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Er dit indeklima KLAMT?
Så har du brug for en SolarVenti ®

33.000 anlæg
tager ikke fejl !

Den mugne og fugtige luft
flygter fra dit (fritids)hus!

Forhandler:

Tarup Blik
Erhvervsvangen 19,

5792 Årslev
Mobil 40 76 15 24
tarup@tarup-blik.dk
www.tarup-blik.dk

Driftsudgifter:

Priser
fra 3.3

00 kr.

TARUP BLIK
ERHVERVSVANGEN 19,

5792 ÅRSLEV
TLF 40 76 15 24

MAIL: TARUP@TARUP-BLIK.DK

WWW.TARUP-BLIK.DK · WWW.TARUP-BLIK.DK · WWW.TARUP-BLIK.DK · WWW.TARUP-BLIK.DK

WWW.TARUP-BLIK.DK · WWW.TARUP-BLIK.DK · WWW.TARUP-BLIK.DK · WWW.TARUP-BLIK.DK

Morten Led · Svendborgvej 69B · 5600 Faaborg

62 61 20 33 · 40 27 13 76 · morten@ml-dataconsulting.dk

SUPPORT · SERVICE
REPARATIONER

SALG AF HARDWARE OG SOFTWARE

Gislev-Holme
MURERFORRETNING

Projektering · Nybyggeri · Renovering
Samme firma i 58 år

Holmevej 33 · 5854 · 62 29 12 44
20 94 30 44 · www.gislev-holme.dk
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Expert Bogense
Adelgade 95 - 5400 Bogense
Tlf. 64 81 24 24
bogense@expert.dk · www.expert.dk

Expert Bogense Erhverv
Adelgade 95 - 5400 Bogense
Erik Frandsen Tlf. 40 91 24 24 
erhverv.bogense@expert.dk

Den driftige nordfynske specialforretning har netop ansat den 
branchekendte og erfarne erhvervskonsulent Erik Frandsen som 
leder af den ny afdeling

deling byder sine professionel-
le kunder velkommen i en mo-
derne specialforretning med 
gammeldags dyder. Vi står 
for personlig betjening, bred 
faglig ekspertise og praktisk 
erfaring. Hvad enten kunden 
repræsenterer en detailfor-
retning, et hotel, en kantine, 
en uddannelsesinstitution el-
ler noget helt femte er Expert 
Bogense altid lige i nærheden. 
Vi går ind for glade kunder 
og en venlig serviceminded 
atmosfære. Folk får gode op-
levelser med vores produkter 
– også efter købet eller lea-
singaftalens underskrivelse”, 
afrunder Rasmus Vilain. 
”Tag en snak med erhvervs-
konsulent Erik Frandsen, hør 
om vores attraktive finansie-
ringsmuligheder, eller kig ind 
i butikken og se nærmere på 
Expert Bogenses store spæn-
dende produktudbud.” 

”Erik Frandsen har 30 års er-
faring, både som tekniker og 
selvstændig radio/tv-forhand-
ler, og han glæder sig meget 
til at hilse på Expert Bogenses 
professionelle kunder – såvel i 
butikken som ude i virksom-
hederne”, fortæller forret-
ningens 30-årige indehaver, 
vestjyden Rasmus Vilain, som 
gennem de sidste tre år med 
stor succes har kørt den fyn-
ske specialforretning.

Gode vækstmuligheder  
på Fyn

”Personligt har jeg 11 års er-
faring med salg af kvalitets-
produkter i radio/tv-branchen 
– heraf 7 som selvstændig”, 
fortsætter Rasmus Vilain. 
”Ved min tiltrædelse gennem-
gik butikkens detailafdeling 
en stor modernisering, og pa-
rallelt hermed udvidedes pro-
duktsortimentet betydeligt. 
Gennem vores ny erhvervsaf-
deling vil vi fremover kunne 
udvide omfanget af vores til-
bud til det eksisterende kun-

degrundlag væsentligt. Sam-
tidigt vil vi løbende udvikle 
de gode vækstmuligheder, der 
findes i den handlekraftige og 
udviklingsorienterede fynske 
erhvervskundekreds.” 

Erfaring og ungdommelig 
nysgerrighed

”Ressourcemæssigt trækker 
den nyåbnede erhvervsafde-
ling på hele husets dygtige 
medarbejderstab, der består 
af tre butiksfolk, en tekni-
ker, to montører samt en 
administrativ medarbejder. 
Sammen skaber vi professio-
nelle løsninger til hele kun-
dekredsen – såvel private som 
erhvervskunder. Expert Bo-
genses medarbejderstab er et 
aldersmæssigt bredt funderet 
team, der har plads til både 
erfaring og ungdommelig nys-
gerrighed. I kraft heraf har vi 
rigtigt mange kompetencer i 
spil.”

Løsninger der holder

”På medie og kommunika-

tionsfronten kan Expert 
Bogense det hele”, konstate-
rer erhvervskonsulent Erik 
Frandsen. ”Har man valgt en 
løsning hos os, kan man være 
helt sikker på, at det også 
er vores egne montører, der 
kommer ud installerer den. Vi 
tager hånd om vores kunder 
hele vejen. Expert Bogense 
er garant for hurtig og pro-
fessionel betjening. Vi fører 
så godt som alt – fra bærba-
re pc’er, printer/scannere og 
mobiltelefoner til av-udstyr, 
foto samt diverse trådløse 
kombi-løsninger. Vores pro-
dukter bliver i stigende grad 
en uundværlig del af den mo-
derne virksomheds dagligdag. 
Vi følger nu denne udvikling 
op med en øget informations 
og salgsindsats, hvorigennem 
kunderne sikres professionel 
rådgivning, høj kvalitet og ef-
fektive løsninger, der holder.”

Personlig betjening og 
gode oplevelser

”Expert Bogenses erhvervsaf-

Ny erhvervsafdeling 
i Expert Bogense
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Nislevvej 29 • 5450 Otterup • Tlf. 64 82 29 60

Hvis dit tag 
trænger til hjælp...

...så har vi en redningsplan, 
der forlænger tagets levetid 
med 15 - 20 år. Gratis besigtigelse 

og rådgivning 
på stedet
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Nislevvej 29 • 5450 Otterup • Tlf. 64 82 29 60

Din garanti for et godt resultat

Dybderensning hvor alle  
begroninger renses og skylles væk. 1

Grunding som forsegler tagets  
overflade og forhindrer ny begroning.3
2 gange kvalitetsmaling som pynter 
på dit hus og holder i mange år.4

Effektiv afskylning og desinficering.2

www.aztagteknik.dk

Vi har mere end 20 års erfaring med 
både maling af tage og udskiftning af 
tagbelægninger. Brug os som rådgiver 
og få den løsning, der passer bedst til 
dit hus. 

Vi er medlem af BYG GARANTIORD-
NINGEN, der sikrer dig 5 års skriftlig 
garanti på renoveringen. 

Hvis alger og mos er i færd med at nedbryde 
overfladen, skal der handles nu, hvis du vil undgå 
en udskiftning af hele tagbelægningen

Hos A-Z Tagteknik får dit tag den bedste behandling:
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sig prismæssigt på linje med 
fjernvarme.”        

Byggeopgaver af  
enhver art

”AM Totalbyg kan andet end 
at bygge nyt”, pointerer An-
ders Jørgensen. ”Vores ud-
gangspunkt er, at vi kan alt, 
og herfra vurderer vi så de 
enkelte opgaver. Vi påtager 
os kun dem, vi kan stå 100 % 
inde for. Et grundprincip i vo-
res måde at drive forretning 
på er, at kunderne skal kun-
ne stole på, at vi altid melder 
klart ud. Typemæssigt er der 
stor spredning i vores aktivi-
teter. Blandt andet støber vi 
sokler og gulve som underleve-
randør. Parallelt hermed har 
vi ombygning og renovering af 
villaer og erhvervsejendomme 
på programmet. Vi har netop 
færdiggjort et større projekt 

i Gislev, hvor et eksisterende 
byggeri udvidedes med en før-
stesal. Vi løser byggeopgaver 
af enhver art - små som store. 
Ring til AM Totalbyg og få 
mere information om vores 
mange aktiviteter og tilbud.”  

Virksomheden, der 
etableredes i decem-
ber 2006, er specia-
liseret i opførelse af 
fuldmurede huse fra 
grunden. Netop nu 
er firmaet i fuld gang 
med hus nummer syv 
og holder dermed 
et gennemsnit på to 
huse om året plus 
øvrige aktiviteter 

AM Totalbyg tegnes af samar-
bejdspartnerne Anders Jørgen-
sen og Michael Knudsen. Begge 
har stor brancheerfaring. An-
ders har i en årrække arbejdet 
med beton og sokkelstøbning 
for et sjællandsk byggefirma, 
og Michael er uddannet elek-
triker med mange års merit – 
blandt andet fra Bravida.  

Fra weekendprojekt til 
levevej

”Vi har kendt hinanden i om-

kring tolv år, og de sidste tre 
har vi været samarbejdende 
direktører i AM Totalbyg, uden 
det er gået ud over venskabet”, 
smiler Michael Knudsen. ”Vo-
res samarbejde startede, da vi 
opførte et hus til Anders som 
weekendprojekt. Vi opdagede 
ved den lejlighed, at der var stor 
overensstemmelse i måden, vi 
i professionel byggesammen-
hæng tænker og prioriterer på. 
Der måtte simpelthen være ba-
sis for at danne et firma og gøre 
byggeaktiviteterne til vores le-
vevej. Huset på Spidstoften er 
det syvende hus, AM Totalbyg 
opfører, så noget må vi jo gøre 
rigtigt…” 

Ønsker og drømme  
realiseres

”AM Totalbygs husbyggerier 
afvikles som totalentrepriser 
og appellerer først og frem-
mest til privatkunder. Et af 
vores særkender er, at vi gør 
meget for at realisere folks øn-
sker og drømme. Vi flytter ger-
ne rundt på væggene, hvis det 
er det, der skal til. Alt hånd-
værksarbejdet udføres, som 

skulle vi selv bo i huset. Nye 
tegninger udarbejdes fra pro-
jekt til projekt, og her har vi 
et velfungerende samarbejde 
med Per Frydkjærs tegnestue 
fra Odense. Vi varetager sty-
ringen af hele et projektforløb 
– lige fra planlægningsfasen 
til det nøglefærdige hus står 
indflytningsklart.” 

Klasse A hus på linje med 
fjernvarme 

”Det fuldmurede hus på Spids-
toften er beliggende midt i et 
nyt attraktivt boligkvarter. 
Grunden er cirka 1000 m2, 
boligarealet andrager 163 m2. 
Medregnes carport og red-
skabsrum, er 203 m2 under 
tag. Huset, der befinder sig i 
energiklasse A, har 450 mm 
loftsisolering og 190 mm væ-
gisolering. Den effektive og 
behagelige boligventilation 
foregår via et genvindings-
anlæg, og huset der har træ/
alu-vinduer, kan opvarmes 
for omkring 6000 kr. om året. 
Med så lavt et varmebudget 
placerer det fuldmurede og 
helt igennem velisolerede hus 

AM Totalbyg Aps 
Rudmevej 32B · Herringe · 5750 Ringe

Anders Jørgensen: 24 41 71 53 
Michael Knudsen: 40 45 37 88

amtotalbyg@mail.dk
www.amtotalbyg.dk

AM Totalbyg
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Havedesign  
til nye generationer

Anlægsgartner Sparvath ar-
bejder all round med have og 
parkanlæg samt virksomheder 
og institutioners grønne uden-
omsarealer og har stor erfaring 
hermed. ”Vi klarer det hele - 
lige fra rydningen af kundens 
gamle anlæg til etableringen af 
det nye med belægninger, plan-
ter og græs. Et af vores specia-
ler er så godt som vedligehol-
delsesfri anlæg med fokus på 
sten- og flisearbejde.” Blandt 
de øvrige opgaver er anlæg, 
pleje og vedligeholdelse af store 
såvel som små arealer hos virk-
somheder, offentlige institutio-
ner samt kirker på hele Fyn”, 
fortæller Morten Sparvath.

Anlægsgartner Sparvath ser-
vicerer en række fynske kirker 

med opgaver, der spænder fra 
stensætnings- og belægnings-
arbejde til etablering af kom-
plette anlæg

Faste tilbud på  
haveejernes ønsker 

”En typisk renoveringsop-
gave tager udgangspunkt i en 
grundig snak med kunden om 
dennes havemæssige ønsker og 
drømme. På basis heraf udar-
bejder vi et fast tilbud, der både 
omfatter levering, materialer, 
arbejdsløn m.v. Denne frem-
gangsmåde gælder selvfølgelig 
også nybyggeri.” 

Eksklusive materialer

”Et gennemgående ønske om-
kring et moderne haveanlæg 
er, at det skal være forholdsvis 

vedligeholdelsesfrit. Granit og 
klinker i hårdtbrændt ler ved 
indgangspartier og på terras-
ser er særligt populære. De 
eksklusive materialer har en 
lang holdbarhed – både når 
det gælder farveintensitet og 
modstandsdygtighed overfor 
vejr og vind. Dertil anvendes 
en speciel ukrudtshæmmende 
belægningsfuge, som reduce-
rer vedligeholdelsesarbejdet. 
Vand i haven i form af vand-
sten, mindre springvand eller 
lignende er ligeledes populært, 
idet vandets rislen er med til at 
skabe ro og idyl”. 

Anlægsgartner Sparvath sæt-
ter en ære i at følge hver en-
kelt opgave til dørs. Ring for et 
uforpligtende tilbud.

Anlægsgartner sparvath · skovhavevej 120 · 5260 odense s 
Tlf. 65 96 21 26 · Mobil 21 26 40 24 · info@anlaegsgartnersparvath.dk · www.anlaegsgartnersparvath.dk

Renovering og omlægning af havearealer omkring parcelhuse opført i 60’erne og 70’erne  
er en af de store aktiviteter for Anlægsgartner sparvath. Med forholdsvis enkle midler matches 

eksisterende anlæg med nye generationers smag og livsstil
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Kvalitet og service  
med strøm i

servicevirksomheden, der siden 
1987 har haft adresse på Lund-
sager. 

Kvalitetslamper

- Det lillebitte erhvervsområde 
med mange privatboliger som 
nærmeste nabo danner en fin 
ramme om vores lille butik 
med kvalitetslamper i velkendt 
dansk design, siger Jørgen 
Hansen. 
I butikken, som drives i tilknyt-
ning til installatørvirksom-
heden, tager han og Morten 
Vestermark udover salget også 
imod kvalitetslamper til repa-
ration. 
Butikken er ét af kun ni fynske 
salgssteder med Louis Poulsen-
lamper og eneste fynske ser-
vicecenter for reparation, der 
også tager imod kunder fra hele 
Jylland.
 

Autoriseret elinstal latør 
Flemming Nielsen A/S, 
Ringe, har siden 1972 op-
bygget en stor fast kunde-
kreds. Det er sket gennem 
en målrettet fokus på kva-
litet og service både til er-
hverv og private. 
Siden 1. september sidste år 
har Morten Vestermark og 
svogeren Jørgen Hansen stået 

i spidsen for virksomheden, 
der blev grundlagt af Morten 
Vestermarks forældre, Hanne 
og Flemming Nielsen.
I dag beskæftiger Flemming 
Nielsen A/S i alt 17 ansatte, her-
af fire lærlinge, og er dermed 
Ringes største el-installatørfor-
retning. Medarbejderne leve-
rer hele paletten af service og 
installationer, inklusive alarm 

og overvågning. Salg og repara-
tion af hårde hvidevarer udføres 
også. 

Ringe, odense og  
svendborg

- Som servicevirksomhed fo-
kuserer vi på at levere rigtig god 
service til vores erhvervs- og pri-
vatkunder i kerneområdet Rin-
ge samt i Odense og Svendborg. 
God service er blandt andet 
hurtig udrykning til erhvervs-
kunder ved nedbrud på maskin-
anlæg, da produktionsstop er 
dyrt. Det gælder virksomheder 
uanset størrelse, og så har vi 
et rigtigt godt samarbejde med 
gode lokale håndværksmestre, 
forklarer Morten Vestermark.
En fair timepris, uanset om det 
gælder edb-netværk, belysning 
eller måske plc-styring, er en 
anden attraktiv kvalitet ved 

Flemming Nielsen A/s · 5750 Ringe · Telefon 62 62 20 77
www.flemmingnielsen-as.dk · mv-el@midtfyn.net

www.louispoulsen.com

Lys fra Louis Poulsen

PH Kuglelamel
Enigma 425

AJ Gulv

Light Style

	 • Reperation, service samt 
  fejlfinding af nye som brugte biler
 
	 • Skader og klargøring til syn
 
	 • Konkurrencedygtige priser
 
	 • Dæk- og rudeskift

Sinaivej 5  I  Sandholt Lyndelse  I  5672 Broby
Tlf. 62 63 25 60  I  Mobil 20 33 15 60

autogaarden@pc.dk

Anlægsgartner 

· Anlæg af haver

· Belægning af terrasser

· Belægning af indkørsler, 

gårdspladser m.m.

Ring for uforpligtende tilbud
Bøgebjergvej 64 · 5672 Broby

Tlf. 62 63 33 31 · Mobil 20 68 33 31
www.joernroulundnielsen.dk

Når man har købt et bindingsværkshus, har man også 
købt et stykke gammelt og traditionsrigt håndværk. 

Hvis du har spørgsmål så kontakt os på enten telefon, 
post eller email. Vi giver gerne et uforpligtende tilbud.
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Target People tilbyder en lang 
række meget forskellige events, 
der alle har det til fælles, at de 
ud over at være relationsudvik-
lende er mobile, prismæssigt 
variable og kan afvikles hvor 
som helst i landet. Tema- og 
location-mulighederne er uen-
delige. Kun fantasien og de ar-
rangerende virksomheder og 
institutioners økonomiske ram-
mer sætter grænser.   

Fra kano til kasino

”En typisk event udspiller sig 
over 2-5 timer, og aktiviteterne 
kan omfatte alt fra kanosejlads 
over bueskydning, klatring og 
fodboldspil til Le Mans kørsel 
og kasinospil”, fortæller direk-
tør Per Tørslev Jensen. ”En 
event kan både afvikles som 
enkeltstående begivenhed og 
indgå som et af flere elementer i 

større totalarrangementer som 
sommerfester, temaarrange-
menter, virksomheds-, kunde- 
og samarbejdspartnerdage eller 
kick off arrangementer.”

Kendte relationer får ny 
dimension

”I Target People lægger vi vægt 
på at alle events, vi arbejder 
med, er relationsskabende. 
Hvad enten en event er centre-
ret omkring en sportsbegiven-
hed eller en konkurrence til 
lands, til vands eller i luften, vil 
folk komme til at lære hinan-
den rigtigt godt at kende i det 
uformelle rum omkring den. De 
relationer, deltagerne indgår i 
på den arbejdsplads, de kommer 
fra, tilføres på rekordtid en helt 
ny dimension. Vi hører ofte del-
tagerne i vores events sige, at de 
på et 3 timers arrangement med 

Target People har lært mere om 
hinanden end gennem de sidste 
2-3 år på arbejdspladsen.”

Tjek på logistik og styring

”Styringen og organiseringen 
af et eventforløb er afgørende 
for arrangementets succes. En 
gennemgående tommelfinger-
regel lyder i al sin enkelhed, 
at jo mindre logistik man som 
arrangør skal holde styr på, jo 
bedre bliver arrangement. Tar-
get People har 9 års erfaring på 
området og kan trække på en 
lang række gode samarbejds-
partnere. Vi har tjek på hele den 
logistiske og styringsmæssige 
dimension, og det giver gode 
events og kvalitetsoplevelser til 
vores kunder.”   

sæt turbo på udviklingen

”Target People’s events danner 

grobund for skabelse og opstart 
af helt nye projekter og teams 
med stor social og faglig styrke 
på kryds og tværs af de delta-
gende firmaer og organisatio-
ners sædvanlige organisations-
opbygning. Arrangementerne 
tager udgangspunkt i det socia-
le, og deres forløb er udformet, 
så resultatet målrettes deltager-
nes aktiviteter. En event sætter 
turbo på udviklingen – blandt 
andet via intern branding af 
nye samarbejdsformer og imple-
mentering af nye værdisæt. På 
den måde kombinerer Target 
People procesrelaterede tiltag 
og sociale arrangementer med 
stor oplevelsesværdi. Kontakt 
Target People for mere info om 
de mange eventmuligheder.” 

Target People
Faaborg-virksomheden har udviklet en række korterevarende events målrettet  

dannelsen af nye teams på tværs af traditionelle organisationsstrukturer. social  
relationsudvikling er ikke længere begrænset til bowlingarrangementer  

svendborgvej 45  · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 18 62 · mail@target-people.dk  · www.target-people.dk
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Midtfynsk tømrermester 
har selv fingrene i faget

konomkurser. – Det er ikke 
nogen betingelse for at drive 
selvstændig virksomhed, men 
jeg synes, det er en fordel også 
at vide noget om den del af sin 
forretning, siger han. 
- Inden krisen havde jeg mel-
lem 12 – 13 ansatte. Nu er 
vi nede på fem plus mig. Jeg 
vil gerne have endnu et par 
mand, men ellers passer det 
mig udmærket at drive et fir-
ma af den størrelse. Når jeg 
har over ti ansatte, bliver der 
for meget administration! Jeg 
vil stadig gerne selv have fing-
rene i faget, forklarer Lenni 
Brødsgaard.

Tømrer og snedker 
Lenni Brødsgaard 
foretrækker en stab 
på syv-otte mand, så 
han stadig selv kan ar-
bejde ude i ”marken”

Lenni Brødsgaard er uddannet 
i 1999 og begyndte efter halv-
andet år sit eget firma. – Jeg 
arbejdede sammen med min 
bror, der er murermester. 
Senere blev det til forskellige 
samarbejdspartnere, men si-
den 2006 har Lenni Brødsga-

ard drevet sit firma selv.
- I Brødsgaard Aps beskæftiger 
vi os meget indenfor erhverv 
lige nu og har gode kunder 
blandt forskellige ejendoms-
selskaber. Vi har for eksempel 
totalrenoveret nogle lejlighe-
der i København for Barfoed 
Group A/S, der driver privat 
udlejning. 
Virksomheden har stor er-
faring i byggeri både i ho-
vedentreprise samt fagen-
treprise. Opgaverne løses 
både for private og erhverv. 
- Vi tilbyder blandt andet en 
række typehuse, hvor vi ar-
bejder sammen med underen-

treprenører vi kender. Derfor 
er vi sikre på at der udføres 
kvalitetsbyggeri, siger Lenni 
Brødsgaard og fortæller, at 
firmaet sidste år var med til at 
opføre otte nye huse. 
Firmaet laver også mange 
nybygninger og tilbygninger. 
Desuden leverer og opsætter 
firmaet blandt andet køkke-
ner, trapper, vinduer og døre 
og lægger gulve. 
- Vi tilbyder simpelthen alt 
indenfor tømrer- og snedker-
faget, siger Lenni Brødsgaard.  
Udover at være tømrer og 
snedker har Lenni Brødsga-
ard også taget forskellige mer-

Brødsgaard Aps · Hvidkærparken 45 · Nr. Lyndelse · 5792 Årslev · Tlf. 65-921200  · Mobil 51-510955 · www.broedsgaard.nu

Automatic Design · Skaboeshusevej 31 · 5800 Nyborg · Tlf. 20 13 00 73 · automatic-design.dk

El-Konstruktion
I tæt samarbejde med vores kunder  
finder vi den bedste løsning, der lever  
op til alle kravspecifikationer. Vi sikrer 
altid en balance mellem bruger og  
teknologi og skaber velstrukturerede, 
brugervenlige løsninger.

Vi sætter fokus på kvaliteten og leverer 
specialiserede løsninger som er fremtidssikrede
Automatic Design er specialiserede, indenfor el-dokumentation og  
styringer til blandt andet maskinproducenter, produktionsvirksomheder,  
industrien, tavlebyggere og El-firmaer.

Aldrig længere væk end den 
nærmeste telefon eller PC

El-Dokumentation
El-dokumentation er afgørende for, at et 
anlæg kan serviceres og vedligeholdes 
såvel som ud- og ombygges i fremtiden. 
Vi tilbyder løbende at opdaterer Deres 
el-dokumentation.
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Personlig service  
og rådgivning

ste samarbejdspartner, som 
danske virksomheder og pri-
vatpersoner kontakter, når 
behovet er kontormaskiner, 
kasseapparater, kontorartik-
ler, kontormøbler, IT-løsnin-
ger samt service og support. 
Den nye Odense-afdeling dæk-
ker Fyn og Trekantområdet. 
Kontor Syd fokuserer derfor 
på kvalitet, konkurrenceevne, 
kompetence og kreativitet.

Kontor syd A/s, solid 
leverandør af kontor-
møbler, Kontorartikler 
og IT-udstyr, trodser 
krisen med ny er-
hvervs- og detailfor-
retning i odense.

Design og kvalitet fra Fritz 
Hansen og Montana. Eller 
måske lidt mindre armbevæ-
gelser - men fortsat masser af 
funktionel kvalitet til rime-
lige penge.

Ny erhvervs- og  
detailforretning

Uanset hvilke ønsker og be-
hov der er tale om, står Kon-
tor Syd klar med personlig 
rådgivning og service. Den 
finansielt solide kontorleve-
randør, med afsæt i hoved-

kvarteret ved Sønderborg, 
går mod strømmen og trodser 
finanskrisen med indtoget på 
Fyn/Trekantsområdet. 
Via den midlertidige adresse 
på Bondovej 8 åbner Kontor 
Syd en ny stor erhvervs- og 
detailforretning centralt i 
Odense, i løbet af 2. eller 3. 
kvartal i år.
- Selv om Kontor Syd er nye 
på Fyn, kender alle syv kol-
leger hinanden rigtigt godt 
fra en tidligere fælles Odense 
arbejdsplads, forklarer afde-
lingsleder Jess Pedersen.

Personlig rådgivning 

- Vi leverer personlig rådgiv-
ning og personlig service med 
fokus på kundernes ønsker og 
behov. Det er meget vigtigt for 
os, at kunderne bliver glade 
for deres investering. Uanset 
om det handler om design-
møbler i den dyre klasse, eller 

vi skal finde 50 billige skrive-
borde, så leverer vi gode varer 
til rigtige priser, fortsætter 
Kasper Thysen.
Selv om finanskrisen for 
øjeblikket driller erhvervs-
livet, er ét af de basale ud-
gangspunkter for ny vækst, 
at medarbejderne fungerer 
godt i deres daglige rammer. 
Her leverer Kontor Syds nye 
afdeling i Odense det fysiske 
værktøj for ny forretnings-
mæssig fremgang. 

Fast konsulent

- Når vi forklarer, at vi stiller 
personlig service og rådgiv-
ning til rådighed, så mener vi 
det. Det betyder blandt andet, 
at en fast konsulent tager sig 
af de enkelte kunder, tilføjer 
Jess Pedersen.
Kontor Syd ejes af direktør 
Svend-Aage Kjær. Firmaet åb-
nede i 1978 med salg af kasse-
apparater, og siden er det kun 
gået én vej, fremad. Sidste ef-
terår kom nye afdelinger til i 
henholdsvis Odense, Herning 
og Holstebro med i alt 15 nye 
medarbejdere. Firmaet har i 
dag i alt 120 medarbejdere.

Fyn og Trekantområdet

Kontor Syd har en vision om, 
at firmaet skal være den før-

Bondovej 8 
5250 odense sV

Telefon 74 12 32 00
www.kontorsyd.dk
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Vi ka’ bare det med haver… 
Tlf. 62 69 14 68 

ved Knud Carstensen
Søbyvej 22 · Radby · 5672 Broby · Mobil 40 36 54 74
mfekl@mail.dk · www.midtfynsejendomsservice.dk

MIDTFYNS EJENDOMSSERVICE

SKAT og som rådgiver i to af 
landet største revisionsfirmaer, 
kender jeg systemet indefra og 
ved hvordan man fører en skat-
tesag på den rigtige måde. Vin-
der man en skattesag, koster 
det ikke virksomheden noget, 
da de udgifter man har i forbin-
delse med skattesagen dækkes 
100 pct. af staten. Vinder man 
ikke dækkes 50 pct.
Jeg tilbyder endvidere at hjæl-
pe virksomhederne med bogfø-
ring, regnskab og revision. 
Bogføring tilbydes til 350 kr. 
pr. time + moms. Rådgivning 
vedr. økonomi og skat tilbydes 
til 850 kr. pr. time + moms. 
Regnskab og revision giver jeg 
normalt enfast pris på. Ring 
for et uforpligtende møde, så vi 
sammen finder ud af, hvad din 
virksomhed har behov for.«

skatteHuset er en 
økonomisk rådgiv-
ningsvirksomhed og 
ejes af Kenneth Krodal

Jeg er uddannet skatterevisor, 
som er en 4 årige videregående 
uddannelse med hovedvægt på 
skatteret og skatterevision. 
Jeg rådgiver virksomheder in-
denfor økonomistyring, skat 
og lønsystemer. I enhver virk-
somhed er det rigtige økono-
misystem grundlaget for, at 
hverdagen hænger sammen 
rent økonomisk. Mange virk-
somheder oplever at likvidite-
ten kan være presset, og her 
kan en gennemgang af øko-
nomistyringen føre til, at en 
virksomhed kommer ud af en 
likviditetskrise med skindet 
på næsen.

Skatten er noget alle virksom-
hedsejere snakker om. Men 
rigtigt mange står som Moses 
ved det Røde Hav og opgiver at 
gøre noget, fordi skattelovgiv-
ningen er en kompliceret stør-
relse. Her kan jeg hjælpe med 
store og små problemer som 
man oplever i hverdagen. Det 
kan også være at virksomheds-
ejeren overvejer et generations-
skifte eller ønsker at omdanne 
sin enkeltmandsvirksomhed til 
et selskab. Her kommer jeg ind 
i billedet og kan hjælpe med ge-
nerationsskiftet eller virksom-
hedsomdannelsen. 
Hvis virksomhedsejeren har 
fået en skattesag på halsen til-
byder jeg også at føre skattesa-
gen. Mange opgiver måske på 
forhånd, da det virker uoversku-
eligt at skulle op mod systemet. 
Efter en lang årrække hos både 

skatteHuset

skatteHuset ved Kenneth Krodal
Ørbækvej 62 · 5700 svendborg · Tlf. 62 22 66 51 · Mobil 23 10 66 51
skattehuset@c.dk · www.skattehuset.dk
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Lykra skilte

vi vores kunder med at skabe 
effektive og målrettede rekla-
meudtryk. En stor aktivitet er 
autodekoration, hvor vi folie-
indpakker biler i alle størrel-
ser i reklamer – fra lastvogne 
til kasse- og personvogne.       

Lykra skilte i udvikling

”Blandt de spændende fynske 
opgaver, Lykra Skilte på det 
seneste har løst, er levering af 
facadeudsmykning til Sadolin 
Farver og Hollywood Pizza. 
Så er der folieindpakning af 
biler – blandt andet for Dansk 
Autohjælp og Kemp & Laurit-
zen Odense. Derudover har vi 
leveret folieafdækning til Lan-
geskov Centret og er i færd 
med et større folieprojekt for 
Outlet Fyn. Et helt nyt initia-
tiv bliver en øget satsning på 
tekstiltryk til sports-, profil- 
og arbejdstøj. Netop nu leder 
vi efter en erfaren og branche-
kendt sælger til aktiviteter i 
hele landet. På alle fronter er 
Lykra Skilte i rivende udvik-
ling. Alle interesserede er vel-
komne til at kontakte os for et 
uforbindende tilbud.” 

Der er gang i udviklin-
gen på skilte-, design- 
og print-virksomheden 
med det humoristiske, 
farverige firmalogo 
skabt af den kendte 
Kerteminde-kunstner 
Viggo salting. 1. 
marts i år opkøbte 
Lykra skilte firmaet 
skiltekonsulenten i 
Faaborg

”Lykra Skilte blev grundlagt 
i 1976 under navnet KFK 
Dekoration”, fortæller Lykke 
Krapalis, der sammen med 
sin mand Karl driver den suc-
cesfulde virksomhed. ”I 1997 
flyttede vi til Langeskov, og 
efter ti år valgte vi at frasælge 
dekorationsdelen af vores akti-
viteter for i stedet at koncen-
trere indsatsen om vores nu-
værende hovedområder skilte, 
design og print.”

Kapacitetsudvidelse med 
indbygget skønhedsværdi

”Takket være teknologiens 
udbredelse er der reelt ingen 
geografiske grænser for vores 

kundekreds placering. Op-
rindeligt udspringer den dog 
i Odense-området og her på 
Østfyn. Med opkøbet af Skil-
tekonsulenten i Faaborg er vi 
nu også fysisk repræsenteret 
på den sydvestlige del af det 
fynske landkort, og det er vi 
meget glade for. Udover det 
kapacitetsmæssige fremskridt 
tilføres vi øget skønhedsvær-
di”, smiler Lykke Krapalis. 
”Fra vores firma-adresse på 
Svendborgvej 20a ved siden 
af Restaurant Klinten kan vi 
året rundt nyde en af Faaborgs 
smukkeste udsigter.”        

Fantastiske udviklings-
muligheder

”Lykra Skilte opererer i en 
kompleks branche i konstant 
forandring. Udover skilte og 
print løser vi mange logo- og 
designopgaver og oplever en 
høj grad af overlapning mel-
lem vores branche og rekla-
mebranchen. Udviklingen går 
utroligt stærkt. En professio-
nel og kompetent varetagelse 
af vores arbejdsfelts grafiske 
dimension er ikke længere af-
hængig af, om man for 30 år 

siden har haft en sættekasse 
i hånden. Uanset fagligt ud-
gangspunkt er der en stor sy-
nergieffekt mellem reklame, 
design, grafik og dekoration. I 
dag repræsenterer Designsko-
len Kolding med sine tværgå-
ende undervisningsprincipper 
et godt bud på de fantastiske 
udviklingsmuligheder, der lig-
ger i branchen.”

stor kapacitet og bredde

”Lykra Skilte servicerer en 
bred vifte af kunder fra hele 
landet – håndværkere, detail-
forretninger, kædebutikker, 
foreninger og private. Bred-
den er vores store styrke – 
både hvad angår kapacitet og 
kompetencer. Vi producerer 
skiltning af enhver art og 
spænder fra små navneskilte 
og streamers til pyloner, vej- 
og facadeskilte. Lykra Skilte 
har fokus på kundernes visu-
elle identitet og kan tilbyde at 
kombinere skiltningen med 
dekoration på vinduer og døre. 
I printsammenhæng spænder 
vi fra visitkort og brevpapir til 
brochurer, blade og plakater. 
Med hensyn til design hjælper 

Lykra skilte
odensevej 44

5550 Langeskov 
Tlf. 20 25 26 80

lykra@mail.dk
www.lykraskilte.dk
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c-Gulve Aps

ler. Nutidens kunder ved, hvad 
de vil have og går sjældent på 
kompromis med kvaliteten. 
Det er vores fornemste opgave 
over hele linjen at indkredse 
kundens ønsker og behov og 
matche dem. Vi leverer kva-
litet til konkurrencedygtige 
priser. Hos os kan næsten alt 
lade sig gøre. Ring til C-Gulve 
for et besøg og et uforbindende 
tilbud…” 

Trods krisen har fir-

maet, der startedes 

af indehaver Lars 

Borchers i 2008, fuld 

fart på udviklingen. En 

støt voksende kreds 

af privatkunder teg-

ner sig sammen med 

firmaer, efterskoler 

og andre offentlige in-

stitutioner for mange 

aktiviteter    

”I år er der kommet mange 
nye privatkunder til”, fortæl-
ler Lars Borchers. ”Vores 
kerneværdier er kvalitet og 
service, og netop nu er der fuld 
fart på udviklingen. C-Gulves 
medarbejderstab består af 
fem svende og to lærlinge, der 
fra en flåde på fem servicebi-
ler betjener kunder over det 
meste af Fyn. Udover private 
tæller kundekredsen mange 
håndværkere, som blandt an-
det serviceres med behandling 
af trægulve og spartling af 
betongulve i forbindelse med 
lægning af klinker og fliser. 
Sidstnævnte er en støt stigen-
de aktivitet. Generelt kan man 
sige, at intet er for stort og in-

tet for småt. Opgavemæssigt 
spænder vi fra familien Jen-
sens køkkengulv til den lokale 
sportshal.” 

Kvalitet til  
konkurrencedygtige 
priser

”C-Gulve fører alle belæg-
ningstyper - fra tæpper over 
træ, vinyl og linoleumsgul-
ve til diverse specialgulve 
målrettet vådrum som bade-
værelser. Ege Tæpper er det 
primære brand, og til brug i 
miljøer med stor udskiftning 
og slitage fører vi et bredt 
udvalg af billigere slidstærke 
tæpper. Her servicerer vi en 
stor gruppe fynske eftersko-

C-Gulve ApS · Lykkevalg 10 · Korinth · 5600 Faaborg · Tlf. 62 65 16 75 · cgulve@mail.dk

De første 200 gæster 

begge dage modtager gratis 

1. stk. oliesugesæt til din 

havemaskine (værdi kr. 110,-)

Masser af 

konkurrencer 
med præmier for 

kr.50.000

Have-, park- og 
marinecenter

Masser af spændende 

åbningstilbud

Masser af oplevelser 

for hele familienKom og vær med...

Åbning af fyns største

ODENSE · SVENDBORG · www.apmotorcenter.dk  

Havefræsere
Plæneklippere

Kompostere

Brændekløver/save

Havetraktorer

Buskryddere/trimmere

Hækkeklippere

Kom og prøv
fyns største program indenfor...

Vær med til at fejre vor store åbning i 
dagene 30 april og 1 maj 
fra kl. 10 til 16 i Odense

Hollufgårdsvej 1 · 5260 Odense S

Kom ind og se vor nye 

spændende udstilling 

påhængsmotorer 

fra 2,6-25 hk, 

gummi- og rib-

både og forskelligt 

marinetilbehør. 

AP MARiNE 
- nyt i APmotorcenter

Stort 
brugt- og 

stumpemarked

Vind 
en havetraktor 

ved hurtigste tid på  

forhindringsbanen

Kørsel med 

veteranbiler

Ponyridning

Havetraktortræk

GO-cart kørsel

Racing med 

modelbiler

CMD ApS udfører alle former for tømrer- og snedkerarbejde. Fra 
større renoveringsopgaver og nybyggeri til mindre vedligeholdelse 
og istandsættelse. 
Vi påtager os gerne totalentrepriser, hvor vi står for koordineringen af 
arbejdet med vores faste samarbejdspartnere. Det er alle sammen 
virksomheder, der er kendetegnet ved deres erfaring og professio-
nalisme. 
Vi løser opgaver for store og små erhvervsvirksomheder, for offent-
lige institutioner, for boligforeninger og for private husejere. 
Vores medarbejderstab er kendetegnet ved deres alsidige faglige 
kompetencer og deres insisteren på at udføre alt arbejde efter de 
højeste standarder. 
Vil du vide mere eller ønsker du et uforpligtende tilbud, så kontakt os.

 t tagrenovering
 t nybygning
 t tilbygning

tømrermester: Christian Midtgaard Dam
adresse:  Elmevej 7 · 5762 Vester Skerninge
mail: dam@6pm.dk
www: www.c-m-d.dk

tlf.: 2986 0003
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Mark & storm Grafisk A/s
Industrivej 16

5750 Ringe
Tlf. 62 62 22 77

ringe@mark-storm.dk
www.mark-storm.dk

Mark & storm   Grafisk A/s
Det tidligere Midtfyns Bogtryk er en både livs-
kraftig og fremgangsrig 100-årig virksomhed med 
afdelinger i Ringe og Marstal. Den 1. december 
2009 tog den familieejede virksomhed sit ny do-
micil på Industrivej i brug og fordoblede dermed 
sin kapacitet 

”Virksomheden Mark og Storm Grafisk A/S har været i min families 
eje siden 1975”, fortæller medindehaver og daglig leder i Ringeafdelin-
gen, Stefan Mark Pedersen. ”Mine forældre Marna og Troels Mark Pe-
dersen købte trykkeriet i Ringe i 1975. I 1988 overtog de Ærø Ugeavis, 
hvorefter de sideløbende drev begge firmaer, indtil generationsskiftet 
implementeredes d. 1. juli 2008. De bor på Ærø og arbejder stadig i 
firmaet, Marna som korrekturlæser og Troels som grafiker, hvor han 
fortrinsvis har med bogproduktion at gøre. 
Ejerkredsen består i dag af min søster, Anja Storm, min svoger, Søren 
Storm, min hustru Merete Møller Hansen og jeg selv. Anja og Søren va-
retager vore aktiviteter på Ærø, mens min kone og jeg står for den dag-
lige ledelse af Mark & Storm Grafisk A/S i Ringe. Virksomheden består 
af et moderne trykkeri i Ringe samt Ærø Ugeavis i Marstal. Begge med 
en kreativ afdeling, hvor der arbejder fire grafikere her, og tre i Marstal. 
Ærø Ugeavis etableredes i 1965 og udkommer i ca. 4500 eksemplarer. I 
det daglige fungerer afdelingerne i Ringe og Marstal som selvstændige 
enheder, der samarbejder om løsningen af større opgaver”.

Ny teknologi og flere medarbejdere

”Vort ny domicil på Industrivej i Ringe har medført en kapacitetsfor-
dobling. Den er blandt andet opnået via en tredobling af de tilgængelige 
kvadratmetre, indførelse af mere rationelle arbejdsgange og ansættelse 
af flere medarbejdere – heriblandt en sælger og en grafiker. I Ringe 
beskæftiger vi foruden de fire grafikere, en administrativ medarbejder, 
fire produktionsfolk og en sælger, og i Marstal arbejder tre grafikere og 
to administrationsfolk. På tekniksiden har vi investeret i en ny tryk-
maskine med lakværk og en fuldautomatisk maskine til fremstilling af 
trykplader, hvilket har betydet et stort teknologisk fremskridt”. 

stabilt produktionsflow og øget omsætning

”Mark & Storm Grafisk er leveringsdygtig i alt, der kan trykkes på 
papir – fra visitkort, brevpapir og kuverter til kataloger, brochurer, 
plakater og bøger. Vi løser trykopgaver for Ærø Ugeavis og yder on-
line service til reklamebureauer og større virksomheder. Som moder-
ne trykkeri kan vi langt mere end at trykke, og vor kreative afdeling 
samarbejder med bureauer og tekstforfattere. Kundekredsen omfatter 
private firmaer i alle størrelser samt en bred vifte af forlag, museer og 
fagblade – blandt andet indenfor frugtavl og gartneri. Mange kunder 
indgår i halvoffentlige organisationer, der anvender vores produkter 
såvel internt som eksternt. Det giver et stabilt flow i produktionen. I 
2009 øgedes omsætningen med 15 %, og vi forventer en tilsvarende 
stigning i år”.

En helt speciel ånd

”Når en virksomheds rødder er solidt plantet i 100 års historie, hersker 
der en helt speciel ånd. Folk er glade for at være her. Vi dyrker en flad 
organisationsstruktur og har en uformel og humoristisk omgangstone. 
Derudover gør virksomheden meget for medarbejdernes trivsel. Blandt 
andet har vi investeret i diverse tekniske hjælpemidler til minimering 
af antallet af tunge løft. En automatisk palle-vender klarer op til 500 
kg ad gangen, og et såkaldt rystebord sørger for at papiret ligger 100 % 
nøjagtigt. Personaleforeningen favner hele virksomheden uanset fag-
ligt tilhørsforhold. Gennem tiden har folk blandt andet kunnet deltage 
i bowlingarrangementer og opleve Stand Up Comedy, og med foråret og 
sommerens komme introduceres en række nye familiearrangementer”. 
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Sydfyns største udvalg i:
Havekrukker · vandkunst til ude og inde · jernhavemøbler

unika brugskunst og boliginteriør · kunstige planter · lanterner og lys
specielle håndmalede lys til bryllup og barnedåb, 

festartikler og gaveideer til alle aldre og anledninger. 
En oplevelse og inspiration for hele familien.

Parkering lige døren.

Kig ind i butikken eller på webshoppen. Lige nu er huset i forårshumør 
og holder oprydningsudsalg med store besparelser

Tlf. 62 22 12 12
Håndværkervænget 4B · Tved N.Ø. · 5700 Svendborg

Se åbningstider og produkter på www.krukke-huset.dk
Meget mere end krukker

NU OGSÅ 

WEBSHOP

rasser og indkørsler til mindre 
parkeringsarealer. Et nyt ak-
tivitetsområde er stendiger og 
kirkemure. Endelig løser jeg en 
lang række entreprenøropgaver 
som udgravning, drænarbejde 
og kloakering i det åbne land. 
Med et stort aktivitetsområde, 
der spænder fra gråt og grønt 
anlægsarbejde til entreprise og 
kloak, er der tilsvarende varia-
tion i opgaverne. Den ene dag 
ligner sjældent den anden, og 
det sætter jeg stor pris på. Alle 
er velkomne til at kontakte 
mig for et uforbindende tilbud”, 
slutter Morten Rosenkjær.  

Det alsidige firma, 
der grundlagdes i juni 
2009 af indehaver 
Morten Rosenkjær, 
kan trække på et 
bredspektret erfa-
ringsgrundlag, når 
det gælder løsning af 
entreprenør-, kloak- & 
anlægsopgaver af alle 
typer og størrelser

”Jeg har arbejdet med landbrug 
og gartneri siden barndommen 
og har en uddannelsesmæssig 
baggrund som entreprenør og 
anlægsgartner med henholds-
vis to og syv års brancheerfa-
ring”, fortæller Morten Rosen-
kjær. ”Derudover har jeg første 
del af kloakmesteruddannelsen 

og er dermed uddannet rørlæg-
ger. Når det gælder indhent-
ning af tilladelser og anden 
myndighedskommunikation, 
samarbejder jeg på fast basis 
med en autoriseret kloakme-
ster. Firmaet køres som et solo-
foretagende, hvor maskiner og 
arbejdskraft engageres efter 
opgavetype og størrelse. Om-
vendt fungerer Allested Anlæg 
og Entreprenør også som un-
derleverandør indenfor land-
brug, gartneri og entreprise.”

Fra kloakering til  
kirkemure

”På anlægsområdet spænder 
firmaet fra haveservice med 
vedligehold af grønne arealer 
og fældning af træer til sneryd-
ning og saltning. Dertil kom-
mer hele brolægnings- og be-
lægningsområdet. Her findes 
firmaets primære speciale som 
er etablering af alt - fra ter-

Allested 
Anlæg og Entreprenør

Broholmvej 5
5672 Broby

Tlf. 63 63 00 18 
Mobil 22 48 16 36

mrosenkjaer@privat.dk
www.aaemr.dk

Allested Anlæg og  
Entreprenør

Vi glæder os til at 
samarbejde med jer!

I dag åbner din nye samarbejdspartner 
indenfor skilte og marketing på 
Tarupvej 71-73, Odense NV

Vi har samlet Odenses bedste og mest 
erfarne team af medarbejdere, som 
står klar til, at betjene dig med de 
værdier vi anser for vore egne

- Vi holder hvad vi lover ...

- Vi laver vore løsninger, så vi er stolte
  af at lægge navn til det ...

- Jeres behov er vores pligt 
 og vi kan lide det ...

Jesper Rasmussen
Skiltemanden
Mobil 30 69 29 25
jesper@dividan.eu

Lars Poulsen
Salgs- og marketingchef
Mobil 30 69 29 27
lars@dividan.eu

Torben Munch
Montage- og produktionschef
Mobil 30 69 28 15
torben@dividan.eu

Motordiagnostisering
Motor og ledningsnet testes, 
servicelamper nulstilles

Reparation
Af alle bilmærker

Skadesservice
Hvis uheldet er ude, udføres 
taksering straks cia Autotaks

Synschek
Vi klargører bilen til syn og 
udfører bl.a. miljøkontrol

www.hlbiler.dk
62  67  22  22

 HL Biler
Aut o v ær k s t ed

Graabjergvej 7
5856 Ryslinge
Tlf. 62 67 22 22
www.hlbiler.dk
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Lun service, 
lækkert velvære
Gjersing VVs leverer 
lun service, lækkert 
velvære og kvalitet fra 
kælder til kvist, når 
der står varme, varmt 
vand og bad på dags-
ordenen.

- Vi løser en lang række for-
skellige opgaver for både pri-
vate og firmaer, offentlige in-
stitutioner og boligforeninger. 
Fra utætte vandrør til stop-
pede kloakker. Fra service på 
varmeanlæg til modernisering 
af badeværelser, forklarer 
autoriseret VVS-installatør 
Mikkel Gjersing. 

Eget firma i 2007

Siden den 35-årige hånd-
værksmester sprang ud som 

selvstændig iværksætter med 
eget firma i 2007, er det gået 
fornuftigt fremad for den tidli-
gere odenseaner.
- Finanskrisen ændrer ikke 
ved, at kunderne lægger vægt 
på velfungerende installatio-
ner, varmeanlæg samt indekli-
ma. Derfor har jeg et fornuftigt 
tempo i virksomheden med to 
svende og en voksenlærling, 
forklarer Mikkel Gjersing, der 
er udlært i Odense.

også jordvarme

Levering af kvalitetsarbejde 
til aftalt tid og pris er nøgleord 
for Gjersing VVS. Fokusområ-
der er også om- og nybyggeri, 
blikkenslagerarbejde, gas-
service, Stoker- og brændefyr 
samt energi- og varmetabsbe-
regning. 
- Noget af det spændende nye 
er jordvarme, som jeg forven-

ter mig en del af. Det er en 
miljøvenlig og smart opvarm-
ningsform, der har udviklet 
sig meget på den tekniske side 
og er værd at overveje, også 
pengemæssigt, tilføjer VVS-
installatør Mikkel Gjersing.  

Godkendte produkter

Gjersing VVS anbefaler i øv-
rigt, at kunderne går efter 
produkter, der er godkendt af 
Boligministeriets Godkendel-
sesudvalg for vand- og afløbs-
materiel, bedre kendt som VA-
godkendte produkter.
- I alt for mange tilfælde skyl-
des defekte installationer, at 
der anvendes produkter af rin-
ge kvalitet, eller at lovpligtige 
forskrifter ikke overholdes. 
Det kan betyde, at forsikrin-
gen ikke dækker eksempelvis 
en vandskade, slutter Mikkel 
Gjersing. 

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

Vi udfører matrikulært arbejde i fbm:
· Udstykning af byggegrunde og landbrug

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

Strandvej 83 · Svendborg · Tlf. 6222 3555 · www.schroll-andersen.dk

Vi udfører opmåling i fbm:
· Bygge- og vejprojekter 

· Ledningsregistrering
· Skolerenoveringsprojekter

· Ejendoms- og lejlighedsopmåling

· Vandløbsregistrering
· Volumenberegning af afgravninger 
og påfyldninger mv.

Gjersing VVs Aps
Lodskovvej 1

5863 Ferritslev
Telefon 65 98 14 98
Mobil 40 36 14 98

www.gjersingvvs.dk
gjersing@mail.dk

Kom ind i varmen

15 års garanti på varmeveksleren
og 2 års fri service

 
* Se vores garantibestemmelser på www.milton.dk

Milton SmartLine Combi HR 24

Milton SmartLine HR 24 og varmtvandsbeholder

Kondenserende gaskedler giver en 
markant bedre udnyttelse af energien, 
da kedlen kan hente al energi ud af 
den damp, som traditionelle gaskedler 
sender direkte ud til havens fugle. Ved 
at udnytte naturgassens brændværdi 
optimalt får du en langt bedre varme-
økonomi.

Samtidig gør du en god indsats for 
miljøet.

Ring og hør, hvordan du og din fami-
lie kan holde varmen længe med en 
Milton kondenserende gaskedel.

www.milton.dk

Kedlerne har 
energimærke AEksemplet herunder er 

beregnet via Gaspro on-line 
og svarer til, hvad en typisk 
dansk familie på 4 kan spare.

Gammelt anlæg:
Ældre gasfyret kedelunit med forbrug 
på 2.500 m3 naturgas.
Udgift inkl. el-forbrug: 27.040,- kr.

Nyt anlæg:
Milton SmartLine HR 24 med forbrug 
på 2.105 m3 naturgas.
Udgift inkl. el-forbrug: 20.553,- kr.
Besparelse: 6.487,- kr. årligt

Gjersing_210x148_combi_smartline.indd   1 12-01-2010   11:39:22

Aut. VVS Installatør & Blikkenslager

aps

Lodskovvej 1 · 5863 Ferritslev
65 98 14 98 www.gjersingvvs.dk

Vi har altid energirigtige løsninger. 
Ring og hør nærmere, 
vi har også en til dig.
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Vigtigt at vise ansigt udadtil
re” i Odense Congress Center 
i efteråret og igen i foråret på 
en messe i Marienlystcentret 
også i Odense. 
- Det er dyrt, og det er et kæm-
pearbejde at deltage i messer, 
men det er utrolig vigtigt at 
vise sit ansigt udadtil., siger 
Kim Jørgensen, der kom hjem 
fra begge messer med gode 
kontakter og masser af ordrer. 
 Skt. Klements Tømrer og 
Snedkerforretning ApS be-
skæftiger fire svende og fire 
lærlinge, og indlejer i travle 
perioder to ekstra svende.  Fir-
maet kan klare alt i for eksem-
pel renoveringer, tagprojekter 
og totalentrepriser samt ny-
byggeri, levering og montage 
af vinduer og køkkener, ud-
skiftning og vedligeholdelse af 
bindingsværk og fremstilling 
af massive bordplader.  Des-
uden kører firmaet service på 
Danejendomme i Odense. 

info@skts.dk
www.skts.dk

selv om det er dyrt at 
deltage i messer, er 
det nødvendigt, mener 
snedker- og tømrerme-
ster Kim Jørgensen, 
der på fjerde år driver 
firmaet: skt. Klemens 
Tømrer og snedkerfor-
retning Aps på Midt-
fyn

Kim Jørgensen, oprindelig ud-
dannet snedker og tømrer fra 

Erik Andersen i Sdr. Nærå, 
overtog i 2007 Skt. Klemens 
Tømrer og Snedkerforretning 
ApS. – Jeg havde arbejdet for 
den daværende ejer Mogens 
Strate siden 2001, og i 2007 
overtog jeg forretningen. 
Skt. Klemens Tømrer og Sned-
kerforretning ApS har eksiste-
ret i 62 år og Kim Jørgensen 
er tredje ejer af firmaet. Op-
rindelig blev firmaet stiftet af 
Ernst Andersen, der stort set 
har bygget alle husene på Skt. 
Klemensvej ved Ringe. Værk-
sted og lager lå indtil for tre år 
siden på Skt. Klemensvej, hvor 

Kim Jørgensen i stedet valgte 
at flytte firmaet hjem på pri-
vatadressen på Hovedvejen 41 
lidt uden for Ringe. 
- Jeg købte hus, værksted og 
jord af Rynkeby Tømrerfor-
retning. Huset var frygtelig 
forfaldent, men jeg har sat det 
fuldstændig i stand. 
Huset vidner om kvalitetsløs-
ninger og dygtigt håndværk, 
men nu kan man jo ikke slæ-
be alle kunder og potentielle 
kunder med hjem til sig selv, 
så Kim Jørgensen deltager 
blandt andet i forskellige mes-
ser. Senest ”Gør din bolig bed-

Personlig stil,  
personlige køkkener

Invita Svendborg le-
verer udelukkende 
personlige kva li tets-
køkkener, da alle 

kun  der er forskellige. Køkke-
nerne ordreproduceres direkte 
efter kundernes specielle øn-
sker.
Finanskrisen rokker ikke ved 
Invitas position som én af dan-
skernes foretrukne køkkenle-
verandører. Med den nytiltråd-
te butikschef Carsten Olsen i 
spidsen for Invita Svendborgs 
kompetente eksperter, sprin-
ger forretningen ud i det spi-
rende forår med masser af 
inspiration til både private bo-
ligejere og erhvervskunder.

Erhvervsafdeling

- Vores erhvervsafdeling, hvor 
jeg har ansvar for erhvervs-

kunderne, målretter sig blandt 
andet til nybyggeri af leje- og 
andelsboliger via licitationer, 
forklarer butikschef Carsten 
Olsen. En stab af dygtige med-
arbejdere assisterer mig i hver-
dagen også på erhverv. 
– Lige nu går trenden – som 
følge af finanskrisen – mod lidt 
billigere køkkener. Men publi-
kum efterspørger stadig høj 
kvalitet, og det ønske matcher 
vi fortsat. Invita Svendborg 
er blandt andet den eneste 
sydfynske forhandler af Gag-
genau, det sydtyske topkvali-
tetsmærke i hårde hvidevarer, 
fortsætter Carsten Olsen.

Lyst, mørk og lounge

Ny trend er også lyse og hvide 
elementer kombineret med 
mørke træsorter. Hertil kom-

Invita svendborg · Vestergade 157 · 5700 svendborg · Tlf. 62 22 20 33 · svendborg@invita.dk · www.invita.dk

mer en mere loungeagtig ten-
dens, der mindsker de traditio-
nelle overgange mellem køkken 
og stue og samtidigt udsender 
signaler om afslappet hygge til 
boligens øvrige rum.

særtilbud, livsvarig  
garanti

Lige nu udskifter forretningen 
en række udstillingsmodeller. 
Ind kommer nye og opdaterede 
køkkenmodeller samt et nyt 
sortiment i Invita Svendborgs 
afdeling for toilet og badeværel-
ser.
Invitas høje og gennemførte 
kvalitet ses blandt andet i den 
livsvarige garanti på alle bevæ-
gelige dele. Når konsulenterne i 
tæt samarbejde med kunden har 
fundet frem til udformningen af 
drømmekøkkenet, badeværel-

set, garderoben eller bryggerset, 
monteres det efterfølgende af 
Invitas egne certificerede mon-
tører. Det giver tre års ekstra 
garanti på montagen.    

over 300.000

Gennem godt 35 år har Invita 
udformet og produceret mere 
end 300.000 køkkener til dan-
skerne. Ikke to køkkener er 
ens – de er lige så forskellige 
som de glade mennesker, der 
lever med dem hver dag. En 
Invita-løsning er således altid 
en personlig løsning. Måske 
skal det aktuelt være et tæt 
samliv med Athena, der bril-
lerer med sort og hvid højglans 
i gennemført retrostil. 

66 15 09 33 · 40 16 09 33

· Tømrer · Snedker
· Maskinsnedkeri

www.skts.dk
Hovedvejen 41, 5750 Ringe

TØMRERMESTER

K. R. JØRGENSEN

TØMRER . SNEDKER
MASKINSNEDKERI

SKT. KLEMENS TØMRER- & SNEDKERFORRETNING APS

HÅND-
LAVET

PLANKEBORD
I EGETRÆ

fremstillet på eget
snedkeriværksted
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Der er fuld fart på 
udviklingen i det dyna-
miske udlejningsfirma. 
I maj 2008 flyttedes 
lager og værkstedsfa-
ciliteterne fra privaten 
til en 500 m2 hal på 
Industrivej i Ringe, som 
firmaet nu er ved at 
vokse fra

”Der er sket meget siden starten 
i 2003, hvor vi havde to telte på 
i alt 81 m2 med tilhørende gulve, 
basismøblement og jukeboks”, 
fortæller Kenneth Danielsen. 
”Gennem årene er en god del 
af overskuddet investeret i nyt 
materiel. Det betyder, at vi med 
sindsro kan byde den kommende 
sæson velkommen, idet vi i dag 
råder over et kæmpe udvalg af 
solide kvalitetstelte med og uden 
gulve samt forskellige typer 
møblement og et stort sortiment 
af service, tallerkener og glas. 
Dertil kommer en masse tilbehør 
– blandt andet lyskæder, para-
soller, jukebokse og toiletvogne. 
Vi kan klare alle arrangement-
styper lige fra firma- og privat-
fester til de helt store selskaber 
og arrangementer.”  

Fra juletræsmesser til  
motorsportsbegivenheder

”Midtfyns Teltudlejnings pri-

mære speciale er større virk-
somheds og foreningsarrange-
menter, messer af alle slags 
samt sports- og kulturbegiven-
heder. Eksempelvis leverer vi 
restaurations- og VIP telte til 
DM i dressur på Broholm Gods 
og står for hele etableringen af 
dette arrangements handels-
gade. Midtfyns Teltudlejning er 
også det gennemgående navn 
ved Langesø Slots juletræs-
messe, der afholdes hvert år 
i august og Maritimt Center 
Svendborgs klassiske regatta 
Fyn rundt for træskibe. Deru-
dover lægger vi telte til en 
række store motorsportsar-
rangementer, der blandt andet 
afvikles på Jyllandsringen og 
Ring Djursland. Når det gælder 
teltbaserede arrangementer, 
dækker vi hele landet og match-
er ethvert behov. Ring og hør 
nærmere…”       

Midtfyns 
Teltudlejning

Midtfyns Teltudlejning
sødingevej 6
5750 Ringe
Tlf. 62 62 55 22
Mobil 23 82 16 63
info@mftu.dk
www.mtfu.dk
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Vi kan lave søer og tætte tage

nelse, kvalitetssikring, erfar-
ing og økonomisk soliditet.  
- Det er et skulderklap til os, at 
Trelleborg Phønix har os på lis-
ten over tagdækkere, der kan 
give 15 års tæthedsgaranti, si-
ger Kim Sønderlyng. 
HP-Tag tilbyder i øvrigt alle 
fynske kunder gratis tageft-
ersyn og efterfølgende tilbuds-
givning – og, hvis kunden ønsk-
er det, kan arbejdet prissættes 
på forhånd: - På den måde slip-
per kunden for en ubehagelig 
økonomisk overraskelse, siger 
Kim Sønderlyng. 

Tagdækningsfirmaet 
HP-Tag er nu også 
certificeret i at lægge 
miljøfolie som blandt 
bruges i vandværker 

HP-Tag mærker, at foråret er 
på vej. – Folk er begyndt at 
ringe igen, siger Kim Sønder-
lyng. På grund af vejrlig har 
arbejdet stået noget stille. Kim 
Sønderlyng og hans kollega 
har derfor blandt andet brugt 
tiden på at blive certificeret i 
at lægge miljøfolie hos firmaet 
Sika Danmark A/S. Miljøfolien 

kan blandt andet kan bruges i 
vandværker. Udtrykket folie er 
i øvrigt en smule misvisende 
eftersom det drejer sig om 
gummimembraner.
- Nu er jeg og min kollega godk-
endt til at montere miljøfolien. 
Det er et spændende og godt 
produkt, siger Kim Sønder-
lyng, der forventer sig meget af 
det. Blandt miljøfoliens mange 
fordele er for eksempel, at den 
kun har kort montagetid ved 
renovering og ombygning og 
ingen tørre- eller hærdning-
stider som ved montering af 
smøremembraner. Desuden er 
materialet modstandsdygtigt 

over for alle gængse vandbe-
handlingsmidler. 
- Den nye Sika Sarnafil Miljøfo-
lie er så tæt, at vi også lave åer 
og søer, siger Kim Sønderlyng.
Af andre nyheder i HP-Tag kan 
nævnes, at firmaet nu sammen 
med tagpapfirmaet Trelle-
borg Phønix giver en 15-årig 
tæthedsgaranti på deres tage. 
For at kunne yde den 15-årige 
garanti i samarbejde med 
Phønix Trelleborg, skal en-
treprenøren overholde de gæl-
dende anvisninger fra Tagpap-
branchens oplysningsråd samt 
kunne leve op til Trelleborg 
Phønix’ betingelser om uddan-

HP Tag Aps · odensevej 4 · 5772 Kværndrup · Tlf. 62 63 19 58 · Mobil 21 77 65 76 · salg@hp-tag.dk · www.hp-tag.dk

Solvarmeløsninger fra Biovarme

Leverandør tiL vvS-branchen

DENVIRO Solvarmeanlæg
Gennemtænkte solvarmeanlæg der vil kunne 
holde familien med varmt brugsvand det  
meste af sommeren og supplerer det  
eksisterende varmeanlæg resten af året. 

Biovarme  
- din specialist i rådgivning og dimensionering af:

komplette solvarmeanlæg.

komplette brændefyringsanlæg.

kombination af solvarme- og  
brændefyringsanlæg.

DENVIRO træpillefyr.

•
•
•

•
Biovarme A/S · Industrivej 1 · 5792 Årslev  
Tlf.  65 994 995 · Fax  65 994 996  
post@biovarme.dk · www.biovarme.dk
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Bygge og anlægsfirma

Ryslinge Murer 
& Tømrerforretning

ved Bjarne Skov Nielsen

Tlf. 40 29 37 89

Alt arbejde udføres 
også mindre 
entreprenøropgaver

Ring og hør 
nærmere

Tlf. 62 67 19 29

Anlægsgartner
Jens Ravnholt
- gode råd og ideer er gratis !

Hvem er vi?
Mit navn er Jens Ravnholt, jeg har arbejdet 
med have og nyanlæg i mere end 10 år.
Vi er et mindre fi rma i hurtig udvikling 
med p.t. 6-8 medarbejdere.
Vi er beliggende i Stenstrup midt på Syd-
fyn og har hele Fyn og dele af Sjælland og
Jylland som naturligt arbejdsområde.

Hvad kan vi....
• Vedligeholdelse og nyanlæg af have og park
• Lægning af fl iser og sten
• Naturstensbelægning
• Kampestensdiger (et af vore specialer)
• Fældning af vanskelige træer
• Mindre beton, kloak- og tømreropgaver
• Vognmandskørsel

Smedegårdsvej 9 • 5771 Stenstrup • Tlf. 62263210 • Bil 20741314

Få inspiration !
Besøg vores udstilling eller
www.anlaegsgartner-ravnholt.dk

Anlægsgartner Jens Ravnholt

Medlen af Danske Anlægsgartnere
Branchens Ankenævn & Garantifond

Vi er et anlægsgartnerfirma, der har arbej-
det med have og nyanlæg i mere end 10 år. 
Vi er et mindre firma i hurtig udvikling 
med p.t. 8-10 medarbejdere

af pladeafdelingen. Året efter 
flyttede Teknisk Isolering Fyn 
til nye, større og mere veleg-
nede lokaler i Broby.
Her står Michael Nielsen og 
hans ansatte klar til at levere 
uforpligtende tilbud og seriøs 
rådgivning til nye som gamle 
kunder.

Indehaver Michael 
Nielsen, Teknisk Isole-
ring Fyn Aps, er eks-
perten, der optimerer 
virksomheder landet 
over.

Høj faglært håndværksmæs-
sig ekspertise, faglig indsigt 
og erfaring kombineret med 
et special- og pladeværksted, 

der understøtter førstnævnte 
kvaliteter.
Det er en del af signalementet 
af Teknisk Isolering Fyn, der 
som specialist i teknisk isole-
ring løser opgaver for en lang 
række virksomheder til lands 
og vands, institutioner, bo-
ligbyggerier og lignende over 
hele danmarkskortet.

specialist

Virksomheden er blandt andet 
specialist, når det handler om 

teknisk isolering af rør, ven-
tilation, små og store tanke 
og industrianlæg. Opgaverne 
består primært i at isolere rør 
mod kondens, varme og lyd 
med en indpakning i primært 
rustfri stål, aluminium og 
pvc. 
Isolatør Michael Nielsen over-
tog firmaet Jens Hansen Isole-
ring ApS 1. november 2001. 
I december 2005 investerede 
virksomheden i en ny plasma-
skærer og en kraftig udvidelse 

Teknisk Isolering Fyn

Teknisk Isolering Fyn · Allerupvej 35 · 5672 Nr. Broby · Tlf. 62 63 13 93 · www.tif-fyn.dk · post@jh-fyn.dk
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Historien bag virksomheden Texas
Kina, hvor der i dag beskæftiges 
ca. 80 medarbejdere.
Mange vil  givet mene, at denne out-
sourcing har medført et  stort fald i 
ansatte i Danmark. Men tværtimod 
er antallet øget med 25%. Sammen-
sætningen af de ansatte har imid-
lertid ændret sig hvor timelønnede 
i montageafdelingen er blevet afløst 
af personer med kendskab til  logi-
stik – indkøb  - salg og  service. 
Udover at have  egenproduktion af  
det store program i havefræsere 
produceres ligeledes et program i 
fejemaskiner, som er  velegnet sig  
til såvel almindelig renholdelse af 
udendørs arealer som snerydning. 

50 spændende år skal fejres!
I anledning af  jubilæet vil der i 
Bededagene 30 april og 1. maj 2010 
blive afholdt et stort åbent hus ar-
rangement på  Knullen 2 i Højby 
(Odense Syd) på Fyn. Her vil man 
kunne  afprøve  det store  have og 
park program til jord – græs – busk 
– hæk – træ  på de  mere end 20.000 
m2 areal. Der vil også være et stort 
udbud af spændende underholdning 
som  gratis go-cartkørsel på en stor 
bane,  havetraktortræk,  banera-
cing med fjernstyrede modelbiler,  
ponyridning,  konkurrencekørsel  
på plænetraktor,  udstilling af  ve-
teranbiler og masser af spændende 
boder, hvor man vil kunne gøre en 
god handel.
Yderligere informationer om arran-
gementet kan findes på www.texas.
dk eller tlf. 63 95 55 55.

Med 50 år på bagen ligger der 
selvfølgelig en meget spænden-
de historie bag virksomheden 
Texas A/S.

Selskabet  blev  stiftet i 1960 af  An-
dreas Petersen, som  fylder 85  i år.
Andreas Petersen, en frisk  land-
brugssøn fra det sønderjyske, havde 
i 50’erne behov for at se noget af 
den store verden. Målet blev staten 
Texas i USA.

Her var store muligheder for at be-
skæftige sig med både  land og skov-
brug. Men det var især skovbruget, 
som fascinerede Andreas Petersen . 
Her stiftede han bekendtskab med 
et unikt redskab, som skulle revo-
lutionære  hele skovdriften i Dan-
mark – nemlig  motorsaven!
Andreas Petersen fandt  hurtigt 
en virksomhed i Danmark (Carl F 
Petersen), der kunne se de samme 
muligheder.  Han blev derefter an-
sat som sælger med ansvar for Fyn 
og Jylland. Og det skulle vise sig, at 
hans vurdering  var rigtig! Der var 

en enorm interesse for produktet i 
de danske skove. Drømmen om at  
forblive ansat som sælger afløstes 
dog hurtigt af en anden drøm om at 
blive selvstændig.
Denne drøm  blev herefter realise-
ret ved overtagelsen af forhandlin-
gen af den kendte Mc-Culloch mo-
torsav for hele Fyn.

Hvorfor navnet ”TEXAs”
Salget gik strålende, ikke kun på 
grund af  motorsavens kvalitet, men 
lige så meget  Andreas Petersens 
fantastiske talent for at demonstre-
re disse maskiner  for det professio-
nelle skovfolk. Flere gange så man 
Mr. ”Texas” i avisens spalter,  hvor 
han legede  Tarzan, når der skulle 
fældes  vanskelige træer i Odenses 
bymidte. Og efterhånden fik Andre-
as Petersen øgenavnet  ”TEXAS” 
hos de fynske skovarbejdere.

Motorsaven en sæsonvare
Andreas Petersen havde imidlertid 
et problem at han ikke havde en 

kontinuerlig afsætning hele året, 
idet motorsaven  først og fremmest 
blev solgt, når frosten gjorde sko-
vene farbare - og  frosten sluttede 
typisk i slutningen af  februar.
Som landmandssøn havde Andreas 
Petersen også forstand på jord, og 
da han kunne se en voldsom inte-
resse, især i udlandet,  for at me-
kanisere den traditionelle gravning 
af køkkenhaven fra brug af spade 
til  en havefræser, begyndte han at 
importere  havefræseren  Autoculto  
fra England . Da interessen hurtigt 
voksede, kunne Andreas Petersen  
snart se mulighederne i selv at 
udvikle en Texas havefræser, som 
derefter så dagens lys første gang 
i 1965.
Så gik det stærkt!  Indgåelse af 
aftaler med den svenske Stiga plæ-
neklipperproducent  (1970) og den 
tyske Viking  plæneklipperprodu-
cent (1979)  gav et enormt  skub på 
eksporten. 

Totalløsning til haven
Da man i løbet af 80erne mærkede 
en vis afmatning  i salget af havefræ-
sere på det danske marked, ændrede 
Texas sin salgsstrategi til at kunne 
tilbyde haveejerne  en totalløsning. 
I dag  tilbydes alt i  havemaskiner,  
lige fra plæneklippere, plænetrakto-
rer og  græstrimmere  til  buskryd-
dere, hækkeklippere, kompostma-
skiner, motorsave, brændekløvere, 
generatorer og meget andet. 
Det store produktprogram kan man 
altid gå ind og se på www.texas.dk 
Produktionen af Texas fræsere fik 
imidlertid en  markant  drejning i 
1998.
På grund af den fortsat voldsom-
me  konkurrence fra især Syd-
europa blev Texas  udsat for et 
stort  pres på eksportmarkederne 
. Den eneste mulighed  for overle-
velse var derfor at iværksætte en 
outsourcing af delkomponenter til  
Østen,  som påbegyndtes  i 1999, 
og allerede i 2001 kunne  Texas se 
markante forbedringer i konkur-
renceevnen med øget salg til følge. 
Siden  2001 er eksportsalget  øget   
adskillige gange  og Texas  står i 
dag som en stærk udbyder i  EU og 
Østeuropa.
Væksten medførte,  at Texas 
i  2004 etablerede egen fabrik  i 

s

Tømrermester Kristian Tvergaard

Kvalitet til konkurrencedygtige  
priser, og gælder for alle projekter,  
store som små.
Så har du et lille eller stort projekt, 
kontakt os og få et tilbud. Vores  
priser er altid fair, og det skader jo 
ikke at få et ekstra tilbud.

Hovedvejen 43a · 5750 Ringe
Tlf. 66 17 18 07 · Mobil 40 51 00 01

kristian@tvergaard.com · www.tvergaard.com

v/Laurits Hansen

Skovgyden 2 · 5642 Millinge

Faaborg Sand- og Glasblæsningsfirma ApS

Tlf. 62 68 12 87
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oplev Niels Theils  
Vinduescenter

omkring udskiftnings- og re-
noveringsopgaver.”

Termografiservice og  
efterisolering

”I løbet af efteråret 2010 in-
troducerer vi en helt ny ter-
mografiservice, som typisk vil 
komme på banen i forbindelse 
med løsning af isolerings-
opgaver. Dermed kan vores 
kunder få hurtigere overblik 
over omfanget af eventuelle 
problemer som kuldebroer, 
defekt eller nedfalden isole-
ring i hulmure, utilstrækkelig 
loftsisolering m.m. Et andet 
speciale, som vi i naturlig for-
længelse heraf intensiverer 
indsatsen på, er efterisolering 
af boliger af alle typer. Både 
husejere og boligforeninger 
har fået øjnene op for, at der 
kan være store besparelser at 
hente ved at investere i god 
efterisolering og nye vinduer 
og døre i energiklasse A. Be-
søg Vinduescenteret for mere 
info”, slutter Niels Theil.

I udstillings- og info-
centeret præsenterer 
tømrersnedker-firmaet, 
der grundlagdes i 
1979, en række nye, 
spændende og mil-
jørigtige kvalitets-
vinduer og døre. Man 
kan også opleve et 
stort udvalg af flotte 
gulve og bordplader i 
massivtræ      

”Med åbningen af den ny ud-
stilling sætter vi øget fokus 
på firmaets store knowhow 
og ekspertise indenfor dør- og 
vinduesløsninger af høj kvali-
tet”, fortæller tømrermester 
Niels Theil. ”Vi er leverings-
dygtige i alle former for lav-
energivinduer og døre. Vores 
kunder kan vælge mellem 

traditionelle produkter i træ 
og træ/aluminium og produk-
ter i plast. Blandt de vigtige 
faktorer, når man skal vælge 
nye vinduer og døre, er opde-
ling, sprosser, farve, karm og 
rammer. Niels Theils kvali-
tetsprodukter er udvalgt ud 
fra et ufravigeligt krav om 
optimal funktionalitet og le-
vetid.” 

Professionel rådgivning

”En vigtig aktivitet i udstil-
lingen er professionel råd-
givning til afdækning af 
kundens behov. De arkitekto-
niske detaljer i kundens hjem 
har stor betydning med hen-
syn til sammensætningen af 
den helt rigtige løsning, idet 
de nye vinduer og døre skal 
passe naturligt ind i boligens 
look. Udover vinduer og døre 
byder udstillingen på et stort 
og spændende udvalg af mas-
sive bordplader i høj kvalitet 
og til fordelagtige priser. Vi 
præsenterer også massive 

plankegulve i ikke mindre 
end seks fornemme træsorter 
i bredder op til 35 centimeter. 
Med udgangspunkt i kundens 
ønsker og behov kan vi over 
hele linjen være behjælpelige 
med hensyn til at finde frem 
til det bedste materialevalg.” 

Vidtspændende  
aktiviteter

”Niels Theil ApS løser alle til 
snedkertømrerfaget hørende 
opgaver – renovering, nybyg-
ning samt om- og tilbygning 
og totalløsninger med råd-
givning om materialevalg, 
myndighedskrav, økonomi 
m.m. Medarbejderstaben 
består af otte dygtige tøm-
rere og snedkere. Vi har eget 
værksted i forbindelse med 
vores firmadomicil og udstil-
ling. Herfra beskæftiger vi 
os blandt andet med frem-
stilling af butiks og udstil-
lingsinventar, vinduer efter 
specialmål og alt det bagved-
liggende værkstedsarbejde 

Niels Theil Aps · Tømrer snedker Vinduescenter · Industrivej 11 · 5792 Årslev · Tlf. 65 99 19 41
post@niels-theil.dk · www.niels-theil.dk
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I kraft af firmaets mangeårige 
brancheerfaring, lave admini-
strationsudgifter og konsekven-
te brug af de nyeste teknikker 
opnår den vidtspændende kun-
dekreds ideelle økonomi- og 
kvalitetsbevidste løsninger på 
alle former for anlægsarbejde. 

”JC Anlæg servicerer privat-
kunder, virksomheder, bolig-
selskaber og offentlige institu-
tioner over det meste af Fyn. 
Hos os har folk kontakt til en 
og samme person gennem hele 
et forløb. Vi står for fornuftige 
priser, fleksibilitet og omstil-
lingsevne samt høj og ensartet 

kvalitet i opgaveløsningen. Fir-
maet spænder fra totalanlæg 
af hele haver over grave- og 
vedligeholdelsesarbejde – her-
under græsslåning, klipning af 
hække og beskæring af træer 
og buske. Derudover udfører JC 
Anlæg alle former for belæg-
ningsarbejde - fra terrasser til 
parkeringspladser. Sidst men 
ikke mindst stiller vi meget 
gerne vores erfaring og eksper-
tise til rådighed for kunderne 
og rådgiver om materialevalg, 
kvalitet og vedligeholdelse. Alle 
interesserede er velkomne til at 
ringe og høre nærmere.”

Jc Anlæg

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

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

JC

 l Brolægning
 l Flisebelægning
 l Etablering af trapper 
 l Etablering af græs
 l Pleje/vedligehold
 l Hækkeklipning

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

ANLÆG
JC

regionsyddanmark.dk

Mangler du penge til en god ide?

Damhaven 12 . 7100 Vejle . Tlf. 7663 1000

regional.udvikling@regionsyddanmark.dk

www.regionsyddanmark.dk

Står du med en god ide eller et
projekt, som kan skabe arbejds
pladser i Syddanmark, så kan vi 
måske hjælpe dig videre. 

Region Syddanmark og staten for midler 
en lang række støtteordninger for  
erhvervslivet, og det vil vi gerne fortælle 
om på en række informa tions møder.  

• 26. april i Kolding Uddannelsescenter, 
Ågade 27 (tilmelding senest 21. april 
på www.businesskolding.dk)

• 28. april på Lindø-værftet,  
Lindøalléen 150, Munkebo  
(tilmelding senest 26. april på  
www.udviklingodense.dk)

• 12. maj på Alsion, Sønderborg 
(tilmelding senest 7. maj på  
info@setsonderborg.dk)

Alle informationsmøder er fra  
kl. 12.30 til 16.30

Hør blandt andet nærmere om:
• Iværksætteri og virksomheds udvikling
• Forsknings- og udviklingssam arbejde
• Konkrete tilbud til den enkelte  

virksomhed
• Efteruddannelse og kompetence-

udvikling

Deltagelse er gratis.
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”Netop nu arbejder vi på i 
løbet af andet kvartal i år at 
blive godkendt som leverandør 
af praktisk hjælp under Frit-
valgsordningen i Nyborg Kom-
mune”, fortæller indehaver 
Kurt Krog. ”Vi har den nød-
vendige kapacitet til at løfte 
opgaven, og flere af vores med-
arbejdere bor omkring byer 
som Gislev og Årslev, hvilket 
giver os en god udgangsposi-
tion for effektiv koordinering 
af ressourcer.”

Humanitær  
besøgstjeneste

”Service-Vagtens nye besøgs-
tjeneste, der baseres på frivillig 
arbejdskraft, er designet efter 
samme model som de initiati-
ver på området, der kendes fra 
organisationer som Røde Kors. 
Målgruppen er blandt andet 
ensomme ældre og folk, der af 
forskellige grunde har mistet 
kontakten til familie, venner 
og bekendte. Service-Vagten 
afholder besøgstjenestens ud-
gifter til transport, beklæd-
ning, forsikring m.m. Opga-
verne er af humanitær art og 
kan eksempelvis rangere fra 
almindeligt hyggeligt samvær 
med snak om dagligdags ting 

til indkøb af medicin, person-
lig beklædning m.m.”  

Hjemmehjælp ifølge  
Fritvalgsordningen

”En af vores bærende akti-
viteter er hjemmehjælp til 
ældre og andre visiteret til 
denne ydelse. For denne kun-
degruppe er det ofte faste ru-
tiner, der får hverdagen til at 
hænge sammen. Derfor får de 
også så vidt muligt altid be-
søg af den samme uddannede 
social- og sundhedshjælper. 
Vores modne og humørfyldte 
medarbejdere løser opgaverne 
med erfaring, engagement og 
indlevelsesevne.”

Rengøring og  
haveservice 

”Vi udfører rengøring af en-
hver slags – hovedrengøring, 
flytterengøring, håndværker-
rengøring samt gardin- og 
tæpperens. Når det gælder ha-
veservice, spænder opgaverne 
fra græsslåning, klipning og 
beskæring af buske, træer og 
hække til rens af tagrender og 
meget mere. Ofte får kunder-
nes hus og have den helt store 
tur ved sæsonstart og igen ved 
afslutningen. Indimellem kla-
res rengøring og pasning ved 
regelmæssige besøg med faste 
programpunkter efter kun-
dens ønske.” 

Rydning af huse  
og lejligheder

”Et stort speciale er rydning 
af boliger efter flytning til ple-
jehjem. Her er de ældres og de-
res pårørendes fokus rettet 100 
% mod dét at skabe optimale 
forhold i plejeboligen. Den nød-
vendige rydning af den fraflyt-
tede bolig virker derfor som en 
uoverkommelig opgave. Hér 
kommer vi ind i billedet. Ef-

ter de pårørende har fjernet 
de værdier og effekter, som 
de finder bevaringsværdige, 
rydder og rengør vi boligen, 
så den står klar til salg, reno-
vering eller indflytning af nye 
beboere.”    

Akut cleaning og  
menneskelige oplevelser

”Oprydning, affaldsbortskaf-
felse, desinfektion og ren-
gøring af boliger beboet af 
psykisk syge, alkoholikere og 
stofmisbrugere giver også stor 
aktivitet. Kommunernes sags-
behandlere vælger ofte at bru-
ge os, når deres egen hjemme-
hjælp og skadeservice melder 
hus forbi. Vores Akut Cleaning 

Team består af 3-5 personer. 
De vanskelige opgaver kan 
udover god værkstedshumor 
både kræve brug af special-
støvler, engangsheldragter 
og støvmasker. Tit lykkes det 
efter den akutte indsats at 
opbygge et tillidsfuldt samar-
bejde med kunderne og heref-
ter yde rengøringsservice på et 
mere gennemsnitligt niveau. 
Vi kommer ind på livet af folk 
fra samfundets skyggeside, 
og det giver store menneske-
lige oplevelser. Det er rart, når 
man kan se en direkte positiv 
effekt af sit arbejde... ”  

service-Vagten 
udvider

service-Vagten ved Kurt Krog
Rudmevej 151 · 5750 Ringe · Tlf. 62 27 23 14

info@service-vagten.dk · www.service-vagten.dk

Firmaet, der i 2009 fejrede 10 års jubilæum,  
er et populært alternativ til kommunal  
hjemmehjælp i Faaborg/Midtfyn og svendborg. 
I andet kvartal i år ventes dækningen  
udvidet til Nyborg Kommune. samtidig lanceres 
en ny besøgstjeneste
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Vantinge VVs Aps

planer vise sig at være en sær-
deles attraktiv energiløsning. 
Kig ind og oplev vores solvar-
meanlæg i funktion.”  

Den 1. januar i år 
overtog vvs- instal-
latør Johnny Hansen 
fra Hillerslev den 70 
år gamle Vantinge 
smedeforretning, der 
ved samme lejlighed 
skiftede navn for at 
markere, at Vantinge 
VVs og Vantinge sme-
deforretning nu blev 
til et firma

”Vantinge VVS spænder fra 
klassiske brancheaktiviteter 
som udskiftning af kedler og 
etablering, servicering og re-
paration af badeværelsesin-
stallationer til en lang række 
salgs, installations og service-

opgaver indenfor alternativ 
energi,” fortæller indehaver 
Johnny Hansen. ”Vores kun-
dekreds, der for størstedelens 
vedkommende består af priva-
te, udspringer her i det midt-
fynske lokalområde og dækker 
det meste af øen.”

oplev et solvarmeanlæg  
i funktion

”Siden jeg overtog virksomhe-
den, har den genereret støt sti-
gende aktivitet – især indenfor 
alternativ energi. Vi har valgt 
at øge satsningen på dette spe-
cialområde, og initiativet er 

blevet godt modtaget af kun-
derne. Vantinge VVS kan til-
byde en række miljørigtige og 
prismæssigt attraktive løsnin-
ger indenfor jordvarme og for-
skellige former for pillefyrede 
anlæg. Som noget nyt har vi 
etableret en demo-stand, hvor 
kunderne kan opleve et mo-
derne solvarmeanlæg i funk-
tion. Her kan folk ved selvsyn 
danne sig et indtryk af denne 
spændende energiforms funk-
tion i praksis. I foråret er det 
højsæson for salg og installa-
tion af solvarmeanlæg, og for 
rigtigt mange kan det på alle 

Vantinge VVs Aps · Blåkildevej 1 · Vantinge · 5750 Ringe
Tlf. 62 66 13 10 · info@vantingevvs.dk · www.vantingevvs.dk

Vantinge VVS A
p

S

Autoriseret VVS installatør

Tlf. 62 66 13 10

Solvarme
Jordvarme

VVS arbejde
Smedearbejde

Gas installation
Alternativ energi➧

www.vantingevvs.dk

Ring og få en snak om reducering af dine fyringsudgifter

C2661310.indd   1 17/11/09   10:04:31

Penge skal få hjulene i gang
På en række møder fortæller Region syddanmark om, hvordan virksomheder  

kan få hjælp til at skabe nye arbejdspladser 

Mikkel Hemmingsen,  
udviklingsdirektør

Viden, gode ideer og krea-
tive tanker skal være med til 
at skabe nye arbejdspladser 
i Syddanmark. Og det kan 

måske gå lidt lettere, hvis de 
mulige projekter får en økono-
misk håndsrækning. 
Derfor holder Region Syddan-
mark nu en række møder for 
virksomheder og iværksæt-
tere, hvor der bliver mulighed 
for at høre om de forskellige 
støttemuligheder.
– Der er så mange forskellige 
støtteordninger, at det kan 
virke som lidt af en jungle at 
begive sig ud i. Men vi har en 
fælles interesse i at få ryddet 
stien for virksomhederne, for 
vi har hårdt brug for arbejds-
pladserne, siger Mikkel Hem-
mingsen, der er udviklingsdi-
rektør i Region Syddanmark.

Syddanmark har været hårdt 
ramt af krisen og mange tu-
sinde har mistet jobbet som 
følge af blandt andet massefy-
ringerne på Lindøvæftet, Dan-
foss og LM Glasfiber.
Fyringerne har ikke alene 
været et farvel til mange job, 
det har også været et hurtigt 
farvel til den traditionelle in-
dustriarbejder.
– Lige nu leder vi efter de ar-
bejdspladser og innovative 
mennesker, som kan skabe 
omstilling fra industri til vi-
den- og oplevelsesøkonomi. Det 
er den helt store udfordring, 
siger Mikkel Hemmingsen.
Rækken af møder starter 26. 

april i Kolding, to dage senere 
er der møde i Odense, og det 
sidste møde er 12. maj i Søn-
derborg. På møderne vil fire 
større emner og de tilhørende 
støtteordninger blive gennem-
gået. 

n Iværksætteri og 
 virksomhedsudvikling.
n Forsknings og 
 udviklingssamarbejde
n Tilbud til den enkelte 
 virksomhed
n Efteruddannelse og 
 kompetenceudvikling

Region Syddanmark fortæller på tre møder om de forskellige støtteordninger for virksomheder:
26. april i Kolding - 28. april i Odense - 12. maj i Sønderborg 

Læs mere om støtteordningerne på http://www.regionsyddanmark.dk/wm265811
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Bowl’n’Fun er Danmarks stør-
ste kæde af bowling- og under-
holdningscentre. I Odense er 
der godt 7000 kvm forlystelser, 
lige fra bowling, amerikansk mi-
nigolf, gokart samt restaurant, 
hvor der er mulighed for afholde 
møder o.l. i eget lokale. 

Underholdningspakken
Et af Bowl’n’Funs populære pro-
dukter er underholdningspakken. 
Et totalarrangement hvor man 
prøver centerets alle faciliteter. 
Man starter med at afprøve sine 
evner som racerkører på den 300 
meter lange gokartbane. Derefter 

går turen til den store 12 hullers 
amerikanske minigolf bane. Sid-
ste chance for revanche foregår 
på bowlingbanen, hvor der bliver 
serveret en lækker snackkurv 
med snacks for enhver smag. 
Derudover er der mulighed for at 
købe en præmiepakke med bl.a. 
medaljer, statuette og champag-
ne, så vinderen rigtig kan fejres.

Mad til både store og små 
Efter en underholdende 3-kamp 
skal sulten stilles. I restauranten 
kan man for et mindre beløb til-
købe sig en lækker aftenbuffet. I 
hverdagene består den typisk af 
5 kolde og lune forretter, 5 ho-
vedretter og altid tre slags sauce 
og kartofler. Maden er tilberedt 
”som vor mor lavede den” dog 
krydret med et pift af nutidens 
nordiske køkken. I weekenden 
bliver buffeten suppleret med 

yderligere 2 hovedretter, således 
der altid er 7 hovedretter at vælge 
imellem. Hver søndag har vi lavet 
en helt speciel familiebuffet hvor 
buffeten bliver suppleret med 
børnenes livretter. Bowĺ ń Fun 
Odense restaurant har plads til 
600 personer, hvoraf der er en 
lounge med plads til 150 perso-
ner. ”Vores store restaurant, gør 
at vi er meget fleksibel når det 
kommer til store firmaarrange-
menter, personalefester, konfir-
mationer osv. Derudover har vi 
altid plads til ekstra gæster der 
kommer ind spontant” udtaler 
centerchef Line Holtoug.

1.000 frikadeller dagligt
På landsplan serverer Bowl’n’Fun 
dagligt næsten 1.000 frikadeller 
og årligt næsten 250.000 tartelet-
ter. Bowl’n’Fun Odense har årligt 
omkring 50.000 spisende gæster.

Buffet & Bowling
For hele familien - inkl. fri isbar!

Hverdagsbuffet - mandag til torsdag
Pris pr. person inkl. 1 times bowling 169,-
Weekendbuffet - fredag og lørdag
Pris pr. person inkl. 1 times bowling 229,-
Familiebuffet - søndag
Pris pr. person inkl. 1 times bowling 169,-
Priserne er ved 4-6 personer pr. bane - ekskl. skoleje kr. 15,- 

Se mere og book online på www.bowlnfun.dk
Bowl’n’Fun Odense · Grønløkken 3 · 5000 Odense C 

Tlf. 70 11 11 55 · www.bowlnfun.dk

Prøv vores store lækre buffet med både kolde og lune forretter, 
stort udvalg af hovedretter samt fri isbar til dessert.

Søndag til torsdag er der minimum 5 hovedretter.
Fredag og lørdag serverer vi altid minimum 7 hovedretter.

Hver søndag laver vi vores populære familiebuffet 
for både børn og voksne. 

Til alle vores buffeter er der spændende tilbehør/garniture,
3 forskellige slags kartofler og sauce, stor salatbar og friskbagt brød.

Børn½ prispå buffetGælder for børn under 12 år

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

Bowl’n’Fun Odense 
- for alle og enhver!
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Murermester Lars Kronborg

kundekredsen både boligfor-
eninger, firmaer og private. Et 
andet stort speciale er mon-
tage af multiplader. Udover 
at være et godt og prisbilligt 
alternativ til fuldmuring er 
multipladerne meget fleksible. 
De fås i en bred vifte af tyk-
kelser og udformninger. An-
vendelsesmæssigt spænder de 
lige fra løsning af enkeltståen-
de om- og tilbygningsopgaver 
i parcelhussammenhæng til 
realisering af større projekter 
som opførelse af 50 andelsbo-
liger. Kontakt Murermester 
Lars Kronborg for et uforbin-
dende tilbud.” 

Den alsidige mu-

rervirksomhed, der 

har administration 

i Årslev og lager/

værksted i Ringe, 

grundlagdes i januar 

2009. Lars Kronborg, 

der oprindeligt er fra 

Faaborg, kan trække 

på 10 års erfaring som 

selvstændig murerme-

ster

”Her i opstartsfasen har jeg 
valgt at køre virksomheden 
solo, da det giver bedst over-
blik og sammenhæng i opga-
veløsningen”, fortæller Lars 
Kronborg. ”Gennem samtlige 
processer fra kontakt og kom-
munikation over selve arbej-
dets udførelse til dets endelige 
aflevering har kunden kontakt 
med en og samme person, og 
det er mester selv. Min kun-
dekreds, der er jævnt fordelt 
over det meste af Fyn, er sam-
mensat af lige dele private, 
erhvervsdrivende og offentlige 
institutioner.  
Kompetencemæssigt spænder 

jeg lige fra private hoveden-
trepriser til underleverandør-
opgaver og en bred vifte af 
store og små service- og repa-
rationsopgaver. Når det gælder 
løsning af større opgaver, kan 
firmaet trække på en kreds af 
faste samarbejdspartnere fra 
alle håndværksfag.” 

Attraktive badeværelser 
og fleksible multiplader

”På badeværelsesområdet 
spænder Murermester Lars 
Kronborg fra det prismæssigt 
interessante til eksklusive 
skræddersyede specialløsnin-
ger. På dette område tæller 

Murermester Lars Kronborg Aps · Rønnebærvej 92 · 5792 Årslev · Tlf. 65 92 10 18 · Mobil 40 44 92 67 · kronborg@newmail.dk

A
ps

Byggeudstillingen er en del af Jens Schultz a/s, 
som i 4 årtier har været én af byggeriets foretruk-
ne leverandører og samarbejdspartner på Fyn. 
Vi byder på inspiration indenfor døre, vinduer, 
trægulve, fliser, baderumsmøbler, belæg-
ningssten og meget mere. Endvidere samar-
bejder vi med områdets håndværksmestre med 
målsætningen om, altid at sikre vore kunder de 
bedste, mest spændende og optimale løsninger.

Vil du vide mere er du velkommen på www.js.by

Mandag-fredag   10.00-17.00   ·   Lørdag   10.00-13.00

Odensevej 116 · 5700 Svendborg
Tlf. 6217 2960 · Fax 6217 2961 · www.js.by · udstilling@js.by

BYGGEUDSTILLINGEN hos

Fyns mest inspirerende byggeudstilling ligger i Svendborg
JS Byggeudstilling er Syd fyns største, og stedet du henter  inspiration, når du ønsker  
fornyelser i hjemmet, planlægger at bygge om 
eller måske bygge helt nyt. HUSK 

inspirationsdage
fredag d. 23. april kl. 10-18
lørdag d. 24. april kl. 10-15

Focus på hus og udvendig belægning
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Fjerde 
generation af blikkenslagere

Firmaets blikkenslagere ud-
fører inddækninger af kviste, 
samt alle slags inddækninger 
i forbindelse med renovering 
og vedligehold. Mange af op-
gaverne er moderniserings- og 
vedligeholdelsesarbejder, men 
firmaet går heller ikke af vejen 
for større projekter.
Helt slippe familiefirmaet gør 
Mogens Fentz ikke. De næste 
par år går han ned i tid, men 
vil fortsat yde Henrik Svens-
son hjælp med udarbejdelse af 
tilbud, ligesom han fortsæt-
ter som taksator for et forsik-
ringsselskab. Udover Mogens 
og Hanne Fentz og Henrik 
Svensson beskæftiger firmaet 
seks svende og en lærling.

Henrik svensson over-
tager gammelt, velfun-
gerende familiefirma

Mogens Fentz, der har arbej-
det i Chr. Fentz og Søn V.V.S. 
i 47 år – de seneste 40 år som 
selvstændig – kan trygt give 
det gamle familiefirma videre 
til sin nevø, Henrik Svensson.
- Henrik har fra barnsben 
haft sin gang i firmaet med 
sin morfar, min far, Christian 
Fentz.
Derfor var der ingen tvivl, da 
Henrik Svensson skulle væl-
ge fag – han ville være blik-
kenslager ligesom sin morfar 
og onkel. Udover læretiden i 
familiefirmaet, har Henrik 

Svensson også taget uddannel-
sen som VVS-tekniker samt 
installatøreksamen.
I 1925, da Anton Fentz grund-
lagde blikkenslagerforretnin-
gen, bestod arbejdet mest i 
blikarbejde, blandt andet repa-
ration og fremstilling af køk-
kenting. Da sønnen Chr. Fentz 
overtog firmaet i 1940’erne 
skulle blikkenslagere blandt 
andet installere varmekilder 
i folks huse, samt indlægge 
vand. Den tid Mogens Fentz 
har drevet virksomheden, er 
opgaverne blevet mere alsi-
dige, både med VVS og blik-
kenslagerarbejde: - Vi har i 
virksomheden sat en ære i at 
udvikle os og følge med udvik-
lingen. 

– I 1970’erne var der meget fo-
kus på ”velvære”, den såkaldte 
BodyTime. Man skulle ikke 
bare have et brusebad – et bad 
skulle være en oplevelse! Var-
rmekilderne skulle være min-
dre, helst usynlige. I dag, hvor 
Henrik skal overtage firmaet, 
handler VVS arbejde om ener-
gibesparende installationer 
på vand og varme. Firmaet 
installerer mange pillefyr, sol- 
og jordvarmeanlæg, fortæller 
Mogens Fentz.
- På den nye Facilitetsbygning 
på Faaborg Havn har vi in-
stalleret et stort solfangeran-
læg på taget, som giver varmt 
vand til alle de brusebadende 
sommergæster, forklarer Mo-
gens Fentz.

chr. Fentz & søn · Grønnegade 19 · 5600 Faaborg · Tlf. 62-610545

SAFE&SECURE
Servicevagt

Hundevagt

Dørmænd

Områdevagt

Eventvagt

Butikskontrollant

Personbeskyttelse

Centervagt

Åsumvej 522
5240 Odense NØ
Tlf. 38 43 09 59
Mobil 26 28 09 29
info@safeandsecure.dk
www.safeandsecure.dk
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Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

Montana kontorindretning
Fleksible løsninger efter opgave!

– løsninger til bedre kontormiljøer...

Sdr. Nærå Autoværksted, der 
sidste år fejrede 30 års jubi-
læum, er specialiseret inden-
for service og reparation af 
alle bilmærker. Størstedelen 
af værkstedets aktiviteter er 
målrettet person- og familie-
biler.

”Når det gælder opgaveløsning, 
kommer Sdr. Nærå Autoværk-
sted hele kompetencespektret 
rundt”, fortæller indehaver 
Bruno Hansen. ”Vi råder over 

alt det nyeste og mest avance-
rede testudstyr til fejlfinding 
og reparation – heriblandt et 
rullefelt til fejlfinding på biler i 
fart. Sdr. Nærå Autoværksted 
er medlem af Automesterkæ-
den. Vores dygtige mekani-
kere, der er konstant opdate-
rede med den nyeste viden på 
automobilområdet, deltager 
løbende i diverse kursus- og ef-
teruddannelsesforløb – bl.a. på 
landets tekniske skoler. Vi ar-
bejder for flere glade bilister.” 

Alsidig service og 
reparation

sdr. Nærå Autoværksted
stationsvej 120 · 5792 Årslev · Tlf. 65 99 16 16

bruno.hansen.motorsport@post.tele.dk
www.brunohansen-msport.dk 

Tømrermester Kristian Tver-
gaard, hvis kundekreds dæk-
ker hele Fyn, har til huse 
mellem Årslev og Ringe. Fir-
ma-mottoet om altid at levere 
høj kvalitet til familievenlige 
priser er gældende for alle pro-
jekter – store såvel som små.

”Vi udfører alt i tømrerarbejde, 
og fra vores eget maskinsned-
keri løser vi en lang række 
opgaver indenfor snedker- og 
glasarbejde. Vi udbedrer også 
vand- og indbrudsskader med 
kort varsel både dag og nat”, 

beretter Kristian Tvergaard. 
”Firmaet, der medvirker i 
Dansk Byggeris Garantiord-
ning, udfører totalentrepriser 
og kan alt i renovering, til- & 
ombygning. Blandt vores store 
specialer er udskiftning af 
døre og vinduer og lægning af 
trægulve. Dertil kommer alle 
former for tagarbejde – herun-
der tagrender, efterisolering, 
service og reparation. Alle 
interesserede er velkomne til 
at kontakte os for et uforbin-
dende tilbud.” 

Altid familievenlige 
priser…

Tømrermester Kristian Tvergaard
Hovedvejen 43a · 5750 Ringe

Tlf. 66 17 18 07 · Mobil 40 51 00 01
kristian@tvergaard.com · www.tvergaard.com
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Alsidig og seriøs entreprenør
Midtfynske Engdal En-
trepriser løser entre-
prenøropgaver i hele 
landet og har gennem 
ti år opbygget en lang 
række kompetencer 
som seriøs samar-
bejdspartner.

- Vores målsætning er at frem-
stå som et seriøst entrepre-
nørfirma, hvor tæt kontakt 
til kunderne, kvalitet, flek-
sibilitet og service er af stor 
betydning. Vi bestræber os på 
at overholde alle aftaler og le-
veringstider, samtidig med at 
vi løbende kontrollerer det ud-
førte arbejde, forklarer inde-
haver Torben Nielsen, Engdal 
Entrepriser.

Alsidigt program

Virksomheden løser en lang 
række forskellige opgaver 
indenfor landbrug og indu-
stri samt hos private kunder. 

Stikordene er jord-, beton- og 
kloakarbejde, herunder rør- og 
kabelsøgning, i total- og un-
derentrepriser.
Nedbrydning, renovering og 
ombygning hører også til ar-
bejdsområdet, og opgaverne 
løses med moderne materiel 
op til 25 tons.

Jord & beton

Alle former for grave- og 
støbearbejde ved ny-, til- og 
ombygning, opgravning og 
oprensning af vandhuller, 
byggemodning, støbning af 
plansiloer, svømmebassiner og 
lignende kan kombineres med 
Engdal Entreprises status som 
autoriseret kloakmester.

Nedbrydning

Al slags nedbrydning udføres, 
herunder indvendig rydning og 
nedbrydning samt større opga-
ver som totalnedbrydning.

Kloak

Kloakafdelingen tager sig til-
svarende af alle former for ny-

anlæg, renovering og kloake-
ring i det åbne land, herunder 
nedsivnings- og minirensean-
læg. Dræning, tv-inspektion 
med dokumentation samt klo-
akservice som spuling og sug-
ning gør Engdal Entreprisers 
serviceydelser komplet.

Belægning 

Alle former for belægning ud-
føres, eksempelvis indkørsler, 
terrasser, fortove og kantsten. 
Også større arealer som parke-
ringspladser anlægges. 
Anlægsgartnerafdelingen leve-
rer blandt andet planering, af-
retning, stubfræsning, græsså-
ning, beplantning og grubning.

Feje- og sugebil

Når opgaverne er overstået, sør-
ger firmaets feje- og sugebil for 
den flotte finish.  Bilen er et nyt 
tilbud til både erhvervskunder 
og offentlige virksomheder, som 
Engdal Entrepriser markedsfø-
rer her i 2010.

Engdal Entrepriser
sdr. Højrupvejen 101

5750 Ringe
Tlf. 65 98 25 86/24 24 15 81   

www.engdal.info
engdal@engdal.info

Stedet hvor alle er 
velkommen

Grønlandsvej 3 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 81 81

www.dengroenneoase.dk

Revisorassistent Susanne Lynghøj
Brahesvej 22 · 5600 Faaborg

Tlf. 62 61 93 83
Bil 22 37 24 86

Brdr. Hansen Sallingelunde ApS
Grusgrav og vognmandsforretning

Grus og sten leveres

Kran, grab og 
containerkørsel

Møllergyden 6 . 5750 Ringe . Tlf. 62 66 12 79

Ægte 
IP-telefoni 
til erhverv

Kom i 
gang for 

0,- kr.

Ring  70 11 20 19  
og hør hvordan du kan spare mange penge
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Siden Lauritz Hansen, Faaborg, i 1979 begyndte som sand-
blæser, har der været fuld fart på virksomheden. I 1981 
måtte han således rykke fra privatadressens mere besked-
ne forhold i Millinge og ind på 2500 m2 værksted og lager i 
Faaborg, hvor han og hans 10 ansatte bl. a. lavede opgaver 
for Faaborg Værft, Ken Maskinfabrik, Storebæltsforbindel-
sen A/S og Skako. I dag er han atter tilbage i Millinge og 
har været det siden 1994. – Det var sjovt at have travlt og 
have så store og forskelligartede opgaver. Men nu, hvor jeg 
er 73 år, nyder jeg nu også at være alene igen og kunne til-
lade mig kun at sige ja til de opgaver, jeg selv har lyst til, 
fortæller Lauritz Hansen. – Jeg har stadig nok at lave og 
går først på pension, når jeg bliver 80 år! 
Husfacader kan man ikke få sandblæst hos Lauritz Han-
sen – men alt i metal og træ, lige fra karburatorer til gamle 
egetræsborde. 

sandblæser 
fortsætter til han 

er 80 år!
sand-, glasblæser og klejnsmed Lauritz Hansen 

fra Millinge har for travlt til pensionering

Faaborg sand- og Glasblæsningsfirma Aps 
skovgyden 2 · 5642 Millinge

Tlf. 62 68 12 87

Specialiseret underleverandør indenfor bearbejdning af rustfrit stål og aluminium. Vi råder over det 
nyeste udstyr indenfor laserskæring og CNC kantbukning. Vi er leverandører til en  
bred vifte af producenter af maskiner og udstyr indenfor fødevare-, miljø-, spildevands-, maritime,  
og elektronikbranchen. Vi har også en mindre maskinafdeling for dreje- og fræseopgaver.

Vi råder blandt andet over: 
- 4 kw laserskærer med loader, pladeformat 1500x3000
- CNC kantpresse 130 ton 3 mtr.
- CNC kantpresse 170 ton 3 mtr.
- Afgratning grindingmaster bredde 1250
- Komplet klejnsmedeværksted
- Mindre maskinværksted med drej og fræsning

Trio Stål samarbejder med sine kunder om udvikling og produktion af kundespecifikke komponenter, 
og er leverandør til en lang række særdeles krævende kunder i såvel Danmark som udlandet.

Trio STål oDeNSe A/S

Trio Stål odense A/S · Herluf Trolles Vej 14 & 28 · 5220 odense SØ · Tlf. 65 93 17 82 · email@triostaal.dk · www.triostaal.dk

Brdr. Hansen Sallinge-
lunde ApS & Sallingelunde 
Brolægning ApS i Ringe 
tilbyder entreprenørmate-
rialer, kørsel af samme og 
brolægning.

Firmaet Brdr. Hansen Sallinge-
lunde og Sallingelunde Bro-
lægning ApS i Ringe blev 
grundlagt i 1950’erne af brød-
rene Poul og Carl Hansen, der 
ejede en grusgrav. Til at køre 
materialerne fra grusgraven 

ud til kunderne anskaffede 
brødrene en række lastbiler 
og etablerede dermed vogn-
mandsforretningen. Grusgra-
ven er der stadig, men er ved 
at være gravet tom. – Vi gra-
ver dog stadig fyldgrus, forkla-
rer direktør Ulrik Hansen. 
– I dag har vi ni vogne, hvoraf 
3 er kranbiler, i firmaet og kø-
rer især med entreprenørma-
terialer, siger Ulrik Hansen og 
tilføjer, at firmaet har mange 
små, men gode og stabile kun-
der. 
I 2003 udvides firmaet samt 
brolægger Michael Haugaard 
blev ansat. Brolægningsafde-
lingen af firmaet har netop 
lagt og renoveret fortov på 
Bygmestervej i Ringe. 
Firmaet beskæftiger i alt 14 
medarbejere. 

Et firma – tre  
forskellige ydelser!

Brdr. Hansen sallingelunde & sallingelunde Brolægning Aps 
Møllergyden 6 · 5750 Ringe 

Tlf. 62 66 12 79
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Årslev 
Tømrerforretning ApS

Gl. Byvej 30 · 5792 Årslev
Tlf. 23 65 63 53

claus@aarslevtomrerforretning.dk
www.aarslevtomrerforretning.dk

Årslev Tømrerforretning ApS
-KVALITETSARBEJDE TIL TIDEN

v/Claus Berthelsen
Gl. Byvej 30, 5792 Årslev
Tlf: 23 65 63 53  Fax: 65 99 33 16 mail: claus@aarslevtomerforretning.dk

DIN lokale tømrerforretning
...er med til at holde Danmark i gang

Lidt om os – og om godt håndværk...
Vores hold består i dag af 9 svende, 1 lærling og 1 ansat på kontoret.
Sammen beskæftiger vi os med tømrerarbejde af enhver slags – altid med fokus 
på godt håndværk, kvalitet, præcision og den rigtige timing.

Vi har fuldt udrustede servicebiler, der er klar til alle typer af opgaver. 

Samtidig har vi på adressen Gl. Byvej 30 i Årslev eget værksted.

Årslev Tømrerforretning er siden etableringen i 2005 vækstet og vokset – især på 
grund af trofaste kunder og dygtige medarbejdere.

Det er vores målsætning at fastholde og udbygge vores image som en seriøs og 
troværdig leverandør af alle former for tømrerarbejde i høj kvalitet – ved hjælp af 
fagligt dygtige og ansvarsbevidste medarbejdere.

Vores samarbejdspartnere er hovedsageligt fra lokalområdet.

Vi løser opgaver for både private kunder og erhvervskunder.

Årslev Tømrerforretning er medlem af Dansk Byggeri.

Ring og få en uforpligtende snak med tømrermester 
Claus Berthelsen på mobil 23 65 63 53

Vi gør jeres ideer til virkelighed.

Hvordan vi gør det, kan du læse mere om på

www.aarslevtomrerforretning.dk

Virksomhedsportræt
Annonce

Tagarbejde

Vinduer/døre

Energi/ thermoruder

Gulve

Køkken/bad/
garderobe

Låseservice

Udstillingsmoduler/
stande

Snedkerarbejde

Sommerhuse

Tilbygninger

Renovering

Totalentreprise

Erhvervsbyggeri

Varmepumpe – smart varme
den største del af energien til 
varmeudgifterne, permanent 
og ganske gratis.
Håstrup VVS monterer også  
gasanlæg, udskifter tagren-
der, laver kobberinddækninger 
samt ægte blikkenslagerear-
bejde. Det er service og høj kva-
litet der kendetegner Håstrup 
& Nab VVS.

Kombination af stor 
erfaring og moderne 
energiformer kende-
tegner Håstrup og Nab 
VVs A/s i Fåborg

Det er spændende med de 
mange nye energiformer, siger  
Lars Bøgelund, indehaveren 
af Håstrup & Nab VVS siden 
1993. Lars Bøgelund og hans 
medarbejdere har mange års 

erfaring i solenergi, biobrænd-
sel og det sidste nye er de po-
pulære varmepumper.
I en tid, hvor der er stigende 
fokus på klimaændringer, er 
interessen for varmepumper 
steget støt.

Der findes flere forskellige 
varmepumper:

- En luft-vand- varmepumpe 
er en komplet opvarmnings-
løsning. Her bruges varmen 
fra luften udenfor via varme-

pumpen til opvarmning af bo-
lig og brugsvand.
- Jordvarme omsætter varme 
i jorden til varmt vand i radia-
tor, gulvvarme of varmtvands-
beholder via en væske i nedgra-
vede slanger. Jordvarme er den 
mest effektive form for varme-
pumpe men også den dyreste.
Bosch varmepumper er så ef-
fektive, at du har en behagelig 
varme 365 dage om året.
Når varmepumpen først er til-
sluttet, leverer jorden og luften 

Søndervej 2 · Brobyværk · 5672 Broby

63 63 00 40
Kurt Lorenzen bil 29 25 37 51

okservice@mail.dk

STORKØKKENSERVICE · AUT. KØLEFIRMA

Rep. af maskiner til:
· Restautioner

· Kantiner
· Storkøkkener

Håstrup & Nab VVs A/s · Østrupvej 25, Håstrup · 5600 Fåborg · Tlf. 62 68 17 20 · www.vvshn.dk

Stationsvej 120 · 5792 Årslev · Tlf. 65 99 16 16
bruno.hansen.motorsport@post.tele.dk
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J. A. Totalentreprise
græsslåning og beskæring af 
træer og buske. En aktivitet, 
der medførte stor travlhed 
i den netop forgangne sæ-
son er vintertjeneste, hvor vi 
tilbyder snerydningsaftaler 
til såvel private som firmaer, 
boligforeninger og offentlige 
institutioner. Hos os er en af-
tale en aftale, og det er noget 
vores kunder sætter pris på. 
Kendskabet til J. A. Totalen-
treprise er først og fremmest 
blevet spredt ved hjælp af 
mund-til-øre-metoden, hvilket 
jo er den bedste anbefaling, 
man overhovedet kan få. Vi 
udfører store såvel som små 
opgaver og kommer gerne ud 
og giver et godt tilbud. Ring og 
hør nærmere.”

Det midtfynske bro-
lægger- og entrepre-
nørfirma, der grund-
lagdes af indehaver 
Jack Andersen i 2007, 
er en mindre virksom-
hed med fokus på en 
lang række aktiviteter 
– heriblandt anlæg, 
belægning, gravear-
bejde og snerydning 

”J. A. Totalentreprise står for 
en udstrakt grad af service 
og fleksibilitet i opgaveløsnin-
gen”, fortæller Jack Andersen. 
”Virksomheden, der opererer 
på et sæsonfølsomt område, 
beskæftiger på årsplan 1-2 

ansatte ud over mig selv, og 
vores absolutte hovedaktiv-
iteter er brolægning og alle 
former gravearbejde. Omkring 
opgaveløsningen samarbejder 
J. A. Totalentreprise fast med 
en autoriseret kloakmester og 
kan derudover trække på en 
kreds af dygtige lokale hånd-
værkere i alle fag. Omvendt 
udfører vi også underlev-
erandørarbejde for større en-
treprenørfirmaer. Kundekred-
sen når hele øen rundt med 

Midtfyn og Odense-området 
som udgangspunkt.” 

Fra havegange til  
p-pladser

”Hvad belægningsopgavernes 
art og størrelse angår, spænder 
vi lige fra familien Jensens in-
dkørsel og havegang til større 
arealer som indgangspar-
tiet ved Bilka Odense. Blandt 
vores øvrige aktiviteter er ve-
dligehold af haver og grønne 
udenomsarealer – herunder 

J. A. Totalentreprise · Hestehavevej 28 · sdr. Nærå · 5792 Årslev
Tlf. 22 18 49 22 · jack@jatotalentreprise.dk · www.jatotalentreprise.dk

Terracotta Krukker
De klassiske krukker fra Toscana, de smukke lyse  

terracotta krukker fra Tunesien og de brune terracotta 
krukker fra Vietnam. Du finder det hele hos os.

Ahmed her ovenfor er en  
af de dygtige håndværkere, 
der laver krukker til os.

Glaserede krukker
Sorte, Hvide, grå, røde, grønne, blå.

Vi har glaserede krukker i alle farver og størrelser.

Store vandkrukker
Sandblæste krukker og krukker med helt ny og  

spændende glasur.
Dem kan du også finde hos os.

Ryslinge Krukke-Marked
Danmarks største krukkemarked
Vi byder på en bombination af flotte krukker, gode priser og god 
service. Ryslinge krukke-marked er bl.a.:
•	 et	stort	udvalg	af	krukker,	potter	og	smedejernsborde/-stole	
•	 gode	råd	og	ideer	til	anvendelse	og	pleje	af	produkterne
•	 et	lager	af	produkter,	der	giver	mulighed	for	at	købe	flere	
 eksemplarer af den smukke krukke.

Velkommen til en inspirerende og helt ”ukrukket” oplevelse

Åbent: Mandag-fredag kl. 10.00-1700. Lørdag, søn- og helligdage kl. 10.00-16.00 · Rødamsvej 22 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 2255
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36 · ERHVERV FYN 2010

strandhauge  
Kran & container Aps

op til lovgivningens krav på 
området.”  

Fleksibilitet og service  
til hele Fyn

”Over hele linjen er Strand-
hauge Kran & Container kendt 
for at yde en høj grad af fleksi-
bilitet og stabilitet i opgaveløs-
ningen. Vi står for kundevenlig 
service i leveringen af samtlige 
ydelser og sætter en ære i at 
overholde aftalte betingelser og 
leveringstider. Med afdelinger i 
Hesselager og Hillerslev dæk-
ker Strandhauge Kran & Con-
tainer hele Fyn, og kundekred-
sen fordeler sig ligeligt mellem 
private, virksomhedskunder og 
offentlige institutioner. Vi giver 
gerne et uforpligtende tilbud – 
ring og hør nærmere”, slutter 
Klaus Strandhauge.  

Vognmandsfirmaet, 
der grundlagdes 
i 2007, bygger på 
mange års erfaring 
og branchekendskab. 
Hovedaktiviteterne er 
kørsel med grus, sten, 
jord, haveaffald og 
meget mere for pri-
vatkunder, erhvervs-
drivende og offentlige 
institutioner

”Strandhauge Kran & Con-
tainer ApS kan servicere 
alle brancher med løsning af 
transportopgaver”, fortæller 
Klaus Strandhauge. ”Derud-

over varetager vi en bred vifte 
af kranopgaver – blandt andet 
maskinløft, oplægning af tag-
sten, rejsning af spær og grab-
ning af affald. Når det gælder 
containere, spænder anven-
delsesområderne fra have- og 
byggeaffald til jordkørsel og 

alle former for kørsel med pre-
senning. En ny stor aktivitet 
er servicering af minirense-
anlæg for Faaborg-firmaet 
NEW-LINE.DK. Vi står for 
indsamlingen af vandprøver 
og tjekker i den forbindelse, at 
alt fungerer korrekt og lever 

strandhauge Kran & container Aps · Gudmevej 4 · 5874 Hesselager · Højrupvej 11 · 5750 Ringe
Tlf. 31 95 02 61 og 20 81 61 62 · stm@transport.dk · www.strandhauge.dk

Få din bil på toppen...

Højdepunktet
af vask

www.tidycar.dk

VASKEPRISER
10 Turskort

SPAR
SPAR

Økonomivask   60,-  485,-
Luksusvask   80,-  685,-

Værdikort  500,- 15% 425,-
Værdikort 1000,- 25% 750,-

ÅBNINGSTIDER
Mandag - Fredag    7.00 - 17.30
Lørdag - Søndag   10.00 - 17.00

Odensevej 101  ·  5260 Odense  ·  Tlf. 66 12 27 00 

Middelfartvej 50
5200 odense V
Tlf. 66 12 27 00

odensevej 101
5260 odense s
Tlf. 66 12 27 00

www.tidycar.dk

Grønnemosevej 10
5700 svendborg 
Tlf. 62 22 01 01

Ziebart Tidycar 

Nyt og spændende sker 
med Tidy Car på Fyn  
- Læs næste udgave  
af Erhverv Fyn

!

Autohjælp/Autotransport
hele døgnet

Albjergvej 84 · 5883 Oure

40 28 11 72
www.autogaarden-albjerg.dk

mog@larsen.mail.dk
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TAGDÆKNING
Eget firma i 37 år
Vi udfører også maling af tage

Gratis tageftersyn og  
uforpligtende tilbud

Vi er specialister i nybygning 
og renovering af flade tag og 

hældningstage med tagpap

Få dit på det tørre på 
www.ryslingetag.dk eller 

ring på tlf. 62 27 25 25

Årets tagentreprenør 
i Danmark år 2005 
– Den Gyldne Spartel 
2005 og 2008

TAGDÆKNING
Gratis tageftersyn og uforpligtende tilbud

Vi er specialister i nybygning og renovering af flade tag og 
hældningstage med tagpap

Få dit på det tørre på www.ryslingetag.dk 
eller ring på tlf. 62 27 25 25
Ryslinge Tagdækning A/S
Glasmestervej 31
5772 Kværndrup

TAGDÆKNING
Gratis tageftersyn og uforpligtende tilbud

Vi er specialister i nybygning og renovering af flade tag og 
hældningstage med tagpap

Få dit på det tørre på www.ryslingetag.dk 
eller ring på tlf. 62 27 25 25
Ryslinge Tagdækning A/S
Glasmestervej 31
5772 Kværndrup

Ryslinge Tagdækning A/S
Glasmestervej 31
5772 Kværndrup

Tlf. 62 27 25 25
info@ryslingetag.dk 
www.ryslingetag.dk

– I T  t i l  e r h v e r v  …

Husk it-mark leverer også …

· Hardware

  f.eks. server, PC, notebooks, skærme, printere

· Service eftersyn på nuværende løsninger

· Support inden for IT hardware og software

· Hosting af din løsning eller server

· Virtuelle server løsninger

· BI og CRM produkter

· Overvågningen af dine løsninger

· Sikkerheds produkter  

  fx firewall, router, antivirus

· Backup og fjernbackup

· Vi kører i hele Danmark

www.
it-m

ar
k.d

k ·
 Tl

f.:
 6

3 1
1 0

1 0
3

www.it
-m

ar
k.d

k

it-mark ApS
Blangstedgårdsvej 1
5220 Odense SØ 
Tlf. 63 11 01 03
www.it-mark.dk
info@it-mark.dk
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Vola HV1
håndvask-
armatur
i krom 
vejl. 3.700,-,-

NU 2.650,-
Vola T17
Krogsæt 4 stk.
i krom 
vejl. 690,-

NU 475,- 
Vola T12
papirholder
vejl. pris kr. 695,-

NU 425,- 

Komplet løsning
Væghængt toilet Gustavsberg
med CeramicPlus 

CeramicPlus

NU 2.795,- 

Gustavsberg
Nordic S-lås
med CeramicPlus. 

NU 1.495,-
Sæde med 
softclose
kr. 495,-

Montering
i Odense 

1.000,-

hansgrohe
Focus E2
Håndvaskebatteri
m/løftop, krom

Nu 445,-

Tilbudene gælder til og med 
d. 31/10 2009

Grohe
Eurosmart
Etgrebs hånd-
vaskarmatur
m/løftop

NU 395,-

Luksus

Grohe
Rainshower

med
termostat
Ø 210
hovedbruser
og sidebruser
Vejl. pris 13.157,-

NU 5.995,-

Showroom 800 m2
v/Rosengårdscentret
Vi udfører totalentreprise

Grohe
Eurosmart
Køkkenbatteri
Høj tud.

NU 675,-
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1 pris = 

1 færdigt

 bad

Med

Ceramic-

Plus

Børstenbindervej 10, 5230 Odense M - 6310 5025
E-mail: info@vvscenteret.dk · www.vvscenteret.dk

Tilbuddene er gældende t.o.m. lørdag d. 1/5 2010

Sidste chance
til prisen

hansgrohe
Brusesæt, Variojet

Nu 375,-

hansgrohe
Talis S2
Håndvaskbatteri
m/løftop, krom

Nu 695,-

hansgrohe
Ecostat S
Termostatbatteri

Nu 945,-

Sættilbud

2,0 m/CeramicPlus. 

Nu 4.595,-

NYHED

NY MODEL

NY MODEL

Luksussæt
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Kvalitetsprodukter:
Markiser 

Persienner 

Plisségardiner

Rullegardiner

Lamelgardiner

Tlf. 62 21 30 45 · www.bøgildaps.dk

Solafskærmning
Glarmesterve j  14
5700 Svendborg

BESØG VORES 

SHOWROOM

Salg til 
erhverv og 
privat

Miljørigtig isolering og  
termografi

kan komme på tale at udvide 
medarbejderstaben”, smiler 
Frands Jeppesen. ”Firmaet 
har to lærlinge. Den ene er 
Magne som har et år tilbage. 
Han er netop nu i Skotland i 
tre måneders praktik.
Vores nye lærling der lige 
er ansat, er en pige, Kirsten 
Østergaard. Vi har desuden 
ansat Kirsten Hansen, som 
arbejder deltid på kontoret.
Tømrermester Frands Jeppe-
sen er et nytænkende firma, 
der gerne går nye veje i udvik-
lingen af fagets muligheder. 
Vi har masser af gode ideer 
af både håndværksmæssig og 
kreativ art – ring for nærmere 
info…”   
 

Tømrermester Frands 
Jeppesen driver en all 
round virksomhed, der 
kommer hele faget 
rundt. Et stort specia-
le er isolering med det 
miljørigtige materiale 
papiruld, og en ny 
efterspurgt aktivitet 
i den forbindelse er 
termografi 

”Omkring isoleringsopgaver 
er termografi blevet en stadigt 
mere populær ydelse”, fortæl-
ler Frands Jeppesen. ”Vi har 
investeret i termografisk ud-
styr og løser de fleste af op-
gaverne selv. Når det gælder 
særligt specialiserede opgaver 
samarbejder vi med firmaet 

Termo-service.dk. Termogra-
fiske fotos før og efter isolering 
tjener dels som en nøjagtig do-
kumentation af mit arbejdes 
gode kvalitet, og dels er der 
i forbindelse med tilstands-
rapporter og huskøb stærke 
tendenser i retning af, at det 
bliver et fremtidigt lovkrav. 
Termografi giver overblik over 
isoleringssituationen og hvor-
vidt et givet problem stammer 
fra døre og vinduer, byggesjusk 
eller noget helt tredje. Hvad 
end et problem måtte skyldes, 
bliver det termografisk kort-
lagt, hvorefter vi kan gøre no-
get effektivt ved det.”  

Vinterkulde giver  
omvendt krise

”Den kolde vinter har fået 
manges øjne op for værdien 
af god isolering. Vi står midt i 
en omvendt udgave af krisen, 
der er så kraftig, at det på sigt 

Tømrermester 
Frands Jeppesen

strarupvej 4
5772 Kværndrup
Tlf. 62 29 12 67

Mobil 20 71 12 67
frandstomrer@firma.tele.dk

www.frandsjeppesen.dk



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

A/S

www.guldfeldt.com

FÅ KONTANTER
FOR DIN GAMLE MASKINE

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

Develop +452

• Perfekt print kvalitet
• 78 scan pr. Minut
• 5 kassetter, 3.600 ark
• Kopi, print og scan
• 45 farve & s/h pr. Minut
• Print fra Usb nøgle
• 250 Gb. Harddisk
• Print på 300 gram karton

Tilbudt som vist. Udbygget 
med Efterbehandler til sor- 
tering, hæftning Samt fals 
af brochurer, foldere m.m.

Landsdækkende 
service

Develop +220

• Perfekt print kvalitet
• 70 scan pr. Minut
• Kopi, print og scan
• 22 farve & s/h pr. Minut
• 3 kassetter, 1.100 ark
• Print fra Usb nøgle
• 250 Gb. Harddisk.

Tilbehør:
• Kassette bank 2 x 500
• Sortering med hæftning
• Brochure efterbehandler

FÅ Kr. 10.000 KONTANT
VED KØB AF DEVELOP +220

FÅ Kr. 20.000 KONTANT
VED KØB AF DEVELOP +452

KONTAKT OS FOR ET TILBUD DER PASSER TIL DIT BEHOV
Altid den rigtige pris – FØRSTE GANG!

Leasing Pr. Md. Kr. 949,-
ekskl. moms

Leasing Pr. Md. Kr. 1.695,-
ekskl. moms


