørgensen forretningen og 
ændrede navnet til Korinth El. 
Efter 50 år som ejer besluttede 
Bent Jørgensen at sælge forret-
ningen til Kasper Vestergaard.
Den nye ejer Kasper Vester-
gaard har netop afsluttet in-
stallatøruddannelsen.Han 
vil fortsætte forretningen fra 
hjemmeadressen på Jens Bag-
gensensvej 1 i Korinth hvor 

der også er værksted, lager og 
kontor.
Kasper Vestergaard kan træf-
fes på 62 65 15 00 hvilket er 
et nyt nummer i forhold til 
Korinth Els tidligere nr. I for-
bindelse med overtagelsen af 
Korinth El, overtog Kasper 
Vestergaard også retten til 
firmanavnet, samt værktøj og 
instrumenter fra det gamle 
værksted. I starten vil Kas-
per være alene om opgaverne i 
virksomheden.

KorINTH-EL

v/ Kasper Vestergaard
Jens Baggensvej 1 · Korinth · 5600 Faaborg

Telefon 62 65 15 00 · Mobil 29 66 53 39
www.korinth-el.dk

KORINTH - EL

Vognmandsforretning

Al kørsel med vogne fra 7 til 30 ton med tip og kran · Containerudlejning 
Grus, sten og muldjord leveres

65 98 13 64
Bystævnevej 2 . Søllinge . Gunner 21 72 81 45 . Bjarne 21 72 81 47 . Søren 30 69 13 64

Vi har faciliteterne til jeres kursus eller firmaudflugt.
Unik beliggenhed i Nordlangelands smukke bakker med 
udsigt til marker og skov og 400 m til Langelandsbæltet.

5953 Tranekær tlf. 3514 2828 Internet:    E-mail: info@bs23.dkwww.bs23.dk

Kursusdage med forplejning og drikkevarer. Pris v/20 
personer. En dag fra kr. 350 pr. person. 2 dage med 
overnatning i dbvær. fra kr. 1100 pr. pers.
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– Sortering med omtanke
Står du og skal af med noget jern, metal eller måske nogle gamle kabler? Så kom ned 
eller ring til Midtfyns Produkthandel, vi skaffer dig af med det meste. 
Vi tilbyder også at hente skrottet hos dig og vi har en fremragende flåde af biler til at 
klare jobbet.
Hos os er miljøet en vigtig ting og derfor sørger vi alrid for at vores skrotning er så mil-
jøvenlig som overhovedet muligt. Genbrug og skrotning er både vigtig og besparende 
for miljøet… 

Opsætning af container til jern og metalskrot

Afhentning af skrot, paller og dæk

Midtfyns Produkthandel

Midtfyns Produkthandel · Industrivej 2 · 5750 ringe · Tlf. 28 12 20 15 · brian@yahoo.dk

www.midtfynsprodukthandel.net

Fyns Auto Aps
Vi servicerer også under garantien

www.fynsautoaps.dk
Landbrugsvej 10R · 5260 Odense S
tlf. 66 14 55 25 · 23 23 55 25

Billige dæk og fælge
Alt i repArAtion
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Vi er klar ved telefonen på 62 22 13 14, hvis du vil annoncere

Det alsidige el-firma fra Søn-
derby Bjerge grundlagdes i 
marts 2006 af indehaver Jan 
T. Ditlevsen. Virksomheden 
har i dag en stor fast kunde-
kreds bestående af erhvervs-, 
landbrugs- og industrikunder 
samt en del private fra lokal-
området.
Jans El-tekniks største specia-
ler er maskininstallation samt 
vedligeholdelse, reparation 
og udvidelse af en række me-
get forskellige virksomheders 
produktionsapparat. Blandt 
kunderne er Hårby Mejeri, 
Assens-virksomhederne Sum-

merbird og Watercare samt 
Ole Billum i Faaborg. Når det 
gælder landbrugsområdet, 
er hovedaktiviteterne imple-
mentering og vedligehold af 
mekaniske anlæg – bl.a. til fo-
der, udmugning og ventilation. 
Omkring weekendvagter og 
løsning af store opgaver med-
virker firmaet i et netværk af 
lokale el-installatører. 

Nærhed, samarbejde og 
gensidig tillid  

”Firmaets markante vækst si-
den 2006 er først og fremmest 
genereret via mund-til-øre-

metoden i det sydvestlige Fyn 
omkring Assens, Ebberup og 
Hårby, og det er jeg både glad 
for og stolt over”, siger Jan T. 
Ditlevsen. ”Jeg går ind for kva-
litet og god service over hele 
linjen – lige fra rådgivning og 
salg til implementering, ser-
vice og reparation. Udover mig 
selv består medarbejderstaben 
af en lærling, Mathias Nielsen, 
som er en meget dygtig ung 
mand. Virksomhedens fun-
dament er bygget på nærhed, 
samarbejde og gensidig tillid. 
Det giver langt de bedste re-
sultater.” 

Jans El-teknik

Jan T. Ditlevsen . Gudøgyden 4 . 5631 Ebberup . Tlf. 30 54 62 13 . janselteknik@mail.dk . www.janselteknik.dk

Renovation . Reparation . Installation . Industriel maskininstallation . Hus- og Landbrugsinstallation 

Nyt bilsyn i Assens
Assens Bilsyn – din lokale 
synsvirksomhed med den gode 
service!
Kontakt os på tlf. 50 315 315 
eller kig forbi, hvis du har 
spørgsmål.

Assens Bilsyn  
– For din skyld, og  
for syns skyld

Assens bilsyn er nystartet 
og top-professionel synsvirk-

somhed der beskæftiger sig 
med syn af alle køretøjer op til 
3500 kg. totalvægt. Stor per-
sonbil dog kun periodesyn.
Virksomheden ejes af Carsten 
Bork Mikkelsen fra Assens og 
Kurt Nymand Pedersen fra 

Flemløse, så du er sikker på et 
100% lokalt syn.

Vi har 22 års samlet erfaring 
med syn og service og person-
lig betjening er vores kend-
etegn.

Assens Bilsyn · Dalvænget 10A · 5610 Assens · Tlf. 50 315 315 - ab@assensbilsyn.dk · www.assensbilsyn.dk
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Dinitrol og Würth plejer bilen
Skrap kontrol
Vestfyns Undervogns Cen-
ter samarbejder med FDM og 
Landrover Klubben. Under-
vognscentret er samtidigt til-
sluttet Danmarks skrappeste 
kontrolordning ved Teknologisk 
Institut. Kontrollen indebærer, 
at der årligt tages stikprøver hos 
Vestfyns Undervogns Center. 
Teknologisk Institut udvæl-
ger eksempelvis seks biler der 
kontrolleres, efter at bilerne er 
rustbeskyttet på centret. Kon-
trollen på hver enkelt bil består 
af op til 42 punkter, der tjekkes 
for blandt andet korrekt afmon-
tering af inderskærme, rigtig 
mængde rustbeskyttelse og så 
videre. 

Vestfyns undervogns 
center leverer stærk 
rustbeskyttelse og 
komplet pleje til bil, mc 
og campingvogn.                                        

Topkvalitet der holder år efter år. 
Dét handler det om hos Vestfyns 
Undervogns Center, der med Di-
nitrol rustbeskyttelse og, fra 1. 
maj i år, Würth bilpleje leverer 
knap 40 års erfaring. Kompro-
misløs kvalitet vægtes før pris 
sammen med solid kundeservice 
og levering til aftalt tid. 

Stenslag

- Når vi tager os af kundernes 
biler, og herunder reparerer 

stenslag, tilbyder vi samtidigt 
billeje til lav pris, forklarer Tho-
mas Andreasen, Vestfyns Un-
dervogns Center.
Dinitrol rustbeskyttelsen er me-
get grundig og inkluderer even-
tuelt montering eller udskiftning 
af inderskærme fra stof til plast.  
Gratis rusttjek og gratis skift 
fra sommer- til vinterdæk eller 
omvendt, ved køb af rustbeskyt-
telse, hører med til den gode ser-
vice, hvor Vestfyns Undervogns 
Center også er specialist i ældre 
køretøjer.
Rustbeskyttelsen foregår meget 
grundigt. Inderskærme, bund-
plader og hjul med videre afmon-
teres, så arbejdet kan laves or-
dentligt. Alt fotodokumenteres 
til kunden sammen med en til-

standsrapport med foto, så kun-
den kender tilstanden på bilen.

Würth bilpleje

Klargøringscenteret tilbyder 
Würth bilpleje i form af polering 
og vandslibning af ridser – og til-
svarende af ridsede eller matte 
lygter og ruder på eksempelvis 
campingvogne. 
Rens af interiør og kabine, klar-
gøring til salg samt udbedring af 
malerskader, flyverust og sten-
slag er andre muligheder sam-
men med NANO-behandling 
af ruder, der begrænser brug af 
vinduesvisker. 
- Ring med netop dit ønske og 
lad os vise, at vi leverer kvali-
tet og god kundeservice, tilføjer 
Thomas Andreasen.

Vestfyns undervogns center · Aarup · Tlf. 64 43 18 01 · www.vestfynsundervognscenter.dk · Info@vestfynsundervognscenter.dk

Midtfyns Hørehjælp
lige høreapparater til et bredt 
udvalg af formstøbte, lineært 
dæmpende høreværn tilpas-
set en bred vifte af erhverv og 
aktiviteter. Alle interesserede 
er velkomne til at kigge ind og 
få mere at vide om butikkens 
spændende sortiment.”  

 

”Jeg har længe haft lyst til 
at åbne egen butik indenfor 
mit fagområde, så for mig be-
tyder åbningen af Midtfyns 
Hørehjælp, at en drøm er gået 
i opfyldelse”, fortæller inde-
haver Susie Lauge Pedersen 
og fortsætter: ”Jeg bor i det 
midtfynske lokalområde, er 
uddannet audiologiassistent 
fra OUH og har i en årræk-
ke været ansat på en privat 
høreklinik med ansvar for en 
afdeling. Midtfyns Hørehjælp 
opfylder et stort behov, da bu-
tikken er lokalområdets en-
este af sin slags. For at opnå 
tilskud fra det offentlige skal 

man have en henvisning fra en 
specialist. Midtfyns Hørehjælp 
står til rådighed med vejledn-
ing og info om kundens behov 
for hjælpemidler – både før og 
efter besøget hos specialisten. 
Andre store aktiviteter er til-
pasning, justering og service 
indenfor den 4-årige garanti-
periode. Regelmæssig service 
er ofte det, der gør forskellen 
i kundens oplevelse af høreap-
paratets kvalitet. Det er min 
plan at udsende halvårlige op-
følgningsbreve, så folk husker 
at få tjekket apparaterne. 
Midtfyns Hørehjælp spænder 
fra bittesmå, næsten usyn-

Midtfyns Hørehjælp · Algade 50 · 5750 ringe · Tlf. 62 62 16 00 · susie@midtfynshj.dk

Da den centralt belig-

gende butik i ringe 

slog dørene op den 

22. november fik folk 

med behov for høre-

apparater og andre 

audiologiske hjælpe-

midler mulighed for 

at få professionel 

hjælp og rådgivning i 

lokalområdet

Ryslinge 
forsamlingshus
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Graabjergvej 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32 · Fax. 62 67 16 32
www.ryslingeforsamlingshus.dk

Træffes bedst mellem 8 og 16

Vi leverer gerne mad til jeres fest, 
reception eller åbent hus arrangement

Vi har alt i AV-udstyr

- og plads til 400 pers.

Ryslinge forsamlingshus

Se hjemmesiden 
eller ring venligst efter brochure!

Bygge og anlægsfirma

Ryslinge Murer 
& Tømrerforretning

ved Bjarne Skov Nielsen

Tlf. 40 29 37 89

Alt arbejde udføres 
også mindre 
entreprenøropgaver

Ring og hør 
nærmere

Tlf. 62 67 19 29

Hårdt arbejde, en god 
bogholder i Lc regn-
skabshjælpen, og 
dygtige medarbejdere 
ligger bag 38-årige 
Trille Larsens succes 
med firmaet TT clean.
Erhverv og privat

– Vi gør rent for både virksom-
heder, kommunale og private 
kunder. Vi bestræber os på, 
at rengøringen altid er helt i 
top, og vi får lov til at udføre 
et godt stykke arbejde. Vores 
telefon ringer stort set aldrig 
med klager, forklarer Trille 
Larsen om en del af årsagen 
til firmaets succes og de nuvæ-
rende 16 ansatte.
Hun begyndte som erhvervs-
drivende ved at overtage et 
lille rengøringsfirma med blot 
16 ugentlige rengøringstimer i 
kundekartoteket.

Frit valg-ordning

– Siden er det vokset støt. Vi 
gør bl.a. rent for private kun-
der via kontrakter med Mid-
delfart, Fredericia og Kolding 
kommuner og kommunernes 
Frit-Valg ordning. Ordningen 
betyder, at modtagere af kom-
munal hjemmehjælp frit kan 
vælge, om rengøringen udfø-
res af kommunale hjemme-
hjælpere eller private leveran-

dører som os, forklarer Trille 
Larsen.
En nyansat sælger skal nu 
skaffe endnu flere erhvervs-
kunder til TT Clean, hvor 
Trille Larsen opstiller 20 an-
satte som mål for virksomhe-
dens vækst. Senest er vindues-
polering kommet til som del af 
firmaets tilbud.

– Op til sidste jul udsendte vi 
et tilbud med gratis vindues-
polering, og mange kunder, 
også nye, tager rigtigt godt 
imod det. En af vores nye kun-
der er Middelfart Boligselskab, 
som vi har skrevet en toårig 
kontrakt med, tilføjer Trille 
Larsen. 

 

ren succes på otte år

TT clean · Solsortevej 25 · 5500 Middelfart
Tlf. 40 53 57 77 · www.ttclean.dk · trille@ttclean.dk

Godt sammenhold 
blandt personalet er en 
væsentlig del af 
TT Cleans succes

Teamtræning og Ledertræning
..når samarbejde og kommunikation skal have værdi

Svendborgvej 45, 5600 Faaborg

Target People A/S

w w w . t a r g e t - p e o p l e . d k

+45 62 61 18 62

mail@target-people.dk
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Fra hus til GENknus
Vi er eksperter i kontrolleret nedbrydning af alt fra broer, etageejendomme, 
fabriksbygninger samt villaer og landejendomme. 

Vi er mobile og kommer, hvor der er brug for vores ekspertise.

Nedbrydningsmaterialerne bliver kørt til Heldagervej, hvor de nedbrydes,  
sorteres og klargøres til ny anvendelse.

Genbrugsmaterialerne fra GENknus bruges til opfyldning af stier og veje,  
og som bundfyld til bl.a. P-arealer og halbyggerier.

…så måske kunne vores slogan være fra TOP til BUND

GENknus på Heldagervej 
v/Tonny Madsen A/S 
Skotlandsvej 3 · 5700 Svendborg
www.tonny-madsen.dk

Tlf. 62 22 14 14

A
/S

t

t

– 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

RIN, drejestol
Design: Hiromichi Konno 2009

T-NO. 1, bord
Design: Todd Bracher 2008



GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S

www.guldfeldt.com

MULTI FARVEMASKINE

Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  E-mail: post@guldfeldt.com

Landsdækkende 
service

Første gang under 20.000,-
M/kopi, print, fax samt scan

Inklusive

Med lav driftspris 
incl. toner & service

Tilbehør

MULTI FARVEMASKINE
Kopi, Print, Scan, Fax

DOKUMENT-FEEDER
50 original ark til tosidet original ark

PRINT M/NETKORT
30 farve og 30 s/h pr. minut

DUPLEKS
Til tosidet kopi & print

FAX
Fax fra maskine og over netværk

SCAN
Scan til net og E-mail

HUKOMMELSE
120 GB harddisk

ORIGINALSKAB
Bord på hjul

EKSTRA KASSETTER
Op til 3 i front

INEO +35
BYTTEPRIS NU KUN

EKSKL. MOMS

19.900,-
SOM AFBILLEDET


