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Margaardvejens Auto service

Strib Landevej 36, 5500 Middelfart
 
T: 27 14 57 88
e: kontakt@dietz-tomrer.dk
 www.dietz-tomrer.dk

DIETZ er et tømrer-
firma med en høj 
faglig stolthed og 
kan derfor garan-
tere 100% kvalitets-
arbejde, så du kan 
føle dig tryg i løbet 
af hele byggepro-
cessen.

Fabriksvej 2  -   5580  Nørre Aaby   -  Tlf.: 32 20 62 11   
Mail: info@mjautoservice.dk  -  www.mjautoservice.dk

Vi har styr på alle bilmærker – også de 
mere specielle, så kunderne kan trygt få 

serviceret deres bil hos os

Flemming’s Auto  ·  Bøgevej 8  ·  5591 Gelsted  ·  Tlf.: 6449 2096
flauto@andersen.mail.dk  ·  www.flemmings-auto.dk

Flemming’s Auto  ·  Bøgevej 8  ·  5591 Gelsted  ·  Tlf.: 6449 2096
flauto@andersen.mail.dk  ·  www.flemmings-auto.dk

Hella A/S
servicepartner

Alle opgaver til den bedste pris



Automatgear med 9-trin og adaptiv fartpilot er nu standard på Mercedes Vito med 
baghjulstræk. Det betyder, at det er både mere sikkert og mere komfortabelt at køre bil i 
arbejdstiden. Og så er fartpiloten og automatgearet kun to af de talrige udstyrsdetaljer og 
innovationer, der nu er standard i Mercedes Vito. Så er du foran igen – også på kørekomfort.

Vito foran igen.
Det går lettere med professionelt gear.
9-trins automatgear og adaptiv fartpilot er standard på Mercedes Vito. 
Det er blevet endnu mere komfortabelt at køre varebil.

ServiceLeasing (Erhverv)

Pris fra 1.695 kr./md.

Inkl. serviceaftale.
Førstegangsydelse 35.000 kr.
48 mdr. / 60.000 km

Mercedes-Benz Vito 114 Kort 9G-TRONIC AUT. Forbrug ved blandet kørsel fra 14,3 km/l*, CO2-emission fra 184 g/km. Grøn ejerafgift 3.090 kr. pr. halvår ved registrering i perioden 15.02.2021 
- 30.06.2021. Grøn ejerafgift 3.330 kr. pr. halvår ved registrering i perioden 01.07.2021 - 31.12.2021**. ServiceLeasing inkl. service og vedligeholdelse: Månedlig ydelse fra 1.695 kr./md. over 
48 måneder, totalt km-forbrug i aftaleperioden 60.000 km og en engangsydelse på 35.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og panthaverdeklaration 1.020 kr. Alle priser er inkl. afgift men ekskl. 
moms. Forudsætter positiv kreditvurdering via Mercedes-Benz Finans A/S. *WLTP måling. **Begrænset kampagneperiode, registrering inden 31.12.2021. Der tages forbehold for ændringer i 
priser og/eller specifikationer. Desuden gælder, at priserne er baseret på en politisk flertalsaftale om at ændre registreringsafgifterne med virkning fra den 18.12.2020. Da de nye registreringsaf-
gifter endnu ikke er vedtaget ved lov, kan der evt. forekomme ændringer af afgifternes størrelse og virkningstidspunktet.

B

Krumtappen 20, 5260 Odense
pchristensen.dk - 70 202 203
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Efter et 2019 med rekordover-
skud og et 2020, der lover endnu 
bedre, er det nu tid til også at vise 
vejen frem i den grønne bølge. 

Det handler om virksomheden GJ 
COATING med base i Ejby.

Her venter ejerne, Britt  Hjorth 
Hansen og hendes far, Gert 
Hjorth Jensen i øjeblikket på 
at modtage et afbrændningssy-
stem, der skal være med til i be-
tragtelig grad at forbedre miljøet 
i produktionsfacilliterne.

--Ja, så vidt jeg er orienteret er 
vi den første virksomhed af vo-

res art som modtager et sådant 
system i Danmark. Et forbrænd-
ningssystem, der reducerer 
mængden af alle resterende op-
løsningsmidler.  Det er en inve-
stering i fremtiden til 2,5 millio-
ner kroner, forklarer Gert Hjorth 
Jensen.

FØRENDEVIRKSOMHED
GJ Coating er som skrevet be-
liggende i Ejby, og bliver i dag 
af mange betragtet som en af 
landets førende virksomheder 
indenfor industriel overfladebe-
handling specielt af små og mel-
lemstore emner. Firmaet har i 
dag blandt andre kunder inden 

for legetøjsbranchen, militæret, 
byggebranchen, underleverandø-
rer til fødevarebranchen, kosme-
tikbranchen og designbranchen.
GJ COATING A/S løser opgaver 
såvel med pulver- som vådlak, 
overfladebehandling af silikone, 
antistatiske overflader, electro-
coating. Og kan samtidig vådla-
kere alle typer plast, træ forskel-
lige metal typer bl.a. stål og alu, 
men anvender også ny teknologi 
og knowhow på disse forskellige 
materialer.

Investeringen i det nye afbrænd-
ningssystem, der er bestilt i et 
tysk firma, kommer efter nogle 

forrygende år, hvor 2019 stikker 
specielt ud med et rekordover-
skud på 3,5 millioner kroner. 
Faktisk har GJ COATING A/S 
haft så mange ordre, at firmaet i 
perioder har måtte køre med tre-
holdsskift – også i weekenderne. 
Og Britt Hjorth Hansen er ikke i 
tvivl om årsagerne til den store 
succes.

ALLE ER VELKOMNE
--Først og fremmest siger vi al-
drig nej til nogen kunder eller en 
god udfordring. Vi forsøger al-
tid at finde en løsning om det er 
med et eksisterende produkt el-

GJ COATING A/S 
VISER VEJEN 
I GRØN BØLGE
Som de første i deres branche investerer den succesrige 
familievirksomhed nu 2,5 millioner kroner i et  
forbrændningssystem, der reducerer VOC-tallene.

Æblegyden 18  ·  Tlf.: 64461515
Hjemmeside: www.gjcoating.dk  ·  Mail: bhh@gjcoating.dkGJ COATING A/S

ler vi skal udvikle det specielt til 
projektet. Folk kender os blandt 
andet for at være eksperimen-
terende – for at være dem, der 
afprøver nye veje, siger hun og 
tilføjer:

- Samtidig kan vi håndtere alt fra 
et emne til flere tusinde hvilket 
ikke ses ofte i vores branche. 

Vores kunder stiller krav om en 
konstant høj grad af leverings-
sikkerhed., hvilket vi matcher 
med en løbende kontrol og doku-
mentation af rette mængde til 
rette tid – i rette kvalitet.  
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Når indehaveren af Odense Dia-
mantskæring A/S (Odense) og 
Dansk Dia-Bor A/S (vejle) Michael 
Tao Nielsen påstår, at hans firma-
er kører på den højeste klinge, så 
kan det faktisk forstås rent bog-
staveligt. For fakta er, at Odense 
Diamantskæring A/S (Odense) og 
Dansk Dia-Bor A/S (vejle) kører i 
hele landet og kan klare alle typer 
opgaver, når det handler om dia-
mantboring og skæring.
Ja, vi har hele Danmark som vores 
arbejdsplads, fortæller Michael 

Boring og skæring i 
beton udføres
Kvalitet og præcision er i højsædet hos Odense 
Diamantskæring A/S og Dansk Dia-Bor A/S, der udfører alt 
indenfor boring, skæring og slibning med diamantværktøj.

Vejle
Dansk Dia-Bor A/S

Tlf. 2122 5474

Fredericia
Speedys Service og Montage

Tlf. 2022 9155

Aarhus
Dansk Dia-Bor A/S

Tlf. 7022 4244

Odense
Odense Diamantskæring A/S

Odense Overfladeteknik ApS
Tlf. 6313 0040

Kerteminde
Fyns Diamantboring og Skæring

Tlf. 3085 7210

Svendborg
Ballen Diamantskæring

Tlf. 4029 3797

Dansk Dia Group

Odense Diamantskæring A/S Dansk Diabor A/S
Nordbirkvej 1 Ulvevænget 8
5240 Odense NØ 7100 Vejle
Tlf.: 63 13 00 40 Tlf.: 70 22 42 44
odensediamantskaering.dk danskdiabor.dk
ods@odensediamantskaering.dk diabor@danskdiabor.dk

Tao Nielsen og fortsætter:
Og så er vi nogle virksomheder, der 
lægger vægt på at stå til rådighed 
med råd og vejledning under pro-
jekterings- og kalkulations-fasen 
samt under selve byggeriet. Det er 
vigtigt for os at kunden føler sig 
100 procent tryg fra start til slut, 
understreger Michael Tao Nielsen.
Han fortæller videre, at 90% af 
virksomhedens kunder udgør en-
treprenørvirksomheder og instal-
lationsfirmaer indenfor el, vvs og 
ventilation. 
Vi borer ud og baner vej for en 
lang række installationer – bl.a. i 
forbindelse med etablering af nye 
rørsystemer til el, vand og varme 
samt flugt- og udluftningsveje i 
forbindelse med kældre og lignen-
de, siger indehaveren. 
Men Odense Diamantskæring A/S 
er også stærk, når det kommer til 
gulvarbejde.
Vores store gulvsav æder sig ube-
sværet gennem et betongulv på 
op til 50 cm. En sideaktivitet til 
boring og skæring er slibning af 
alle former for beton- og terrazzo-
gulve, der herved tilføres en før-
steklasses finish, fastslår Michael 
Tao Nielsen.
I det hele taget må det konklude-
res, at Odense Diamantskæring 
A/S  og Dansk Dia-Bor A/S  råder 
over værktøj og folk til det meste. 
Således har firmaerne 20 bore/
skære operatører, 12 vægsave, 25 
håndholdte save, 3 wiresave, 1 
cirkelsav, 7 gulvsave samt kerne-
bor fra Ø 12mm til Ø 1300 mm. I 
øvrigt skæres alt over Ø 1300 mm 
med cirkelsav.
Afslutningsvis vil jeg gerne un-
derstrege, at vi altid er klar til at 
afgive et fast tilbud. Enten per te-
lefon, ved besigtigelse eller ud fra 
eventuelt udbudsmateriale, siger 
Michael Tao Nielsen.  

DANSK DIA-GROUP (DDG)
Odense Diamantskæring A/S: Alt indenfor boring og skæring i beton 
samt mindre nedbrydning (Odense).
Odense Overfladeteknik ApS: Slibning og polering af betongulve, 
reparation, slibning og polering af terrazzo samt injicering af beton 
(Odense).
Fyns Diamantboring & Skæring: Alt indenfor boring og skæring i be-
ton. (Kerteminde).
Ballen Diamantskæring: Alt indenfor boring og skæring i beton. 
(Svendborg).
Vestfyns Betonboring: Alt indenfor boring og skæring i beton. (Gel-
sted).
Dansk Dia-bor A/S: Alt indenfor boring og skæring i beton (Vejle).
Speedys Service og Montage: Alt indenfor boring og skæring i beton. 
(Fredericia).
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--Det handler ganske enkelt om, at vi har brug for en mand til at struk-
turere vores salgsapparat i forsøget på at udvide vores markedsandele.

Sådan siger administrerende direktør i PALFINGER DANMARK A/S, 
Jens Kristoffersen, efter det nu kommer frem, at det velrenommerede 
kranfirma den 1. december 2020 ansatte en ny salgsdirektør.

--Navnet på vores nye mand er Anders Helbo, og han kommer fra en stil-
ling som salgschef ved Fyns Kran Udstyr A/S. Han kender i forvejen 
til de kunder, der bruger kraner og vi tror på han er manden, der over 
tid kan være med til at forøge vores markedsandele, understreger Jens 
Kristoffersen.

Det østrigske kvalitetsmærke, Palfinger AG, er på verdensplan den ab-
solut største og førende producent af lastbilkraner, kroghejs og udstyr. 
Ikke mindst kranernes kvalitet, betjening og sikkerhed er kendt for at 
være helt i front.  Samtidig er det velkendt, at de digitale løsninger fra 

Palfinger AG gør arbejdsprocesserne lettere og arbejdet med de forskel-
lige produkter endnu mere behageligt.

--Vi ved, at vi har et rigtigt godt produkt, og derfor er vi også klar til at 
gøre en ekstra indsats for at få det bredere ud her i landet. Vi føler, der er 
områder i Danmark, hvor vi kunne sælge endnu bedre. Og det er blandt 
andet her Anders Helbo kommer ind i billedet, siger Jens Kristoffersen.

Han glæder sig i øvrigt over, at Palfinger har klaret sig fint i et år fyldt 
med udfordringer.

-Ja, 2020 var et hårdt år med den verdensomspændte Covid19-epedemi. 
Men vi klarede os bedre end forventet. Til gengæld har vi høje forvent-
ninger til 2021, hvor vi satser på en øget omsætning. 

En forventning, der i øvrigt deles med de vognmænd, vi til daglig er i 
kontakt med, fastslår Jens Kristoffersen.  

PALFINGER 
ANSÆTTER NY 

SALGSDIREKTØR
Fyns førende kranfirma 

går i offensiven 
i jagten på nye markedsandele.

Palfinger Danmark A/S  .  Stensgårdsvej 21 M  .  5500 Middelfart  .  Tlf. +45 7010 8010
info@palfinger.dk    www.palfinger.dk

1-1_Palfinger_1-21p.indd   11-1_Palfinger_1-21p.indd   1 12/02/2021   12:3012/02/2021   12:30



Udførelse af lovpligtig 
hovedeftersyn, 
serviceeftersyn, 
samt salg af nye og 
brugte maskiner.

Udlejning af gaffeltruck, 
gulvvaskemaskiner og 
anden kørermateriel.

Se vores brugte 
maskiner på 
www.hjtruckservice.dk

Hans Egedesvej 23 ·  5210 Odense NV  ·  Tlf.: 66 16 12 55  ·  Mobil 21 84 72 01 ·  hj@hjtruckservice.dk

Baoli EP 20 
Kapacitet 2000 kg  

Pris fra 54.500,- ex moms.

Baoli EP 15 
Kapacitet 1500 kg 
Pris fra 12.995,- 
ex moms.

Baoli KBET 15 
Kapacitet 1500 kg 

Pris fra 129.995,- ex moms.

Baoli KBG 15 
Gastruck 

Kapacitet 1500 kg 
Pris fra 124.995,- ex moms.

Baoli ES 10 
Kapacitet 1000 kg  

Pris fra 24.995,- ex moms.

Lige siden 1994 har automeka-
niker Jens Ove Hansen drevet 
det kendte og velrenommerede 
værksted, Lillebælt Auto i Mid-
delfart. Men nu er tiden kommet 
til, at en anden overtager an-
svaret. Nemlig hans søn, Søren 
Hansen.

-Ja, vi mente tiden var den rig-
tige til et generationsskifte. Far 

vil dog stadig være at finde i 
virksomheden som medarbejder, 
siger Søren Hansen, der ud over 
at være blevet virksomhedsejer, 
nu også glæder sig over foreløbig 
at være kommet godt igennem 
CODVID19-krisen.

--Ja, det er og har været en hård 
tid for alle selvstændige er-
hvervsdrivende, men vi glæder 

os over at vores trofaste kunder 
ikke har svigtet os, siger Søren 
Hansen.

Lillebælt Auto, der servicerer 
alle typer biller både for erhverv 
og private, er for nylig blevet 
medlem af AutoPartner, efter i 
en kortere periode at have været 
tilknyttet CarSpot. 

Udover værkstedsarbejde tilby-
der virksomheden også salg af 
biler.

--Ja, vi har altid et bredt og vel-
assorteret udvalg af flotte brug-
te og nye biler på lager, under-
streger Søren Hansen.   

SØN TRÆDER
I FORGRUNDEN
Generationsskifte på det 
velrenommerede værksted, 
Lillebælt Auto i Middelfart.

Perikonvej 2  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 64 41 87 60  ·  Mobil: 41 11 25 60
www.lillebaelt-auto.dk  ·  post@lillebaelt-biler.dkLillebælt Auto
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Om det er robotter, udstyr til fly 
eller vindmøller eller noget helt 
tredje, så er Koppenbjerg Embal-
lage A/S fra Glamsbjerg den helt 
rigtige samarbejdspartner at alli-
ere sig med, når opgaven handler 
om at få sine produkter sikkert 
frem. 

Firmaet, der siden sin start for 
fem år siden, har vækstet støt og 
blandt andet er gået fra 6 til 12 
medarbejdere, tilbyder nemlig 
skræddersyede løsninger i træem-
ballage. 

VI LØSER OGSÅ  
DET UMULIGE
--Ja, vi tilbyder alt inden for 
engangsemballage og paller til 
transport. Vi fremstiller alt in-
denfor varmebehandlet træembal-
lage. Og det er uanset om kunden 
skal bruge trækasser, åbne trem-

mekasser eller andre transport-
kasser, engangspaller, specialpal-
ler eller EUR paller. Vi fremstiller 
alt efter ordre, hvis vi ikke lige 
har det på lager – også ned til 
enkelt styk, siger virksomhedens 
direktør Peter Rosendahl og til-
føjer:
--Og ønsker man at benytte sig af 
vores emballageløsninger, så er 
det vigtigt at nævne, at vi meget 
gerne vil være med i processen 
så tidligt som muligt, så kan vi 
kan skræddersy den helt rigtige 
løsning fra starten. Hos os er der 
ikke langt fra den første kontakt 
til et brugbart løsningsforslag 
og en pris. Vi er kendt for vores 
fleksibilitet og korte leveringstid, 
og komplicerede eller umulige op-
gaver løser vi som regel også. Det 
har gjort os til en betroet samar-
bejdspartner hos vores mangeåri-
ge kunderelationer.

BÆREDYGTIGT MATERIALE
Han forklarer endvidere, at alt det 
træ, der bruges i Koppenbjerg Em-
ballage A/S er varmebehandlet og 
FSC-certificeret.

FSC er den optimale sikkerhed for, 
at det træ, man køber, ikke stam-
mer fra ulovlig tømmerhugst, 
ligesom det er den nemmeste vej 
til at imødekomme de nuværende 
og fremtidige krav om bæredyg-
tighed fra det offentlige. Miljømi-
nisteriets anser FSC-mærket som 
dokumentation for »lovlighed og 
bæredygtighed«.

--Og så er det også vigtigt at næv-
ne, at vi også er ISPM15-certifice-
ret. Det vil sige, vi er godkendt til 
fremstilling af varmebehandlet 
træemballage (ISPM 15) i henhold 
til den internationale plantesund-
hedskonvention IPPC-standard 

for behandling og mærkning. Helt 
konkret betyder det, at alt vores 
emballage, kan sendes i hele ver-
den – inkl. England efter Brexit, 
siger Peter Rosendahl.

SOCIAL ANSVARLIGHED
Som tidligere nævnt er Koppen-
bjerg Emballage A/S vækstet 
støt de sidste fem år, og nu kan 
virksomheden samtidig glæde sig 
over igen at være blevet udnævnt 
som social ansvarlig virksomhed 
af Assens Kommune for tredje år 
i træk. 

--Det er vi selvfølgelig både glade 
og stolte over. Vi sætter en ære i 
at hjælpe folk ud på arbejdsmar-
kedet, understreger Peter Rosen-
dahl.  

HER ER DIN EKSPERT I 
EMBALLAGE-LØSNINGER
Kodeordene hos Koppenbjerg Emballage A/S i Glamsbjerg er 
skræddersyet træemballage til sikker transport i hele verden.

Assensvej 126  ·  5620 Glamsbjerg
Tlf.: 31354300  ·  www.koppenbjerg.dk  ·  salg@koppenbjerg.dk

 9



--Vi glæder os over vi har fået en fin start i 
Middelfart med nogle rigtigt gode kunder. 
Men det har også været et rigtigt hårdt 
første år for os, så som alle andre håber vi 
naturligvis snart på mere normale tider.
Sådan siger Christine Petersen, der sam-
men med sin mand Mik Petersen åbnede en 
ny REMA 1000-butik i Middelfart i marts 
sidste år.  Og knap havde parret fra Hader-
slev slået dørene op, før en total nedluk-
ning af landet betød hamstring, og dermed 
mere arbejde for parret.

--Vi fik faktisk så meget at lave, at vi ar-
bejdede i 154 dage i træk, før vi kunne 
tillade os at tage nogle fridage, fortæller 

Christine Petersen, der i dag sammen med 
husbonden glæder sig over, at kunderne i 
Middelfart har taget så godt imod den nye 
REMA 1000.

--Vi arbejder jo ud fra et princip om dis-
count med holdning. Grundlæggende be-
tyder det, at vores varer skal kunne sælges 
til lav pris, samtidig med at vi ikke går på 
kompromis med kvalitet eller varernes ind-
virken på dyr, mennesker og miljø. Samti-
dig har vi et stort udvalg i økologiske varer 
Og det synes vores kunder om, understre-
ger Christine Petersen, der samtidig lover 
at komme med en række gode fødselsdags-
tilbud, når tiden tillader det.  

FORNEM START 
FOR NY REMA1000
Christine og Mik Petersen åbnede deres 
REMA 1000-butik i Middelfart på samme 
tidspunkt, som COVID19-krisen eskalerede, 
og siden har de haft forrygende travlt.

Rema1000, Assensvej   ·  Assensvej 141  ·  5500 Middelfart
Tlf.: 88532982  ·  www.rema1000.dk/stores/435/  ·  k435@rema1000.dk

1-2_REMA_121.indd   11-2_REMA_121.indd   1 11/02/2021   09:4011/02/2021   09:40

Er man privatbilist eller har man 
en virksomhed med tilhørende 
vognpark, hvor såvel vedligehol-
delse, reparation som service er 
påkrævet, så er J-Trading i Mid-
delfart en kvalificeret samar-
bejdspartner. Virksomheden ledes 
af den erfarne mekaniker, Jesper 
Filatov, der har arbejdet med biler 
i 26 år.

--Ja, vi servicerer og reparerer 
alle bilmærker. Og så har vi også 
erfaring med forsikringsskader, 
siger Jesper Filatov, der i forbin-

delse med større typer opgaver 
har allieret sig med flere gode 
samarbejdspartnere.

--Vi finder altid en løsning. Og 
det er vigtigt at understrege, at 
vi lægger meget vægt på kvalitet 
og den nære kundekontakt. Vo-
res kunder ved, at vi aldrig går 
på kompromis med kvaliteten.       
Hverken når det drejer sig om vo-
res værkstedsarbejde eller de re-
servedele vi bruger, understreger 
Jesper Filatov.  

ERFAREN MEKANIKER 
PÅ BANEN 
IGEN
J-TRADING på Lollandsvej 
i Middelfart er nu klar til at 
tage imod såvel privat- 
som erhvervs-kunder.

Lollandsvej 9  ·  5500 Middelfart
Telefon: 23441135  ·  jesperfilatov@gmail.comJ-TRADING

1-2_J trading Auto.indd   11-2_J trading Auto.indd   1 15/02/2021   09:3415/02/2021   09:34
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Rolf Murer servicerer en stor 
kreds af private kunder, og med-
virker sideløbende i et velfunge-
rende håndværkernetværk, som 
firmaet samarbejder med om-
kring løsning af større opgaver 
i kommunen og regionen. ”Lige 
nu beskæftiger Rolf Murer tre 
svende plus mig selv”, fortæller 
Rolf Christensen. 
”Fortsætter den solide efter-
spørgsel, vil vi snarest ansætte 
endnu en svend plus muligvis en 
lærling alt afhængigt af indhol-
det af den ny lovgivning på om-
rådet, der offentliggøres i april.”  

Positive fremtidsudsigter
”Rolf Murer løser stort set alle 
opgaver indenfor faget – fra min-
dre reparationer over badeværel-
ser til større om- og tilbygninger. 
Vi lægger vægt på sikkerhed, 
kvalitet og god kundekommuni-
kation gennem samtlige opgave-
forløb. Efter en super travl janu-
ar ser det ud til, at stigningen i 
antallet af opgaver fortsætter de 
nærmeste måneder. Samtidigt 
tegner årsregnskabet for 2017 
til at blive det bedste i firmaets 
12-årige historie, så vi ser posi-
tivt på fremtiden”, smiler Rolf 
Christensen. 

Rolf Murer ApS

Det er vigtigt for os at levere et godt resultat til tilfredse kunder 
og overholde vores aftaler, samt at undgå enhver anledning til 
reklamation. Kort sagt er målsætningen for firmaet at udføre 
kvalitetshåndværk til tiden – med sans for detaljerne!

Rolf Murer ApS  ·  v/ Murermester Rolf Christensen  ·  Bogøvænget 1  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 20 75 78 70 
Web: www.rolfmurer.dk  ·  E-mail: rolf@rolfmurer.dk

Firmaet mærker tydeligt, at der er bud efter vel- 
udført murerhåndværk, og i lyset heraf påtænker  
indehaver Rolf Christensen at udvide medarbejder-
staben med en ny svend, som muligvis vil få  
følgeskab af en lærling til april

I en tid hvor tusindvis af selv-
stændige er tvunget til at lukke 
ned og andre tusinder tvunget til 
at arbejde hjemmefra, er det vig-
tigt stadig at bevare optimismen. 
Faktum er jo, at store dele af indu-
strien stadig fungerer, og at der 
ikke mindst inden for byggebran-
chen stadig er meget at lave. Og 
en af dem, der har kunnet mærke 
det, er det velrenommerede Mid-
delfart-firma, Rolf Murer ApS.

--Mange har det svært, men vi 
klager ikke. I en tid hvor folk 
hverken kan komme ud at rejse el-

ler gå på restaurant eller cafe, har 
mange valgt at investere i deres 
hjem og det er kommet os til gode, 
siger indehaveren af firmaet, Rolf 
Christensen. 

Han stiftede sit firma i 2006 og si-
den er virksomheden blevet kendt 
som en solid og troværdig sam-
arbejdspartner, der påtager sig 
alle former for murerarbejde som 
blandt andet omfatter:

Om- og tilbygninger, facadear-
bejde, fugning, tagarbejde, reno-
veringer, reparationer, bygnings-

vedligeholdelse, badeværelser og 
køkkener. 

--Og vi er også klar til de helt store 
opgaver, idet vi samarbejder med 
mange velkvalificerede håndvær-
kere, siger Rolf Christensen og 
tilføjer:

--Og kunderne skal vide, at vi al-
tid er klar med gode råd og vejled-
ning. Kundepleje er meget vigtig 
for os, ligesom vi aldrig går på 
kompromis med kvaliteten af vo-
res arbejde. Vi plejer at sige, at vi 
har sans for detaljen, understre-
ger Rolf Christensen.  

ROLF MURER ApS 
– ET FIRMA MED 
SANS FOR DETALJEN
Trods alvorlig Covid19-krise blomstrer 
optimismen hos Middelfart-murer.

Rolf Murer servicerer en stor 
kreds af private kunder, og med-
virker sideløbende i et velfunge-
rende håndværkernetværk, som 
firmaet samarbejder med om-
kring løsning af større opgaver 
i kommunen og regionen. ”Lige 
nu beskæftiger Rolf Murer tre 
svende plus mig selv”, fortæller 
Rolf Christensen. 
”Fortsætter den solide efter-
spørgsel, vil vi snarest ansætte 
endnu en svend plus muligvis en 
lærling alt afhængigt af indhol-
det af den ny lovgivning på om-
rådet, der offentliggøres i april.”  

Positive fremtidsudsigter
”Rolf Murer løser stort set alle 
opgaver indenfor faget – fra min-
dre reparationer over badeværel-
ser til større om- og tilbygninger. 
Vi lægger vægt på sikkerhed, 
kvalitet og god kundekommuni-
kation gennem samtlige opgave-
forløb. Efter en super travl janu-
ar ser det ud til, at stigningen i 
antallet af opgaver fortsætter de 
nærmeste måneder. Samtidigt 
tegner årsregnskabet for 2017 
til at blive det bedste i firmaets 
12-årige historie, så vi ser posi-
tivt på fremtiden”, smiler Rolf 
Christensen. 

Rolf Murer ApS

Det er vigtigt for os at levere et godt resultat til tilfredse kunder 
og overholde vores aftaler, samt at undgå enhver anledning til 
reklamation. Kort sagt er målsætningen for firmaet at udføre 
kvalitetshåndværk til tiden – med sans for detaljerne!

Rolf Murer ApS  ·  v/ Murermester Rolf Christensen  ·  Bogøvænget 1  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 20 75 78 70 
Web: www.rolfmurer.dk  ·  E-mail: rolf@rolfmurer.dk

Firmaet mærker tydeligt, at der er bud efter vel- 
udført murerhåndværk, og i lyset heraf påtænker  
indehaver Rolf Christensen at udvide medarbejder-
staben med en ny svend, som muligvis vil få  
følgeskab af en lærling til april

Rolf Murer servicerer en stor 
kreds af private kunder, og med-
virker sideløbende i et velfunge-
rende håndværkernetværk, som 
firmaet samarbejder med om-
kring løsning af større opgaver 
i kommunen og regionen. ”Lige 
nu beskæftiger Rolf Murer tre 
svende plus mig selv”, fortæller 
Rolf Christensen. 
”Fortsætter den solide efter-
spørgsel, vil vi snarest ansætte 
endnu en svend plus muligvis en 
lærling alt afhængigt af indhol-
det af den ny lovgivning på om-
rådet, der offentliggøres i april.”  

Positive fremtidsudsigter
”Rolf Murer løser stort set alle 
opgaver indenfor faget – fra min-
dre reparationer over badeværel-
ser til større om- og tilbygninger. 
Vi lægger vægt på sikkerhed, 
kvalitet og god kundekommuni-
kation gennem samtlige opgave-
forløb. Efter en super travl janu-
ar ser det ud til, at stigningen i 
antallet af opgaver fortsætter de 
nærmeste måneder. Samtidigt 
tegner årsregnskabet for 2017 
til at blive det bedste i firmaets 
12-årige historie, så vi ser posi-
tivt på fremtiden”, smiler Rolf 
Christensen. 

Rolf Murer ApS

Det er vigtigt for os at levere et godt resultat til tilfredse kunder 
og overholde vores aftaler, samt at undgå enhver anledning til 
reklamation. Kort sagt er målsætningen for firmaet at udføre 
kvalitetshåndværk til tiden – med sans for detaljerne!

Rolf Murer ApS  ·  v/ Murermester Rolf Christensen  ·  Bogøvænget 1  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 20 75 78 70 
Web: www.rolfmurer.dk  ·  E-mail: rolf@rolfmurer.dk

Firmaet mærker tydeligt, at der er bud efter vel- 
udført murerhåndværk, og i lyset heraf påtænker  
indehaver Rolf Christensen at udvide medarbejder-
staben med en ny svend, som muligvis vil få  
følgeskab af en lærling til april
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Lillebælt Auto · v/ Jens Ove Hansen
Perikonvej 2 · 5500 Middelfart

Tlf.: 64 41 87 60
Fax: 64 41 87 90 · Mobil: 28 11 87 61

post@lillebaelt-auto.dk · www.lillebaelt-auto.dk

Speciale i franske mærker - især Citroën

ÅBNINGSTIDER
Mandag - Torsdag  7.30 - 17.00
Fredag 7.30 - 16.00
Weekend  Ifølge aftale

Lillebælt Auto · V/ Søren Hansen
Perikonvej 2 · 5500 Middelfart

Tlf.: 64 41 87 60 
Mobil: 41 11 25 60

post@lillebaelt-biler.dk
www.lillebaelt-auto.dk

Rema1000, Assensvej   ·  Assensvej 141  ·  5500 Middelfart
Tlf.: 88532982  ·  www.rema1000.dk/stores/435/  ·  
k435@rema1000.dk

Har du brug for hjælp til din 
ejendomsadministration?

Høgevænget 39 Thurø  ·  5700 Svendborg  ·  Tlf: 28 68 98 98
www.vistaproperty.dk   ·  Mail: bgl@vistaproperty.dk

• Ejendomsadministration
• Ejendomsdrift
• Droneinspektion

--Jeg føler simpelthen ikke vi har 
haft tid og energi nok til at gå nok 
ind i kundeplejen og selve salget.  
Men det bliver der heldigvis æn-
dret på nu. Jeg forventer at øge 
omsætningen og ikke mindst 
hæve resultatet på bundlinjen. 
Med det nye sæt op i POM INDU-
STIES A/S bliver der mere tid til 
at finde frem til det specifikke 
ønske fra vores kunder og dermed 
optimere ordre flowet. 

Sådan siger indehaveren af POM 
INDUSTRIES A/S, Kim Hansen.
Udtalelsen kommer efter, at han 
nu har ansat Peter Søbjerg som 
produktionschef i sin virksomhed 
i Middelfart. Den nye leder i pro-
duktionen er uddannet klejnsmed 
og har efterfølgende gennemført 
ledernes akademiuddannelse på 
IBA Erhvervsakademi Kolding.
 Han har tidligere blandt andet 
arbejdet i virksomheden TRESU 

Group, der på verdensplan er fø-
rende inden for produktion og le-
vering af kundetilpassede Flexo 
trykmaskiner.

-Vi har i Peter Søbjerg ansat en 
yderst kompetent leder, hvis opga-
ve bliver at styre den daglige pro-
duktion. Vi er allerede nu glade for 
samarbejdet, siger Kim Hansen., 
der samtidig glæder sig over, at 
hans virksomhed i øjeblikket har 

masser af gang i hjulene med en 
flok medarbejdere, der gør et stort 
arbejde for at levere professionelt 
og præcist arbejde.

MULIGHEDER FREM 
FOR BEGRÆNSNINGER
POM INDUSTRIES A/S er en or-
dreproducerende virksomhed fra 
1990, som fremstiller alt inden for 
stålbranchen.

Virksomheden råder over et mo-
derne og veludstyret smedeværk-
sted, der modsvarer de krav der 
stilles til alle typer smede-, stål- 
og reparationsopgaver indenfor 
industrimontage, butiksinventar 
og bygningsstål. 

-Vi bestræber os på dagligt at yde 
en professionel indsats for alle vo-
res kunder og samarbejdspartne-
re, så de får det produkt de efter-
spørger. Vi ser muligheder frem 
for begrænsninger, fastslår Kim 
Hansen. 

POM INDUSTRIES A/S  
MED NY PRODUKTIONSCHEF
POM INDUSTRIES A/S i Middelfart har så meget gang i  
hjulene, at man nu har ansat en produktionschef – indehaver 
Kim Hansen får dermed mere tid til kundepleje.

POM Industries A/S
Lollandsvej 11 d  ·  DK-5500 Middelfart  ·  Tlf. 64 41 54 61  ·  E-mail: kim@pom.dk  ·  Web: www.pom.dk 

Såvel nye som gamle kunder kan 
glæde sig til nogle festlige dage 
og gode tilbud, når M&M Autos i 
Ejby i det kommende år fejrer 10-
års jubilæum. Grundet Covid19-
epidimien er der naturligt nok 
endnu ikke fastsat nogen dato.

-- Nej, men som alle andre, håber 
vi naturligvis på, at det bliver så 
hurtigt som muligt, siger inde-
haveren af værkstedet, Karuna 
Thambirajah. 
Den erfarne og dygtige mekani-
ker, der oprindeligt kommer fra 
Sri Lanka, åbnede sit første værk-
sted i Brenderup, men fordi byg-
ningerne hurtigt viste sig at være 
for små, flyttede han virksomhe-
den til Industrivej 14 i Ejby.
--Og her har vi været meget glade 

for at være. Vi har mange gode og 
trofaste kunder, som vi virkeligt 
værdsætter, siger Karuna Tham-
birajah og tilføjer:
-- Vi er et værksted, der lægger 
meget vægt på kvalitetsarbejde 
og god service. Vi er i øjeblikket 
tre mekanikere og en lærling. Vi 
råder over det nyeste test-værktøj 
og alle mekanikere kommer lø-
bende på uddannelse, så værkste-
det er helt klar til at modtage alle 
nuværende og fremtidige biler. 
Der er stort fokus på miljø, klima, 
el- og hybridbiler, og i det hele ta-
get det at kunne servicere  og re-
parere alle biler - uanset model og 
årgang. Hos os kan kunderne føle 
sig trygge ved både mekaniker-
nes  arbejde og prisen, understre-
ger Karuna Thambirajah.  

M&M AUTOS MED 
10-ÅRS JUBILÆUM
--Men alle festligheder bliver udskudt til vi får mere 
normale tider, siger indehaver, Karuna Thambirajah. 

Industrivej 14  ·  5592 Ejby
Tlf.: 93981011 / 64441011  ·  www.mmautos.dk  ·  info@mmautos.dkM & M Autos / AutoMester

1-2_m&m´s Auto-121.indd   11-2_m&m´s Auto-121.indd   1 15/02/2021   12:0515/02/2021   12:05
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--Jeg føler simpelthen ikke vi har 
haft tid og energi nok til at gå nok 
ind i kundeplejen og selve salget.  
Men det bliver der heldigvis æn-
dret på nu. Jeg forventer at øge 
omsætningen og ikke mindst 
hæve resultatet på bundlinjen. 
Med det nye sæt op i POM INDU-
STIES A/S bliver der mere tid til 
at finde frem til det specifikke 
ønske fra vores kunder og dermed 
optimere ordre flowet. 

Sådan siger indehaveren af POM 
INDUSTRIES A/S, Kim Hansen.
Udtalelsen kommer efter, at han 
nu har ansat Peter Søbjerg som 
produktionschef i sin virksomhed 
i Middelfart. Den nye leder i pro-
duktionen er uddannet klejnsmed 
og har efterfølgende gennemført 
ledernes akademiuddannelse på 
IBA Erhvervsakademi Kolding.
 Han har tidligere blandt andet 
arbejdet i virksomheden TRESU 

Group, der på verdensplan er fø-
rende inden for produktion og le-
vering af kundetilpassede Flexo 
trykmaskiner.

-Vi har i Peter Søbjerg ansat en 
yderst kompetent leder, hvis opga-
ve bliver at styre den daglige pro-
duktion. Vi er allerede nu glade for 
samarbejdet, siger Kim Hansen., 
der samtidig glæder sig over, at 
hans virksomhed i øjeblikket har 

masser af gang i hjulene med en 
flok medarbejdere, der gør et stort 
arbejde for at levere professionelt 
og præcist arbejde.

MULIGHEDER FREM 
FOR BEGRÆNSNINGER
POM INDUSTRIES A/S er en or-
dreproducerende virksomhed fra 
1990, som fremstiller alt inden for 
stålbranchen.

Virksomheden råder over et mo-
derne og veludstyret smedeværk-
sted, der modsvarer de krav der 
stilles til alle typer smede-, stål- 
og reparationsopgaver indenfor 
industrimontage, butiksinventar 
og bygningsstål. 

-Vi bestræber os på dagligt at yde 
en professionel indsats for alle vo-
res kunder og samarbejdspartne-
re, så de får det produkt de efter-
spørger. Vi ser muligheder frem 
for begrænsninger, fastslår Kim 
Hansen. 

POM INDUSTRIES A/S  
MED NY PRODUKTIONSCHEF
POM INDUSTRIES A/S i Middelfart har så meget gang i  
hjulene, at man nu har ansat en produktionschef – indehaver 
Kim Hansen får dermed mere tid til kundepleje.

POM Industries A/S
Lollandsvej 11 d  ·  DK-5500 Middelfart  ·  Tlf. 64 41 54 61  ·  E-mail: kim@pom.dk  ·  Web: www.pom.dk 

 13



- For Vestfyns Undervogns Center i Aarup 
er kundetilfredshed grundlaget for os, siger 
Thomas Andreasen. Kunderne foretrækker 
at få deres bil behandlet med Dinitrol. 

Langtidsholdbar 
kundetilfredshed

KLIMASIKRING: Vestfyns Undervogns 
Center i Aarup er et familiejet firma, som 
har mere end 40 års erfaring i at arbejde 

med biler og rustbeskyttelse.
- Vi har valgt at være med i Dinitrol-kæden, siger 
Thomas Andreasen, der er anden generation i 
virksomheden. Vi vægter kvalitet og kundetil-
fredshed, og vi ser også, at vores kunder vender 
tilbage flere gange, mens de ejer bilen. 
- Vores kunder ser undervognsbehandling som en 
investering mod rust og tæring og en garanti for 
en bedre pris, når bilen skal udskiftes.
- Det gælder både private bilister og flådeejere, 

som går efter garanti og kvalitet, siger Thomas 
Andreasen. Vi ser det også som en tillidserk-
læring, når vi får en aftale med forhandlere af 
biler i området. Han peger på, at Bilcentret A. 
Nielsen A/S, der er en stor Opel-forhandler i Mid-
delfart, får alle deres nye vogne undervognsbe-
handlet med Dinitrol i Aarup.

En klimasikring med Dinitrol
- Her er der tale om en regulær klimasikring, 
siger Christian Rasmussen, der er salgschef i 
Bilcentret A. Nielsen. Isslag, sne og slud bliver 
her i Danmark bekæmpet med vejsalt, der er 

natriumklorid. Det opløses på vejen og danner 
dermed en tynd saltlage, der får metal til at 
ruste. Dinitrol-behandlingen er en meget effektiv 
rustbeskyttelse, som forlænger bilens levetid og 
gensalgsværdi. 
- Vi ved, at Dinitrol er et kvalitetsprodukt, som vi 
trygt kan anbefale vores kunder ved brugtvogns-
salg, siger Christian Rasmussen. Vi ser altid 
under klargøringen efter, om bilen trænger til 
undervognsbehandling. Dinitrol dokumenterer 
processen, og arbejdet udføres til en fornuftig 
pris, som er med til at give den brugte bil en læn-
gere levetid og en højere værdi 

Smedevænget 2  ·  5560 Aarup  ·  Tlf.: 64 43 18 01  ·  Mobil.: 64 43 18 01
info@vestfynsundervognscenter.dk  ·  www.vestfynsundervognscenter.dk

VESTFYNS 
UNDERVOGNS CENTER

Vi glæder os til at se jerKom og smag øl og oste
Smag v�r�s øl

�g sp�cialvar�r

g
Øk���mi-�isk

m�� �s�� fra
3250 pr. kg

1/2 ryg��s���� 20,-

H�sk v�r�s
�ari��,

Sv�����rg �g Fy���

,

�amm�l�s� �g g����s��
���� pris�r

���� pris�rp� v�r�s sp�cialøl3 f�r 100,-

r

�a�g� �y�
sp�cial�s�� �il salg

HALV
PRIS!

Normale åbningstider i påsken
torsdag 1., fredag 2., lørdag 3., søndag 4.  
og mandag 5. april 
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--Vi mente simpelthen at tiden var 
kommet til at prøve noget nyt. Og 
da AUTOPARTNER garanterer 
den samme høje kvalitet og ser-
vice som os, så var det naturligt at 
vælge dem.

Sådan siger indehaveren af HJ 
AUTOMOBILER, Hans Jørgen 
Jørgensen, efter hans virksomhed 
nu er blevet en del af AUTOPART-
NER.

--Vi glæder os til stadig at tage 
imod alle typer biler, og samti-

dige tilbyde kunderne den bedste 
service og kvalitet. Vi går meget 
langt for vores kunder, vi hjælper 
gerne hele vejen – vi arbejder nem-
lig altid på at få flere glade bilister 
på vejene, siger Hans Jørgen Jør-
gensen og tilføjer:

--Det skal samtidig nævnes, at vi 
er specialister i dæk og fælge. Vi 
er altid klar til at rådgive kunder-
ne omkring valg af dæk og fælge, 
og så råder vi over et dækcenter, 
hvor vi tilbyder kunderne opbe-
varing af hjul under tempererede 

forhold.  Og det gælder naturlig-
vis både privat- og erhvervskun-
der, understreger Hans Jørgen 
Jørgensen.

HJ Automobiler & Dækcenter har 
eksisteret siden 1997. Virksom-
heden startede i lejede lokaler, og 
flyttede i 2005 i nybyggede lokaler 
på Mandal Allé i Middelfart.

Værkstedets team består af to vel-
uddannede mekanikere og en lær-
ling, og firmaet laver alle former 
for service, trafikskader og repa-

rationer på alle bilmærker samt 
trailere.

--Ja, vi udføre serviceeftersyn og 
alle former for reparation, uanset 
bilmærke eller årgang på bilen. De 
biler, der kommer på vores værk-
sted, er derfor en skøn forening 
af ældre og helt nye biler samt 
specealbiler, slutter Hans Jørgen 
Jørgensen.  

HJ AUTOMOBILER – GARANT 
FOR GLADE BILISTER
Det velrenommerede værksted og dækcenter 
i Middelfart har skiftet partner, men tilbyder 
privat og erhvervskunder den bedste service 
og kvalitet.

Mandal Alle 14  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 64419901 / 22179919
www.hjautomobiler.dk  ·  post@hjautomobiler.dk
Kontaktperson: Indehaver - Hans Jørgen Jørgensen

H J Automobiler - AutoPartner
 15



Ønsker man at alliere sig med en 
passioneret havemand, der leve-
rer grønt arbejde på højt plan, så 
er det så absolut en ide at kontakte 
Johannes Strøger, der er manden 
bag firmaet Strøger Have & Park. 
Med mange års erfaring inden for 
flere forskellige landskabspleje-
brancher ved Johannes Strøger 
alt om, hvordan de forskellige ud-
fordringer i forbindelse med have-
arbejde skal gribes an.
-Ja, jeg har blandt andet arbejdet 
på en planteskole, i et skovbrug og 

i en frugttræsplantage, så jeg har 
en forståelse for både natur og det 
gode håndværk, fortæller han.

Når Johannes Strøger kaster sig 
over et stykke ”grønt arbejde” så 
gør han det med hjertet. Han læg-
ger ikke skjul på, at han er lidt af 
en havenørd og at han rent faktisk 
har gjort sin hobby til sin levevej.
--Og så sætter jeg en ære i altid 
at levere et stykke kvalitetsar-
bejde. God kundekontakt og ser-
vice og også vigtige ingredienser 

i mit firma og Jeg stræber efter 
at være den BEDSTE på mit felt. 
Kundernes tilfredshed er mit suc-
ceskriterie. Jeg sikrer mig deres 
tilfredshed igennem grundig 
kommunikation og forventnings 

afstemning, fastslår Johannes 
Strøger.
Og husk, at det allerede nu, er en 
god ide at planlægge den kommen-
de havesæson. Så man er klar til 
det lune forår kommer.  

PROFESSIONEL HAVEMAND

Manden bag Strøger 
Have & Park, 
Johannes Strøger, 
har gjort hans hobby 
til sin levevej

Kolshave 2  ·  5400 Bogense
Tlf.: 21388771  ·  www.strøger.dk  ·  kontakt@stroger.dk

KJ Værksted med base i Gelsted er 
nu oppe i fulde omdrejninger.

Det fortæller indehaveren bag 
virksomheden, Kenneth Jørgen-
sen, der i øjeblikket er ansat i 
sundhedssektoren, men som nu 
vil bruge mere tid på sit værksted.
--Ja, vi er klar til at tage imod alt 
lige fra knallerter til lastbiler og 
vi servicerer både private og
virksomheder , understreger Ken-
neth Jørgensen, der blandt andet 
har kørt for Dansk Autohjælp i 4
år, hvor han også var tilknyttet 
tjenestens værksted.

Han har samtidig tidligere arbej-
det for NISSAN BRENDERUP.
--Udover de mange forskellige ser-
viceydelser over bilkunderne, er vi 
også specialister i sædebetræk. Vi 
har simpelthen et samarbejde med 
Cardream, som leverer skrædder-
syede sædebetræk, fortæller Ken-
neth Jørgensen og tilføjer:
--Så jeg glæder mig til at tage 
imod alle typer biler, og samtidige 
tilbyde kunderne den bedste
service og kvalitet.

Har nu startet Algebehandling af 
tag og facader samt fliserens  

FULD FART PÅ
VÆRKSTED
Kenneth Jørgensen, der står bag KJ Værksted 
i Gelsted, er nu klar til at tage imod alle
former for motoriserede køretøjer.

Søndergade 177B  ·  5591 Gelsted
facebook: KJ. Værksted/Multiservice  ·  kjvaerksted@gmail.com  ·  Tlf.: 26420392K.J. Værksted
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Murerfirmaets Rishøj A/S’ nye anlægsafdeling 
med afdelingsleder Mikkel Hausted i spidsen 
har fået en forrygende start. Afdelingen, der 
primært beskæftiger sig med jord-, kloak-, be-
lægnings-. og beton-arbejde har i dag ansat 11 
mand og går fra projekt til projekt.

--Ja, vi glæder os over, at kunderne har taget 
godt imod os og at vi har masser at lave, siger 
Mikkel Hausted, der sammen med sine folk i øje-
blikket er i gang med opførslen af to enkelt huse 
og to dobbelthuse. Henholdsvis som totalentre-
prenør og fagentrepenør.

--Det er vigtigt at understrege, at vi tager imod 
opgaver fra såvel private som virksomheder. Og 
at vi i vores arbejde lægger stor vægt på kvalitet 
og kundepleje. 
Det er uden tvivl grundene til, at vi er kommet 
så fint fra start, understreger Mikkel Hausted.

ANLÆGS- 
AFDELING FLOT 
FRA START

www.rishoejas.dk | Tlf. 64 49 11 28

Værkstedsvej 14 – 5591 Gelsted – Tlf.: 6449 1128 – post@rishoejas.dk – www.rishoejas.dk

Leder af 
anlægsafdelingen 
Mikkel Haugsted

Ny afdeling I 
Murerfirmaet 
Rishøj A/S går 
efter 1 år på 
bagen fra opgave 
til opgave.

1-2_Rishøj_1_21_p.indd   11-2_Rishøj_1_21_p.indd   1 12/02/2021   11:3712/02/2021   11:37

Erhverspartner  
Erhversbiler  

Campingvogne
Personbiler

Konkurrencedygtige priser

Industrivej 14 
5592 Ejby

Tlf. 64 44 10 11  
info@mmautos.dk  
www.mmautos.dk

Skibsbakken 27,  5881 Skårup Fyn  ·  Tlf: 29 24 38 31
Hjemmeside: www.flemmingeilsoe.dk  ·  Mail: fe@flemmingeilsoe.dk

• Høj kvalitet
• Optimale processer
• Levering til tiden

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!
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Årets Opelforhandler ligger i Middelfart
”Tilfredse kunder er vores fremtid”og denne tilgang
har vi haft i mere end 30 år.

• Vi er dedikerede og gør os
umage i alt hvad vi gør

• Vi er på et højt teknisk niveau
og med på den nyeste viden

• Vi hjælper dig til den rette
billøsning og en tryg handel

Bilcentret A. Nielsen as
Mandal Alle 15 · 5500 Middelfart · www.bilcentret.dk

Ring og hør mere om hvad vi kan tilbyde på
64 41 71 14 eller læs mere på www.bilcentret.dk

Mere end 30 års erfaring fornægter sig ikke

”Tilfredse kunder er vores fremtid”

Hvorfor er vi din lokale bilforhandler?

Ring 64417114 og hør mere om hvad vi kan tilbyde

eller læs mere på www.bilcentret.dk

Mere end 30 års erfaring fornægter sig ikke

”Tilfredse kunder er vores fremtid”

Hvorfor er vi din lokale bilforhandler?

Ring 64417114 og hør mere om hvad vi kan tilbyde

eller læs mere på www.bilcentret.dk

Vi har  testet elversionen af Opel 
Corsa-e, og den er rigtig interessant 
i en tid, hvor flere bilkøbere tænker 
i den retning. Bilen burde være en 
hver mands eje, den kører rigtig 
godt og fås til en god pris. Om det er 
som by bil eller til lidt længere ture 
så er den rigtig fin. Komforten er en 
del bedre end en traditionel bil, hvil-
ket er en nydelse med det flow som 
en  Opel Corsa-e bringer.

Hvor lang er rækkevidden på Opel 
Corsa-e?
Opel Corsa-e har et batteri på 50 
kWh, der er placeret under bagsæ-
det, og vognbunden. Dermed skaber 
vægten et lavt tyngdepunkt, og pla-
ceringen sikrer, at pladsforholdene 
ikke generes nævneværdigt. Batte-
riet leverer strøm til en elmotor, der 
trækker på forhjulene, og motoren 
kan levere op til 136 hk. Fabrikken 

stiller 330 km i udsigt, og det lyder 
tilstrækkeligt, især med den kørsel 
vi har! Man kan øge rækkevidden 
ved at forvarme bilen, mens den 
står i laderen, via en app på mobilen
Opladning
Denne topudgave er udstyret med 
en trefaset 11 kW-lader til brug ved 
en ladeboks derhjemme. Det gør det 
muligt at lade bilen op på omkring 
fem timer. På farten kan man lade 

med op til 100 kW, fabrikken angi-
ver, at man kan lade bilen op til 80 
procent på en halv time.
På vejen opleves Corsa-e tilstræk-
kelig hurtig, og det er en fornøjelse 
at mærke den glidende acceleration 
uden gearskift undervejs som i en 
traditionel bil.
Vores samlede vurdering er at pris 
og kvalitet hænger sammen, derfor 
er Opel Corsa-e et godt køb!

NY CORSA – ELBIL   
EN BIL SOM »MUST HAVE«
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i en tid, hvor flere bilkøbere tænker 
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godt og fås til en god pris. Om det er 
som by bil eller til lidt længere ture 
så er den rigtig fin. Komforten er en 
del bedre end en traditionel bil, hvil-
ket er en nydelse med det flow som 
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Hvor lang er rækkevidden på Opel 
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Opel Corsa-e har et batteri på 50 
kWh, der er placeret under bagsæ-
det, og vognbunden. Dermed skaber 
vægten et lavt tyngdepunkt, og pla-
ceringen sikrer, at pladsforholdene 
ikke generes nævneværdigt. Batte-
riet leverer strøm til en elmotor, der 
trækker på forhjulene, og motoren 
kan levere op til 136 hk. Fabrikken 

stiller 330 km i udsigt, og det lyder 
tilstrækkeligt, især med den kørsel 
vi har! Man kan øge rækkevidden 
ved at forvarme bilen, mens den 
står i laderen, via en app på mobilen
Opladning
Denne topudgave er udstyret med 
en trefaset 11 kW-lader til brug ved 
en ladeboks derhjemme. Det gør det 
muligt at lade bilen op på omkring 
fem timer. På farten kan man lade 

med op til 100 kW, fabrikken angi-
ver, at man kan lade bilen op til 80 
procent på en halv time.
På vejen opleves Corsa-e tilstræk-
kelig hurtig, og det er en fornøjelse 
at mærke den glidende acceleration 
uden gearskift undervejs som i en 
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og kvalitet hænger sammen, derfor 
er Opel Corsa-e et godt køb!

NY CORSA – ELBIL   
EN BIL SOM »MUST HAVE«
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MST Bygtjek ApS fra Middelfart 
er et firma med fuld fart på ked-
lerne. Men selvom ejeren af fir-
maet 66-årige Martin Sommer 
Thomsen - til trods for at vi lever 
i hårde krisetider - har masser af 
opgaver, så er han alligevel be-
gyndt at se frem mod den tid, hvor 
han vil nyde sit otium.
--Ja, jeg er begyndt at kigge efter 
yngre kræfter, der har lysten og 
evnerne til at overtage firmaet, 
fortæller han.

MST Bygtjek ApS er i dag et firma 
der blandt andet har specialiseret 
sig i tilstandsrapporter ved salg af 
boliger, energimærkning af små 
og store ejendomme, boligrådgiv-
ning, tilsyn og kvalitetsopfølg-
ning ved nybyggeri, taksering af 
bygningsskader og fugtteknisk 
rådgivning.
Firmaet er i dag kendt for at leve-
re kvalitetsarbejde og gøre meget 
ud af sine kunderelationer.
--Det er områder der kræver en del 

specialviden og for en ny ejer kan 
der være en del faldgruber. Derfor 
er det også meningen, at jeg vil til-
byde den nye ejer at være behjæl-
pelig i en overgangsfase. Med råd 
og erfaring. Specielt indenfor den 
fugttekniske rådgivning er der 
en del aspekter man skal være på 
vagt overfor, understreger Mar-
tin Sommer Thomsen, der har 
drevet sit firma i seks år.
Før han etablerede sit eget firma, 
arbejdede han blandt andet som 

byggesagkyndig og energikonsu-
lent hos  Botjek Odense v/Blom-
berg Ingeniørfirma A/S, ligesom 
han i en årrække var ansat som 
bygningskonsulent for Codan for-
sikring  med speciale i taksering 
af bygningsskader og risikovur-
dering af ejendomme i forbindelse 
med tegning af forsikring.  

KLAR TIL AT AFHÆNDE
VELKØRENDE 
FIRMA
Martin Sommer Thomsen har forrygende 
travlt i sit firma MST Bygtjek, men med 
et fortjent otium i sigte, gør han nu klar 
til at overlade firmaet til yngre kræfter.

Svinøvej 10B, Gamborg  ·  5500 Middelfart
Tlf.: 20663955  ·  www.mst-bygtjek.dk  ·  info@mst-bygtjek.dkMST Bygtjek ApS
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Erhvervsbyggeri | Nybygning | Kirker | Badeværelser | Renovering | Utraditionelt

Værkstedsvej 14 | 5591 Gelsted | Tlf. 64 49 11 28 | www.rishoejas.dk | post@rishoejas.dk

Smukke løsninger, hvor kvaliteten af
arbejdet altid er i top...
Murerfirmaet Rishøj A/S er din murer på Fyn og har mere end
50 års erfaring. Vi udfører alt det murerarbejde, du måtte
have brug for både i nærområdet omkring Middelfart, men
også på resten af Fyn. Alle typer opgaver løses: Intet er for
småt og intet er for stort.

Som din murer på Fyn løser vi opgaver inden for alt fra
småreparationer, støbearbejde og badeværelser til nye
huse samt store entrepriser. Vi samarbejder med de bedste
arkitekter – såvel som de bedste lokale håndværkere for at
sikre det bedste resultat.

ALT I MURERARBEJDE – KVALITET OG SERVICE I HØJSÆDE

Jord, kloak & belægning

MIKKEL HAUGSTED
Projektleder

JAN ANDERSEN
Indehaver

PETER RISHØJ

DDyggttiige folk, goddt arbejdee, fornemt! TTaak!
- Jens oog Anne Birthe

FFlot kvvaalliitteett på arrbejdet – isærr vvarr vvii meggeett
impoonnerreede over repparation aaf sætningssskaddee og

udsmykning over vorees hoveddør.
- Annne Cathhrrine

Tusindvis af danske boligejere 
overvejer i øjeblikket om tiden 
er kommet til at skifte olie- eller 
gasfyret med en varmepumpe. 
Ønsket om at spare op til 70 pro-
cent på varmeregningen er ikke 
blevet mindre, efter der nu er 
blevet mulighed for at fået øko-
nomisk tilskud til udskiftningen. 
Og et af de steder, hvor man kan 
være 100 procent sikker på at 
møde en ekspert, hvis man ønsker 
at få installeret en varmepumpe, 
er hos Dansk Køle- & Varmepum-
pe Teknik ApS i Veflinge.

--Ja, vi har et specielt tilbud som 
har vist sig at være en stor suc-
ces, fortæller indehaveren af 
virksomheden, Morten Ander-
sen, der blev uddannet køletekni-
ker i 1999, og dermed har over 20 
års erfaring indenfor køle og frys 
og varmepumper.

--Vi tilbyder nemlig en 5 kw stan-
dardvarmepumpe af mærket In-
ventor som inklusive montering 
koster 8995,00 kr. Den sælger vi 

omkring 200 af om året, siger 
han.

Dansk Køle- & Varmepumpe Tek-
nik ApS har udover de mange 
opgaver med varmepumper også 
adskillige køleopgaver.

--Og her drejer det sig primært 
om køleanlæg til virksomheder, 
hvor vi laver opgaver for eksem-
pelvis bagerier, slagtere, fiske-
forretninger og restauranter. Vi 
har blandt andet for nylig haft en 
større opgave for Storm Pakhus i 
Odense, fortæller Morten Ander-
sen.

Hos Dansk Køle- & Varmepumpe 
Teknik ApS er kodeordene kvali-
tetsarbejde og god kundeservice 
og Morten Andersen oplyser, at 
firmaet kører i hele landet.

--Og så er det vigtigt at tilføje, 
at vi arbejder for både private og 
virksomheder, understreger han. 

SPECIALIST I VARMEPUMPER
Dansk Køle- & Varmepumpe Teknik ApS har stor 
succes med et usædvanligt tilbud på varmepumpe

Bystævnet 8  ·  5474 Veflinge  ·  Telefon: 2297 4320
www.dankol.dk  ·  ma@mortenskoleservice.dk

Dansk Køle- &  
Varmepumpe Teknik ApS
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Dansk Køle- & Varmepumpe Teknik ApS har stor 
succes med et usædvanligt tilbud på varmepumpe

Bystævnet 8  ·  5474 Veflinge  ·  Telefon: 2297 4320
www.dankol.dk  ·  ma@mortenskoleservice.dk

Dansk Køle- &  
Varmepumpe Teknik ApS
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Værkstedsvej 16 C, 5500 Middelfart
Tlf. 93 96 18 28  |  Mail: bhj@kolomore.com  |  www.kolomore.com

I en tid hvor en alvorlig epidemi 
har haft stor indflydelse på ad-
skillige virksomheders produkti-
vitet, glæder man sig over i Mid-
delfart-firmaet KOLOMORE ApS 
at have forrygende travlt.
--Ja, vi er med til at holde hjulene 
kørende, og det skal man selvføl-
gelig glæde sig over i en tid med 
så mange negative nyheder, siger 
virksomhedens indehaver, Bo 
Hjorth Jensen.
Kolomore ApS er en virksomhed, 
der kan det meste, når det hand-
ler om industrilakering, maling 
og overfladebehandling. Firmaet, 
der tager imod opgaver fra såvel 

private som virksomheder, har 
dog specialiseret sig i lakerings-
opgaver inden for primært mø-
belindustrien og savværker. En af 
grundene til firmaets store succes 
handler om vandbaseret maling.

--Ja, der er ikke så mange, der gør 
det i dag. Men specielt i forbindel-
se med møbelfabrikker bliver det 
mere og mere efterspurgt. Sim-
pelthen fordi det passer perfekt 
ind i konceptet om at få svane-
mærket sine produkter, fortæller 
Bo Hjorth Jensen, der har mere 
end 25 års erfaring med indu-
strilakering.

- Vores kunder kan forvente at 
høre fra os med et uforpligtende 
tilbud indenfor 48 timer, og vores 
varemærke vil fortsat være kvali-
tet og konkurrencedygtige priser, 
siger Bo Hjorth Jensen.  

HJULENE KØRER  
I TOPFART HOS 
KOLOMORE
Middelfartvirksomheden, der primært udfører arbej-
de for møbelfabrikker og savværker, har stor succes 
med lakeringsopgaver med vandbaseret maling. 

Koldinghave 18  ·  5591 Gelsted
www.boreteknik.dk

Boreteknik a/s
 

Udfører geotekniske og miljøtekniske boreopgaver 
i hele landet. Vi arbejder for en lang række af landets 

Rådgivende Virksomheder, Arkitekter, 
Kommuner, Regioner, Stat og private.

 
Vore erfarne borefolk, har alle 

Brøndboreuddannelsen, samt diverse uddannelser  
indenfor Transport, Banearbejde, Vejarbejde m.m.

Boreteknik a/s

Salg, service, reparationer, udlejning
 og specialopbygning af trailere
Dækservice og aksel-renovering

Byllerup 8  ·  5580 Nørre Aaby  ·  Tlf. 23 41 00 97
westerboetrailerservice@live.dk · www.westerboe.dk
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Ønsker man at alliere sig med et 
murerfirma, der med bravur har 
løst såvel større som mindre op-
gaver, så bør man tage kontakt til 
Middelfart-firmaet, Murermester-
Torin ApS. 

Virksomheden, der består af tre 
murere og to fastansatte tømrere, 
indehaves af Ruben Torin. 

Han har udover at være virksom-
hedsindehaver også i over 10 år 

undervist på forskellige erhvervs-
skoler i alt inden for ejendomsser-
vice.
--Ja, men nu er tiden kommet, 
hvor jeg vil koncentrere mig fuldt 
ud om min virksomhed, siger Ru-
ben Torin, der understreger, at 
hans firma er klar til alle typer 
opgaver.

--Ja, vi løser såvel store som små 
opgaver. For både private og er-
hvervslivet. Vi har eksempelvis 

for nylig arbejdet for AIDS-
Fonden og Nyborg Realskole. Vi 
påtager os også gerne hoveden-
trepriser og fagentrepriser, som 
gennemføres med stærke samar-
bejdspartnere. I den forbindelse 
kan jeg eksempelvis nævne EL-
SERVICE DANMARK og RO-
SENKJÆR VVS, udtaler Ruben 
Torin.

For Ruben Torin er kvalitetsar-
bejde og sans for detaljen vigtige 

ingredienser i dagligdagen, men 
også god kundepleje er prioriteret 
højt.

--Tilfredse kunder er loyale kun-
der, og god kundepleje er derfor 
en vigtig faktor i vores firma. 
Kunderne hos os ved, at de altid 
får fat på den samme kontaktper-
son, når de har spørgsmål til deres 
projekter. Det gør dem trygge, 
understreger murermesteren fra 
Middelfart. 

MURERFIRMA KLAR TIL 
ALLE TYPER OPGAVER

Kvalitet, service og 
sans for detaljen 
er kodeordene i  
Middelfart-firmaet, 
Murermester-Torin ApS

Hasselvej 4  ·  5591 Gelsted  ·  Tlf.: 23723939
www.murermester-torin.dk  ·  info@murermester-torin.dkMurermester-Torin ApS

I en tid med daglige triste nyheder 
omkring COVID19-viruseen, er 
det opmuntrende at læse om den 
del af industrien, der stadig kører 
i turbo-fart. Eksempelvis bygge- 
og anlægsbranchen. Og et af de 
firmaer, der har specialiseret sig i 
netop den branche, er BSO Rådgi-
vende Ingeniører ApS - med base i 
Middelfart.
--Ja, selvom det er hårde tider, 
glæder vi os over, at der er masser 

af gang i hjulene. I en tid, hvor det 
er svært for eksempelvis at bruge 
penge på rejser, restauranter og 
biografture, der vælger mange 
at bruge midler på forbedringer i 
hjemmet, siger indehaveren af fir-
maet, Bjarne Sørensen.
Også åbningen af kommunernes 
anlægspuljer har givet mere ar-
bejde inden for bygge- og anlægs-
branchen.
--Det kan vi helt klart mærke her 

i firmaet, siger Bjarne Sørensen, 
der overtog BSO Rådgivende In-
geniører ApS i 2008, og har vide-
reført det i en moderne form med 
viden baseret rådgivning inden 
for byggeri. 

-- Skal jeg give nogle eksempler på 
rådgivning vi giver er det typisk 
beregning af konstruktioner, var-
metab og brandrådgivning. Men 
også bygherrerådgivning, byg-
ningsvurderinger og drift og ved-

ligehold, er en del af vores palette. 
Derudover har vi oparbejdet stær-
ke kompetencer inden de mange 
forskelligartede byggeteknikker, 
energi, miljørigtig og bæredygtig 
projektering, siger Bjarne Søren-
sen og tilføjer, at BSO Rådgivende 
Ingeniører APS. Firmaet arbejder 
sammen med kompetente rådgi-
vere for til stadighed at give kun-
derne den absolut bedste og mest 
kompetente rådgivning fra idé til 
færdigt byggeri. 

BSO MED 
VIND I SEJLENE
BSO Rådgivende Ingeniører APS, der har en 
bred vifte af kompetencer inden for rådgiv-
ning omkring bygge og anlægsbranchen, har 
fuld damp på kedlerne. 

Jernbanegade 2A  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 64411966 / 20781966
Hjemmeside: www.bso-ing.dk  ·  Mail: bso@bso-ing.dk

Jernbanegade 2A · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 19 66 · Mobil 20 78 19 66 · bso@bso-ing.dk · www.bso-ing.dk

Skinne

Skinne

BSO Rådg. Ingeniører
Jernbanegade 2A · 5500 Middelfart 
Tlf. 64 41 19 66 · Mobil 20 78 19 66 
bso@bso-ing.dk · www.bso-ing.dk
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Produktudvikling
Heidi Juel Skovrider 
heju@fyens.dk

Ejby: Førerløse biler og kob-
linger, der kan give informa-
tion om, hvornår det er tid til 
service.

Det er noget af det, VBG 
Group Sales arbejder med. 
Virksomheden i Ejby er en del 
af en svensk koncern, og her 
fylder udviklingen af tekno-
logi meget.

- Vi har været en traditionel 
industrivirksomhed i forhold 
til at arbejde med stål, men nu 
har vi et stort hold af el-inge-
niører, der arbejder på at ud-
vikle vores produkter, fortæl-
ler Per Mikkelsen, der sidder i 
Ejby og har ansvaret for salg i 
Norden og England.

- Målet er førerløse biler, og 
det kræver enorme ressourcer 
at udvikle i det felt. Vi er med 
i mange forsøg sammen med 
bilfabrikkerne, og der foregår 
rigtig mange forsøg i små om-
råder, hvor man har accepte-
ret, at man tester det. I Europa 
er det i Sverige.

Per Mikkelsen understreger 
dog, at det ligger langt ude i 

fremtiden at se førerløse biler 
på vejene, for der er især to 
ting, der mangler at blive fun-
det svar på.

kan undgå stop
- Vi er længere fra, end vi tror, 
og jeg tror ikke, at det bliver 
ikke i min tid. For der er to 
ting, vi slet ikke har styr på. 
Det er det juridiske, for i visse 
lande har man besluttet, at 
det er førerens ansvar, hvis det 
går galt, men hvad så hvis der 
ikke er en fører, forklarer han.

- Det andet er, at der er ufat-
telig mange leverandører af 
teknologien, og det skal gå op 
i en højere enhed. Man skal 
have afklaret, hvem der ejer 
hvad, og hvor grænsen går.

Men en ting, som VBG 

Group Sales er ved at udvikle, 
og som ikke er ret langt ude 
i fremtiden, er muligheden 
for at "tale" med sammen-
koblingerne. I begyndelsen af 
det nye år skal en ny form for 
kommunikation testes.

- Vi sender en feltprøve ud, 
hvor man kan kommunikere 
med vores produkt og få data 
om kondition, slitage og re-
servedele, fortæller Per Mik-
kelsen.

- Det betyder, at man kan 
indsamle data, sådan at man 
kan time service og vedlige-
hold af sammenkoblingsde-
len med andet vedligehold, 
så man undgår de stop, som 
ingen ønsker, fordi de ko-
ster penge. Det bliver også en 
hjælp til vores udviklingsafde-

ling, som kan analysere på de 
indsamlede data.

Udviklingen af teknologien 
har fyldt meget hos VBG gen-
nem en del år.

- Vi har en fuldautomati-
seret kobling, som kan styres 
fra førerhuset. Udviklingen af 
den og designet er 10 år gam-
melt, men det er stadig det 
mest moderne, der findes, si-
ger Per Mikkelsen.

Også teknologien i forbin-

delse med produktionen ud-
vikler sig, og her fylder auto-
mation mere og mere.

En særlig historie
Baggrunden er, at VBG Group 
Sales efter finanskrisen har 
samlet al produktion i den 
svenske by Vänersborg, og at 
koncernen i den forbindelse 
lavede en analyse i produkti-
onsapparatet.

- Den undersøgelse viste en-

tydigt, at vi skulle investere, og 
der ligger nu en meget stor in-
vesteringsplan for vores eksi-

Teknologi fylder mere end stål
vbg group sales i ejby sælger sammenkoblinger til lastbiler. Fra at have været en traditionel 
industrivirksomhed fylder produktudvikling og teknologi i dag det meste.

Den danske del af VBG Group Sales er arrangør af 
transportmessen Vestfyn Trækker. Det er et non profit-
arrangement, men fungerer som en del af virksomhedens 
markedsføring. Arkivfoto: Mia Harm Madsen

"  
Det er klart, at når man investerer i ny produktion, 
handler det også om automation, om man kan  
lide det eller ej. Men det er ikke kun for at spare,  
for robotterne overtager en del af de tunge løft.  
Så det er også for at skåne de folk, vi har.
Per MikkelSen,  
AnSVArliG for SAlG i norDen oG enGlAnD, VBG GrouP SAleS

BrenderupAutoservice
Fruerhøjvej 66 • 5464 Brenderup
Tlf. 64 44 15 00

LillebæltAuto
Perikonvej 2 • 5500Middelfart
Tlf. 64 41 87 60
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HINDSGAUL Entreprise ApS  ·  Østergade 32  ·  5560 Aarup  ·  Tlf.: 64 43 14 80

TILLID OG TROVÆRDIGHED
Troværdighed er et nøgleord i hele vores 
virksomhed, og i den måde vi arbejder på. 
Fra idé til færdigt byggeri.

Vi er overbeviste om, at det er en af årsagerne til,
at vores kunder kommer igen.

HINDSGAUL Entreprise ApS

Totalentreprise  |  Hovedentreprise  |  Fagentreprise  |  In-Situ støbt beton  |  Borede  fundamenter 
Terrændæk  |  Kloakarbejder  |  Elementmontage  |  Jord og anlægsarbejder
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Tusindvis af danske boligejere 
overvejer i øjeblikket, om tiden 
er kommet til at skifte olie-, pille- 
eller gasfyret ud med en varme-
pumpe. Ønsket om at spare op til 
70 procent på varmeregningen er 
ikke blevet mindre, efter der nu er 
blevet mulighed for at få et øko-
nomisk tilskud til udskiftningen 
i den grønne omstillings navn. Så 
uanset om du stadig overvejer at 
få del i puljen, eller om du allerede 
er blevet tildelt et beløb, er det 
rart med en professionel partner 
ved sin side. Her kommer Nytofte 
VVS ind i billedet.
- Vi har stor erfaring med alle 

aspekter af konverteringen til en 
varmepumpe. Det kan både være 
med rådgivning, ansøgning, fi-
nansiering, udførelse og monte-
ring, siger firmaets indehaver, 
Hans Henrik Christiansen.
Han fortæller endvidere, at Ny-
tofte VVS, der blev etableret i 
1980, udfører VVS-opgaver på 
hele Fyn.

- Og vi vægter høj kvalitet og lø-
bende orientering i processen me-
get højt. Det absolut vigtigste for 
os er, at vi har en god dialog med 
vores kunder omkring processen, 
og derfor gør vi meget ud af lø-

bende at informere om, hvad der 
foregår, hvad problemet er – og 
vigtigst af alt - hvordan vi løser 
problemet, understreger han.
Når man som kunde vælger Ny-
tofte VVS som partner, får man 
en medspiller, der skaber værdi 
for pengene. 
- Vi går aldrig på kompromis med 
de materialer, vi bruger. Vi går 
ikke nødvendigvis efter det bil-
ligste produkt, men det rigtige til 
situationen. Vi vil skabe langsig-
tede løsninger – og det gør vi ved 
hjælp af vores mange års erfaring 
og faglighed, slår Hans Henrik 
Christiansen fast.  

EKSPERT I VARMEPUMPER
Høj kvalitet og løbende kundekontakt vægtes højt i Middelfart-firmaet Nytofte VVS. 

Værkstedsvej 5  ·  5500 Middelfart
Tlf.: 64 411 811 / 40337306  ·  www.nytofte.dk  ·  info@nytofte.dk

Skrot dit olie- eller gasfyr
Skift til en varmepumpe som kan erstatte dit nuværende fyr.
Staten yder energitilskud til en udskiftning. er kan spares mange tusinde kroner.

Ring eller skriv for tilbud til nettop din bolig.

Klima-Montage ApS har 10 års erfaring med varmepumper. 
•  Vi monterer luft-til-luft og luft-til-vand varmepumper, køl, komfort køl og frost.
•  Vi forhandler flere af de de store kendte kvalitets mærker.
•  Vi servicerer og reparerer. Altid fornuftige priser og service i top.

Klima-Montage ApS
Hovedvejen 226
5580 Nr. Aaby
E-mail: info@klima-montage.dk

Telefon 2751 8922

KLIMA-MONTAGE.DK
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Klima-Montage ApS
Hovedvejen 226
5580 Nr. Aaby
E-mail: info@klima-montage.dk

Telefon 2751 8922

KLIMA-MONTAGE.DK
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NORDRE RINGVEJ 3 · 7000 FREDERICIA
TLF. 7593 0531 · PROFFSET.DK

Grafiske løsninger 
– skræddersyet til dig …
Hos PR Offset har vi alle kompetencer samlet i ét hus.  
Hvad enten du står og skal bruge en ny visuel identitet, eller skal  
have pakket og distribueret pos-materiale ud til dine butikker.

Med vores samlede faglige styrker, har vi mulighed for at lave  
skræddersyede løsninger tilpasset netop dit behov.  

Du kan bruge os til store eller mindre opgaver.
Vi er altid klar til at hjælpe dig.

F R ED ER I C I A S  G R A F ISK E  H U S

GRAFISK DESIGN
TRYKSAGER

PRINT
WEBLØSNINGER

STORFORMAT
MESSESYSTEMER

SUPPORT
SKILTE

PAKNING
DISTRIBUTION
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Økonomistyring, medarbejder- 
og maskintidsregistrering, der 
kan udveksle data med de fleste
Bruger I for lang tid til admini-
strativt arbejde, er det altid en god 
idé at kontakte Brugerdata A/S. 
Brugerdata A/S leverer løsninger, 
der sparer tid med administration. 
I en verden fyldt med systemer, der 
løser forskellige dele af virksom-
hedens opgaver, oplever mange, 
at flere systemer giver mere ad-
ministrativt arbejde med manuel 
opdatering af stamoplysninger. 
Medarbejder skal både oprettes i 
lønsystem, i faktureringssystem 
og i tidregistreringssystem. Det 
tager lang tid og giver muligheder 
for, at noget ikke altid fungerer op-
timalt.

Styr på opgaver og sager med 
enkelte registreringer
Brugerdata A/S har altid bygget 
IT-løsninger ud fra mottoet: ”Intet 
dobbeltarbejde. Med én registre-
ring kan alt fra faktura til regnskab 
dannes”. Med Brugerdata ś samle-
de løsning kan alle virksomhedens 

administrative opgave løses på en 
enkel måde. Det har Brugerdata ś 
kunder indenfor Staten, kommu-
ner, offentlige institutioner, Land- 
og skovbrug, boligselskaber og 
andre private virksomheder nydt 
godt af i mange år. Det skal være 
nemt at administrere virksomhe-
den og Brugerdata ś løsningerne 
løser mere end blot almindelig øko-
nomistyring. 

Også med løsninger til virk-
somheder med flere afdelinger
Antallet af virksomheder med 
flere forskellige afdelinger er sti-
gende. Det er blandt andet inden-
for Landbruget, hvor der er mange 
bedrifter, der omfatter mange ak-
tiviteter. Der findes mange steder 
aktiviteter som fx Planteavl, ani-
malsk produktion, skovbrug, slag-
teri, biogas, ølbryggeri, vindmøl-
ler, hotel/pension, boligudlejning, 
planteskole, events, maskinsta-
tion, museum og restaurant. Med 

en løsning fra Brugerdata bliver 
afdelingsregnskabet dannet – næ-
sten helt automatisk. Der findes 
specielle funktioner i forbindelse 
med landbrug, skovbrug, boligud-
lejning og maskinstation. 

Apps til det meste
Som én af de få leverandører i Dan-
mark kan Brugerdata A/S levere 
alt fra mobil tids- materiale-, og 
maskin- registrering, fakturering, 
indkøb, bilagsworkflow til kom-
plet lønløsning for virksomhedens 
medarbejdere.
Brugerdata leverer både løsninger 
til lokal installation og som en løs-
ning i skyen.  

Østergade 43
5580 Nørre Aaby
Telefon: 6442 1663
brugerdata(@)brugerdata.dk

1-2_Brugerdata-121.indd   11-2_Brugerdata-121.indd   1 07/02/2021   18:4807/02/2021   18:48

JF Montage v/ Jesper Faurbye, Tanderupvej 25, 
5591 Gelsted, tlf. 22 42 50 10

www.jfmontagefyn.dk, mail: kontakt@jfmontagefyn.dk

EKSPERTER INDENFOR 
TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE

JF Montage udfører alt indenfor om-, 
tilbygning & renoveringsopgaver

Vi tilbyder også individuelle 
tilpassede snedkeropgaver 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud 
eller besøg vores hjemmeside

Senius Rør & Anlæg
JORD & BETON

ANLÆG
HAVESERVICE

 
Ring på 

26172026 
hvis du har et 

drømmeprojekt!

Senius Rør & Anlæg v/ Peter Senius, 
Rugårdsvej 53 · 5463 Havndrup, 

senius-kontor@hotmail.com · 26 17 20 26.
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Claus Hansen er et kendt ansigt 
i Middelfart. Han er formand for 
fodboldklubben MG&BK og be-
styrelsesmedlem i Rock Under 
Broen, og i 14 år har han været 
afdelingsdirektør i Middelfart 
Sparekasse. I moden alder, som 
52-årig, har han i sommer valgt 
pengeinstituttet fra som arbejds-
plads for at blive restauratør.
- Jeg har været glad for arbejdet 
og kollegerne i sparekassen, siger 

Claus Hansen. Arbejdet har over 
årene ændret karakter, og sek-
toren er blevet digitaliseret, og 
kontakten med kunderne er blevet 
mindre. 
- Jeg fandt, at tiden var inde til et 
skift, og jeg valgte at blive restau-
ratør på Østre Hougvej i Marsvi-
net, som er en klassisk restaurant. 

Er kommet godt fra start
- Vi må leve med Covid-19, og at 

starten er lidt langsommere, siger 
Claus Hansen. Vores koncept er at 
være en hyggelig familierestau-
rant, der laver ærlig mad af lokale 
råvarer. Trods begrænsningerne 
har vi fået en god start med besøg 
af gæster fra det meste af Fyn og 
trekantsområdet.
Marsvinets daglige menukort er 
smalt og skifter ofte retter, så 
restaurantens gæster altid kan 
finde et udvalg af sæsonens retter. 

- Marsvinet vil hen ad vejen lave 
aftaler med gæstekokke, som vil 
præsentere spændende menuer, 
og vi vil gerne udvikle os til et 
intimt spillested, hvor musik og 
kvalitet skal gå hånd i hånd med 
det hyggelige og folkelige miljø, 
siger Claus Hansen. Det skal være 
vores kendetegn udadtil. Vi har 
gode rammer til at gøre selskaber 
og fester til gode oplevelser.  

Klassisk restaurant i hyggelige rammer
Claus Hansen har skiftet fra at formidle penge til at fremstille og servere 
ærlig mad af lokale råvarer i Middelfarts nye familierestaurant ”Marsvinet”. 

Østre Hougvej 116 – 5500 Middelfart – Tlf. 60 100 175
Mail: claus@marsvinet.dk – www.marsvinet.dk

Blikfang hjælper virksomheder med at gøre deres 
budskaber, kommunikation og markedsføring visuel 

Algade 68,2       Middelfart       hej@blikfang.nu       20 68 16 60
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l	 Rådgivning

l		Budgetter

l		Årsrapport / selvangivelse

l		Skat

l		Bogføring

l		Moms

l		Anden assistance

Bellevue Revision
Bellevue 5A, stuen · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 22 61 11 · dg@brevision.dk · www.brevision.dk

Harndrup
autogården

Harndrup
autogården

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

2011 Opel Astra 1,6 Enjoy ST
Grå-Koks (Metal), vinterhjul, airc., fjernb.
c.lås, fartpilot, startspærre, auto. nedbl.
bakspejl, udv. temp. måler, regnsensor, sæ-
devarme, højdejust. forsæde, el-ruder, el-
spejle m/varme, cd/radio, multifunktionsrat,
isofix, bagagerumsdækken, tågelygter, 8
airbags, abs, esp, servo, hvide blink, indfar-
vede kofangere, service ok, træk, 1 ejer.

86.000 km ........................129.800

2013 Peugeot 208 1,0 VTi Active
Hvid, 15" alufælge, airc., fjernb. c.lås, fart-
pilot, kørecomputer, infocenter, startspærre,
udv. temp. måler, sædevarme, højdejust.
forsæde, el-ruder, el-spejle m/varme, hånd-
frit til mobil, bluetooth, isofix, bagagerums-
dækken, tågelygter, 6 airbags, abs, esp,
servo, service ok, mørktonede ruder i bag.

65.000 km............................84.800

Med 
vores stempel 

i servicebogen
er du dækket ind 

– også på garantien

på nye biler!

Rugårdsvej 72-74
Tlf. 6488 1511

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

2013 Opel Astra 1,4 T 140
Enjoy 
Sølvmetal, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, startspærre, udv. temp. måler,
regnsensor, sædevarme, højdejust. for-
sæde, el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio,
multifunktionsrat, isofix, bagagerumsdæk-
ken, kopholder, 8 airbags, abs, esp, servo,
hvide blink, indfarvede kofangere, ikke ryger,
service ok, træk, læderrat med varme.

86.000 km ...............139.800

2016 Opel Karl 1,0 Enjoy
Sortmetal, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, infocenter, startspærre, udv.
temp. måler, højdejust. forsæde, el-ruder, el-
spejle m/varme, multifunktionsrat, isofix, ba-
gagerumsdækken, kopholder, 6 airbags,
abs, esp, servo, hvide blink, indfarvede ko-
fangere, 1 ejer, service ok

36.000 km.....................89.800

Mulighed for gratis lånebil ved reparation 
- både for erhverv og private

Ved bilkøb i denne måned trækker
vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD

Rugårdsvej 72-74  ·  Tlf. 6488 1511

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

Med 
vores stempel 
i servicebogen

er du dækket ind 

– også på garantien

på nye biler!

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

Mulighed for gratis lånebil ved reparation 
- både for erhverv og private

Ved bilkøb i denne måned trækker
vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD

Harndrup
autogården

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

2011 Opel Astra 1,6 Enjoy ST
Grå-Koks (Metal), vinterhjul, airc., fjernb.
c.lås, fartpilot, startspærre, auto. nedbl.
bakspejl, udv. temp. måler, regnsensor, sæ-
devarme, højdejust. forsæde, el-ruder, el-
spejle m/varme, cd/radio, multifunktionsrat,
isofix, bagagerumsdækken, tågelygter, 8
airbags, abs, esp, servo, hvide blink, indfar-
vede kofangere, service ok, træk, 1 ejer.

86.000 km ........................129.800

2013 Peugeot 208 1,0 VTi Active
Hvid, 15" alufælge, airc., fjernb. c.lås, fart-
pilot, kørecomputer, infocenter, startspærre,
udv. temp. måler, sædevarme, højdejust.
forsæde, el-ruder, el-spejle m/varme, hånd-
frit til mobil, bluetooth, isofix, bagagerums-
dækken, tågelygter, 6 airbags, abs, esp,
servo, service ok, mørktonede ruder i bag.

65.000 km............................84.800

Med 
vores stempel 

i servicebogen
er du dækket ind 

– også på garantien

på nye biler!

Rugårdsvej 72-74
Tlf. 6488 1511

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

2013 Opel Astra 1,4 T 140
Enjoy 
Sølvmetal, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, startspærre, udv. temp. måler,
regnsensor, sædevarme, højdejust. for-
sæde, el-ruder, el-spejle m/varme, cd/radio,
multifunktionsrat, isofix, bagagerumsdæk-
ken, kopholder, 8 airbags, abs, esp, servo,
hvide blink, indfarvede kofangere, ikke ryger,
service ok, træk, læderrat med varme.

86.000 km ...............139.800

2016 Opel Karl 1,0 Enjoy
Sortmetal, airc., fjernb. c.lås, fartpilot, køre-
computer, infocenter, startspærre, udv.
temp. måler, højdejust. forsæde, el-ruder, el-
spejle m/varme, multifunktionsrat, isofix, ba-
gagerumsdækken, kopholder, 6 airbags,
abs, esp, servo, hvide blink, indfarvede ko-
fangere, 1 ejer, service ok

36.000 km.....................89.800

Mulighed for gratis lånebil ved reparation 
- både for erhverv og private

Ved bilkøb i denne måned trækker
vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

Ved bilkøb i denne måned trækker
vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

Find yderligere oplysninger på
www.autogaarden-harndrup.dk

Ved bilkøb i denne måned trækker
vi kr. 5.000 fra købsprisen!SUPERTILBUD

Find yderligere oplysninger på

www.autogaarden-harndrup.dk

 GRATIS BILVASK 
– når du får serviceret 

bilen hos os

Dronesky har siden 2015 
lavet professionelle drone optagelser,  

bestående af foto, film 
(i op til 4k) samt inspektioner. 

Vi laver optagelser for både erhverv, 
foreninger og private. 

Dronesky er medlem af UAS Denmark, 
og så vi er godkendt af Trafikstyrelsen.  

Lerbjergvej 29 · 5500 Middelfart · tlf. 40 76 42 21 
www.dronesky.dk · info@dronesky.dk
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Et nyt medlem til botex kæden og denne gang på Fyn. Det er 
Farvehandler Kim Hofmann, som er ejer af Farve X-perten i 
Svendborg, i Ringe og i Odense), som har sagt ja til at blive 
en del af Team botex, med butikken i Svendborg, hvor man i 
forvejen har et salg i både gardiner og solafskærmning.

Der bliver tale om en ”shop in shop” løsning, idet der bliver ind-
draget et område i den forreste del af butikken på ca. 120m2, hvor 
der etableres en botex butik med både gardiner og boligtekstiler. 
Butikken ligger strategisk rigtigt , sammenholdt med
at den ligger lige ud til en stor P-plads med Netto og Silvan på
modsatte side.

Svendborg 
Ole Rømersvej 61
5700 Svendborg  

Odense
Klokkestøbervej 12
5230 Odense M 

Ringe
Gørtlervej 4 
5750 Ringe 

Tlf.: 6222 4490 · svendborg@farvexperten.dk · www.farvexperten.dk

Vi måler GRATIS 
op på hele Fyn til gulve og 

gardiner, ring ind og book en 
tid eller book tid via 

www.botex.dk/ 
book-gardinbussen

ÅBNING 
af ny Botex

Vi er klar til at åbne op 
for vores nye 

Botex afdeling

Elbilen VW ID.3 VAN som city 
version til 223.000 ex moms er 
en yderst spændende model, men 
man kan også vælge den lidt dyre 
model, med flere kilometer på bat-
teriet, nemlig 540 km. Prisen for 
denne er 316.000 ex moms.

På grund af størrelsen kan ID.3 
betragtes som varebil, og selv om 
det kun er momsen man sparer 
i forhold til hvidplade-prisen – 
fordi der ikke (p.t.) er afgifter på 
elbiler til under 400.000 kroner – 
så vil bilen være en kærkommen 
distributionsbil.

Erhverv Fyn har haft fornøjelsen 
af at testkøre ID.3 Van, og lad det 
bare være slået fast med syvtom-
mersøm: Det er en bil man meget 
nemt bliver forelsket i. Op til over 
begge ører, faktisk! Den kører 
godt, den er let at manøvrere med, 
og den kan stort set alt det, man 
forventer af en moderne bil

Bilen er eminent som first mover. 
Det kan være som formands-bil el-
ler som mester-bil. Faktisk vil den 
også egne sig som sælger-bil, hvis 
man bevæger sig rundt på Fyn og i 
trekantområdet!

70 km om dagen
Det som er spændende med ID.3 
VAN er at den faktisk kan bruges 
af alle salgsorganer på fyn. Hvis 
man kigger på hvor langt en va-
rebil egentlig kører i gennemsnit 
om dagen, så ligger vi på 70 km 
om dagen.

En anden mulighed for den enkelte 
virksomhed kunne være, at en del 
af bil pakken er grønne el-biler, og 
den anden del diesel eller benzin!

Komforten er en del bedre end 
en traditionel bil. Faktisk er det 

psykologisk for den enkelte vedrø-
rende opladning. Det handler om 
at planlægge sine ture – og plan-
lægge bilens opladning.

Alt i alt vil vi fra Erhverv Fyn 
gentage, at ID.3 Van vil være en 
bil, som man vil se på de fynske 
landeveje som varevogn, det er der 
ingen tvivl om!  

ID.3: FREMTIDENS FIRMABIL
Elbilen  ID.3 VAN er en utrolig spændende model, der er som skabt til varekørsel.

trafikken og sikkert holde ind i 
rabatten af sig selv. 

Den foreløbige topmodel bliver 
en 280 hestes 2,0 TSI, og en 
særlig R-model får formentlig 
en kommende VR6-motor på 3,0 
liter med hele 408 hk under kø-
lerhjelmen. 

På sigt kommer der også mulig-
hed for 4Motion firehjulstræk og 
den samme ladehybrid-teknik 
som også i Passat GTE

Arteon hedder den nye 
bil fra VW der tilbydes i 
to udstyrsversioner

Med den nye topmodel Arteon 
har VW gjort kunsten at bringe 
VW op i bilernes finere klasse 
sammen med konkurrenterne 
Audi A5, BMW 4-serie Gran 
Coupé, Mercedes C-klasse og Ja-
guar XE. 

Arteon klarer sig godt på lande-
vejen er meldingen fra Erhverv 
Fyn, der har været bag rattet. 
Den kører fint og præcist, - og 
er ikke mindst en udstyrsmodel, 
der også er særdeles velegnet til 
langturskørsel.

Den nye topmodel Arteon tilby-

des i to udstyrsversioner - Ele-
gance og R-Line.  Det er to ver-
sioner, der adskiller sig både i 
eksteriør og interiør. Elegance 
er bilen med det mere klassisk 
eksklusive udtryk og R-Line er 
med fokus på sportsappeal. Men 
fælles for begge versioner er en 
omfattende mængde standard-
udstyr. 

Trods fem døre har VW Arteon 
med rammeløse døre og en fal-
dende taglinie skabt en bil med 
et elegant coupélook. Designet er 
nyt og mere dramatisk og er med 
til at skabe en bil, der har sit helt 
eget kendetegn. Arteon er noget 
særligt og kan måske bringes til 
at blive VW ś spydspids.

I Arteon får man allerede i basis-

udgaven fine detaljer som blandt 
andet blanke rudelister og en 
stor infotainment skærman-
læg med 8” touchskærm i glas, 
3-zone klimaanlæg og fjernbe-
tjent centrallås med nøglefri be-
tjening. Dertil kan man tilkøbe 
et væld af assistent-systemer, 
der både øger sikkerheden og 
komforten under køreturen. 

På sikkerhedsfronten har Ar-
teon adaptiv fartpilot op til 210 
km/t og vognbaneassistent. 
Desuden er der automatisk nød-
bremse og LED-forlygter med 
kurvelys. Den aktive fartpilot 
kan selv ved hjælp af navigati-
ons-data og et kamera i forruden 
justere bilens hastighed, så den 
passer til fartgrænser, sving og 
rundkørsler. Det fungerer godt 
for det meste. Skulle du få et il-
debefindende bag rattet, kan det 
nye ”Emergency Assist” system 
få Arteon til at orientere sig i 

ELEGANT TOPMODEL ER BIL MED STIL

KIG FORBI VOLKSWAGEN ODENSE OG PRØV DEN NYE ARTEON
Volkswagen Odense | Middelfartvej 50 | 5200 Odense V | Tlf.: 63 11 85 00 | odense@vw.dk | www.vw-odense.dk

trafikken og sikkert holde ind i 
rabatten af sig selv. 

Den foreløbige topmodel bliver 
en 280 hestes 2,0 TSI, og en 
særlig R-model får formentlig 
en kommende VR6-motor på 3,0 
liter med hele 408 hk under kø-
lerhjelmen. 

På sigt kommer der også mulig-
hed for 4Motion firehjulstræk og 
den samme ladehybrid-teknik 
som også i Passat GTE

Arteon hedder den nye 
bil fra VW der tilbydes i 
to udstyrsversioner

Med den nye topmodel Arteon 
har VW gjort kunsten at bringe 
VW op i bilernes finere klasse 
sammen med konkurrenterne 
Audi A5, BMW 4-serie Gran 
Coupé, Mercedes C-klasse og Ja-
guar XE. 

Arteon klarer sig godt på lande-
vejen er meldingen fra Erhverv 
Fyn, der har været bag rattet. 
Den kører fint og præcist, - og 
er ikke mindst en udstyrsmodel, 
der også er særdeles velegnet til 
langturskørsel.

Den nye topmodel Arteon tilby-

des i to udstyrsversioner - Ele-
gance og R-Line.  Det er to ver-
sioner, der adskiller sig både i 
eksteriør og interiør. Elegance 
er bilen med det mere klassisk 
eksklusive udtryk og R-Line er 
med fokus på sportsappeal. Men 
fælles for begge versioner er en 
omfattende mængde standard-
udstyr. 

Trods fem døre har VW Arteon 
med rammeløse døre og en fal-
dende taglinie skabt en bil med 
et elegant coupélook. Designet er 
nyt og mere dramatisk og er med 
til at skabe en bil, der har sit helt 
eget kendetegn. Arteon er noget 
særligt og kan måske bringes til 
at blive VW ś spydspids.

I Arteon får man allerede i basis-

udgaven fine detaljer som blandt 
andet blanke rudelister og en 
stor infotainment skærman-
læg med 8” touchskærm i glas, 
3-zone klimaanlæg og fjernbe-
tjent centrallås med nøglefri be-
tjening. Dertil kan man tilkøbe 
et væld af assistent-systemer, 
der både øger sikkerheden og 
komforten under køreturen. 

På sikkerhedsfronten har Ar-
teon adaptiv fartpilot op til 210 
km/t og vognbaneassistent. 
Desuden er der automatisk nød-
bremse og LED-forlygter med 
kurvelys. Den aktive fartpilot 
kan selv ved hjælp af navigati-
ons-data og et kamera i forruden 
justere bilens hastighed, så den 
passer til fartgrænser, sving og 
rundkørsler. Det fungerer godt 
for det meste. Skulle du få et il-
debefindende bag rattet, kan det 
nye ”Emergency Assist” system 
få Arteon til at orientere sig i 

ELEGANT TOPMODEL ER BIL MED STIL

KIG FORBI VOLKSWAGEN ODENSE OG PRØV DEN NYE ARTEON
Volkswagen Odense | Middelfartvej 50 | 5200 Odense V | Tlf.: 63 11 85 00 | odense@vw.dk | www.vw-odense.dk

VOLKSWAGEN ODENSE - ID.3.
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Elbilen VW ID.3 VAN som city 
version til 223.000 ex moms er 
en yderst spændende model, men 
man kan også vælge den lidt dyre 
model, med flere kilometer på bat-
teriet, nemlig 540 km. Prisen for 
denne er 316.000 ex moms.

På grund af størrelsen kan ID.3 
betragtes som varebil, og selv om 
det kun er momsen man sparer 
i forhold til hvidplade-prisen – 
fordi der ikke (p.t.) er afgifter på 
elbiler til under 400.000 kroner – 
så vil bilen være en kærkommen 
distributionsbil.

Erhverv Fyn har haft fornøjelsen 
af at testkøre ID.3 Van, og lad det 
bare være slået fast med syvtom-
mersøm: Det er en bil man meget 
nemt bliver forelsket i. Op til over 
begge ører, faktisk! Den kører 
godt, den er let at manøvrere med, 
og den kan stort set alt det, man 
forventer af en moderne bil

Bilen er eminent som first mover. 
Det kan være som formands-bil el-
ler som mester-bil. Faktisk vil den 
også egne sig som sælger-bil, hvis 
man bevæger sig rundt på Fyn og i 
trekantområdet!

70 km om dagen
Det som er spændende med ID.3 
VAN er at den faktisk kan bruges 
af alle salgsorganer på fyn. Hvis 
man kigger på hvor langt en va-
rebil egentlig kører i gennemsnit 
om dagen, så ligger vi på 70 km 
om dagen.

En anden mulighed for den enkelte 
virksomhed kunne være, at en del 
af bil pakken er grønne el-biler, og 
den anden del diesel eller benzin!

Komforten er en del bedre end 
en traditionel bil. Faktisk er det 

psykologisk for den enkelte vedrø-
rende opladning. Det handler om 
at planlægge sine ture – og plan-
lægge bilens opladning.

Alt i alt vil vi fra Erhverv Fyn 
gentage, at ID.3 Van vil være en 
bil, som man vil se på de fynske 
landeveje som varevogn, det er der 
ingen tvivl om!  

ID.3: FREMTIDENS FIRMABIL
Elbilen  ID.3 VAN er en utrolig spændende model, der er som skabt til varekørsel.

trafikken og sikkert holde ind i 
rabatten af sig selv. 

Den foreløbige topmodel bliver 
en 280 hestes 2,0 TSI, og en 
særlig R-model får formentlig 
en kommende VR6-motor på 3,0 
liter med hele 408 hk under kø-
lerhjelmen. 

På sigt kommer der også mulig-
hed for 4Motion firehjulstræk og 
den samme ladehybrid-teknik 
som også i Passat GTE

Arteon hedder den nye 
bil fra VW der tilbydes i 
to udstyrsversioner

Med den nye topmodel Arteon 
har VW gjort kunsten at bringe 
VW op i bilernes finere klasse 
sammen med konkurrenterne 
Audi A5, BMW 4-serie Gran 
Coupé, Mercedes C-klasse og Ja-
guar XE. 

Arteon klarer sig godt på lande-
vejen er meldingen fra Erhverv 
Fyn, der har været bag rattet. 
Den kører fint og præcist, - og 
er ikke mindst en udstyrsmodel, 
der også er særdeles velegnet til 
langturskørsel.

Den nye topmodel Arteon tilby-

des i to udstyrsversioner - Ele-
gance og R-Line.  Det er to ver-
sioner, der adskiller sig både i 
eksteriør og interiør. Elegance 
er bilen med det mere klassisk 
eksklusive udtryk og R-Line er 
med fokus på sportsappeal. Men 
fælles for begge versioner er en 
omfattende mængde standard-
udstyr. 

Trods fem døre har VW Arteon 
med rammeløse døre og en fal-
dende taglinie skabt en bil med 
et elegant coupélook. Designet er 
nyt og mere dramatisk og er med 
til at skabe en bil, der har sit helt 
eget kendetegn. Arteon er noget 
særligt og kan måske bringes til 
at blive VW ś spydspids.

I Arteon får man allerede i basis-

udgaven fine detaljer som blandt 
andet blanke rudelister og en 
stor infotainment skærman-
læg med 8” touchskærm i glas, 
3-zone klimaanlæg og fjernbe-
tjent centrallås med nøglefri be-
tjening. Dertil kan man tilkøbe 
et væld af assistent-systemer, 
der både øger sikkerheden og 
komforten under køreturen. 

På sikkerhedsfronten har Ar-
teon adaptiv fartpilot op til 210 
km/t og vognbaneassistent. 
Desuden er der automatisk nød-
bremse og LED-forlygter med 
kurvelys. Den aktive fartpilot 
kan selv ved hjælp af navigati-
ons-data og et kamera i forruden 
justere bilens hastighed, så den 
passer til fartgrænser, sving og 
rundkørsler. Det fungerer godt 
for det meste. Skulle du få et il-
debefindende bag rattet, kan det 
nye ”Emergency Assist” system 
få Arteon til at orientere sig i 
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50 Gang i Fyn

Nyt fra EU
Artiklen er leveret af  
South Denmark European Office

Robotter kan finde anven-
delse i en række af sektorer: i 
sundhedssektoren og i land-
bruget, til vedligehold af infra-
strukturer samt i industrien, 
hvor de kan styrke konkur-
renceevnen og lette arbejds-
gange.

Kunstig Intelligens (AI) skal 
styrkes med tættere forsker-
samarbejder og videndeling 
samt dybere integration med 
industrien og i samarbejder 
med mennesker. AI kan ikke 
stå alene og det skal ikke være 
en kopi af amerikanerne eller 
kineserne, Europa skal finde 

sin egen vej i overensstem-
melse med god anvendelig-
hed og etik.

Det er blot to af priorite-
terne i det nye ICT-arbejds-
program under Horizon 
2020, EU’s flagskib for forsk-
ning og innovation, der skal 
sikre Europas digitale frem-
tid, evne til at løse de sociale 
udfordringer i den voksende 
digitalisering og fremme kon-
kurrencedygtigheden på den 
internationale scene.

Udover robotter og AI 
åbner der også muligheder 
indenfor 5G og fremtidens 
internet, Big Data og data-
infrastrukturer samt fotonik 
til 3D, mixed-reality og scan-
ning. Flere af ICT-indkaldel-

serne er nu åbne, og der kom-
mer flere til november.

Blandt syddanske succeser 
på området finder man bl.a. 
virksomhederne Smooth Ro-
botics og Tendo, som har fået 
plads i acceleratorprogram-
met RobotUnion samt pro-
jektet CovR, hvor Teknologisk 
Institut koordinerer fordelin-
gen af ca. 78 mio. kr. fra Hori-
zon 2020, der skal bidrage til 
at øge sikkerheden for men-
nesker og robotter, som deler 
arbejdsrum i produktionen.

Kontakt gerne Det Syddan-
ske EU-Kontors robotekspert 
Else Dyekjær Mejer for at 
høre, om din projektidé mat-
cher med én af de mange ind-
kaldelser.

Robotter med alsidige evner og  
kunstig intelligens i verdensklasse

Her er de store prioriteter i EU’s ICT-arbejdsprogram.

Se mere på www.msandersen.dk . mail: cm@msandersen.dk . Tlf. 2812 8377

MSA – det er dem der ka´
Lad os hjælpe dig færdig!

Vi sv
arer

24/7

• Håndværker rengøring
• Maler, murer og tømrer opgaver
• Afsyring af fliser i store rum
• Rengøring efter brand
• Tag og facaderens – der virker med det samme.

Ring på
28 12 83 77

www.k�r�nsko�kk�n.nu • Tlf. 51 15 65 34 • info@k�r�nsko�kk�n.nu

• M�d ud �f hus�t
• Skol���d FROKOST-

ORDNING
50 KR. OM DaGeN + MOMS

• Kl�r til s�rv�ring • Vi kl�r�r o�v�sk�n • B�stil d�g�n før
TOTaL aRRaNGeMeNT • FIRMa aRRaNGMeNTeR • MØDeFORPLeJNING

Bion�d�ryd�lig
����ll�g�

KSM Maskinservice
Skovgyden 1, 5540 Ullerslev

Salg af entreprenør maskiner og nedbrydningsudstyr

Kontakt: Henrik Bergholdt
henrik@ksm-gruppen.com, 51 66 60 70

SEW-EURODRIVE A/S
Hovedkontor
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel  +45 4395 8500

SEW-EURODRIVE A/S
Servicecenter Vest
Bødkervej 2
DK-7100 Vejle
Tel  +45 4395 8500

SEW-EURODRIVE-Driving the world  

Modernisering
Retrofit
Fra dataopsamling til konvertering
Øget driftspålidelighed og – tilgængelighed

Referenceprojekt

Industri: Rensningsanlæg
Løsning: Retrofit – servicering af skruepumpe
Kunde: Kleinsbach rensningsanlæg 
Kapacitet: 32.000 personækvivalenter

For mere info, kontakt mail: 
sew@sew-eurodrive.dk

MODERNISERING

Schnohrsvej 42 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 19 29
E-mail: bogholder@langelandselektro.dk

www.langelandselektro.dk

Elektromekanisk værksted med speciale i
om- og nyvikling af ankre og statorer.

Salg af motorer, pumper, ventilatorer kuglelejer,
kileremme og remskiver.

Endvidere renoveres motorer, gear, ventilatorer, pumper og elværktøj.

Nye

Bogense • Otterup • Søndersø Tirsdag den 10. december 2019 10. årgang. Nr 50

side 14 - 15

Nordfyns spillene 
på jagt efter 
talenter

side 20

Odderen er vendt 
tilbage til Nord-
fynsk bæk

Foto: Thomas gregersen

side 4
Sund mad med barnebarnet

Avisen i denne uge

NBH Udlejning ApS
En maskinsikker løsning

Udlejning til
private og
erhverv

Sandvadgyden 30 - 5471 Søndersø - Tlf. 31 90 23 43 - mail: info@nbhudlejning.dk

2 stk.

25,-

Bogense

Skovhavevej

Odense

Mod
Middelfart

Toftegårdens
Dametøj

Gårdbørnehave

ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG KL. 10.00-17.30 · LØRDAG KL. 10-13

-20%

Unge og gamle,store og små
Alle kan på Toftegården blive klædt på...!

på alt i hele
butikken
frem til jul

Gælder dog ikke
lingeri, smykker og tasker

Udvalgte bukser2 par 500,-

ZE ZE - ZHENZI - JÓRLI - STUDIO - DNY - REFA - HANDBERG - LAURIE - CHOISE

- bare bedre bilværksted

Kør vinteren
sikkert i møde!

Dæktryk og mønsterdybde
Frontrude
Lys og lygter
Visker- og vaskersystem
Kølevæske og frostsikring
Oliestand på motor
Batteri

Ved et vintertjek, gennemgår vi:

kr. 199,- Au2nord
Ørkebyvej 1B
5450 Otterup
Tlf. 2049 2852
www.au2nord.dk

Varm mad
Burger

Smørrebrød
Menuer

Det søde
 

Firmaordninger
Sandwiches
Plader/platter
Dagens ret

Jernbanegade 21  ·  5750 Ringe
Tlf: 71 74 14 56

Er man som virksomhed tilknyt-
tet byggebranchen og har planer 
om at gennemføre større projek-
ter, så er Flemming Eilsø Teknik 
så absolut et firma man bør over-
veje som mulig samarbejdspart-
ner. Således har dette firma, med 
base i Skårup på Fyn, stor erfa-
ring med projekter, der involverer 
opgaver inden for tekniske fag 
som EL, VVS og ventilation.
--Ja, vi har mere end 15 års erfa-

ring med projektledelse i bygge-
branchen og tilbyder primært ud-
førsel af projekter med stort fokus 
på digitaliserede processer, som 
sikrer optimerede byggeprojekter, 
fortæller indehaveren af firmaet, 
Flemming Eilsø.
Han startede sit firma tidligere i 
år og har allerede haft flere større 
opgaver. Eksempelvis har Flem-
ming Eilsø Teknik netop færdig-
gjort et stort projekt i Århus, 

hvor der blev etableret fiberinstal-
lationer i 700 lejligheder.
--Vi lever af og for vores kunder, 
derfor er vores højeste prioritet at 
skabe tryghed, overblik og synlig-
hed for kunden. Det mestrer vi, og 
oplever er årsagen til den megen 
positive feedback, vi modtager fra 
vores kunder, understreger Flem-
ming Eilsø.  

Virksomheden Flemming Eilsø Teknik er vant til store opgaver inden 
for byggebranchen – ofte med fokus på digitaliserede processer.

Skibsbakken 27,  5881 Skårup Fyn
Tlf: 29 24 38 31

www.flemmingeilsoe.dk
Mail: fe@flemmingeilsoe.dk

EN GOD OG TRYG OPLEVELSE 
GENNEM HELE FORLØBET

NYT SYN Svendborg
Wichmann Optik

Kattesundet 4 · 5700 Svendborg · Tlf.: 6222 3001

svendborg@nytsyn.dk · www.nytsyn.dk/svendborg

VI HAR ÅBEN OG KLAR 
TIL AT TAGE IMOD DIG
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Morud Smedie og Design 
er et firma, som designer og 

producerer moderne og unikt design 
inden for jern og metal

mail@morudsmed.dk
61 28 65 96

TIL SALG
Erhvervsejendom 
med bolig i 
Vester Aaby

186 m2 bolig
114 m2 erhverv

1.295.000
Ring 40 78 29 19 
så gir jeg en kop kaffe

HOLSTEDVEJ 64  ·  5200 ODENSE V  ·  TLF.: 28916466
 MP@PAPSNEDKEREN.DK  ·  WWW.PAPSNEDKEREN.DK

Ekspert i udvikling og produktion 
af emballge i pap og karton

Landevejen 61  ·   5882 Vejstrup  ·   Tlf.:  6226 3000  ·   Mobil: 6130 0036 
Mail: info@frankabusser.dk  ·   www.frankabusser.dkFRANK A. BUSSER
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HANDL LOKALT
I SVENDBORG

HANDL LOKALT
I SVENDBORGHANDL LOKALT I SVENDBORG OG OMEGN

Dobbeltdækker, store busser og minibusser 
Telefon 62 26 30 00 / 40 16 20 62

www.frankabusser.dk

Små forskelle tæller

Korsgade 14, Svendborg | www.butik14.dk  Følg med på  / 

Vi glæder os til at se dig i butikken

Hos Butik 14 gør vi 
os umage for at skabe 
et indbydende univers 

for dig der elsker 
boliginspiration, 

bæredygtig mode og 
økologiske produkter.

Lotte Købmand i Kirkeby har 25-års jubilæum
I weekenden kunne Liselotte "Lotte" 
Simonsen fejre 25-års jubilæum, for så 
længe har hun drevet købmandsfor-
retning i Kirkeby. Den lokale købmand er 
en vigtig livsnerve i lokalsamfundet, 
mener de lokale.

Diane Marguerita Roland
dimro@jfmedier.dk

Liselotte "Lotte" Simonsen, købmand i Kirkeby, kunne i weekenden fejre 25-års jubilæum. Her er hun (i midten) med sine to ansatte Maria Bjerre-
gård Pedersen (til venstre) og Christina Jensen (til højre).

KIRKEBY: Lørdag den 3. okto-
ber var en stor dag for Lotte
Købmand i Kirkeby.

Her kunne hun nemlig
fejre, at hun i 25 år har drevet
forretning i det lille lokalsam-
fund på Sydfyn. Corona-re-
striktionerne har dog desvær-
re stukket en kæp i hjulet på
den store fejring, som dagen
oprindelig skulle have været:

- Hun havde arrangeret en
reception i forsamlingshuset,
hvor alle havde været vel-
kommen til at stikke hoved-
et ind forbi. Men den måtte
hun desværre aflyse på grund
af situationen lige nu, fortæl-
ler Tage Østbjerg, formand
for Kirkeby-Lunde Fored-
ragsforening.

I byen laver man alligevel

en flagallé for købmanden,
hvis fulde navn er Liselotte Si-
monsen, og Tage Østbjerg er
heller ikke i tvivl om, at hun
nok skal blive fejret på anden
og mere corona-sikker vis på
lørdag:

- Der møder med sandsyn-
lighed gratulanter op i priva-
ten, da vi jo ikke alle kan fyl-
de butikken. Det er stadig vig-
tigt at vi hylder hende, sådan
som vi nu kan, fortæller han.

Vigtigt med lokal købmand
Tage Østbjerg synes, at køb-
mandsforretningen er vigtig
for lokalsamfundet:

- Det er alfa og omega for
sådan et lille landsbysam-
fund at have sådan en køb-
mandsbutik. Hvis man kører
gennem byen en dag og der
er lukket, så er der ikke noget
liv. Hun fungerer blandt an-
det som billetkontor til vores
lokale arrangementer og har

været et kæmpe aktiv for by-
en i mange år, siger han.

Den lokale købmand er så
vigtig for byen, at man i byens
foreninger gør meget ud af at

gøre opmærksom på, at be-
boerne i Kirkeby skal huske
at handle lokalt. For det sid-
ste Tage Østbjerg og de andre
lokale ønsker er, hvis det en-

der som i de andre nærliggen-
de landsbyer, hvor de lokale
købmænd drejer nøglen om.

- Købmanden er lige så vig-
tig som foreningslivet og sko-

len. Det ville være en tragedie,
hvis Lotte pludselig skulle gå
hen og lukke, fordi folk ikke
handler deres dagligvarer
deroppe, siger han.
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Simonsen fejre 25-års jubilæum, for så 
længe har hun drevet købmandsfor-
retning i Kirkeby. Den lokale købmand er 
en vigtig livsnerve i lokalsamfundet, 
mener de lokale.

Diane Marguerita Roland
dimro@jfmedier.dk

Liselotte "Lotte" Simonsen, købmand i Kirkeby, kunne i weekenden fejre 25-års jubilæum. Her er hun (i midten) med sine to ansatte Maria Bjerre-
gård Pedersen (til venstre) og Christina Jensen (til højre).

KIRKEBY: Lørdag den 3. okto-
ber var en stor dag for Lotte
Købmand i Kirkeby.

Her kunne hun nemlig
fejre, at hun i 25 år har drevet
forretning i det lille lokalsam-
fund på Sydfyn. Corona-re-
striktionerne har dog desvær-
re stukket en kæp i hjulet på
den store fejring, som dagen
oprindelig skulle have været:

- Hun havde arrangeret en
reception i forsamlingshuset,
hvor alle havde været vel-
kommen til at stikke hoved-
et ind forbi. Men den måtte
hun desværre aflyse på grund
af situationen lige nu, fortæl-
ler Tage Østbjerg, formand
for Kirkeby-Lunde Fored-
ragsforening.

I byen laver man alligevel

en flagallé for købmanden,
hvis fulde navn er Liselotte Si-
monsen, og Tage Østbjerg er
heller ikke i tvivl om, at hun
nok skal blive fejret på anden
og mere corona-sikker vis på
lørdag:

- Der møder med sandsyn-
lighed gratulanter op i priva-
ten, da vi jo ikke alle kan fyl-
de butikken. Det er stadig vig-
tigt at vi hylder hende, sådan
som vi nu kan, fortæller han.

Vigtigt med lokal købmand
Tage Østbjerg synes, at køb-
mandsforretningen er vigtig
for lokalsamfundet:

- Det er alfa og omega for
sådan et lille landsbysam-
fund at have sådan en køb-
mandsbutik. Hvis man kører
gennem byen en dag og der
er lukket, så er der ikke noget
liv. Hun fungerer blandt an-
det som billetkontor til vores
lokale arrangementer og har

været et kæmpe aktiv for by-
en i mange år, siger han.

Den lokale købmand er så
vigtig for byen, at man i byens
foreninger gør meget ud af at

gøre opmærksom på, at be-
boerne i Kirkeby skal huske
at handle lokalt. For det sid-
ste Tage Østbjerg og de andre
lokale ønsker er, hvis det en-

der som i de andre nærliggen-
de landsbyer, hvor de lokale
købmænd drejer nøglen om.

- Købmanden er lige så vig-
tig som foreningslivet og sko-

len. Det ville være en tragedie,
hvis Lotte pludselig skulle gå
hen og lukke, fordi folk ikke
handler deres dagligvarer
deroppe, siger han.
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Eksempler på priser er:
Tur fra Fyn til København 20 per. 5.500 + moms 
Tur fra Fyn til Herning 19 per.  4.500 + moms
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Eksempler fra vores brede sortiment 

Persienner, gardiner, rullegardiner, lamelgardiner, afpassede tæpper, insektnet, væg-til-væg 
tæpper, linoleum, vinyl, laminatgulve, trægulve. 

Vi overholder naturligvis, ned til mindste detalje, sundhedsmyndighedernes anvisninger og 
efterlever alle gældende restriktioner. 

På den baggrund er vores butikker naturligvis lukkede. 

Men vi sidder klar ved telefonenerne for at betjene dig med et smil.  

Via telefonen kan vi være behjælpelig med aftaler om gratis opmåling, aftale om monteringer, 
udlevering af købte varer (stilles uden for butikken på Gørtlervej 8 i Ringe, hvor vores lager 
forefindes). 

Vi ønsker vores mange kunder og forretningsforbindelser et godt nytår med håbet om, at vi 
snart kan komme tilbage til mere normaliserede forhold. 

Husk at passe godt på jer selv. 
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Din lokale landinspektør på Fyn

Med afsæt i det sydfynske løser vi alle former for  
landinspektør- og landmålingsopgaver på Fyn og øerne.

 Vi løser både traditionelle opgavetyper (udstykning, afsætning  
af bygninger og opmålingsplaner) samt helt unikke opgaver. 

Fruerstuevej 30, 5700 Svendborg
Tlf: 51953377  ·  awh@forskel-land.dk
www.forskel-land.dk

Kvaliteten skal ALTID være i højsædet. 
Det er vores levebrød og vi går aldrig 

på kompromis med kvaliteten. Hverken 
når det angår vores produkter, vores 

rådgivning eller håndtering af sager og 
dine private oplysninger.

... er et af nøgleordene i vores forretning. 
Vi anvender de nyeste instrumenter 

for altid at garantere den bedste 
nøjagtighed. Men vi gør også en ekstra 
indsats for at forstå præcist dine behov. 

Vi vil ramme rigtigt hver gang!

Det er igennem vores dialog og 
rådgivning at tilliden bliver skabt og 

misforståelser undgås. Derfor anser vi 
dialogen og den løbende kommunikation 

med dig som nøglen til tillid og god 
opgavevaretagelse..

Vi tager ansvar for din opgave. 
Men vi tager også ansvar for vores 
lokalområde og vores fælles miljø. 
Eksempelvis arbejder vi alene med 
digitale sager og så er vi Danmarks 

første og eneste landinspektør-firma, 
som anvender eldrevne biler og som 

kører 100% elektrisk.


