
NR. 3 · 26. ÅRGANG · MARTS 2007

FOCUS på Faaborg-Midtfyn

Udsendes til virksomheder på Fyn  
og i Trekantområdet.

Bygma Bellinge:

– med ny strategi 
Side 4-5

Side 7

Faaborg Sparekasse

Algade 27 · 5750 Ringe

Tlf. 63 62 40 20

w
w

w
.e

rh
ve

rv
-f

yn
.d

k 

Miljøspecialisten A/S Side 8

Ziebart TidyCar Side 9

Bdr. Knudsen Side 17

Biovarme A/S Side 31

Gylvigs Autolakering Side 33

Sunprint:

– din grafiske  
samarbejdspartner 

Side 26- EN DEL AF VISUAL MARKETING

FOCUS på Odense



ERHVERV FYN  

Ryttermarken 11
5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 13 14
Fax: 62 22 93 43
post@erhverv-fyn.dk
www.erhverv-fyn.dk

Salgsafdeling:
Thomas Pedersen
Konsulent
Mobil: 60 68 03 91

Søren Lauritzen
Konsulent
Mobil: 61 38 15 99

Redaktion:
Mogens Pedersen
Ansv./adm.
Telefon: 62 22 13 14

Jan Olsen
Journalist
Mobil: 20 94 88 04

Leif Hansgaard
Journalist
Mobil: 20 12 09 18

Ane Kirstine Jensen
Grafiker
Mobil: 40 16 28 15

Distribution:
Post Danmark

Uden forudgående aftale 
er erhvervsmæssig 
affotografering af magasinets  
tekst og annoncer ikke tilladt.

          Oplagskontrol
Erhverv/Fyn er tilmeldt 
Dansk Oplagskontrol 

Tryk: 
Tryk Team 

Oplag:
23.500 eksemplarer

Motorbyen  
Specialbusser A/S   Side 6

Dalumvej 9 · 5250 Odense SV · Tlf. 63 97 01 71 · www.spartrelleborg.dk · odense@spartrelleborg.dk

 

Bilcenter Fyn   
Side 13

Midtfyns Bilsyn 
Side 19

Midtfyns VVS & Smedie
   Side 25

Nr. Søby Kød Engros 
Side 27

Entreprenør  
Søren Andersen   Side 37

Ørbækvej 13-15 - 5700 Svendborg - Tlf. 62 21 43 10

Odensevej 47a
5750 Ringe
Telefon 62 66 11 06
Fax 75 62 40 11

· Erhvervsrengøring
· Institutionsrengøring
· Hovedrengøring
· Hjemmeservice
· Havearbejde

Professionelt EL-Samarbejde
El-installatør 

Benny Nielsen 20 68 42 01
Bent Aksglæde 40 14 14 87

Espe & Gestelev El-forretning ApS
Skovvej 3 · Espe · 5750 Ringe
Telefon 62 66 12 20 · Fax 62 66 14 20
E-mail: espe-el@espe-el.dk · www.espe-el.dk

– OS MED  
DEN GODE  

SERVICE

SPECIALVÆRKSTED FOR:

 • Godt mekanisk værksted
 • Godt auto-elektronisk værksted
 • Stort lager i dæk

 2 kundebiler til deres rådighed

   Bakkevej 9 · 5750 Ringe
   Tlf. 62 62 13 52
   www.midtfynsbremse.dk
   Henrik Hvendgaard privat:
   62 62 14 76 · 62 62 49 01

VW · AUDI · SKODA SEAT · FORD · TOYOTA



ERHVERV FYN

Target People  
fokuserer på mennesker 
og tænker i mennesker

Konsulentfirmaet,  
hvis tilbud appellerer 
til et bredt udsnit af  
virksomhedstyper, 
sætter leder- og 
medarbejderudvikling 
samt oplevelser i 
centrum. 80% af kun-
degrundlaget er fra 
København. Blandt  
firmaets fynske 
 kunder er Malerfirmaet 
Ole Billum, KMD og 
Energi Fyn. 
 
”Target People organiserer 
sine aktiviteter i 4 delområ-
der”, fortæller direktør Per 
Tørslev Jensen. ”Kursusde-
len, der genererer 50% af vo-
res omsætning, har leder- og 
teamtræning samt coaching 
som hovedoverskrifter. Som 

professionel kursus- og event-
udbyder skelner Target People 
skarpt mellem sociale aktivi-
teter og målrettet udvikling 
af kompetencer.”

Events, projekt design  
og udlandsrejser

”Target People afvikler større 
firmaarrangementer, konfe-
rencer og jubilæumsfestlig-
heder. Små og store outdoor 
oplevelser, som vi kalder so-
cial teambuilding. I udlandet 
byder vi ligeledes på en række 
kurser og events, fx i Kroati-
en, Skotland og Frankrig 

Spar op til 25%

”Vores fokus er at tilbyde et 
koncept hvor kunden kun har 
behov for en samarbejdspart-
ner når det gælder virksom-
hedskurser, events og kultur-
skabende aktiviteter. Således 
har vi internt større fokus på 
at skabe samarbejdsrelatio-
ner med kunder end decideret 
salg. Til vores faste kunder til-

byder vi fordelagtige abonne-
mentsaftaler med besparelser 
på op til 25%. Når vi påtager 
os ansvaret for udvalgte dele 
af fx kundens HR–udvikling 
frigøres der tid og ressourcer 
internt, ligesom vi fjerner 
stressmomentet omkring af-
vikling af arrangementer, for-
bedrer kvaliteten og tilfører 
ny energi og inspiration.”

Læring gennem reviewing

”Target People bygger sin 
læring på det såkaldte revie-
wing-princip, der bygger på 
refleksion, dialog og oplevel-
ser. Kurser er opbygget som 
en kombination af teoretiske 
oplæg, praktiske oplevelser 
som skaber en fælles erfaring 
og virkningsfuld feedback. 
Målet er at skabe fokus på 
ressourcer i teamet og at byg-
ge på det positive der virker.”

Lederkurser med opføl-
gende coachingsessions

”Ikke så få ledere kan utvivl-

somt nikke genkendende til 
den situation, at man kommer 
hjem fra et tredages kursus og 
er sprængfyldt med ny inspi-
ration og gode intentioner om 
at føre den ud i livet. Nu skal 
der ske en hel masse! Men ef-
ter en tid skygger hverdagens 
rutiner for ens visionære ud-
syn, og de gode intentioner går 
af fløjten. Hos Target People 
ønsker vi at koble coaching på 
vores kurser. Coachen vil så-
ledes følge kursisten efterføl-
gende og sikre forankringen.”

Gearet til udvikling

”Virksomheden Target People 
er gearet til at udvikle sig. Det 
er vores primære målsætning 
indenfor de næste tre år at 
arbejde os frem mod en place-
ring i den absolutte superliga 
inden for kurser og events i 
Danmark. Vores produkter er 
helt i top”.  

Svendborgvej 45 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 18 62 · mail@target-people.dk · www.target-people.dk
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Trægården i Bellinge 
grundlagdes i 1977 og 
har fra 1990 været en 
del af den privatejede 
Bygma-kæde. I.f.m. 
gennemførelsen af 
et nyt koncept og en 
markant forretnings-
udvidelse blev  
Trægården i februar 
2007 til Bygma  
Bellinge

”Med den nye fremadrettede 
strategi, som navneskiftet er 
en del af, har vi valgt at satse 
målrettet på at være den bedst 
tænkelige samarbejdspart-
ner for håndværkere, hånd-
værksmestre samt den del 
af gør-det-selv-folket, der på 
semiprofessionel basis giver 
sig i kast med nybyg, ombyg, 
renovering og andre større 
håndværksopgaver”, fortæller 
salgsdirektør Jørgen Hansen. 

Et velfungerende netværk

”I dag foregår konkurrencen 
ikke kun på prisen, men i lige 
så høj grad på, hvem der kan 
levere varen. Det drejer sig 
kort sagt om at kunne levere 
varen her og nu, og i den for-
bindelse er Bygma Bellinge en 
del af et særdeles velfungeren-
de netværk, hvilket i høj grad 
kommer vores trofaste kunde-
kreds til gode. Især indenfor 
spær, konstruktionstræ og 
mursten er tendensen tydelig. 
På trods af de stigende priser, 
som den øgede efterspørgsel 
har genereret, er der dog sta-
dig en sund konkurrence om-
kring leverancerne.”

Fra lister til stålspær

”På landsplan har Bygma-kæ-
den over 50 filialer med vidt 
forskellige fokus- og kompe-
tenceområder. Som et stærkt 
lokalt funderet led i kæden er 
vi med til at sikre vores mange 

fynske kunder en lang række 
produkter af høj kvalitet til 
konkurrencedygtige priser. Vi 
fører alt fra lister og trægulve 
til kæmpestore stålspær til 
landbrugs- og industribygge-
riet…”

Bredt fokus – stor styrke

”Bygma Bellinges kundegrup-
per spænder fra mindre hånd-
værksvirksomheder, tømrere, 
bygmestre og typehusfirmaer 
til store og mellemstore virk-
somheder, hvoraf der på det 
seneste er kommet en del nye 
til. I kraft af vores brede for-
retningsmæssige fokus er vi i 
stand til aktivt at imødekom-
me vores forskellige kundety-
pers behov og forventninger. 
Vi udvikler os i takt med de 
krav, som skiftende tider og 
ditto opgaver stiller til vores 
professionelle kunnen. I pagt 
med det ny forretningskon-
cept udvikler Bygma Bellinge 
løbende sine aktiviteter, så 
de målrettes hele byggebran-
chen, og denne vidtspænden-
de aktivitetsradius er en stor 
styrke.”

Den helt rigtige  
rådgivning

”I Bygma Bellinge har vi den 
filosofi, at det store tager ud-
gangspunkt i det små, og 
med vores 35 ansatte kan vi 
trække på et fagligt dygtigt 
og erfaringsmæssigt meget 
vidtspændende personale. Til-
sammen har vi en stor og vel-
funderet viden indenfor byg-
gematerialer – en viden som 
løbende opdateres gennem 
diverse kurser. F.eks. kan 
nystartede håndværksmestre 
hos os få den helt rigtige råd-
givning.” 

God kommunikation 
er vigtig

”Vores metier er at samle tin-
gene. Vi leverer totalløsnin-
ger på håndværksområdet. 
Samtidig er vi tro mod vores 
udgangspunkt som håndvær-
kere og købmænd. Vi er på 

Bygma Bellinge · Rughøj
Tlf. 65 96 17 81  ·

Åbningstider · Hverdage 6.3

Bygma Bellinge –
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bølgelængde med vores kun-
der. Vi taler samme sprog, og 
det er uden tvivl en vigtig del 
af baggrunden for vores suc-
ces. Kommunikation er vigtig. 
Indenfor de sidste par år er vi 
vækstet med 20-25% om året 
- både når det gælder kunde-
kredsens og omsætningens 
størrelse.” 

På omgangshøjde  
med virkeligheden

”Nutidens kunder respekte-
rer, at man siger tingene li-
geud. Det gør vi, og det er no-
get folk sætter stor pris på. Vi 
bestræber os meget på at yde 
en form for rådgivning, hvis 
indhold er på omgangshøjde 
med den virkelighed, kunder-
ne færdes i. Her er det vigtigt 
at være konkret og præcis, så 
byggeprocessen ikke fordyres 
unødigt. Mange håndværkere 
arbejder under stort tidsmæs-
sigt pres, og det sidste de har 
brug for, er en sludder for en 
sladder.”

Nyt tag-studie på  
trapperne

”Bygma Bellinge er tag-spe-
cialist og har en omfattende 
viden om hele det store sor-
timent på markedet. Vores 
dygtige medarbejdere rådgi-
ver både håndværkerkunder 
og private. I den forbindelse 
har vi stor succes med at hen-
vise folk til konkrete adresser, 
hvor et helt tag er lagt op med 
en given tagstenstype. Her-
ved kan kunderne ved selvsyn 
studere den i størrelsesforhol-
det 1:1. I nærmeste fremtid 
indretter vi et regulært ”tag-
studie”, hvor vi i samlet form 
demonstrerer de mange pro-
dukter på området.”      

Godt selskab giver gode 
forretninger

”Når det gælder information 
omkring nye trends og pro-
dukter for firmaets profes-
sionelle kunder, har Bygma 
Bellinge en del spændende 
events på programmet. Et 

vigtigt element i firmaets 
måde at køre info-arrange-
menter på er det sociale. En 
afslappet atmosfære priorite-
res højt, og den fysiske ramme 
omkring et arrangement kan 
inkludere så forskellige ind-
slag som sejlture, golf, ski og 
bowling. I Bygma Bellinge er 
vi på alle niveauer tilhænge-
re af en omgangstone, der er 
uformel uden at være useriøs. 
Det er vores erfaring, at hvis 
man først er kommet så meget 
på bølgelængde, at man kan 
grine og slappe af i hinandens 
selskab, vil man også kunne 
lave forretninger sammen.”

Udveksling af ideer og 
erfaringer

Torsdag den 15. marts 2007 
var Bygma Bellinge vært for 
et velbesøgt infoarrangement, 
hvor folk fra den fynske byg-
gebranche mødte Handelssel-
skabet Pro-File A/S og fik en 
række produkter demonstre-
ret i firmaets kampagnebus. 
”Bygma Bellinge har fat i den 
lange ende med denne arran-
gementstype”, udtaler salgs-
chef René Holde fra Pro-File 
A/S. ”Tre segmenter mødes og 
udveksler ideer og erfaringer 
– leverandør, tømmerhandel 
og håndværksmestre. Vi har 
bl.a. præsenteret et fornuftigt 
alternativ til betondæk – nem-
lig et limtræsdæk, som appel-
lerer til alle, der arbejder med 
etageadskillelse. Dækket kan 
leveres indenfor 2-3 uger og er 
klar til brug fra dag et.”      

Vi bygger på dygtighed  
og initiativ

”Som fremtidsorienteret virk-
somhed er Bygma Bellinge 
hele tiden på udkig efter 
dygtige og initiativrige unge 
mennesker, der kan tænke 
og handle selvstændigt. Pr. 
1. august 2007 ansætter vi to 
nye lærlinge – en i trælasten 
og en i håndværkerbutikken. 
Der er fuld fart på byggebran-
chen…”

vej 11 · 5250 Odense SV
 www.bygma.dk

30-17.00 · Lørdag 9.00-12.00
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Motorbyen giver den gas

Motorbyens samlede 
markedsandel på 18% 
markerer en stigning 
på 4-5% siden 2006. 
Med henblik på at  
yde et støt stigende 
antal fynske kunder  
optimal service  
udvider virksomheden 
nu med splinternye 
værkstedsfaciliteter 

”Motorbyens salg af fabriks-
ny specialindrettede biler 
fra afdelingerne i Odense og 
Aarhus er på årsplan steget 
fra ca. 250-300 eksemplarer”, 
beretter direktør Jens Noer. 
”Bl.a. på den baggrund har vi 
købt ejendommen Hvidkærvej 
4, der tidligere husede et Al-
bani depot. Efter en målrettet 

Motorbyen 
Specialbusser a/s

Hvidkærvej 39
5250 Odense SV
Tlf. 63 15 20 00

www.motorbyen.dk

ombygning bliver den cen-
trum for en udvidelse af vores 
fynske værksteds- og service-
faciliteter.” 

Serviceforbedringer og 
udvidede muligheder

”Fra den 1. august 2007 vil 
Motorbyens nyerhvervede byg-
ning på 1639 m2 danne ramme 
om en række splinterny værk-
stedsfaciliteter til Fiat Service. 
Distributionen af service og re-
servedele til varebiler og busser 
(LCV) vil fremover varetages 
herfra, og det kommer til at be-
tyde stærke serviceforbedrin-
ger og udvidede muligheder for 
vores stærkt voksende fynske 
kundekreds”. 

Erhvervssegmentet 
styrkes

”I løbet af det kommende år 
forventer vi at kunne ansætte 
10 dygtige teknikere. I for-
bindelse med Motorbyens nye 
værkstedsafsnit er det endvi-
dere planen at ansætte en Fiat 
erhvervssælger med henblik 
på at intensivere indsatsen i 
dette kundesegment samt at 
styrke det servicemæssige ef-
termarked.”  

Større og bedre  
faciliteter

”Allerede i dag er medarbej-
derantallet i virksomhedens 

salgs- og administrationsaf-
snit øget betydeligt. På kun et 
år har vi udvidet Motorbyens 
fynske afdeling fra 10-15 an-
satte. Derfor kommer vores 
domicil på Hvidkærvej 39 
efter værkstedets udflytning 
bl.a. til at danne ramme om 
en tiltrængt udvidelse af kon-
torfaciliteterne. Sidst men 
ikke mindst vil der også blive 
plads til en markant udvidelse 
og forbedring af vores udstil-
lings- og demonstrationsfaci-
liteter.”

Flere bilmærker  
og trailere

”Fra udelukkende at være 
autoriseret Fiat forhandler 
samt bus- og servicecenter 
med speciale i handicaptrans-
port har vi i dag udvidet re-
pertoiret, så vi i alt sælger 
syv forskellige bilmærker. Det 
drejer sig om Fiat, Ford, VW, 
Mercedes, Renault, Opel og 
Citroen, og samtlige mærker 
er selvfølgelig godkendt til 
formålet. 
Som noget helt nyt er Motor-
byen ydermere blevet auto-
riseret forhandler af Dan 
Trailere. Her satser vi på 
erhvervstrailere i den tunge 
ende til transport af hånd-
værker- og entreprenørmaski-
ner samt andet specialudstyr. 
Både på bil- og trailerområdet 
lanceres der i løbet af foråret 
2007 en lang række nye spæn-

dende modeller. Klik ind på 
Motorbyens hjemmeside for 
nærmere information”. 



Vi går langt for 
din forretning...

ErhvervsCenter Ringe
Algade 27 · 5750 Ringe
Tlf. 63 62 40 20 · Fax 63 62 40 30
ringeerhverv@sparekassenfaaborg.dk

Møder på kundernes hjemmebane, tæt kontakt 
til lokalområdet og korte beslutningsgange 
er grundstenene i Sparekassen Faaborgs vok-
sende succes på erhvervsområdet.

Med lokale erhvervscentre er vi til stede lige 
der, hvor du driver virksomhed. Vi er ikke 
bange for at forlade vores skrivebord og vil 
gerne ud til dig, tæt på din forretning.

www.sparekassenfaaborg.dk

Det er godt tre år siden, Sparekassen 
Faaborg åbnede ErhvervsCenter Ringe 
i tilknytning til privatkundefi lialen på 
Algade midt i byen. Siden har fl ere 
og fl ere lokale erhvervsdrivende valgt 
Sparekassens ErhvervsCenter i Ringe 
som økonomisk samarbejdspartner.
- Vi har fået rigtig godt fat. Hele det 
midtfynske område er inde i en meget 
positiv udvikling, og som erhvervsbank 
har vi oplevet, at de lokale erhvervs-
drivende har været hurtige til at 
udnytte områdets voksende potentiale, 
fortæller erhvervscenterchef Lars Berg 
Holm.
Netop nu står ErhvervsCentret sammen 

med den lokale privat-
kundeafdeling og Bolig 
Fyn foran en  fl ytning 
til nye og større lokaler 
i det store nybyggeri på 
den gamle hotelgrund 
midt i byen.
- Vi har haft vokseværk 

i al den tid, vi har haft erhvervscenter 
og fi lial sammen i Ringe. Derfor er det 
blevet nødvendigt med mere plads 
til alle medarbejderne. Samtidig får 
vi nogle rigtig gode mødefaciliteter, 
fortæller Lars Berg Holm.
Sparekassen Faaborg fl ytter ind i de nye 
lokaler i maj måned.

Sparekassen Faaborg 
flytter på hotel

Henrik S. Hansen er 
nyeste ansigt i 
Sparekassen Faaborgs 
ErhvervsCenter i 
Ringe. Henrik har 
mange års erfaring 
som erhvervsrådgiver, 
og er et kendt ansigt 
i det midtfynske om-
råde. Henrik er i fuld 
gang med arbejdet i ErhvervsCentret, 
men står også klar, hvis du vil have et 
møde. Ring og få en aftale.

Gør som jeg...
Skift til Sparekassen Faaborg



ERHVERV FYN

Fyns største udvalg  
til Fyns LAVESTE priser

”Miljøspecialisten har et stort 
og alsidigt produktprogram, 
der spænder fra maling, 
tapeter og gardiner til alt 
indenfor gulvbelægning. Her 
er Ege tæpper og Tarkett vi-
nyler blot et par af de kendte 
mærkevarer, man møder i 
butikken”, fortæller indehaver 
Martin Rasmussen. 

Alle størrelser og  
kvaliteter

”Både på tæppe- og vinylom-
rådet fører vi mange mærker 
og kvaliteter til de helt rigtige 
priser, der som regel inklude-
rer montering. Tæpperepertoi-
ret spænder fra boligtæpper i 
100% ren ny uld til slidstærke 

Miljøspecialistens 8 ansatte er alle  
uddannede indenfor gulvbranchen. Forret-
ningens kundekreds består for 80 procents 
vedkommende af private. Omsætningen i 
erhvervsafdelingen er dog klart stigende 

Miljøspecialisten A/S 
Blangstedgårdsvej 10  · 5220 Odense SØ

Tlf.: 63 15 40 90
miljoesp@worldonline.dk

www.miljoespecialisten.dk

kvaliteter til værelser, konto-
rer, butikker, cafeterier osv. 
Derudover har vi et meget 
varieret udvalg af måtter og 
Kelim tæpper i alle størrelser, 
kvaliteter og faconer.”

Tæppebus når Fyn rundt

”Miljøspecialistens to tæp-
pebusser kører Fyn rundt på 
kundebesøg. Vores dygtige fag-
uddannede personale præsen-
terer og monterer altså forret-
ningens brede udvalg indenfor 
gulvbelægning på hele øen. 
Besøg forretningen eller ring 
efter en tæppebus for et gratis 
og uforbindende tilbud.”  

8 · ERHVERV FYN MARTS 2007



Ziebart TidyCar udvider med 
ny afdeling i Odense

Med åbningen af en 
ny filial, der slår  
dørene op efter  
påske, udvider 
Odense-afdelingen af 
Ziebart Tidy Car sin 
kapacitet betydeligt. 
Bilplejekæden har nu 
to afdelinger i den 
fynske hovedstad

”Vi har længe kunnet glæde os 
over en generel vækst i opga-
vemængden”, fortæller center-
leder Finn Rasmussen. ”I takt 
med den stigende efterspørgsel 
er der opstået et naturligt be-
hov for at udvide vores fysiske 
kapacitet. Derfor supplerer vi 
nu vores 550 m2 her på Middel-
fartvej med en helt ny afdeling 
på 560 m2, der får til huse i 
Odense S på adressen Odense-
vej 101. 

Parat til det store rykind

”Ligesom afdelingen på Mid-
delfartvej, der i øvrigt kører 
videre som hidtil, rummer 
den ny afdeling faciliteter til 
administration og kundemod-
tagelse. I den forbindelse ud-
vider vi medarbejderstaben 
fra 9 til 13. Vi er kort sagt 
parate til det store rykind om-
kring forårsklargøringen af 
familiebilerne.”

Ny avanceret bilvask

”Som noget helt nyt introduce-

rer vi i afdelingen på Odense-
vej en bilvask, hvis innovative 
børstesystem er ekstra skån-
somt mod lakken. Bilvaske-
maskinen, der vil være klar 
fra ultimo april, er en af mest 
avancerede på markedet.”

Tid til forårsklargøring

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

Ziebart TidyCar 
Middelfartvej 50
5200 Odense V
Tlf. 66 12 27 00

Ziebart TidyCar
Odensevej 101
5260 Odense S
Tlf. 66 12 27 00

Ziebart Tidycar 
Grønnemosevej 10
5700 Svendborg 
Tlf. 62 22 01 01

www.tidycar.dk

ERHVERV FYN
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● 25 års erfaring med etablering og 
 pleje af grønne områder

● Et godt stykke arbejde – til fast
 tid og pris

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

● Vi stiller faglig kompetence og
 fleksibilitet til rådighed

Kontakt os på www.3A .dk eller
telefon 62 22 12 05

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

Vi bygger grønt
– med garanti



Vi hjælper dig med at finde de rigtige 
materialer, den passende mængde samt 
leveringen.

Vi leverer den vare, du står og mangler,
i alle kvaliteter og mængder til fordelagtige 
priser.

Derudover leverer vi varen der, hvor du skal 
bruge den.

Vi hjælper dig også gerne af med div.  
affaldsprodukter.

Vi kan tilbyde:

· Kranarbejde med eller uden grab

· Udlejning af containere, åbne såvel som lukkede  

· Levering af alle materialer

· Entreprenør-, nedbrydnings – samt 
 alt forefaldende vognmandskørsel

Vi garanterer:

· Hurtig levering

· God service

· Gode materialer

Hurtigt, Nemt og Billigt  

Vi kører alle ugens dage til faste, gode priser.
Ingen opgaver er for små eller for store.

Horne Vognmandsforretning
v/ Jacob Stage

Møllebakken 1 · Horne · 5600 Faaborg
Tlf. 62601077 · Mobil 50737240

www.hornevognmand.dk

Ring eller mail til os og få et godt tilbud.
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Nima Reklame  
skilter bogstaveligt 
talt med kvalitet, hurtig 
levering og en stor 
egenproduktion af 
reklamemateriale i alle 
formater. Markedet 
for storformatprint 
er i vækst, og her er 
virksomheden en stærk 
samarbejdspartner

”Skilte skaber salg, vi ska-
ber skilte… Nima Reklames 
produktion er målrettet et 
formål; nemlig at få kunder-
nes budskaber, produkter og 

firmanavne kommunikeret ud 
til den store offentlighed”, 
fortæller direktør Flemming 
Jensen. ”Og ønsker man vir-
kelig at få tag i folks opmærk-
somhed i dag, er det en god ide 
at tænke utraditionelt.” 

Folier til alle slags 
overflader

”Frem for f.eks. at benytte sig 
af masseproduceret illustra-
tionsmateriale af standard-
typen, kan man med fordel 
studere Nima Reklames mere 
end 30.000 forskellige illustra-
tioner og fotosamlinger, der 
dækker stort set alle brancher 
og begivenheder. Illustratio-
ner og fotos kan kombineres 
med kundens logo eller fotos 

Bødkervej 10 · 5750 Ringe · Tlf. 62 27 23 30
flemming@nima-reklame.dk · marianne@nima-reklame.dk · www.nima-reklame.dk

Fra mini-streamers til  
storformatprint

af kundens produkter efter 
ønske. Ligesom vores tekster 
og logoer er illustrationerne 
udskåret/printet på folie. Der 
findes mange forskellige ty-
per folie, så der kan stort set 
klæbes på alle slags overfla-
der – fra de plane og buede til 
skilte, biler og anhængere i 
alle størrelser.”

God profilering letter 
hverdagen

”En af vores helt store ak-
tiviteter er reklame og foto-
indpakning af lastvognstog, 
trailere og skurvogne. Kun-
dekredsen tæller adskillige 
store vognmandsforretninger 
og busselskaber fra hele Dan-
mark, hvis biler fylder godt i 

gadebilledet. En sjov og speciel 
opgave er dekorationen af vogn-
mandsforretningen Eventyrbi-
lernes vognpark. Her er hver 
enkelt bil unik, idet Even-
tyrbilerne illustrerer hver sit 
H.C. Andersen eventyr. Ud-
over ovenstående består kun-
dekredsen af flere landsdæk-
kende butikskæder, Billund 
lufthavn og en masse andre 
gode kunder – helt ned til fru 
Jensen, der bare skal bruge 
et husnummer.  God profile-
ring og effektiv reklame letter 
hverdagen og hjælper vores 
kunder med synliggørelsen af 
deres produkter, serviceydel-
ser og firmanavne. Kig ind på 
vores hjemmeside eller ring og 
hør nærmere.” 
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Bilcenter Fyn i  
massiv fremgang
Mazda og Suzuki 
er midt i en massiv 
omsætningsmæssig 
fremgangskurve, 
og Bilcenter Fyns 
tilknyttede Dinitrol 
Center har netop fået 
topkarakter af  
Teknologisk Institut

”Bilcenter Fyn A/S er en 
koncern med to afdelinger i 
Odense, en i Nyborg og en i 
Ringe. Her i Ringe har vi haft 
Mazda på programmet siden 
bilen engang i 60’erne blev in-
troduceret på det danske mar-
ked. Folks interesse er ikke 
blevet mindre med tiden, og 
det mærker vi ved, at det kort 

Bilcenter Fyn A/S · Odensevej 45 · 5750 Ringe ·Tlf. 62 62 21 12 · Værksted 63 62 21 64 · www.de-bilglade.dk

sagt går rigtigt godt”, smiler 
salgschef Leif Ottesen. 

Fordobling på 5 år 

”Rundt regnet sælger vi 500 
biler om året, hvoraf de fa-
briksny af slagsen tæller ca. 
130 af mærket Suzuki og 70 
af mærket Mazda. De reste-
rende 300 er brugtvogne af 
alle mærker. I løbet af 5 år har 
vi fordoblet salget. Mazda og 
Suzuki er ikke indbyrdes kon-
kurrerende. Mazda fokuserer 

på sporty og lidt større biler 
med komfort, køreglæde og 
teknisk avancement. Suzuki 
dækker markedet for mere 
prisbillige, men alligevel sta-
bile køretøjer, der er økonomi-
ske i drift. Suzukis program 
indenfor de populære 4-hjuls-
trækkere er exceptionelt godt. 
Man får utroligt meget for 
pengene.”      

Topkarakter til Dinitrol

”Dinitrol Center Ringe har 

fået topkarakter på samtlige 
kontrollerede biler i 2006, og 
det flotte resultat fortæller 
noget om et velmotiveret per-
sonale, som er omhyggeligt i 
alle faser – også når det dre-
jer sig om at vælge de bedste, 
mest effektive og miljørigtige 
produkter. Ved Teknologisk 
Instituts seneste uanmeldte 
besøg i henhold til VKO-R 
2006 kontrollen fik vi topka-
rakter. Bilcenter Fyn i Ringe 
er en mindre butik, der sætter 
den personlige service i høj-
sædet, og det er noget folk kan 
lide. Vi ser fortrøstningsfuldt 
på fremtiden. I kraft af den 
nye motorvej er tilkørselsfor-
holdene optimale, og kommu-
nalreformen betyder, at flere 
kunder fra Faaborg-området 
lægger vejen forbi.” 

Rengøringsbranchens  
svar på Rolls Royce

Et særkende for den 
midtfynske service-
virksomhed MI-VI-REN 
er, at firmaet  
afsætter de ressour-
cer, der skal til for 
at løse hver enkelt 
opgave optimalt

”Når flere kunder uafhæn-
gigt af hinanden bedyrer, at 
MI-VI-REN må være rengø-
ringsbranchens svar på en 
Rolls Royce-løsning, er der vel 
noget om snakken”, smiler Ta-
nia Egelund, der sammen med 
stifteren Pia Sørensen driver 
virksomheden. Pia Sørensen 
kommer med en baggrund fra 
Hæren og Tania Egelund med 
en baggrund som afdelings-
chef i Dansk Supermarked. 
Vi arbejder ud fra tanken om 
at ”gøre som i gamle dage” 
hvor grundighed, ærlighed 
og stabilitet var store fak-
torer - dog med et touch af 
moderne tider i forbindelse 
med redskaber og effektivi-
tet. Det koncept har vi fulgt 

igennem årene – også i dag 
er det er vejen frem.” 

Udrykning med en times 
varsel

Fra 2006-07 er der kommet 
en del nye medarbejdere til, så 
MI-VI-REN i dag har et me-
get bredt udsnit af personale, 
og to nye er ved at komme til. 
”En aktivitet, vi har satset en 
del på, er kortere og længere-
varende vikariater på rengø-
ringssiden i større virksom-
heder og institutioner, hvor vi 
kan rykke ud med kun en ti-
mes varsel, og naturligvis med 
den samme medarbejder.” 

MI-VI-REN spænder vidt 

”Vi tilbyder en bred vifte af 

services lige fra vinduespole-
ring over håndværkerrengø-
ringer til totalløsninger hvor 
vedligeholdelse af udenoms 
arealer også er en del af op-
gaven. Sidste år lancerede 
vi have/park service og har 
siden hen allieret os med en 
dygtig anlægsgartner. For-
året er traditionelt den største 
tid for rengøring, ligesom der 
er stor aktivitet på havefron-
ten, så mange nye udfordrin-
ger venter…”   

Holmevej 7, Espe · 5750 Ringe · Tlf. 70 20 38 75 · www.miviren.dk · miviren@email.dk
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NY CITROËN JUMPY

HER UDVIDER CITROËN

CITROËN NR. BROBY
Mehlsen Automobiler A/S
Assensvej 1,  Tlf. 62 63 11 55

Den angivne pris er ekskl. moms og levering - levering kr. 3.500,- ekskl. moms - og gælder ved levering inden den 
30.04.07. Tilbudet gælder alene hos de Citroënforhandlere der deltager i kampagnen, og så længe lager haves. 
Tilbudet kan ikke kombineres med andre særaftaler med rabatydelse. Den viste model er inkl. ekstraudstyr mod en 
tillægspris. Forbehold for prisændringer og trykfejl.

DANMARKSPREMIERE PÅ DEN NYE JUMPY

FRA KR.

136.990,-
ekskl. moms. 

Det kører for Glams-
bjerg Turist, der nær-
mer sig de 25 år, og 
det kører godt. Det 
begyndte i 1985, hvor 
Jørn Christoffersen 
grundlagde firmaet 
med to hyrevogne 
og to ansatte. Siden 
da er firmaet vokset 
betydeligt, og i de-
cember 2005 overtog 
Glamsbjerg Turist den 
daværende virksom-
hed Fredericia Turist-
busser – heraf det nye 
navn Fredericia Turist. 
Tilsammen har de to 
firmaer i alt tre hyre-
vogne, 20 busser og 
60 ansatte

Erhvervs- og turistkørsel
Glamsbjerg Turist og Frederi-
cia Turist udfører alle former 
for erhvervs- og turistkørsel, 
såvel som turarrangør eller 
som chartret til et andet sel-
skab. Desuden beskæftiger 
Glamsbjerg Turist sig med 
skole – og handicapkørsel.
– Vores kundekreds spænder 
fra private virksomheder, 
offentlige instanser til for-
eninger og private. Turene 
kan været erhvervsrettede, 
turistede eller skyldes et an-
det spændende arrangement, 
siger Jørn Christoffersen. Vi 
er gode til at arrangere ture 
for grupper, – og det er lige fra 
ture til udlandet som til en-
dagsture herhjemme. Det kan 
være med såvel overnatning 
som udflugter. Det afhænger 
af gruppens ønsker. Vi udfor-
mer altid individuelle tilbud 
og skræddersyede kørselspak-
ker. På nogle af turene tilby-
der vi varierende menuer, som 

På hjulene med Glamsbjerg Turist
altid er velsmagende og af høj 
kvalitet.

Personalet

Alle chauffører og stewardes-
ser er nøje udvalgt med henblik 
på at yde gæsterne optimal 
service og sikre, at alle ønsker 
bliver indfriet. Det ansvars-
fulde personale har mange års 
erfaring med turistkørsel og 
er altid repræsentabelt klædt 
i ens uniformer.
Personalet gennemgår løbende 
efteruddannelseskurser om 
navigation, hygiejne, sikker-
hed og service mv., så de til 
enhver tid kan håndtere de 
forskelligartede arbejdsopga-
ver på professionel vis og med 
stor indlevelse og situations-
fornemmelse. For eksempel 
kræves dette i forbindelse med 
handicapkørsel, der fordrer 
punktlighed, omsorg og sik-
kerhed i forhold til deltagernes 
formåen.

Luksusbusser

– Alle vores 20 luksusbusser 
er alle max fire år gamle. Det 
betyder, at de er moderne og 
indeholder de nødvendige be-
kvemmeligheder og faciliteter, 
der gør en busrejse behagelig 
og afslappende, fortæller Jørn 
Christoffersen, der slutter 
med – Vi sidder klar ved tele-
fonen og er parat til at plan-
lægge jeres næste erhvervs- 
eller turistkørsel. Vi vil gøre 
vores bedste for, at netop jeres 
arrangement bliver en succes.

Fakta:
Busserne er fire- eller fem-
stjernede og er blandt andet 
udstyret med:

· skålformede vippesæder
· toilet med håndvask
· køleskab
· kaffemaskine
· fodstøtter
· aircondition
· god benplads/stor afstand                       
 mellem stolene
· stort bagagerum
· flere som ikke-ryger busser

Kastanievej 9 · 5620 Glamsbjerg · Tlf. 64 72 18 63 
info@glamsbjergturist.dk · www.glamsbjergturist.dk

Fredericia Turist
Søndermarksvej 32 1. th. · 7000 Fredericia · Tlf. 7620 8143

jan@fredericia-turist.dk · www.fredericia-turist.dk
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Rengøringsgrossisten 
med nye ejere
Det Holbæk- 
baserede firma  
Liljegren & Faber, 
der pr. 1. januar 2007 
overtog Rengørings-
grossisten, har solgt 
rengøringsartikler 
siden 1999. Efter  
overtagelsen har 
firmaet påbegyndt 
opsøgende salg i det 
jysk/fynske område

”Liljegren & Faber viderefører 
firmaet Rengøringsgrossisten 
i samme ånd som hidtil, og 
kunderne kan stadig møde 
tidligere ejer Børge Hansen i 
butikken, hvor han er ansat 
på deltid i en udadvendt rolle, 
der funktionsmæssigt ligger 
tæt op ad den gamle”, fortæller 
distriktschef Michael Høyer.

Større butik  
– øget synliggørelse

”Liljegren & Faber råder efter 
overtagelsen af Rengørings-
grossisten over et samlet lager 
og butiksareal på i alt ca. 3500 
m2. Her i Årslev har vi valgt 
at udvide butiksarealet ved at 
rive nogle vægge ned og opføre 
et nyt reolsystem, så helheds-
indtrykket af lokalerne bliver 
større og lysere. Kundeven-
ligheden øges betydeligt, og 
overblikket over vores store 
produktudbud øges. En mar-
kant forskel fra før til nu er i 
det hele taget, at det ny Ren-
gøringsgrossisten prioriterer 
en høj grad af synliggørelse. 
Vores konsulenter kommer 
rundt i landet ved hjælp af en 
flåde på fem let genkendelige 
blå biler, der alle prydes af et 
stort foto af en lille hvid kat 
– verdens reneste dyr.”

Personalet  
kender branchen

”Et fællestræk for personalet 

Rengøringsgrossisten · Industrivej 7 · 5792 Årslev · Tlf. 62 67 14 14 · 21 40 04 44 
www.rengoeringsgrossisten.dk · info@rengoeringsgrossisten.dk

er, at alle kender rengørings-
branchen indefra. Vi ved, 
hvad vi har med at gøre. Selv 
har jeg arbejdet som vindues-
pudser gennem fem år og ser-
vicerer i dag hele landet som 
kørende konsulent på dette 
specialområde. Firmaets øvri-
ge konsulenter dækker områ-
derne kemi, maskiner, måtter, 
papir osv. Vi sælger ingen pro-
dukter, vi ikke kan gå ind for.  
For os er det et must at kunne 
bruge al den nødvendige tid 
på rådgivning af kunderne.”

Dirks, Lewi og Puraqleen

”Rengøringsgrossisten har ene-
forhandling af teflonbelagte 
aluminiumsvinduespudsersti-
ger af mærket Dirks. Teflon-
coatingen gør, at stigerne ikke 
fryser til om vinteren. Stigerne 
har en lav vægt og bliver ikke 
tungere i regnvejr, da de ikke 
optager vand. Derved er Dirks 
stigen skånsom mod vindues-
pudserens skuldre og ryg. Sidst 
men ikke mindst er produktet 
100 % vedligeholdelsesfrit.
Vi har også eneforhandling 
på vinduespudserudstyr af 
mærket Lewi, der står for 
gode produkter til konkurren-
cedygtige priser. Sortimentet 
omfatter alt fra vaskeskind til 
squeezere. Endvidere produ-
cerer Lewi vinduesvaskema-
skinen Puraqleen – den abso-
lut førende på markedet.”

Nye produkter og flere 
kvalitetsvine

”Udbudsmæssigt introducerer 
vi indenfor kemi – dvs. sæber 
og dermed beslægtede varer 
– en række miljøvenlige sva-
nemærkede produkter. Der-
udover kan vi præsentere en 
ny rengøringsvogn, ligesom 
sortimentet indenfor papir og 
poser bliver udvidet. Endelig 
videreføres importen af kva-
litetsvine, og vi regner med 
snarest at udvide aktivite-
terne på dette område med en 
separat hjemmeside.” 
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– løsninger til bedre kontormiljøer...

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

Montana rammer foråret ind
Fleksible løsninger efter opgave!

Ideer, der ses

Da Peter Hansen overtog West-
sign i Ringe i 2006, var det 
ikke erhvervsmæssigt et kæm-
pespring. Med en uddannelse 
på Skolen for Brugskunst, hvor 
han gik på møbellinjen, og en 
lang ansættelse hos Kompan, 
hvor han i 2001 skiftede fra 
ansat til underleverandør, var 
der alene tale om skaffe sig op-
gaver, hvor de før kom til ham.
– Som freelance med faste op-
gaver for Kompan fik jeg nye 
udfordringer, siger Peter Han-
sen. Jeg skulle fortsat levere 
kreative oplæg, men nu skulle 
der også foretages investerin-
ger i ny teknik.

– I dag har vi moderne teknik, 
og vi kan løse meget kræven-
de opgaver. Vi har bl.a. inve-
steret i en storformatprinter, 
så vi nu kan levere store skilte 
og udsmykninger. Det er for 
eksempel blevet til facade-
udsmykninger, reklamer på 
lastbiler og skurvogne med 
udsmykninger på fire gange 
otte meter.

Flytter og udvider

Westsign har kunder over hele 
landet, der har set eksempler 
på opgaveløsninger, som Rin-
ge-virksomheden har udført 
for andre. Det kan være alt 

lige fra små maskinmærknin-
ger til udsmykningsopgaver, 
der kræver store print, omfat-
tende udskæringer og omhyg-
gelig montage. 
I forbindelse med kommune-
sammenlægninger har firma-
et udarbejdet et logo til bib-
liotekerne i Faaborg-Midtfyn 
Kommune efter kommunens 
designmanual.
I løbet af april flytter West-
sign til større lokaler i landli-
ge omgivelser. Virksomheden 
får adresse på Sødingevej. Pe-
ter Hansens højre hånd, Pia 
Gregersen, der er uddannet 
dekoratør, flytter med, og der 

skal ansættes yderligere en 
medarbejder.
– Vi har brug for at kunne ar-
bejde med store emner, siger 
Peter Hansen. Vi er i gang 
med at indrette lokaler i avls-
bygningerne på den ejendom, 
hvor jeg bor sammen med fa-
milien.
Peter Hansen glæder sig til 
at få mere plads – også gerne 
til at skilte lidt ekstra med 
sin interesse for det italien-
ske motorcykelmærke Ducati. 
Han er formand for Ducati-
klubben, der samler alle entu-
siaster i Danmark.

WESTSIGN: Skilte, tavler, reklamer på facader og lastbiler er kreative udfordringer,  
der kræver iderigdom, moderne maskiner og gedigent håndværk

Westsign
Sødingevej 47 · 5750 Ringe

Tlf. 62 62 41 31 · Mobil 60 62 41 41
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Fra nybyggeri  
til kirkerenovering

Brdr. Knudsen Årslev 
ApS, der har været på 
banen i mere end 70 år, 
er et vidtspændende 
murerfirma, der  
beskæftiger sig med 
alt fra nybyggeri til 
renoveringsopgaver i 
alle størrelser og  
kategorier – heriblandt 
kirkerenoveringer

”Min farfar Peder Knudsen 
startede firmaet op i 1930’erne, 
og siden er det blevet videre-
ført af min far Jørgen og min 
farbror Willy. I 1995 overtog 
jeg roret i familiefirmaet, der i 
dag tæller en fast stab på 8-10 
dygtige medarbejdere. Brdr. 
Knudsen har kunder over 
hele Fyn, men hovedparten af 
vores aktiviteter finder man 
her i det midtfynske område”, 
udtaler murermester Uffe 
Knudsen.

Hus efter kundens  
tegning

”Brdr. Knudsen beskæftiger 
sig med alle former for mu-
rerarbejde, og kundekredsen 
tæller både private og virk-
somheder, institutioner samt 
boligforeninger, kirker osv. 

Vores hovedaktivitet i disse 
tider er murerarbejde i forbin-
delse med nybyggeri og total-
renoveringer, hvor vi typisk 
realiserer opgaven i samar-
bejde med kunden og f.eks. en 
arkitekt eller ingeniør.” 

Gammelt og nyt mødes

”Netop nu er vi i gang med en 
omfattende opgave i Ferrit-
slev Superbrugs, hvor slagter-
afdelingen gennemgår en to-
talrenovering. Et spændende 
fremtidigt projekt bliver den 
indvendige renovering af Rolf-
sted Kirke. Her arbejder vi ef-
ter gamle håndværksmæssige 
principper og benytter kun 
autentiske materialer. Arbej-
det foregår med lettere værk-
tøjer, idet man f.eks. kan støde 
på hidtil upåagtede kalkma-
lerier. Kirkerenoveringerne er 
nybyggeriets tempomæssige 
modpol.” 

Murermesterbolig.dk

Parallelt med Brdr. Knudsen, 
driver Uffe Knudsen sammen 
med Martin Pedersen hoved-
entrepriseselskabet Murerme-
sterbolig.dk, som man deles 
om ejerskabet af. Vi leverer 
totalløsninger med specielt fo-
kus på nyopførelse af boliger. 
Murermesterbolig.dk trækker 
i den forbindelse på en række 
gode faste samarbejdspart-
nere blandt de lokale hånd-

Brdr. Knudsen Årslev ApS
Murermestre
Stationsvej 169
5792 Årslev 
Tlf. 65 99 11 22 
Tlf. 40 15 91 22
uffe@murermesterbolig.dk
www.bdr-knudsen.dk

Murermesterbolig.dk ApS
Bøjden 22 
5792 Årslev
Martin Pedersen 
Tlf. 40 15 91 15 
Uffe Knudsen
Tlf. 40 15 91 22 
info@murermesterbolig.dk
www.murermesterbolig.dk

værksvirksomheder. På mu-
rerområdet er Brdr. Knudsen 
naturligt nok firmaets pri-
mære samarbejdspartner. Via 
et fast samarbejde med et 
ingeniørfirma tilbydes profes-
sionel assistance i.f.m. tegnin-
ger, beregninger og myndig-
hedsgodkendelser.”

Historiske vinduer og 
røde vingetagsten

”Murermesterbolig.dk lægger 
stor vægt på særpræg og høj 
kvalitet i materialevalg, ud-
førelse og detaljer. I løbet af 
april påbegyndes to nye hus-
projekter i Sdr. Nærå og Kille-
rup. I Sdr. Nærå opfører vi et 
traditionelt etplanshus i Møl-
lehøjvænget, som lige nu er 
det hotteste nybyggerkvarter 
i området. I Killerup drejer 
det sig om et nybyggeri i klas-
sisk murermesterstil, hvortil 
der er knyttet en række spe-
cifikke krav til udførelse og 
materialevalg. F.eks. forsynes 
huset med nyfremstillede, 
men historisk set autentiske 
vinduer, og tagbelægningen 
kommer til at bestå af røde 
vingetagsten i klassisk stil, 
som de kendes fra århundre-
ders danske kirkebyggeri. Vi 
gør drømmen om en autentisk 
murermesterbolig til virkelig-
hed. Tjek vore hjemmeside for 
mere detaljeret information.” 
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”Sdr. Nærå Autoværksted 
kommer hele spektret rundt”, 
fortæller indehaver Bruno 
Hansen. ”Vi råder over alt det 
nyeste testudstyr til fejlfin-
ding og reparation og har bl.a. 
et rullefelt til fejlfinding på 
biler i fart. Sdr. Nærå Auto-
værksted er medlem af Auto-

Alsidig service 
og reparation

Sdr. Nærå Autoværksted, der netop har fejret 
30 års jubilæum, har specialiseret sig i service 
og reparation af alle bilmærker. Hovedparten  
af værkstedets aktiviteter er målrettet  
person- og familiebiler

Sdr. Nærå Autoværksted
Stationsvej 120 · 5792 Årslev
Tlf. 65 99 16 16
bruno.hansen.motorsport@post.tele.dk 
www.brunohansen-msport.dk 

mesterkæden. Vores dygtige 
mekanikere er konstant opda-
teret med den nyeste viden på 
automobilområdet og deltager 
i diverse kursus- og efterud-
dannelsesforløb – bl.a. på lan-
dets tekniske skoler. Vi arbej-
der for flere glade bilister.” 

God gammeldaws mad som 
vor mor laver den

Landsbykonen
Odensevej 29B · Nr. Søby

5792 Årslev

Tlf. 65 90 25 11

Her laves maden ikke 
på bånd, men stadigvæk 

med hjerte og hånd

G
O

D
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FORLÆNG LEVETIDEN PÅ DIT TAG!
✓ Rensning med miljøgodkendt udstyr
✓ Behandling mod alger og mossporer
✓ Grundes og sprøjtemales to gange i ønskede farve
✓ Nyeste miljøgodkendt udstyr anvendes
✓ 5 års garanti
RING OG FÅ ET GRATIS TAGEFTERSYN!

Rens og maling af:
Eternit-, cement- og betontag
Mange farvemuligheder
Desinfektion mod alger/mos
Tilsluttet Byg Garanti og Tagmaler- 
 foreningen

Tlf. 62 62 57 60 · 20 48 57 60 · www.aktagrens.dk

Taget renses med 
miljøgodkendt højtryks-
rensesystem

Det rensede tag 
desinficeres, grundes og 
males to gange

Ring og bestil et uforpligtende tageftersyn 
det er mester selv der udfører arbejdet lige 
fra skøn rens samt maling af taget
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Midtfyns Bilsyn i stadig 
fremgang ”Midtfyns Bilsyn er en moder-

ne virksomhed. Vi tilbyder alle 
typer syn af samtlige kategori-
er af motorkøretøjer”, fortæller 
indehaver Christian Engholm 
Jørgensen. ”Fra motorcykler 
til store lastbiler og traktorer. 
Køretøjer over 3500 kg synes 
dog kun efter forudgående af-
tale i Center Ellesteds facilite-
ter, hvor vi har lejet os ind.”

Succes med drive in syn

”Vores koncept med drive in 
syn var det første af sin slags 
på Midtfyn, og det har slået 
fantastisk godt an. I dag er 
95% af kunderne drive in 
kunder, mens resten benyt-
ter sig af tidsbestilling eller 
såkaldt nøglesyn, hvor man 
blot skal aflevere sin bil, hvor-
efter vi ringer, så snart den 
er synet. Vores kundekreds 
fordeler sig 50/50 mellem pri-
vate og erhvervskunder. Lige 

Højgårdsvej 2 - indkørsel fra Selagervej · 5750 Ringe
Tlf. 63 64 11 10 · Mobil 40 26 86 89

mail@midtfynsbilsyn.dk · www.midtfynsbilsyn.dk

fra dag et har vi haft et rig-
tigt godt samarbejde med de 
midtfynske bilforhandlere og 
autoværksteder, som også har 
været flinke til at anbefale os 
til deres privatkunder. Vi ople-
ver en god opbakning fra hele 
lokalområdet, og håber på i lø-
bet af 2007 at kunne ansætte 
endnu en synsmedarbejder.”

Sætter kunden i fokus

”Udover selve bilsynet og sik-
kerheden, forsøger vi at gøre 
synet til en behagelig og posi-
tiv oplevelse for kunden. I vo-
res hyggekrog kan man nyde 
en kop kaffe/te mv., mens 
dagens avis studeres. Vi står 
altid til rådighed med rådgiv-
ning – både af bilteknisk og 
mere almen karakter – f.eks. 
om undervognsbehandling, 
imødegåelse af begyndende 
rust og meget mere. Vi sætter 
kunden i fokus”

Midtfyns Bilsyn startede i april 2006, og har 
siden kun haft fremgang. Synsvirksomheden 
drives af ægteparret Gitte & Christian Engholm  
Jørgensen. De håber at kunne ansætte endnu 
en synsmedarbejder i løbet af 2007 

ISOLIT-GLAS

HELLERUPVEJ 31A · 5750 RINGE · TLF. 65 98 15 51 · Fax 65 98 25 51

Mærket sikrer: fuld overensstemmelse 
med kvalitetskrav til termoruder iflg. 
DS1094.0 herunder løbende kontrol 
ved JTI.

•  5 års totalgaranti mod utæthed  
(erstatningsrude – udskiftning)

•  Retningslinier for garantiordning, 
vedligeholdelse og reklamation.

Sælges gennem førende trælaster og byggemarkeder 
på Fyn og i Trekantområdet 

samt Horsens, Odder og Skanderborg 
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Central møbler
Magnoliavej 3-5 . 5250 Odense SV . Telefon 66 17 54 36. 

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

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

Central møbler
‘Erhverv’

Erhvervskunder
skal behandles

individuelt.
Ny og større

erhvervsafdeling.

En levende legende
”Her i det 21. århundrede fo-
kuserer vi på miljøgodkendte 
brændeovne og korrekt fy-
ring”, fortæller Jan Urban. ”I 
og med at skrotningspræmien 
på miljøfarlige brændeovne 
blev udskiftet med en korrekt 
fyringskampagne, koncentre-
rer vi os om at lære vores 
kunder at fyre rigtigt i en mo-
derne brændeovn. Mange for-
brugere bruger enten for dår-
ligt eller for fugtigt brændsel 
eller skruer ned for lufttilførs-
len til ovnen på de forkerte 
tidspunkter. Herved forbræn-
des gasserne i træet ikke or-
dentligt, men frigøres i stedet 
i atmosfæren med en høj grad 
af forurening til følge.” 

Bøgetræ og biobrændsel

”Kulkranen tilbyder rent bø-
getræsbrændsel med optimal 
varmeafgivelse, lav fugtig-

hedsgrad og pris, der leveres 
i pakker af 5 rummeter. Des-
uden fører vi biobrændsel med 
meget lav forurening. Med 
biobriketterne kan man op-
pebære optimal forbrænding 
uden at skrue ned for lufttil-
førslen.”     

Verdens bedste ovne

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

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

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



Telefon 66 15 54 44 · info@trimline.dk
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God mad og nye ideer

”Ønsker man at drive en sund 
forretning, gælder det om at 
kunne byde på noget specielt, 
og i vores tilfælde er det god 
mad og nye ideer”, smiler en 
travl Klaus Ole Jensen. Sam-
men med hustruen Dorte står 
han for fire fynske og to jyske 
projekter i restaurations- og 
gourmet-branchen.

Kokkeudlejning og store 
erhvervsarrangementer

”Vores vidtspændende akti-
viteter er bygget op omkring 
Det Eksklusive Kokkeri ApS 

med Lej en Kok konceptet 
samt værtskabet her i Haa-
strup Forsamlingshus. Der-
udover forpagter vi restau-
ranterne Den Gamle Smedje 
og Douglashuset, der begge 
ligger i tilknytning til det 
kendte udflugtsmål Langesø 
ved Morud. Smedjen har vi 
kørt siden september 2006, 
mens vi har premiere på Cafe 
og Restaurant Douglashuset 
den 1. april i år. I kraft af 
beliggenheden i tilknytning 
til en golfbane midt i sko-
ven rummer Douglashuset 

Bygaden 16 · Haastrup · 5600 Faaborg · Telefon 62 68 11 32 · dek@deteksklusivekokkeri.dk · www.deteksklusivekokkeri.dk

store muligheder for teambuil-
dingarrangementer i firmaregi 
og afvikling af store festarran-
gementer.” 

Lej En Kok

”Lej En Kok konceptet hen-
vender sig til mindre selska-
ber på 2-20 personer. Vi ar-
rangerer også kokkeskole ude 
hos folk – et tilbud, som en del 
firmakunder i øvrigt bruger 
i.f.m. teambuilding. Vi anven-
der kun de bedste råvarer fra 
specialiserede producenter og 
udarbejder herfra vores  me-

Kokken Klaus Ole Jensens imponerende CV rummer både lokalt og internationalt stof.  
Blandt meget andet har han slået sine folder som køkkenchef på Gl. Avernæs og stået for opstarten 

af en succesfuld dansk restaurant i Beijing.

nuer. Vi opererer med et gra-
dueret fastprissystem, bag 
hvilket der ligger et konkret 
kulinarisk indhold af meget 
variabel karakter. I dialog 
med kunderne aftaler vi, 
hvad menuen ved hvert enkelt 
arrangement skal bestå af. 
Besøg vores hjemmeside for 
nærmere information.”

V a l u e  f o r  m o n e y

Ring 66 13 04 25 – odense-danhostel.dk

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

Rengøringsfirmaet 
ved Hanne Petersen 

Vestergade 38D . 5700 Svendborg 
Telefon 20 25 12 30

JB Service

30 års erfaring
Vi leverer også automater til

din forretning
Personlig service er i højsædet

v/John Brochstedt
Tlf. 40 31 79 00

Revisionsfirmaet

Kurt Poulsen
Slåenvænget 2 · 5856 Ryslinge

Telefon 62 67 17 27

Registrerede Revisorer 
FFR

Det eksklusive kokkeri
Haastrup Forsamlinghus, Douglashuset og Den Gamle Smedje ved Langesø
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1. oktober 2006 
overtages Faaborg 
Entreprenørerne af 
Morten Nielsen Entre-
prenøren fra Haarby. 
Den ny virksomhed, 
der navnemæssigt 
forener sine ophavsfir-
maer, har hovedsæde 
i Faaborg og drives af 
ægteparret Morten & 
Helle Nielsen

”MN Faaborg Entreprenø-
rerne er en virksomhed under 

konstant fornyelse”, fortæller 
Helle Nielsen, der varetager 
ledelsen af firmaets admini-
strative funktioner. ”Vores vi-
sion er at kunderne vælger os 
på grund af den høje kvalitet 
og medarbejderne vælger os 
på grund af den gode arbejds-
plads. Vores grundlæggende 
værdier baserer sig på klas-
siske nøgleord som troværdig-
hed, høj kompetence, åbenhed 
og ærlighed.  

Virksomheden består af to 
afdelinger, en i Faaborg og en 
i Dreslette ved Haarby – det 
oprindelige MN. Den daglige 
ledelse af firmaets afdelinger 
forestås af formændene Per 

MN Fåborg Entreprenørerne · Telemarken 9  · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 81 61 · www.mnfaaborgentreprenoerne.dk

M. Hansen i Faaborg og Mor-
ten Smith i Dreslette. Direk-
tør Morten Nielsen tager sig 
af kundekontakten samt hele 
licitationsområdet.” 

Stor opgavemæssig 
spændvidde

”MN Faaborg Entreprenører-
ne har 50 ansatte og løser alle 
slags opgaver – f.eks.  større 
jord- og anlægsarbejde. Fir-
maet, der er autoriseret in-
den for kloak, har et godkendt 
kvalitetsstyringssystem og er 
leveringsdygtigt i TV inspek-
tion af kloaker samt spuling/
slamsugning. Vi arbejder både 
med det offentlige kloaknet 
og med kloakering i det åbne 

land. Derudover forestår vi 
– bl.a. for Faaborg Forsynings-
virksomheder A/S – forskelligt 
gravearbejde i.f.m. vandfor-
syning, spildevandsafledning 
fjernvarme og el. Endelig løser 
vi diverse belægningsopgaver, 
der spænder fra fortove, ter-
rasser og indkørsler til større 
opgaver i.f.m. vejanlæg. MN 
Faaborg Entreprenørerne har 
stor spændvidde” 
De to ejere har en klar stra-
tegi for fremtiden. Opkøbet af 
Faaborg Entreprenørerne er 
en investering i fremtiden. En 
virksomhed uden løbende ud-
vikling er en virksomhed, der 
afvikles.

ERHVERV FYN

MN FAABORG
ENTREPRENØRERNE
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Faaborg-Midtfyn  
Kommune skal være 
et sted, hvor det er 
godt at arbejde og 
rigtig godt at bo. Så 
kort, men også  
ambitiøs kan siges

I en hastigt forandrende ver-
den og med en stigende glo-
balisering og dermed konkur-
rence om arbejdspladserne 
har kommunen imidlertid 
ikke tænkt sig at blive stå-
ende på stedet. Det gode, vi 
har, skal gøres endnu bedre, 
mens vi samtidig er parate til 
at tænke og skabe nyt.

Som en kommune med rela-
tivt mange arbejdspladser 
inden for de såkaldte traditio-

nelle erhverv er udfordringen 
fra den globale konkurrence 
noget, vi skal tage særde-
les alvorligt. Vi er nødt til at 
indse, at hovedparten af det 
ufaglærte og manuelt oriente-
ret arbejde vil have svært ved 
at holde stand i konkurrence 
med det langt lavere lønni-
veau andre steder i verden.

Vejen frem for Faaborg-Midt-
fyn Kommune er derfor at 
udvikle sit eksisterende er-
hvervsliv i en videns- og in-
novationsorienteret retning, 
parret med arbejdet for at til-
trække en bosætning af kvali-
ficeret arbejdskraft og af nye 
typer af virksomheder.

Udfordringen i den omstillings-
proces er kommunen og dens 
samarbejdspartnere allerede 
godt i gang med at tage op. Først 

og fremmest gennem den udvik-
lingsstrategi og den erhvervspo-
litik, der begge vil være under 
udarbejdelse i løbet af 2007. I 
dialog med borgere, erhvervsliv 
og alle andre relevante interes-
senter vil en række indsatsom-
råder, der netop har til hensigt 
at gøre Faaborg-Midtfyn Kom-
mune til et godt sted at leve og 
arbejde, blive udviklet og med 
tiden iværksat.

Samtidig er vi i Faaborg-Midt-
fyn Kommune meget opmærk-
somme på, at kommunen ikke 
er en ø. Vi hverken kan eller 
skal løse alle problemer og ud-
fordringer selv. Tværtimod er 
det kommunens klare opgave 
at søge samarbejde i flest mu-
lige sammenhænge.

Det gælder med de andre 
sydfynske kommuner, med 

Odense Kommune, med re-
sten af Fyn og det gælder også 
i forhold til de udviklingsstra-
tegier, som Den Syddanske 
Region og dets vækstforum 
planlægger.

Med en samlet og fokuseret 
indsats på disse områder, er 
det vores overbevisning, at 
Faaborg-Midtfyn Kommune 
også i fremtiden vil blive et 
godt sted at arbejde og bo.

Faaborg-Midtfyn Kommune  
– et godt sted at arbejde og bo

Resultaterne i Faaborg-Midtfyn 
Elite-Håndbold beviser, at det 
nytter at sætte høje mål og inve-
stere i både kendte og utraditio-
nelle aktiviteter.

Sportsligt mål – Top 20 i 
dansk herrehåndbold
Siden 2002, hvor erhvervsklub-
ben, nu Faaborg-Midtfyn Erhverv 
HK, blev dannet, er det kun gået 
fremad. Herreholdet har siden 
bevæget sig fra midten af Fyns-
serien til nu at være i opspilspo-
sition til 1. division. Det bliver 
spændende kampe, som fra på-
sken og frem afgør om målet nås i 
denne sæson.

Faaborg-Midtfyn Erhverv HK
Det erhvervsforum Faaborg-
Midtfyn Erhverv HK omgiver 
klubben med er et enestående ek-
sempel på et erhvervsforum, hvor 
den uformelle atmosfære, gode 
sportsoplevelser og udveksling af 
stort og småt danner grundlag for 
kreativ udvikling og samarbejde.

Medlemmerne af erhvervsklub-
ben udfordrer hinanden med kur-
ser og arrangementer og i fælles-
skab udgør de en energireserve, 
som både medlemmer, klub og 
spillere har glæde af. Den ny fol-
der om Faaborg-Midtfyn Erhverv 
HK er nu frisk fra tryk og parat 
til at komme ud og virke blandt 
ny og gamle medlemmer af er-
hvervsklubben.

Erhvervsklub med nærvær  
og ambitioner
For et år siden indførte klubben 
kontrakthåndbold for herre elite-
holdet. Resultaterne beviser, at 
det nytter at koble elitesport og 
erhvervsliv sammen. Erhvervsli-
vet er med til at sikre det økono-
miske fundament for eliteholdet 
og udviklingen af samme. Klub-
bens øvrige hold og ikke mindst 
ungdomsarbejdet nyder også godt 
af samarbejdet. 
Der er altid villige sponsorer til 
støtte for ungdomsarbejdet og 
ikke mindst med en taknemme-

lig gestus til de mange frivillige 
hjælpere i ny og næ. De frivillige 
i Faaborg-Midtfyn Erhverv HK er 
synlige og de aktive i både hånd-
bold- og erhvervsklubben har 
ikke svært ved at udtrykke deres 
tak til de frivillige.

Ny muligheder  
– Faaborg-Midtfyn  
Elite-Medier A/S
For at sikre midler til det fortsat-
te udviklingsarbejde ser besty-
relsen sig konstant om efter ny 
forretningsområder, hvor sporten 
og erhvervet kan supplere den 
ekspertise, der er opbygget.
Det nære samarbejde med Ra-
dio SFM er grundstenen i det 
udviklingsarbejde, der udgør 
fundamentet i det ny selskab Faa-
borg-Midtfyn Elite-Medier A/S, 
som driver radio SFM fra 1. april 
2007. Flemming Kusk er formand 
for selskabets bestyrelse. Henrik 
Poulsen er direktør i Radio SFM.
Dennis Skovgaard er ansat som 
salgschef pr. 1. april 2007 i Faa-

borg-Midtfyn Elite-Media A/S, 
hvorfra han skal arbejde med 
både erhvervsklubben og salg af 
reklamer i radio SFM.

Strategien er at dække hele 
Faaborg-Midtfyn Kommune
Radio SFM drives videre som 
lytterne kender den. Erhvervs-
klubben fortsætter også som 
medlemmerne kender den.  Den 
fælles strategi er at have stort 
fokus på den ny storkommune, 
hvor radioen både rummer lands-
dækkende nyheder, nyheder fra 
hele Faaborg-Midtfyn og dækker 
sport, erhvervsliv og lokale begi-
venheder i hele kommunen.
Arbejdet er i gang og både Radio 
SFM og Erhvervsklubben glæder 
sig til at samarbejde med endnu 
flere erhvervsfolk.

På hjemmesiden faaborghk.dk 
kan man se meget mere om klub-
berne, kampene og de arrange-
menter der holdes til støtte for 
klubben.

Faaborg-Midtfyn Erhverv HK og  
Elite-Håndbold fortsætter sucessen

NØGLEPERSONER: 
Faaborg-Midtfyn Elite-Håndbold A/S Faaborg-Midtfyn Erhverv HK
Bestyrelsesformand Flemming Kusk Lars Brunse
Radio SFM  Faaborg HK
Direktør Henrik Poulsen Formand Jan Klink Andersen
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Lovende og miljørigtig 
energiudnyttelse venter  
i baghaven
PENGE AT SPARE: 
Danfoss har åbnet  
for salget af  
jordvarmepumper. 
Morten Clausen,  
Midtfyns VVS &  
Smedie i Ringe er  
med fra starten

Ligesom Danmark er førende 
på vindmølleteknologi, lægger 
Danfoss sig nu i spidsen for en 
avanceret og effektiv udnyt-
telse af jordvarme. Vindmøller 
ejes typisk af energiselskaber, 
mens udnyttelsen af jordvar-
me meget mere appellerer til 
parcelhusejere og individuelle 
ejendomsbesiddere.
– Jeg er ikke i tvivl om, at der 
nu sker et gennembrud for 
jordvarmeanlæg, siger Mor-
ten Clausen, der er indehaver 
af Midtfyns VVS & Smedie på 
Bakkevej i Ringe. 
Morten Clausen etablerede sig 
som selvstændig i branchen i 
2003 på privatadressen i Kra-
rup med hustruen Tove Clau-
sen. Efter tre år manglede de 
både plads og medarbejdere. 
Det fik de i oktober 2006, da 
de overtog den godt 50-årige 
Ringe-virksomhed ved Phillip 
& Søn på Bakkevej.

Avanceret teknik

– Der sker en rivende udvik-
ling i VVS-branchen, siger 
Morten Clausen. Med varme-
pumper, solfangere og anden 
avanceret teknik, så er det 
udfordrende at være med i ud-
viklingen.
– Jeg er netop blevet certifice-
ret af Danfoss som forhandler 
af de bedste jordvarmepum-
per, der overhovedet findes. 
De vil i årene fremover blive 
meget udbredte. Ikke blot i 
forbindelse med nybyggeri, 
men også i konkurrence med 
mere traditionelle former som 

olie, gas og træpiller i eksiste-
rende ejendomme.
– Både jordvarme og solfan-
gere er miljørigtige løsninger, 
der relativt hurtigt kan tjene 
sig ind. Da de som regel er-
statter olie- eller pillefyr, er 
der tillige en stor gevinst på 
CO2-regnskabet, som nu både 
Danmark og EU har sat mål 
for.
– Når jeg tror, at jordvarme-
pumperne får den største 
udbredelse, er det fordi tem-
peraturen i jorden er mere 
konstant end hvad solfan-
gerne på taget kan præstere. 
Samtidig er rørene til jord-
varme usynlige modsat sol-
fangere, der nødvendigvis må 
placeres synligt.

Et bredt fagligt felt

Med overtagelsen af V. Phil-
lip & Søn har Morten Clausen 
tilført virksomheden kompe-
tence på smede-området og i 
tilgift fået 50 års erfaring på 
godt gammeldags blikkensla-
gerhåndværk.
– Jeg er glad for, at vi nu kan 
dække et bredt fagligt felt for 
gamle og nye kunder, siger 
Morten Clausen. Vi ønsker 
ikke blot at være udførende på 
VVS og smedeområdet. Vi vil 
også gerne rådgive og give til-
bud i forbindelse med nybyg-
geri og renovering.
– På energiområdet er investe-
ringerne nødvendigvis lang-
sigtede, så man skal tænke 
sig godt om. Der er både penge 
at spare og store muligheder 
for forbedringer af indeklima 
og miljø.
Som eksempel nævner Morten 
Clausen, at man skal huske 
en radiator eller to i et nybyg-
geri, hvor man opererer med 
gulvvarme. 
– Ved store vinduespartier vil 
det være klogt at få en radia-
tor-løsning, der kan modvirke 
kuldenedfald i rummet. Det 
kan gulvvarme ikke klare.

Bakkevej 11 · 5750 Ringe · Tlf. 62621562 · Mobil 28737177
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Mail allerede idag din bestilling 

på info@sunprint.dk eller ring på 65 38 29 55

Sunprints primære aktivitetsområde er banner- og  
skilteproduktion. Firmaets produkter er målrettet store  
og mellemstore virksomheder i Danmark og udlandet

 – din grafiske  
samarbejdspartner

Industrivej 11 · 5792 Årslev
Tlf. 65 38 29 55

info@sunprint.dk- EN DEL AF VISUAL MARKETING

”Sunprints kerneområde er 
bannere i alle afskygninger 
trykt på stof, presenning og 
net/pvc”, fortæller direktør 
Henrik Ærboe. ”Vi er også 
leveringsdygtige i alle former 
for in/outdoor-materiale fra 
tryk på folie, vådstærkt papir, 
diverse syntetiske papirma-
terialer til lysplakater mm. 
Derudover er vores skilteafde-
ling leveringsdygtig i facade-
skiltning. Sunprint råder bl.a. 
over en solventprinter med en 
max kapacitet på 2,25 meter i 
bredden. Den er bl.a. velegnet 
til print på folie, der bruges til 
dekoration af biler og store fa-
cadevinduer.”

Ukraine og Polen

”Efterspørger kunden et for-
mat, der overskrider vores 
interne kapacitet, kan vi 
trække på en række samar-
bejdspartnere i bl.a. Polen og 
Ukraine, som er specialister 
i storformatprint. Kvalitets-

mæssigt er de prisbillige pol-
ske produkter tæt på at mat-
che dansk producerede ting 
og stadig ca. 25% billigere 
end et tilsvarende dansk pro-
dukt. Den ukrainske kvalitet 
er ikke helt på samme højde, 
men til gengæld kan prisen 
tit halveres. Produkterne fra 
Ukraine er specielt velegnede 
til kampagne-relateret volu-
men produktion, hvor mate-
rialets aktualitet relaterer sig 
til korterevarende perioder.”

Gearet til store opgaver

”Sunprint er på forkant med 
den tekniske udvikling in-
denfor grafisk produktion. 
Printerne bliver hele tiden 
hurtigere og kvalitetsmæs-
sigt bedre. På internationalt 
plan producerer og leverer 
Sunprint i dag in/out-store 
materiale til 25-30 lande for 
en af husets kunder”, slutter 
Henrik Ærboe.
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Tilbud på roll-up systemer!
Roll-up system incl. print på eksklusivt  
syntetisk papir samt taske

60 x 200 cm (før 1295,-)  NU  kr.  599,00
80 x 200 cm (før 1495,-)  NU  kr.  699,00
Priserne er excl. moms og fragt

Tilbuddet er gældende t.o.m. 30-06-07  
eller så længe lager haves
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Et gennemgående karakteristika for Nr. Søby 
Kød en Gros A/S er et højt service- og  
kvalitetsniveau, der bl.a. kommer til udtryk 
gennem eneforhandling af kvalitetslammekød 
fra Boltinggaard og en stor egenproduktion af 
charcuterivarer 
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”Nr. Søby Kød En Gros star-
tede i 1970 som en traditionel 
slagterforretning”, fortæller 
Slagtermester Jørn B. Niel-
sen. ”Via en serie udvidelser 
har butikken gennem årene 
udviklet sig til en moderne 
fødevarevirksomhed. I 1997 
etablerede vi en helt ny kød en 
gros og produktionsvirksom-
hed med professionelle kun-
der som målgruppe. I 2001 
udvidedes kapaciteten med et 
frostrum på 600 m2.”

Hurtig distribution af 
friske råvarer

”I dag tæller Nr. Søby Kød En 
Gros 25 brancheuddannede 
medarbejdere – primært slag-
tere. Virksomheden, der har 
egenkontrol, oppebærer en stor 
produktion af forædlede pro-
dukter og leverer opskæring 
af kvalitets kød fra udvalgte 
leverandører. Kundegruppen 
spænder fra små kantiner til 
store kursussteder, cafeer, 
restauranter, hoteller og of-
fentlige institutioner. Vores 
salgsområde er først og frem-
mest Fyn samt Midt- og Søn-
derjylland. Distributionen til 
nærområderne forestås via 
vore egne kølebiler, der kører 
i fast rutefart. Leverancerne 
til det stigende antal kunder 
i resten af landet, foregår via 
eksterne vognmænd. Nr. Søby 
Kød En Gros står for et højt 
serviceniveau – også når det 
gælder hurtig distribution af 
gode friske råvarer.”

Fynsk lammekød i  
gourmetklassen

”En af Nr. Søby Kød En Gros 
store specialer er vores ene-
forhandling af Boltinggaard 
lammekød, som er et fynsk 
kvalitetsprodukt i gourmet-
klassen”, beretter sælger Hen-
rik Kristensen engageret. ”Vi 
har et tæt samarbejde med 

Boltinggaards ejer Peter-Vil-
helm Rosenstand og foder-
mester Klaus V. Warming. 
Boltinggaards lammekød er 
baseret på krydsninger mel-
lem Østfrisisk malkerace 
og Texel vædder, som er en 
udpræget kødrace. Den fine 
struktur og den minimale 
fedtmarmorering som denne 
race giver, gør kødet endnu 
mere delikat end typisk lam, 
og med vores eneforhandling 
af dette enestående produkt 
er Nr. Søby Kød En Gros med 
til at profilere det kulinariske 
Fyn…” 

Udsøgte charcuterivarer

”Sidst men ikke mindst har 
Nr. Søby Kød En Gros en stor 
egenproduktion af udsøgte 
charcuterivarer som rulle-
pølse, hamburgerryg og kogt 
oksebryst. Kødet ankommer 
direkte fra slagterierne og 
klargøres i vores opskærings-
afdeling til produktion og for-
arbejdning, hvilket bl.a. vil 
sige saltning og raffinering i 
form af tilføring af krydderier 
efter egne opskrifter m.v. Nr. 
Søby Kød En Gros er en top-
moderne og seriøst arbejden-
de fødevarevirksomhed. Vores 
kunder vil have god service og 
friske råvarer af høj kvalitet, 
og det får de…” 
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Møbelkoncern i  
rivende udvikling

Trend Bazaar A/S 
Butik Bygmestervej 23  

DK-5750 Ringe 
Tlf . 62 62 54 00 

www.trendbazaar.dk

Siden Trend Bazaar A/S i februar 2006 tog sit 4800 m2 
domicil på Bygmestervej i brug, har virksomheden styrket 
møbelsiden af sine aktiviteter med en stor sengeafdeling 
og udvidet afdelingen for design og arkitekttegnede møbler

”Vores nyåbnede sengeafdeling fungerer som en butik i butikken”, fortæller di-
rektør Zaki Liokouras. ”Afdelingen har sit eget personale, hvilket grunder sig på, 
at dét at beskæftige sig med moderne senge i dag er en regulær videnskab.”  

Skum/latex eller fjedre

”Kort fortalt har sengevidenskaben to hovedstrømninger – nemlig skum/latex 
og fjederbaserede konstruktioner. I skum/latex kategorien er TEMPUR det ab-
solut førende produkt. TEMPUR er amerikansk ejet, men det bagvedliggende 
koncept er af dansk oprindelse. Firmaets overvældende succes har medført, at 
dets aktiviteter ikke længere er bundet af Jordens atmosfære. Produktlinjen 
Space Age anvendes således i det amerikanske rumprogram.”  

En fjeder er ikke bare en fjeder

”På fjederområdet er sengeafdelingens primære brand HÄSTENS – et af mar-
kedets design- og funktionalitetsmæssigt fornemste og mest gennemtænkte 
højkvalitetsprodukter. Et andet produkt på fjederområdet er GETAMA. Fælles-
nævneren for de to brands er, at det på det høje kvalitetsniveau, de befinder sig 
på, er detaljerne, der gør forskellen. Her står sengeafdelingens specialuddannede 
personale parat med gode råd og vejledning. En fjeder er ikke bare en fjeder…”

Nu med danske designmøbler

”Som noget nyt er førstesalens internationale udbud af arkitekttegnede møbler 
nu udvidet med en specialafdeling med klassiske danske designmøbler. Her 
finder man arkitekter som Hans J. Wegner, Børge Mogensen, Kaare Klint og 
Kurt Østervig. Med henblik på at udvikle dette tiltag har vi ansat en gammel 
kending i møbelbranchen med mange års erfaring indenfor arkitekttegnede 
møbler – nemlig Charles Pedersen. Trend Bazaar har dog bevaret sit østligt 
inspirerede præg og vil også fremover præsentere et bredt udvalg af kvalitets-
møbler i denne genre.” 

Havemøbler og helårsflet

”Sidst men ikke mindst er Trend Bazaar utrolig stærk, når det gælder have-
møbler og helårsflet. På disse områder har vi et kæmpe udbud af high end 
produkter. Et godt eksempel på et brand, der gør sig bemærket 
i begge kategorier er Royal Teak. Med sit store og vari-
erede program har Trend Bazaar Fyns største 
ekspertise indenfor havemøbler, og vi 
glæder os til at se jer i vores 
butik.”
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Kurser Events Projektdesign Udlandet

Svendborgvej 45  l  5600 Faaborg  

Tlf.: 62 61 18 62  l  mail@target-people.dk   

www.target-people.dk

Vi fortsætter der hvor andre stopper

Din verdenKurset skaber en 

sammenhæng til...

LEDELSE & COACHING       
I DIN VERDEN

Kursus LC 01 

Den 7. maj 2007
Den 11.-12. juni 2007 (internat)
Afholdes på Hotel Faaborg Fjord, Faaborg

Pris: 19.800 kr. eks. moms

Kursus LC 02 

Den 20. august 2007
Den 17.-18. september 2007 (internat)
Afholdes på Snaptun Færgegård, Juelsminde

OBS: Begge kurser er inkl. 5 personlige coachsessioner. 
Datoer for disse planlægges individuelt.

Bordet er skabt af designer Søren Kjær, og produceret  
af Møbelfirmaet Holmris Hansen.

I Odense introduceres bordet hos Bolighuset Lindegaard 
Poulsen, og udstilles i erhvervsafdelingen i en særlig ”high 
end” udstilling i temaet HVID/SORT.

MILK bordet er et el-hæve/sænkebord udført i højglans 
hvid lak, med alt el-kabling integreret i stel og plade.  
Således fremstår bordet fuld monteret i rene og glatte 
linier, kun brudt af akvariefiskenes levende indslag. En 
genial produktbeskrivelse findes på www.milk.dk 

MILK bordet er for dem der er til  
kvalitet, lækkert og individuelt design  

og nyskabende funktionalitet
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Tilkobling fra førerhuset – unik verdensnyhed

– Med MFC bliver det for første gang muligt for føreren at udføre 
samtlige handlinger ved til- og frakobling med et enkelt tryk på 
en knap i førerhuset, fortæller Freddy Elbæk, direktør hos VBG 
Produkter A/S.
Indstyring sker let ved hjælp af udtralydfølere. Informationerne 
omsættes til lyd- og lyssignaler på et display på instrumentpa-
nelet. Derefter overtager automatikken det hele – tilkobling af 
påhængsvognen, trykluften, de elektriske forbindelser og nu 
også hydraulikken.

Alt-i-et for større komfort og sikkerhed

Multifunktionskonceptet MFC 2000 indeholder flere patente-
rede løsninger. Foruden den nye kobling består systemet af en 
helt ny type triangelformet ”trækøje” med indbyggede el-stik og 
koblinger for hydraulik og trykluft. Selve koblingen sidder godt 
beskyttet bag en lem, der åbnes ved tilkobling. Lemmen funge-
rer også som indstyringshjælp for trækøjet.

Fremtidskonceptet MFC 2000  
et stort skridt nærmere  
virkeligheden – nu i feltprøver

Slørfri kobling for bedre arbejdsmiljø

– Det nye koncept indebærer også en helt slørfri sammenkobling 
af bil og påhæng, hvilket forøger kørekomforten væsentligt. I 
kraft af at føreren ikke behøver at forlade førerhuset opnås des-
uden et mere sikkert arbejdsmiljø og mindre risiko for arbejds-
skader. MFC2000 indebærer ganske enkelt helt nye komfortni-
veauer i alle henseender, siger Freddy Elbæk.

Praktiske afprøvninger i fuld gang

Prototyper med den nyeste generation har allerede kørt i nogen tid i 
feltprøver med meget fine resultater.
– Vore laboratorietests er bekræftet af testchaufførerne, som 
udtrykker stor entusiasme over for det nye koncept, slutter 
Freddy Elbæk.

Yderligere oplysninger: Freddy Elbæk, telefon 63 46 01 00

VBGs totalintegrerede Multi Function Coupling-koncept, MFC 2000, har efter præsentationen  
som et studie efteråret 2004 taget store skridt imod virkeliggørelsen. Integrationen er ført endnu 
længere, og feltprøver med prototyper er nu i fuld gang
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Biovarme A/S vinder  
international pris

I alt blev der indgivet 316 pro-
dukter, og Denviro træpillefy-
ret er i dag blandt de 34, der 
modtog DESIGNPLUS prisen 
2007. Denviro træpillefyret er 
desuden testet og godkendt 
ved TÛV i Tyskland, og også 
her er resultaterne i top med 
virknings- og udnyttelsesgrad 
på op til 95% og CO målinger 
på under 10 mg/MJ.

”Med vores serie af DEN-
VIRO træpillefyr, som intro-
duceredes i 2006 ved en stor 
branchemesse i Milano, har vi 
udviklet en revolutionerende 
nyskabelse – både indenfor 
koncept, design og brugerven-
lighed. Træpillefyrene, leveres 

i dag til forbrugere i det meste 
af Europa”, fortæller salgschef 
Thomas Bach. 

Selvrensende,  
vedligeholdelsesvenlig  
og støjsvag

”Hvor forbrugerne tidligere 
måtte rense deres træpillefyr 
mindst en gang om ugen med 
brug af både kost og spand, 
slipper man med de nye DEN-
VIRO fyr med en væsentligt 
mindre indsats på vedlige-
holdelsesområdet. DENVIRO 
fyrene er nemlig selvrensende 
– både når det gælder kedel 
og brænder. Det eneste man 
som forbruger skal huske, er 
at tømme askeskuffen cirka 

Biovarme A/S deltog i dette års internationale ISH-messe i Frankfurt, den største VVS-messe  
i Europa. Virksomheden blev her tildelt den prestigefyldte Design Plus Pris for sit nyudviklede  
og helt unikke DENVIRO træpillefyr 

Biovarme A/S · Industrivej 1 · 5792 Årslev · Tlf. 65 99 49 95  · post@biovarme.dk · www.biovarme.dk

en til to gange om måneden. 
De nye støjsvage træpillefyr 
fylder som tre 60’erskabe, og 
dermed er de på det nærmeste 
skræddersyede til at indgå 
som naturlige elementer i 
langt de fleste bryggers- og 
gangmiljøer.” 

Solvarme i alle størrelser

”Biovarme A/S arbejder også 
indenfor solvarme, og netop 
her i forårssæsonens start 
kan man med fordel investere 
i et solvarmeanlæg – f.eks. til 
gratis opvarmning af brugs-
vand, gulvvarme osv. 
Et solvarmeanlæg kan sam-
mensættes på mange måder. 
Biovarme A/S har specialise-

ret sig i at sammensætte et 
solvarmeanlæg, så det indgår 
optimalt – enten i et helt nyt 
eller i et eksisterende central-
varmeanlæg.”

En fremtidsorienteret 
virksomhed

”Biovarme A/S er en moderne 
fremtidsorienteret virksomhed, 
hvis 20 ansatte fordeler sig in-
denfor VVS, salg, indkøb, logi-
stik, lager og administration. 
Udviklingsafdelingen beskæfti-
ger tre ingeniører – heriblandt 
firmaets grundlægger og inde-
haver Erik Nystrøm.



ERHVERV FYN

32 · ERHVERV FYN MARTS 2007

· Alt i tagpap
· Listedækning
· Flade tage
· Faldopbygning
· Isolering
· Nyt og renovering
· 20 års erfaring i branchen

Ved Jens Jensen · Løkkevej 7 · 5750 Ringe

Tlf. 22 45 08 04
linneetag@5750.dk · www.linneetag.dk

PEA – med fokus på  
skilteafdelingen

PE Andreassen  
grundlagdes i 1946 
som en ren auto 
lakerervirksomhed.  
Gennem tiden er den  
faglige spændvidde 
øget betydeligt og  
firmaet står nu foran 
en udvidelse på 2000 
m2. 1. februar ansattes 
en ny afdelingsleder i 
skilteafdelingen 

”Jeg er tredje generation ved 
rorpinden”, fortæller direk-
tør Rene Andreassen. ”Virk-
somhedens aktivitetsområder 
ligger i dag først og frem-
mest indenfor industrilakering, 
vådlakering, pulverlakering, 
sandblæsning, slyngrensning 

og bygningsmaling. Sidste 
element i aktivitetspaletten 
er skilteafdelingen, som vi 
med ansættelsen af Jan We-
stergaard har valgt at øge vo-
res fokus på.” 

Kendt ansigt  
i skiltebranchen

”PEA Skilte kører med tre 
ansatte som en selvstændig 
enhed i firmaet, beretter Jan 
Westergaard. Jeg er faglært 
skiltemaler og har gennem 
de sidste 15 år været et kendt 
ansigt i den midtfynske skil-
tebranche. Uden at prale kan 
jeg med god samvittighed på-
tage mig en stor del af ansva-
ret for samtlige skiltninger, 
der figurerer i Ringe og nær-
meste omegn.”
  
Allround produktion
”PEA Skilte når hele spektret 
rundt. Vi producere alt inden 

for facadeskiltning, foliedeko-
ration af biler samt storformat-
print – f.eks. til lastvognstog. 
På facadefronten gør vi meget 
for at leve op til byfornyelsens 
ide om at skilte på en måde, der 
harmonerer med den igangvæ-
rende restaurering af bymil-
jøet i retning af at genetablere 
de oprindelige farver osv. Også 
på serigrafiområdet har vi en 
stor og meget specialiseret 
egenproduktion – f.eks. leverer 
vi piktogramskilte til Skov og 
Naturstyrelsen. Når nybygge-
riet ultimo 2007 står færdigt, 
bliver skilteafdelingen fami-
liesammenført med resten af 
firmaet på Kroagervej, og det 
glæder vi os meget til…”       

Kroagervej 3 · 5750 Ringe
Tlf. 62 62 14 01
Mobil 60 60 13 31
www.peaskilte.dk 
jw@peaskilte.dk

Serviceeftersyn
·

Forsikringsskader
·

Klargøring til syn
·

Salg af brugte biler

Autogården
Ved Oluf Skov · Rødamsvej 5 · 5856 Ryslinge

Telefon 62 67 12 28 
Privat 62 67 10 28

Volstrup Tømrerforretning
www.volstruptomrer.dk 

 
 · Døre/Vinduer · Carporte
 · Køkken/Bad · Reparationer
 · Gulve · Tagarbejde

 · Om-/Tilbygning · Terrasser

Rudmevej 163 · 5750 Ringe · Tlf 21 79 46 71
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Fra køretøjer til  
køkkeninventar

Gylvigs Autolakering 
maler, polerer og om-
lakerer alle køretøjer 
fra motorcykler over 
personbiler til vare-
vogne og veteranbiler. 
Derudover maler og 
omlakerer firmaet for-
skelligt inventar som 
døre, låger, vinduer og 
hele køkkener

”Firmaet startedes af min far 
Jørgen i 1967, og jeg har ar-
bejdet her siden 1987”, fortæl-
ler indehaver Klaus Leerbæk 
Gylvig. ”Fra 1990, hvor jeg 

Gylvigs Autolakering · Bygmestervej 6 · 5854 Gislev
Tlf. 62 29 13 83 · 28 90 38 46

www.gylvigs-autolak.dk · gylvig-autolak@pc.dk

blev udlært, blev jeg for alvor 
optaget i firmaet, og da min far 
i 2006 gik på pension, overtog 
jeg hans halvdel af firmaet. I 
dag består kundegruppen for 
75 procents vedkommende af 
autoforhandlere, mekanikere 
og forsikringsselskaber. De 
sidste 25 procent er private. 
Her udbedrer vi småskader, 
der ikke involverer forsikrin-
gen som f.eks. kofangerhjør-
ner.”

Ny 10-meters  
sprøjtekabine

”Vores primære aktivitet er 
personbiler med forsikrings-
skader, og på det område 
samarbejder vi med en række 
lokale autoværksteder. I kraft 
af vores høje aktivitetsniveau 

på dette felt har vi planer om 
hurtigst muligt at udvide ka-
paciteten med en ny sprøjte-
kabine, der bliver 10 m lang.”

Transport uden beregning

”Som en særlig service henter 
og bringer Gylvigs Autolake-

ring biler til og fra værkstedet 
uden beregning. Vi kører med 
fordelagtige priser til faste 
kunder og samarbejdspart-
nere. For alle opgavetyper 
gælder det, at vi tilstræber 
hurtigst mulig levering efter 
devisen kvalitet til tiden.”

ERHVERV FYN

AUTORUDER

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

30%
SPAR OP TIL

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

DE STØRSTE FORDELE
– UDOVER DEN BEDSTE PRIS

REPARATION  OG  UDSKIFTNING  AF  AUTORUDER 
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Køb nyt køkken nu og få 4000 kr.

i skrotpræmie for dit gamle køkken

Nettoline er kvalitetskøkkener i alle stilarter – og til en pris,  

der er til at betale. Vi hjælper dig gerne med at sammensætte 

et køkken, der passer til din smag, dine behov og din penge-

pung.

Lige nu får du 4.000 kr. i skrotpræmie for dit gamle køkken, 

når du køber nyt hos Nettoline. Tilbuddet gælder ved køb af 

komplet køkken på min. 10 elementer inklusiv sokkel, 

 bordplade og vask ved bestilling senest den 5. maj 2007.

Kom ind  i butikken og hør, hvor billigt du kan få et nyt 

Nettoline køkken.

Åben hus 21.-22. april

kl. 10-14Nettoline
– inspiration til køkken, bad og gardarobe

Se mulighederne på www.nettoline.dk
Køkkenhuset/nettoline ved Ole Simonsen

Industrivej 3 · 5750 Ringe · Tlf. 62 62 40 82 · 24 63 46 68

Gislev Auto klarer alt
Siden Benny  
Svensson i 1994 
rykkede ind i Gislev 
Autos nuværende  
lokaler er faciliteterne 
udvidet markant, så 
værkstedet i dag 
består af to afdelinger 
på i alt ca. 600 m2, der 
bl.a. indeholder fem 
lifte og en grav 

Gislev Autoværksted A/S · Ørbækvej 30 · 5854 Gislev
Tlf. 62 29 15 23 · 20 27 45 43 · bennysvensson@mail.dk · www.ryslinge.net/gislev-auto

”Gislev Autoværksted A/S er et ægte familie-
foretagende – min søn arbejder her som me-
kaniker, og min datter står for rengøringen 
af lokalerne. Vi klarer alt indenfor all round 
service, reparationer og opretning på last-, 
vare- og personbiler af alle mærker”, fortæller 
indehaver Benny Svensson. 

Skadesvurdering ifølge Autotaks

”Gislev Autoværksted A/S er organiseret i 
Autotaks, og dermed er vi af forsikringsselska-
berne autoriserede til at foretage skadesvur-
dering, lokalisering af reservedele, estimering 
af timeforbrug m.m. I forbindelse med vedlige-
holdelse og opdatering af denne vigtige kompe-

tence deltager vores medarbejdere året rundt i 
diverse kursusforløb.” 

Hurtig levering  
og kvalitet i arbejdet 

”Over hele linien lægger Gislev Autoværksted 
A/S stor vægt på hurtig levering og kvalitet i 
arbejdet. I forbindelse med længerevarende 
service og reparation råder vi over to kun-
debiler, folk kan låne. Vores kunder fordeler 
sig 50/50 mellem private og erhvervskunder 
– specielt vognmænd og store fynske firmaer. 
Endelig er køb og salg af brugte biler en stor 
aktivitet for os.”
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Midtfyns Computer Center

· Databasesystemer/udvikling
· Netværksløsninger
· Installationsopgaver
· Salg af hardware/software

Stationsvej 33 · 5792 Årslev

Tlf. 63 90 30 40
salg@midtfyns-it.dk · www.midtfyns-it.dk

Hovedopgaverne for 
Mørk Montage kræver 
stor fleksibilitet 
– blandt andet m.h.t. 
arbejdstider. Firmaets 
speciale er levering, 
montering og kva-
lificeret rådgivning 
omkring alle former 
for moderne kontor, 
lager- og institutions-
inventar 

”Mørk Montage startede for 16 
år siden. Dengang var vi et ty-
pisk mand/kone-firma”, smiler 

Kalovn 2 · Håstrup · 5600 Faaborg · Tlf. 6268 2090 · 4016 0477
mork.montage@get2net.dk · www.moerk-montage.dk

Godt håndværk  
er en livsstil

Solveig Hansen. ”Og selvom vi 
her i 2007 har 14 servicemin-
dede medarbejdere, holder det 
basale udgangspunkt stadig. 
Jeg står for det administrative, 
mens Jan Mørk med sit store 
engagement i firmaets hånd-
værksmæssige dimension er 
den drivende og udadfarende 
kraft omkring den praktiske 
organisering og udførelse af 
vores mange og meget forskel-
lige opgaver.” 

Service fra A-Z

”Når et større parti møbler 
ankommer til et firma, sker 
det i adskilt stand. Møblernes 
montering og implementering 
i kundens miljø er en opgave, 
der kræver logistisk planlæg-

ning og overblik, og hér er det, 
vi kommer ind i billedet. Vi 
leverer, samler og opstiller fra 
én til flere hundrede enheder 
og på servicesiden laver vi 
alt fra A-Z og yder kompetent 
rådgivning – f.eks. om korrekt 
justering af stole og hæve/
sænkeborde. Kundegruppen 
er bred og består bl.a. af store 
firmaer som PKA og Deloitte i 
København og diverse institu-
tioner – f.eks. centralbibliote-
kerne i Middelfart og Ringe.”

Spændende  
internationale opgaver

”Vores dygtige medarbejdere 
udviser stor fleksibilitet, når det 
gælder arbejdstidens placering. 
Tit har vi lange transporttider 

og er lang tid hjemmefra. Med-
arbejderne skal kunne supplere 
deres rent faglige kompetencer 
med en serviceminded attitude 
og internationale kommunika-
tionsevner. Hos os er det gode 
håndværk både en livsstil og 
et arbejde. Vi fokuserer på op-
gaverne foran os – ikke på pro-
blemerne. I foråret 2007 tager 
vi fat på en række spændende 
opgaver i Grønland samt i Ita-
lien.” 

ERHVERV FYN
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TM Malerne – for tillid 
og kvalitet i arbejdet

TM Malerne, der star-
tede i 2005, er et kva-
litetsbevidst maler-
firma, der løser alle til 
faget hørende opgaver 
indenfor traditionelt 
malerarbejde, facade-
behandling osv.

”TM Malerne løser alle opga-
ver indenfor faget”, fortæller 
Tina Johansen, der sammen 
med Marianne Sørensen dri-
ver firmaet. ”Fællesnævnerne 

for vores virke er tillid og kva-
litet. Vi beskæftiger os med 
alt lige fra facaderenovering 
og ind- og udvendig maling af 
alle hustyper, haller og kon-
torbygninger til lejligheder, 
trappeopgange, vinduer og 
døre. TM Malerne kommer 
hele paletten rundt. Vi leverer 
kvalitetsarbejde til konkur-
rencedygtige priser og over-
holder i forbindelse hermed de 
betingelser og leveringstider, 
der aftales med kunden. Vores 
fornemste opgave er hele tiden 
at kunne levere et stykke ar-
bejde, der indfrier kundernes 
forventninger.”  

TM Malerne ved Tina Johansen & Marianne Sørensen
Torpegårdsvej 41 · 5792 Årslev

Tlf. 29 21 29 63 · Tlf. 25 21 29 63
tmmalerne@mail.dk · www.tmmalerne.dk

H.N.H Automatservice
 
 Udlejning af:
 :NSM Jukeboxe med løse  
  højttaler
 :Karaoke
 :Popcornmaskine 
 :Slushicemaskine

Erantisvænget 10 · 5856 Ryslinge 
Tlf. 62 67 18 72 · Mobil 21 24 18 72 

www.hnhau2mat.dk 

ERHVERV FYN

  Flemming Nielsen A/S
 Aut. el-installatør

 · Lys- og kraftinstallationer
 · Industriel elektronik – PLC-styringer
 · Tavler
 · Antenne- og teleinstallationer
 · Salg og rep. af hårde hvidevarer
 · EDB-installationer
 · Salg af belysning

 

Telefon 65 99 12 44

Flemming Nielsen A/S
Aut. el-installatør · Lundsager 1 · 5750 Ringe

Telefon 62 62 20 77
www.flemming-as.dk
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Entreprenør med mange 
opgaver i lokalområdet
Kloakmester Søren 
Andersen, Egsmarken 
i Ringe har på otte år 
opbygget en alsidig 
entreprenørvirksom-
hed, hvor kerneom-
rådet fortsat er hans 
virke som autoriseret 
kloakmester 

– Der er travlt i byggebran-
chen, og vi har meget at be-
stille, siger Søren Andersen.  
Jeg kan godt lide at have en 
alsidig virksomhed, som kan 
udføre forskelligartede opga-
ver i lokalområdet. Mit spe-
ciale er anlæg og vedligehol-
delse af kloaker, men jeg kan 
godt lide at arbejde med en 
bred vifte af opgaver.
Den seneste investering er en 

ny lastbil, så nu kan Søren 
Andersen modtage bestil-
ling på sten og grus og andre 
transportopgaver.

Klarer kloaker 

– Vi udfører entreprenørarbej-
de på stort set alle områder. 
Kloakering i det åbne land 
og herunder minirenseanlæg, 
sandfiltre og nedsivning er et 
stort arbejdsområde, siger Sø-
ren Andersen. Der er mange 
boligejere, der i disse år skal 
forbedre deres kloakforhold.
– Jeg har et godt samarbej-
de med Jørgen Lindgaard i 
Sandager, der udfører slam-
sugning og spuling, så vi 
begge kan tilbyde vore kunder 
både nyanlæg, renovering og 
vedligeholdelse og altså også 
slamsugning.
Andre opgaver er støbning af 
sokler, flisearbejde og asfalte-

Egsmarken 4 – 5750 Ringe
Telefon 40 14 57 39 

egsmarken@paradis.dk 
www.e-sa.dk 

ring. Søren Andersen arbejder 
også med underentrepriser 
for andre kolleger, maskinud-
lejning med fører og nedriv-
ningsopgaver.

Service til enfamiliehuse

I dag udfører firmaet opgaver 
i forbindelse med servicering 
af enfamiliehuse. Det kan 
være udgravning, støbning, 
sokkelarbejde, anlæg af have, 
flisebelægning til terrasser og 
indkørsler.
Søren Andersen samarbejder 
med et par typehusfirmaer, og 
det kan undertiden give arbej-
de i andre landsdele, men han 
bestræber sig på at udbygge 
sin midtfynske kundekreds.
– Det er heldigvis lykkedes, 
siger Søren Andersen. Vi har 
mange lokale private og er-
hvervskunder og er derfor 

også klar til at servicere de-
tailbutikker, forretninger, virk-
somheder, bolig- og andelsbo-
ligforeninger og lignende. Her 
udføres eksempelvis vedlige-
holdelse af vej, udenomsarea-
ler eller snerydning. Og nu 
altså også vognmandskørsel 
og levering af sten og grus.

· Aut. Kloakmester · Nyanlæg · Renovering· Dræn· Beton· Belægning · Haveanlæg · Sten og Grus· Vognmandskørsel

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

Ekspreskørsel overalt i Europa

JP-Xpressen.dk

Orkidé Skind & Tekstil Systue

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

Tlf. 62 55 19 38 · www.orkide.dk

Kerte Entreprenør 
og Maskinstation  

Kertevej 60 · 5560 Årup 

Tlf. 64 43 34 02 · Mobil 21 46 64 86 

mogens.kertemaskinstation@mail.dk 

lone.kertemaskinstation@mail.dk

Nr. Lyndelse Auto

Ulrik Rasmussen
Albanivej 16 · 5792 Årslev

Telefon 65 90 13 15
Mobil 40 19 23 53

nr.lyndelse.auto@mail.dk

V/aut. el-installatør 

Jesper Markvardsen

Nr. Lyndelse Autolakering
Nørrevang 2 · 5792 Årslev · Tlf. 65 90 20 78

Telefon 65 90 20 78
Fax 65 90 25 78 · Mobil 23 30 10 78
Kun kvalitetsarbejde
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  A9 Dansk Flytteservice
Telefon 65 99 18 52 · 22 58 54 82

Fax 65 99 18 97
danflyt@mail.dk

www.a9-flyt.dk

Møbelopbevaring

A9
 Fyn

Tlf. 62 21 43 10               

Salg - Service

STIGA READY 12.796,- 
NY STIGA PARK, 4 WD. HST 27.996,- 
Priser excl. moms

FYNS MINITRAKTOR
v. Jens Jørgen Viby 

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

www.fynsminitraktor.dk

KIOTI - STIGA - JONSERED OG TEX AS

KIG IND 

ELLER RING 

OG HØR 

NÆRMERE

Esmann Entreprise · Kohavevej 10 · 5750 Ringe 

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

Middelfart

Ringe

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

  AMANDA KØLETEKNIK

Salg · Service

AUTORISERET 
KØLEFIRMA

 
 ★ Køle- og fryseanlæg
 ★ Frugtkøleanlæg
 ★ Klimaanlæg
 ★ EDB-køling
 ★ Modul køle- og fryserum

Ulrik Elleby
Stationsvej 86 · 5792 Årslev

Telefon 65 32 16 70 · 40 37 22 70
amanda.koeleteknik@mail.dk

Værksted/Lager
Stationsvej 77 · 5792 Årslev



ERHVERV FYN

ERHVERV FYN MARTS 2007 · 39

parat til at tage fremtidens 
udfordringer op, siger Kurt 
Krog.
Service-Vagtens medarbejder-
stab  består i dag af et voksent 
og engageret team på atten 
fastansatte damer, hvoraf de 
fleste har en uddannelse som 
social- og sundhedshjælpere. I 
marts i år er der blevet ansat 
yderligere tre damer, og i lø-
bet af foråret udvides der med 
endnu et par stykker. 
Service-Vagten lagde i 1999 
ud med at tilbyde hjælp i ha-
ven og praktisk hjemmehjælp 
og rengøring. Service-Vagten 
kan levere hjemmehjælp, ren-
gøring, personlig pleje, alt i 
havearbejde, træfældning og 
snerydning.
Yderligere oplysninger på 
www.service-vagten.dk

SERVICE-VAGTEN:  
– Vore kunder er ældre, 
syge og handicap-
pede. Vi kommer i 
deres hjem og skal 
hjælpe dem til en god 
tilværelse, siger Kurt 
Krog, der i et kvart 
århundrede har været 
tæt på mennesker, 
der har brug for hans 
hjælp

Der bliver flere ældre, og 
langt de fleste er selvhjulpne 
langt op i årene – og det er 
godt. Man det er også godt, at 
når en ældre, syg eller handi-
cappet har brug for hjælp el-
ler egentlig pleje, er der også 
kvalificerede tilbud. En af 
dem, der i det midt- og sydfyn-
ske område tilbyder hjælp, er 
Kurt Krog. I otte år har hans 
virksomhed Service-Vagten i 
Ringe ydet denne hjælp til en 
række borgere i  “Frit-Valgs-

ordningen”, som Folketingen 
vedtog for nogle år siden.
– Alle, der træder ind i hjem-
met hos en ældre, syg eller 
handicappet, skal møde ved-
kommende med respekt og 
ydmyghed, siger Kurt Krog. 
De skal gøre et godt stykke 
arbejde. Javel. Men de skal 
også levere en god personlig 
oplevelse. Og til det hører, at 
det er den samme person, der 
med lyst og energi kommer 
hver gang. Genkendelighed er 
et meget vigtigt element.
– Med Frit Valgs-ordningen 
blev der åbnet for private ak-
tører på hjemmehjælpsområ-
det, siger Kurt Krog. Det var 
ikke, fordi kommunerne ikke 
gjorde et godt arbejde på om-
rådet. Det gør de bestemt. Det 
var mere for at give borgerne 
valgmuligheder.
– Jeg er sikker på, at både 
kommunerne og vi bliver 
bedre til at løse denne vigtige 
opgave, når der er valgmu-
ligheder for borgerne. Det er 
min erfaring efter otte år som 
selvstændig og atten år hos 
Falcks Redningskorps.

Service-Vagten 
 ved Kurt Krog  

Rudmevej 145-151
5750 Ringe

Tlf. 62 27 23 14 
www.service-vagten.dk

Kurt Krog tror på, at de større 
kommuner kommer til at give 
de ældre og syge en bedre 
pleje, når man får tilpasset 
niveauet fra de tidligere kom-
muner.
– Service-Vagten er en mindre 
og mere overskuelig organisa-
tion, som stille og roligt vok-
ser og får gode og faste med-
arbejdere, siger Kurt Krog. 
De ældre, der bliver visiteret 
til hjemmehjælp, kan sige nej 
tak til kommunens tilbud og i 
stedet vælge os til at udføre de 
visiterede opgaver.
Kurt Krog oplyser, at kom-
munerne stiller kvalitative, 
administrative og økonomiske 
krav til Service-Vagten, der 
er godkendt i Svendborg og 
Fåborg-Midtfyn kommuner, 
fordi man havde kunder i de 
gamle kommuner i området. 
Det juridiske grundlag er på 
plads med stor-kommunerne, 
så man kan fortsætte arbej-
det.
– Jeg er overbevist om, at 
fremtidens hjemmehjælp vil 
rumme flere og flere private 
aktører. Service-Vagten er 

Vi møder de ældre med  
respekt og ydmyghed

Grundighed er en selvfølge… Højt humør skal der til… Særligt snavs – det klarer vi også…



Hans Egedes Vej 8 - 5210 Odense NV
Tlf.: 70 20 60 95 - Fax: 70 20 60 99

E-mail: post@guldfeldt.com
www.guldfeldt.com

Hos Guldfeldt Kontor & Data A/S
er god service en livsstil

Vi har bl.a. leveret til:

Hauge Smedie/Westphalen A/S
Bladstrupvej 9B - 5270 Odense N
Tlf. 66 18 96 00 - Fax: 66 18 81 91

haugesmedie.dk

LEO OLSEN & DALGAARD
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

KONTORMØBLER

GULDFELDTS SERVICE - DERES SIKKERHED!
Som landsdækkende serviceleverandør med lokale teknikere kan vi tilbyde markedets

bedste service og sikkerhed. Vi har eget serviceværksted med service på alle typer maskiner.
Certificeret serviceleverandører på OKI, HP, Canon, Olivetti,
Develop, Konica-Minolta, Kyocera-Mita, TA, Ricoh, Infotec

Kort tilkaldetid på under 4 timer
Service og salg af tilbehør til alle slags maskiner og behov

Exhausto CDT A/S
Direktør Jørgen Andersen udtaler:
Vi har igennem en lang årrække 
brugt Guldfeldt som leverandør til 
vort hovedkontor i Langeskov. Ved 
etablering af vor nye Odense afdeling 
med kontormøbler og multimaskiner 
var Guldfeldt Kontor & Data A/S et 
naturligt valg.

ERA Transport A/S
Direktør Jørgen Rasmussen ud-
taler:
Til vort nye domicil i Tietgenbyen 
valgte vi kontormøbler & multi-
maskiner fra Guldfeldt Kontor 
& Data A/S. Vi er meget tilfredse 
med det færdige resultat.Vi ønsker Era Transport A/S 

tillykke med prisen

v

MULTIFUNKTIONSMASKINER
i fuldfarve samt sort/hvid

Vi har maskiner til alle slags opgaver- Intet er for stort og intet for småt!

XL-Byg Kroers Tømmerhandel A/S
Byggecenterchef Morten Kris-
tensen udtaler:
Med købet af nye farve multimask-
iner til alle vores afdelinger real-
iserer vi en årlig driftsbesparelse 
på 68% og vi får oven i købet de 
sidste nye muligheder indenfor s/h 
og farve kopi, print, fax og scan til 
net og E-mail. Levering og installa-
tion forløb perfekt med Guldfeldt 
Kontor & Data A/S.

Thomas Abildgård, regnskabschef:
Rosengårdcentret har de  sidste 20 år 
været igennem en rivende udvikling 
og er det stadigvæk.
Vi har i Centeradministrationen i alle 
årene haft Guldfeldt Kontor & Data
A/S som maskinleverandør og er 
meget tilfreds med deres hurtige re-
spons tid.

grafisk produktion
tryk · print · web Four Danes a.s.


