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●  Salg af nye hvidevarer

●  Alle mærker repareres
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STARK FK Byggematerialer 
og 4a er flyttet sammen

»4a, der indtil august 2008 
havde til huse på Peder 
Skrams Vej i det sydøstlige 
Odense, er efter flytningen 
blevet en ny velassorteret 
specialafdeling i STARK FK 
Byggematerialer«, fortæller bu-
tikschef Steen Vestergaard. 
»Den ny afdeling – 4a Entre-
prenør – har stort fokus på 
rådgivning omkring værktøj, 
maskiner og materiel målret-
tet til bygge- og anlægsbran-
chen.«

Ny stærk  
entreprenørafdeling  

»4a’s vidtfavnende varesorti-
ment omfatter blandt andet 
entreprenørmaskiner og en 
lang række specialprodukter 
til murere, brolæggere, kloak-
mestre og anlægsgartnere«, 
fortsætter Steen Vestergaard. 
»Dertil kommer et stort udvalg 
af brancherelevant arbejds- og 
sikkerhedsbeklædning i so-
lide, anerkendte mærker. Et 
nyt stærkt tiltag er en udvi-
delse af afdelingen med ha-
veredskaber og maskiner til 
anlægsgartnerbranchen.« 

Fyldestgørende  
og kompetent rådgivning

»Personalestaben i 4a Entre-
prenør består af dygtige og 
erfarne folk med indgående 

kendskab til afdelingens store 
udvalg af specialprodukter.
De yder fyldestgørende og kom-
petent rådgivning om de 
produkter og løsninger, der 
matcher de enkelte kunders 
opgaver. Fire af 4a’s oprindeli-
ge medarbejdere er flyttet med 
over til os – heraf to eksterne 
konsulenter/sælgere som frem-
over både repræsenterer 4a og 
STARK FK Byggematerialer. 
Vores kørende konsulenter er 
behjælpelige med demonstra-
tion af produkter og maskiner 
samt vejledning og undervis-
ning i den praktiske betjening 
– eksempelvis af nyindkøbte 
pladevibratorer eller laserni-
velleringer«, afrunder Steen 
Vestergaard.

Optimale logistik- og 
tilkørselsforhold

»Samtidig med 4a’s indflyt-
ning hos STARK FK Bygge-
materialer har vi fået lejlighed 
til at udnytte pladsforholdene 
på grunden omkring butik-
ken langt mere rationelt end 
før«, beretter direktør Lars 
Nielsen. »I forbindelse med 
den store trafikale omlægning 
af Toldbodgade har vi afgivet 
et stykke af grundarealet 
umiddelbart ud mod gaden. 
Til gengæld er pladsen blevet 
udvidet med det tidligere jern-

baneareal, som vi har dækket 
med 5000 m2 belægningssten. 
Nu er vores grund kvadratisk, 
og i modsætning til tidligere 
byder den på optimale logi-
stik- og tilkørselsforhold både 
internt og eksternt. For ek-
sempel kan vi uden problemer 
aflæsse store sættevogne fra 
vore leverandører og samtidig 
have masser af plads til kun-
derne.«     

Bred udlejnings- og  
reparationsafdeling

»I håndværkerbutikken præ-
senterer STARK FK Bygge-
materialer fortsat et anseligt 
udvalg i værktøj, arbejdstøj 
og maskiner. Størstedelen af 
maskinudbuddet kan også le-
jes via vores store udlejnings-
afdeling, hvis breddemæssige 
styrke nu er øget med hele 
4a’s vidtspændende sortiment 
på området. Vi yder service 
og rådgivning indenfor alle 
produktkategorier. Sidst men 
ikke mindst varetager udlej-
ningsafdelingen også repara-
tion af kundernes eget værktøj.«

Alsidig og inspirerende 
fliseudstilling 

STARK FK Byggematerialer 
har en stor import af kera-
miske fliser og natursten. På 
dette specialområde tæller 

STARK/FK Byggematerialer, hvis primære aktivitetsområde er  
materialer til murer- og entreprenørbrancherne, har med tilførslen 
af den ny specialafdeling 4a Entreprenør udvidet sortimentet og  
spændvidden betydeligt 

Kees Glandorff

Lasse Mangor
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STARK/ FK Byggematerialer a/s 
Toldbodgade 21
5000 Odense C
Tlf. 66 12 02 19 

info.fk@stark.dk
www.stark.dk/fk

Åbningstider butik & lager:
Mandag-fredag: Kl. 6.30-16.00

Lørdag: Kl. 9.00-12.00

Åbningstider udstilling:
Mandag-fredag: Kl. 8.00-17.30

Lørdag: Kl. 9.00-12.00

kundekredsen både private og 
en lang række institutioner, 
erhvervs- og industrikunder. 
Det alsidige fliseprogram, der 
spænder lige fra luksusba-
deværelser til industrigulve, 
præsenteres i en 450 m2 stor 
udstilling.

Stor salgsmesse i maj

»Den 6. maj tager 4a og 
STARK FK Byggematerialer 
forskud på sommeren med en 
stor salgsmesse. Her vil 25 
leverandører præsentere et 
kæmpe udvalg af spændende 
løsninger og produkter fra 
alle hjørner af vores store sor-
timent – fra fugeskeer til flise-
læggere. Se nærmere herom i 
den lokale presse. Alle er vel-
komne.«  

STARK kæden ejes af DT 
Group, der har omkring 270 
forretninger i de skandinavi-
ske lande 
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En virksomhed  
i rivende udvikling

Hvidkærvej 24 · 5250 Odense SV · Tlf. 66 10 15 11 · odense@carl-ras.dk · www.carlras.dk
Åbningstider Mandag-torsdag kl. 07.00-16.00 - Fredag Kl. 07.00-15.00

 »I 2007 etablerede Carl Ras 
A/S sin første fynske afdeling 
her i Odense, så trods vores 
lange historie er vi en helt ny 
aktør på det lokale landkort«, 
fortæller afdelingschef Ulrik 
Mogensen. »Det har imidler-
tid været en stor fornøjelse 
– både for mig som chef og 
for Odense-afdelingens elleve 
dygtige og engagerede med-
arbejdere – at være med til at 
starte en ny afdeling op helt 
fra grunden.«      

Krisen solgt til  
konkurrenterne

»Det er fantastisk at få lov at 
være chef i en virksomhed, 
der som Carl Ras A/S befinder 
sig midt i en rivende udvik-
ling. Omkring etableringen 
af Odense-afdelingen har vi 
gennem hele forløbet valgt at 
sætte os overskuelige og der-
med opnåelige mål. Indadtil 
husker vi at fejre vores suc-
ceser. Vores udgangspunkt 
er en vinderkultur, hvor alle 
deltager på lige fod i en flad 
organisationsstruktur. Vi har 
valgt krisen fra og solgt den 
til konkurrenterne«, smiler 
Ulrik Mogensen. »Set i den 
lange banes perspektiv har 
77 år som brancheførende top-
hold med en årsomsætning i 
2008 på omkring 550 millio-
ner kroner gjort, at Carl Ras 
A/S på alle niveauer gennem-
strømmes af en positiv team 
spirit.«    

Kunden sætter  
dagsordenen

»Carl Ras A/S lægger vægt på 
gode kunderelationer og net-
værksbaserede tilhørsforhold 
i lokalområdet. Siden decem-
ber 2008 har vi ansat seks nye 
medarbejdere med indgående 
kendskab til brancheforhold 

og kundekreds på Fyn. Carl 
Ras A/S har ingen ekspedien-
ter, men opererer derimod med 
butikssælgere, der alle har en 
faglig uddannelse som isen-
kræmmer, og de ved virkelig, 
hvad de taler om. I det dag-
lige kombineres en høj grad af 
faglighed med en uhøjtidelig 
omgangstone. Et særkende for 
koncernens otte afdelinger er, 
at det er kunden, der sætter 
dagsordenen, og at ingen må 
gå forgæves. Carl Ras A/S be-
skæftiger positive mennesker, 
og vi går gerne en ekstra mil 
for vores kunder.«

100 nye kunder i januar
»Med 27.000 varenumre, 623 
m2 butik og 1350 m2 lager 
har Carl Ras A/S branchens 
største og bredeste sortiment 
af værktøj og beslag. Det har 
været en stærkt medvirkende 
årsag til, at vi alene i januar 
2009 har kunnet glæde os 
over en tilvækst på 100 nye 
kunder på Fyn. Vi kan leve-
re varen, og det er et vigtigt 
element i erobringen af nye 
markedsandele. Carl Ras A/S 
ønsker at opbygge en stor og 
stabil kundekreds baseret på 
gode personlige relationer.”

Nye afdelinger og  
spændende arrangementer

»Carl Ras A/S kan det hele – 
også når det gælder dørgreb, 
låse og beslag. Vi har eget 
værksted, hvor de enkelte ele-
menter tilpasses kundernes 
ønsker og behov. Blandt vores 
nye initiativer er en entrepre-
nør- og murerafdeling, der har 
alt i grej og arbejdsbeklæd-
ning. Sideløbende har vi etab-
leret en boligforeningsafde-
ling, der blandt meget andet 
byder på mindre maskiner, 
vvs-dele, bruserslanger og 

diverse specialpærer. Den 18. 
marts afholdt vi et stort og vel-
besøgt arrangement mål rettet 
boligforeningernes vicevær-
ter og ejendomsfunktionærer. 
Her præsenterede vi en række 
nye spændende produkter og 
afholdt lynkurser – blandt an-
det i nye låsesystemer. I juni 
er vi vært for håndværker-
dagene, hvor et bredt udsnit 
af leverandører fra mobile 
stande og boder demonstrerer 
den store spændvidde i vores 
produktsortiment. Kig ind og 
oplev Odenses nye håndvær-
kerbutik.«   

Carl Ras A/S er en 100% dansk familieejet virksomhed med otte  
engroscentre og 270 medarbejdere på landsplan, der gennem 77 år har 
specialiseret sig i kvalitetsværktøj og beslag målrettet professionelle 
håndværks- og industrikunder

ERHVERV FYN



Nye produkter fra Hempel

»Når det gælder maritime pro-
dukter er Hempel markedsfø-
rende i Danmark. Sortimen-
tet er målrettet alle bådtyper 
– fra motor til sejlbåde i såvel 
træ som glasfiber«, fortæl-
ler indehaver Kim Hofmann. 
»Uanset størrelse og type skal 
alle både vedligeholdes gen-
nem hele sæsonen, og med 
Hempels nye effektive og bru-
gervenlige plejeprodukter er 

det blevet meget lettere end 
tidligere.«

Nanoteknologisk bruger-
venlighed og effektivitet

»Hempels nye plejeproduk-
ter dækker en lang række 
klassiske maritime rutiner – 
heriblandt rens og rengøring 
– både før og efter maling af 
båden. Produkternes høje gad 
af brugervenlighed og effek-
tivitet er et konkret resultat 
af Hempels succesfulde ud-
nyttelse af den nyeste viden 
indenfor nanoteknologi. Ek-
sempelvis indeholder den nye 
CLEAN & SHINE SPRAY 
voks og kan anvendes på alle 
overflader. Produktet renser 
og efterlader herefter en be-
skyttende hinde – og dét i kun 

en enkelt arbejdsgang. Hvad 
enten vi taler om spray, gel, 
pulver, voks eller rengørings-
midler betyder nanoteknologi 
brugervenlighed, hurtigere ar-
bejdsgange og højere effekti-
vitet. Med de nye produkter 
skulle kunderne således have 
fået mere tid til det, det egent-
lig drejer sig om – nemlig at 
sejle« 

Optimal service  
og rådgivning

»Udover at være detailfor-
handler er Farve X-perten én 
ud af tre autoriserede Hempel 
grossister på landsplan, og i 
den forbindelse betyder det 
meget for os hele tiden at være 
fagligt opdaterede«, afrunder 
Kim Hofmann. »Vores omfat-
tende viden om Hempels pro-
dukter sætter os i stand til at 
servicere og rådgive kunderne 
på den mest optimale måde. 
Kundekredsen omfatter pri-
vate og erhvervskunder i hele 
kongeriget – fra Bornholm til 
Thyborøn. Typiske kunder på 
erhvervssiden er forhandlere 
af lystbåde, farvehandlere og 
småbådsværfter. Via Farve X-
pertens Forårsordre kan vores 
maritime kunder også i år se 
frem til en række fordelagtige 
betingelser omkring indkøb og 
levering. Kontakt os for mere 
detaljeret info om de spænden-
de nyheder fra Hempel.« 

 Farve X-perten Farve X-perten Farve X-perten Farve X-perten Farve X-perten 
 Svendborg Odense SØ Ringe Fåborg Bellinge
 Ørbækvej 13 Cikorievej 15 Brogårdsvej 12 Jernbanegade 5 Markedspladsen
 Tlf. 62 22 44 90 Tlf. 66 14 78 82 Tlf. 62 63 30 14 Tlf. 62 61 77 48 Tlf. 65 96 24 22 

x-perten@mail.dk · www.sigmastudio.dk

Farve X-perten er landsdelens største leverandør af Hempel  
produkter. Op til sejlersæsonens start kan forretningen, der har  
fem afdelinger på Fyn, præsentere en helt ny serie af effektive  
og hurtigtvirkende plejeprodukter fra Hempel

ERHVERV FYN MARTS 2009 · 7
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Den gode heks fra Dyrup

Billenstein Body & Mind 
v/ Chalotte Billenstein

Ådalsvej 359, Dyrup 
5250 Odense SV
Tlf. 26 84 93 63

mail@billenstein.dk 
www.billenstein.dk

Som nyuddannet BOWTECH-
behandler repræsenterer hun 
en ny og endnu relativt ukendt 
behandlingsform på Fyn.    

Chalottes status som heks 
bør tages med et gran salt, 
idet udnævnelsen skete i for-
bindelse med en taknemme-
lig mandlig patients rosende 
omtale af hendes evner. Et 
etableret faktum er det imid-
lertid, at hun er en flerstren-
get behandler, der parallelt 
med sin specialisering som 
BOWTECH-behandler holder 
sig a jour med udviklingen 
i sine øvrige specialer fysiur-
gisk massage og tankefeltte-
rapi. 

Kropslig balance  
og naturlig genopretning

»BOWTECH er et holistisk og 

flerdimensionelt behandlings-
system opfundet og udviklet 
af australieren Tom Bowen 
(1916-82). BOWTECH består 
af en nøje defineret kombina-
tion af massage og manuelle 
greb, der tilsammen udgør et 
dynamisk system af muskel- 
og bindevævsterapi, der afba-
lancerer kroppen og giver den 
mulighed for at genoprette sig 
selv.« 

For afspænding og mindre 
stress

»Et optimalt førstegangsfor-
løb består af tre sessions på 
en måned« fortæller Chalotte 
Billenstein. 
»BOWTECH virker både fy-
sisk og psykisk. Efter få be-
handlinger opnås en vedva-
rende afspænding i muskler 
og led og en generel sænkning 

af stressniveauet«. Denne ar-
tikels forfatter gennemgik tre 
BOWTECH-behandlinger og 
er meget tilfreds. Nu er bene-
ne lige lange, og smerterne i 
et ribben og svimmelheden ef-
ter en faldulykke er forsvun-
det. Psykisk er evnen til at 
være 100% tilstede på forskel-
lige fysiske miljøers hurtigt 
skiftende stemningspræmis-
ser væsentligt styrket. For de 
flestes vedkommende er det 
en god helbredsinvestering at 
tage en BOWTECH-session 
hver tredje uge. 

Chalotte Billenstein er uddannet massør og tankefeltterapeut  
med mange års erfaring som alternativ behandler

ERHVERV FYN
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Dansk Kontor Center 
trodser finanskrisen og 
udvider forretnings-
området, så der frem-
over tilbydes service i  
hele landet

Dansk Kontor Center har net-
op rykket kontormaskinerne 
ind i de nye lokaler på Svend-
borgvej, hvor der er bedre 
plads ikke mindst kortere til 
motorvejen, og især det sid-
ste er vigtigt nu, hvor Dansk 
Kontor Center udvider for-
retningsområdet og tilbyder 
landsdækkende service på ko-
pimaskiner, kasseapparater 
og dankort-terminaler.
– Vi har valgt at gå mod 
strømmen og udnytte krisen 
til at gøre vores virksomhed 
stærkere. Mens andre drosler 
ned, er vi stadig i vækst, for-
klarer direktør Brian Kock.

I august 2008 kunne Dansk 
Kontor Center fejre 10 års ju-
bilæum – og ifølge Brian Kock 
er det netop de mange år på 
markedet, der gør, at DKC 
fortsat kan udvide i afdelin-
ger.
– Vi har en stor kundekreds 
som vi løbende servicerer. Vi 
slår mere på service end på 
salg, og det er nøglen til vores 
succes.
– Vi har nogle systemer der 
selv analyserer om driften hos 

kunden er optimal, hvilket 
hjælper kunderne med altid at 
være opdateret og fremtidssik-
ret – tilføjer Brian Kock.
I 2008 blev Dansk Kontor 
Center HP forhandler, og kan 
dermed sælge og servicere 
HP-produkter direkte til kun-
derne.

Kopimaskine med sort 
samvittighed

Kopimaskiner er blevet til 
multifunktions printere… da 

de kan printe/ko-
piere/scan to email 
og faxe. Derfor er der 
også større harddisk, 
hvorfor kunderne 
burde være mere 
OBS på sikkerheden.
Dansk Kontor Center 
hjælper deres kunder 
med at komme af 
med gamle kopima-
skiner med harddisk 
på en sikker måde.
– Hvad mange ikke 

Svendborgvej 102 · 5260 Odense S · Tlf. 70 22 13 11 · bk@danskkontorcenter.dk · www.danskkontorcenter.dk

ved er, at en kopimaskine el-
ler en printer har en harddisk 
nøjagtig som en computer, og 
derved lagrer et stort antal 
dokumenter, fortæller direktør 
for DKC, Brian Kock.
Så når printere og kopima-
skiner ender på lossepladsen 
er det altså forholdsvist nemt 
for uvedkommende at fjerne 
de nødvendige dele og derefter 
genskabe de lagrede filer på 
en computerskærm.
– Det tager kun ganske få 
minutter, og der kan jo sag-
tens være tale om fortrolige 
dokumenter man ikke ønsker 
andre skal have kendskab til, 
konstaterer Brian Kock.

Fremgang i krisetider

Tlf. 70 22 13 11

DKC GIVER SIKKERHED
Er der styr på sikkerheden på din arbejdsplads?

Hvordan holder jeg hemmelig og følsom 
 information, som jeg har sendt til en 
 printer/kopimaskine, beskyttet?

Hvordan ved jeg, at kun autoriseret 
 personale ser mine udskrifter?

Huskede du at slette harddisken
 i din gamle kopimaskine/printer?

Få en snak med DKC og bliv tryg ved at sikkerheden 
på din arbejdsplads er 110% i orden!
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 Erhvervsrengøring 

Gitte Schmidt
Munkebjergvej 89

5230 Odense M
Tlf. 41 26 00 40
gitte@gsren.nu
www.gsren.nu

»På baggrund af 17 år i bran-
chen har jeg stor viden og erfa-
ring om professionel rengøring 
og service i den forbindelse«, 
fortæller indehaver Gitte Sch-
midt. »I 8 år op til grundlæg-
gelsen af mit eget firma, var 
jeg serviceleder med speciale i 
hotelrengøring hos en af bran-
chens førende aktører.« 

Venlighed  
og sund forkælelse

»Mit primære forretningsfokus 
med GS Erhvervsrengøring er 

kontor- og virksomhedsrengø-
ring af enhver slags. Jeg driver 
et lille firma med gode lønfor-
hold og en venlig omgangstone, 
og derfor har det fra starten 
været let at tiltrække gode og 
stabile medarbejdere. I mit fir-
ma er sund forkælelse i daglig-
dagen en selvfølge, og gør man 
en ekstra arbejdsindsats, på-
skønnes den efter fortjeneste.«  

Højt serviceniveau  
for alle

»Det er en mærkesag for mig at 

kunne levere det samme høje 
serviceniveau til alle kunder. 
GS Erhvervsrengøring bestræ-
ber sig på at arbejde i overens-
stemmelse med den enkelte 
kundes ønsker og behov. Gen-
nem opretholdelse af god kunde-
kontakt sikrer vi, at der løbende 
følges op på et rengøringsforløb, 
så alle detaljer er på plads. GS 
Erhvervsrengøring byder på 
stabile og individuelt tilrette-
lagte løsningsmodeller på et 
fornuftigt prisniveau. Ring for 
et uforbindende tilbud.«

Firmaet grundlagdes i 2006 af Gitte Schmidt som et soloforetagende. I takt med  
en voksende mængde af opgaver er det fremmelige rengøringsfirmas personalestab  
siden 2006 vokset fra en til tre dygtige og erfarne medarbejdere

ERHVERV FYN

Frivilligcenter & Selvhjælp

Kontakt Frivilligcenter & Selvhjælp Odense · Jens Benzons Gade 54B · 5000 Odense C
Tlf. 65 90 68 86 (formidling af frivilligt arbejde) · Tlf. 65 90 86 68 (selvhjælpsgrupper) · info@fs-odense.dk · www.fs-odense.dk

Finanskrisen giver 
øget social  
bevidsthed  
og travlhed på  
frivilligcentret

Frivilligcenter & Selvhjælp 
Odense oplever midt i al snak-
ken om finanskrisen, at den so-
ciale bevidsthed hos borgerne for 
alvor har fået nyt spirende liv.

Frivilligcentret fungerer som 
samlingspunkt for Odenses 
mange frivillige sociale for-
eninger og står bl.a. for at ko-
ordinere den nye øgede frivil-
lige arbejdskraft. 

»Vi fungerer som en jobfor-
midling for frivilligt arbejde, 
og vi oplever for tiden at få 
flere og flere henvendelser 
fra folk, der ønsker at gøre en 
forskel. Samtidig er der flere 

muligheder for frivilligt ar-
bejde end nogensinde, og jeg 
tror, de kommer til os, fordi vi 
har overblikket. Der er noget 
i luften, og det føles, som om 
vi står ved begyndelsen af en 
slags ny social folkebevægelse. 
Jeg tror der ligger mange mu-
ligheder både for den enkelte 
borger og for socialt bevidste 
virksomheder« udtaler Dorte 
Larsen, daglig leder.

Udover at formidle frivillig ar-
bejdskraft til byens frivillige 
sociale foreninger, hjælper fri-
villigcentret selvhjælpsgrup-
per i gang. Frivilligcentret, 
der den gang hed Netværks-
kontakten, blev ved opstar-
ten for 19 år siden kendt for 
at være blandt de første til at 
opstarte selvhjælpsgrupper i 
Danmark. »Temaerne for selv-
hjælpsgrupper kan bl.a. være 
skilsmisse, tab af ægtefælle, 
ensomhed eller depression. 

Alle vores aktiviteter er gratis 
og netværksdannende«, siger 
Dorte Larsen. 

Arbejdet med blandt andet 
at tage sig af cirka 5000 hen-
vendelser om året klares af 
omkring 70 frivillige og fem 
ansatte. Derudover har Frivil-
ligcenter & Selvhjælp Odense 
fire tilbud til de odenseanske 
borgere.

· Akutnetværkstjeneste   
 – for mennesker i krise
·  Frivilligt Flygtningearbejde   
 – venskaber imellem 
 flygtninge og danskere 
· Frivillige i Flok – støtter  
 byens sociale foreninger
· SenNetværk – følgesvende  
 for og med ældre mænd

Du kan læse mere om Frivil-
ligcenter & Selvhjælp Odense 
og de forskellige tilbud på 
www.fs-odense.dk 
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Lille virksomhed  
med stor styrke

KJK Asfalt ApS · Middelfartvej 367 · 5491 Blommenslyst · Tlf. 65 96 72 85 · kjk-asfalt@mail.tele.dk

Gennem hele sin 
37-årige historie har 
KJK Asfalt efterlevet 
mottoet hellere lille 
og vågen end stor og 
doven. I kraft af sin 
ringe størrelse kan 
virksomheden både 
konkurrere på prisen 
og ikke mindst på 
evnen til lynhurtig 
omstilling 

»Asfaltbranchen har store sæ-
sonmæssige udsving, og det 
er et faktum, vi gennem tiden 
har inkorporeret i hele vores 
måde at organisere os på«, 
fortæller indehaver Ebbe Jør-
gensen. »Når alle maskiner 
kører for fuld kraft, beskæfti-
ger KJK Asfalt syv mand på 
fuld tid – to chauffører, fem 
asfaltarbejdere samt min søn 
Jakob og mig. Vi står for fir-
maets ledelse og administra-
tive funktioner – herunder alt 
hvad der hedder planlægning, 
tilbudsgivning, salg og kunde-
kontakt i øvrigt.«

Stor stabil kundekreds

»Vores hovedaktivitet er alle 
former for asfaltbelægninger 
til veje, stier, legepladser og 
p-arealer. Et specialområde, 
der netop nu genererer stærkt 
stigende aktivitet, er etab-
lering af moderne gang- og 
cykelstier, der placeres væk 
fra bilernes baner. Her stiller 
vi vores viden og erfaring til 

rådighed i rollen som underle-
verandør for en række  entre-
prenørfirmaer. I kraft af vores 
mangeårige referenceramme 
har vi en stabil kundekreds 
bestående af kommuner samt 
en lang række meget forskel-
lige virksomhedskunder og 
private.«

Fyns førende  
»bumpespecialist«

»Etablering af bump og der-
med beslægtede trafikdæm-
pende foranstaltninger er et 
stort speciale, og KJK Asfalt 
kan om nogen kalde sig Fyns 
førende »bumpespecialist«, smi-
ler Jakob Jørgensen. »Eksem-
pelvis har vi leveret alt as-
faltarbejdet omkring Odense 
Kommunes etablering af le-
vende veje i bydelene Korup og 
Bolbro. Et gennemgående fæl-
lestræk for de levende veje er, 
at mange trafikanter er børn 
og unge på vej til og fra sko-
ler og andre institutioner. De 
såkaldte pudebump har vist 
sig at have stor hastigheds-
dæmpende effekt, og der er 
ingen tvivl om, at hele levende 
vej konceptet i de områder, 
hvor det er implementeret, 
vil sænke uheldshyppigheden 
mærkbart.«

Asfalt til nye spændende 
formål 

KJK Asfalt løser en stigende 
mængde helt nye opgavetyper 
i nærmiljøerne omkring bør-
nehaver, skoler, og ungdoms-
klubber. Det gælder blandt 
andet asfalt- og belægnings-
arbejdet i forbindelse med 
de flotte og populære skate-

board- og Moon Car-baner. 
Dertil kommer en lang række 
kombinations- og multianlæg 
til alle formål. I samme bold-
gade har KJK Asfalt medvir-
ket ved opbygningen af et helt 
nyt legeland til Vestre Skole i 
Odense. Etableringsarbejdet 
omkring de moderne legefa-
ciliteter udføres i underentre-
prise for anlægsgartnerfirma-
et E. Stein Frandsen.         

Generationsskifte på vej    

KJK Asfalt har et snarligt ge-
nerationsskifte i støbeskeen. 
Ebbes søn Jakob overtager 
efter en treårig oplæringspe-
riode, der påbegyndtes i 2008, 

firmaets førersæde. Jakob Jør-
gensen er en erfaren og bran-
chekendt mand, der gennem 
atten år med stor dygtighed 
har beklædt en lang række 
meget forskellige stillinger i 
firmaet. »Sandsynligvis vil 
jeg efter Jakobs overtagelse af 
firmaet fortsætte under en el-
ler anden form, måske på ned-
sat tid«, afrunder Ebbe Jør-
gensen. »Helt sikkert er det i 
hvert fald, at  jeg fremover vil 
tilbringe meget mere tid som 
motocrosskører på forskellige 
europæiske baner, end jeg før 
har haft mulighed for, og det 
glæder jeg mig virkelig meget 
til.« 
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Odense Låseservice A/S
- din nøgle 
til større sikkerhed

Mekanisk nøgle 
med berøringsfri 
teknologi

KVALITETSBEVIDSTHED
Altid opdateret med den sidste nye viden indenfor me-
kanisk og elektronisk sikring. Vi er med i et internationalt 
netværk, der medvirker til fortsat udvikling og høj kvalitet.

TROVÆRDIGHED
Vi søger altid de bedste løsninger og gennemtester alle 
produkter.

SIKKERHED 
Rådgivning og dialog omkring en målrettet sikkerheds-
løsning, der tilgodeser dit behov.

LEVERING TIL TIDEN 
En aftale er en aftale, og aftalt levering er vigtigt for os - 
og ikke mindst for dig som kunde. Vores døgnvagt sikrer 
dig tryghed i akutte situationer.

Vindegade 31-33  
5000 Odense C 
Tel.: 6612 6815
E-mail: odense@laas.dk 
www.laas.dk

DUO-PRO nøglesystem
EVVA’s patenterede 6-stift 
combisystem til sikring i for-
skellige sikkerhedsniveauer, 
DUO i SKAFOR blå klasse og 
DUO-PRO i SKAFOR 
rød klasse.

Steffen,  
2. generation
Salg, telefon, 
ekspedition

Birthe, 2. generation
Logistik, telefon, indkøb

Thomas, 3. generation
Salg, service, teknikker

Martin, 3. generation
Salg, projekter, indkøb

Vi dækker 
hele fyn
- 17 ansatte - 9 servicevogne

Berøringsfri kort
Den berøringsfri teknologi er 
den mest populære teknologi. 
Kort eller brik skal bare i nær-
heden af læseren for at blive 
læst. Dette er den ideelle tek-
niske løsning til områder med 
meget trafik og behov for over-
vågning, såsom hospitaler, be-
skyttede boliger, parkerings-
pladser, boligforeninger etc. Din SALTO og EVVA leverandør
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Den gode service er tilbage 
– både til private og erhverv

Nørregade 50 · 5000 Odense C · Tlf. 66 11 10 11 · info@computeam.dk · www.computeam.dk

Odenses nye  
specialforretning for 
computere og tilbehør 
ligger på Nørregade 
50 i EDB Kompagniets 
tidligere lokaler

COMPUTEAMS hovedakti-
viteter er detailhandel mål-
rettet privatkundemarkedet 
samt salg og service til er-
hvervslivet.

Indehaver Christian Nick 
Mortensen, der fra 2003 til 08 
var medejer af Klingenberg 

Data, har med etableringen af 
Computeam realiseret drøm-
men om eget firma. »COMPU-
TEAM har fem ansatte inklu-
sive mig selv«, beretter han 
engageret. »Vores hovedaktivi-
teter er detailhandel mål rettet 
privatkundemarkedet samt 
salg og service til erhvervs-
livet. Den overordnede fæl-
lesnævner er godt købmand-
skab med høj service og lave 
priser, og her er personlige 
kunderelationer baseret på 
gensidig tillid et helt centralt 
element. I COMPUTEAM fo-
kuserer vi på at gøre, hvad vi 
er gode til og at føre en åben 
og ærlig dialog med vores 

kunder. Herigennem opnås 
det bedste samarbejde.«

Totalløsninger  
og topprofessionel  
rådgivning

»I erhvervsregi er totalløs-
ninger på it-området et stort 
speciale. COMPUTEAMS kø-
rende konsulenter yder top-
professionel rådgivning. Vi 
hjælper med sammensætning, 
implementering og servicering 
af de helt rigtige it-løsninger 
og kommer hele spektret 
rundt – fra små arbejdssta-
tioner til omfattende server- 
og IP-telefoni løsninger. Ofte 
har det vist sig at være mere 

rentabelt at benytte sig af 
vores team frem for at drive 
it-afdeling in house.  COM-
PUTEAM har intentioner om 
at vokse naturligt i takt med 
opgavemængden og satser i 
løbet af indeværende år på at 
kunne udvide medarbejdersta-
ben med en til to ansatte. På 
sigt er det tanken at udvide 
vores aktivitetsspektrum – 
bl.a. med afvikling af kurser 
målrettet erhvervslivet og ud-
lejning af faciliteter til samme 
formål. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte os 
for et uforbindende tilbud. Kig 
ind i butikken…«   

Alle priser er ex. moms. Der tages forbehld for udsolgte varer, prisændringer og levaerandørsvigt.
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Høj kvalitet over hele linjen

Citaterne stammer fra en kundetilfredshedsundersøgelse fore-
taget af Håndværkets Evalueringscenter i 2008
Håndværkets Evalueringscenter indsamler og bearbejder kun-
dernes vurderinger af bygge- og anlægsvirksomheder. Kunder-
nes besvarelser sendes direkte til Evalueringscentret. På den 
måde sikres et troværdigt resultat.

Anlægsgartnerfirmaet Th. Skov Larsen ApS grundlagdes i 1973.  
I dag betjener firmaet en bredspektret kundekreds bestående af virksomheder,  

boligforeninger, offentlige institutioner og private fra hele Fyn

Stegstedvej 35a · 5200 Odense V · Tlf. 66 16 75 66 · post@thskovlarsen.dk

De lavede den 
perfekte have til os. Vi 

vil HELT KLART anbefale 
firmaet til andre og hvis vi får 

brug for en anlægsgartner 
igen er det uden tvivl dem 

vi ringer til.«

»Anlægsgartner Th. Skov Larsen  ApS  
præsenterer også alternative løsningsmodeller, og 

herved skiller firmaet sig ud fra mange andre 
 virksomheder i branchen. Kreativitet og samspil  

med kunderne er centrale nøgleord i dag, hvor 
 markedet er så komplekst, som det er.« 

»Den anlægsgartner,  
som kom her, var bare så  

venlig og imødekommende 
 – og ikke mindst super 

professionel.«

»Tingene bliver udført 
100% korrekt. Der er  
gjort ordentligt rent,  
og derbliver arbejdet 

i arbejdstiden.« 

»Engagementet fra  
medarbejdernes side fik os  

til at føle, at lige præcis  
vores have betød noget  

særligt for dem.«  

»Fantastisk 
venligt og omgængeligt 

personale, som vi bestemt 
vil henvende os til igen en  

anden gang – også til  
løsning af større  

opgaver.«

Medlem af Danske Anlægsgartnere
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Bank med plads til vækst

I øjeblikket har mange sunde 
og veletablerede virksomhe-
der svært ved at få finansieret 
deres gode idéer, der gerne 
skulle skabe øget vækst. Gan-
ske enkelt fordi mange banker 
i øjeblikket siger nej til stort 
set alt.
Men sådan er det ikke i Alm. 
Brand Bank, hvor man på 
trods af finanskrisen har in-
tentioner om at få flere kun-
der i hus. Både private og er-
hvervskunder.
– Vi ser os selv som et rigtig 
godt alternativ for de små og 
mellemstore virksomheder, 
der leder efter en sund og sta-
bil samarbejdspartner på det 
finansielle område, fortæller 
Mogens Hønnerup Nielsen, 
der er filialdirektør for Alm. 
Brand  i Odense.
– Alm. Brand har tre ben at 
stå på. Bank, pension og for-
sikring. Og det betyder, at vi 
kan tilbyde vores kunder en 
totalløsning, hvor vi tager os 

af alle tre områder. Det bety-
der dels en bedre service, men 
giver også vores kunder be-
tragtelige økonomiske fordele, 
forklarer Mogens Hønnerup 
Nielsen.

Hånd om kunderne

På kontoret i Vestergade i 
Odense sidder i alt 13 medar-
bejdere klar. Udover filialdi-
rektøren er der fire bankrådgi-
vere, fire forsikringsrådgivere, 
en kasserer, en pensionsråd-
giver, en investeringsrådgiver 
og en erhvervsrådgiver. Alle 
er samlet under samme tag, 
og det er kun en fordel, mener 
Mogens Hønnerup Nielsen.
– Vi vil gerne tage hånd om 
vores kunder, så uanset hvad 
de gerne vil tale med os om, 
er vi klar og har specialister 
siddende, der kan hjælpe med 
at finde den rigtige løsning. Vi 
kan kort sagt levere komplet-
te løsninger til både private og 
virksomheder.

– Og des mere man samler 
ved os, des flere fordele giver 
det, understreger erhvervs-
rådgiver i Alm. Brand Bank i 
Odense, Søren Pedersen. Han 
håber at flere virksomheder 
vil tage Alm. Brand Bank 
med i overvejelserne, hvis den 
gamle bank volder problemer.
– Vi ønsker afgjort nye kun-
der. Vi er en seriøs bank, der 
ønsker seriøse kunder, og er 
der orden i tingene kan vi ofte 
hjælpe. Vi er stadig interesse-
ret i vækst, forklarer han.

God behandling

En af de virksomhedsejere, der 
for nylig har skiftet til Alm. 
Brand Bank, er Leif Petersen. 
Efter han i to år havde forpag-
tet en go-cart hal på Cikorievej 
i Odense mente han, at det var 
tid til at overtage den. Men det 
var hans bank ikke helt enig i.
– Jeg havde haft den samme 
bank siden jeg startede med 
at tjene mine egne penge, så 

da jeg kom med gode regnska-
ber fra mine to år som forpag-
ter, havde jeg ikke regnet med 
at få problemer, fortæller Leif 
Petersen.
Men det fik han. Banken sag-
de nej, og Leif Petersen måtte 
ud og lede efter en anden sam-
arbejdspartner.
Forsikringerne på stedet var 
tegnet gennem Alm. Brand, 
og det var ad den vej det blev 
besluttet, at de også skulle 
tage et kig på banksiden af 
forretningen.
– »Og her var der ingen pro-
blemer. De troede på mig og på 
min forretning og her et halvt 
år efter må jeg sige, at det har 
været en fornøjelse. Jeg har 
ikke et sekund fortrudt, jeg 
skiftede bank, fortæller Leif 
Petersen«.

www.almbrand.dk
Tlf. 63 12 40 00 · odense@almbrand.dk · www.almbrand.dk

Mens banksektoren generelt ligger på maven, er der stadig plads til vækst og gode  
idéer i Alm. Brand Bank, hvor der er plads til både nye og eksisterende kunder

Erhvervskunde Leif Petersen

Mogens Hønnerup Nielsen
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KØKKENCENTER 
med plads til spræl
Hvis ønsket er et nyt 
køkken, der passer 
præcis til det hus og 
de behov man har, så 
er der hjælp at hente i 
K-M Køkkencenter  
i Odense S, hvor  
specialopgaver er  
en udfordring, ikke et 
problem

Der er plads til f leksibili-
tet ved K-M Køkkencenter, 
der sidste år f lyttede til 
nye lokaler på Industrivej 
i Odense S og samtidig blev 

en del af kæden Jysk Køk-
kenlager.  
Det betyder, at standardmål 
og faste løsninger ikke er en 
del af dagligdagen. Her bliver 
hver enkelt opgave tilpasset 
den enkelte kunde, så alle 
ønsker og behov kan blive op-
fyldt.
– Vi er et lille firma, og det 
giver mulighed for stor flek-
sibilitet. Skal et skab være ti 
centimeter lavere end stan-
dardmålet, er det ikke et pro-
blem. Det klarer vi nemt på 
vores værksted, fortæller in-
dehaver Palle Andersen.
Og fleksibiliteten går igen, 
når det kommer til opsætning 
af køkkenet.

– De kunder der ønsker selv 
at montere deres køkken kan 
hente modulerne i flade kas-
ser på vores lager, mens andre 
vælger at få os til at klare det 
hele. I princippet kan vi klare 
alt fra nedtagning af det gam-
le køkken, opsætning af det 
nye incl. El, VVS,  maler og 
tømrerarbejde, fortæller Palle 
Andersen

Køkkener til alle

K-M Køkkencenter henvender 
sig primært til privatkunder, 
og har køkkener til enhver 
pengepung. 
– Et nyt køkken behøver jo 
ikke være dyrt, forklarer Pal-
le Andersen.

K - M  KØKKENCENTER/JYSK KØKKENLAGER
Industrivej 4
5260 Odense S
Palle Andersen
Tlf. 40 20 60 95
info@k-m-kokkencenter.dk
www.k-m-kokkencenter.dk

Og har man et velfungerende 
køkken, der bare mangler den 
sidst finish kan K-M Køkken-
center også hjælpe.
– Vi tilbyder køkkenrenove-
ringer, hvor vi skifter låger, 
skuffer og bordplader, så køk-
kenet fremstår som nyt, men 
til en billigere pris.
Og også til entre og sovevæ-
relser er der hjælp at hente. 
K-M Køkkencenter forhandler 
nemlig et stort udvalg af sky-
dedørsgarderober, der laves 
efter mål og til særdeles rime-
lige priser.
– Selve fronten kan laves for 
helt ned til 1000 kroner pr. 
løbende meter, fortæller Palle 
Andersen.



Reoler til ethvert formål
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Hyldereoler, langspændsreoler, 
grenreoler, pallereoler, plast-
kasser og meget andet.
Kort sagt alle slags reoler kan 
man finde i Reolhuset, hvor 
både private og erhvervsdri-
vende kan finde brugte og nye 
reoler til ethvert formål.
Vi ønsker at skabe et center 
på Fyn hvor man kan købe alt 
til lageret og værkstedet i et 
hus.
– Vi handler primært med 
små og mellemstore virksom-
heder, der først og fremmest 
går efter de brugte reoler, for-
tæller Jan Jakobsen, der er 
indehaver af Reolhuset. Men 
vi ved at mange private 
også mangler reoler til garage 
og kælder. Her kan vi tilbyde 
gode professionelle produkter 
til en meget billig pris. 
Han forklarer den store ef-
terspørgsel på brugt inventar 
med finanskrisen.
– Først handlede det om sti-
gende stålpriser, men nu er 
det lidt større økonomisk for-
sigtighed, der gør, at mange 
firmaer går efter de brugte re-
oler, fortæller han. Samtidig 
er der mange virksomheder 

der har behov for supplering 
af allerede eksisterende inven-
tar – hvor det brugte marked 
er lige så interessant som at 
skulle købe nyt. Her får man 
også en garanti for at varen er 
kompatibel med det eksiste-
rende. En anden måde brugte 
reoler er meget anvendelige er 
i forbindelse med sikkerheds-
tjek af lageret. Her bruges de 
brugte reoler som reservedele 
til ødelagte stigeben eller ud-
skiftning af stag i reolstigen.
Vi arbejder på forskellige må-
der for at have brugte reoler 
at sælge af. Vi køber reoler fra 
virksomheder hvor inventaret 
er overflødigt eller hvor virk-
somheden skal lukke. Vi tager 
også reoler i kommission. 
– Vi sørger for demontering og 
afhentning og skaber derved 
mulighed for at kunden kan 
bruge arealet til noget andet. 
Derefter formidler vi salget 
til den rigtige køber, forklarer 
Jan Jakobsen.
Også når varen er solgt kom-
mer montørerne på arbejde.
Reolhuset kan nemlig også 
montere reolerne, ligesom de 
gerne vejleder og rådgiver, så 

kunden finder den helt rigtige 
lagerløsning.
– Vi har stor erfaring på om-
rådet og kender til de forskel-
lige muligheder, og vi laver 
også sikkerhedstjek af lager-
områder så at alt sikkerheds-
mæssigt er i henhold til den 
gældende lovgivning, tilføjer 
Jan Jakobsen.
Reolhuset er ifølge Jan Ja-
kobsen det eneste firma på 
Fyn, der beskæftiger sig med 
brugte reoler på denne måde. 
Dette for at skabe løsninger 
hele vejen rundt om kundens 
behov.
– Vi har 12 års erfaring fra la-
gerbranchen og har et kæmpe 
netværk. Så vi kan næsten 
altid finde den rigtige køber 
til en brugt reol eller den øn-
skede reoltype til kunden. Vi 
har reoler hvor tilstanden er 
forskellig hvorfor vi graduerer 
dem på en skala fra 1 til 3. 1 
værende den gode stand tæt 
på ny – og 3 som en tilstand 
der ikke er så pæn. Priserne 
er meget forskellige, og er ge-
nerelt på et niveau, hvor alle 
kan være med, understreger 
Jan Jakobsen.

Reolhuset · Lusernemarken 20 · 5220 Odense S · Jan Jakobsen · Tlf. 66 10 11 12 · jj@leantek.dk

I Reolhuset i Odense kan man finde reoler  
til ethvert formål og til enhver pris. Firmaet  

har både nye og brugte reoler på lager
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BOOMER ANG   
grafisk design . markedsføring . reklame  

Thriges Plads 8 . 5000 Odense C . Tlf. 22 49 00 70 . www.boomerangweb.dk   

- alting kommer tilbage- alting k

Alting kommer tilbage...

- råb i skoven

- det man siger

- boomeranger

- markedsføring

- glade kunder

 
Kom og hør, 

hvad vi kan 
gøre for din 
virksomhed.

 Et møde koster 
 ingenting...

Brug Boomerang i din 
markedsføring

 Du bliver taget hånd om, og her 
”er en aftale en aftale”

 Få hjælp til at blive synlig i en verden fyldt 
med konkurrenter

 Få frisk syn og grafisk sammenhæng i 
forretningspapirer og reklamemateriale: 
Logo – brevpapir – visitkort - nyhedsbrev - 
salgsmaterialer – website - annoncer osv. 

 Lad os supplere jeres forretningspapirer 
med elektroniske udgaver, så det er let for jeres 
medarbejdere og kunder at bruge dem.

Driller computeren? 

IT Service & Support 
Til lave priser 

1 Problem   
1 løsning 

1 pris 
Kr. 249,-   

               excl. moms 

Compulance ApS | Wichmandsgade 5f 
5000 Odense C  | 4698 6000 

Ring til mig 
4698 6000 

Værktøj og maskiner med fornuft

Fiona Tools ApS
Steen Andreasen
Tlf. 26 80 12 80
steen@fionatools.dk
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Bondovej 14 · 5250 Odense SV · Tlf. 26 30 01 11 · info@3e.dk · www.3e.dk

Døgnvagt: EL 66 18 18 56 · Sikring 70 20 18 56 ·Elevator 26 30 01 11

Den dynamiske  
Odense virksomhed, 
som i april 2008 tog 
sit nuværende domicil 
i brug, beskæftiger 
i dag 12 medarbej-
dere. Udover el, er 
firmaet opdelt i under-
områderne sikring og 
elevator

»Mit eget faglige udgangs-
punkt ligger i elevatorbran-
chen«, fortæller indehaver Ole 
Lambrecht. »I 2005 gik jeg ind 
i firmaet, som jeg så overtog i 
2007. Dengang havde vi base i 
en ældre ejendom i Næsby, der 
både husede el-værksted, la-
ger, sikrings- og elevatorafde-
ling. For et års tid siden tog vi 
efter en større ombygning og 
renovering vores nuværende 
domicil i brug. Her råder vi 
over 630 m2 kontor-, lager- og 
værkstedsfaciliteter, hvoraf en 
del udlejes til bioteknologifir-
maet PROVITRO.«

På forkant med  
el-branchens screening 

»El-afdelingen, der ledes af 
autoriseret installatør Steen 
Hansen, tæller i alt fem med-

arbejdere. Vi har al slags el-
arbejde på programmet og 
servicerer både private og 
erhvervskunder. Lovgivnin-
gen kræver, at den samlede 
el-branche screenes af tredje 
part, inden 2010. Vi er Bu-
reau VERITAS certificerede, 
og har således valgt at være 
med fra starten. Et voksende 
aktivitetsområde er imple-
mentering af SMART HOUSE 
og IHC installationer i nybyg-
gerier. Hermed får kunden 
mulighed for elektronisk sty-
ring og fjernbetjening af alle 
husholdningens funktioner.
På erhvervssiden har vi man-
ge installations og serviceop-
gaver hos maskinværksteder 
samt større og mindre indu-
strivirksomheder omkring pro-
duktionsfaciliteter som fræ-
sere, drejebænke osv.« 

Gennemcertificeret  
sikkerhed

»Sikringsafdelingen har tre 
medarbejdere. På sikrings-
området er vi medlemmer af 
Sikringsgruppen og Bureau 
VERITAS certificerede. Det 
betyder, at vi bliver totalt gen-
nemtjekkede en gang om året. 
Kontrollen omfatter alt fra vo-
res håndtering af papirgange 
til selve alarmanlæggene og 
forholdene omkring dem. Via 

denne certificering er vi som 
en af de få virksomheder på 
Fyn bemyndigede til at lave 
forsikringsanlæg – det vil sige 
installation, service og ved-
ligehold i overensstemmelse 
med de krav, der stilles af de 
enkelte kunders forsikrings-
selskaber. Vi leverer gennem-
kontrolleret kvalitet.«    

Sikre kvalitetselevatorer 

»I elevatorafdelingen, der in-
klusive mig selv har fire med-
arbejdere, kan vi det hele«, 
smiler Ole Lambrecht. »Vi 
laver alt – fra nymontering 
over service til vedligehold 
og reparation. Elevatorerne, 
hvis enkelte dele som styr, 
stol og døre importeres fra 
hele Europa, samles på vores 
eget værksted. Sortimentet, 
der spænder fra elevatorernes 
svar på Mercedes til prisbil-
lige løsninger, imødekommer 
en bred kundegruppes meget 
forskellige behov. Der ér imid-
lertid en direkte sammen-
hæng mellem pris og kvalitet, 
og folk vælger generelt sikker-
heds- og driftsmæssigt sta-
bile kvalitetsløsninger. Vi har 
blandt andet leveret elevato-

rer til Odense Universitetsho-
spital og til reklamebureauet 
Nørgaard Mikkelsens nye do-
micil samt Fællesdomicilet på 
Odense Havn. Vi står for sik-
kerhed og kvalitet.«

Høj service  
og gennemført kvalitet

3E har stor erfaring med el, 
sikring og elevatorer, og kun-
derne kan frit gøre brug af 
vores kunnen på et eller flere 
felter efter behov. Dialog og 
tillid er en optimal basis for 
godt samarbejde, og kunderne 
inddrages altid i opgaveløs-
ningen. For den odenseanske 
erhvervsmand Erik Madsen, 
der bl.a. ejer bygningerne til 
Restaurant Næsby Hoved 
Skov, har 3E gennem flere år 
leveret service og løst el- og 
sikringsopgaver i sommerhu-
se, udlejningsejendomme og 
villaer. Herom fortæller Erik 
Madsen: »Som mangeårig ak-
tør i ejendomsbranchen læg-
ger jeg stor vægt på langtids-
holdbare relationer. 3E står 
for pålidelighed, høj service 
og gennemført kvalitet i ar-
bejdet.« 
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Hvorfor vælge Fyns vvsCenter.dk?
● Vi har de rigtige lave priser på godkendte produkter

● Vi tilbyder den bedste rådgivning, vi har faguddannet personale indenfor alle varegrupper 

● Vi besvarer din e-mail og ringer altid tilbage 

● Vi har en af Danmarks bedste VVS butikker inden for vores fag, med kvalitets produkter og hurtig levering 

● Vi er frie og uafhængige af enhver form for sammenslutninger

● Hos os kan du lave serviceaftaler på dine produkter, så du er garanteret service inden for kort tid

● Du kan handle i alle vores afdelinger 

● Vi videreuddanner personalet løbende, i takt med udviklingen    

● Vi har ingen ekstra omkostninger i form af ekspeditionsgebyr, eller anden omkostningsform 

● Hos os har service førsteprioritet, som et “teamwork”, “Du er Schumacher, vi er teamet”.
 Målet er TIK: ”Total Involvering i Kvalitet”

Fyns Vvs Center / Industrivej 4 / 5260 Odense / Tlf. 6597 2900 / info@fynsvvscenter.dk / www.fynsvvscenter.dk
Åbningstider: Mandag Lukket / Tirsdag-fredag 13.00-17.30 / Lørdag 10.00-13.00 / Søndag Lukket             

Engrossalg af vvs arktikler – også til private
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Tandkrusholder i rustfrit 
stål med mat krus inkl. 
moms 475,-

Håndklædehylde i rustfrit stål inkl. moms 945,-

Bruseskraber i rustfrit 
stål
inkl. ophængsbeslag
Inkl. moms 155,-

Sæbeskålholder i rustfrit 
stål med mat glas 
inkl. moms 445,-

Papirholder i rustfrit stål
inkl. moms 245,-

Håndklædestang i rustfrit stål inkl. moms 395,-

Easy Drain
fliserende

FRA 1.999,-

Alle varer
NU 99,-

Avanti
toilet med sæde

NU 999,-

Mora 
garden II 

Gårdposteventil

NU 559,-



ERHVERV FYN

22 · ERHVERV FYN MARTS 2009

 

– 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

U-nite  bord
Design: Rønnov og Furnid

3107  stol
Malet bøg

Design: Arne Jacobsen

WWW.BILPLEJE- ODENSE.DK
– vi tager os kærligt af din bil…

Vask · rengøring · støvsugning 
motorvask · sæderens

lugtfjernelse · vinylbehandling 
lakrens · polering · lakforsejling mm.

 

Bilpleje Odense v/ Joran Lilholm · Ågade 17 · 5270 Odense N
Tlf. 65 90 84 80 · kontakt@odensebiler.com

Se hvad vi mere kan tilbyde på: www.bilpleje-odense.dk

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

FYNS MINITRAKTOR
v. Jens Jørgen Viby 

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

www.fynsminitraktor.dk

K IOTI - STIGA - JONSER ED OG TEX AS

KIG IND 

ELLER RING 

OG HØR 

NÆRMERE

Svarer til kr. 2.498,75 inkl. moms.

                          GD 930 S100 kr.  3.195,-
Vi køber din gamle støvsuger for kr.  1.196,-

Du får fantastiske GD 930 S100 for kr. 1.999,-

-
-

,-

BYT TIL NYT 
Få 1.196,- for den gamle

Vi har kaldt den verdens bedste støvsuger til professionel rengøring i 
mange, mange år. GD 930 S100 er topmoderne med super god HEPA  
filtrering, der tilbageholder alt ned til og med bakterier. Desuden er den 
forsynet med alt det bedste udstyr, og som gratis ekstra tilbehør et  
kombinationsmundstykke.

B

Vi har kaldt den verdens bb db dVVVi h k ldt d d bVi h k ldt d d b

Østergade 66-68 · 5000 Odense C · Tlf. 66 14 63 00
ft@frank-toyota.dk · www.frank-toyota.dk
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Kene redder virksomheder 
i problemer
Sidste år indgav Kene 
Erhvervsservice et 
større antal  
betalingsstandsninger 
på vegne af forskellige 
virksomheder. Men 
fælles for dem er, at 
alle overlevede krisen 
og i dag har styr på 
økonomien

Rigtig mange virksomheder 
mærker i disse måneder kri-
sen kradse. Flere og flere må 
gå i betalingsstandsning og 
seks ud af ti af de virksom-
heder, der vælger at gå i be-
talingsstandsning ender ef-
terfølgende i en konkurs, der 
har voldsomme konsekvenser 
både økonomisk men også 
personligt.

Men så galt behøver det ikke 
at gå. Sidste år indgav Kene 
Erhvervsservice rigtig mange 
betalingsstandsninger på veg-
ne af firmaer af forskellig art, 
og hver eneste firma overleve-
de krisen og er i dag i stand til 
at betale deres regninger.
– Jeg kan selvfølgelig ikke 
love, at vi kan redde alle virk-
somheder, for det er der ingen, 
der kan. Men vi kan hjælpe 
rigtig mange. Især hvis de 
kommer til os før læsset er 
væltet helt, fortæller Søren 
Pristed, der er direktør i Kene 
Erhvervsservice.
Ifølge Søren Pristed er pro-
blemet med betalingsstands-
ninger at de ofte er så dyre 
for virksomheden, at det der 
burde være en time out i ste-
det bliver det sidste skub ud 
over kanten.
– Når vi behandler en beta-
lingsstandsning sammen med 

vores advokatforbindelser, er 
det os der modtager bilagene, 
sorterer dem og scanner dem 
ind. Så mailer vi dem til ad-
vokaten, der godkender dem, 
hvorefter vi betaler regnin-
gerne. Det er først og frem-
mest en meget hurtigere måde 
at gøre det på, men det er også 
en væsentlig billigere måde, 
og det gør at alle vores kun-
der indtil videre har kunnet 
fortsætte deres forretning. Vi 
skal jo huske på, at formålet 
med en betalingsstandsning 
er at genrejse virksomheden.

Service for alle

Men Kene Erhvervsservice 
tilbyder naturligvis hjælp til 
alle virksomheder. Også dem, 
hvor økonomien ser ud, som 
den skal.
Firmaet består af fem regn-
skabsuddannede medarbejde-
re, og der er også tilknyttet en 

Kene Erhvervsservice · Søren Pristed
Cikorievej 28 · 5220 Odense SØ

post@kene.dk · www.kene.dk

revisor og en advokat, så alle 
udfordringer kan klares.
Kene Erhvervsservice tilbyder 
at klare alle bogføringsmæs-
sige opgaver for alle typer 
virksomheder.
– Vi kan lave regnskaber, køre 
løn, lave momsregnskaber og 
indberette til Skat, sørge for 
at sende regninger og ryk-
kere ud og så videre, fortæller 
Søren Pristed og understre-
ger, at hvert enkelt firma får 
skræddersyet sin helt egen 
løsning.
– Alle firmaer er forskellige, 
og de kan vælge at vi skal tage 
os af enkelte opgaver eller at 
vi skal tage os af det hele. Alt 
kan lade sig gøre, og det be-
tyder at virksomhederne kan 
bruge deres tid og energi på 
det, de er gode til, og overlade 
en stor del af administratio-
nen til os, forklarer Søren Pri-
sted.
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Det siges, De laver god 
mad på Mølle Kroen

FEST TIL FAST PRIS
velkomstglas - 3 retters menu

gode vine - kaffe - natmad 
 Selskabslokaler fra 15 - 160 personer kr. 500,-

Buffet 2009
Hvidløgsstegte kæmperejer med frisk mango
Spinatroulade med ørredmousse, hertil limedressing
Kyllingesalat med grana og ristede pinjekerner
Hjemmebagt brød

Rosastegt kalvecoulotte, hertil mild pebersauce
Svinemørbrad fyldt med pesto og bacon
Ratatouillekartofler vendt i krydderurter
Italiensk cocottekartoffel med basilikum og ost
Ravioli i rucolacreme
Fetasalat med sugarsnaps og semidry tomater
De fire årstiders salat
Æbletzatziki pyntet med ovnbagt æble
Hjemmebagt brød

Luksus pæretærte med marcipan, hertil chantillycreme med 
passionsfrugt
Chokoladekage med chokoladecreme og bær
Vanilleis med ristede pistacienødder, hakket chokolade og hind-
bærsirup på bagt nøddebund
Sæsonens friskskåret frugt

Pris pr. couvert ud af huset 250,- min. 15 couverter

TILKØB:
Ovnbagt pestolaks med porredressing kr. 15,- pr. couvert.
Sprængt lammefilet kr. 20,- pr. couvert.        

Spændende buffeter og menu-sammensætninger, 
god mad lavet helt fra bunden og ikke mindst 
et godt rygte, får bestillingerne til at trille i 
land ved Mølle Kroen i Bullerup, hvor man både 
kan holde selskaber og bestille mad ud af huset

– Vi har hørt, I laver god mad, så vi vil gerne høre lidt mere. Sådan 
lyder det typisk, når en ny kunde ringer til Helle og Søren Grøn-
ning, der i de sidste ni år har forpagtet Mølle Kroen i Bullerup.
– Og så plejer vi at sige, at det har vi også hørt, smiler Søren Grøn-
ning, for selvom parret, der netop har købt Mølle Kroen, er stolte af 
den mad, der bliver tryllet frem i deres køkken, er det ikke noget de 
praler med.
– Vi har det bedst med, at det er andre, der vurderer kvaliteten, 
og vores kunder har som oftest fået os anbefalet af andre, og det 
sætter vi stor pris på. Det betyder også, at vi ikke annoncerer så 
meget, men til gengæld gør vi meget ud af, at holde en høj standard, 
så vores kunder vil blive ved med at anbefale os, forklarer Søren 
Grønning.

Renovering forude

Efter ni år som forpagtere af Mølle Kroen har Helle og Søren Grøn-
ning netop valgt at købe stedet, og det betyder, at de nu for alvor er 
i gang med at lægge planer.
– Først og fremmest vil vi have renoveret indgangspartiet og toilet-
terne. Men vi har også planer om en udvidelse af køkkenet og reno-
vering af de tre selskabslokaler, fortæller Søren Grønning, der reg-
ner med at sætte de første hold håndværkere i gang til sommer. Og 
går alt vel står Mølle Kroen nyrenoveret indenfor de næste par år.
– Det er noget vi har ventet rigtig længe på, så vi glæder os meget 
til at komme i gang, understreger Søren Grønning.
Kvaliteten er i top, og det er kun friske råvarer, der bliver anvendt i 
køkkenet. De to indehavere, der begge er uddannet kok, gør nemlig 
meget ud af, at menukortet skal være både alsidigt og spændende.
– Der skal både være de traditionelle retter og de mere utraditio-
nelle, og skulle en kunde have nogle ønsker, der ikke står på kortet, 
så er det ingen hindring. Vi laver al vores mad helt fra bunden, så i 
princippet kan alt lade sig gøre, siger Søren Grønning.
Når weekenden banker på er de tre selskabslokaler fyldt med 
festglade mennesker. Hvert lokale rummer mellem 15 og 180 
personer, så der er plads til både store og små sammenkomster.  
Og det samme gælder, når maden leveres ud af huset.
– Vi klarer både stort og småt, så uanset om der er tale om en tre-
retters menu til tolv eller en stor reception/fest i virksomheden til 
500 personer, så leverer vi alt fra service og bordækning til betje-
ning samt en lækker menu, slutter Søren Grønning.
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der er ingen øvre grænse for, hvor mange der 
kan tilføjes. Og selvfølgelig betaler man altid 
kun for det antal telefoner, man har. Det er 
det samme med funktionerne i Con E Call. 
Telefonsystemet har nogle få standardfunk-
tioner. Derudover bestemmer man selv, hvil-
ke funktioner man vil have.  

Con E Call er nemt at bruge 

»Telefoni skal bare virke, og det skal ikke 
optage unødvendigt meget af kundernes tid. 
Derfor står vi for al drift og vedligehold af 
telefonsystemet. Kunden skal ikke bekymre 
sig om noget som helst,” fortæller Michael 
Kørschen fra Con E Com. Han forsætter, ”vi 
har også sørget for, at Con E Call er nemt at 
bruge i hverdagen. For eksempel er det nemt 
at tilkoble og flytte telefoner.«  

Let at få IP-telefoni til at virke

»Desværre møder vi stadig nogle, der er skep-
tiske overfor IP-telefoni. De har typisk hørt 
om andre, der har haft problemer med det, 
men det er faktisk ret nemt at få IP-telefoni 
til at fungere,« fortæller Michael Kørschen. 
»Virksomhedens datanetværk og den an-
vendte internetforbindelse skal opfylde nogle 
få krav. Og her har Con E Com en stor fordel 
som leverandør af IP-telefoni. Vi har medar-
bejdere, der har arbejdet med datanetværk i 
mange år, så det kan vi også sørge for.« 

»Vi spørger også altid til virksomhedens data-
netværk, når vi taler med nye kunder. Vi vil 
være sikre på, at det er egnet til IP-telefoni, 
så de får en løsning, der virker fra dag et.” Det 
siger Michael Kørschen, inden han slutter af 
med at fortælle, ”har man lyst til at høre mere 
om Con E Call og IP-telefoni, er man selvføl-
gelig altid velkommen til at kontakte mig, så 
vi kan få en uforpligtende snak.«  

IP-telefoni kan 
ses på bundlinien

Con E Call er et telefonsystem til 
IP-telefoni, der passer til både 
små og store virksomheder. Det 
er nemt at bruge, og kan altid 
tilpasses til virksomhedens  
aktuelle behov    

»Telefoni er utrolig vigtig for alle virksomhe-
der. Når kunderne ringer, skal det være nemt 
for dem at få fat på en medarbejder, der kan 
hjælpe dem. Samtidig er der ingen grund til 
at betale mere for telefoni, end højst nødven-
digt.« Det fortæller Michael Kørschen fra 
Con E Com, der er virksomheden bag Con E 
Call. Med IP-telefoni er der således en del at 
spare på både abonnementer og samtaleud-
gifter. For virksomheder med flere adresser, 
mange udlandssamtaler eller medarbejdere 
med hjemmearbejdspladser vil der være sær-
ligt store besparelser.  

Pc-omstillingsbord sikrer hurtig  
behandling af indgående opkald

»Det mest spændende ved Con E Call er dog, 
at det kan hjælpe med at effektivisere ar-
bejdsgangene og forbedre kundeservicen,« 
fortæller Michael Kørschen. For eksempel 
er pc-omstillingsbordet et godt værktøj til 
hurtig og effektiv behandling af indgående 
opkald. Og hvis Con E Call integreres med 
andre it-systemer, kan medarbejderne for ek-
sempel spare tid, ved at oplysninger om kun-
derne automatisk kommer frem på skærmen, 
når de ringer. 

Betaler kun for det man har brug for

Con E Call er en fleksibel løsning, der kan 
udvikle sig i takt med virksomheden. Antal 
telefoner kan tilpasses med en ad gangen, og 

Hjallesegade 45 · 5260 Odense S · Tlf. 70 11 20 19
www.conecom.dk · www.conecall.dk

www.conecall.dk

Michael Kørschen 
fra Con E Com A/S
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Stabilitet og alsidighed

Gartnergruppen
Tassovænget 7
5260 Odense S
Tlf. 31 21 00 06

info@gartnergruppen.dk
www.gartnergruppen.dk

Gartnergruppen, der grundlagdes i 2005 af  
Lars Styrbak, er en stabil all round 
anlægsgartner virksomhed, der løser alle  
typer anlægs- og vedligeholdelsesopgaver  
– både hos privat- og erhvervskunder

»Gartnergruppens opgavefelt spænder lige fra totalløsninger 
omkring etablering af nye haveanlæg og grønne udenomsarea-
ler til en lang række service- og vedligeholdelsesopgaver. De om-
fatter blandt andet lugning og græsslåning samt klipning og be-
skæring af buske og hække« fortæller indehaver Lars Styrbak. 
»Kundekredsen, der hidtil mest har bestået af private, omfatter 
hele Fyn med udgangspunkt i Odense. På det seneste har vi set 
en stabil vækst i antallet af erhvervskunder.« 

Fra topkapning til belægningssten

»Udover mig selv tæller Gartnergruppen to dygtige og stabile 
medarbejdere. Deres specialer er vedligehold samt anlæg og træ-
pleje. Sidstnævnte område omfatter blandt andet disciplinerne 
beskæring, topkapning og fældning. Et helt nyt aktivitetsom-
råde i vores regi er salg af fliser og spændende belægningssten, 
man ikke støder på i den traditionelle detailhandel på området. 
Gartnergruppen måler op og afgiver tilbud ude hos kunden. Vi 
går ind for god kommunikation hele vejen fra tilbudsgivning og 
salg til implementering og service. Alle interesserede – virksom-
heder såvel som private - er velkomne til at kontakte os og høre 
mere om vores spændende grønne tilbud.« 

A-udlejning
Udlejning af:

• Telte

• Partypavilloner

• Borde & stole

• Kandelabre 

• Flag-Alléer 

• Røde løbere 

• Service

Tlf. 66 12 29 27
www.audlejning.dk

Teglværksvej 25 · 5220 Odense SØ 
Tlf. 66 12 29 27 · info@audlejning.dk

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

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

Firmabeklædning

Mærkevarer

Tryk

Broderi

Egen skrædder



Godt håndværk i generationer

Ole Larsen startede i 
1985 sit eget  
tømrerfirma i Odense. 
Dengang var han på 
egen hånd, men siden 
har sønnerne Anders 
og Peter Larsen  
overtaget virksomheden, 
der i dag tæller seks 
mand

Nu er det snart 25 år siden 
Ole Larsen startede sit eget 
tømrerfirma. 
– Det var et enmandsfirma 
fra begyndelsen, men senere 
kom Peter og jeg til , fortæller 
Anders Larsen 
Han selv blev en del af fade-
rens firma umiddelbart efter 
stormen i december 1999.
– Der var en masse skader og 
en masse tage, der var fløjet 
af, så far havde mere arbejde 
end han kunne overskue, og  
ringede derfor til mig, forkla-
rer Anders Larsen.
Og allerede året efter fulgte 
Peter Larsen trop, så alle tre 
i dag arbejder side om side 
under navnet Tømrer og sned-

kermester Ole Larsen & Søn-
ner Aps. 
På papiret har Peter og An-
ders overtaget virksomheden, 
men Ole er langtfra uden ind-
flydelse.
– Til daglig passer han en del 
af de boligforeninger, vi har 
som kunder, og vi gør selvføl-
gelig også brug af hans erfa-
ring på andre områder, for-
tæller Anders Larsen.
Udover Ole, Anders og Peter 
Larsen består firmaet af yder-
ligere tre tømrersvende, der 
hjælper med at løse de mange 
opgaver. Indtil videre er der 
nemlig ikke tomme felter i or-
drebogen.

Godt håndværk

– Vi får stadig nye ordrer ind, 
og har i det hele taget nok at 
lave, så det er meget tilfredsil-
lende. Men vi har også en bred 
og stabil kundekreds som er 
bygget op siden far startede i 
85, forklarer Peter Larsen.
For dengang var prioriterin-
gen ligesom nu, at håndvær-
ket skal være i orden.
– Tingene skal laves ordent-
ligt. Det skal være, som man 
selv ville have det der hjemme. 
Det lægger vi meget stor vægt 

på, understreger Anders Lar-
sen, der huserer i værkstedet 
på Fårebjergvej.
– Vi servicerer nogle bolig-
foreninger og et par skoler og 
børnehaver for kommunen. 
Men derudover har vi først 
og fremmest rigtig mange 
privatkunder, der skal have 
udført renoveringsopgaver, tag-
lægning og skift af døre og 
vinduer.
– Og så laver vi også butikker 
og  inventar der til, og vi er 
også gået i gang med at lave 
trapper, fortæller Anders Lar-
sen.
– I det hele taget laver vi stort 
set alt inden for tømrer og 
snedker fagets rammer, tilfø-
jer Peter Larsen.

Tømrer og snedkermester Ole Larsen & Sønner Aps · Fårebjergvej 38 · 5250 Odense SV 
Anders og Peter Larsen · Tlf. 65 92 08 87 · Mobil 40 28 88 87 · Mobil 21 65 19 07 · Peterlarsen10@hotmail.com
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FREUND

Porttelefonanlæg
Videosystemer
m/farvemonitor.
Adgangskontrol.
Modulopbyggede
dørstationer i stål

Røgalarmer
og varmemeldere til 230 V
inkl. batteribackup. Sokler
med/uden relæ. Trådløse
sokler til sammenkobling
af flere alarmer.

Panikbelysning og nødbe-
lysningsarmaturer til
montering på væg og loft.

Se mere på www.freund.dk

Skoleradioanlæg  Varslingsanlæg  Videoanlæg
Scoringsanlæg  Talevarslingsanlæg  Kaldeanlæg

Højttaleranlæg  Trædemåtter  Trækkontakter  Uranlæg

FREUND ELEKTRONIK A/S
Fuglebakken 119 - 5210 Odense NV - Tlf. 66 16 24 14
Fax 66 16 29 44 - freund@freund.dk - www.freund.dk

Rørpostanlæg

Ø 63-300 mm anlæg.
Hospitaler - Pengetransport
Supermarkeder - Industri eller glas. Postkasser.

NYHED

Teknikvej 15 · 5260 Odense S · Tlf. 66 15 47 33
tes@t-e-service.dk · www.t-e-service.dk

■ Alsidig anlægs- og plejeafdeling
■ Effektiv vinterbekæmpelse
■ Tilsyn, vedligehold og reparationer

30 år som vognmand

Ingenting kommer af sig selv. 
Det er sloganet for Lasse 
Vognmand A/S og firmaets 
indahaver og stifter Lasse 
Sørensen taler af erfaring. 
For 30 år siden startede han 
vognmandsvirksomhed op med 
en enkelt lastbil og ham selv 
bag rattet. Siden er firmaet 
vokset betragteligt og i dag 
råder Lasse Vognmand over 
ikke mindre end 47 lastbiler 
og mere end 50 ansatte der 
i fællesskab servicerer de 
mange kunder, der benytter 
firmaet.
Og det er først og fremmest 
entreprenører og andre er-
hvervsdrivende, der ringer 
til Lasse Vognmand, når der 
skal leveres grus eller jord til 
byggepladserne rundt om i 
landet. Men også private får 

til tider leveret grus eller sten 
til den nye indkørsel eller ter-
rasse.
Og også hele pavilloner kan 
transporteres fra den ene by 
til den anden.
– Vi har mange kran- og grab-
biler. Og vi har fire store kra-
ner og fire lidt mindre, og de 
to største kan flytte pavilloner 
så folkene på byggepladserne 
har ordentlige forhold i pau-
serne, forklarer Lasse Søren-
sen.

Passion for lastbiler

Udover de 47 lastbiler, der 
indgår i firmaet, har Lasse 
Sørensen også en veteranlast-
bil, der kun kommer på gaden 
ved særlige lejligheder. Denne 
lastbil blev købt, da Lasse Sø-
rensen mødte sin kone for 40 

år siden, og den bliver passet 
og plejet. 
Lasse Sørensen lægger nem-
lig ikke skjul på, at lastbiler 
er hans store passion.
– Det her er en livsstil. Enten er 
man med 100%, ellers kan man 
godt glemme det, fastslår han.
Det store kørekort fik han selv 
den dag han fyldte 18 år og si-
den har han arbejdet med de 
store maskiner.
Det betyder også at firmaet 
har en stabil kundekreds, der 
har kendt Lasse Vognmand i 
mange år.
– Vi har mange gode og fa-
ste kunder, og derfor har vi 
ikke mærket så meget til kri-
sen. Faktisk har vi ansat nye 
chauffører i vinterens løb, så 
det går stadig den rigtige vej, 
vurderer Lasse Sørensen.

Lasse Vognmand A/S · Rågelundsgyden 11  · 5240 Odense NØ · Tlf. 65 95 13 00 · lasse@raagelund.dk · www.raagelund.dk

I år er det 30 år siden firmaet Lasse Vognmand A/S blev stiftet, og det 
er stadig Lasse selv, der sidder bag roret: til gengæld har han overladt 
chaufførtjansen til andre
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På Grønløkken 3 i Odense er 
der benzin i blodet og fart-
striber i håret, når der gives 
signal til start på Bowl’n’Funs 
toptunede gokartbane.

Som en del af en kæde med i alt 16 
centre fordelt  i Jylland og på Fyn, 
er kreativiteten stor og mulighe-
derne mange når der udveksles 
idéer og erfaringer centrene imel-

lem. Og da Bowl’n’Fun Svendborg 
havde så stor succes med deres 
350 meter lange gokartbane, valg-
te centeret i Odense at følge trop, 
og bygger deres egen 400 meter 
lange bane.

Materialer i bedste kvalitet
Da den nye gokartbane i Odense 
blev bygget i 2004, blev der ikke 
sparet på hverken materialer eller 
arbejdslyst. Hele sommeren igen-
nem gik 25 mand og knoklede 
i varmen, for at få banen færdig 
til højsæsonens start i oktober. 
Alle materialer blev valgt i bedste 
kvalitet, og opfylder fuldt ud kra-
vene til en ægte gokartbane. I alt 
1.600 ton grus blev kørt ind i den 
enorme gokarthal, for at skabe et 
solidt fundament for banens for-
skellige niveauer, og herefter blev 
der lagt den bedst egnede asfalt 
på banens i alt 400 meter. 

En majestætisk oplevelse
På banen i Bowl’n’Fun Odense er 
der masser muligheder for at give 
venner, kolleger eller måske din 
chef baghjul. Alle slags løb kan 
kombineres den lækre hverdags- 
eller weekendbuffet, bowling og 
amerikansk minigolf. Det mest 
populære når det kommer til fir-
maarrangementer og personale-
udflugter er minirace og Le Mans. 
Det er disse to løb der kan få kon-
kurrencegejsten til at blusse hos 
de fleste. Dette var også tilfældet 
da rygterne om gokartbanen gik 
i de kongelige kredse i Køben-
havn. Resultatet var et royalt be-
søg af prinsgemal Henrik, da han 
kom til Bowl’n’Fun Odense for at 
give sin livvagter og sin chauffør 
baghjul. 

Søndag - torsdag
Pris pr. person 134,-
Fredag, lørdag og helligdage
Pris pr. person 189,-
Priserne er ekskl. skoleje og kørehætte.
Kørehætte pris kr. 6,- pr. person.
Skoleje pris kr. 12,- pr. person

Book online på www.bowlnfun.dk

Tlf. 70 11 11 55
Grønløkken 3 · Odense C · www.bowlnfun.dk

Underholdningspakken
Med underholdningspakken
kan du prøve lidt af det hele.

Kombiner 3 aktiviteter og få nogle 
underholdende timer i fællesskab med

venner, gode kollegaer og familie.

Pakken indeholder:
1 times bowling - 12 min. gokart - 

12 huller amerikansk minigolf - Lækker snackkurv

Bowl’n’Fun · Grønløkken 3 · 5000 Odense C · 70 11 11 55 · www.bowlnfun.dk

Bowl’n’Fun Odense 
gi’r de andre baghjul. 
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FP Reklame Montage
En af den alsidige 
reklamevirksomheds 
primære forretnings-
kompetencer er 
totalindpakning af 
køretøjer i folie. På 
dette specialområde 
spænder firmaets akti-
vitetsfelt fra personbi-
ler til togstammer 

»FP Reklame Montage er 
specialiseret, når det gælder 
folieindpakning af biler i alle 
størrelser«, fortæller inde-
haver Flemming Pedersen. 
»Blandt de største kunder på 
dette område er Taxa Odense 
og Taxa Fyn. Sideløbende 
med folieindpakning af biler 
arbejder firmaet som under-
leverandør i et team, hvis 
speciale er totalindpakning 
af togstammer til DSB. Vi 
arbejder både med S-tog og 
landsdækkende tog, og netop 

nu påbegyndes arbejdet på 
5-6 nye togstammer.«  

Flermedielle  
reklameløsninger

Blandt de øvrige specialer er 
løsning af opgaver med flere 
reklamemedier – fra butiks-
facader, pyloner, bannere og 
lysskilte til profilbeklædning. 
I sidstnævnte kategori er FP 
Reklame Montage både leve-
ringsdygtig i broderi og tryk. 
Firmaets elegante beklæd-
ningssortiment, der kan anven-
des i alle forretningsmiljøer og 
under alle klimatiske forhold, 
er utroligt alsidigt. Endelig 
er FP Reklame Montage leve-
ringsdygtig i streamers af alle 
størrelser samt digitalprint i 
bredformat. Et voksende ak-
tivitetsområde er sol- og sik-
kerhedsfilm, der fungerer som 
anti-hærværks og graffiticover 
på alle glasoverflader – fra bil-
ruder til facader. Ring og hør 
mere om FP Reklame Monta-
ges store udbud af spændende 
reklameløsninger. 

Peder Wessels Vej 21B - 5220 Odense SØ

sparekassen 
Pengeinstituttet, der idémæssigt udspringer  
af JAK-bevægelsen, skiller sig først og  
fremmest ud fra sine nærmeste konkurrenter  
ved at have rentefrihed – både på ind- og  
udlånssiden – som primært værdi grundlag

»Folkesparekassen Odense er en del af en lille organisation med 
omkring 20 medarbejdere fordelt på tre afdelinger på landsplan«, 
fortæller afdelingsleder Hans Kjems. »Medarbejderstaben er bredt 
fagligt funderet – som de fleste af mine kolleger er jeg pengeinstitut-
uddannet. Vores korte kommunikations- og beslutningsveje sætter 
os i stand til at arbejde hurtigt, målrettet og fleksibelt. 

Det bedste fra to verdener

»Folkesparekassens drift hviler i sig selv«, fortsætter Hans Kjems. 
»Vi har ingen forpligtelser i forhold til aktionærer, men er derimod 
eksponenter for en på én gang bæredygtig og spekulationsfri øko-
nomi, hvis overskud sikrer vores selvstændighed. I den forbindelse 
skal det nævnes, at begrebet rentefrihed i vores regi er ensbetydende 
med en rente på 4% p.a.. I den daglige drift forener vi det bedste fra 
to økonomiske verdener, idet vi sideløbende med det rentefri princip 
opererer med traditionelle renter. Dermed kan vi tilbyde nye kunder 
at låne til en billig rente«.  

ØKOnto

Erhvervsmæssigt ligger Folkesparekassens primære fokus på min-
dre erhvervsdrivende – gerne med en økologisk indfaldsvinkel til 

Kronprinsensgade 7B · 5000 Odense C
Tlf. 66 11 22 31 · www.folkesparekassen.dk

dét at drive forretning. »Som et miljøbevidst og økologisk orienteret 
pengeinstitut er vi generelt interesserede i at fremme en positiv ud-
vikling på disse områder«, afrunder Hans Kjems. »Med en ØKOnto 
giver vi folk mulighed for at kanalisere deres penge over i et grønt 
kredsløb, hvor de indgår i en pulje, der lånes ud til grønne og bære-
dygtige projekter. Indskyderne orienteres løbende om, hvilke projek-
ter deres penge anvendes til. Alle er velkomne til at kontakte os og 
høre mere om rentefrihed og grønne økonomiske kredsløb.« 

SPAREKASSEN

ERHVERV FYN
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Nima Reklame ApS, 
der har et stort og 
solidt kundegrundlag, 
kan samtidig notere 
en stabil tilgang af 
nye kunder

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

mune samt en del andre kom-
muner, Jack & Jones, Bilka, 
Expert, Inspiration og mange 
store vognmandsfirmaer – Lil-
ler Trans, Eventyrbilerne m.fl. 
»Hele vores produktion er 
målrettet ét ganske bestemt 
formål; nemlig at få kunder-
nes budskaber, produkter og 
firmanavne kommunikeret ud 
til den store offentlighed«, 
fortæller indehaver Flem-
ming Jensen. »Når det gæl-
der midlerne til løsning af 
denne opgave, spænder vi lige 

fra bogstaver og logoer i alle 
materialer, former og farver 
over bannere, flag, vejskilte 
og bandereklamer til storfor-
matprint og autoreklamer. På 
autoområdet kan vi folieind-
pakke alt – fra hyrevognen 
og den lille håndværkerbil til 
skurvogne, trailere og hele 
lastvognstog.«

Øget synliggørelse til 
vores kunder 

»Ønsker man at fange folks 
opmærksomhed, må man 
tænke utraditionelt. Nima 
Reklame ApS står for origi-
nale løsninger, høj kvalitet og 
hurtig levering. Vi har en stor 
og unik egenproduktion af 
reklamemateriale af enhver 
slags. Netop nu er markedet 
for storformatprint i kraftig 
vækst, og på dette specialom-
råde er Nima Reklame ApS en 

meget stærk samarbejdspart-
ner. God profilering og effek-
tiv reklame letter hverdagen 
og bibringer vores kunder en 
øget synliggørelse af deres 
produkter, serviceydelser og 
firmanavne. Kig ind på vores 
hjemmeside – ring og hør nær-
mere.« 

Flere finder vej til  
Nima Reklame ApS 

Bødkervej 10 · 5750 Ringe 
Tlf. 62 27 23 30 

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

Kunst skal ses og opleves 
med hjertet
Udover at være et 
galleri med skiftende 
udstillinger af gæste-
udstillere, har jeg  
mit eget atelier her 
fortæller kunstneren 
og galleriejeren  
Per Buk 

Gallerie BUK ved Per Buk · Tved Kirkevej 11 · 5700 Svendborg · Tlf. 30 27 31 32 · pb@galleriebuk.dk · www.galleriebuk.dk

På den måde er galleriet unikt, 
da jeg som kunstner har en di-
rekte dialog med gæsterne  og 
kunderne. Det oplever jeg har 
stor betydning, specielt om-
kring bestillingsarbejder til 
private og udsmykninger til 
virksomheder.  

Livsglad kunst

Billedkunst og senest også 
skulpturer har altid været 
en vigtig del af Per Buks liv. 
Gennem en årrække har jeg 
arbejdet med maleriet som 
udtryksform af livsglæde. Fu-
glen og fabeldyrene gengives 
som symboler på menneskets 
positive sind. I malerierne ar-
bejder jeg med spontane kom-
positioner og gennemtænkte 
farvevalg. Mit budskab er at 
spejle og udfordre tilskuerens 
egen livsglæde. Bliver folk 

glade af at se på mine billeder 
har jeg nået mit mål. 

Virksomhedsudsmykning

Som kunster kan jeg tilbyde 
alt fra enkeltværker til total-
udsmykninger som en del af 
indretningen til nystartede 
virksomheder, men også ved 
udskiftning og renovation, 
hvor virksomheden samtidig 
gerne vil investere i kunst. 
Jeg arbejder meget med at 

skabe harmoni og tilføje lo-
kalerne et godt arbejdsmiljø. 
Glad kunst på væggene har 
ofte en positiv effekt på ar-
bejdsmiljøet og trives på lige 
fod med tekniske hjælpemid-
ler.  Det at komme i nogle dej-
lige harmoniske omgivelser 
smitter af på arbejdsmiljøet 
og giver mindre stress, mere 
arbejdsglæde, færre sygedage 
og i længden en sundere virk-
somhed.  

Kunstneren i dialog

En spændende udfordring var 
en bestillingsopgave for en 
kunde som gerne ville have 
sine definerede forretnings-
værdier inkorporeret i kunst-
værkerne. Dette bevirkede at 
firmaet nu kan præsentere sig 
på en helt anden måde overfor 
kunder og nye medarbejdere.   



Gausta- art. 7261
Fleecejakke til herre
Str: S - 2XL
Antal: Min. 50 stk
Pris: Kr. 89,- /stk

Rondane - art. 7271
Fleecejakke til dame
Str: S - XL
Antal: Min. 50 stk
Pris: Kr. 89,- /stk

Nelson - art. 890
Unisex softshelljakke
Str: XS - 6XL
Antal: Min. 25 stk
Pris: Kr. 229,- /stk

Forest - art. 8811
Rygsæk
Antal: Min. 50 stk
Pris: Kr. 49,- /stk

Puerto Rico - art. 5124
Handlenet
Antal: Min. 1.000 stk
Pris: Kr. 5,50 /stk

Alle priser er excl. moms / ab. lager. Tilbudene er gældende til den 30/4-2009.

Art. 7261/7271

Art. 890

Art. 5124

Art. 8811

Showroom & Salgskontor:
Gejlhavegård 23
DK-6000 Kolding

Banemarksvej 50 E
DK-2605 Brøndby
(Besøg efter aftale)

Tlf.: +45 75 75 25 75
Fax: +45 75 75 95 75
E-post: ide@idegroup.dk
Web: www.idegroup.dk

Leveres i
mange flotte

farver!

Spar op
til 35%

Forårstilbud
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1-1 Graphic Source
Færdig materiale mangler
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MBÆK
BYG & MONTAGE 

 Privat- og erhvervskunder

 Døre/vinduer

 Termoruder

 Garageporte

 Alu montage

 Facader

 Nedbrydning

 Alt i tømrerarbejde

 Små, som store opgaver

 

TELEFON 20 74 63 66
Martin Bæk Rasmussen · Hvileholmsvej 23 · 5550 Langeskov

Årslev Smeden ApS 

»Blandt vores primære styr-
ker er stor fleksibilitet og 
omstillingsevne i forhold til 
kundernes behov«, fortæller 
indehaver Tommy Rytter. »Et 
speciale, der netop nu genere-
rer stigende aktivitet er repa-
rations og renoveringsopgaver 
på halmkedler og stokeranlæg 
– en opgavetype der kræver 
stor faglig ekspertise og vilje 
til at udføre »sort arbejde«, 
idet hele brandkammeret skal 
udskiftes«, smiler Tommy Ryt-
ter. »Renoveringerne udføres 
ofte som underentrepriser for 
vvs-firmaer. Årslev Smeden er 
salgs og servicecenter for Pas-
sat, som er pille og halmfyrs-
branchens svar på Jaguar. 
Både i forbindelse med reno-
vering, salg og service kører 
vi over hele landet, og på det 
seneste har vi oplevet en stor 
tilgang af nye kunder – blandt 

Årslev Smeden ApS 
Håndværkervangen 5 

5792 Årslev 
Tlf. 28 57 30 91 

aarslevsmeden@mail.dk
www.aarslevsmeden.dk

andet tømrere, murere, entre-
prenører og vvs’ere.«

Fra museer til lufthavne

»Årslev Smeden har netop 
leveret stål til bærende kon-
struktioner hos LIDL på Ny-
borgvej i Odense. Nu er vi 
gang med renoveringen af den 
gamle smedje på Hudevad Ra-
diatorfabrik. Den omdannes 
til arbejdende museum drevet 
af en kreds af frivillige, hvor-
af mange er tidligere smede. 
Til Odense Tekniske Gymna-
sium leverer vi stålkonstruk-
tioner til tage og trappetårne, 
og til Kastrup Lufthavn gæl-
der det stål til elevatortårne. 
Til STARK/Baagøe & Riber i 
Svendborg leverer vi ståltrap-
per til trælastens ny domicil 
på Rødeledsvej. Årslev Sme-
den betjener en stor og vari-
eret kundekreds.« 

Ved etableringen i april 2007 lå firmaets hovedfokus på klassisk  
smedearbejde, men i dag er arbejdsfeltet udvidet betydeligt. Hurtige  
stålleverancer til konkurrencedygtige priser er nu det største speciale

En moderne optiker kan mere,  
end man på forhånd regner med

Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg
Telefon 62 22 30 01
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Paradis for VVS-entutiaster

Med en bugnende udstilling 
på ikke mindre end 500 kva-
dratmeter, er der nok at se på, 
hvis man besøger VVS Cente-
ret, der er beliggende tæt ved 
Rosengårdscentret i Odense. 
Her kan man finde alt fra 
komplette bad-miljøer og luk-
suriøse spabade til blandings-
batterier og specielle paknin-
ger. Kort sagt alt, hvad man 
skal bruge, når der skal laves 
et nyt badeværelse eller andet 
VVS-arbejde.
Og det er ofte private med 
drømme om et nyt badeværel-
se, der besøger butikken.
– Vi handler direkte med pri-
vate kunder uden noget fordy-
rende mellemled, og det gør, 
at vi kan holde et fornuftigt 
prisniveau, forklarer Klaus 
Enggaard, der er én af VVS 
Centerets indehavere.
Men selvom prisen er i orden, 
skorter det ikke på service og 
kvalificeret rådgivning.
– Alle vores medarbejdere i 
butikken er VVS-uddannet, 
så de er kompetente til at 
vejlede og rådgive, hvis kun-
den har spørgsmål. Og har de 
brug for yderligere hjælp, kan 
vi også klare det, fortæller 
Klaus Enggaard.
For ud over butikken består 
forretningen også af tre VVS-
installatører, der kører ud til 
kunderne.
– Vi laver både totalentrepri-
ser og mindre opgaver. Og hvis 
en kunde selv har lavet alt det 
VVS-arbejde, han må ifølge 
loven, tager vi også gerne ud 
og kontrollerer og godkender 
arbejdet, forklarer Klaus Eng-
gaard.

Skal man kun have hjælp til 
godkendelsen af det næsten 
færdige arbejde, kræver det 
dog, at man har købt materia-
lerne ved VVS centeret.
– For så ved vi, vi kan stå inde 
for kvaliteten, understreger 
Klaus Enggaard.

Internetbutik på vej

Udover den imponerende fy-
siske butik på Børstenbin-
dervej, er Klaus Enggaard 
og hans kompagnoner ved at 
være klar med en internetbu-
tik, hvor kunderne kan finde 

og bestille flere tusinde varer 
uden overhovedet at forlade 
sofaen.
Internetadressen er www.bil-
ligvvs.com og allerede nu lig-
ger rigtig mange varer klar 
på siden, og flere vil komme 
til i den kommende tid.
Det er dog ikke meningen at 
websitet skal overtage forret-
ningen helt.
– Hjemmesiden er tænkt som 
et supplement. Det er stadig 
butikken der er vores primæ-
re forretningsområde, under-
streger Klaus Enggaard.

VVS Centeret · Børstenbindervej 10 · 5230 Odense M 
Tlf. 63 10 50 25 · info@vvscenteret.dk ·  vvscenteret.dk

Et kæmpe udvalg af badeværelses udstyr og VVS-komponenter trækker kunder til VVS Centeret på  
Børstenbindervej, der gerne betjener både gør det selv-folket og dem, der har brug for professionel hjælp

ERHVERV FYN



E-mail: info@vvscenteret.dk · www.vvscenteret.dk TOTALENTREPRISE  - en pris = et badeværelse!

Børstenbindervej 10 · 5230 Odense M
Tlf. 63 10 50 25 · Fax 63 10 50 35 
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Carl Blochs Vej 

DIREKTE SALG TIL PRIVATE

Hvorfor dog handle på nettet?

VI UDFØRER OGSÅ VVS ARBEJDE OG TOTALENTREPRISER

R
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VI HOLDER FERIELUKKET I UGERNE 29 OG 30

Gustavberg 
Nordic toilet
Skjult lås 
m/ceramic plus
inkl. sæde
Monteret pris 

2.995,-

OLDER FERIELUKKEOLDER FERIELUKKE

rg 
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New York 
boblebad 
182 x 124 cm

Groke Eurosmart
håndvaskebatteri 
m/ løft op

NU 495,-

V & B Omnia 
hængeskål 
med ceramic plus

NU 1.695,-

Kom og hent 
de gratis 
rabatkort på 

15% 
i butikken

Gælder til alle ikke nedsatte varer

Oras Electra 
berøringsfri 
armatur
Vejl. udsalg 
3.067,-

NU 1.895,-

Før: 2.622,-

Wellmore NU 
I VVS Centret

Anne 
dampkabine
95 x 95 14.900,-24.900,-
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Revisorer kan også have 
det sjovt
Fagligheden er i højsædet, men det der for  
alvor sætter dagsordenen i den travle hverdag 
er smil, nærvær og personlig kundebetjening, 
det trækker nemlig de bedste medarbejdere til

Regnskaber, skattetekniske detaljer og virksomhedsrådgivning 
lyder umiddelbart kedeligt, men sådan behøver det ikke at være. 
RevisorGruppens tre partnere Lilly Jeppesen, Eva Kristensen 
og Jørn Skaarup Christiansen har mere end 20 års erfaring i 
revisions- og rådgivningsbranchen.
»Vi lægger stor vægt på, at det skal være sjovt at gå på arbejde. 
Vores dygtige og højt kvalificerede medarbejderstab på 14 er bredt 
fagligt funderet. De fleste har HD-baggrund eller er ved at få det. 
Medarbejderstaben tæller også en skatterevisor, der kender lov-
givningens krinkelkroge som sin egen bukselomme«, fortæller 
medindehaver af RevisorGruppen Jørn Skaarup Christiansen. 

Firma i vækst

»Sideløbende med mit arbejde her er jeg formand for DanRevi 
– en landsdækkende netværksgruppe bestående af 12 firmaer 
indenfor branchen«, fortsætter Jørn Skaarup Christiansen. »Vi 

samarbejder blandt andet om diverse former for medarbejder-
uddannelse og kan trække på hinandens ressourcer omkring 
større opgaver. RevisorGruppens kundekreds spænder fra små 
håndværksfirmaer til store virksomheder med mange ansatte. 
Selv er vi en mellemstor revisionsvirksomhed, der i kraft af vo-
res medlemskab af DanRevi også er i stand til at matche store 
kunders behov, afrunder Jørn Skaarup Christiansen. ”De vig-
tigste fællesnævnere for betjeningen af vores vidtspændende 
kundekreds er, at vi er meget bevidste om vores ansvar, og at 
faglighed er et begreb vi vægter utroligt højt.« 

 Farve X-perten Farve X-perten Farve X-perten Farve X-perten Farve X-perten 
 Svendborg Odense SØ Ringe Fåborg Bellinge
 Ørbækvej 13 Cikorievej 15 Brogårdsvej 12 Jernbanegade 5 Markedspladsen
 Tlf. 62 22 44 90 Tlf. 66 14 78 82 Tlf. 62 63 30 14 Tlf. 62 61 77 48 Tlf. 65 96 24 22 

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

Vestergade 165A 1. sal · 5700 Svendborg · Jørn Skaarup Christiansen, Lilly Jeppesen og Eva Kristensen
Tlf. 62 22 02 12 · info@revigruppen.dk · www.revigruppen.dk
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Model: Höner DX 112,6 m2

+ uudn. overetage 72,1 m2.

Pris i henhold til leveringsbeskriv else, 
inklusive levering og montering af 
standardfundament, køk ken- og 
garderobeindretning, hårde hvidevarer, 
centralvarme, varmepumpe, lavenergi-
glas, indvendig maling og tapetsering, 
gulvbelægning samt el- og VVS-
installationer. 
Kvist er et tilvalg.

1.056.500,-
 inkl. moms

Vores forretningsidé er god kvalitet til lav pris. Hemmeligheden er 

den, at vi styrer hele produktionen fra råmateriale til færdigt hus. 

Mere end 30.000 familier har købt hus af os.

hent prisliste på www.alvsbyhus.dk



Ved etableringen i 1996 havde 
DANESP lokaler i tilknytning 
til indehaver Roberto Arria-
gas private hjem på Fåborg-
vej i Odense. Da pladsen på 
grund af succes blev for trang, 
flyttede firmaet til hjørnet af 
Middelfartvej og Grønløkke-
vej, og det er herfra, man nu 
er flyttet til Børstenbindervej.  

Fantastisk placering med 
nye muligheder

»Selvom DANESPS udstil-
ling på Middelfartvej på alle 
måder er tidssvarende, var 
det ikke svært at beslutte sig 
for at flytte«, fortæller inde-
haver Roberto Arriaga. »Vi 
har opnået en fantastisk god 
placering lige i nærheden af 
Rosengårdscentret og Harald 
Nyborg og tæt på det nye store 
IKEA. Ydermere har vi fået et 
tiptop moderne udstilling, der 
er næsten tre gange så stort 

som det på Middelfartvej. 
Sidst men ikke mindst kan 
udstilling og lager forenes på 
samme adresse. Vi har mas-
ser af nye muligheder. Ud over 
at danne ramme om salget 
af klinker og fliser er udstil-
lingen ideel, når det gælder 
præsentation af komplette løs-
ninger til badeværelset. Kun-
derne kan nu købe alt til det 
nye badeværelse samme sted 
– fliser, baderumsmøbler, sa-
nitet, armaturer og badevæ-
relsestilbehør.«

Nye spændende  
arrangementer

En stor kundegruppe er mure-
re, entreprenører, ejendoms- og 
byggefirmaer. I forhold til det-
te segment byder det ny 1000 
kvadratmeters udstillingslo-
kale på store muligheder for 
at afholde spændende arran-
gementer til præsentation af 
vores store sortiment. Alle-
rede nu har vi en del projekter 
af den art på tegnebrættet, 
som vi dog først vil løfte slø-
ret for hen ad vejen. Et andet 
tiltag målrettet vores profes-
sionelle kunder er udarbejdel-
sen af et helt nyt totalkoncept. 
Totalkonceptet vil betyde, 
at DANESP om kort tid vil 
kunne levere alt – fra fliser 

og forbrugsmaterialer til en 
lang række specialværktøjer 
af håndværksmæssig art.

Dane-Spand – en finurlig 
og effektiv opfindelse

Hvordan holder man sit værk-
tøj rent? Flisemurere har ofte 
problemer med at holde deres 
piskeris til opblanding af fx 
fliseklæb rent.  En lille fiks 
opfindelse som Dane-Spanden 
kan vise sig at være til stor 
hjælp. Opfindelsens ejermand 
Tito Jørgensen, der selv er mu-
rermester og medejer af Da-
nesp, har opfundet en indsats 
til en standard murerspand, 
som let og ukompliceret kla-
rer rengøringen af piskeriset. 
Dane-Spanden kan ses og er-
hverves i vores nye forretning 
på Børstenbindervej. »Og der 
er flere af de lækre opfindelser 
på vej«, udtaler en smilende 
Tito.

Nyt kundevenligt  
logistiksystem

De seneste år er DANESP 
vokset eksplosivt og vi har 
indset at uden et solidt og 
kundevenligt logistiksystem, 
kan firmaet ikke betjene det 
stadig stigende klientel. Mor-
ten Jørgensen, der også er 
ny medejer af DANESP, har 

 Farve X-perten Farve X-perten Farve X-perten Farve X-perten Farve X-perten 
 Svendborg Odense SØ Ringe Fåborg Bellinge
 Ørbækvej 13 Cikorievej 15 Brogårdsvej 12 Jernbanegade 5 Markedspladsen
 Tlf. 62 22 44 90 Tlf. 66 14 78 82 Tlf. 62 63 30 14 Tlf. 62 61 77 48 Tlf. 65 96 24 22 

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

blandt andet en fortid inden-
for logistik. I kraft heraf råder 
firmaet nu over et logistiksy-
stem, som er på forkant med 
udviklingen, når det gælder 
præcision og kundevenlighed. 
Kunderne – såvel de profes-
sionelle som de private – har 
glæde af logistiksystemet på 
den måde, at de automatisk 
tilsendes en SMS, i samme 
øjeblik en ordre er landet.

Besøg Odenses nye store fli-
seudstilling hjørnet af Røde-
gårdsvej og Børstenbindervej. 

DANESP · Børstenbindervej 2 · 5230 Odense M · Tlf. 66 17 32 21 · www.danesp.dk

DANESP, der siden 1996 har solgt smukke indendørsfliser fra Spanien og Italien  
til de danske hjem, flyttede sidst i marts fra sin adresse gennem tre år  

på Middelfartvej til et nyt domicil på hjørnet af Rødegårdsvej og Børstenbindervej

DANESP i nyt domicil

ERHVERV FYN MARTS 2009 · 39
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En sikker forbindelse med 
kunden i centrum

El-installation
Schmidt & Øhrnstedt 

Højeløkkevej 18 B
5690 Tommerup

Odense værksted
Grønløkkevej 8

DK 5000 Odense C
Tlf. 63 76 60 90

kontakt@sikker-el.dk
www.sikker-el.dk

»El-branchen er et spændende 
forretningsområde, hvis kon-
stante udvikling byder på stor 
variation i dagligdagen og en 
masse interessante faglige ud-
fordringer«, fortæller indeha-
ver Simon Schmidt. »Schmidt 
& Øhrnstedt spænder fra de 
helt store opgaver indenfor er-
hvervs og industriservice over 
data og sikkerhed til service-
ring og reparation af el-anlæg 
og installationer af enhver 
slags. Jeg står for vores plan-
lægning og salg samt diverse 
tilsynsopgaver. Min kompag-
non Preben Øhrnstedts spe-
ciale er håndteringen af store 
industriopgaver ude i marken, 
hvor han i kraft af sin enorme 

viden og erfaring fungerer 
som support for hele vores 
montørkorps. Fra en moderne 
bilpark på 8 rullende værkste-
der servicerer vores dygtige 
15 personers medarbejderstab 
kunder i hele landet.«

Høj service og hurtig 
udrykning 

Som seriøs samarbejdspart-
ner på el-området er firmaet 
Schmidt & Øhrnstedt meget 
bevidst om værdien af at over-
holde aftalte tider. »Både når 
det gælder levering af produk-
ter og udførelse af håndværks-
arbejde kan der være meget, 
der står og falder med vores 
troværdighed«, siger Simon 

Schmidt. »Vi rykker hurtigt 
ud, og når det gælder maskin-
stop og andre uforudsete van-
skeligheder, sker det ofte på 
utraditionelle klokkeslæt i for-
hold til almindelig arbejdstid. 
Schmidt & Øhrnstedt er en 
stærk servicepartner, og alle 
er velkomne til at kontakte os 
for detaljeret information.«  

Simon SchmidtPreben Øhrenstedt

Schmidt & Øhrnstedts primære forretnings- og aktivitetsmæssige 
kerneområder er erhverv, industri og service. Som topkvalificeret all round partner 
på hele el-området sætter firmaet kundens individuelle ønsker og behov i centrum  

ERHVERV FYN

Forretningen kommer direkte til dig 
Tlf. 66 19 19 67 · Mobil 40 16 21 63 · fgs@pc.dk

Fyns største udvalg af gardiner  “på hjul”
Få professionel råd og vejledning om gardiner m.m. –  der passer netop dig!

● Gardiner
● Rullegardiner
● Foldegardiner
● Sengetæpper
● Persienner
● EDB-persienner
● Lamelgardiner
● Markiser

Vi giver et gratis  
og uforpligtende tilbud
Ring på telefon

66191967



LKN BYG ApS
www.lkn-byg.dk

Karen – Kurts kone - har gen-
nem årerne passet den admi-
nistrative side af firmaet og er 
dermed tovholder
”I 2004 gik min søn Kent efter 
endt læretid ind i firmaet”, for-
tæller Kurt Nicolaisen. ”LKN 
BYG en alsidig håndværks-
virksomhed. Tømrer/snedker-
faget er vores udgangs- og 
omdrejningspunkt, og der-
udover har vi jord- støbe- og 
kloakarbejde på programmet. 
Jeg blev autoriseret kloakme-
ster i 2006, og Kent har taget 
kloakmesterlinjens første del 
og ventes færdiguddannet i 
løbet af foråret. Det er planen, 
at vi indenfor en overskuelig 
årrække foretager et glidende 
generationsskifte.”

Vidtspændende del- og 
underentrepriser

”I erhvervskundesegmentet 
fungerer vi som del- og under-
entreprenør ved større byg-
gearbejder af enhver slags”, 

beretter Kent Nicolaisen. 
”Blandt samarbejdspartner-
ne er MT Højgaard, E. Pihl 
& Søn, Hofmann, Jorton og 
KPC. For MT Højgaard Oden-
se varetog vi for nylig hele 
tømrer/snedker-entreprisen 
på det nye byggeri ”Støberiet” 
- 53 lejligheder beliggende i 
komplekset Rugårdsvej/ Ør-
stedsgade i Odense. 

Ved opførsel af plejecentrerne 
på Svovlhatten, Kalørvej og 
Ærtebjerghaven forestod vi 
ligeledes tømrer/snedker-
entreprisen. I Svendborg har 
vi som underentreprenør ud-
skiftet over 400 køkkener for 
en boligforening. Derudover 
en blandingsopgave, der både 
inkluderede nybyg og renove-
ring – bl.a. i form af et lager-
byggeri til Middelfart-firmaet 
DINEX og en ombygning af 
Båring skole. På den gamle 
”ålefarm”  i Bogense startede 
vi på et renoveringsprojekt, 

men på grund af skjult råd 
og svamp endte det imidlertid 
med en næsten helt ny ombyg-
ning af hal med administra-
tion.” 

Intet for stort og intet for 
småt

”I privat regi spænder opga-
verne fra en lang række meget 
forskellige om- og tilbygnin-
ger over udbedring af forsik-
ringsskader, reparationer og 
skift af køkkener, termoruder, 
døre og vinduer til lægning af 
nyt tag og meget mere. I for-
bindelse med totalentrepriser 
gør vi brug af gode faste sam-
arbejdspartnere i alle hånd-
værks- fag, og derudover er in-
tet for stort og intet for småt”, 
fastslår Kurt Nicolaisen. ”Vi 
siger aldrig nej til en opgave.” 

Kunderne sparer tid og 
penge

”LKN BYGS personalestab 
svinger sæsonmæssigt fra 

Havrekær 38 · 5474 Veflinge   Gl. Højmevej 151 · 5250 Odense SV 
Tlf. 64 80 15 15 · Mobil 22 24 46 66  Tlf. 65 96 38 30 · Mobil 22 24 46 68
Kontaktperson Kurt Nicolaisen  Kontaktperson Kent Nicolaisen 
karen@lkn-byg.dk · kurt@lkn-byg.dk  kent@lkn-byg.dk

8-20 medarbejdere – heraf to 
lærlinge – og vores alsidige 
kundekreds omfatter hele 
Fyn og Trekantsområdet. Vi 
har stor erfaring i branchen, 
og hos os er en bred vifte af 
kompetencer samlet under et 
og samme tag. I kraft heraf 
kan vi løfte en stor del af vo-
res samlede opgavemængde 
uden at gøre brug af eksterne 
samarbejds- partnere. Det 
letter planlægningen og giver 
overskuelige arbejdsgange 
til fordel for kunderne, som 
ad den vej sparer både tid og 
penge”, afrunder Kurt Nico-
laisen. ”Alle er velkomne til 
at kontakte LKN BYG for et 
uforbindende tilbud.” 

1. april har Kurt Nicolaisen 
drevet firmaet i 30 år. Dagen 
markeres med en uformel re-
ception fra kl. 13.00 – 17.00 

Virksomheden grundlagdes i 1961 som et savværk af indehaver Kurt Nicolaisens far Godtfred. 
Efter et generationsskifte i 1979 omskabtes firmaet til en moderne tømrer/snedkervirksomhed, 
der i dag har to afdelinger

ERHVERV FYN
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Marienlystcentret 

»Min faglige baggrund består 
af lige dele sport og økonomi«, 
fortæller Anders Nielsen. 
»Fra 1994 til 2008 har jeg væ-
ret professionel fodboldspiller 
– både i Danmark og i udlan-
det. Jeg har samtidig flere års 
erfaring fra revisionsbran-
chen. I Marienlystcentret er 
mit job at generere nye sam-
arbejdspartnere, definere og 
udvikle nye aktivitetsområ-

der og servicemæssige syner-
gimuligheder for eksisterende 
og nye samarbejdspartnerne. 
Marienlysts samarbejdskreds 
spænder lige fra lokale de-
tailhandlende til internatio-
nale virksomheder. Et vigtigt 
fællestræk er, at samtlige 
samarbejdspartnere uanset 
størrelse får mulighed for at 
eksponere sig effektivt via vo-
res hjemmeside, der har op 
imod 100.000 hits om året. »Vi 
yder god service og fokuserer 
på den enkelte virksomheds 
ønsker, så alle får det optima-
le ud af det.”

Restaurant Marienlyst 
Odense ApS

»I selskabs og arrangements-
regi har Marienlystcentret 
kapacitet til mellem 25 og 
1000 personer. Udover restau-

rantens selskabslokaler råder 
vi over to idrætshaller, hvis 
loftskonstruktion gør dem vel-
egnet til arrangementer med 
musik og taler. Vores restau-
ratør og kok er leveringsdyg-
tig i alt hvad hjertet begærer 
– både til familiefester og 
virksomhedsarrangementer. 
Med to haller, syv fodboldba-
ner og beachvolleybaner er 
virksomhedsarrangementer 
med fysisk udfoldelse på pro-
grammet et af vores største 
specialer. Marienlystcentret 
har alt i AV og IT-udstyr. Alle 
funktioner findes in-house, og 
det giver lige præcis den ro 
og det overskud, der skaber 
et godt arrangement. Vi har 
stor erfaring med alle arran-
gementstyper. Kontakt os for 
et uforbindende tilbud.«

Fra udgangspunktet i sportens verden er aktiviteterne de senere år 
udvidet kraftigt. Til pleje af eksisterende aktiviteter og relationer samt 
udvikling af nye har centret fra december 2008 ansat salgskonsulent  
og koordinator Anders Nielsen

Marienlystcentret 
Windelsvej 138
5000 Odense C
Tlf. 65 90 40 00

Mobil 30 57 09 99 
an@b-marienlyst.dk

www.marienlystcentret.dk
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Service og kvalitet – en SELVFØLGE!

70 70 20 00
Alt! inden for beklædning, tryk og broderi  

kun fra de bedste leverandører.

w w w.kaadress.dk

PLC-programering · relæ-styring
alarmer · kamera overvågning · el-service 
dokumentation · optimering

Daltoften 79 · 5320 Agedrup
Tlf. 60 46 22 36 · msjensen@mailmark.dk
www.mortenselservice.dk

Morten’s El-Service
6046 2236 E.H. ENTREPRISE

EBBE HOLM
Entreprenør og Brolægning

Hermelinløkken 3A
5210 Odense NV

Tlf. 65 94 22 71 · 29 92 27 72
ebbeholm@yahoo.dk

Din rådgiver inden for:

HR- opgaver
Arbejdsmiljø
Effektivisering
Forretningsudvikling

13 års erfaring med virksomhedsrådgivning

Tlf. 7025 1212 · www.jhcmanagement.dk



Med kunden  
i centrum

Fiona Tools ApS har stor og bred erfaring inden-
for værktøj og maskiner til Jern- & Metalindu-
strien. Firmaet fokuserer på den gode kundeop-
levelse, og via lave driftsomkostninger leveres 
der høj kvalitet til fornuftige priser

”Siden 1986 har jeg i forskellig sammenhæng leveret professionel 
rådgivning, salg og service omkring værktøj, maskiner, stål og 
tekniske artikler til en stor og varieret kundekreds”, fortæller in-
dehaver Steen Andreasen. ”I 2004 grundlagde jeg Fiona Tools, og 
siden da er udviklingen gået stærkt. Beskedne kontor- og lager-
faciliteter er med til at holde omkostningerne nede. Produkterne 
bestilles ofte til direkte levering hos kunden såfremt at varen 
ikke er på lager, og herved undgås fordyrende processer som dob-
belte forsendelsesomkostninger.”

Internationale kvalitetsprodukter

”Fiona Tools primære aktivitet er salg af kvalitetsværktøj samt 
nye og brugte maskiner. På personalefronten betjener vi os 
blandt andet af en kreds af faste freelancemedarbejdere, der 
har stor viden og erfaring på området. Fiona Tools har agentur 
på et bredt udvalg af danske og udenlandske produkter. Vi har 
adgang til et stort og fintmasket leverandørnetværk og forhand-
ler udelukkende anerkendte kvalitetsprodukter. Fiona Tools er 
leveringsdygtig i alt – lige fra det mest basale værktøj til de 
nyeste hightech løsninger med avanceret computerstyring.”

Individuelle ønsker og behov

”Over hele linjen sætter vi folks individuelle ønsker og behov i 
centrum. I kraft af vores indgående branchekendskab bidrager 
vi aktivt i den til tider vanskelige proces omkring valget af den 
helt rigtige værktøjs- og maskinløsning. Gennem hurtig leve-
ring og et konsekvent lavt prisniveau er på den lange bane med 
til at sikre vores kunders muligheder for at holde deres generelle 
driftsomkostninger nede. 
Til løsning af opstilling, service, reparation, styringskursus, 
flytning og opretning har Fiona Tools af egne montører.”

Kæmpe sortiment
Jesco: Drejebænke konventionel samt CNC
Manford: Bearbejdningscenter
Perfect: Planslibemaskiner
Force One: CNC drejebænke
Eumach: Bedfræser, Double Columm mv.
Golden Sun / GANRO: Rundborde – også CNC
Tailift: Radialboremaskiner mv.
Matchling: Maskintilbehør – kæmpe program
Aristech: EPDM og wire cut maskiner
Paragon: Rundsliber – også CNC
WAY Train: Båndsave
Fung Ho: Rundsave
CNC TAKANG: Spåntagende maskiner
Akira-Seiki: Tappingmaskiner
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Fiona Tools ApS · Højager 24 · 5270 Odense N
Tlf. 26 80 12 80 · www.fionatools.dk

3D testfræsning af bearbejdningscenter på fabrikken  
af montør Henrik Voersaa
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 Pleje og anlæg af grønne områder
 Alt havearbejde udføres
 Fældning af træer, stubfræsning
 Pasning af alle typer ejendomme
 Uforpligtende tilbud gives

28 96 98 60
GEA ApS
info@g-e-a.dk
www.g-e-a.dk

Intet for småt - 

MIDDELFARTVEJ 367
5491 BLOMMENSLYST

Intet for stort 

TELEFON  65 96 72 85

All round el-firma

John Juul Jensen blev uddan-
net elektriker i 1991 og har 
arbejdet i faget lige siden. »I 
2006 fik jeg lyst til at få fod 
under eget bord, og siden jeg 
den 1. maj samme år startede 
3J Electric, har der været fuld 
fart på forretningen«, fortæl-
ler han. »Jeg har valgt at køre 
min autoriserede el-virksom-
hed solo. 3J Electric løser alle 
former for opgaver – herunder 
en lang række forskellige el-
entrepriser. Kundekredsen er 
ligeligt fordelt mellem priva-
te, offentlige institutioner og 
erhvervskunder.« 

Veludført arbejde  
og fornuftige priser

Et aktivitetsområde, der p.t. 
er i stærk stigning, er renove-
ring og udskiftning af ældre 
el-installationer. Her stræk-
ker aktiviteterne sig fra mon-

tering af enkeltkontakter til 
omfattende træk af kabler og 
ledninger. Eksempelvis har 3j 
Electric udskiftet al belysnin-
gen i Svendborg Svømmehal. 
For V & S Wine ENGROS, der 
har til huse i Vingårdens tid-
ligere domicil i Bellinge har 
firmaet monteret nye HFI-
relæer. Blandt 3J Electrics 
mange øvrige aktiviteter er 
edb og it-opgaver, montering 
af dørtelefoner og reparation 
af diverse maskiner og instal-
lationer i produktions- og la-
gersammenhæng. »På sigt er 
det tanken at lancere en stri-
be serviceløsninger af pakke-
typen målrettet erhvervs- og 
industrikunder«, slutter John 
Juul Jensen. »3J Electric står 
for veludført arbejde og holder 
et fornuftigt prisniveau. Ring 
og hør nærmere…« 

Middelfartvej 660  · 5491 Blommenslyst 
Tlf. 65 96 86 77 · Mobil 20 72 56 77

john@3jelectric.dk · www.3jelectric.dk

3J Electric Aps er et all round  
el-firma, der grundlagdes i 2006  
af indehaver John Juul Jensen
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Vi tilbyder:
· Ledelsesudvikling
· Stress
· Rekruttering
· Coaching
Vi skræddersyer et kursus  
efter jeres behov

Klosterplads 2 · 1. sal · 5700 Svendborg · Tlf. 62 20 74 90 
www.erhvervspsykologernesydfyn.dk
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internationalt køkkenkoncept 
med en helt ny og overra-
skende struktur på fronterne. 
Deres specielle overflade er 
inspireret af bølger, krusnin-
ger på havoverfladen og sand 
på stranden. I fremstillings-
processen udsættes fronterne 
for et voldsomt pres, hvorved 
den specielle struktur op-
står. Wave udtrykker diskret 
elegance og fås i både sort 
og hvidt – hver for sig eller 
sammen. Kontrasterne spil-
ler flot op til et stramt design, 
der som helhed udtrykker en 
trend i tiden i retning af det 
unikke. Et Wave-køkken skil-
ler sig ud uden hverken at 
være prangende eller højtrå-
bende.  Wave-konceptet er den 
første af en række nyheder fra 
Svane Køkkenets nyetablere-
de design og udviklingscenter. 
Besøg Svane Odense og oplev 
vores smukke, spændende og 
funktionelle bud på fremti-
dens køkkenregioner.«  

Spændende 
nyheder fra 
Svane Køkkenet

Under overskriften A 
Kitchen Come True har 
Svane Køkkenet netop 
introduceret en række 
dugfriske køkkenløs-
ninger, der blandt an-
det sætter nye overra-
skende standarder for 
fremtidens visuelle 
udtryk på området

Ørbækvej  101 ·  5220 Odense SØ ·  T l f.  66 17 56 78 ·  www.svane.com

»Forretningens vidtspænden-
de kundegruppe består både 
af privat- og erhvervskun-
der«, beretter indehaver Leif 
Nielsen. »Erhvervssegmentet, 
der blandt andet indeholder 
typehusfirmaer og boligfor-
eninger samt en lang række 
fynske håndværksmestre, 
betjenes via Svane Odenses 
erhvervsafdeling, der kom på 
banen i slutningen af 2007. 
Via vores unikke ExpressEr-
hverv koncept kan vi honore-
re businessmarkedets ønsker 
og forventninger – både med 
hensyn til kvalitet og korte 
leveringstider. Alt efter model 
og udstyr kan vi levere et køk-
ken i løbet af kun 6-10 dage.

Stigende  
forbrugerinteresse

»Som følge af den interna-
tionale finanskrise sporer 
køkkenbranchen generelt en 
vis forsigtighed hos dagens 
forbrugere. Gennemsnitsdan-

skeren har imidlertid en sund 
økonomi, og i Svane koncernen 
kan vi da også konstatere, at 
folks interesse for at investere 
i nye køkken og badefacilite-
ter er uændret. Vi har netop 
lanceret en række spændende 
nyheder på køkkenfronten.«

Deco Hvid      

»Deco Hvid er et fuldlakeret 
køkkenmiljø, der med sit stil-
rene udtryk og overkommelige 
pris appellerer til en bredt 
sammensat kundegruppe. 
Deco-køkkenet, der både fås 
i hvid og højglans, er desig-
net ud fra et basalt ønske om 
at skabe et uprætentiøst hel-
hedskøkken, der hverken går 
på kompromis med kvalitet 
eller funktionalitet. Hvid er 
danskernes favoritkøkkenfar-
ve, og fronternes superflotte 
overflade er fuldlakeret ikke 
mindre end fem gange. De 
smukke Deco Hvid køkkener 
forener begreber som styrke, 
elegance og fleksibilitet og 
kan gøre sig i alle boligtyper.«

Unik Solid

»Farven sort er elegant, my-
stisk og rå, og samtidig er den 
eksklusive og modige farve i 
stigende grad populær i køk-
kensammenhæng. Unik Solid-
køkkenets fronter fremstilles 
af gennemfarvede MDF-pla-
der. De har samme farve hele 
vejen igennem, og det gør dem 
smukke på overfladen og gen-
nemsolide under den.  Udover 
den åbenlyse skønhedsværdi 
er et Unik Solid-køkken i sjæl-
den grad slidstærkt og rengø-
ringsvenligt. Unik Solid er en 
velegnet løsning til såvel pri-
vat som erhverv.«

Wave

»Med Wave har Svane Køk-
kenet sat turbo på udviklin-
gen og lanceret et innovativt 
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Skårup Autohandel udvider 
Skårup Autohandel 
grundlagdes i 1969 
af Kaj Johansen, hvis 
søn og nuværende 
indehaver Thomas 
overtog styringen i 
2001. Et stort  
udvidelsesprojekt  
betyder, at firmaet 
netop nu slår dørene 
op for en fordobling af  
autoværkstedets areal   

»Arealfordoblingen af vores 
værkstedsfaciliteter betyder, 
at vi rent fysisk får bedre 
pladsforhold, og at mulighe-
derne med hensyn til optimal 
udnyttelse af vores kapacitet 
dermed forbedres tilsvaren-
de«, fortæller Thomas Johan-
sen. »Inklusive mig selv be-
skæftiger Skårup Autohandel 

tre mekanikere og en admi-
nistrativ medarbejder. Værk-
stedet, der råder over de mest 
moderne testere, er medlem 
af CAD-kæden og udfører ser-
vice, vedligehold og reparation 
på personbiler og varevogne af 
alle mærker. Sidst men ikke 
mindst udbedrer vi et stort 
antal forsikringsskader.«      

Person- og varebiler  
af alle mærker

Skårup Autohandel køber 
og sælger et bredt udvalg af 
person- og varebiler af alle 
mærker og i alle prisklasser. 
Kundekredsen, der kommer 
fra hele det sydfynske lokal-
område, fordeler sig, både 
når det gælder værksted og 
bilsalg, cirka 50/50 mellem 
private og erhvervskunder. 
En stigende aktivitet er salg 
af varebiler af kassevogns-
typen. Skårup Autohandel 
formidler autofinansiering til 
en fornuftig rente og anviser 

prisbillig forsikring - også til 
førstegangskøbere. »Vi glæder 
os meget til at byde eksiste-
rende og nye kunder velkom-
men i vores kraftigt udvidede 

og nyrenoverede omgivelser”, 
afrunder Thomas Johansen. 
Kig ind og gør en god handel. 
Alle er velkomne.« 

Nyborgvej 489 · 5881 Skårup Fyn · Tlf. 62 23 13 72 · autohandel@mail.tele.dk · www.skaarup-autohandel.dk

ALT IREPARATIONERPERSON/VAREBILER
Vort moderne værksted med erfarne
medarbejdere tilbyder…

Service eftersyn - klar til syn
4-hjuls udmåling
Aircondition
Forsikringsskader
Frontrude/rep.
eller udskiftning
Computertest af
elektroniske
systemer

- vi henter og
bringer efter aftale

KØB OG SALGaf person- ogvarebiler

Kullinggade 16 · 5700 Svendborg · tlf.: 6221 0029 · dgv@galleri-dgv.dk
Åbningstider: Mandag - fredag kl. 9 - 16.30 · Lørdag efter aftale

Medlem af dgs

Alle galleriets kunstnere

Nye malerier

www.galleri-dgv.dk




