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Svendborgs Skotøjs-
magasin Side 14

Farve X-perten 
Side 17

Hovedvejens Auto 
Side 51

Sydfyns Malerforretning 
Side 52

Autolak Experten 
Side 58

Orkidé Skind & Tekstil Systue

Unikt håndsyet  tøj, sko, tasker  
og hatte m.m. syet efter personlige  
mål og ønsker i materialer ligefra  
skind til egne broderier.

Tlf. 62 55 19 38 · www.orkide.dk

VÆLG AT VÆRE “SUND ARBEJDSPLADS” 
LAV EN FIRMAAFTALE MED

Alternativ Behandling af Arbejdsskader

Kontakt RAB-Zoneterapeut Nils Knudsen 
for nærmere oplysning:

Telefon 62 20 10 72 
hojeboge@hojeboge.dk · www.hojeboge.dk

HDH
Vognmand

Henrik Damsted Hansen
Heldagervej 49, 5700 Svendborg

www.kranbilen.dk

▼ Vognmandskørsel tilbydes

▼ Container udlejning

▼ Kørsel med anhænger

▼ Levering af grus og sten samt 

 granitskærver og træflis mv.

▼ Krankørsel med 21  

 tonsmeter bagmonteret kran 

▼ Evt. med grab eller med  

 pallegaffel 

▼ Hydraulisk rækkeevne på  

 14,7 meter

62 22 32 26 · 20 29 32 26
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MED GULDFELDT’S FASTPRIS SYSTEM ALL-IN, VIL DET OFTE VÆRE MULIGT AT LEVERE 
EN FABRIKSNY MULTIMASKINE I BÅDE SORT/HVID OG FULDFARVE UDEN EKSTRA IN-
VESTERINGER FOR DIG. DERFOR TILBYDER VI GRATIS DRIFTSANALYSE, SÅ VI KAN SE OM 
DU SKAL HAVE GRATIS FARVER.

FÅ DET HELE
TIL DET HALVE

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

Tilbehør
• Efterbehandler til sortering, hæft- 
 ning og falsning (brochurer)
• 2500/2x500 arks kassetteark
• Fax over netværk og fra maskine

Develop Ineo+ 250
100 siders enkelt- og tosidet arkføder

Stort brugervenligt display

25 farve- og S/H print pr. min.
40 GB harddisk
Fortrolig print
Lagre standard dokumenter

Dupleks 256 gram

A3 overstørrelse

885,-

256 gram papir fra kassetterne

Professionelt scan til net og e-mail

Alle moderne 
kopifunktioner

Develop Ineo+ 351

100 arks sidekassette til og med 256 gram
1,2 meter bannerprint

Mailboks bakker

100 siders enkelt- og 
tosidet arkføder med 65 
scans pr. minut

Stort brugervenligt display

35 farve- og S/H print pr. min.
40 GB harddisk
Fortrolig print
Lagre standard dokumenter

Dupleks 256 gram

Sortering med 
hæftning og 
falsning

A3 overstørrelse

256 gram papir 
fra kassetterne

1,2 meter bannerprint

Alle moderne 
kopifunktioner

Professionelt scan til net 
og e-mail

Tilbehør
• Efterbehandler til sortering, hæft- 
 ning og falsning (brochurer)
• 2500/2x500 arks kassetteark
• Fax over netværk og fra maskine
• Mailboks

995,-
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Alle kender efterhånden Invita-køkkenet fra reklamerne i TV, 
hvor man forsøger at skjule navnet under dække af, at et køk-
ken har navn efter dem, der har valgt det. Navnet har bidt sig 
fast, og for rigtig mange er det også blevet en daglig realitet, idet 
Invita nu hører til blandt landets største mærkevarer.
– Invita har været på markedet i mange år, siger indehaveren 
af Invita Køkkencenter i Svendborg Carsten Eriksen. Det er de-
sign, kvalitet og service, der har bragt navnet op i super-brand-
klassen – ikke kun reklamerne i TV og lokalt. 

Gazelle-udvikling

Carsten Eriksen, der er tømmerhandler-uddannet, blev ansat i 
Invita i Svendborg i 1996. I 2002 købte han halvdelen af virk-
somheden, og resten erhvervede han i 2004. Det er tale om en ga-
zelle-agtig udvikling godt hjulpet af et godt produkt og et hastigt 
voksende antal medarbejdere. Og så nogle lange arbejdsdage.  
– Det har aldrig været et mål at blive størst, siger Carsten Erik-
sen. Vores strategi har altid været at være bedst. At det så har 
betydet en vækst, der også har gjort os til landsdelens største 
køkkencenter, er vi naturligvis glade for. Vi har opbygget en 
meget stor kundekreds i det sydøstfynske område, men kunder 
i andre egne af landet har også fået øjnene op for Invita Køk-
kencenter i Svendborg.
– Vi leverer det individuelle køkken. Det kræver tid og omhu 
og indlevelse i kundens ønsker. Det er en lærerig proces, som 
vi også kan overføre til en rolle som underleverandører til byg-
gebranchen.

Invita i typehuse

I løbet af få år har køkkencentret i Svendborg opnået to spids-
kompetencer: Salg til private og salg til typehusfirmaer, tøm-
rermestre og deltagelse i licitationer. Det sidste har medført, at 
man nu målrettet går efter at blive underleverandør til bygge-
branchen. 

Invita 
– et brand, 
der har brændt 
sig fast

Invita Køkkencenter i Svendborg  
er med til at give typehuse  

det individuelle præg  
– Invita-køkkenet er blevet  

synonymt med et personligt  
køkken af høj kvalitet
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For at håndtere det professionelt samlede man for et års tid siden en 
lille gruppe medarbejdere med afdelingsleder Carsten Olsen i spid-
sen til at varetage denne opgave. Resultatet er, at køkkencentret i 
Svendborg nu leverer køkkener til typehusfirmaer, tømrermestre 
og boligselskaber, hovedsageligt på Fyn og dele af Sjælland.
– Da de fleste boligsøgende kender Invita, er vore køkkener med 
til at sælge typehuse, siger Carsten Olsen. Når husets størrelse 
og beliggenhed er på plads, så er indretning og udstyr øverst på 
de fleste boligkøberes dagsorden.

Tilfredse kunder

– I forhold til typehusfirmaet er vi med fra starten. Når kunden 
melder sig, sker det ofte, at vi træder til for at hjælpe familien 
med individuelle og personlige løsninger i køkkenet. Det sker 
ikke sjældent, at vi i den proces når frem til en helt anden løs-
ning, end den, der oprindeligt er forslået. Det vil sige, at kun-
derne sætter deres helt personlige præg på køkkenløsningen, 
som de jo også skal leve med i mange år.
Carsten Olsen er overbevist om, at netop fordi Invitas erhvervs-
afdeling går ind i en dialog med huskøberne, så letter det arbej-
det for byggeselskabet og dets rådgivere.

– Det er en fornuftig arbejdsdeling, som er med til at sikre til-
fredse kunder, siger Carsten Olsen.

Spreckelsen inspiration til Invita-badeværelset

ARCH: Den enkle og stramme stil er hentet fra arkitekturen og 
kan nu ses hos Invita i Svendborg
De fleste Paris-farere har sikkert været omkring la Défence og set 
den danske arkitekt Johan Otto von Spreckelsens imponerende 
triumfbue Arche de la Défence. Her er det linjerne, enkeltheden 
og materialerne, der betager tilskueren, og det er funktionalite-
ten, der er til daglig glæde for bygningsværkets beboere.
Med badeværelsesserien Arch har Invita ladet sig inspirere 
af Spreckelsens arkitektur. Man har i første omgang lagt det 
traditionelle badeværelse til side og koncentreret sig om at give 
Arch sin helt egen enkle, stramme og internationale stil.
At det er lykkedes, kan nu ses i flere og flere hjem, hvor man 
har taget de nye Invita-bademiljøer til sig. Med et besøg i In-
vitas Køkkencenter i Svend-
borg kan man se Arch og 
få et grundigt indblik i de 
mange muligheder, der er 
for at kombinere farver 
i glas og træ og alligevel 
fastholde den enkle og 
stramme arkitektur.

Vestergade 157
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 20 33
www.invita.dk
ce.svendborg@invita.dk
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Vi ved, at et godt resultat begynder med seriøs rådgivning.
Anlægsgartnerfirmaet 3A har gennem 25 år udført kvalitets-
bevidst anlægsgartnerarbejde.

– Derfor tager vores landskabsarkitekter altid udgangspunkt i
kundens individuelle behov og rådgiver om design, udførelse,
samt pleje af alle grønne anlæg.

Anlægsgartnerfirmaet 3A råder over en stor og moderne maskinpark
med mange specialmaskiner og vi har en fast stab af dygtige
anlægsteknikere og faguddannede gartnere
– din garanti for en professionel samarbejdspartner

I fællesskab når vi frem til det bedste resultat
– til aftalt tid og pris.
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● 25 års erfaring med etablering og 
 pleje af grønne områder

● Et godt stykke arbejde – til fast
 tid og pris

● Vi rådgiver – og udfører 1. klasses
 arbejde, med sans for detaljer

● Vi stiller faglig kompetence og
 fleksibilitet til rådighed

Kontakt os på www.3A .dk eller
telefon 62 221 205

Hvis du har spørgsmål eller vil have et 
uforpligtende møde, med en af vores havearkitekter.

Vi bygger grønt
– med garanti



 

Andelskassen  
– nu i Det Gule Pakhus
Andelskassen har 
udskiftet sit hidtidige 
domicil på Jessens 
Mole med større og 
mere hensigtsmæs-
sigt indrettede lokaler 
i Det Gule Pakhus. 
Dermed har det dyna-
miske pengeinstitut 
fortsat til huse ved 
havnen i Svendborg 

”De seneste år har vi oplevet 
en stor kundetilgang, og plads-
forholdene på vores gamle 
adresse på Jessens Mole blev 
simpelthen for små” fortæller 
afdelingsleder Jørn Hjalmar 
Andersen. Med flytningen er 
Andelskassen vokset fra 85 
til ca. 500 m2, så mon ikke 
vi, hvad plads angår, skulle 
være fremtidssikrede lang tid 
frem.” 

Venlig, åben og  
imødekommende

”Bortset fra selve arealforøgel-
sen rummer Det Gule Pakhus 
uprøvede aktivitetsmæssige 
potentialer. Både når det gæl-
der kunder og ansatte byder 
arkitekturen i Det Gule Pak-
hus på nye spændende mulig-
heder. Lokalerne signalerer 
åbenhed, venlighed, tilgæn-
gelighed og imødekommenhed 
– og så har vi tilmed gode par-
keringsforhold”, smiler Jørn 
Hjalmar Andersen. 

Nærværende rådgivning

”Andelskassen betjener en 
bred kundegruppe på ca. 60% 
private og 40% erhvervsdri-

vende. Vi har i 2006 ansat 2 
nye privatkunderådgivere, så 
vi i dag er 7 rådgivere, hvoraf 
5 koncentrerer sig om vores 
store private kundekreds. De 
nye rådgivere er faldet utro-
ligt godt til i vores team. I 
lighed med deres kolleger har 
de mange års erfaring – bl.a. 
på investerings- og boligom-
råderne. En primær værdi 
for os hedder nærværende 
rådgivning. Vi tager os tid til 
den enkelte kunde og finder 
den bedste løsning. Vi kan 
løfte alle slags opgaver og er 
meget bevidste om at udnytte 
de styrker, den enkelte har. 
Det giver stor bredde i de op-
gavetyper, vi kan løse. I løbet 
af 2007 ansætter vi en ny råd-
giver på erhvervskundeom-
rådet, som netop nu er i stor 
vækst.” 

Ekspertisen kommer  
til kunderne

”Både for små og mellemstore 
virksomheder er Andelskas-
sen en fremragende spar-
ringspartner. Vi har etableret 
vores egen erhvervskunderåd-

giveruddannelse og som Dan-
marks 10. største pengeinsti-
tut kan vi trække på et stort 
bagland på specialistsiden. 
Vi benytter os af eksterne 

ressourcepersoner, så eksper-
tisen på den måde kommer 
til os – og til kunderne. Vi 
besøger i videst mulige om-
fang kunderne på deres egne 
hjemmebaner og optimerer 
dermed effektiviteten i vores 
rådgivning. Andelskassen er 
et lille pengeinstitut med stor 
erhvervskompetence. I nær-
meste fremtid vil vi etablere 
et decideret erhvervsteam 
på anden sal i Det Gule Pak-
hus.”     

Udviklende  
økonomisk miljø

”Andelskassens måde at 
drive bankforretninger på er 
karakteriseret af en høj grad 
af professionalisme og god 
tid til hver enkelt kunde. Vi 
gør meget ud af at kommuni-
kere med folk og skabe en god 
stemning, der befordrer et 
udviklende økonomisk miljø. 
Vi glæder os til at byde endnu 
flere privat- og erhvervskun-
der velkommen i Andelskas-
sen.”  

Andelskassen Svendborg · Det Gule Pakhus · Havnepladsen 3 b · 5700 Svendborg 
Tlf. 87 99 53 80 · www.andelskassen.dk
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Moderne og prisværdig 
med god gammeldags 
forretningsmoral

Fyns Kontorteknik 
A/S i Svendborg  
har kundernes  
tillid og branchens  
anerkendelse

I godt 38 år har Fyns Kontor-
teknik i Svendborg leveret alt 
fra farvebånd til skrivema-
skiner, indflytningsklare kon-
torlandskaber samt digitale 
kopi/print/faxmaskiner. Det er 
sket med stor sans for service 
og elskværdig betjening uan-
set ordrens størrelse.
Da Kirsten og Finn Ras-
mussen grundlagde deres 
virksomhed, var der ingen 
tvivl om arbejdsfordelingen. 
Kirsten Rasmussen tog sig 
af de administrative opga-
ver, og Finn Rasmussen, der 
er uddannet inden for bran-
chen, tog sig af salget og det 
tekniske. På dette faglige 
grundlag har firmaet støt og 
roligt opbygget en stor kun-
dekreds igennem årene.
Firmaets forretningskoncept 
er at kunne rådgive på et højt 
teknisk niveau, yde god og 
hurtig service, være lager-
førende af de mest anvendte 
produkter og om muligt eks-
pedere ordrer samme dag, 
som de indløber.
Sidste nye skud på stammen 
er, at Kyocera Danmark A/S 

har valgt firmaet som den ene-
ste Kyocera Business Partner 
på Fyn.
Kyocera er en af verdens stør-
ste udbydere af high-tech tek-
nologi inden for kopi/printver-
denen. Fyns Kontorteknik har 
serviceteknikere bosat både 
på Nordfyn, Odense og Svend-
borg, således at man kan leve 
op til firmaets strategi med 
hurtig afhjælpning af eventu-
elle fejl. Firmaets teknikere 
er ofte på kurser hos Kyocera i 
Holland for hele tiden at have 
den know-how, man skal have 
for at klare sig på markedet i 
dag samt være ajourført med 
den sidste nye teknologi inden 
for branchen, der hele tiden 
er i en rivende udvikling. Når 
det drejer sig om kontorindret-
ning, kan man opfylde næsten 
alle krav og ønsker, også hvis 
det skulle gælde fremstilling 
efter specialmål.
Lige nu er firmaet i gang med 
en speciel opgave for en en-
gelsk koncern, som skal have 
indrettet 18 kontorcontainere 
med alt fra møbler til kopi/
print/fax som skal installeres 
på boreplatforme i Nordsøen.

Syv gange  
årets forhandler

Også importørerne synes om 
firmaets måde at gribe tinge-
ne an på. Flere af de store im-
portører vælger årets bedste 
forhandler. Og valget er flere 

gange faldet på Fyns Kontor-
teknik hvilket både diplomer 
og trofæer vidner om. 
Endvidere er firmaet af Dun & 
Bradstreet, blevet tildelt AAA 
(Triple A), der er den højeste 
kreditværdighedsanerkendelse 
og et kvalitetsstempel, som 
giver firmaet et godt forhand-
lingsgrundlag ved indgåelse 
af forretningsaftaler med såvel 
kunder som leverandører. Kun 
4,6 pct. af samtlige danske 
selskaber har opnået så flotte 
regnskaber, at de er sluppet 
igennem dette nåleøje. 
Den gode økonomi i selskabet 
har gjort det muligt, at man 
har kunnet tilbyde kunderne 
en fordelagtig finansiering. 
Til det formål har firmaet 
stiftet sit eget leasingselskab.
Fyns Kontorteknik A/S har 
været hele spektret igennem 
fra skrivemaskinen til den 
nu mest moderne elektronisk 
styrede teknologi.
Firmaet er endvidere også 
netop blevet aut. EBM-kasse-
apparatcenter for det sydfyn-
ske område både med salg og 
service.

Svar på det meste

Firmaets image er, at man vil 
kunne levere tilbehør og ser-
vice hurtigst muligt. Man har 
altid et stødpudelager af de 
mest gængse kontorartikler 
samt forbrugsstoffer til næ-
sten alle mærker, der er ud-
budt på det danske marked, 
så vore kunder undgår gene-
rende driftsstop. Vores motto 
er: Spørg os – vi har svar på 
det meste…
– Vi har en klar og fair prispo-
litik, siger Finn Rasmussen. 
Vi giver ikke ”gaver” i form 
af kaffekander, digitale lom-
mekameraer af tvivlsom kva-
litet, som kunden i virkelighe-
den selv betaler for. Som flere 
af vore kunder udtrykker det: 
»Den bedste teknik – Fyns 
Kontorteknik«

Ørbækvej 13-15
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 43 10
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Skipperkroen
Søndervej 1 · Thurø · 5700 Svendborg

Tlf. 62 20 50 12
info@skipperkroen-turo.dk
www.skipperkroen-turo.dk 
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Godt rustet til fremtiden

Over en årrække er antal-
let af medarbejdere mere end 
halveret samtidig med at for-
retningen Fionia Bank Lan-
geland er blevet ca. dobbelt så 
stor. Undersøgelser viser at 
både medarbejdere og kunder 
er tilfredse. Hvordan kan det 
lade sig gøre?
Afdelingsdirektør Torben Ras-
mussen er ikke i tvivl.
– De 69 medarbejdere ban-
ken havde i sine afdelinger 
på Langeland for 15 år siden 
er blevet til 32 ved hjælp af 
tekniske forbedringer og ef-
fektivisering. Og når de an-
satte alligevel føler, at de har 
en god arbejdsplads hænger 
det sammen med, at banken 
lægger meget vægt på de men-
neskelige værdier. Ledelsen i 
Odense skal have ros for sin 
ledelsesstil, der fokuserer på, 
at en god arbejdskraft leveres 
af medarbejdere, som trives 
og har det godt. Det lægger vi 
meget vægt på. Og den gode 
atmosfære kan kunderne 
selvfølgelig også mærke, siger 
Torben Rasmussen.

Går godt på Langeland

Lokalerne i bankens afdeling 
i Humble er også blevet sat 
smukt i stand, så næste gang 
kommer turen til Lohals og 
Bagenkop.
Moderniseringen af bankens 
afdelinger falder smukt i tråd 
med den optimisme, man 
mærker.
– Det går utroligt godt på 
Langeland. Både med hen-
syn til håndværk, landbrug 
og industri, fortæller Torben 
Rasmussen. Med et samlet 
forretningsomfang på 2 mia. 
kr. på Langeland, har Fionia 
Bank god grund til at se lyst 
på de kommende år.
– Men det forpligter. Vi skal 
hele tiden være helt fremme i 
skoene. Vi skal være så tæt på 

kunderne, at vi næsten ved, 
hvad det er de kommer med, 
når de træder ind ad døren. 
Og vi skal hele tiden bestræbe 
os på at være konkurrence-
dygtige og så vidt muligt hjæl-
pe kunderne her og nu – ikke 
senere.
Bankens medarbejdere del-
tager jævnligt i kurser, så de 
hele tiden kan rådgive kun-
derne på bedste vis. Rådgiv-
ning fylder i det hele taget me-
get i hverdagen. Ikke mindst 
når det gælder rådgivning af 
erhvervsvirksomheder.

Ny erhvervskundechef

Mikael Meinert Theilgaard 
har siden januar været ansat 
som erhvervskundechef, og 
han skal være med til at mo-
dernisere banken.
– Vi er syv medarbejdere her, 
som beskæftiger sig med er-
hvervskunder, og kunderne 
vil møde mig på lige fod med 
de øvrige medarbejdere. Min 
opgave bliver ikke mindst at 
styrke den fælles indsats på 
erhvervsområdet samt at in-
spirere og motivere mine med-

arbejdere, fortæller Mikael 
Meinert Theilgaard.
Den nye erhvervskundechef 
har ingen bankmæssig bag-
grund, men så til gengæld 
indsigt i brede dele af det er-
hvervsliv, han nu skal være 
med til at rådgive. Mikael 
Meinert Theilgaard er ud-
dannet cand.merc.aud., som 
er revisionsgrenen indenfor 
økonomi. Han har arbejdet 
som driftsøkonom, været an-
sat indenfor Told/Skat, samt 
arbejdet i forskellige  produk-
tionsvirksomheder. 
Mikael Meinert Theilgaard 
bor på Tåsinge med sin hustru 
og to børn og hele familien ta-
ger hver dag turen til Rudkø-
bing til henholdsvis arbejde 
og skole.       

5900 Rudkøbing 
Tlf. 62 51 11 11

Fionia Bank, Rudkøbing afdeling, har fået moderniseret lokalerne,  
og afdelingsdirektør Torben Rasmussen ser lyst på fremtiden for et  
Langeland i vækst

Mikael Theilgaard

Torben Rasmussen
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På forkant med udviklingen
Tåsinge VVS stævnede 
ud som enmandsfirma 
i 1962. I dag har  
firmaet døgnservice 
og den faste stab på 
14 dygtige og velud-
dannede medarbejde-
re råder over de mest 
moderne værksteds-
faciliteter og en flåde 
på 9 servicevogne

”Jeg generationsskiftede Tåsin-
ge VVS ApS med min far i 2001, 
og den helt elementære firmafi-
losofi er i store træk identisk 
med den, han for 45 år siden 
grundlagde firmaet på”, fortæl-
ler indehaver Per Hybel. ”Vi 
ønsker at være leveringsdygtige 
i alle de VVS-løsninger, vores 
kunder har behov for - fra vand-
haner til kedler og komplette 
rørsystemer. I kraft af vores hyp-
pige investeringer i teknologi 
og efteruddannelse garanterer 

vi VVS-løsninger af meget høj 
kvalitet. Vores kundekreds be-
står bl.a. af boligselskaber, virk-
somheder og private kunder.” 
 
Erfaring og udviklingsvilje 
”I Tåsinge VVS ApS går solid 
brancheerfaring og faglig dyg-
tighed op i en højere enhed med 
evnen til at se nye veje og følge 
dem. Udvikling kræver viden, 
og dygtige medarbejdere er vo-
res vigtigste ressource. Vores 
ansatte videreuddannes hele 
tiden – bl.a. indenfor produkt-
kendskab og ny teknologi. Det 
skaber grobund for den vigtige 
optimering af kundeservice og 
kvalitetsstyring, der samtidigt 
indebærer effektivisering og 
konkurrencedygtige priser. Vi 
er medlem af Tekniq – Dansk 
VVS – og arbejder i overensstem-
melse med foreningens kvalitets-
styringssystem, der er godkendt 
af Vvs-branchens kvalitetskon-
trol og løbende opdateres.” 

Tjek energiforbruget

”Diverse former for kedelarbejde 
på gas og olieområderne er store 

aktiviteter for os. Det samme 
er stokeranlæg, fastbrændsels-
anlæg og solvarme. Et optimalt 
fungerende varmeanlæg er guld 
værd, og for mange mennesker 
vil det være en god forretning at 
tage os med på råd og få tjekket 
op på deres varmeanlægs må-
ske alt for høje energiforbrug.” 

Miljørigtig varme med 
store besparelser

”Lige nu markerer vi os stærkt 
indenfor miljørigtige og ener-
gibesparende varmeanlæg. Et 
godt eksempel er de såkaldte 
GENVEX-systemer, hvor fug-
tig luft suges ud af boligen og i 
et specielt krydsfelt omdannes 
til varme, der så returneres. Et 
helt nyt speciale for os er jord-
varme, hvor markedet lige nu 
ekspanderer kraftigt. For en 
typisk parcelhuskunde vil den 
nye jordvarmeteknologi med en 
investering på omkring 100.000 
kr. betyde en besparelse på 40-
50% på varmebudgettet. 

Et igangværende projekt med 
miljørigtige varmeløsninger, 

er en ny udstykning på Sund-
højlykke 6-8 på Tåsinge, hvor 
vi er involveret i opførelsen 
af et par lavenergihuse. Her 
er vi specielt på forkant med 
udviklingen, idet husene opfø-
res efter bygningsreglementet 
anno 2015.”   

Stærkt samarbejde

”Blandt vores samarbejdspart-
nere er tømrermester Carsten 
Knudsen fra Ringe samt fir-
maet INTERHUSE, til hvem 
vi har leveret alt VVS- og 
blik-arbejde i en række pro-
jekter på Fyn og Sjælland. Ek-
sempelvis står vi for en del af 
VVS- og blikkenslagerarbejdet 
i forbindelse med etableringen 
af en helt ny bydel på Søvangs-
vej i Kerteminde. En ny sam-
arbejdspartner er MT Højga-
ard for hvem vi lige nu leverer 
VVS og blik til et boligprojekt i 
Svendborg” 

Tåsinge VVS ApS ved Per Hybel
Tlf. 62 22 55 26 · 28 19 49 19

taasinge-vvs@mail.dk · www.taasingevvs.dk
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Strandvej 83 · Svendborg · Tlf. 6222 3555 · lsp@schroll-andersen.dk

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

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

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

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

· Ejendoms- og lejlighedsopmåling

· Vandløbsregistrering
· Volumenberegning af afgravninger 
og påfyldninger mv.
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Støvler på langfart
Svendborg Skotøjs-
magasin losser og  
laster støvler fra  
Hobart i Tasmanien

Da skipper David fra Hobart i 
Tasmanien gik i land i Svend-
borg i forrige århundrede – 
nærmere betegnet i 1999  –  fik 
han plantet ideen om en leve-
rance fra den australske pro-
vins af den succesfulde mær-
kevare Blundstone-støvler hos 
skotøjshandler  Klaus Nielsen, 
der er indehaver af Svendborg 
Skotøjsmagasin i Møllergade.

Det blev til kærlighed ved før-
ste øjekast: Den støvle måtte 
Klaus Nielsen have i sin bu-
tik. Det fik han. Og ikke nok 
med det; han fik også en afta-
le med fabrikken down-under 
om forhandling til andre entu-
siastiske butikker og industri-
virksomheder i kronprinsesse 
Marys nye hjemland.

Nej, det er ingen skipper-
skrøne, siger Klaus Nielsen. 
David, der er australier, er 
styrmand og fik sidst i halv-
femserne hyre på TDC’s ka-
belskib, der opererede i de 
internationale farvande. Han 
begyndte også en import og 
et detailsalg af australske 
specialiteter her i Svend-
borg. Jeg lærte ham og hans 
flotte støvler at kende, så det 
blev til, at jeg senere overtog 
importen af Blundstone-støv-

lerne. Import og salg foregår 
fra mit firma, der hedder 
Scantas.

20.000 sko på lager

I dag er Blundstone en kendt 
og efterspurgt støvle i hele 
Danmark, og der losses man-
ge forsendelser fra Svend-
borg Skotøjsmagasin af den 
australske mærkevare.

Et besøg i forretningen i Møl-
lergade giver indtryk af et 
overvældende udvalg. Et kig 
ind i lagerlokalerne forstær-
ker indtrykket.

– Vi har ca. 20.000 par sko 
på lager, siger Klaus Nielsen. 
Det er alt lige fra mærkevarer 
i sko og støvler af høj kvalitet 
til enkle og billige hjemme-
sko.

– Vi er en forretning med sko 
til hele familien. Vi har strøg-
kunder, der lader sig friste af 
et par flotte sko, som de lige 
må have, og vi har familier, 
der har planlagt, at nu skal 
både far, mor og børn have 
nye sko.

Sko i grupper

Klaus Nielsens forretnings-
koncept er at arrangere fodtøj 
i grupper efter stil og anven-
delse. Ikke i lange rækker i 
størrelsesorden.

– Sko er først og fremmest et 
spørgsmål om stil og kvalitet. 

Den måde, vi præsenterer 
fodtøjet på i grupper, synes 
vi giver kunderne et bedre 
overblik. Vi har mange faste 
kunder, som præcis ved, hvor i 
forretningen ”deres” sko står. 
– Kunderne kommer ikke kun 
fra lokalområdet; vi har kun-
der fra hele landet, bl.a. nogle, 
der hvert år camperer i områ-
det, og som har et besøg hos os 
som et fast punkt på byrund-
turen i Svendborg.

Svendborg Skotøjsmagasin er 
en gammel skoforretning, der 
blev grundlagt i 1901. Klaus 
Nielsen overtog den i 1988 
og passer den nu sammen 
med fire heltidsbeskæftigede 
og to halvdagsmedarbejdere. 
Før sko-eventyret var han på 
Lindøværftet som indkøber. 
Er han endelig på langfart, 

så er det på indkøbs-
rejse til Hobart i 

Tasmanien.

Svendborg Skotøjsmagasin · Møllergade 3
5700 Svendborg · Tlf. 62 21 43 48

www.blundstone.dk · www.blundstone.com.au

rst og fremmest et 
om stil og kvalitet. 

rejse til 
Tasma

El Naturalista er et af de 
mange mærker som Klaus fører
i butikken
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Synet ændrer sig, men 
det rettes der op på

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

En moderne optiker kan mere,  
end man på forhånd regner med
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Wichmann Optik tilbyder mange muligheder for briller, glas og kontaktlinser.  
Man kan bl.a. få rettet op på synet, mens man sover.

Det er velkendt, at synet over årene ændrer sig. Før eller senere 
skal man have briller. Undervejs gælder det først og fremmest 
om synskvalitet, men brillevalget har også noget med mode og 
tidsstrømninger at gøre.
– Der er mange muligheder, når man vil nå frem til den optima-
le synskvalitet, siger optiker Kim Wichmann. Drejer det sig om 
briller, er det velkendt, at udvalget er imponerende stort. Det 
samme gælder for kontaktlinsernes vedkommende. Her er pa-
letten også stor: Engangs-, bygningsfejl-, flerstyrke-, døgn- og 
Ortho-K-linserne. En Ortho-K bruger er en nærsynet person, 
der benytter specielle Ortho-K linser udelukkende om natten. 
De normale hornhinder påvirkes af linserne, som fjernes igen 
om morgenen, hvorefter Ortho-K-brugeren kan se uden briller 
eller linser.

Stor faglig kompetence

Wichmann Optik, Kattesundet i Svendborg, fører alle typer 
kontaktlinser. Især unge er interesseret i kontaktlinser, som de 
ofte får i en abonnementsordning.
– Kontaktlinser er i dag en velafprøvet og teknisk fremragende 
løsning, siger Kim Wichmann. Vi undersøger, om det er den 
rette løsning for kunden, eller vi skal foreslå de mere traditio-
nelle løsninger med enten kontaktlinser til dagligt brug eller 
briller.
– Det er dog fortsat brillerne, der er mest udbredt. For mange 
brillebrugere er der tale om, at man har briller til forskellige si-
tuationer. Det kan være skærmbriller til brug ved computeren, 
og det kan være beskyttelsesbriller.
– Men brillen er og vil altid være en del af brugerens personlig-
hed. Og her spiller moden fortsat en stor rolle. Vi gør meget for 
at følge med i modeskiftene. Det gør vi gennem vort samarbejde 
i NYT SYN-kæden og ved selv at besøge messer og udstillinger 
i ind- og udland.

Gucci, Dior og Police

Kim Wichmann er ofte på besøg på den årlige brille-messe i 
Paris, hvor den nyeste og hotteste brillemode vises. Disse besøg 
kan så kort tid efter ses i forretningens udvalg. Der er briller 
fra bl.a. de kendte mærker Gucci, Dior, DG, Police og Armani.
– Vi vil gerne, at der er ro og tid til et besøg hos os, siger Kim 
Wichmann. Man skal give sig god tid til at vælge briller. Vi 
er heldigvis flere medarbejdere, og vi er individualister. Hel-
lere en halv medarbejder for meget end en halv for lidt. Vi skal 
kunne give os god tid til at vejlede kunderne.
– Vi skal også bruge tid på at følge den mere tekniske side af 
vort arbejde op, siger Kim Wichmann, og vi skal deltage i kurser 
og efteruddannelse – faget er fortsat i en rivende udvikling.
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Der sker noget i Galleri DGV

Galleri DGV har mindst 6 
separat- eller gruppeudstil-
linger om året og en fast stab 
af tilknyttede kunstnere, med 
hvem der løbende arrangeres 
udstillinger. Omskifteligheden 
falder fint i tråd med indehaver 
Lise Lotte Honorés intentioner 
om, at stedet bør være under 
konstant udvikling. 

”Vekselvirkningen mellem de 
mange spændende kunstnere 
fra ind- og udland er selve 
kernen i galleriet”, fortæller 
hun engageret. ”I det kom-
mende år kan man bl.a. op-
leve så forskellige kunstnere 
som Torbjørn Olsen – Nana 

Agger – Tom Krøjer – Jan Si-
vertsen med flere. Enkelhed, 
professionalisme og kvalitet 
er nøgleordene, og spænd-
vidden i udtryksformerne er 
bred indenfor maleri, grafik, 
skulptur og keramik. Galleri 
DGV har desuden i mange år 
haft et tæt samarbejde med 
et af verdens førende grafiske 
værksteder Edition Atelier 
Clot, Bramsen & Georges i 
Paris.” 

DGV’s Erhvervskunstklub

”Parallelt med sæsonens ud-
stillinger og ferniseringer, 
som er åbne for alle, sker der 
en løbende udvikling af gal-

leriets aktiviteter i form af 
nye projekter. I 2005 etable-
rede jeg – i samarbejde med 
3 sydfynske erhvervsfolk – en 
Erhvervskunstklub. Den har 
nu fået god tyngde og starter 
snart op for sin tredje sæson 
med en række spændende 
arangementer. Derudover har 
jeg udviklet et koncept med 
direkte fokus på udlejning af 
kunst til erhvervslivet.”

Galleri DGV tilbyder:

· Salg af maleri – grafik 
 – skulptur – keramik af 
 anerkendte kunstnere. 
· Rådgivning til virksomheder, 
 institutioner og private. 

· Leje af kunst med fordel-
 agtig opsparing til senere 
 køb. 
· Direkte formidling til 
 kunstnere.

Kunst skaber liv i  
virksomheden 

”Når en virksomhed investe-
rer mange ressourcer i nye 
kontormøbler og arbejdsmiljø 
i det hele taget, kan det rette 
valg af kunst være med til at 
fuldende den samlede indret-
ning og sætte et personligt 
præg på virksomheden. Det er 
jo selve kunstens væsen, den 
giver individuelle oplevelser 
og skaber sit eget liv.”

Andy Warhol, 
serigrafi/silketryk, HC Andersen

Better Lübbert, keramik.
Dorte Lausten, maleri

Indehaver 
Lise Lotte Honoré. 
Torbjørn Olsen, maleri

Galleri DGV ligger nær havnen i et ældre svendborgensisk byhus  
med lyse og indbydende udstillingslokaler på 1. og 2. sal

Kullinggade 16 · 5700 Svendborg · Telefon 62 21 00 29 · dgv@galleri-dgv.dk · www.galleri-dgv.dk



Farve X-perten – nu med nyt 
Hempel engroslager på Fyn 

Som den eneste  
grossist på Fyn fører 
Farve X-perten samt-
lige lystbåde produkter 
af mærket Hempel. 
Produkterne sælges 
både fra butikken i 
Svendborg og fra  
engroslageret på  
Cikorievej i Odense

”Efter nedlæggelsen af Hem-
pels ordrebehandlingscenter 
i Lyngby er der på landsplan 
etableret 3 Hempel-grossister, 
der hver især behandler min-
dre ordrer i deres respektive 
lokalområder”, fortæller bu-
tiksindehaver Kim Hofmann. 
”På produktfronten har vi 
indrettet os sådan, at vi sigter 
på hver vores kundemæssige 
målgruppe. Vi tager os af sø-
ens folk og er leveringsdygtige 
i samtlige Hempels lystbåde-
produkter – fra bundmaling 
over plejeprodukter til primer, 
emaljer og lakker”.    

Markedsførende  
i Danmark

”Hempel er markedsførende i 
Danmark, og produktsortimen-

tet er målrettet alle bådtyper 
– fra motor – til sejlbåde i 
såvel træ som glasfiber. Samt-
lige produkter til indenrigs-
markedet specialfremstilles i 
Lyngby, da Danmark på lov-
givningsområdet for mari-
time malervarer har nogle af 
verdens skrappeste miljøkrav 
– og disse krav lever Hempel 
naturligvis op til.”  

Hurtig levering  
og fordelagtige priser

”Farve X-perten er garant for 
hurtig levering fra dag til dag og 
dét uden ekspeditionsgebyrer. 
Eksempelvis har vi afskaffet de 
såkaldte anbrudspriser ved køb 
af mindre varepartier. Derud-
over tilrettelægger vi arbejdet, 
så kundernes fragtomkostnin-
ger minimeres. Farve X-perten 
viderefører begrebet forårsor-
dren, der betyder fordelagtige 
betalingsbetingelser for vores 
mange kunder. Kundekredsen 
når hele kongeriget rundt – fra 
Bornholm til Thyborøn. Lystbå-
deforretninger, farvehandlere 
og småbådsværfter er typiske 
kunder. En stor kunde er f.eks. 
Walsted på Thurø.”  

En erfaren  
samarbejdspartner

”Farve X-perten har forhand-

let Hempel-produkter i 10 år og 
gennem de sidste 3 år fungeret 
som grossistcenter.  Butikkens 
4 ansatte er faguddannede, og 
i dagligdagen stiller vi vores 
omfattende viden til rådig-
hed for kunderne i forbindelse 
med behandlingsforslag og 
arbejdsspecifikationer. 
Selv har jeg arbejdet med Hem-
pels produkter i mere end 20 
år – heraf 10 som teknisk kon-
sulent i Hempel Worldwide. 
Når det gælder rådgivning 
og produktkendskab er Farve 
X-perten en erfaren samar-
bejdspartner. Forretningen er 
den drivende kraft bag diverse 
informationsarrangementer – 
f.eks. for sejlklubber og fagfolk 
fra andre dele af farvehandler-
branchen.”    

Hempel giver vind  
i sejlene

”Udover at være en af de største 
spillere på markedet for mariti-
me vedligeholdelsesprodukter 
er Hempel som hovedsponsor 
for Dansk Sejlunion med til 
at give sporten vind i sejlene. 
Hempel markerer sig også på 
sponsorområdet i forbindelse 
med de helt store interna-
tionale sejlsportsbegivenheder 
som f.eks. OL i Grækenland i 
2004.”

Farve X-perten
Ørbækvej 13

5700 Svendborg
Tlf. 62 22 44 90

x-perten@email.dk
www.sigmastudio.dk

 
Åbningstider: 

Mandag-torsdag 7.00-17.30 
Fredag 7.00-18.00 
Lørdag 9.00-13.00

Farve X-perten
Engroslager
Cikorievej 15

5220 Odense SØ

Åbningstider: 
Mandag-torsdag 7.00-16.30 

Fredag 7.00-14.00 
Lørdag lukket
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Dalsgaard’s Have & Anlæg er i fuld gang  
med at gøre klar til foråret

 
Selvom vi ikke har haft meget vinter i år, går vi nu og glæder os 
til det skal blive forår, fortæller Brian Dalsgaard – indehaver af 
firmaet Dalsgaard’s Have & Anlæg.

Vi har en del arbejde med træfældning her i det tidlige forår 
Meget træ bliver hugget til flis. Det er godt at lægge i bedene i 
haven, for det beskytter mod ukrudt. Det fylder heller ikke så 
meget hvis det skal køres væk, tilføjer Brian Dalsgaard. Vi har 
brugt vinteren på at efteruddanne flere af medarbejderne så vi 
nu er klar til foråret med nye ideer, og samtidig er der også flere 
opgaver vi selv kan klare. 

Nedbrydning

Stubfræsning og bortkørsel af haveaffald tager firmaet sig også 
af, og andre opgaver, der ligeledes fylder meget er entreprenør-
arbejdet. Brian Dalsgaard udfører også kloakarbejde, jordarbej-
de, nedgravning af ledninger, levering af sten og grus, ligesom 
belægningsarbejder i indkørsler, terrasser og fortove også noget, 
firmaet klarer.

Når foråret kommer

Den egentlige havesæson er endnu ikke startet, men når dagene 
igen bliver længere, vender travlheden tilbage til haverne. Her 
kan Dalsgaard’s Have & Anlæg hjælpe med rullegræs, anlæg af 
bede og stenbede, havebassiner, anlæg af plantebælter, belæg-
ningsarbejde, hækklipning og græsslåning. 

Det er også muligt at leje maskiner hos firmaet. Det kan f.eks. 
være pladevibratorer, flishuggere, betonblandere mm. Desuden 
kan man leje diverse gravemaskiner og minilæssere med fører. 
 
Alt i alt arbejder 8 mand i firmaet, og de får set en del af Dan-
mark. Dalsgaard ś Have & Anlæg kører nemlig over hele landet. 
En del af kunderne lærer firmaet at kende, når de holder ferie 
på Langeland. Vel tilbage i helårsboligen husker man lige på 

det langelandske firma, og på den måde bredes arbejdsområdet 
hurtigt ud. 

Firmaet er vokset meget hurtigt, og det skal ikke mindst de 
gode medarbejdere have æren for. 

– De kan deres job, og uden dygtige folk gik det jo slet ikke, slut-
ter Brian Dalsgaard. 

Klar 
til foråret

Dalsgaard’s Have & Anlæg v/ Brian Dalsgaard
Hovedgaden 9  · 5932 Humble · Tlf.  61 38 55 85

www.have-og-anlaeg.dk · brian.dalsgaard@jubii.dk

Medlem af foreningen  
Danske Anlægsgartnere
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Klosterplads 2 · 5700 Svendborg

Tlf. 74 37 63 21 · sydbank.dk
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– I Sydbank Svendborg oplever vi en høj grad af sammen-

hæng mellem vores forskellige afdelinger, fortæller erhvervs-

chef Allan Hvii. – Erhvervsafdelingen arbejder tæt sammen 

med Investeringscentret og private banking-rådgiveren, og 

mange af vores lokale kunder og samarbejdspartnere er 

aktive i alle tre specialafdelinger. Vi kan således have tre 

højt specialiserede rådgivningsenheder tilknyttet forskellige 

aspekter af den samme kundes bankforretninger.

Lokal kompetence giver kundetilvækst

– Sydbanks medarbejdere er kendte ansigter i lokalområ-

det, fortsætter Allan Hvii. – De er fysisk nærværende – 

både i banken og i forbindelse med virksomhedsbesøg. 

Den vækst, vi i de seneste år har oplevet i antallet af kun-

der, er for en stor dels vedkommende baseret på mund-til-

øre-metoden. Når vores kunder oplever den service og 

professionelle rådgivning, de bliver mødt med, når de kom-

mer i Sydbank, anbefaler de os på kryds og tværs og er 

således særdeles gode ambassadører for Sydbank.

Aktivt Investeringscenter i Svendborg

– En generelt øget aktivitet og efterspørgsel har gjort, at In-

vesteringscentret i 2006 har kunnet ansætte to nye rådgi-

vere, så centret i dag tæller seks personer med hvert sit 

ansvarsområde, supplerer investeringschef Peter Nielsen. 

– Vi er bredt funderede og spænder over hele investerings-

paletten – fra aktivt handlende kunder til langsigtede inve-

storer. Vores specialer er valuta, obligationer, aktier samt 

derivater og diverse renteprodukter til styring af passiver 

og afdækning af aktiver. Herigennem hjælper vi lokale virk-

somheder med detaljerede analyser af deres aktiver og 

passiver. 

Få overblik med Private Banking

– Private Banking og formuepleje er det samlende omdrej-

ningspunkt for mange af Sydbanks kunder, fortæller private 

banking-rådgiver Jette Pedersen. – Jeg tilbyder kunderne 

et samlet overblik over alle deres bankforretninger. Sammen 

med kunden gennemgår jeg de økonomiske aktiver og pas-

siver, så vi får et fuldstændigt økonomisk formueoverblik. 

Og her kan nye muligheder vise sig. Måske kan kunden med 

fordel få sine aktiver til at spille sammen på en ny måde, 

f.eks. kan kombinationen af kontant opsparet formue, formue 

i virksomheden og friværdi i fast ejendom bringes i spil på 

mange forskellige måder.

Afslappet professionalisme

– Der hersker en helt speciel ånd i Sydbank. Vi har et jazz- 

og et rockorkester, og vi gør i det hele taget tingene på vo-

res egen måde. Vi ser ikke vores kunder som anonyme 

numre i rækken, men møder dem i en både afslappet og 

professionel atmosfære. Vores slogan er ”Hvad kan vi gøre 

for dig”, og det understreger, at vi først og fremmest er til 

for vores kunder. Vores rådgivning er karakteriseret ved, at 

vi fra starten har styr på de nødvendige facts. Vi kender 

både personen og virksomheden godt, og vi forener kom-

petence med handlekraft, beslutningsdygtighed og ærlig 

dialog, så vores kunder oplever, at de får nogle holdbare 

løsninger, der giver dem reel værdi, slutter erhvervschef 

Allan Hvii.

Sydbank Svendborg 
– en stærk erhvervsbank
Landet over har mere end 300.000 privatkunder og 23.000 virksomheder 

valgt Sydbank – Danmarks 4. største bank – som bank og samarbejdspart-

ner. For erhvervschef Allan Hvii er det blot en bekræftelse af det gode ry og 

omdømme, som banken har oparbejdet gennem mange år.



20 · ERHVERV FYN FEBRUAR 2007

 

LITTAU’S EFTF. • 62 21 49 44

Blikkenslageri
Ventilation

Med kombinationen 
af en klassisk gardin-
bus og en trailer, 
der både indeholder 
markiseudstilling og 
monteringsværksted, 
introducerer Bolig 
Trend Gardiner et helt 
nyt præsentations-
koncept, der bringer 
markiserne ud til 
kunden

Bolig Trend Gardiner, der 
forhandler ind- og udvendig 
solafskærmning, gardiner og 
markiser, startede i 2003. Fir-
maet kører over hele Fyn og i 
Trekantsområdet. Hovedpar-
ten af kunderne bor i Svend-
borg-området samt omkring 
Faaborg, Odense, Middelfart, 
Fredericia og Vejle.

Danmarks første  
markisetrailer 

”Bolig Trends gardinbus og 
markisetrailer kører både ud 
til private og erhvervsdriven-
de”, fortæller indehaver Palle 

Vågelund Larsen. ”Markise-
traileren er Danmarks første 
initiativ af sin slags, og med 
den introducerer jeg et helt 
nyt præsentationskoncept; 
nemlig at markiserne frem-
vises og demonstreres i kun-
dens eget miljø, og at det sker 
i størrelsesforholdet 1:1.”  

Optimale løsninger  
lige fra starten

”En markiseløsning med mo-
tor og det hele repræsenterer 
typisk en investering på 15 
– 20.000 kr., så det er ikke 
helt små beløb, vi taler om. 
Med traileren demonstreres 
forskellige valgmuligheder i 
det samme miljø, som de sene-
re skal implementeres i. Det 
rullende værksted rummer 
alt relevant grej til professio-
nel montering. Kunden lærer i 
fred og ro produktet at kende, 

idet han/hun selv styrer fjern-
betjeningen og lytter til mo-
torens sagte brummen. Det, 
at man kan improvisere på 
stedet, garanterer fleksibilitet 
og optimale løsninger lige fra 
starten. Bolig Trend Gardiner 
yder 5 års garanti på mærker 
som danske Faber og belgiske 
Brustor. Ring for et uforplig-
tende tilbud…”
 

Håndværkervænget 7, Tved 
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 27 27

Mobil: 24 21 01 27
e-mail@bolig-trend.dk

www.bolig-trend.dk
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Sydfyns største 
specialbutik for trægulve

I 2006 oplevede  
Tæppeland Svendborg 
rekordomsætning og 
ditto overskud.  
Samme år slog  
forretningen dørene 
op for Sydfyns største 
specialbutik for  
trægulve, hvilket  
betød en kraftig  
arealmæssig udvidelse 
af firmadomicilet

”Tæppeland sigter primært 
på privatkundemarkedet, men 
en del lokale tømrermestre er 
også begyndt at lægge vejen 
forbi. I geografisk perspektiv 

kommer vores kunder typisk 
fra Midtfyn, Sydfyn og øerne. 
Gennem de sidste 2-3 år har vi 
arbejdet målrettet på at sætte 
dagsordenen m.h.t. trægulve, 
og denne satsning har nu vist 
sig at bære frugt”, fortæller 
butikschef Arne Lynge. ”Pr. 
1. juni 2006 overtog vi de lo-
kaler, hvor hvidevarebutikken 
Punkt 1 tidligere havde til 
huse, og med denne udvidelse 
af butiksarealet lancerede vi 
vores nye store afdeling for 
trægulve.”   

Direkte salg fra 50 paller

”Tæppelands trægulvssektion 
er på godt og vel 300 m2, og 
dermed er vi Sydfyns største 
og mest velassorterede spe-
cialbutik. Vi opererer med 
direkte salg fra ca. 50 paller 

til omgående udlevering til 
kunderne, der på den måde 
garanteres et absolut konkur-
rencedygtigt prisniveau.” 

Naturlooket hitter

”Også på tæppefronten ople-
ver vi stigende interesse og 
omsætning – både i privat – og 
erhvervssammenhæng. På det 
seneste har vi f.eks. leveret til 
Vissenbjerg Storkro og Ma-
rius Pedersen samt til en lang 
række butikker, kontorer og 
klinikker. Den mest populære 
tæppe-trend er fladvævede tæp-
per med naturlook, der både til 
erhverv og private er det helt 
store hit for tiden.”         

Ring efter gulvbussen

”Tæppeland Svendborg tæller 
5 butiksansatte, 4 freelance 

gulvmontører og 1-2 tømrere 
efter behov. Gulvbussen kører 
ud til kunderne med prøver, 
og vores dygtige faguddan-
nede medarbejdere tager sig 
både af opmåling, tilbudsgiv-
ning og pålægning. Tilbud og 
opmåling er ganske gratis. 
Ring og hør nærmere.”

Tæppeland Svendborg 
Vestergade 167 
5700 Svendborg 
Tlf. 62 21 12 50 

svendborg@taeppeland.dk
www.taeppeland.dk 

 
Åbningstider:

Mandag-torsdag: 9-17.30
Fredag: 9-18.00
Lørdag: 9-13.00

Lang Lørdag: 9-14.00



 

Fuld fart på  
morgendagens teknologi

Sydfyns Elforsyning 
leverer el til mar-
kedets laveste priser 
og vil også være lige 
så god til telefoni, TV 
og bredbånd

Ambitionerne fejler ikke no-
get. Og man har også noget 
at have dem i. Det er Syd-
fyns Elforsynings ambition 
at være bedst med netbåret 
el, telefoni, TV og bredbånd. 
Erfaring har man masser af 
gennem 100 års distribution 
af el og sans for arbejdstilret-
telæggelse og omkostnings-
styring. Sydfyns Elforsyning 
har landets billigste pris på el 
til kunderne.
– Vi er formentlig det selskab, 
der har de laveste priser, siger 
formanden for Sydfyns Elfor-
synings bestyrelse gennem 
fem år Guri Krøis. Selskabet 
er i dag en fond, der ikke skal 
give overskud til aktionærer, 
men alene fokusere på kunder-
nes interesser. Det gør vi ved at 
udnytte vore erfaringer og res-
sourcer til at sikre forbrugerne 
i vort område de bedste og bil-
ligste teknologiske løsninger 
på både kort og lang sigt.
Sydfyns Elforsyning leverer 
el til stort set hele den nye 
store Svendborg Kommune. 
Foruden elselskabet driver 
man også El-Gården, der er 
en elinstallatørforretning, som 
med egen ledelse arbejder på 
helt kommercielle vilkår i 
konkurrence med andre el-
installatører. På El-Gården 
beskæftiger Sydfyns Elforsy-
ning ca. 30 ansatte, og i den 
øvrige virksomhed beskæf-
tiges ca. 70 medarbejdere.

– Dertil kommer så et vari-
erende antal underleveran-
dører, siger selskabets direk-
tør Anders Jørgen Banke. Vi 
har nu og i årene fremover 
mange opgaver til entreprenø-
rer i forbindelse med anlægs-
arbejder til fibernettet.

Erhverv er vores næste 
satsning

– Jeg ser det som en absolut 
fordel for vore kunder, at vi 
tilbyder bredbåndsløsningen, 
sige Guri Krøis. De får alle 
ydelser fra én leverandør. De 
får kun en regning, og de har 
kun et sted at skulle henvende 
sig med eventuelle spørgsmål. 
Forudsætningen er naturlig-
vis, at vi er konkurrencedyg-
tige, og det har vi jo bevist på 
elsiden i mange år.
Sydfyns Elforsyning er i fuld 
gang med at udbygge bred-
båndsnettet. Der sker frem 
til 2012 en løbende udvidelse 
af fibernettet. Allerede i år 
vil erhvervsvirksomheder i 
selskabets område blive ori-
enteret om mulighederne for 
tilslutning.
– Der er tale om et profes-
sionelt produkt, siger Anders 
Banke, et produkt som vil til-
fredsstille den stigende efter-
spørgsel fra vores erhvervs-
kunder. 
Den bedste måde for private 
interesserede for at få et over-
blik over muligheder for til-
slutning og priser er ved at gå 
ind på www.sydfynsel.dk og 
søge på egen adresse. Så kan 
man se, om der er lagt fiber i 
området, eller projektering er 
i gang.

Sydfyns ELforsyning · Fåborgvej 64 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 27 71 · www.sydfynsel.dk · sef@sydfynsel.dk
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Anlæg for anlæg også  
på Lohals havn
GINKGO: Anlægs-
gartnerarbejde med 
en finish ud over  
det sædvanlige

Flemming Pedersen, der er 
anlægsgartner og indehaver 
af firmaet Ginkgo A/S i Sten-
strup, har mange, der gerne 
vil gå ham i bedene. Dybest 
set er vi nemlig alle en lille 
smule anlægsgartnere. For 
nogen er det at pusle med altan-
kassen eller et lille bed tilpas, 
men alle elsker smukt anlagte 
haver, parkanlæg og det kulti-
verede landskab.
Det gør Flemming Pedersen 
naturligvis også. Så meget, at 
han i begyndelsen af firserne 
gik i lære som anlægsgartner, 
og da han i 1984 var udlært, 
etablerede han sig straks som 
selvstændig og gjorde anlægs-
gartnerarbejdet til sin levevej.

Tydelige spor

På godt tyve år har Ginkgo A/S 
med udgangspunkt i Stenstrup 
sat sine tydelige spor på hund-
redvis af små og store anlægs-
gartnerarbejder.
– Et af de mere markante og 
spændende projekter har været 
arbejdet med anlægget på hav-
nen i Lohals, som vi gennem-
førte i 2006, siger Flemming 
Pedersen. I sådan et arbejde er 
rammerne lagt på forhånd, og 
bygherren har sammen med en 
landskabsarkitekt udarbejdet 
et projekt, som vi realiserer og 
afleverer til brugerne, som skal 
leve i det til hverdag, og til de 
mange, der besøger området.
– Vi har også været med i to af 
de fire etaper af ”Ø-havs sti-

projektet”, der går fra Lange-
land over Svendborg, Egebjerg 
og til Gudme. Vi fik entrepri-
serne i Svendborg og Egebjerg. 
Det er dejligt at have afveks-
lende opgaver af den art.

Prioriterer miljøet

– Mange af vore kunder anbe-
faler os til andre, siger Flem-
ming Pedersen. Vi giver gerne 
tilbud og går ofte sammen 
med landskabsarkitekter, of-
fentlige udbydere og hoved-
entreprenører om løsning af 
større nyanlæg eller af reno-
veringsopgaver.
– Et anlægsarbejde er jo et 
indgreb i naturen og miljøet.  
I Ginkgo tilstræber vi at for-
årsage den mindst mulige 
miljøpåvirkning. Vi ønsker at 
minimere ressourceforbruget 
bl.a. ved at håndtere og bort-
skaffe affald på den mest miljø-
rigtige måde.
Også når det drejer sig om 
medarbejdernes arbejdsmiljø, 
har Ginkgo den politik, at 
både ved brugen af maskiner 
og i udførelsen af det fysiske 
arbejde skal der lægges vægt 
på ergonomien.
Ginkgo har haft stigende be-
skæftigelse gennem mange 
år. Det er Flemming Peder-
sens opfattelse, at både pri-
vate, virksomheder og det of-
fentlige bruger mere på haver, 
pladser og anlæg. Selskabet 
er også med i det EU-støttede 
”Verdenshaverne”-projektet, 
hvor man har ansvaret for to 
ud af fire haver: Ungdomsha-
ven og Den bosniske Have i 
Svendborg Kommune.

Assensvej 297 · 5771 Stenstrup · Tlf. 62 26 31 36 · www.ginkgo.as · ginkgo@ginkgo.as
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 Reparation - Salg - Slibning

Honda IZY 465C SDE
Normalpris kr. 4.490,-
Kampagnepris

3990,-
Incl. moms

Jonsered LT 2217 A

14.995,-
Incl. moms

Rørarbejde uden  
opbrækkede gulve
Siden Peter Mortensen, 
Skårup, startede sit 
eget entreprenørfirma 
for fire år siden, har 
der været masser af 
arbejde til ham selv 
og de to ansatte

Enhver husejers skræk er at 
et rør inde under huset går i 
stykker. Et skrækkeligt rod og 
en stor regning venter forude. 
Men sådan behøver det ikke at 
være længere, for gulvene skal 
ikke nødvendigvis brækkes op 
i jagten på lækagen. I hvert 
fald ikke hvis man får Peter 
Mortensens entreprenørfirma 
til at udføre arbejdet.

 – En ny teknik gør, at vi sim-
pelthen kan skyde nye rør ind 
igennem de ødelagte gamle rør 
i stedet for at brække det hele 
op, fortæller Peter Mortensen.
– Det sparer tid og besvær, 
både for os og kunden. Og for 
kunden er der jo selvfølgelig 
også den fordel, at der er en 
pæn besparelse at hente.

Kloak-tv

Entreprenørarbejde, rodskæ-
ring, kloakrenovering, slam-
sugning og højtryksspuling 
hører sammen med kloak-tv 
til firmaets vigtigste arbejds-
områder. Arbejde med kloak-
tv bestilles ofte af forsikrings-
selskaber, som ved hurtigt at 
finde frem til en skade kan 
spare mange penge.  

Forretningen råder over en 
lastbil, tre gravemaskiner, en 
slamsuger og en højtryksspu-
ler og maskinerne får ikke lov 
til at stå stille ret længe ad 
gangen. Der er bud efter fir-
maet hele tiden. 
– Vi har meget travlt for tiden, 
og det er både private, kom-
muner og forsikringsselska-
ber, vi arbejder for, fortæller 
Peter Mortensen, der allerede 
som 20-årig blev udlært smed 
og derefter videreuddannede 
sig.
Firmaet, der for det meste 
arbejder i lokalområdet, ud-
fører også indimellem større 
anlægsarbejder, have- og jord-
arbejder, og samarbejder bl.a. 
med flere murermestre.    

Entreprenør Peter Mortensen · Nyborgvej 514 · 5881 Skårup · Tlf. 62 20 71 63 · 40 21 71 63
entreprenoerpeter@mortensen.mail.dk · www.kloakmester-peter.dk        
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Fra Tinghuspladsen til  
Fru Jensens terrasse
I kraft af sine mere 
end 20 år i entreprenør-
branchen har Allan 
Vogn et meget bredt 
erfaringsgrundlag. 
Han er udlært bro-
lægger med egen 
virksomhed fra 2000. 
Også her favner  
opgaverne vidt

”Man kan roligt sige, at 
firmaet gennem de snart 7 
år det har eksisteret, har 
sat sig varige spor i de syd-
fynske bymiljøer. Det er 
sket via diverse belægnings-
typer – eksempelvis har vi 
lagt 500 tons granit og 200 
tons f liser på Rudkøbing 
Havn for ikke at tale om 
4500 m2 f liser omkring Fer-
ritslev Plejehjem og 500 m2 
chausseé-belægning foran 
Tinghuset i Svendborg. Og 
så finder man pludselig sig 
selv ude hos Fru Jensen i 
færd med at lægge 10 m2 
chausseé-sten”, smiler en 
travl Allan Vogn. 

”Mit firma har 3 ansatte, 
hvoraf en er under uddan-
nelse og lige nu befinder sig 
på skolebænken. For os gæl-
der det gamle mundheld, at 

intet er for stort og intet for 
småt i udpræget grad.”

Brolægger Allan Vogn 
udfører:

Totalanlæg
Havemiljø og mure
Trapper
Mure
Indkørsler
Omlægning &
Opretning
Vedligeholdelse
Stier
Terrasser
Udgravning
Opbygning af bund

Travlhed og nye 
samarbejdspartnere

”Der er travlhed i branchen nu, 
hvor de store entreprenører har 
gang i hjulene. For mit eget ved-
kommende blev forårssæsonen 
på privatkundeområdet faktisk 

skudt i gang allerede i efteråret 
2006. Gennem de sidste par år 
har firmaet udvidet sit profes-
sionelle netværk betydeligt. 
Blandt vores nye samarbejds-
partnere er entreprenørerne 
TC Anlæg fra Odense, Bent 
Jørgensen fra Aarslev samt 
byggefirmaet NOVOCON A/S 
– ligeledes fra Aarslev. 

For TC Anlæg har vi bl.a. 
stået for diverse former for be-
lægningsarbejde i forbindelse 
med Forskerparkens byggeri 
i Kullinggade i Svendborg. I 
samme gade og for samme fir-
ma har vi lagt såkaldte coloc-
sten på et parkeringsareal 
ved et nyt boligbyggeri skråt 
overfor den kendte Restau-
rant Jettes Diner. For entre-
prenør Bent Jørgensen er vi i 
fuld gang med at lægge fliser 
på plads efter nedgravning af 
kabler til intranet i kontor- og 
boligområder på hele Sydfyn.” 

Byfornyelse i Lohals

”Sideløbende hermed arbej-
der vi på et stort projekt i 
forbindelse med byfornyelsen 
i Lohals. Her leverer vi belæg-
ningsarbejde til den tidligere 
amtsvej. Projektet omfatter 
bl.a. 1200 m2 fortovsfliser, 400 
m2 brosten, 450 løbende meter 
vandrende (3 rækker chausse-
sten med nedbøjning).” 

Brolægger Allan Vogn
Tvedvej 48

5700 Svendborg
Mobil: 26 85 80 47

allan.vogn@stofanet.dk
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Den viste model RAIS 600
fås i flere varianter
fra kr. 12.500,-

RAIS 600
Med en RAIS 600 indbyg-
ningsovn går sund fornuft
og atmosfære hånd i hånd.
Udnyt ildens varme optimalt
uden at give afkald på hyg-
gen ved det åbne ildsted. 
God fornøjelse. 

Helhed og detalje

www.svendborgpejse.dk

Toldbodvej 17
5700 Svendborg 
Tlf.: 63 22 00 30

Mobil 30 26 88 40
Tlf. 62 26 38 40
Fax 62 26 38 50
mail@antennebilen.dk
www.antennebilen.dk

Michael Gislason
Hundstrupvej 32 · 5771 Stenstrup

Antenne Bilen 
– din lokale antennemand
 
Vi klarer alt inden for:

●  Opsætning/indstilling af 
 parabol/antenner

●  Fejlfinding/reparation af 
 antenner/antenneanlæg

●  Etablering af ex. tilslutninger 
 samt fordeling af antennesignal
●  Tilslutning og fordeling af 
 Sydfyns Intranet/TDC kabel TV og   
 fællesantenner (TV/EDB/TLF.)

●  Licitation/tilbud på nybyggeri

●  Autoriseret forhandler af 
 Canal Digital og Viasat
 

RING OG VI KOMMER 
OG GIVER ET
UFORPLIGTENDE TILBUD

Entreprenør med speciale i 
ledningsarbejde
Entreprenørfirmaet 
J. Clausen er hjem-
hørende i Svendborg 
og virker hovedsage-
ligt i lokalområdet. 
Firmaet beskæftiger 
sig med allround 
entreprenøropgaver, 
og er specialiseret 
indenfor kloakering, 
vand- og øvrige led-
ningsarbejder

”Gennem årene har vi specia-
liseret os i ledningsarbejde 
generelt – herunder diverse 
typer udgravninger som f.eks. 
kabelrender”, beretter admi-

nistrerende direktør Henning 
Klit Hansen. ”Vi har en stor 
kundegruppe på det felt – bl.a. 
Svendborg Kommune, Svend-
borg Fjernvarmeværk, Svend-
borg Vandforsyning, Vindeby 
Vandværk og Sydfyns Elforsy-
ning. Vi henvender os mest til 
erhvervssegmentet men løser 
også mange opgaver for priva-
te. Det kan f.eks. være kloakre-
novering, vandstik, afretning 
af parkeringsarealer og diverse 
anlægsopgaver som indkørsler, 
stensætninger samt diverse be-
lægningsopgaver.”

En typisk by-entreprenør

”J. Clausen er en typisk by-en-
treprenør – udover vand-, el-, 
og fjernvarmeværkerne har 
vi mange samarbejdspartnere 
i VVS-branchen, hvor man 

f.eks. gør brug af vores kompe-
tencer i forbindelse med vand-
stik. Endelig er renovering og 
nyanlæg af huskloaker store 
aktiviteter for os. I vinterhalv-
året er vi typisk omkring 10 
mand i marken, mens tallet 
om sommeren ligger på 15-20 
personer.  Vi beskæftiger spe-
cialarbejdere, der via løbende 
kursusdeltagelse og efterud-
dannelse er med til at sikre et 
højt fagligt niveau – f.eks. på 
kloakområdet.” 

Hurtig udrykning

”Virksomhedens indehaver 
Tonny Madsen ejer en række 
Svendborg-virksomheder. Vi 
deler vores tids- og personale-
mæssige ressourcer og kan på 
den måde supplere hinanden 
i spidsbelastningssituationer. 

Vi er specielt gode til hurtig 
udrykning og aflastning i kri-
sesituationer. J. Clausen har 
licitation på ledningsbrud og 
kan stå klar indenfor en time. 
Det kræver, gode, stabile og 
omstillingsvillige medarbej-
dere – og det har vi. Hos os 
skal man kunne holde mange 
bolde i luften – hele tiden.”

Entreprenør J. Clausen · Rytterhaven 7 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 20 34 90 · kontoret@jclausen.dk · www.jclausen.dk
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Entreprenør til lands, til 
vands og nu også i luften

Tonny Madsen, Skot-
landsvej i Svendborg 
er vognmand og en-
treprenør. Han har et 
solidt greb om forret-
ninger både til lands 
og til vands. Og med 
lidt god vilje kan man 
nu også sige i luften

I en i forvejen næsten endeløs 
række af lastbiler, sandpum-
pere, gravemaskiner og special-
køretøjer anskaffede han i 2006 
en for- og sættevogn med en gi-
gantisk kran af mærket Fossi 
110, der har en kapacitet på 
110 tons svarende til, at den 
kan løfte 75-100 personbiler 
på en gang op i de højere luft-
lag. Det kommer den nu nok 

ikke til lige med det samme, 
men når foråret melder sig om 
en måneds tid, skal kranen 
give omkring 800 lystbåde en 
lufttur fra kajkanten i lystbå-
dehavnen og til det våde ele-
ment.

Ny oplagsplads

Det er velkendt, at der er travl-
hed i entreprenørbranchen. Op-
svinget har bidt sig fast, og i 
virksomheden på Skotlandsvej 
er man ikke passive tilskuere 
til opsvinget.
I 2007 har man foretaget en 
stor udvidelse, idet man har 
købt NCC’s oplagsplads på Hel-
dagervej. Det betyder, at Tonny 
Madsen kan flytte en væsentlig 
del af nedbrydningsaktiviteter-
ne fra Skotlandsvej.
På Heldagervej er der fast 
underlag, som er en miljøge-

vinst, og samtidig bliver der 
bedre plads til knusning af 
beton, brokker og bygnings-
dele, som i vid udstrækning 
genbruges til vej – og havne-
fyld.
På Skotlandsvej er der nu 
bedre plads til vognmands-
forretningen, som får udvidel-
sesmuligheder.

Alt det andet

Entreprenørvirksomheden Ton-
ny Madsen A/S er 25 år gam-
mel og startet som en enkelt-
mandsvirksomhed af Tonny 
Madsens morfader. Der er i 
dag omkring 70 medarbejdere 
i virksomheden. En broder 
– Claus Madsen – tager sig 
bl.a. af lystbådene. Sandpum-
perne Sandholm og Flintholm 
bruges til oprensning af sejl-
render og til indsejling af sø-

materialer. Skipperen på dis-
se opgaver er Frits Dalgaard. 
Tonny Madsens hustru He-
lene Madsen er kørselsleder, 
og Jørgen Skovgaard Hansen 
tager sig af afdelingen for 
specialtransporter.
Tonny Madsen har sikkert et 
skrivebord i virksomheden, 
men er for det meste på farten. 
I den ene ende af landet er der 
gang i nogle anlægsarbejder, 
mens der saneres ejendomme 
i bl.a. Odense. Der skal også 
lige ses indenfor i Ringe, hvor 
man har en afdeling for brug-
te byggematerialer. Og så er 
der Sydfyns Genindvinding 
på Koupiovej og J. Clausen 
ApS i Rytterhaven – begge i 
Svendborg – som er selskaber, 
der er knyttet til Tonny Mad-
sen A/S.

Skotlandsvej 3 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 14 14 · www.tonny-madsen.dk · kontoret@tonny-madsen.dk
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Flemming Chresten RuneUlf DortheKenth Jarl

VI ER KLAR BESØG OS

FYN    PC Pblå    
C

Vestergade 68 & 103 · 5700 Svendborg
Tlf. 6222 0844   · FYNPC.DK

Komplet sæt 5.900,- kr. excl. moms.
Opsætning på adressen kr. 360,- kr.

Intel P4
3000/512
Win XP
17” TFT

  NETOP NU!

Vi har alt, hvad du behøver!
næsten

Kun de 
bedste 
råvarer!

VERDENS MINDSTE PC FABRIK

Vil vinde det sydfynske  
kloakmesterskab
Entreprenør, murer-
virksomhed og aut. 
kloakmester Albert 
Kristensen ApS i Tved 
har ingen ambitioner 
om at være områdets 
største entreprenør, 
men har stor lyst til at 
vinde det sydfynske 
kloakmesterskab

– Vi er to kloakmestre i firmaet, 
siger Albert Kristensen. – Vi 
sætter en stor ære i at være 
hurtige, når kunderne ringer, 
og der er problemer med deres 

kloakker.

Akut-opgaver

Albert Kristensen, der er 38 
år, etablerede sig i 2001 entre-
prenør, murer- og kloakme-
ster i Tved.
– Vi er fire mand i virksomhe-
den, oplyser Albert Kristensen. 
Jeg er udlært tømrer i 1988 og 
blev i 1995 autoriseret kloak-
mester. Min medarbejder Per 
Toft Rasmussen er også kloak-
mester, og det betyder, at vi er 
ret gode til at rykke hurtigt 
ud ved akut-opgaver.
– Det gælder om at finde fej-
len hurtigt og undgå store 
opgravninger. Vi har moderne 

TV-udstyr til inspektion af 
kloakledningerne, så vi hur-
tigt kan lokalisere fejlene og 
foretage punktrenoveringer.
Albert Kristensens firma 
samarbejder med Ribol-Ser-
vice på Ryttervej i Svendborg 
om slamsugning. 

Nybyggeri og renovering

Entreprenør og kloakmester 
virksomheden går fint i spænd 
med murervirksomheden. Al-
bert Kristensen vil gerne bygge 
huse og foretage renoveringer.
– Vi kan med kloak, jord og 
betonarbejdet klare alle job 
fra byggemodning til færdigt 
byggeri, siger Albert Kristen-

sen.
– For tiden bygger vi en villa 
i en ældre udstykning i Tved, 
hvor der skulle funderes med 
pæle. Vi er også i gang med 
renovering af Tved Kro, hvor 
vi skal indrette en bolig i den 
tidligere krostue. 
– Vi har en blanding af private 
kunder, boligselskaber og virk-
somheder, hvor vi er underen-
treprenør, siger Albert Kri-
stensen. I nogle tilfælde støber 
vi fundamenter og udfører klo-
akarbejdet, og i andre tilfælde 
har vi hele entreprisen. Vi læg-
ger vægt på kvalitet i arbejdet 
og på at holde hvad vi lover.

Albert Kristensen ApS 
Trappehavevej 6 · Tved 
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 22 88
albert@kristensen.mail.dk
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Attraktive andelsboliger

Siden 2002 har Bygge-
firmaet Jørgen Jensen 
Skårup A/S bygget 
cirka 50 andelsboliger 
om året. Firmaet op-
køber jord og udvikler 
de enkelte projekter i 
tæt samarbejde med 
lokale landinspek-
tører, arkitekter og 
håndværkere  

”Vores boligprojekter kører 
i faste rammer, men bliver 
– bl.a. hvad størrelse og ma-
terialevalg angår – i udpræ-
get grad justeret ind efter 
kundernes ønsker”, fortæller 
direktør og indehaver Jørgen 
Jensen. Vores kunder skal 
have nøjagtigt den bolig, de 
ønsker og er derfor med i hele 
processen. Folk har frit valg 

– fra klinker, fliser, gulve og 
skabe over hårde hvidevarer 
til malerarbejde m.m.” 

Absolut topklasse

”Alle boligtyper har gulvvar-
me og befinder sig i den abso-
lutte topklasse, når det gæl-
der isolering. For en 89-109 
m2 bolig ligger det månedlige 
varmeforbrug således på ca. 
500 kr. Et andet speciale er 
flotte glaskarnapper og ind-
byggede carporte. Samtlige 
boliger leveres med fuldt fær-
dige haveanlæg med Holme-
gaardsten og bøgehække om 
hele matriklen. Prismæssigt 
er vi meget konkurrencedyg-
tige, og projekterne afleveres 
altid i den aftalte kvalitet til 
den aftalte tid og pris.”

Nye andelsboliger  
på Nørrelund i Skårup

I dejlige omgivelser centralt 
i Skårup med stiadgang til 

Oluf Ringsvej, tæt ved skøn 
natur, offentlig transport, 
skole og indkøbsfaciliteter m.v. 
og få km. fra Svendborg op-
føres 18 nye andelsboliger i 
2 etaper. Boligerne opføres i 
typerne 71 m2, 89 m2, 109 m2 
og 130 m2 og forventes indflyt-
ningsklare mellem d. 1. juli og 
1. oktober 2007. Andelshaver 
har i forbindelse med opstart 
af projektet mulighed for at 
ændre boligerne efter eget be-
hov, herunder bl.a. valg af ma-
terialer, ligesom andelshaver 
har mulighed for at tilkøbe 
carport og / eller glaskarnap 
ved køkken. Salget er godt i 
gang, og der er kun få ledige 
boliger tilbage.

Nyt Andelsboligprojekt 
på Thingsagervænget i 
Hesselager

Nye andelsboliger opføres 
centralt midt i Hesselager by 
tæt ved gode indkøbsmulig-

heder, smuk natur med kort 
afstand til Lundeborg havn 
og badestrand, Stokkebæk ba-
destrand og Elsehoved. Boli-
gerne opføres i størrelserne 72 
m2, 89 m2, 110 m2 og 130 m2. 
Et antal 110 m2 boliger kan 
udvides til 130 m2. Vi har al-
lerede mange henvendelser på 
disse attraktive boliger. 

Referencer 
– Jørgen Jensen  
Skårup har bl.a. opført 
andelsboliger på:

Rødbyhøjen, Thurø, 
5700 Svendborg 
Tingmarken, Tåsinge,
5700 Svendborg 
Frøvænget, Stængelvænget 
og Bladvænget 
ved Gl. Skårupvej, 
5700 Svendborg 
Sundhaven, Troensevej i 
Vindeby, 5700 Svendborg 
Hasselvænget, Lundeborg, 
5874 Hesselager

Byggefirmaet Jørgen Jensen · Skårup A/S · Englandsvej 6 · 5700 Svendborg 
Tlf. 62 23 11 28 · info@jorgen-jensen-skaarup-as.dk · www.jorgen-jensen-skaarup-as.dk
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2.951,-
Hus på 135m2  boligareal
Selvrisiko kun kr. 1.060,-

Ring efter br
ochure

Odensevej 8A · 5700 Svenborg 
Tlf. 62 21 44 88 

fomo@fomo.dk · www.fomo.dk

Ramsherred 5 • Indgang C • 1. sal tv. • 5700 Svendborg
 Tel. 6223 3737 • erhverv@svendborg.dk • www.svendborg-erhverv.dk

Vækst med holdepunkt
På Sydfyn er vækstgrundlaget solidt og blomstrende.

Nye og gamle virksomheder udvikler sig med
god støtte fra Svendborg Erhvervsråd.

_ vi brænder for erhvervslivet
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Fremtid med styrke
Med to helt nye super-
produkter går Jakob 
Albertsen A/S frem-
tiden fortrøstnings-
fuldt i møde

I en del  år har den meget 
stærke FBE-maling sikret, at 
Lindøskibes ballastrør kunne 
tåle saltvand i 40 år og altså 
betydeligt længere end gal-
vaniserede rør. Men direktør 
John Moritzen søgte nye pro-
dukter, der ikke var så afhæn-
gige af lokal skibsproduktion. 
Og fra nytårsskiftet fik han 
to appelsiner ned i turbanen: 
eneforhandlingen i Danmark 
af  Chestertons keramisk for-
stærket epoxy  polymer og af 
Sponge Jets højteknologiske 
sandblæsning og afrensning.
– Kompositten er ekstremt 

stærk. Når alle andre malin-
ger giver op, tager den over, 
siger direktør Moritzen, der 
mener, der er et stort marked, 
fordi det er så velegnet til pum-
per, ventilation, ventiler og rør, 
som efter en behandling får en 
meget længere levetid. 
Den store danske pumpefa-
brik Grundfos har i høj grad 
opdaget produktet og lader 
Jakob Albertsen A/S behand-
le f.eks. pumper til svømme-
haller, så de holder sig pæne 
og velfungerende i mange år i 
det krævende klorvand. 
Kompositten egner sig også 
til slidte pumper eller pumper 
med utæthed. En ny stor pum-
pe kan koste kr. 170.000,  men 
for bare 30.000 kroner bygger 
vi den op som en helt ny i sam-
arbejde med en maskinfabrik. 
– Den bliver bedre end at købe 
en  ny, siger Moritzen

Ren rengøring

Hvad har sandblæsning og 
højtryksrensning til fælles? 
Det sviner meget. Sponge Jet 

er velegnet til afrensning af 
alle belægninger på metal, 
glasfiber og bygninger – og 
helt uden at svine. 
– Alle de steder, hvor sand  
kan ødelægge, og man ikke 
kan bruge vand, er Sponge Jet 
en god løsning, der kun fjerner 
præcis det, man ønsker.
Sponge Jet kan give en grim 
maskine en perfekt overflade, 

mens der arbejdes i rummet. 
Og direktøren  fremhæver 
også, at bagefter er der ikke 
en stor bunke sand, der skal 
køres væk. De små gum-
mistykker, der virker som 
svampe, renses i en speciel 
maskine, og kan bruges i alt 
10 gange. Kun de giftige ting 
behøver man at køre til Kom-
munekemi. 

Jakob Albertsen A/S
Aasiaatvej 5a · 5700 Svendborg

Tlf: 6220 2058
www.jakob-albertsen.dk

”Sandblæsningen” før ARC MX 2 slidbelægning (SA 2,5 min. - profil ca. 100 my.) 
blev udført på ENV kulmølleværksted, på grund af den næsten totalt støvfrie 
Spongejet blæsning med sponge. Derved  sparedes tid og omkostninger til transport 
til konventionel sandblæsning og eventuelle omkostninger til sandblæsningstelt. 
Med høreværn var det muligt for medarbejdere og udføre andre opgaver i 
værkstedet. samtidig med Spongejet blæsningen.  

Anvendt Sponge. fejes op 
for genbrug op til 5 – 10 x.

ERHVERV FYN



Nordea Bank  
har succes med  
rådgivning

Både indenfor 
erhvervs- og privat-
kundesegmentet 
efterspørger bankkun-
derne i stigende grad 
rådgivning i takt med 
at almindelige bank-
forretninger bliver 
mere og mere kom-
plicerede 

”Nutidens bankkunder efter-
spørger kvalificeret rådgiv-
ning – et ønske vi imødekom-
mer”, fastslår bankdirektør 
Ulrik Feveile Nielsen. ”Blandt 
andet som følge heraf har vi 
de senere år oplevet en dra-
matisk nettofremgang i antal-
let af aktive kunder. Antallet 
af Fordel Plus kunder i det 
sydfynske område er således 
steget med ikke mindre end 
40% siden 2003.”

God kemi og  
netværkssamarbejde

”Nordea Bank tæller i Svend-
borg-området 39 medarbej-
dere fordelt på 5 afdelinger. 

Filialerne i Byparken, Gud-
bjerg, Ollerup og på Tåsinge 
tager sig primært af privat-
kundemarkedet, mens hoved-
afdelingen i Svendborg midtby 
også huser bankens erhvervs-
afdeling. Nordea Banks 4 er-
hvervskunderådgivere forstår 
at skabe en god kemi i sam-
arbejdet med erhvervslivet. 
Vi møder lige så tit kunderne 
ude på virksomhederne og i de 
forskellige netværk, vi i øvrigt 
deltager i, som vi møder dem 
her i banken. Selv deltager jeg 
på netværksniveau i diverse 
klubber for erhvervsfolk, li-
gesom jeg er aktiv i det lokale 
idrætsliv som fodboldtræner i 
Tåsinge FB.” 

Den nyeste viden på 
boligområdet

”De mange nye spørgsmål, 
der i disse år rejser sig om-
kring finansiering af boliger, 
har medført et stort behov for 
kvalificeret rådgivning. F.eks. 
er der kommet utroligt mange 
nye typer lån på markedet, og 
naturligvis efterspørger vores 
kunder den nyeste viden på 
området. Skal renten være 
fast eller variabel? Skal man 

vælge at betale afdrag, eller 
skal lånet være afdragsfrit? 
Skal renten genforhandles 
årligt, eller kan man med for-
del vælge andre terminer? At 
kombinere alle disse mulighe-
der på den helt rigtige måde 
er en stor udfordring – ikke 
mindst for førstegangskøbere 
– men det er også lige præcis 
her, vi kommer på banen.”

Specialister i pensions- 
og formuerådgivning

”Også pensions og formue-
rådgivning er sammen med 
skatteoptimering vigtige ele-
menter i Nordea Banks råd-
givningspalet. Dyrere huse 
og afdragsfri lån stiller store 
krav til ens pensionsplanlæg-
ning. Ønsker man som pensio-
nist at blive boende i eget hus 
og samtidigt have et rimeligt 
rådighedsbeløb, gælder det om 
at etablere et optimalt samspil 
mellem pensioner, frie midler 
og formue. Vores specialister 
uddannes på Forsikringsaka-
demiet og rådgiver på et me-
get højt niveau.” 

Støtte til sydfynske  
initiativer

”På basis af indsendte ansøg-
ninger sponserer vi gennem 
Nordea Danmark Fonden en 
række sydfynske initiativer 
– såvel på det sportslige som 
på de sociale og kulturelle 
områder. Vi støtter mere end 
30 forskellige foreninger med 
små og store beløb. F.eks. har 
vi bidraget til udvidelsen af 
klokkesortimentet i Fredens 
Kirke, ligesom vi har ydet 
støtte til diverse bog- og cd-
udgivelser. Hvert år støtter 
vi operaen på Valdemars Slot, 
det årlige Vinterjazz arran-
gement samt diverse løbende 
arrangementer. Nordea Bank 
uddeler bredt til så mange 
forskellige initiativer som mu-
ligt.”         

    

Nordea Bank 
Svendborg Afdeling
Centrumpladsen 8  
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 52 21
www.nordea.dk

Mandag-onsdag: 
10.00-16.00
Torsdag 10.00-17.30
Fredag 10.00-16.00
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Hver eneste bog, der 
udgår fra forlaget  
X-Press-it i Vester 
Skerninge, er forskellig 
fra den foregående

Læselysten hos børn stimu-
leres allerede, før barnet 
selv kan læse. Højtlæsning 
for børn af forældre, familie-
medlemmer eller pædagoger 
i børnehaven giver de små en 
livslang lyst til bogen.
En af dem, der yder et væsent-
ligt bidrag til læselysten hos 
børn, er forlæggeren Ejnar 
Hansen i Vester Skerninge. 
Han er indehaver af forlaget 
X-Press-it, der adskiller sig 
væsentligt fra andre i bran-
chen: Oplaget på hans bøger 
er meget beskedent, nemlig 
kun én af hver.
– Der er tale om en helt person-
lig bog, hvor den, som bogen til-

egnes, er hovedperson, og hvor 
også navne på familie og venner 
indgår, siger Ejnar Hansen.
– Grundfortællingen kan være 
eventyr, babybog, søskende-
bog eller et væld af tematise-
rede bøger som f.eks. bøger om 
rumvæsener, fodbold, lystfi-
skeri. Bogen kan også handle 
om et besøg i zoologisk have 
eller cirkus, hvor barnet er 
hovedpersonen og ser sig selv 
som aktiv deltager i bogens 
handling.

Juletravlhed i januar

– Alle vore bøger er forskellige 
og ligger ikke på lager, siger 
Ejnar Hansen. Vi har de man-
ge grundbøger liggende på 
en stor computer. Når så be-
stillingen med alle relevante 
oplysninger om modtagerens 
navn, fødested, øjenfarve, da-
toer mv. er leveret i skema-
form direkte eller via nettet, 
går vi i gang med at producere 

bogen med den unikke tekst 
i flotte farver og indbundet 
på samme måde som andre 
gængse bøger.
– Bogen er både første og sid-
ste udgave, så den forsynes 
ikke med byttemærke. Vi 
handler direkte over internet-
tet og gennem samtlige bog-
handlere i Danmark.
Ejnar Hansen oplyser, at for-
laget har meget travlt op til 
jul, idet den personlige bog er 
en populær julegave til børne-
børnene. Men juletravlheden 
fortsætter i januar og langt 
hen på foråret.
– Jo, det er fordi andre ser 
vore bøger, som har ligget un-
der juletræet. Det inspirerer 
til, at sådan en må de også 
have, siger Ejnar Hansen.

X-Press-it · Kærvej 39 · 5762 Vester Skerninge  · Tlf. 62 24 45 02  · www.x-press-it.dk

Din helt personlige bog
ERHVERV FYN

Revisionsfirmaet 
Kaj Aage Rasmussen

                                                     
REGISTRERET REVISOR

Odensevej 59
5700 Svendborg
Telefon 62 21 77 86
Fax 62 21 77 66
E-mail: kar@k-a-r.dk

– gi’r en fornuftig løsning!
mail@kimstransport.dk · www.kimstransport.dk
LANDEVEJEN 117 · 5883 OURE · TLF. 62 28 13 09 · MOBIL 40 21 28 92

KIM LARSEN

KØKKEN
● Montering af køkken
● Montering af bad 
● Montering af garderobe

TRANSPORT
● Kurérkørsel
● Chaufførafløser
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– også leverandør af inspiration
Byggeudstillingen 
hos Jens Schultz a/s 
åbnede i september 
2006. Fra dag et har 
den tiltrukket stor 
interesse fra såvel 
privat- som håndværks-
kunder. Primo marts 
slår firmaet dørene  
op for en ny afdeling 
med erhvervs- og  
profilbeklædning 

”Efter bare et halvt år på 
banen kan vi glæde os over, 
at idéen om at skabe en at-
traktiv byggeudstilling som 
showroom for branchens ny-
este kvalitetsprodukter har 
vist sig at være bæredygtig”, 
fortæller en tilfreds direktør 
Stig Bøgh. Omkring 2000 fa-
milier har allerede været på 
inspirationstur i de 600 m2 

byggeudstilling.

Partnere

”Omkring byggeudstillingen 
samarbejder vi med en lang 
række dygtige og kompetente 
lokale håndværksmestre – ”JS 
partnere” – hvis visitkort er 
tilgængelige for publikum i ud-
stillingen. Disse håndværkere 
har vi inddelt i 3 hovedgrupper: 

tømrere, murere og øvrige hånd-
værk, hvor sidstnævnte gruppe 
omfatter f.eks. entreprenører, 
anlægsgartnere og VVS’ere.” 

Fra belægningssten til  
villaventilation

”Overordnet set fungerer ud-
stillingen som en konstant 
opdateret definition på fremti-
dens hus, som det tager sig ud 
i professionelt håndværksper-
spektiv. Vores kunder får f.eks. 
råd og vejledning omkring et 
stort udvalg af især fliser og 
trægulve. Desuden kan man 
ved selvsyn få overblik over, 
hvordan byggebranchens nye-
ste produkter ser ud og funge-
rer. Mursten, tagsten, vinduer, 
døre, dørgreb, belægningssten, 
centralstøvsugere og avance-
ret computerstyret system til 
effektiv villaventilation.” 

Nye bademiljøer med  
indbygget inspiration

”Hos os kan man opleve byg-
gebranchens mange produk-
ter i et levende miljø, og pub-
likum lader sig i stort omfang 
inspirere af de nye spændende 
muligheder, der vises i udstil-
lingen. Vi tænker frem i tiden 
og udvikler konstant nye løs-
ninger og koncepter, fortæller 
salgsleder Kim Jensen. Ek-
sempelvis har vi netop indviet 
en ny udstillingssektion med 
forskellige aktuelle baderums-
møbler. Ultimo februar har vi 
endvidere ansat en tømrerud-
dannet salgsmedarbejder, og 

hermed optimerer vi rådgiv-
ningsindsatsen, hvad målret-
tethed angår.”   

Arbejds- og  
profilbeklædning

”Primo marts introducerer vi 
en ny afdeling med erhvervs-
beklædning, som får til huse 
i den ”gamle” udstillingsbyg-
ning. Afdelingen tæller 2 kom-
petente medarbejdere – en sta-
tionær salgsmedarbejder og en 
”kørende” konsulent. Hoved-
produkterne bliver arbejdsbe-
klædning og sikkerhedsudstyr 
– herunder fodtøj”, fortæller 
Stefan Lund Hansen, der er 
ekstern sælger med ansvars-
området arbejdstøj. ”Derud-
over vil vi være leveringsdyg-
tige i profilbeklædning som 
dækker fra f.eks. arbejds/vind-
jakker med påtrykt firmalogo 
til jakkesæt med diskret bro-
derede logoer på reversen. Den 
ny afdeling får mærkevarerne 
Kansas, Mascot og Snickers på 
programmet, og indenfor fodtøj 
bliver det Sika og Brynje, der 
sætter dagsordenen. Snickers 
og Brynje produkter repræsen-
terer en repertoireudvidelse, 
idet de er helt nye navne i Jens 
Schultz sammenhæng. Den ny 
afdeling byder også på kvalifi-
ceret råd og vejledning inden-
for generel profilering. Endelig 
vil Jens Schultz a/s fortsat 
være stedet med rådgivning i 
højsæde, også når det gælder 
logotryk og ditto broderi på ar-
bejds- og profilbeklædning.” 

Jens Schultz A/S  
Odensevej 116 

5700 Svendborg 
Tlf.: 62 21 24 28

www.js.by 

Byggeudstilling
Tlf. 62 17 29 60

www.js.by

Åbningstider:
Man-fred. 10.00-17.00

lørdag 10.00-13.00
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Det er højsæson for
handel med lystbåde

 
Sidder på Thurø og 

handler både lokalt  

og internationalt 

Bjarne Huusfeldt, der 

er indehaver af Fyns 

Yachtbureau på Thurø, 

har siden 1982 for-

midlet køb og salg af 

alle typer lystbåde. 

Hans baggrund for at 

møde tillid hos købere 

og sælgere er ikke  

blot interessen for 

både, men at han er 

uddannet bådebyg-

ger efter den gamle 

mesterlære-tradition

– Det er spændende at være 
med til at købe og sælge både, 
siger Bjarne Huusfeldt. Med 
de moderne hjælpemidler, man 
har i dag, kan mit arbejde 
bedst sammenlignes med en 
ejendomsmæglervirksomhed. 
Blot drejer det sig ikke om 
huse, men om alle typer både, 
som interesserede købere kan 
få et første indtryk af ved at gå 
på min hjemmeside.
– Gennem internationale for-
bindelser – især Norge, Tysk-
land, Holland, Kroatien og 

Slovenien – har jeg et overblik 
over, hvad der sker på bådmar-
kedet. Der kommer hele tiden 
nye både og med den generelle 
velstandsstigning er der man-
ge, der køber båd for første 
gang eller ønsker at skifte til 
en større og bedre båd.

Købers konsulent

Fyns Yachtbureau repræsen-
terer en del populære europæ-
iske bådværfter. Fra Estland 
forhandles Stormer 7, som er 
en velbygget all-round båd. 

Fra Frankrig kommer både 
fra Bênêteau og Wauquierz.
– Foruden køb og salg tager 
jeg mig også af finansiering 
og forsikring. siger Bjarne 
Huusfeldt. Jeg bliver ofte 
kontaktet af en køber, der er 
ved at handle privat med en 
bådejer. Så tager jeg med ud 
og ser båden og hjælper køber 
med en vurdering og den en-
delige handel. I de tilfælde er 
jeg købers konsulent, og det er 
køber, der betaler for min as-
sistance.

  ················· FYNS YACHTBUREAU · Tlf. 62 20 58 15 · www.fyns-yacht.dk · mail@fyns-yacht.dk
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Skal være entreprenør for at 
bryde sig om at bryde ned
Bent Jørgensen A/S i 
Svendborg og Årslev 
har ikke noget imod 
at bryde ned. – Det 
kan man leve af, siger 
John Andersen, som 
er direktør sammen 
med Bent Jørgensen i 
entreprenørselskabet, 
der blandt mange 
andre opgaver for 
tiden sanerer i byer 
og rydder op i gamle 
udtjente bygninger på 
landet

Entreprenørfirmaet Bent Jør-
gensen i Årslev har eksisteret 
længe, men fra begyndelsen 
af 2006 har man forenet Bent 

Jørgensens erfaring med 
den faglige kompetence, som 
John Andersen tilførte, da 
selskabet blev omdannet til 
aktieselskab med Bent Jør-
gensen og John Andersen som 
direktører. 
Med den bredere profil har 
Bent Jørgensen A/S også 
opnået at få et kraftigt tag 
i opsvinget. Nu godt et par 
år efter dannelsen af selska-
bet er der knap 30 ansatte i 
virksomheden. Der er gang i 
kabelarbejder, og ordrebogen 
omfatter også bygge- og an-
lægsopgaver i større stil, men 
man er selvfølgelig ikke ophørt 
med den mindre komplicerede 
afdeling for nedbrydning.

Store anlægsarbejder

John Andersen, der er 44 år, 
har en uddannelse som tøm-
rer og bygningskonstruktør  
og har haft ledende stillinger 

i bl.a. MT Højgaard. Hans 
energi bliver brugt på at følge 
med i markedet og udarbejde 
tilbud og få aftalerne i hus.
Opgaverne spænder vidt fra 
hoved- og totalentrepriser, an-
lægsarbejder, udskiftning af 
forurenet jord. De fleste opga-
ver er i Odense-området og på 
Sydfyn, men der er som regel 
et par mand i gang et eller an-
det sted i Jylland.
– Vi har andel i Sydfyns El-
forsynings store anlægsopgave 
med nedgravning af lysleder-
kabler til TV, bredbånd og tele-
foni, siger John Andersen.

Stabilisere huse som 
synker

– Forrige år overtog vi et 
firma i Randers, der havde 
specialiseret sig i at stabili-
sere ældre og nyere huse, hvor 
mure slår revner og synker, 
fordi fundamenterne sætte sig 

eller direkte er sjusket lavet, 
fortæller John Andersen.
– Vi kan gå ind i husene og 
ved hjælp af små, men kraf-
tige maskiner kan vi foretage 
en minipilotering, som stabi-
lisere huset uden, at man 
behøver den helt store og gen-
nemgribende og kostbare ope-
ration for at redde huset.
– Med de medarbejdere, vi nu 
har, og den brede erfaring, som 
virksomheden besidder, er vi 
meget fleksible. Vi har opbyg-
get gode samarbejdsrelationer 
til store byggefirmaer, og vi er 
ofte også underleverandører 
til kolleger i branchen, siger 
John Andersen, der som 44-
årig direktør har fuld fart på.
– Planen er, at vi fortsat vil 
udvikle virksomheden, siger 
John Andersen. – Bent Jørgen-
sen har skabt et godt grundlag 
for virksomheden, som vi så 
kan bygge videre på.

Glentevej 13 · 5700 Svendborg · Erhvervsvangen 5 · 5792 Årslev · Tlf. 65 99 17 37 · 40 36 17 37 · jabj@sydfynsmail.dk
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En Gazelle-virksomhed med 
solidt afsæt i det sydfynske

De nye ejere er Morten Niel-
sen, Jeppe L. Sonne og Lars 
Præst. De har henholdsvis 
fem, fire og tolv års ancien-
nitet i virksomheden og udgør 
i dag direktionen, med Lars 
Præst som administrerende 
direktør.

Bred faglig kompetence

Sammen med de øvrige med-
arbejdere i SH-Group er den 
nye ledelse kommet godt fra 
start. Med en gazelleagtig 
udvikling i ordrer og antallet 
af medarbejder har man på et 
par år fordoblet omsætningen 
og er gået fra godt 60 medar-
bejdere til ca. 125.
- Vi arbejder i et globaliseret 
marked, siger leder af salgs- 
og marketingafdelingen Jim-
my Gehring. Det skræmmer 
os ikke at skulle konkurrere 
med de bedste i udlandet. Vi 
har i kraft af vore medarbej-
dere, vort produktionsanlæg 

og vor serviceorganistaion 
det, som betyder mest, nemlig 
en bred faglig kompetence.
- Vi har et godt kendskab til 
alle former for industri- og 
fødevarevirksomheder og kan 
tilbyde hurtig og fleksibel ved-
ligeholdelse. Vores reference-
liste i et godt visitkort og SH-
Group har et godt omdømme.

Komplicerede reserve-
dele

Morten Nielsen, der er leder 
af produktions- og konstrukti-
onsafdelingen, er ikke i tvivl 
om, at virksomhedens styrke 
og fremgang ligger i den fag-
lige kompetence, som er til 
stede.
På vedligeholdelsesområdet 
er vor styrke hurtighed. Vore 
kunder skal ikke vente på re-
servedele og udskiftning ved 
nedbrud. Vi både lagerfører 
og kan fremstille komplice-
rede reservedele til gavn for 

produktionsvirksomheder. 
SH Groups afdelinger tæller: 
Maskinværksted, montage-
værksted, lager og produktion 
af såvel alm. stålkonstruktio-
ner men også en afdeling som 
kun arbejder i rustfrit stål, 
herunder fremstilling af spe-
cialmaskiner. 
Morten Nielsen påpeger, at 
SH-Group også yder teknisk 
support, og kunderne får 
den samme kontaktperson i 
virksomheden fra opgave til 
opgave. Der er omkring 20 
ingeniører, teknikere og kon-
tormedarbejdere.

Afvekslende opgaver

- Når der drejer sig om ideer 
og design, kan vi både trække 
på erfaring og nytænkning, 
siger Morten Nielsen. Vi er 
godt kendt i faglige kredse, 
og lokalt er vi kendt som en 
god arbejdsplads, der godt 
nok stiller høje krav til nye 

medarbejdere, men også giver 
hver enkelt stor indflydelse på 
at tilrettelægge egen arbejds-
dag.
- Det spændende ved vor ar-
bejdsplads er de mange for-
skelligartede opgaver, som vi 
kommer ud for. Vi har derfor 
meget at tilbyde både nuvæ-
rende og kommende medar-
bejdere.  
- Er man godt uddannet og 
fleksibel og ønsker afvekslen-
de og udfordrende opgaver, så 
giver SH-Group i kraft af sin 
dynamik store muligheder for 
hurtigt at få et selvstændigt 
ansvar.

SH-GROUP AS · KUOPIOVEJ 20 · 5700 SVENDBORG · TLF. 62 21 78 10 · www.shgroup.dk · sh@shgroup.dk

Kontinuitet og engagerede medarbejdere har altid været kendetegnet for SH-Group A/S på Kou-
piovej i Svendborg. Virksomheden har opereret fra Svendborg siden 1974, og da den tidligere ejer 
Jens Nielsen i 2005 ønskede at gennemføre et generationsskifte, blev det meget naturligt fra 
kredsen af medarbejdere, de nye ejere skulle findes



Han var stensikker  
allerede som 12-årig

Allerede som 12-årig 
blev Lars Krøyer  
fascineret af sten. 
Det er snart 26 år 
siden, og det blev på 
en måde hans skæbne. 
Dengang var der  
noget, der hed arbejds-
drenge, og sådan 
en var han hos sten-
hugger Kurt Sandau i 
Svendborg

Da Lars Krøyer var færdig 
med skolen og skulle vælge 
erhverv, var han ikke i tvivl: 
Det skulle være noget med 
sten, og det har han aldrig 
fortrudt.
Hans mål var at tilegne sig 
alle sider af faget og blive 

selvstændig, og den mulighed 
opstod i januar 2005. Han 
etablerede sig på Islandsvej i 
Svendborg med en stor hal til 
maskiner og forarbejdning og 
med et kontor og udstilling. I 
bagagen havde han erfaring 
som produktionsleder hos 
bl.a. Henrik Madsen, Odense 
Natursten.

Køkken og bad

Når man ser sig om i Krøyer 
Granits moderne stenhuggeri, 
er der ikke mange mindelser 
om stenaldermandens primi-
tive værksted. Her er maski-
ner til at flytte og til at løfte 
og maskiner til at bore, skære 
og polere. Der er et omfattende 
lager af skiveskåret granit og 
komposit. Det sidste er et støbt 
materiale, hvor man i pro-
cessen kan bestemme farve, 
struktur og ikke mindst give 
produktet en større elasticitet.

– Granit er naturligvis det 
mest brugte materiale, siger 
Lars Krøyer. Og sådan vil det 
blive ved med at være. Granit 
har alle de gode egenskaber, 
et naturprodukt overhovedet 
kan tillægges. Når kompo-
sit alligevel finder en plads i 
markedet, er det bl.a. de ens-
artede farver.
– Vi har fået meget travlt 
med at fremstille bordplader 
til køkkener og badeværelser. 
Velstand og friværdi har gi-
vet mange husejere mod på at 
forny køkkener og badeværel-
ser i deres huse, og i langt de 
fleste helt nye huse ser vi også 
granit anvendt i meget stor 
udstrækning.

Granit til trapper

– Granit er ikke blot et smukt 
materiale. Alle ved også, at 
det er utroligt slidstærkt, si-
ger Lars Krøyer. Nu ser vi 

det vende tilbage til villaer og 
parcelhuse som trapper, både 
udvendigt og indvendigt.
– Trappen ind til et hus er 
nærmest som et visitkort. Det 
kan gøres virkeligt smukt og 
vil pynte på mange huse. Og 
så er det blevet overkomme-
ligt økonomisk at få en smuk 
trappe.
Lars Krøyer nævner også en 
anden anvendelse på et mere 
specielt sted, nemlig i lyst-
både. Han har været med til 
at indrette bad og køkken om 
bord i lystbåde fra TUCO-
Værft i Fåborg.

Krøyer Granit
Islandsvej 13 

 5700 Svendborg 
Tlf. 62 20 16 00
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Ny lakeringsvirksomhed 
i Svendborg
Autolak-Experten 
ApS er en nyetable-
ret virksomhed pr. 1. 
januar 2007. Firmaet, 
der lægger vægt på 
kvalitet, god service 
og levering til tiden, 
er i fuld gang med at 
etablere et netværk i 
lokalområdet

”Jeg har været så heldig at 

Jeg kunne starte produktio-
nen i min virksomhed lige fra 
dag et, idet lokalerne tidligere 
husede firmaet NB Autola-
kering”, fortæller indehaver 
Christian Poulsen. ”I løbet af 
foråret ansætter jeg en lær-
ling, og min målsætning for 
fremtiden er at beskæftige 
yderligere en svend udover 
mig selv, så vi bliver tre mand 
på værkstedet.”

En drøm går i opfyldelse

”Jeg er uddannet autolakerer 
ved Svendborg Motor Co. i 
1988 og har længe været på 

udkig efter egnede lokaler til 
at starte som selvstændig. Så 
når jeg nu har fået fod under 
eget bord, er det en drøm, der 
er gået i opfyldelse. Firmaet 
arbejder med alt indenfor 
autolakering – herunder for-
sikringsskader, men kan også 
tilbyde at lakerer andet in-
ventar bl.a. køkkenlåger, døre 
m.m. Kundegruppen tæller 
bl.a. bilforhandlerne KE Auto-
mobiler og Autohuset Krons-
bjerg. Autolak-Experten skal 
naturligvis i nær fremtid KS 
2000 certificeres, men kører 
allerede efter konceptet, og 

yder 2 års garanti på velud-
ført arbejde.  

Hasteopgaver med  
kort varsel

”Som enkeltmands foretagen-
de kan jeg med kort varsel 
træde til på skæve tidspunk-
ter og stå til disposition i 
forbindelse med løsningen af 
hasteopgaver. Autolak-Exper-
ten er en seriøs samarbejds-
partner. 

Autolak-Experten ApS
Aasiaatvej 7B 

5700 Svendborg
Tlf. 62 21 79 59

Mobil: 21 22 77 13
info@autolak-experten.dk

WWW.GH-VILLA.DK

Vi udfører opgaver på hus og hjem 
for både private, det offentlige 
samt erhvervslivet: 

· Om- og tilbygninger
· Tømrer- og snedkerarbejde
· Malerarbejde
· Reparation af murværk
· Klinke- og flisearbejde
· Lettere VVS-arbejde

Kyocera Business 
Partner

åbnes på Fyn
Kyocera Danmark A/S har valgt

 FKT A/S i Svendborg som Deres 
eneste business og loyalitets

 partner på Fyn

Tlf.  62 21 43 10               

Ørbækvej 13-15 - 5700 Svendborg

NYT PÅ FYN...
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Spånlundgårds Maskin  
Udlejning 
En lille virksomhed  
i vækst fra 2000 er 
Spånlundgårds  
personale vokset fra 
2½ medarbejder til 
i dag at tælle 8 med-
arbejdere fordelt på 
faggrupperne chauffø-
rer og maskinførere

”I løbet af foråret regner vi med 
at ansætte 2-3 nye kloakfolk/
rutinerede maskinførere”, for-
tæller indehaver Claus Wieben. 
”Også indenfor anlægsgartneri 
søger vi nye folk, da vi påtæn-
ker at etablere en egentlig 
anlægsafdeling. Spånlundgård 
favner vidt rent opgavemæs-
sigt. Grundlæggende udfører 
vi alt forefaldende entrepre-
nørarbejde i forbindelse med 
nybygning, om- og tilbygning 
samt reparation, vedligeholdelse 
og renovering.” 

Entreprenørarbejde: 

Gravearbejde, belægningsar-
bejde, nyanlæg, betonarbejde, 
asfaltskæring og diamantbo-
ring.

Kloakarbejde: 

Kloakrenovering, undersøgel-
ser ved lugt og rotteproblemer, 
kombineret slamsuger/spuler, 
Tv-inspektion, ledningslokali-
sering, kloakering i   det åbne 
land, tilslutning til offentlig 
kloak.

Maskinudlejning:

Lastbiler, kran, rendegraver, 
minigraver, minilæsser, mo-
torbør, pladevibrator, stamper 
etc.

Salg af grus og sten:

Vi leverer alle former for grus 
og sten, muldjord, støbemiks, 
knust beton og tegl m.m., som 
købes direkte hos leverandø-
ren og leveres til kunden til 

planlagt tid og angiven posi-
tion.

Ny moderne kombisuger

”På maskinområdet har vi 
netop investeret i en ny mo-
derne kombisuger/spuler til 
løsning af opgaver spændende 
fra spuling af hovedkloaker 
til specialopgaver som lo-
kalisering af ”forsvundne” 
kloakledninger. Sidstnævnte 
opgavetype løses ved hjælp af 
en avanceret detektor med en 
dybdefølende sonde, hvis sig-
nal går 4-5 meter ned i jorden. 
Derudover råder vi over en 
kloak-bil med indbyggede la-
ger – og værkstedsfaciliteter, 
kloak-tv og det hele. Når vi 
rykker ud med den medbrin-
ger vi helt fra starten alt nød-
vendigt grej og reservedele, 
fittings m.m. Med kloak-bi-
lens avancerede teknik kla-
rer vi alle opgavetyper. Vores 
speciale er strømpeforing og 
punktrenovering af kloaker. 
Vi kan gå op til 10-12 meter 
ind i et givet ledningssystem 
– f.eks. fra en brønd– og med 
stor nøjagtighed udbedre det 
lille stykke ledning, der er 
gået i stykker.”   

Kvalitet, fleksibilitet og 
fornuftige priser

”Hvad kundekredsen angår, 
kommer vi hele spektret rundt 
– lige fra hr. og fru Jensen til 
Svendborg Kommunes bolig-
foreninger. Hovedparten af 
vores kunder er private. På er-
hvervssiden har vi en del gode 
samarbejdspartnere blandt 
byggefirmaer og andre entre-
prenører. Via kvalitetssikring 
af alle arbejdsopgaver garan-
terer vi, at alt er på plads og 
udføres som planlagt – fra til-
budsgivning til aflevering af 
det færdige arbejde hos kun-
den. Spånlundgård står for høj 
kvalitet, stor fleksibilitet og 
fornuftige priser.” 

Nyborgvej 350 · 5881 Skaarup · Tlf. 62 23 18 91 · 40 45 30 60 · spaanlundgaard@mail.dk · www.spaanlundgaard.dk
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Allround regnskabsservice

Sydfyns Regnskabs-
service henvender sig 
til små og mellemsto-
re virksomheder. Kun-
dekredsen tæller bl.a. 
håndværkere, produk-
tions- og servicevirk-
somheder, landbrug, 
læger og tandlæger.

”Efter 19 gode år som revisor i 
BDO ScanRevision fik jeg lyst 

til at starte op for mig selv – et 
ønske jeg med etableringen 
af Sydfyns Regnskabsservice 
realiserede i september 2005”, 
fortæller indehaver Gitte Ro-
senbæk.” Som medlem af For-
eningen Danske Revisorer 
kan jeg få hjælp til spørgsmål, 
som jeg ikke umiddelbart selv 
kan besvare. Endvidere er 
jeg løbende på kurser, så jeg 
kan holde mig ajourført med, 
hvad der sker af ændringer i 
bl.a. skattelovgivningen. Det 
er medvirkende til at jeg står 
for troværdighed, professiona-

lisme og kvalitet i arbejdet. 
Jeg lover ikke mere end jeg 
kan stå inde for.” 

God kemi er vigtig

”I forholdet til kunderne er 
det af stor betydning for mig, 
at der hersker en god sam-
arbejdsmæssig kemi. Kunden 
skal have, hvad han/hun øn-
sker. Mine primære aktivitets-
områder er bogføring, regn-
skabs- og skatteassistance. 
Nogle kunder foretrækker 
at bogføre selv, mens andre 
bruger ”bunke-princippet”, og 
jeg er åben overfor begge sam-
arbejdsformer. Samarbejdet 
med de enkelte kunder tilret-

telægges efter forskellige mo-
deller, der alle er servicemin-
dede og lette at gå til.”

Ydelser af høj kvalitet

”De kunder som bogfører 
selv, giver jeg en grundig vej-
ledning, så deres bogføring 
danner et godt grundlag for 
udarbejdelse af drifts - og/el-
ler skatteregnskab. De, der 
vælger at lade mig bogføre, 
får at vide hvordan materialet 
bedst afleveres, så det er let og 
overskueligt for mig at gå til. 
En vigtig målsætning for mig 
er at levere nogle ydelser, som 
er af høj kvalitet og samtidig 
ikke er for dyre.” 

Sydfyns Regnskabsservice
Stubmarken 9, Ollerup
5762 Vester Skerninge

Tlf.: 62 24 40 16
Mobil: 30 27 40 16

info@sydfyns-regnskabsservice.dk
www.sydfyns-regnskabsservice.dk

Poulsen & Østberg
B U T I K S I N D R E T N I N G

Fåborgvej 90 · 5762 V. Skerninge · Telefon 62 24 42 10
www.tp-butik.dk

Individuelle løsninger efter 
deres ønske og behov

 

  MØBELTRANSPORT OG 
  FLYTTEFORRETNING
  Svendborgs ældste flytteforretning 

  grundlagt 1924

 RING OG FÅ ET GODT FLYTTETILBUD
 MØBELOPBEVARING I 1500 KVM, TØRRE LOKALER
 Fra slot eller hytte… Brug os når du skal flytte

 v/Micael Pedersen Sundbrovej 46 · Tåsinge · 5700 Svendborg

Tlf. 62 21 12 75 · Fax 62 22 76 75
mail@svendborg-moebeltransport.dk · www.svendborg-moebeltransport.dk

★ Kun fagfolk
★ Levering af flyttekasser til selvpak
★ Pakning af glas, porcelæn m.m.
★ Klaver- og flygeltransport
★ København min. 1. gang ugentlig
★ Specialister i Scandinaviensflytninger
★ Oversøisk Containerflytning/forsendelse
★ Containeropbevaring
★ Pengeskabstransport/flytning
★ Kontorflytninger
★ Møbeltransport (nye møbler)
★ Transport og ansvarforsikring

Rep. af alle typer personbiler – varevogne
 lastbiler – busser – sværgods

Gammel Sognevej 9 · 5771 Stenstrup · fynslastbus@mail.dk

Frisk Frugt og Grønt
Fine kartofler, grøntsager og Frugt

leveres hver dag til skoler,
institutioner og storkøkkener

Vidjekrogen 5 · Skårup
Tlf. 62 23 18 56 . 20 14 00 56

hr@heinesfrugt.dk · www.heinesfrugt.dk



Canon Business Center Fyn
Sivlandvænget 27C   •   5260 Odense S   •   Tlf.:  63 14 41 01

E-mail:  info@cbcfyn.dk   •   www.cbcfyn.dk

Canon Business Center Fyn er Canon Danmarks officielle 

partner på Fyn med udgangspunkt i Odense. Vores op-

gave er at supportere erhvervskunder og institutioner 

med digitale print-, kopi- og dokumenthåndteringsløsnin-

ger - herunder komplette grafiske løsninger. Den opgave 

mener vi løses bedst ved at lægge vægt på service, råd-

givning og kvalitet.

Canon Business Center Fyn tilbyder alt i digitale farvema-

skiner, digitale sort/hvide maskiner, telefax, printere og

andet tilbehør fra Canon - og som Canon Business Center

har vi naturligvis et net af veluddannede specialister og ser-

vicemedarbejdere. Det er din sikkerhed for produkter og

løsninger, der fungerer.
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Skab miljø med krukker og 
vandkunst til ude og inde

Få et samlet tilbud til:
· Kontoret · Salonen
· Klinikken · Restauranten
· Institutionen · Udstillingen/showroomet
· Privatboligen

Kig ind!
Gå på opdagelse i den 357 m2 store  

butik. Det risler, det blomstrer 
og butikken bugner med 

varer og masser 
af gaveideer til 

alle aldre og 
anledninger. En 

oplevelse og 
inspiration for 
hele familien. 

Åbent alle 
ugens 

Håndværkervænget 4B · Tved · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 12 12 
krukke-huset@pc.dk · www.krukke-huset.dk

MEGET MERE END KRUKKER

Gratis parkering 
lige ved døren

Træning og motion  
reducerer sygefraværet
4ever Fitness har et 
godt tilbud. Virksom-
hedsordningens mål-
rettede og individuelt 
tilrettelagte træning 
og motion får sygefra-
været ned. Virksom-
hederne sparer penge, 
og medarbejderne får 
øget glæde og over-
skud i dagligdagen 

”Vi skræddersyr virksomheds-
ordningens træningsprogram-

mer til hvert enkelt firma eller 
institutions medarbejdere. De-
res specifikke ønsker og behov 
er altså udslagsgivende for vores 
tilrettelæggelse af et program-
forløb under ordningen”, fortæl-
ler indehaver Henrik Nielsen.

Forebyggelse frem 
for helbredelse

”Vores filosofi går i al sin en-
kelhed ud på, at forebyggelse 
af skader er bedre end hel-
bredelse”, beretter bestyrer 
Michael Jørgensen. De fleste 
investerer imidlertid først i en 
tyverialarm, når et indbrud 
har fundet sted. Det samme 
princip gør sig desværre gæl-

dende, når vi taler vedligehol-
delse af ens fysiske helbred. 
Der er dog ingen grund til at 
fortvivle. Eftervirkningerne 
af en fysisk skade behøver 
ikke at vare for evigt. 4ever 
Fitness råder over teknikker 
og træningsmetoder, der både 
på genoptrænings- og helbre-
delsesområdet kan være til 
stor hjælp for alle – uanset 
køn, alder og erhvervsmæssig 
baggrund.” 

Fra yoga til spinning

”Virksomhedsordningen ap-
pellerer til alle – fra stillesid-
dende administrationsfolk til 
meget fysisk aktive medarbej-

dere i håndværk og industri. 
Vi sigter bredt – alene når 
det gælder holdaktiviteter 
spænder vi således fra yoga til 
spinning. Uanset om vi taler 
priser eller træningsprogram-
mer skal der være plads til 
alle. Tjek vores hjemmeside, 
ring eller kig ind for et ufor-
pligtende tilbud…” 

4ever Fitness Svendborg 
Vestergade 42 G · 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 30 32 · www.foreverfitness.dk

- Boligbyggeri
- Erhvervsbyggeri
- Tilstandsrapporter
- Energimærker
- Syn og skøn

Tegnestue · Møllergade 67 · 5700 Svenborg
post@arnebirk.dk · www.arnebirk.dk · Tlf. 62 21 61 71

JB Service

30 års erfaring
Vi leverer også automater til

din forretning
Personlig service er i højsædet

v/John Brochstedt
Tlf. 40 31 79 00
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En levende legende
 ”Her i det 21. århundrede fo-
kuserer vi på miljøgodkendte 
brændeovne og korrekt fy-
ring”, fortæller indehaver Jan 
Urban. ”I og med at skrot-
ningspræmien på miljøfarlige 
brændeovne blev udskiftet 
med en korrekt fyringskam-
pagne, koncentrerer vi os om 
at lære vores kunder at fyre 
rigtigt i en moderne brænde-
ovn. Mange forbrugere bru-
ger enten for dårligt eller for 
fugtigt brændsel eller skruer 
ned for lufttilførslen til ovnen 
på de forkerte tidspunkter. 
Herved forbrændes gasserne 
i træet ikke ordentligt, men 
frigøres i stedet i atmosfæren 
med en høj grad af forurening 
til følge.” 

Bøgetræ og biobrændsel

”Kulkranen tilbyder rent bø-
getræsbrændsel med optimal 

varmeafgivelse, lav fugtig-
hedsgrad og pris, der leve-
res i pakker af 5 rummeter. 
Desuden fører vi biobrændsel 
med meget lav forurening. 
Med biobriketterne kan man 
oppebære optimal forbræn-
ding uden at skrue ned for 
lufttilførslen.”     

Verdens bedste ovne

”Hvad udvalget af ovne an-
går, fører Kulkranen kun 
verdens bedste og miljømæs-
sigt mest optimale produkter. 
Vi har altid 80-100 ovne i ud-
stillingen – bl.a. af mærkerne 
Scan, Jøtul, Meteor, Rais og 
Jydepejsen. Den nyeste trend 
på opvarmningsområdet er 
lukkede pejseindsatser. De 
kan tilpasses alle mål og går 
som varmt brød. Kulkranen 
kan det hele – fra opmåling 
til levering og montering.” 

Siden industrisamfundet grundlagdes i 
Danmark har Kulkranen leveret kakkelovne, 
komfurer og brændeovne til titusinder af 
hjem på Fyn og øerne. Firmaet er en levende 
legende

Kulkranen · Håndværkervænget 5 · Tved · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 19 45 · mail@kulkranen.dk · www.kulkranen.dk

Brødrene Dahl A/S
Rytterhaven 8 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 83 11 

AUT. VVS installatør · VVS tekninker · Claus Hybel
Telefon 62 21 01 56

VVSHYBEL VVS
62 21 01 56
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Control N’ Security
4632 6959
www.cnsvagt.dk

Flotte sten pynter
Kirkeby Haveservice 
ApS  arbejder for 
store firmaer men 
også for private

– Det er rigtig sjovt at lave no-
get spændende og specielt for 
private. Jo mere specielt desto 
mere interessant er det, siger 
Richard Madsen,  Kirkeby Ha-
veservice ApS.
Det er 21 år siden, Richard 
Madsen indledte det, der gør, 
han i dag er en meget tilfreds 
55 årig, som lever af det, der 
begyndte som hobby. Dengang 
trillede han med trillebør hen 
til folks haver, men i en del år 
har Kirkeby Haveservice kun 
udført entreprenør- og an-
lægsarbejde.
Især er det belægninger og 
stensætninger, der er virk-
somhedens stærke side – og 
Richard Madsens store inte-
resse. Og er det spændende fli-

ser, der skal lægges millime-
ter-præcist, synes han  ekstra 
om opgaven.
Blandt de mere specielle op-
gaver fremhæver han det 
krævende brolægningsarbejde 
med chaussesten ved den tid-
ligere Vemmenæs Gl. Kro og 
gårdbelægningen i Pakhus-
gården i Lundeborg.
– Når man køber de dyre sten 
holder de sig flotte og forgår 
aldrig, siger fagmanden og 
tilføjer, at begge steder er of-
fentligt tilgængelige. 

Underentreprenør

Hans H. Pedersen ApS, Gislev, 
og Jorton A/S benytter ofte Kir-
keby Haveservice ApS til under-
entrepriser.  Richard Madsen og 
hans to medarbejdere, Henrik 
Nielsen og Karsten Bendsen, 
har blandt andet udført arbej-
der på de nye stationsbygninger 
på Odense-Svendborg banen og 
de nye motorvejsbroer. 

Richard Madsen lægger vægt 
på, at firmaet kun skal være 
på størrelse med et arbejds-
sjak. Det giver de bedste 
resultater. Og så følger han 
med på messer for at være på 
forkant med teknologien. Fin-
der han noget, der kan bruges 
og betaler det sig i sparede 
mandetimer, slår han til. 
Derfor er der ingen brolæg-
gerjomfruer hos ham. Der fin-
des bedre løsninger, der ikke 
belaster fysikken så meget, 
siger han.
Seneste indkøb er en mini-
gummiged, der er særlig god 
til at bære og flytte.
– Fra april til november ar-
bejder jeg 16-18 timer i døg-
net. Men det gør ikke noget, 
når det er noget man går op 
i med liv og sjæl. Og familien 
står bag mig, siger han med et 
smil.  

Kirkeby Haveservice ApS · v/ Richard Madsen · Hundtofte 46 · 5771 Stenstrup · Tlf. 62 26 20 98 · Mobil 40 16 20 98

ERHVERV FYN
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forbundet 3F, hjælper vi i ud-
strakt grad hinanden. Hvis 
cyklen er punkteret, eller bi-
lens batteri er fladt, er hjælpen 
altid nær. Jeg har flere gange 
undsat nødstedte medarbej-
dere”, smiler Lars Jørgensen. 
”Firmaet er på alle planer en 
aktiv spiller i lokalsamfundet. 

Succes med  
ordnede forhold
Clean-Up Service A/S 
har succes med at 
sikre ordnede forhold 
for personalet. Ikke 
mindre end 20% af de 
ansatte har mere end 
10 års tilknytning til 
firmaet. I løbet af for-
året ansætter firmaet 
flere medarbejdere

”Der er gang i servicebran-
chen i disse år – både i den 
private og den offentlige sek-
tor”, fortæller direktør Lars 
Jørgensen. ”Clean-Up Service 
A/S tæller 47 medarbejdere, 
der betjener offentlige insti-
tutioner og erhvervskunder - 
kontorer, klinikker og fabrik-
ker. Firmaets kunder dækker 
hele det midt- og sydfynske 
område fra Ringe til Faaborg, 
Svendborg, Langeland og øer-
ne. Vi nærmer os de 10 mio. kr. 
i årlig omsætning, og i løbet af 
foråret 2007 ansætter vi 2 nye 
serviceassistenter.” 

En aktiv spiller i  
lokalsamfundet

”I Clean-Up Service A/S, der 
har overenskomst med fag-

Clean-Up Service A/S støtter 
sporten, og vi sponsorerer 
både GOG/Svendborg TGI, 
hvor firmaet er ligapartner og 
Faaborg HK, for hvem vi er 
erhvervssponsor.”  

Clean-Up Service A/S · Tvedvej 199 · 5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 68 12 · post@clean-up.dk · www.clean-up.dk 

Er du erhvervsdrivende eller privatperson og har brug for professionel rengøring, 
har Clean-Up Service A/S sikkert løsningen du står og mangler.
Med erfaring gennem mere end 30 år leverer vi professionelle og effektive service-
løsninger indenfor blandt andet:
•  Tæpperens •  Skadeservice •  Vinduspolering
•  Hjemmeservice •  Butiksrengøring •  Gulvbehandling
•  Hovedrengøring •  Kontorrengøring •  Trapperengøring
•  Specialrengøring •  Daglig rengøring •  Institutionsrengøring
• Salg af rengøringsartikler •  Rengøring før og efter håndværkerarbejder
• Manuel og maskinel opvask inklusive servicering af opvaskemaskiner og andre 

el-apparater

Ring og aftal et møde på tlf. 62 21 68 12
Forretning/kontoret er åbent: 
Mandag-onsdag:  kl.   9.00-13.30 
Torsdag:  kl. 13.30-17.00 
Fredag:  kl.   9.00-13.30

Tvedvej 199   •   5700 Svendborg
post@clean-up.dk   •   www.clean-up.dk

 ”” ” SS SSalllalg g afaffff rengøgøriinggsmmididddidlleller r 
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Svane Køkkenet i vækst 

at udbygge vores base her i 
Svendborg. Helt konkret har 
vi ansat endnu en butikskon-
sulent, så forretningen i dag 
tæller 5 ansatte. Dermed har 
vi fået frigjort ressourcer til 
at arbejde mere koncentreret 
med erhvervssegmentet, og 
det tegner til at blive en stor 
succes. Vi glæder os til også 
fremover – via vores etablere-

seriøst til en opgave, ikke at 
gå på kompromis, at være 
vedholdende i sin stræben, at 
overholde aftaler samt at ud-
vise loyalitet, troværdighed og 
samarbejdsvilje. Tilsammen 
er vi et formidabelt team, der 
på alle niveauer føler en dag-
lig glæde ved at gå på arbejde. 
Flere af os har været med helt 
fra starten først i 90’erne.” 

Svanetænkning er  
nytænkning

”Den positive ånd præger så-
vel vores samarbejde i kæden 
som den grundstemning, kun-
derne oplever i vores butikker. 
Svane Køkkenet bruger en 
masse ressourcer på nytænk-
ning og er trendsættende, når 
det gælder køkken/bad og 
garderobe. Svanetanken gen-
nemstrømmer både service, 
design og løsninger. Vi er hele 
tiden på forkant med de ny-
este tendenser. Oplev Svane 
Køkkenets mange muligheder. 
Kig ind i vores spændende ud-
stilling på Odensevej i Svend-
borg. Alle er velkomne”  

de erhvervsafdeling – at tackle 
små og store udfordringer.”   

En succesfuld 
 firmafilosofi

”I Svane Køkkenet kan vi 
trække på en række gode 
stabile medarbejdere, og det 
er guld værd. Vores virksom-
hedsfilosofi – svanetanken 
– går ud på at forholde sig 

Svane Køkkenet
Odensevej 84

5700 Svendborg
Tlf. 62 21 15 10

svendborg@svane.com
www.svane.com

kkev
Generelt har Svane 
Køkkenet haft en 
pæn vækstrate gen-
nem hele 2006. Især 
erhvervskundesiden 
af virksomheden har 
udviklet sig kraftigt

”Det sidste års tid har vi styr-
ket indsatsen på erhvervs-
området – bl.a. har vi fået 
kontakt til et par nye profes-
sionelle samarbejdspartnere 
på typehusområdet”, fortæller 
indehaver Jan Pedersen. ”Et 
andet interessant markeds-
område er boligforeningerne 
– både i Svendborg og på re-
sten af Fyn.” 

Intensiv annoncering og 
ny erhvervsafdeling

”Rent aktivitetsmæssigt søger 
Svane Køkkenet udad i disse 
år, men selvom vi intensive-
rer annonceringen i forhold 
til byer som Ringe, Faaborg 
og Nyborg, ønsker vi fortsat 
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Med 4 sprøjtekabiner 
har TekTrol Anti Rust 
Svendborg stor  
kapacitet. Der er 
fremdrift i branchen, 
og fra efteråret 2007 
vil firmaet efter alt 
at dømme tælle i alt 
6 ansatte 

Anti Rust center  
med stor kapacitet

TekTrol Anti Rust Svendborg 
tog i august 2006 sine splin-
ternye og specialindrettede lo-
kaler på Nordre Ringvej i brug. 
”Lokalerne er skræddersyet til 
undervognsbehandling, og vi 
er meget glade for at være her”, 
fortæller den travle indehaver 
Lars Juel Hansen. 

Det stærkeste på  
markedet

”TekTrols produkt- og behand-
lingsprogram er det stærkeste 
på markedet. Antallet af kun-
der er støt stigende, og vi har 
netop investeret i 2 nye kunde-
biler, som stilles til rådighed i 
behandlingsperioden, der va-
rer 2 dage. Vi kører med 3 års 
behandlingsintervaller, og de 
lange intervaller influerer ikke 

på kvaliteten af behandlingen. 
TekTrol produktet kendetegnes 
af høj kvalitet og smidighed, og 
derudover er det så godt som 
lugtfrit. Efter 14 dage er alle 
spor af påføringen forduftet, 
og det er en populær egenskab 
hos kunderne. Kundekredsen 
består af private og erhvervs-
drivende – heraf mange bilfor-
handlere. Vi behandler stadigt 
flere fabriksny biler.”

Kvalitetskontrol  
ved Teknologisk Institut

”TekTrol er tilmeldt Teknolo-
gisk Instituts kontrolordning 

for rustbeskyttelse (VKO-R), 
hvilket sikrer et højt og ens-
artet kvalitetsniveau. I rap-
porten fra det seneste kontrol-
besøg d. 6. februar 2007 står 
bl.a.: ”Helhedsindtrykket af 
centrets præsenterede rustbe-
skyttelse på bilerne er absolut 
af høj kvalitet, som befinder 
sig blandt de bedste af de i alt 
90 VKO-R godkendte centre. 
Såvel hulrumsbehandlingen 
som den udvendige overfla-
debehandling af vognbund 
og hjulkasser er udført med 
grundighed, der giver kunder-
ne god kvalitet for pengene”. 

TekTrol Anti Rust Svendborg · Nordre Ringvej 123 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 80 00 48 · www.tektrol.dk

ERHVERV FYN

…til brug på gården, landstedet, gartneriet, parken, skoven,
byggepladsen og andre udendørsarealer

Albjerg’s Traktor Service & Maskinteknik · Assensvej 286 · 5771 Stenstrup ·  Tlf. 62 26 24 91 · 20 27 84 91 · www.traktorsalg.dk · pha@mail.tele.dk

Beskrivelse
ONJ Traktoren er meget fleksibel og optimal  
for alle med et behov for den store traktors  
anvendelse og muligheder, men ikke størrel-
sen, vægten og prisen.

Anvendelsen af traktoren er stor. Den “lille” 
vægt og størrelse gør den anvendelig næsten 
alle steder. Den er handy og har en lille  
venderadius for en 4-hjulstrukken traktor.

Albjerg’s Traktor Service tilbyder meget  
tilbehør som front lift, plænedæk, fræser,  
fejemaskine, frontlæsser, gravemaskine,  
rotorklipper, brakpudser, førerhus m.m.

Se vores store udvalg på 
www.traktorsalg.dk

44.950,-

54.950,-

ONJ 425

ONJ 425

excl. moms

Posch Leibnitz skovmaskiner og Saphir 
landbrugsmaskiner er kendetegnet for 
god tysk kvalitet til professionelle.
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Glem alt om tandlægeskræk,  
når du skal til syn med din bil 
– Svendborg Synshal klarer det hurtigt  
og smertefrit og uden tidsbestilling

Bilsyn i to lange baner 

Det er blevet nemt at få synet 
bil. Man skal ikke skrives op 
lang tid i forvejen. I hvert fald 
ikke, hvis man besøger Svend-
borg Synshal.

Ingen frygt for bilsynet

– Jamen, det har tidligere væ-
ret sådan, at nogen næsten 
havde det, som de skulle til 
tandlæge, når deres bil skulle 
synes, siger René Larsen, der 
er medindehaver af Svendborg 
Synshal.

– Vi lægger vægt på fleksibili-
tet, kvalitet og god service. Vi 
går vognen grundigt igennem, 
mens kunden venter og måske 
får sig en kop kaffe i vores 
café. Kunden kan også følge 
med i synet af bilen, og vi kan 
få en snak om bilens status og 
fremtidsudsigter.

Svendborg Synshal på Kuopi-
ovej åbnede for et år siden 
med René Larsen og Søren 
Rasmussen som indehavere. 
Makkerskabet er dog af ældre 
dato, da de begge før liberali-
seringen af bilsynet arbejdede 
for Statens Bilinspektion i 
Svendborg.

En forrygende start

– Vi har haft en forrygende 
start på Svendborg Synshal, 
siger Søren Rasmussen. Da 
vi startede i 2006, drømte vi 
om at få to synsbaner en gang 

med tiden. Og det har vi så al-
lerede nu. Vi er også i den hel-
dige situation, at vi fra marts 
i år kan ansætte vor gamle 
chef fra bilinspektionen Mads 
Steffensen, som har synet bi-
ler siden 1980.

– Med to synsbaner og tre 
mand i sving på en gang, kan 
vi kontinuerligt gå fra syns-
hal til synshal og efterse biler 
hurtigere.

– For vore mange erhvervs-
kunder – bilfirmaer og me-
kanikere – går det hurtigere, 
og de spilder ikke kostbar tid 
på at vente. Det kommer også 
deres kunder til gode, da tid 
jo som bekendt er penge. For 
privatkunderne er det en for-
del, at de også kan komme til 
om lørdagen. 

Mest moderne udstyr

Svendborg Synshal er udsty-
ret med det bedste og mest 
moderne apparatur. Synene 
gennemføres i henhold til lov-
givningen, og Færdselsstyrel-
sen, som området hører under, 
kommer også med jævne mel-
lemrum og kontrollerer, om 
alt er, som det skal være.

– Hos os er både kunder og 
Færdselsstyrelsen altid vel-
komne. Vi er stolte af at vise 
vor virksomhed frem, siger 
René Larsen.

Svendborg Synshal
Kuopiovej 14 · 5700 Svendborg · Tlf. 62  22 95 00
mail@svendborgsynshal.dk · www.svendborgsynshal.dk
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Nye friske vinde
Maritimt Center 
Svendborg kommer 
med mange nye tilbud 
denne sæson

Nye spændende arrangemen-
ter, bedre butik og endnu mere 
fokus på de mange muligheder, 
som 30 smukke træskibe giver, 
er nogle af tilbuddene fra den 
nye leder, Martin Stockholm, 
og næsten nye charterkoordi-
nator, Lene Lautrup.
Maritimt Center Svendborgs 
smukke gamle pakhus gemmer 
indbydende og originale lokaler, 
som lejes ud til private fester og 
mange andre arrangementer, 
hvoraf centret er arrangør eller 
medarrangør af en del.
Der er klassikerne som Svend-
borg Classic Regatta og Æble-
ræs.  Der er Kulinarisk Syd-
fyn, basar, boatjumble, film, 

foredrag og meget andet. 

Dragebåde

Som noget helt nyt kan sko-
ler, foreninger og virksomhe-
der leje en gammel kinesisk 
krigskano med plads til 11-19 
personer, for den 3.-4. august 
er der Dragebådsfestival. Lør-
dagen bliver for erhvervslivet 
og med topkvalitet buffet.
Hver tirsdag i sommerferien 
sørger Maritimt Center Svend-
borg for, der bliver rigtig god 
udfordring/underholdning til 
børn og voksne sammen.
Der kommer også jazzefter-
middage tre søndage i sep-
tember.
Det smukke, originale lokale 
kan lejes af private, foreninger 
og firmaer. Er arrangementet 
lukket, er man velkommen til 
at medbringe mad og drikke. 
Er der tale om et åbent ar-
rangement, skal man benytte 

en af de restauratører, der er 
medlem af Maritimt Center. 
Butikken får et løft og bliver 
fremover et udsalgssted for de 
mange spændende produkter 
fra de driftige personer, der 
befolker det Sydfynske Øhav. 

Lej en skonnert

Glæd din familie, dine venner, 
kunder og medarbejdere med 
en sejltur i et smukt gammelt 
træskib. Maritimt Center 
Svendborg formidler sejlads 
med cirka 30 skibe, der ligger 
i en del danske havne og ven-
ter på de mange gode anled-
ninger til en sejltur.   
- Vi har haft bryllupper, runde 
fødselsdage og andre private 
arrangementer. Erhvervslivet 
benytter skibe til møder, kun-
defremstød og medarbejderar-
rangementer, fortæller char-
terkoordinator Lene Lautrup.  

Maritimt Center Svendborg · Havnepladsen 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 80 02 14
info@maritimt-center.dk · www.maritimtcenter.dk
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skal kunderne føle sig lige vel-
komne, fortæller indehaver af 
værkstedet, Niels T. Sørensen, 
som har haft værkstedet i 5 ½ 
år.
Som en ekstra service kan 
Hovedvejens Auto desuden til-
byde kunden en lånebil, mens 
kundens egen bil er under re-
paration. 
– Kunderne skal selvfølgelig 
altid have en god behandling, 
og vi lægger også meget vægt 
på, at kunden kan komme og 
få en snak med den mekani-
ker, som ordner bilen.

Forhandling af trailere

– Som noget helt nyt har vi i 
år fået forhandlingen af Dan-
Trailers, og det venter vi os me-
get af. Vi forhandler alle slags 
trailere. Helt fra de mindste og 
op til erhvervstrailere, mand-
skabstrailere og hestetrailere, 
siger Niels Sørensen.
Værkstedet gør det også i 
brugte vogne, og det er især 
stationcars og større familie-

Hovedvejens Auto
Hovedvejen 41 · 5771 Stenstrup · Tlf. 62 26 11 76
www.hovedvejens-auto.dk · hovedvejensauto@mail.dk

biler, som værkstedet sælger 
videre.

Uddannelse og ny viden

– Uddannelse er meget vig-
tig. Vi sørger hele tiden for, 
at vi er opdateret med den 
allernyeste viden, og derfor til-
byder vi også eftersyn på helt 
nye biler. Mange tror, at man i 
et vist tidsrum er bundet til at 
få sin nye bil efterset det sted 
hvor den er købt, hvis man vil 
beholde garantien. Men sådan 
er det ikke. Garantien består, 
uanset på hvilket værksted 
bilen efterses, slår Niels Sø-
rensen fast.
Meget af specialudstyret på 
værkstedet er Bosch og Texa, 
og Niels Sørensen lægger stor 
vægt på, at kunden får den 
bedste rådgivning og hjælp 
som muligt.

Stort og småt er lige godt
Blandt de nye tiltag 
hos Hovedvejens 
Auto i Stenstrup er 
forhandling af Dan-
Trailers

Alle tre lifte er i brug, og de to 
svende Knud Peder Ploug og 
Tonni Teglskov, har travlt på 
det store AutoMester-værk-
sted i Stenstrup. 
– Vi klarer alle både store 
og mindre reparationer på 
personbiler og op til min-
dre lastbiler. Og vi tilbyder 
rustarbejde, eftersyn af air-
condition, klargøring til syn, 
udskiftning af frontruder 
samt reparation ved stenslag, 
undervognsbehandling med 
alle mærker – alt efter hvad 
kunden ønsker – og desuden 
alle andre opgaver, som et 
autoværksted tager sig af. 
Hvad enten det drejer sig om 
en meget stor skade eller en 
lille defekt, der skal ordnes, 

ERHVERV FYN
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Fliser · Marmor · Natursten · Maling · Vinduer
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Et alsidigt malerfirma

Hovedaktiviteten 
i Sydfyns Maler-
forretning &  
Industrilakering er 
klassisk bygnings-
malerarbejde. Firmaet 
har imidlertid også en 
separat afdeling for 
sprøjtemaling 

”Vi er eksperter i bygnings-
maling – både ude og inde”, 
fortæller indehaver Lars Løve 
Jørgensen. ”Firmaet tæller 10 
svende, og vi kan det hele – ud-
hæng, lofter, vægge osv. Kun-
degruppen består af lokale 
boligselskaber, bygmestre og 
privatkunder. En stor aktivi-
tet er underleverandørarbejde 
i forbindelse med nybyggerier 
– især af parcelhuse.”     

Fra finérdøre  
til arkitektmøbler

I 2005 åbnede afdelingen for 
sprøjtemaling, som ledes af 
Henrik Hanrath: ”Vi behand-
ler mange forskellige emner. 
F.eks. er vi specialister i at 
give finérdøre, køkkenlåger, 
trapper, barnesenge samt 
borde og stole en ordentlig 

overhaling, så de efterfølgen-
de fremstår som nye. Arki-
tekttegnede møbler som f.eks. 
Arne Jacobsens stabelstole 
er også et af vores helt store 
specialer. På erhvervssiden 
arbejder vi med nye vinduer 
for lokale håndværksmestre 
og for virksomheden NH Stål 
behandler vi diverse emner til 
industrielt brug.”

Forårsfornemmelser i 
Flügger Farver

Flügger Farver på Svendborg-
vej ejes af Sydfyns Malerfor-
retning, og den rummer alt, 
hvad hjertet kan begære i 
forbindelse med malearbejde 
– maling, træbeskyttelse, ta-
pet, pensler og værktøj. En 
kommende forårsbegivenhed 
i 2007 bliver et Åbent Hus 

Sydfyns Malerforretning & Industrilakering · Svendborgvej 140 · 5762 Vester Skerninge · Tlf. 62 24 24 69 · 40 95 24 69

Sprøjteværksted · Faaborgvej 77 · 5762 Vester Skerninge · Tlf. 63 24 50 05 · 22 90 24 69

arrangement med 20% rabat 
på samtlige produkter. Det 
præcise tidspunkt for arran-
gementet annonceres i den 
lokale ugepresse.  

Nørregårdsvej 22 · Kirkeby · 5771 Stenstrup

Tlf. 62 26 16 32
www.dongshojrupauto.dk

Nørregårdsvej 22 · Dongshøjrup · 5771 Stenstrup

Tlf. 62 26 16 32
www.gronholt-blomster.dk
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Arbejdshesten og  
maskinmesteren 
Rengøringsservice: Ingen opgave er for lille, 
og kun få er for store for det sydfynske firma 
Arbejdshesten 

Der er absolut streg under SERVICE, når man skal beskrive 
virksomheden ARBEJDSHESTEN ApS, der har sit domicil i 
Ballen i Vester Skerninge, og som påtager sig opgaver i hele det 
sydfynske område.

Det går stadig fremad for Arbejdshesten, der begyndte som 
et en-mandsfirma i 1993 af Anette Holm Kristensen. Rengø-
ringsafdelingen beskæftiger otte medarbejdere på fuld tid. Der-
udover råder man nu også over yderligere et betydeligt antal 
hestekræfter i form af en maskinmester, Finn Kristensen, der 
med sin store erfaring kan lægge endnu en stribe kompetencer 
til servicevirksomheden blandt andet total ejendomsservice som 
omfatter ud-/indvendig vedligeholdelse. Servicering af entrepre-
nør-/asfaltmaskiner mfl.

Besøg Arbejdshesten’s hjemmeside og se hvad vi kan!

Her følger en oversigt over nogle de 
serviceløsninger som Arbejdshesten 
tilbyder virksomheder og private:

• Rengøring af kontorer og kantiner 

• Rengøring i private hjem

• Vedligeholdelse af udendørsanlæg

• Græsslåning og mere omfattende havearbejde

• Inden- og udendørs vedligeholdelse af bygninger

• All-round service og vedligeholdelse

• Dødsboer og flytte-opgaver

• Vedligeholdelse af asfalt- og entreprenør maskiner 

www.arbejdshesten.dk · Tlf. 62 24 40 39
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STIGA READY 12.796,- 
NY STIGA PARK, 4 WD. HST 27.996,- 
Priser excl. moms

FYNS MINITRAKTOR
v. Jens Jørgen Viby 

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

www.fynsminitraktor.dk

KIOTI - STIGA - JONSERED OG TEX AS

KIG IND 

ELLER RING 

OG HØR 

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

Montana kontorindretning
Fleksible løsninger efter opgave!

– løsninger til bedre kontormiljøer...

Glas til alle formål
En radiator af glas, 
sandblæste ruder som 
i gamle boliger, ram-
mer – alt fås efter 
de ønskede mål hos 
Glarmester Stender i 
Svendborg

Faktisk er glarmester-forret-
ningen Stender på Lundevej i 
Svendborg slet ikke nogen for-
retning, men derimod èt stort 
værksted.
– Vi synes, det er sjovt, at folk 
kan gå ude på gaden og se at 
vi arbejder, fortæller indehaver 
Johnny Olsen. Når kunderne 
kommer herind, vil de straks 
komme til at tale med en fag-
mand. Der er ingen mellemled.
Foruden Johnny Olsen selv 
arbejder tre svende, en lær-
ling og en arbejdsmand på 
værkstedet, og der er nok at 
se til. Indramning er en væ-

sentlig del af arbejdet, og alt 
er efter mål.
– Vi finder individuelle løsnin-
ger. Vi vejleder og rådgiver, 
men i sidste ende er det selvføl-
gelig kunden, der bestemmer.

Find din ramme

Og om ganske få måneder 
vil det blive endnu nemmere 
at finde den rigtige ramme. 
Johnny Olsen regner med at 
han snart kan tilbyde kunden 
at se det færdige resultat på 
computerskærmen. Her kan 
man så sætte den ene ramme 
efter den anden på motivet,  
indtil kunden finder den helt 
rigtige. Smart!
Rammeafdelingen ligger ud 
mod gaden og bagved finder 
man glarmesterværkstedet.

Glas efter mål

– Glas er et utroligt spæn-
dende materiale at arbejde 
med, fordi det kan bruges på 
så mange forskellige måder, 

fortæller Johnny Olsen, som 
overtog den gamle forretning 
for godt halvandet år siden.
Her er heller ingen færdige 
standardløsninger. Spejle- også 
facetslebne-,  hylder og brusedø-
re til badeværelser, havestuer, 
udestuer, lydruder, sandblæste 
ruder, sikkerhedsglas og ruder 
med solfilm.  Det er blot nogle få 
af de muligheder glasset byder 
på. Og hvem havde nogensinde 
forestillet sig, at en radiator af 
glas ville være muligt?
Glarmester Stender har også 
døgnservice og er det mu-
ligt bliver en skade udbedret 
straks, uanset hvilken tid på 
døgnet, det er.
Johnny Olsen sidder bl.a. i en 
interessegruppe i Glarmester-
lauget, han har været med til 
at arrangere DM i indramning, 
er skuemester, dvs. censor, ved 
svendeprøver, har undervist i 
otte år på glarmesterskolen i 
Holbæk og rejser indimellem  til 
udlandet for at få inspiration.           

Glarmester Stender · Lundevej 2G · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 1631 · Mobil 4052 1631
jo@glarmester-stender.dk · www.glarmester-stender.dk  
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Kvalitetskøkkener med 
overbevisende detaljer
– Der findes mange 
gode og flotte køkke-
ner på markedet, siger 
Jesper Tukjær, Svend-
borg, der sammen 
med Claus Larsen i 
Odense driver to BIGA 
køkkenforretninger 
i hver sin by og med 
tilknytning til den dan-
ske køkkenproducent 
BIGA i Bjerringbro

– Vi har valgt BIGA til vore 
forretninger i Svendborg og 
Odense på grund af design 
og kvalitet. Det er også vores 
oplevelse, at når vore kunder 
til syvende og sidst vælger en 
BIGA-løsning, så er det ofte 
detaljen, der er afgørende. Det 
er, når man ser efter i skuffer 
og skabe og rører ved tingene, 
at man føler sig overbevist om, 
hvad det er, man skal vælge.

Stor køkken-erfaring

Jesper Tukjær har 16 års er-
faring i køkkenbranchen og 
Claus Larsen har solgt køk-
kener i 25 år. 

– Mange af vore kunder har 
længe tænkt på udskiftning 
af køkken eller bad, siger Jes-
per Tukjær. Men når så først 
beslutningen er taget, og vi 
har designet og tegnet  den 
rigtige indretning, så vil folk 
jo gerne have tingene klaret 
til aftalt tid og uden gener i 
processen.

En anden kundegruppe, som 
de to BIGA-forretninger sæl-
ger til, er byggeselskaber og 
boligforeninger, der enten 
skal bygge nyt eller udskifte 
gamle køkkener og bademil-

jøer. Jesper Tukjær oplyser, at 
man i de senere år har leveret 
køkkener og badeværelser til 
større samlede byggerier og 
været med til en del renove-
ringer af gamle og utidssva-
rende køkkener og badevæ-
relser flere steder på Fyn og 
øerene.

Byggeselskaber og  
private kunder

– Der er tale om god kvalitet 
til en fornuftig pris, og også 
om mere luksusprægede løs-
ninger, siger Jesper Tukjær. 
Prisen på køkkenet eller badet 
spiller fortsat en rolle, men vi 
oplever alligevel, at både byg-
geselskaber og private kunder 
er mere bevidste om kvalitet, 
funktionalitet og design.

Jesper Tukjær oplyser, at 
BIGA lægger vægt på at le-
vere til aftalt tid.  – Vi har fa-
ste montører, som kender vore 
produkter og vore krav om 
kvalitet, så også på leverings- 
og afleveringssiden synes vi, 
at vi er godt kørende.

BIGA i Svendborg er inden for 
det seneste år blevet udvidet 
og moderniseret. Forretningen 
i Odense flytter fra den nuvæ-
rende adresse på Skibhusvej 
1, til nye og større lokaler på 
Hjallesevej 142 omkring 14-15 
April i år.

BIGA Køkkener
Odensevej 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 20 21 89

BIGA Køkkener
Skibhusvej 1 · 5000 Odense C · Tlf. 66 17 81 48
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Lars Jensen

Tved Kirkevej 5A· DK 5700 Svendborg

Tel +45 62 22 06 71 · +45 20 67 18 00 

larsjensen@svendborgvinduer.dk

www.svendborgvinduer.dk

Svendborg Vinduer 
ApS, der startede som 
et enkeltmandsfore-
tagende i 2001, har i 
dag udviklet sig til en 
succesrig produktions-
virksomhed med 7 
ansatte

Udover selve produktionen af 
de populære REHAU vinduer 
og døre i plast har direktør Lars 
Jensen siden april 2006 med 
internetfirmaet www.net2vin-
duer.dk skabt nye arbejdsplad-
ser i Svendborg-området. Efter 
et år på nettet er den positive or-
dretilgang et etableret faktum. 

Store besparelser på 
varmeregningen

”Net2vinduer kører efter det 
koncept, at kunderne skal 
kunne spare mange penge ved 

Ung virksomhed 
med vokseværk

at købe vinduer og døre i høj 
håndværksmæssig kvalitet 
uden fordyrende mellemled”, 
fortæller Lars Jensen. ”Vi 
lægger stor vægt på, at samt-
lige produkter leveres med 
lavenergiglas, for det betyder 
store besparelser på kunder-
nes varmeregninger. Net2vin-
duer ekspederer ordrer fra 
hele landet, og der er stigende 
efterspørgsel på vinduer og 
døre i både træ og plast.” 

Kig ind på  
www.net2vinduer.dk 

Her kan du selv beregne dit 
tilbud og afgive bestilling, li-
gesom du kan se, hvordan du 
tager mål til dine nye vinduer 
og døre og monterer dem kor-
rekt. 

Svendborg Vinduer ApS
Tlf. 62 22 06 71

lje@svendborgvinduer.dk
www.net2vinduer.dk

NU 13 VARDE OVNE MED SVANEMÆRKET
Der er meget fokus på de miljømæssige aspekter i forbindelse med 
brændeovne. og med god grund. for dårlige ovne kan give store gener for 
folk med allegi og astma. Varde ovne er stadig de eneste i Danmark som 
fremstiller ovne, som lever op til Svanemærkets skrappe krav.
Se mere på www.braendeovns-shoppen.dk, eller kig ind i butikken.

BRÆNDEOVNS  SHOPPEN
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TRANBERG
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab

Statsautoriserede revisorer · Torben Tranberg Jensen og Morten Heitmann
Ryttervej 4 · 5700 Svendborg · Telefon 62 17 21 40 · www.tranberg.nu

Tranberg Revision og Rådgivning 
tilbyder rådgivning til  virksomhe-
der og institutioner. 

Vi er en lokal sparringspartner med 
bred erfaring. Vi tilpasser vores 
ydelser til kundernes behov,  og 
vores 11 ansatte løser blandt andet 
følgende opgaver: 
 
● Regnskabsassistance og revision 
● Skatterådgivning 
● Rådgivning ved start af virksom-
   hed og generationsskifte 
● Køb og salg af virksomhed 

Kontakt os for et møde. 

»Tranberg – Revision og Rådgivning 
er et lokalt revisionsfirma. Vi er tæt 
på kunderne. Den personlige kon-
takt og tillid er afgørende for os.«  

Du finder os  på www.tranberg.nu 

 MALERFIRMA GUNNAR PEDERSEN
 TELEFON 62 21 16 01
 post@gpas.dk

RENOVERING:
–  Udvendigt såvel som  

indvendigt

NYOPFØRELSER:
–  Kommune, Stat, Amt,  

Boligforeninger, Erhverv 
og Private

SERVICEOPGAVER:
–  Intet er for stort, intet er  

for småt

M
A
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R
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R

M
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Se klart uden brug  
af viskere! 

Enhver behandling 
begynder med  en 
grundig højtryks-
spuling som effektivt 
fjerner skidt i alle hjør-
ner og kroge. Derefter 
afvaskes bilen med 
håndkraft, og dyb-
depoleres til den står 
helt blank. Til sidst 
venter en lakforsegling 
med Ziebart Tidycars 
egen lakforsegler, der 
hærder op og indgår 
som en beskyttende del 
af lakken.

Ziebart TidyCar’s In-
ner-Guard behandling 
fjerner de kedelige spor 
af f.eks. tobaksrøg, is 
og chokolade med en 
effektiv og grundig 
rengøring af sæder, 
måtter og beklædning. 
Resultatet er en ren og 
velduftende kabine!

Ziebart TidyCar  
præsenterer Aquapel, 
der gør bilens vindues-
viskere overflødige 
ved hastigheder på 
over 70 km i timen

Før Aquapel Glass Treatment 
kom på markedet, betød regn-
vejr også flittig brug af bilens 
vinduesviskere. Uden dem var 
det simpelthen ikke muligt at se 
klart gennem frontruden. Men 
ved at smøre Aquapel Glass Tre-
atment på ruden, bliver behovet 
for at aktivere vinduesviskerne 
mærkbart mindre.

Effektiv når bilen er i fart

Aquapel afviser regndråberne 
så effektivt, at vinduesviskere 
typisk vil være helt overflø-
dige ved hastigheder på over 

70 km i timen. Aquapel’s hold-
barhed er desuden bemær-
kelsesværdigt stor. Med kun 
2 årlige behandlinger holdes 
virkningen under normale 
betingelser intakt. En ekstra-
gevinst er at is, sne, skidt og 
insekter også bliver lettere at 
fjerne fra ruden. 

Lad ikke solen nedbryde 
lakken

Her hvor forår og sommer lig-
ger forude, er det på tide at 
få forårsklargjort bilen med 
polering og lakforsegling. So-
lens stråler er hård ved bilens 
lak, som nedbrydes og falmer. 
Ziebart Tidycar tilbyder en 
grundig vask, dybdepolering 
og lakforsegling med firmaets 
egen effektive lakforsegler. 
Resultatet er overbevisende, 
lakken skinner som aldrig før, 
og bliver ekstra modstands-
dygtig over for vind og vejr.

Tidy Car
Middelfartvej 50
Odense V
Tlf. 6212 2700
www.tidycar.dk

ERHVERV FYN

Tidy Car
Grønnemosevej 10

5700 Svendborg
Tlf. 6222 0101

www.tidycar.dk
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Hvorfor er det bedste  
altid det billigste?
Expert i Svendborg: 
B&O er dyrt, dejligt 
og holdbart og derfor 
også det billigste i det 
lange løb

Udvalget er stort og kvalite-
ten i orden. De står der, alle 
de gode mærker fra de gode fa-
brikker i Østen og Europa. Og 
så er der lige B&O. Det skiller 
sig ud. Hvad er det, der gør, at 
netop dette mærke er så efter-
tragtet og i så høj kurs?
Det ved Jan Sabroe Thomsen 
noget om. Han er indehaver 
af Expert Radio på Tvedvej i 

Svendborg, og han kan vise et 
smukt udvalg af det unikke 
fra den gamle Bang & Oluf-
sen-fabrik i Struer.
– Der er en hel del krønike over 
B&O, siger Jan Sabroe Thom-
sen. De holdt fast i kvalitet og 
design, da de andre danske 
virksomheder i radio- og TV-
branchen forsøgte at konkur-
rere på pris.
– Der findes mange fremra-
gende TV- og radiomærker. De 
følger godt med teknisk og til-
passer sig modestrømningerne, 
men B&O er ikke mode. Det er 
mesterligt design, som ud over 
funktionaliteten også repræsen-
terer noget smukt og tidløst.

– Derfor tør jeg også godt sige, 
at B&O er billigst i længden, 
selv om det ikke lige kan af-
læses på prisskiltet.
Expert Radio og TV i Svend-
borg har 10 ansatte, deraf to 
teknikere. I forretningen fører 
man et bredt udvalg af elek-
tronik for lyd og billeder. Der 
er meget at se på i butikken 
på Tvedvej. Man kan også gå 
et par trin ned i show-rum-
met, hvor B&O præsenteres. 
Man kan se og høre, og man 
kan nyde designet og få be-
kræftet Bang & Olufsens de-
signer David Lewis’ ord om, 
at ideerne hentes uden for den 
elektroniske virksomhed.

Tvedvej 79 · 5700 Svendborg
Telefon 62 21 50 10

27.995
28.995

Tvedvej 79 · 5700 Svendborg
Telefon 62 21 50 10
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Hos MT Højgaard i Svendborg løser vi både små 
og store byggeopgaver med fokus på kvalitet

Uanset hvad du skal have bygget, og hvordan du fore-
trækker at bygge det, så ring til os og få et tilbud. Vi har 
erfaringen og en landsdækkende organisation i ryggen. 
Det betyder, at du får en troværdig og professionel sam-
arbejdspartner. 

Det er gået stærkt, siden MT Højgaard den 1. februar 
2006 åbnede kontor i Svendborg. Mange og meget for-
skellige ordrer har gjort, at vi nu er ni funktionærer og 
25 håndværkere på kontoret. Og vi bliver endnu flere.

Vi har Danmarks førende bygge- og anlægsvirksomhed 
i ryggen, men MT Højgaard i Svendborg er ikke kun 
store projekter. Vi udfører alt fra fyrtårne og svømme-
haller til små ombygningsprojekter for private.

Dermed er det ikke kun erhvervslivet, men også private 
boligerejere vi kan til byde den sikkerhed, der ligger i af 
have landets førende bygge- og anlægsvirksomhed som 
samarbejdspartner.

Mange af vores projekter støder du på i Svendborg og 
på Sydfyn. Fx har vi lige afleveret Svendborg Forsker-
park på den gamle gasværksgrund ved havnen. 

Vi er også i gang med et domicil for Danoffice på Eng-
landsvej samt flere forskellige mindre ombygningspro-
jekter og ikke mindst opførelsen af et en-familieshus. Vi 
udfører både store og små projekter.

Kontakt Steen Falk, afdelingschef i MT Højgaard Svend-
borg, på 6220 7448 / sfa@mthojgaard.dk og hør 
hvordan vi kan hjælpe dig.

Vi glæder os til at bygge for dig!

» MT Højgaard bygger stort og småt

mth.dk

En motorvej af muligheder
Danmarkskortet føles 
allerede at have 
ændret sig markant 
med åbningen af  
første del af  
SvendborgMotorvejen

Før i tiden, på vej mod Svend-
borg…: ”Nå, – så nåede vi Rin-
ge. Så er vi da så langt…!”
Nu, på SvendborgMotorve-
jen…: ”Hov! Var det allerede 
Ringe vi kørte forbi…?!”

Det var vel kun de færreste, 
der på forhånd havde ventet 
dén store virkning, som man 
allerede nu mærker med første 
stræknings færdiggørelse. Re-
aktionerne er da også prompte 
kommet, når gæster udefra er 
kommet til Svendborg. Først 
overraskelsen over at være før 
fremme end ventet og så for-
nemmelsen af, at afstanden fra 
Odense og den fynske motorvej 
har gjort fynskortet ”fladere”.

Men reaktionen har heldigvis 
også indfundet sig på helt an-
dre udviklingsmæssige områ-
der, nemlig den stærkt øgede 
lyst til at indtænke Svendborg 
og Sydfyn i ens etablerings-
planer. Både på bosætnings- 
og erhvervsområdet.

Det betyder, at vi hos Svend-
borg Erhvervsråd får stadig 
flere henvendelser udefra. 
Henvendelser, der både går 
på ledige lokaler og erhvervs-
jord, men også på ønsket om 

kontakt til andre sydfynske 
virksomheder mv. Altså for-
spørgsler om øget viden om 
vores område. Ofte med tyde-
lig bagtanke i evt. etablering i 
Svendborg Kommune.

Og oveni det hele har vi så også 
med SvendborgMotorvejen ty-
deligt fået klare signaler om, 
at de allerede eksisterende syd-
fynske virksomheder nu tror 
på fremtiden hernede. Også 
her med udvidelser, udbygning 
eller nybygning til følge.

Så kør en tur til Svendborg. 

Se, hvad der sker og hvor 
meget der bygges – også i er-
hvervsområderne. Og tænk så 
på, hvordan vi kommer endnu 
tættere på ”det hele”, når re-
sten af SvendborgMotorvejen 
snart åbnes og vore nye er-
hvervsarealer står klare. Der 
er masser af optimisme at 
bygge på…

Erhvervschef
P-C. Jørgensen
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Vi går i dybden med 
enhver opgave...

 Alt i entreprenørarbejde
 Kloak-TV
 Slamsugning og spuling
 Div. anlægsarbejde

TONY JOHANSEN 
OG ERIK HELLESEN

TÅSINGE ENTREPRENØRFORRETNING APS
Aut. Kloakmester

Tlf. 62 22 60 61
Tony: 29 27 56 76 og Erik: 29 27 56 75

www.te-taasinge.dk · mail@te-taasinge.dk

CentiQ har fået et par 
nye meget interessante 
varer på hylderne

I 10 år har CentiQ forsynet 
små og mellemstore virksom-
heder med traditionelle IT-løs-
ninger baseret på Microsoft-
produkter, og mange kunder 
bruger i dag for eksempel øko-
nomiprogrammet C5. Det dy-
namiske sydfynske firma er 
nu også blevet TDC-partner 
og forhandler af den utrolige 
G/on-nøgle.
– Vil man have professionelt 
bredbånd eller anskaffe sig 
medarbejderbredbånd er et 
enkelt opkald til os nok. Vi 
klarer det hele, siger den dag-
lige leder Flemming Jørgen-
sen.
TDC-Medarbejderbredbånd er 
på grund af skatteregler en 

stor fordel både for medarbej-
dere og arbejdsgiver.
– Gode, loyale medarbejdere 
bliver endnu mere tilfredse 
ved at få betalt deres ”private” 
bredbåndforbindelse over de-
res lønseddel, og uden det 
koster virksomheden noget, 
siger Flemming Jørgensen og 
tilføjer, at oprettelsen af dette 
er gratis.

Geniale danske G/on

Nu vejer ens bærbare computer 
kun en snes gram. Flemming 
Jørgensen har selv stor glæde 
af CentiQs forhandling af den 
smarte, danskproducerede G/
on-nøgle. Det er en USB-nøgle 
med nogle væsentlige egenska-
ber programmeret ind, der gør, 
at den kan ”finde hjem” til virk-
somhedens netværk, uanset 
hvor man kobler sig på, bare der 
er en PC med Internet adgang. 

– Man kan gå ind i en netcafe 
på Bali og læse sine mails, be-
nytte sin netbank eller arbej-
de i sit C5-system, siger han 
og tilføjer, at det er en helt 
sikker opkobling, der ikke ef-
terlader sig spor på den benyt-
tede computer.   

Acer

CentiQ er Acer Active Partner 
og kan sælge og servicere Acer 
produkter på eget værksted. 
– Acer har en professionel 
linje af bærbare computere 
og PC’er specielt udviklet til 
erhvervslivet, hvor man får 
mere kvalitet for pengene 
sammenlignet med andre pro-
ducenter, siger CentiQs dag-
lige leder, der p.t. er chef for 4 
medarbejdere og jagter endnu 
en dygtig C5 medarbejder.

  

Tlf. 62 24 44 84 · www.centiq.dk · info@centiq.dk 

Virksomheders  
forlængede IT-arm

Tlf. 62 24 44 84 · www.centiq.dk · info@centiq.dk

●  Microsoft C5 Konsulent hus

●  TDC Partner

●  Giritech Partner

●  Acer Active Partner

●  Microsoft Partner

●  HP Partner

Bestil en 2 timers 
gratis 

IT-forretningsanalyse

ERHVERV FYN
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Kvalitetshåndværk  
og tysk grundighed
Murermester Andre Tram-
mitzke er oprindeligt uddan-
net tømrer og har i Hamborg 
arbejdet indenfor dette fag, 
før han i 1997 med sin danske 
hustru flyttede til Svendborg 
”Frem til 2004 arbejdede 
jeg i Svendborg-firmaet O.V. 
Engstrøm, men så realiserede 
jeg min drøm om at blive selv-
stændig, og det har jeg ikke et 
øjeblik fortrudt”, fortæller An-
dre Trammitzke. ”AT Mureren-
treprise har mange private kun-
der – primært i det sydfynske 
område. Enkelte afstikkere til 
det jyske bliver det også til. Net-
op nu er jeg i gang med arbejdet 

på et sommerhus i Randbøl ved 
Vejle. Derudover løser jeg en 
del vedligeholdelsesopgaver for 
Svendborg Kommunes skoler.”  

Arbejdet skal kunne  
holde i 100 år

”For det meste kører jeg firmaet 
solo, men i sommeren 2006 hav-
de jeg hele 6 ansatte. Min tilgang 
til murer- og tømrerfagene er na-
turligt præget af tysk grundig-
hed”, smiler Andre Trammitzke. 
”Og det er noget, kunderne kan 
lide. Jeg trives bedst, når mit 
arbejde udføres i en kvalitet, der 
kan holde i 100 år. Det er lidt 
bekosteligt i øjeblikket, men i 

sidste ende betaler det sig. Bin-
dingsværksarbejde er et område, 
hvor jeg med stor succes kombi-
nerer murer og tømrerfagenes 
faglige kompetencer.”
– Ny- om- og tilbygning – Re-
paration og vedligeholdelse 
– Bygningsrenovering – Tag-
arbejde – Bindingsværk – Ba-
deværelser – Flise og klinke-
arbejde – Fugearbejde – Beton 
– Pejse – Skorstene.
Udover murerarbejde tilbyder vi 
totalentrepriser inden for byg-
geriet. Vi har gennem mange år 
samarbejdet med alle faggrup-
per og kan derfor tilbyde vores 
kunder en løsning fra kælder 
til kvist, hvor du ikke selv skal 
overskue byggeprojektet.
Vi lægger vægt på at tilbyde vores 
kunder en skræddersyet løsning 
tilpasset økonomi, kvalitet og 
omfang – Således De får det fulde 
udbytte af Deres byggebudget. 

Vi bistår i alle byggeriets faser, 
herunder rådgivning, projek-
tering, tegning, myndigheds-
spørgsmål og tilladelser m.m. og 
sikrer 
Med mere end 10 års erfaring 
inden for faget, kombineret med 
brugen af den nyeste teknologi, 
kan vi tilbyde vores kunder en 
optimal løsning i forbindelse 
med alt murerarbejde – stort og 
småt.
Vores kundekreds består i dag 
af private såvel som offentlige 
virksomheder, boligforeninger 
samt private husstande i hele 
Danmark.
AT Mureren er en mindre virk-
somhed. Vi har ingen stor admi-
nistration. Dette kommer vores 
kunder tilgode gennem fornuf-
tige priser, høj kvalitet og stor 
fleksibilitet.

A.T. Murerentreprise
Tlf. 62 20 89 49 · 20 49 79 49

www.atmurer.dk

Sydfynsk udvikling

I den nye Svendborg Kommune har vi besluttet at sætte 
særlig fokus på det lokale erhvervsliv. Vi ser det som vores 
opgave at skabe endnu bedre rammer for erhvervslivet. 
Herunder at skabe enkle og flexible relationer mellem er-
hvervslivet og den kommunale organisation.

Vi har valgt at opprioritere erhvervshensynet ved blandt 
andet at oprette et politisk Erhvervsudvalg og et admini-
strativt direktørområde.

Og så arbejder vi på at skabe den første kommunale er-
hvervsstrategi. Den skal sende klare signaler om, hvor vi 
ser erhvervsudviklingen i Svendborg. Og hvor vi som kom-
mune kan understøtte denne udvikling.

 Med venlig hilsen

 Lars Erik Hornemann
 Borgmester

Dette er den overordnede vision for Svendborg Kommune – og den gælder også erhvervslivet!

www.svendborg.dk
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God ergonomi

KORTEGAARD

www.stiga.dk

Park Diesel er en stærk rider med en Hatz dieselmotor og et nyt, kraftigt Combi aggregat med en klippebredde på 
125 cm. Combi funktionen giver dig mulighed for at vælge imellem bagudkast til højt græs og Multiclip, der findeler 
afklippet, så det hurtigt formulder på plænen. Havearbejdet bliver en leg med denne tohjulsdrevne maskine med ægte 
knækstyring. Baghjulet følger i forhjulenes spor, og du styrer derved nemt udenom buske, træer og hjørner. For let 
betjening har Park Diesel redskabsløft og mekanisk servostyring. Den har en særdeles god ergonomi i form af et 
professionelt sæde og komfortsædeaffjedring. Park Diesel giver dig optimal arbejdsglæde året rundt med det store 
tilbehørsprogram.

STIGA PARK DIESEL

Kr. 58.995,- inkl. moms

Stegstedvej 35A · 5200 Odense V · 66 16 75 66 
www.tskovlarsen.dk · post@tskovlarsen.dk

Anlægsgartner
TH. SKOV LARSEN ApS

Et alsidigt logistikkoncept
Det nyåbnede Lille-
bælt Lagerhotel, der 
ligger kun 3 min. fra 
motorvejen, omfatter 
ca. 1000 m2 under tag, 
og hotellet råder over 
pladsmæssige 
ressourcer til at ud-
vide med yderligere 

3 haller af samme 
størrelse        

”Inspireret af den dynamiske 
erhvervsudvikling i Trekants-
området har jeg gennem læn-
gere tid puslet med ideen om 

at etablere et lagerhotel”, for-
tæller Hans Feltendahl. ”Og 
da et stigende antal kunder i 
virksomheden Lillebælt Mini 
Transport, som jeg har kørt 
gennem 13-14 år, begyndte at 
efterspørge eksterne lagerfa-
ciliteter, omsatte jeg i januar 
2006 min ide til praksis og 
købte den grund, hvor både 
transportfirmaet og det ny 
Lillebælt Lagerhotel nu har 
til huse. Lillebælt Mini Trans-
port råder i dag over en flåde 
på 5 biler, der spænder fra en 
Toyota Sportsvan til en 16 tons 
lastvogn, og firmaet kan klare 
alt fra småpakker til storfor-
sendelser à 25 paller.” 

Utallige  
anvendelsesmuligheder

”Lillebælt Lagerhotel har utal-
lige anvendelsesmuligheder. 
Grundlæggende kan kunden 
opmagasinere varer på paller 
og i containere. På basis af 
kundens ordresedler tilbyder 
vi så at plukke varer og sørge 
for disses videre befordring til 

såvel ind- som udland. Paral-
lelt hermed opsamler og kana-
liserer vi varer fra udlandet 
og forskellige danske regioner 
til deres endelige destina-
tioner. Både mindre firmaer 
uden lagerkapacitet samt in-
den- og udenlandske kurer- og 
transporttjenester kan altså 
benytte sig af vores plads- og 
mandskabsmæssige ressour-
cer. Endelig stiller Lillebælt 

Lagerhotel sin ekspertise til 
rådighed m.h.t. opmagasine-
ring af messestande.”    
   
· Opmagasinering
· Plukning
· Af- og pålæsning
· Distribuering
· Transport af Deres gods
· Indhentning af gods
· Ad hoc opgaver

Lillebælt Lagerhotel
Lillebælt Minitransport  
Mandal Alle 25
5500 Middelfart. 
Tlf. 64 41 42 14
40 37 39 89
lmt-hans@mail.dk
lmt@stofanet.dk
www.lillebaelt-transport.dk

Service-Vagten
Kommer overalt… også i ud i krogene

Rengøring
Hovedrengøring, tæpperens, gardiner vakes og stryges, 
salgsrengøring + efter håndværkere. Rengøring af sommerhuset.  
Ved rengøringaftale: Samme dame hver gang.
(40% tilskud efter lov om hjemmeservice)

Erhvervsrengøring
Vi gør rent hos mindre erhverv, håndværkere, kontorer, klinikker og lign.

Service-Vagten 
v/Kurt Krog · Rudmevej 151 · 5750 Ringe  62 27 23 14

WWW.ERHVERV-FYN.DK
Næste måned sætter vi focus på Midtfyn
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AUTORUDER

Hvidkærvej 1 • 5250 Odense SV • 6617 0317 • www.thiemannkok.dk

30%
SPAR OP TIL

• Ny rude - Max 4 timer 
• Stenslag: ingen ventetid - kr. 350,- 
• Alle bilmærker - inkl. last- og varevogne
• Samarbejde med alle forsikringsselskaber
• Kundebil ved rudeskift

DE STØRSTE FORDELE
– UDOVER DEN BEDSTE PRIS

REPARATION  OG  UDSKIFTNING  AF  AUTORUDER 

Kerte Entreprenør 
og Maskinstation  

Kertevej 60 · 5560 Årup 

Tlf. 64 43 34 02 · Mobil 21 46 64 86 

mogens.kertemaskinstation@mail.dk 

lone.kertemaskinstation@mail.dk

Esmann Entreprise · Kohavevej 10 · 5750 Ringe 

• Offentlige arealer
• Virksomheder
• Boligforeninger
• Institutioner
• Større haveanlæg

Middelfart

Ringe

Anlægsgartner
Telefon 63 62 00 03
www.esmann-entreprise.dk

Æbelø’s Frugt og Grønt – lige til døren
Bestil direkte på nettet www.abelo.dk og få bragt dine  

varer direkte til døren
Telefon 62 20 70 75 Mobil 40 63 24 49
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Sydfyns førende i mode og 
herrekonfektion
Tøjeksperten i  
Wiggers Gård er først 
og fremmest specialist 
i habitter, jakker og 
modetøj i alle stør-
relser og modeller. 
Forretningen har siden 
1990 indtaget en  
naturlig førsteplads 
som Sydfyns førende 
inden for mode og  
herrekonfektion

”Her i Tøjeksperten er vi kort 
sagt ekviperede til at klæde 
alle hankønsvæsener på fra 
top til tå, og vores primære 
målgruppe ligger i alders-
segmentet fra 25 år og opef-
ter”, beretter indehaver Palle 
Feder. ”Hele forretningens 

dygtige personalestab er kon-
fektionsuddannet, og dermed 
viderefører vi de stolte tradi-
tioner, der hersker her i Dan-
marks ældste tøjhus. Siden 
1855 har skiftende udgaver af 
Wiggers Gård dannet ramme 
om henholdsvis klæde-, kon-
fektionsfabrik og skrædderi.”

Mærkevarer i valgfri  
kombinationer

”I 2007 fokuserer Tøjeksper-
ten primært på sin antals-
mæssigt støt stigende privat-
kundekreds. Forretningen 
har tøj til enhver lejlighed, 
og udbuddet spænder vidt. På 
ungdomsområdet er det især 
mærket ESPRIT, der sætter 
dagsordenen. I livsstilsafde-
lingen finder man eksklusive 
tekstiler fra Clipper, Bison, 
Huzar, Bjørn Borg, Morgan, 
Oscar, Trek & Travel, Sei-
densticker og Wrangler, som 

kunderne efter smag og be-
hag kan kombinere på enhver 
tænkelig måde.”  

Erhvervs- og  
sportsbeklædning

”På erhvervsområdet er vi 
leveringsdygtige i alt – fra 
decideret arbejdstøj til profil-
beklædning - f.eks. i form af 
skjorter og sweatshirts med 
firmalogoer påtrykt eller bro-
deret ind i stoffet. Sidst men 
ikke mindst klæder vi en lang 

række lokale sportsklubber 
på – især indenfor sejlsporten. 
Kig ind og oplev den gode ser-
vice. Alle er velkomne. Vi glæ-
der os til at se dig…”

V-hals strik 500,-
Bomuld/uld - fl ere farver

iggers Gaard • Svendborg • Tlf. 62 21 31 19
www.tojeksperten.dk/svendborg

Vindjakke 99995
Vind og vandtæt

Krølfri skjorte  49995
100% bomuld - fl ere dessiner

Casual jakke 149995
Stretch bomuld med strib

   Nyheder fra Tøjeksperten
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G å  e f t e r  g u l d e t

Ring 66 13 04 25 – odense-danhostel.dk

D a g s m ø d e r  k r .  2 7 5  a l t  i n k l .

Løgeskov Auto ☎ 62 26 31 31
● Alt i reparationer ● Rustarbejde 
● Klar til syn ● Forsikringsskader m.m. 
Vi henter og bringer efter aftale

Mobil 30 69 53 06 · Løgeskov 50 · 5771 Stenstrup

Jesper Ullegård
Åbyskovvej 31 · 5881 Skårup
Tlf. 62 20 66 33 · 22 80 40 48

ullegaard@mail.dk

A-Z
Tømrer & Snedker

v/ Bent F. Nielsen ·  www.ri-bol.dk
Ryttervej 8 · 5700 Svendborg

Telefax 6222 8442

Alt indenfor:

• SLAMSUGNING
• INDUSTRISPULING
• KLOAKRENSNING
• KLOAK-TV
• TANKRENSNING
• INDUSTRIRENGØRING

Fareklassegodkendte biler!

TLF. 6221 1484

       

Jan B. Pedersen  
Aut. el-installatør
Purreskovvej 1  
5874 Hesselager

62 25 15 50

www.hagen-soerensen.dk
p@hagen-soerensen.dk

P. Hagen Sørensen-Maskinfabrik ApS
Herluf Trollesvej 22 Tlf. 66 15 61 22
5220 Odense SØ Fax 66 15 61 27

Specialister i trykluft 
og luftudstyr til industrien

• Maskinkonstruktioner
• Maskinservice
• Robotteknologi

40 68 83 93 · www.polering.nu

Klarer vinduerne for virksomheder
institutioner – private

God ergonomi

KORTEGAARD

www.stiga.dk

Park Diesel er en stærk rider med en Hatz dieselmotor og et nyt, kraftigt Combi aggregat med en klippebredde på 
125 cm. Combi funktionen giver dig mulighed for at vælge imellem bagudkast til højt græs og Multiclip, der findeler 
afklippet, så det hurtigt formulder på plænen. Havearbejdet bliver en leg med denne tohjulsdrevne maskine med ægte 
knækstyring. Baghjulet følger i forhjulenes spor, og du styrer derved nemt udenom buske, træer og hjørner. For let 
betjening har Park Diesel redskabsløft og mekanisk servostyring. Den har en særdeles god ergonomi i form af et 
professionelt sæde og komfortsædeaffjedring. Park Diesel giver dig optimal arbejdsglæde året rundt med det store 
tilbehørsprogram.

STIGA PARK DIESEL

Kr. 58.995,- inkl. moms
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 Alt 
 Malearbejde 
 udføres

Malermester Winnie Lissner Brask
Østergade 33 · 5874 Hesselager

Tlf. 62 25 39 09 · 20 72 39 09
winnie.brask@danskemalermestre.dk

Winnie’s Malefirma
sætter kulør på hverdagen

Mere end  
2 millioner varenumre
Auto Genbrug Svend-
borg startede i 1987 
med fokus på afgifts-
fri genopbygnings-
biler. Efter en lovæn-
dring i 2000 skiftede 
hovedaktiviteten til 
autoophug og salg af 
reservedele. Virksom-
heden beskæftiger 10 
faglærte mekanikere 

”Auto Genbrug Svendborg 
opkøber nyere trafikskadede 
biler fra hele landet”, beret-
ter indehaver Bent Pedersen. 
”Gennem Autoophuggernes Da-
talager og et netværk af ca. 65 

gode kolleger og samarbejds-
partnere disponerer vi over 
mere end 2 mio. varenumre. Vi 
spænder over alle bilmærker 
og årgange og giver 6 måne-
ders garanti på samtlige va-
rer. Vores eget lager rummer 
mere end 50.000 demonterede, 
eftersete, afprøvede og Edb-re-
gistrerede reservedele.”

Levering fra dag til dag

”Auto Genbrug Svendborgs 
kunder er fra det meste af Dan-
mark, da en meget stor del af 
handelen foregår via internet-
tet. Reservedelene fremsendes 
med Post Danmark og lokale 
fragtmænd og er fremme hos 
kunden dagen efter, bestillin-
gen er afgivet. 95% af kunderne 
er autoforhandlere og reparatø-
rer, og resten er privatkunder. 

Folk er altid velkomne til at gå 
en runde på pladsen…”   

På forkant med miljø  
og kvalitet

”Sideløbende med reservedels-
handelen ophugger Auto Gen-
brug Svendborg omkring 1000 
udtjente køretøjer om året – de 
såkaldte miljøbiler. Kunden 
kører selv bilen til skrotning 
medbringende registreringsat-
testen, hvorefter skrotnings-
præmie udbetales, og vi sørger 
for resten. Mod et fradrag i 
kundens andel af skrotpræ-
mien afhenter vi biler, der 
ikke kan køre. Auto Genbrug 
Svendborg er på forkant med 
udviklingen på miljø- og kva-
litetsområdet, hvor firmaet er 
henholdsvis er ISO 14.001 og 
ISO 9001-certificeret.” 

Auto Genbrug Svendborg · Aasiaatvej 9 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 10 10 · abp@dataophug.dk ·www.autogenbrug-svendborg.dk
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  G.H. BYG
  Køkkenmontering  2033 7759

Alt i Snedkerarbejde
Montering af køkken for private og erhverv

  

Bygningssnedker Gunner Hansen
Egemosevej 2 · 5882 Vejstrup · Telefon 2033 7759 

Lindevej 9 
5884 Gudme . Tlf. 62 25 12 68 . Fax. 62 25 42 68

Rosmarinvænget 1
5772 Kværndrup . Tlf. 62 27 20 07

Biltelefon 21 75 60 07

Registreret revisor  
Rådgivende skatterevisor  

EDB-rådgiver
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--- Kloakering Kloakering Kloakering
--- Jordarbejde Jordarbejde Jordarbejde
--- Dræning Dræning Dræning
--- Nedbrydning Nedbrydning Nedbrydning
--- Anlægsarbejde Anlægsarbejde Anlægsarbejde
--- Spildevandsløsn. Spildevandsløsn. Spildevandsløsn.

Vi hjælper gerne med rådgivning og udarbejdelse af tilbudVi hjælper gerne med rådgivning og udarbejdelse af tilbudVi hjælper gerne med rådgivning og udarbejdelse af tilbud

EntreprenørEntreprenørEntreprenør
og Kloakmesterog Kloakmesterog Kloakmester

-  www.frueskovgaard.dk  - 
Oure    -    Tlf:  62 28 13 94    -    Mobil:  20 45 64 94 

MASKINSTATIONI/S 

Aut. Kloakmester medAut. Kloakmester medAut. Kloakmester med
kvalitetsstyringssystemkvalitetsstyringssystemkvalitetsstyringssystem

35 års erfaringen 35 års erfaringen 35 års erfaringen 

Maskiner til Maskiner til Maskiner til 
enhver opgave enhver opgave enhver opgave 

Døre · Vinduer · Ombygninger · Reparation

John Th. Rasmussen ApS · 62 25 31 60
Ellerup Bygade 15 · 5892 Gudbjerg

ELLERUP TØMRERFORRETNING

Vi tilbyder:
Privat slagtning · Grill · Mad ud af huset · Storkøb

Skal der holdes fest så kom og få et tilbud 
Vi giver gerne råd og vejledning 

Intet er for småt og intet er for stort
Din kød leverandør i det sydfynske

Se vores fordelagtige priser på vores hjemmeside

Slagtermester John F. Nielsen
Teglværksvej 89 · 5884 Gudme

Tlf. 62 25 10 81 · 21 64 84 81
johnf@nielsen.mail.dk

www.gudmeprivatslagteri.dk

En Ægte Brolægger 
Fire års uddannelse 
er kundens garanti for 
godt arbejde,  lover 
Brian Qvarfott

Brian Qvarfott blev som ung 
student så fascineret af bro-
læggerfaget, at han tog den 
4-årige uddannelse. Han øn-
sker,  flere unge gør det sam-
me, for der er brug for tilgang 
til faget, der især på Fyn er 
døende. Og det kan han mær-
ke i sit snart 3 år gamle firma 
Qvarfott’s Brolægning.
Sammen med brolæggerar-
bejdsmand Peder Danielsen, 
som  han selv har lært op, har 
den sydfynske brolæggerme-
ster masser at bestille. Det 
er især entreprenørarbejder, 

men også arbejde for private,  
som er særligt spændende. 
Men for mange ikke-brolæg-
gere lægger sten.
Brian mener, en gennemsnitlig 
anlægsgartner nødvendigvis 
må være dårligere til at lægge 
natursten, fordi brolæggeren 
har specialiseret sig i det, mens 
gartneren for eksempel bruger 
tid på at lære planternes navne 
på latin.  
Brian Qvarfott siger, der er 
noget kunstnerisk ved at få en 
uformelig sten af tegl eller gra-
nit  til at indgå i et sindrigt møn-
ster, som slutter tæt helt uden 
brug af murerens fugemasse.

Holdbart

Man bruger en murer til en 
mur og en elektriker til el-ar-
bejde, men så snart vi er ude 
på indkørsel eller gårdsplads, 
bruger mange ikke den re-

spektive håndværker: Brolæg-
geren, men finder på en anden 
løsning eller forsøger måske 
selv. Mange lægger fliser, der 
er meget billigere, men ganske 
hurtigt misdannes og krakele-
rer modsat brolæggerarbejdet, 
der selvfølgelig er langt dyrere, 
men som holder lige så længe 
som huset – og som tåler salt, 
siger brolæggermester Brian 
Qvarfott, der ønsker at være 
kendt for sin gode kvalitet. Og 
som så gerne vil have en lær-
ling, men ikke får en,  fordi de 
tekniske skoler på Fyn ikke 
reklamerer for en nok så god 
uddannelse, når den foregår i 
Glostrup eller Horsens.
Blandt firmaets tilgængelige 
arbejder er den lille rundkør-
sel på Vindegade i Odense og 
en smuk, stor gårdsplads og 
indkørsel hos Claus Larsen, 
Grastenvej 214, Thurø.  

 Qvarfott’s Brolægning
Mejerivej 2 · 5874 Hesselager · Tlf. 2215 3944 · brianqvarfott@yahoo.dk
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Sofienlund MASKINSTATION 
Maskinstationsarbejde udføres · Landbrugsarbejde · Slamsugning · Gravearbejde
v/ Tom Jacobsen og Kurt Sindahl · Bankevej 5 · 5892 Gudbjerg

Tlf. (Tom) 62 26 10 90 · 20 31 93 31 (Kurt) 62 27 26 62 · 20 16 70 20 

LANDSFORENINGEN
DANSKE

MASKINSTATIONER

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

Ekspreskørsel overalt i Europa

JP-Xpressen.dk
Rengøringsfirmaet 

ved Hanne Petersen 
Vestergade 38D . 5700 Svendborg 

Telefon 20 25 12 30

Stationsvej 43 · 5771 Stenstrup · Telefon 6226 3777
www.hostommy.dk

Spisestedet

Hos Tommy
Alt i Diner 

Transportable

Smørrebrød &

Malermester Flemming Jönsson
Skårup Vestergade 28 · 5881 Skårup F

21 68 92 55 · malerfj@mail.dk

Virksomheden bliver i familien

Gudbjerg Smedie og 
VVS Aps har gennem-
ført generationsskifte

Som 30 årig blev Helge Greve 
mester i Gudbjerg Smedie, og 
nu er sønnen Daniel blevet det 
samme – også som 30 årig. Si-
den 1966 har der været sme-
die på adressen, og siden 1969 
har Helge Greve været der. 
Først som svend, men da sme-
demester Ejler Kristensen 

blev syg i 1975, overtog Helge 
Greve firmaet.
I 1995 fusionerede Helges 
firma Gudbjerg Smedie med 
broderen Holgers Oure VVS. 
Samtidig skiftede firmaer 
navn til Greve VVS med un-
dertitlen Gudbjerg/Oure
Efter at Holger trådte ud af 
firmaet, kørte Helge det vide-
re i nogle år. Daniel kom hjem 
i firmaet i efteråret 2003 med 
mange nye ideer, hvorefter det 
blev en naturlig overgang, da 

Helge blev 60 år, at Daniel 
overtog den videre drift, med 
Helge som vejleder og med-
hjælper.
Daniel er udlært som vvs-
montør i 1996 og har prøvet at 
arbejde i forskellige virksom-
heder indtil 2003.
Virksomheden arbejder med 
alt inden for VVS-branchen, 
som nybygninger, ombygnin-
ger, hvor der er stor interesse 
i badeværelser for tiden.  Den 
udfører også serviceeftersyn 
på olie og gasfyr også for Na-
turgas Fyn. 

Alternativ energi

– Vi har valgt at satse meget 
på alternative energier så som 
biovarme herunder pillefyr/ 
stokerfyr og solvarme, siger 
Daniel Greve og fortsætter:
– Men det er ikke alle, der 
kan håndtere et pillefyr,  for 
det kræver en vis form for 
pasning, kedlen skal nemlig 
renses jævnligt, ellers går 

fyret simpelthen i stå, så der 
vil altid være nogle, der skal 
have det traditionelle, som na-
turgas og oliefyr.
Daniel Greve gør opmærksom 
på at fordi der hele tiden kom-
mer nye typer af produkter,  
nærmer prisen sig for energi-
forbruget på de to typer hin-
anden.
– Og det må vi aldrig glemme, 
når vi skal ud og give tilbud 
eller rådgive, siger den nye 
mester på Vandmestervej.

Gudbjerg Smedie og VVS Aps · Oure/Greve-VVS
Vandmestervej 4 · Tlf. 62 25 11 12 · Mobil 21 73 19 94 · greve-vvs@mail.tele.dk

ERHVERV FYN



70 · ERHVERV FYN FEBRUAR 2007

 

Lille firma med 
stor ekspertise
Dansk PE Svejsning 
A/S er specialiseret 
indenfor plastsvejs-
ning af PE-typen med 
fokus på nyanlæg og 
renovering af diverse 
jordbaserede forsy-
ningsledninger, alt i 
plastsvejsning, vi er 
også et Autoriseret 
VVS firma

”Virksomheden startede i 
1999, hvor den havde til huse 
på min privatadresse i Næsby”, 
fortæller direktør og indehaver 
Erich Staal. I 2000 flyttede vi 
til Kielhusvej i Odense SV, og 
i 2006 forlod vi Odense og flyt-
tede ind i Thom Weis Christen-
sens tidligere lokaler her på 
Industrivej i Vissenbjerg.” 

Landsdækkende service 
med vækstpotentiale

”Dansk PE Svejsning A/S er 
bosiddende midt i et veludbyg-
get industriområde med små 
og mellemstore virksomheder 
tæt på motorvejen. Vi har højt 
til loftet i vores gennemre-
staurerede lokaler og fornem-
mer et fint vækstpotentiale. 
Personalet består af 5 fagud-
dannede VVS’ere, der via en 
flåde på 5 servicebiler når ud 
til kunder i hele landet. Også 
internt i virksomheden har 
vi en høj grad af geografisk 
mobilitet, idet 2 medarbejdere 
bor udenfor Fyn – i Slagelse 
og Fredericia.”   

Nyanlæg og renovering

”I starten beskæftigede Dansk 
PE Svejsning sig med klassi-
ske VVS-opgaver over en bred 
kam, men i dag koncentrerer 
vi os primært om plastsvejs-
ning af PE-typen med fokus 
på nyanlæg og renovering af 
jordbaserede forsyningsled-
ninger – dvs. vand, afløb og 
gas. Beslægtede aktiviteter 
er montageopgaver omkring 
industrielle brønde, tanke 
og rørsystemer på afløbs- og 

vandsiden. Fællesnævneren 
for samtlige opgavetyper hed-
der polyethylen, som er et 
meget fleksibelt materiale, 
der anvendes i alle moderne 
brønde, vand-, gas-, og kloak-
ledninger.”  

Fra Fangel til Helsingborg

”I firmaets vidtspændende 
kreds af kunder og samar-
bejdspartnere finder man 
bl.a. Naturgas Fyn og Svend-
borg Kraft/Varmeværk, for 
hvem vi løser en lang række 
opgaver omkring rør og røg-
rensningsanlæg”, supplerer 
teknisk chef Jan Sehested. 
”Vi samarbejder også med en 
del større og mindre entrepre-
nørfirmaer som f.eks. Skans-
ka A/S, Arkil A/S, Villy Poul-
sen A/S og Tommy Sørensen 
A/S – største aktivitet her er 
brønde og rørarbejde i forbin-
delse med styrbare underbo-
ringer. Verner Olesen A/S og 
diverse Vandselskaber leverer 
vi ledningsarbejde og til Brød-
rene Dahl A/S er det fittings, 
det gælder. For biogasfirmaet 
Bigadan har vi netop færdig-
gjort 2 større projekter – i 
svenske Helsingborg og Fan-
gel her på Fyn.” 

Det bedste grej i landet

”Vi forventer os en del af 
fremtidens markedsudvikling 
– især indenfor kloakrenove-
ring, hvor der bl.a. i kraft af 
de seneste års øgede regn-
mængde venter store opga-
ver. Vores samarbejdspartner 
Skanska A/S har netop inve-
steret i et nyt burster-anlæg - 
videreudviklet af projektleder 
Hans Peter Jørgensen – som 
er det mest avancerede og mo-
derne på markedet p.t. Dansk 
PE Svejsning A/S kan klare 
stuksvejsninger helt op til Ø 
800, ligesom vi er meget stær-
ke indenfor ekstrudesvejsning 
i.f.m. brønd- og pladearbejde. 
Vores svejsemateriel hører til 
det allerbedste i landet. Vi er 
et lille firma, men er meget 
store på vores fagområde.”  

Dansk PE Svejsning A/S · Industrivej 9 · 5492 Vissenbjerg
Tlf. 64 47 28 00 · staal@mail.dk · www.danskpesvejsning.dk
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Revisor for alle 
Revisionsfirmaet Boe 
Frederiksen har især  
kunder med 1-5 ansatte, 
men hjælper også løn-
modtagere

Filmselskaber, tandlæger, al-
ternative behandlere, virksom-
hedskonsulenter,  fysioterapeu-
ter og håndværkere er nogle af 
de brancher, som Revisionsfir-
maet Boe Frederiksen  yder sin 
service.
– Vi er en lille virksomhed 
med små og mellemstore virk-
somheder som typiske kunder. 
Kunderne siger, de kan tale 
med os om de problemstillin-
ger, der er specifikke for den 
lille virksomhed.
Vi forsøger at engagere os i den 
enkelte virksomhed, og vi sy-
nes, vi har nogenlunde fat i det, 
så de får den rådgivning, de har 
behov for. Og de mellemstore er 
ikke bange for at ringe, siger 
revisor Heino Frederiksen fra 
sit domicil i skoven.
Revisionsfirmaet,  hvor også  
revisor Katrine Høyer arbej-
der, tager sig af de typiske ting 
som bogholderi, selvangivel-
ser, skattespørgsmål, moms- 
og lønregnskab, men også 

rådgivning om for eksempel 
lån og pensionsopsparing.

Lønmodtageres behov

Netop den type rådgivning 
mener Heino Frederiksen, 
lønmodtagere også kan have 
stor glæde af, og det er hans 
erfaring, at en del snyder 
sig selv for fradrag, som en 
revisor kan hjælpe med.  Et 
eksempel er en koks brug af 
egen kniv, som mange glem-
mer at fradrage. 
– Og  for dem, der har planer 
om at starte egen virksomhed,  
har jeg som revisor mange 

gode ideer. En er at undersøge 
muligheden for at benytte 
etableringskonto med fradrag 
i fem år, siger revisoren.
Kunderne bor spredt over 
store dele af landet, men  med 
hovedvægten på Fyn og Køben-
havnsområdet.
– Jeg er på Sjælland en gang 
om ugen, siger Heino Frede-
riksen, der stadig har kunder 
fra sin tid som revisor på Fre-
deriksberg – det er nu syv år 
siden, han flyttede til Skovhu-
sene.
I dag betyder afstande ikke 
så meget mere, og revisoren 

Revisionsfirmaet · Boe Frederiksen · Revisor FDR · Skovhuse 17 · 5874 Hesselager
 Tlf. 63 25 00 07 · hf@boe-frederiksen.dk · www.boe-frederiksen.dk

kan varetage en kundes bog-
holderi udefra på kundens egen 
computer.
At køre ud til kunderne er 
ikke effektivt, for det koster 
tid, som kunden skal betale, 
fremhæver revisoren.

Gratis møde

– Alle kunder får et uforplig-
tende gratis møde med mig. 
Jeg finder så frem til, hvad 
jeg kan tilbyde, og først da 
beslutter kunden sig for sam-
arbejdet, siger revisor Heino 
Frederiksen.
Foruden alt det mere almin-
delige revisorarbejde kan man 
også komme til ham, hvis 
man overvejer at klage over 
f.eks. skat, ejendomsværdi og 
årsopgørelser. 
– Jeg vurderer så, om det er en 
sag, det kan betale sig at føre, 
siger  revisoren og tilføjer, at 
Revisionsfirmaet Boe Frede-
riksen har rimelige priser for 
sine ydelser, men gevinsten 
ved en sag bør med stor sik-
kerhed kunne være større end 
firmaets honorar.




