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Region Sy d

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

Salgsafdeling:
Thomas Pedersen
Konsulent
Mobil: 60 68 03 91

Vi ruller os ud i køkkenet hver dag. Få en
vellykket fest, lad os stå for hele arrangementet.
Vi er specialister med mange års erfaring.
Landet Blik og VVS ApS

Vi afholder madlavnings- samt team
buildingskurser.

Side 10

Vi holder desuden maddemostrationer hvor
kunden selv bestemmer hvad emnet skal være
til det ønskede arrangement.
BL Diner Service · Tlf 62 61 14 81
www.bldiner.dk · bldiner@mail.dk

Søren Lauritzen
Konsulent
Mobil: 29 42 73 92

Cafe Kok
Side 13

Flemming Pedersen
Konsulent
Mobil: 60 67 10 25
Redaktion:
Mogens Pedersen
Ansv./adm.
Telefon: 62 22 13 14
Jan Olsen
Journalist
Mobil: 20 94 88 04
Helle Judith Thomasen
Journalist
Mobil: 40 77 68 93

SUPPORT · SERVICE
REPARATIONER
SALG AF HARDWARE OG SOFTWARE

Shell Service, Faaborg A/S
Side 18

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

Ane Kirstine Jensen
Grafiker
Mobil: 40 16 28 15
Distribution:
Post Danmark

Det gamle mejeri
Side 19

Uden forudgående aftale
er erhvervsmæssig
affotografering af magasinets
tekst og annoncer ikke tilladt.
Oplagskontrol
Erhverv/Fyn er tilmeldt
Dansk Oplagskontrol
Tryk:
Strandbygaard Grafisk A/S

Hans H. Pedersen ApS
Morten Led · Østergade 39 · 5600 Faaborg

Side 22

Hr. Handy

Tømrer · Murer
Søren Rasmussen
Nordskovvej 32 · Ringe
Tlf. 21 55 75 02

Er der reparationer
på dit hus
– jeg kommer som et sus…

www.hrhandy.dk
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Vito 110 CDI Works Lang
Engangsydelse:
Leasingperiode:
Restværdi ved udløb:
Pris pr. måned:

32.000 kr.
48 mdr.
55.000 kr.

1.990 kr.

En ægte Mercedes-Benz
oplevelse fra kun 1.990 kr.
pr. måned.
Du kender bilen og kvaliteten. Og dog. Den nye Vito
er endnu stærkere, har endnu bedre økonomi og
endnu mere komfort. Kort sagt: Der er meget mere af
alt det, Vito er så kendt for. Giv den noget arbejde. Det
klarer den problemløst i en fart. Køber eller leaser du
en Mercedes-Benz Vito hos os, får du samtidig 2 års
garanti uden kilometer-begrænsning.

Tekniske data Vito 110 CDI Lang
95 HK E5 motor, el-ruder, airbag, bænksæde, 6-trins
gearkasse og ASSYST service computer med serviceintervaller op til 30.000 km. Brændstofforbrug ved
blandet kørsel: 13,3 km/l. CO2 emission: 198 g/km
Leveres i standardfarverne: Arktisk hvid, kiselgrå,
flammerød, fløjlsrød, akvagrøn og atlantisblå.

Rechnitzer.dk

Den nye Vito.

Tillægspriser for udstyr – pris pr. måned
Anhængertræk
140 kr
Vinterhjul
140 kr
Bund og beklædning
100 kr
Fartpilot
90 kr
CD/radio med Bluetooth
50 kr

Du kan se flere eksempler på finansiering på
www.pchristensen.dk eller ved at besøge en
af vores tre salgsafdelinger i henholdsvis
Odense på Krumtappen 20, tlf. 6395 3900,
Kolding på Trianglen 11, tlf. 7634 7800 eller
Padborg på Industrivej 17, tlf. 7467 1919.

Ved køb er prisen 161.695 kr. Alle priser er ekskl. moms og leveringsomkostninger. Bilen er vist med ekstraudstyr. Vi tager forbehold for fejl
og prisændringer. Restværdi ved udløb er ekskl. moms jf. nuværende
regler. Tilbuddet er gældende til den 31.08.2012.
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Onsdag den 14. marts 2012
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2010 HERENCIA DEL PADRI

PRIORAT, BERNARD MAGREZ

FOR ÅRS

Bernard Magrez’ egen yndlingsvin – og det siger
ikke så lidt, når man ved hvilke vine, han ellers
har adgang til i det daglige!

KUP

2

2010 PACIENCIA

DO TORO, BERNARD MAGREZ

Med tålmod – paciencia – opnår man en helt
utrolig mørk, kraftfuld og velafbalanceret vin fra
det rustikke spanske område.
En rigtig blockbuster!
3

2010 KAHINA

GUERROUANE, MAROKKO, BERNARD MAGREZ

Bernard Magrez bliver med sit nye projekt i
Marokko et benchmark for, hvor flot vin, der kan
laves i et relativt ukendt område.

PRISFALD!
SOLGT I TIDLIGERE
ÅRGANGE FOR OP TIL 490,-

FRIT VALG

FRA BERNARD MAGREZ
De af jer, som var heldige at få fat i disse vine i årgang 2005
og 2006 ved vores brandudsalg sidste år ved, hvad det handler om. Det er virkelig verdensklassevin – perfektionisme i
højeste potens.
Bernard Magrez er bestemt ikke blevet dårligere til at lave
vin siden 2006 – tværtimod – men verden er blevet
dårligere til at betale. Det er i høj grad både til jeres og
vores fordel.
Så husk at købe til kælderen med det samme. Alle tre vine
holder mindst 20 år. Og 2010 er ÅRGANGEN!

165,-

1

3

2

STÆRKT BEGRÆNSET ANTAL!

I SVENDBORG
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VINSPECIALISTEN I SVENDBORG
Korsgade 7 • 5700 Svendborg • Tlf. 6221 2211
svendborg@vinspecialisten.dk  www.vinspecialisten-svendborg.dk
Tilbuddene gælder så længe lager haves og senest t.o.m. 30/04-2012

Grøn vicevært rykker ud

Anlægsgartner Sparvath
udvider nu viften af tilbud
Anlægsgartner Sparvath har
grønne fingre til at plante, vedligeholde, beskære, sætte hegn op
og fælde træer.
Derudover klarer de grønne fingre også anlægning af terrasser
og indkørsler, rullegræs og stensætninger.
Som noget nyt tilbyder Anlægsgartner Sparvath nu også at
være grøn vicevært. Firmaet
servicerer allerede Sparekassen
Faaborgs seks filialer i Odense.
Som grøn vicevært ordnes bl.a. de
grønne arealer, herunder græsslåning, hækklipning og generel
vedligeholdelse, skraldespande

tømmes, tagrender renses, samt
eftersyn af ejendomme og dets
installationer.
Firmaet står i forvejen for den
grønne vedligeholdelse ved Rosengårdcentret, University College Lillebælt, Fyens Stiftstidende med flere.
På indendørsområdet er der ligeledes nyskabelser. Anlægsgartner Sparvath er nu klar til at yde
service på kontorer, i receptioner
og lignende, hvor der findes grønne oaser.
Vi leverer og servicerer alle former for indendørs beplantning.

Grøn garanti
Virksomheden beskæftiger sig
mere og mere med stensætninger
og belægninger, men heldigvis er

kunderne stadig interesseret i, at
der skal være grønt og frodigt:
Vi oplever travlheden i kundernes hverdage, idet en del kunder efterhånden vælger færdige
hække og rullegræs. Haverne
skal også gerne være så vedligeholdelsesfrie som muligt.
De fleste kunder bor i Odense og
omegn, men virksomheden dækker hele Fyn. Kundegruppen er
private, offentlige institutioner,
boligforeninger og virksomheder.
Som medlem af Landsforeningen
For Danske Anlægsgartnere er
kunderne sikret kvalitetsarbejde
i overensstemmelse med branchens anbefalinger og erfaringer.

ten Sparvath overtog Anlægsgartner Bent Knudsens virksomhed. Der havde han været i
erhvervspraktik i 9. klasse:
Jeg fik tilbud om at komme i lære
efter 10. klasse, så det blev den
vej, jeg gik. Jeg har altid vidst,
at jeg ville lave noget med mine
hænder, og jeg har ikke fortrudt,
at jeg blev selvstændig.
Uanset om vi har travlt eller ej,
skal det være sjovt at gå på arbejde. Jeg er uddannet sammen
med flere af mine medarbejdere,
og vi synes, vi har et godt team.

Godt kammeratskab
Det er nu godt syv år siden, Mor-

Skovhavevej 120 . 5260 Odense S · Tlf. 65 96 21 26 · Mobil 21 26 40 24
morten@sparvath.info www.sparvath.info

5

Fyns Vask & Rens i Svendborg
siden 1982 – Alt på det rene
I 30 år har Fyns Vask og
Rens vasket for private,
erhvervsliv og pensionister
Den evige branche
Selv om vi skriver 2012, er det stadig aktuelt at kunne aflevere sit

vasketøj, hente det nogle dage efter i ren tilstand, få det rakt over
disken i sirligt indpakkede flade,
brune pakker med et ”Værs’go”.
Din dejligste selskabskjole i silke
eller din allerbedste uldfrakke
behøver du heller ikke smide ud,
selv om rødvin eller smøreolie har
plettet den.

Karin Duch og hendes ansatte
renser og gør dit tøj klar til nye
oplevelser.
Vi vasker og ruller for private,
erhvervslivet og pensionister.
Vi gør det med 30 års erfaring,
og vi bruger de nyeste og mest
skånsomme produkter og teknik.

Firmaets 30 års dag er midt
i maj. Det vil kunderne få at
mærke, lover indehaveren i
samfulde 30 år.
Fyns Vask og Rens har i øvrigt
et godt samarbejde med Ny
Munkerens og Tina Hansen på
Læssøgade 53 i Odense.

Vestergade 34 | 5700 Svendborg | Tlf. 62 21 32 86
Læssøgade 53 | 5000 Odense | Tlf. 66 12 18 82
duch@io.dk · www.FynsVaskRens.dk

Sønderhjørnevej 8 · 5600 Faaborg
Tlf. 6476 1100 · Mobil 2033 0359
gudmund@multiwood.dk

www.multiwood.dk

Skønt spisested ved vandet
Børnemenuen 39 kr · Dagens ret 89 kr.
Mulighed for take away på hele menukortet

Restaurant Bro7

Værftsvej 15 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 42 42
www.bro7.dk · bro7@bro7.dk
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Selvstændig ta’r syvmileskridt
28-årige Peder Frederiksen, Vantinge El ApS, har
solsikker succes med det
danske solcelleanlæg,
Gaia Solar.

Facadebehandling

September sidste år blev Peder
Frederiksen selvstændig.
Han overtog det 35 år gamle firma
med el-installatør Torben Nielsen
ved strømstikket.
Torben hjælper stadig lidt med
men trapper ellers ned.
Vantinge El ApS installerer kun
solcellesystemer fra danske Gaia
Solar A/S, et solidt firma med erfaring tilbage fra 1996.
Det er vigtigt for mig, at kunderne
står bedst muligt på markedet.
Også hvis mit firma ikke eksisterer om fem år.

langt ud i fremtiden. Derfor skal
jeg kunne stå inde for det, jeg laver.
Peder Frederiksen har meldt sig
ind i den frivillige KSO-ordning.
Han er derfor certificeret solcelleinstallatør, og Teknologisk Institut
ser ham over skuldrene og tjekker,
at alt er i orden. Det er hele tiden
det bedste, jeg leverer. Hver dag.
Peders ærekærhed og grundighed
ser man også i den tilbudsmappe,
der kommer ud til alle interesseLokalkendskabet betyder alt
rede.
for ham
Aftalegrundlaget skal være i orDet er meget vigtigt for Sigma
mig, at det
den.
Og det dur ikke bare at sende
Siloxan
topcoat
er i orden, det jeg leverer. Jeg
skal
en
mail.
10 liter alle farver
kunne se kunderne i øjnene også
Lige nu har jeg gang i 30 sager.
Otte kunder har skrevet under, og
i denne uge sætter vi to anlæg op.
Peder har altid vidst, at han ville
være selvstændig. Det ligger i generne. Så sidste år fik han sin eksamen med lutter 12-taller.
Hans kontor er hos den gamle installatør på Dalsmøllevej 9, men
privat bor han på slægtsgården i
Gestelev.

ned til 2°C og 90% RF

Blandt kunderne er mange, der er
fyldt 60 år – og lidt til. Det er Bente og
Jens Carstensen, Ringstedgårdsvej 1,
Årslev, der nu får flere folkepensionspenge til rådighed, når Gaia Solar er
installeret.
– Det er rart at vide, at det er grøn
energi, vi får på taget, siger Bente og
Jens Carstensen.
28-årige Peder Frederiksen blev selvstændig sidste år, og det er syvmileskridt, hans firma har taget indtil nu.
Og det hjælper
danske Gaia
Solar med til.

Sigma Continu additiv
0,5 liter

119,-

579,-

Vantinge El ApS · Dalsmøllevej 9 · 5750 Ringe · Tlf. 62 66 14 51 / 30 66 24 51 · info@v-el.dk · www.v-el.dk
pr. stk.
Pr. stk. v/10· www.gaiasolar.dk
stk.
www.altomsolceller.dk

NYHED

Pr. stk. v/1 spand 599,-

tilsættes
Sigma Siloxan
for at arbejde
ude ned til 2°C
og 90% RF

Den nye Sigmatex 1 RF Loft.
Kvalitetsløsning
Fuldstændig ensartet
til facademaling

og refleksfri loftmaling.
Lakering
Yderst diffusionsåben, smudsafvisende
og vejrbestanding. Efterlader et flot
kalkmat udseende.

Slidstærk lak til trægulve
Junckers udvalg af gulvlakker
fast-holder og udbygger dit
gulvs skønhed år efter år.
Lakken tilfører den glans og
glød, du ønsker, og gulvet får
på en og samme tid både den
nødvendige slidstyrke og den
eksklusive udstråling, som kan
gøre dig ekstra glad og stolt
over dit hjem. Du kan vælge
vores vandbaserede lakker i
forskellige glansgrader - alt
efter opgaven.

Guldberg
pensler

30%

Guldberg
pensler

RaBat

40%

pr. stk.

RaBat
pr. kasse

Vandbaseret
Junckers ProFinish
Leveres i 5

Mat & Halvblank
Avendes so

Tilbuddene gælder fra den 1/10 - 18/11 2011. I tvivlstilfælde gælder de i teksten nævnte tilbud. Billeder skal opfattes som illustrative. Der tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer.
Alle priser er eksklusiv moms 25% samt eventuelle afgifter.

OBS ny Butik

Servicecentre:
Odense SØ

Svendborg

Ringe

Odense SV

Brønshøj

Rudkøbing

Tlf: 66 14 78 82
Fax: 66 14 69 77

Tlf: 62 22 44 90
Fax: 62 22 45 81

Tlf: 62 63 30 14
Fax: 62 63 30 15

Tlf: 65 96 24 22

Tlf: 43 45 95 97

Tlf: 31 58 53 63

Cikorievej 15
DK- 5220 Odense SØ

lakering, ialt 3
til overlakeri
efter 24 time

Ørbækvej 13
DK- 5700 Svendborg

Jernbanegade 5
DK- 5750 Ringe

Brogårdsvej 12
DK- 5250 Odense SV

Frederikssundsvej 350
2700 Brønshøj

Ørstedsgade 9
5900 Rudkøbing
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www.farvexperten.dk

Danmarks største ELplus butik
Per Lundsgaard er
sprunget ud af Punkt
1-kæden og er blevet
et helt nyt led i ELpluskæden
Et par uger før påske valgte den
tidligere indehaver af Punkt
1 på Ole Rømersvej 59, Per
Lundsgaard, at blive et nyt led
i energi-kæden, ELplus.
I dag er butikken derfor Danmarks største ELplus butik.
Per Lundsgaard er butikschef.
Og med sine to medarbejdere på
hhv. 29 år og 60 år er han meget
mere lokale end før:
Vi tilbyder den samme service
men til en billigere pris.
Vi bliver lidt mere købmænd –
igen - til fordel for kunderne, for
vi bestemmer mere selv.
Vi binder ikke så mange markedsføringskroner i denne
kæde. Det betyder, at vi kan
sælge vores varer til en anden
pris og målrette vores indkøb
meget mere, uden at det går ud
over den personlige service.

Danmarks bedste
Per Lundsgaard har været medejer af Punkt 1 i 11 år, så han er
et ansigt, man kender.
Først lå Punkt 1 i Korsgade. Siden 2006 har den haft adresse
på Ole Rømersvej 59.
Vi havde brug for mere plads og
bedre parkeringsmuligheder.
Begge dele fik vi her. Og vores
kunder kårede os året efter til
Danmarks bedste Punkt 1-butik.

40 års erfaring
De tre medarbejdere i den godt
1100 kvm. store butik spænder
over tre generationer, når man
ser på deres alder.
Sidst i 20’erne, midt i 40’erne og
60 år er de.
Tilsammen har vi 30-40 års
erfaring. Derfor kan vi rådgive
kunderne på topniveau. Vi véd,
hvad vi taler om. Det er ikke
bare ord.

Ole Rømersvej 59 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 20 16 46 · svendborg@elplus.dk · www.elplus.dk
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Expert Svendborg
– nu med selvstændig B&O butik
Fredag den 27. januar
præsenterede Expert
Svendborg en ny selvstændig B&O butik på 120
m2, og hermed bevæger
præsentationen af Bang
& Olufsens kendte kvalitetsprodukter sig ind i en
helt ny dimension

»De sidste par år har vi kunnet glæde os over en øget efterspørgsel på B&O produkter, og
med den nye specialbutik har
vi udviklet os fra lokal B&O
forhandler til regionalt specialcenter«, fortæller indehaver af
de to selvstændige forretninger
Jan Sabroe Thomsen. »Mangeårig medarbejder hos Expert
Svendborg, René Christoffersen, er butikschef i den ny
forretning, der med hjælp fra
B&O’s egne designere er moderne, smart og stilrent indrettet. Samlet set har vi over 35
års erfaring med B&O produkter og er i dag at finde blandt

de absolut stærkeste aktører på
markedet.«

hans/hendes individuelle ønsker
og behov.«

Fra projekt til færdig
løsning

Styr på det hele med kun
én fjernbetjening

»Vores ekspertise omfatter hele
processen fra rådgivning, projektering og salg til den endelige implementering af samlede audiovisuelle løsninger. I forbindelse med
byggeprojekter er vi ofte med på
den multimediemæssige rådgivningsside lige fra tegningsstadiet
til byggeriet står færdigt. Over
hele linjen ser vi det som vores fornemste opgave at rådgive kunden
om den mest optimale produktanvendelse i overensstemmelse med

»På udviklingsområdet har
B&O’s unge koncerndirektør
Tue Mantoni formået at tilføre
det hæderkronede brand et friskt
pust af ny energi gennem moderne ideer og visioner«, siger Jan
Sabroe Thomsen. »Det illustreres blandt andet af det faktum,
at B&O gennem et indgående
samarbejde med Apple har fået
et nyt og yngre kundesegment i
tale. Med den trådløse I-pad styring, som blandt andet kendes
fra det succesfulde Beosound 8
anlæg, der lanceredes i 2011, har
kunden via en enkelt fjernbetjening optimalt styr på hele sit
anlæg. Integrationen med Apple
linker B&O’s fantastiske verden
af lyd, billede og kommunikation
sammen på en helt ny og meget
betjeningsvenlig måde.«

plasmaskærm. Parallelt hermed
kan vi præsentere en helt ny, flad
og kombinationsmæssigt meget
fleksibel Beolab 12 højttaler til
montering på væg. Udover at indtage en markedsførende position
på verdensplan, når det gælder
kvalitet i lyd, billede og design,
har B&O’s produkter en væsentligt længere levetid og holdbarhed end de fleste andre mærker.
Den gennemgående fællesnævner – både når det gælder vores
rådgivning og sortimentet - er,
at man med en B&O løsning investerer i noget, man kan glæde
sig over i sin hverdag her og nu
og mange år fremover. B&O’s gebyr, rente og afgiftsfri finansieringsordning giver vores kunder
mulighed for at købe produkter
for op til 100.000 kr., der efterfølgende afdrages over 36 måneder.
Besøg Sydfyns nye B&O butik og
se nærmere på vores store, spændende kvalitetsudvalg.«

Lyd, billede og design i
verdensklasse
»I løbet af foråret 2012 kommer
en række spændende B&O nyheder på banen. Sidst i marts lanceres det nye Beovision 12 med 65 ’’
Bang & Olufsen Svendborg, Tvedvej 79A
5700 Svendborg
Tlf. 70 225 325
svendborg@beostores.com

www.bang-olufsen.dk/svendborg
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Solen varer ved på Landet
Travlheden smiler til
Landet Blik og VVS ApS
-solvarmeanlæg er fremtidens energikilde

Selv om vi ifølge medierne har
finanskrise, og den har kradset
i nogle år, kører krisen udenom
Landet.
En vandhane og et toilet går jo i
stykker, uanset om der er krise
eller ej.
Da ni ud af 10 kunder hos Landet Blik og VVS ApS er private
kunder, er der ikke nogen krise
her:
90 pct. af vores arbejde handler
om vedligeholdelse hos private
kunder, så vi er ikke så ramt som
firmaer, der gør meget i nybyggeri og større anlægsopgaver.
VVS-installatør Jørn Jensen er
på 6. år selvstændig.
Med til hans firma hører fire ansatte svende.

Solceller varmer dobbelt
De har travlt med at installere
solcelleanlæg hos kunderne, for
det er fremtiden:
Kunderne bør være lige så stolte

over at vise deres seks solceller
på taget frem, som de er med et
nyt badeværelse. Solcelleanlægget giver dem nemlig penge i
lommen efter kort tid.
Jørn Jensen håber derfor, vi
begynder at tænke lidt længere
end bare til i morgen og ikke lader os stoppe af, hvor lang tilbagebetalingstiden er på et solcelleanlæg.
Når man sætter et sol-anlæg op,
sparer man på udgiften til energien, og solceller er det eneste,

der kan hamle op med energiregningen.

Ny lov, tak
I dag siger loven, at en husstand
højst må sætte et 6 kWt anlæg op.
Det producerer 6000 kilowatt-timer om året. Jørn Jensen håber
dog, at lovgiverne kommer til
fornuft.
Hvis man nu har et energiforbrug
på 10.000 kilowatt-timer, ville
det være skønt, hvis man måtte
installere så stort et anlæg.

Landet Blik og VVS ApS · Skovballevej 25 · Tåsinge · 5700 Svendborg · Tlf. 62 54 14 32 · Tlf. 22 14 14 32
www.landetblik-vvs.dk · joern.gitte@mail.dk

Vi er
behjælpelig
med tilskudsordning

– vi dækker dit behov

Bådkalecher · reparation fortelte
hynder · presenninger · specialopgaver
Fyens Teltservice • Fjellebrovejen 57 • 5600 Faaborg

Tlf. 6226 1911 / 2972 1367

fyensteltservice@hotmail.com • www.fynsteltservice.dk

KØB DEN ENERGIVENLIGE
RENAULT CLIO dCi
OG FÅ MINDST 40.000 KR.*
FOR DIN GAMLE BIL.

ENERGIKLASSE
*Bytteprisen kan opnås som en kombination af prisen for den brugte bil
og rabat på den nye bil. Kampagnetilbuddet gælder ved slutseddel t.o.m. 30. juni 2012

Mehlsen Automobiler A/S
Assensvej 1, Nr. Broby, 5672 Broby
TLF.: 62 63 11 55

www.mehlsen.dk
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Spar op til 50% på varmeregningen
Moderne og effektiv isolering
-

Høj isoleringsevne
Høj brandmodstand
Effektiv lydisolering
Fugtbestandig
Godt indeklima
CO2 neutral

- Hurtig og nem isolering
- Ingen råd, skimmelsvamp og skadedyr
- Enkel adgang til
dækkede installationer
- Et dansk produkt

Tømrermester Frands Jeppesen

frandstomrer@firma.tele.dk · www.frandsjeppesen.dk
Strarupvej 4 · 5772 Kværndrup
Tlf. 20 71 12 67

One2move forårsklar
Store og små biler til
private og erhvervsfolk
klar til at rykke ud i
foråret
En rummelig bilpark af små og
store Ford og Mazda-biler samt
varebiler er klar til at rykke ud
fra N. Kjær Bilcenter A/S på
Odensevej 94 i Svendborg.
Firmaet er nemlig parat til at
gøre kunderne endnu mere glade
Som del af den landsdækkende
biludlejningskæde
one2move.

com er N. Kjær klar til at udleje
både nye og brugte biler til private og til erhvervsfolk.
Vi finder frem til den bil, kunden
ønsker at leje på dagsbasis, på
ugebasis eller på månedsbasis.
Vi har mange tilbud, og de bliver
brugt, fortæller udlejningsansvarlig Gitte Hemmeløff.
Der er medvind til one2movedelen både hos private og i erhvervslivet:
- Især vores syv personers Ford
Galaxy er populær. Men vi tilbyder også små og større personbiler, 9-personers minibus samt

varebiler og flyttebil i vores brede
bilprogram.
Hvis kunder har gæster fra udlandet, som skal være her en tid,
så lejer de ofte hos os efter behov.
Sydfyns mest kendte bilfirma har
igennem to generationer solgt
Ford og Mazda-modeller, repareret og serviceret kundernes biler.
Firmaets gode ry gør, at kunder
kommer igen og igen.
Vi har nogen af Fyns billigste
servicepriser på Ford og Mazda,
siger Margit Christensen. Vi har
rigtig mange kunder udenfor vores nærområde, der bruger os

til service og vedligeholdelse. Er
man interesseret i et tilbud på
service, så er vi klar med et godt
tilbud.
Alle 44 medarbejdere går på arbejde hver morgen med tanken i
hovedet, at ”Vi servicerer Ford
og Mazda og elsker glade bilkunder”.
Det har medarbejderne gjort,
siden firmaet blev etableret af
Nicolaj Kjær. I dag er hans søn,
Ivan Kjær indehaver af firmaet,
og tredje generation, Hans Christian Kjær står klar til at overtage.

N. Kjær Bilcenter A/ · Odensevej 94 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 17 28 20 / 62 21 23 23 / 40 76 19 24 ·
www.nkjaer.dk · www.ford-nkjaer.dk · nkjaer@nkjaer.dk

Landsdækkende god service
Konkurrence dygtige priser

Vi henter og bringer over hele Fyn
Alt i vask & rens til både
privat og erhverv
30 års erfaring
Tekstilrensning
Måtteservice
Udlejning af: Duge og servietter
Håndklæder og viskestykker
Sengesæt og Måtter

Michael S. Dahlmann · Christiansvej 4 · 5700 Svendborg
md.diamant@yahoo.dk · www.md-diamantboring.dk

Tlf. 24 481 481

Nordfyns-Presenning.dk
Presenninger ∙ Pallehætter ∙ Duge til telthaller
Isoleringspresenninger · Asfaltpresenninger
Bassinforinger ∙ Reparation af teltduge

Tlf. 28 15 15 79
E-mail: nordfynspresenning@mail.dk

Vestergade 34 | 5700 Svendborg | Tlf. 62 21 32 86
Læssøgade 53 | 5000 Odense | Tlf. 66 12 18 82

www.FynsVaskRens.dk
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Topkvalitet på menuen
Nr. Søby Kød Engros
A/S har topkvalitet på
menuen, når det gælder
kødvarer, forarbejdning
og fleksibel service til
restauranter, hoteller,
konferencecentre og
øvrige storkøkkener
Man fristes til at sige ”forædlet
kvalitet og service siden 1970”,
når talen falder på Nr. Søby Kød
Engros.
Direktør og medejer Jørn B. Nielsen stiftede således den fynske
servicevirksomhed samme år
som han blev udlært slagter.

Stor kundekreds

jecentre og lignende institutioner
nydt godt af de mange vidt forskellige førsteklasses kødvarer,
der dagligt forarbejdes og leveres
fra Nr. Søby Kød Engros til køkkenpersonalet ude hos kunderne.

Mange muligheder
Jørn B. Nielsen forklarer til Månedsmagasinet Erhverv Fyn:
- Nr. Søby Kød Engros er til for
kundernes skyld. Derfor lytter
vi meget gerne til alle ønsker –
også de mere specielle. Det er jo
ingen hemmelighed, at mange
spisesteder og storkøkkener har
været tvunget til at se på deres
indkøbsbudgetter i de seneste år.
Men situationen kan faktisk vendes til en fordel. For der findes
faktisk mange spændende mulig-

heder for at variere spisekortet,
inden for et fornuftigt budget.

Gode priser
Netop nu går tendensen på, at
kunderne er blevet mere nysgerrige efter at prøve nye varer på
menukortet.
- Her leverer vi naturligvis lækre
kødvarer til konkurrencedygtige
priser – eksempelvis også lækkert fjerkræ og lam. Men uanset
hvad kunderne vælger, er kvalitet en ufravigelig del af vores sortiment og service, tilføjer direktør og medejer Jørn B. Nielsen.
Blandt lækkerierne nævner han
også kvalitetsvarer fra fynske
Grambogård, Gråsten Fjerkræ
og eksotisk vildt fra Kalu.

Lige siden har restauranter, kroer, hoteller, konferencecentre og
storkøkkenet på eksempelvis pleNr. Søby Kød Engros A/S · Nymarksgyden 5 · 5792 Årslev · Tlf. 65 90 11 25
www.nsk-engros.dk · firma@nsk-engros.dk
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Cafe KoK udvider konceptet
Mor og søn udvider med
brasserie i gården, selskabslokaler samt lounge
og konferencerum
For et par år siden troede langt
fra alle, at mor og søn, Charlotte
og Martin, kunne få en hyggelig
og uhøjtidelig restaurant og cafè
til at leve.
Især ikke, når man skulle et par
trappetrin op i Gerritsgade 56.
Men tvivlen er gjort til skamme.
Charlotte og Martin Pedersen har
på to år fået så godt fat i kunderne, at de udvider på flere fronter.
Vi laver brasserie i gården. Vi har
indrettet et stort selskabslokale
med plads til mellem 60 og 90
gæster på førstesalen. Vi er også
i gang med at få lavet endnu et
køkken, for vi kan slet ikke klare
os med det lille, vi har, fortæller
Charlotte Pedersen.
Midt i april har et selskab booket
sig ind, og hele maj er den røde

lampe med ”optaget” hængt ud
bl.a. på grund af konfirmationer.
Så der er håndværkere overalt,
som kæmper for at få lokalerne
færdige til tiden.
Vi har haft stor efterspørgsel efter
selskabslokaler, og vi har været
ude at kigge rigtig mange steder i
byen, men vi vælger at udvide her,
og vi krydser fingre for, at det hele
er klart til 15. april.

Flere i køkkenet
Det ekstra køkken og de ekstra
lokaler betyder, at der er ansat
endnu en kok pr. 1. april, og til efteråret kommer en kokkeelev.
Så når man tør tro på fremtiden
og giver krisen baghjul, lykkes
det:
Vi har mange gode trofaste kunder, og det er ikke noget problem,
at man skal et par trin op.
Til erhvervslivets kunder tilbyder
Cafè Kok også et konferencerum
med div. it-muligheder.

Cafè Kok · Gerritsgade 56 · st. th. · 5700 Svendborg · Tlf. 63 21 04 12 · www.cafekok.dk · info@cafekok.dk

Scan koden med
din smartphone
og læs mere om FLT
Alarmer på www.flt.dk

Tryghed, alarm og kommunikaTion
• Velfærdsteknologi
• Tryghedsalarm til familie/personlig hjælper/hjemmepleje/vagtcentral
• Specialløsninger til standardanlæg
• Omgivelseskontrol
• Enkle telefoner – også til ældre og handicappede
• 0/1-Kontakter
• Automatisk døråbner med trådløs betjening
• Videoovervågning

Tlf. 40 37 32 51 • www.flt.dk

Indehaver
Flemming Larsen, Nyborg
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Konfirmand
M E N U

• 2 tarteletter med høns i asparges - tomat og persille til pynt
• Svinekam - stegt som vildt med vildtsauce, hvide, brunede
og franske kartofler, ribsgelé, asier og waldorfsalat
• Gammeldags isbombe med nødder og chokolade
Alle 3 retter - KUN
Kalvesteg i stedet for svinekam + kr. 10,-

129,-

KæMpE
forårsbUffEt
• Tunmousse pyntet med rejer og asparges
- hertil dilddressing og hjemmebagt flûtes

NATMAD
Frikadeller
med kartoffelsalat

• Kalkunbryst i baconnet
• Jordbærmarineret kamsteg
• BBQ-stegt svinemørbrad
• Coleslaw salat
• Forårssalat med dressing
• Pestomarineret pastasalat
• Flødebagte kartofler
• Jordbærtrifli
Alle 3 retter - KUN
Oksemørbrad i stedet for svinemørbrad + kr. 20,-

25,159,-

Levering over hele Fyn - kr. 150,(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,Afhentning over hele Fyn - kr. 100,GÆLDENDE TIL DEN 1. JUNI 2012
Se også vores folder med en masse gode tilbud!

Anke & Martin’s

RYSLINGE FORSAMLINGSHUS
Gråbjergvej 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08 · ankeogmartins@hotmail.com
www.ryslinge-forsamlingshus.dk
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Grønne tage giver gevinster
Ryslinge Tagdækning A/S er i gang med at
overdrage roret til sønnen Johnny Poulsen.
Han tænker grønne genbrugs-tanker

Grønne tage er en god investering.
- Er der nogle 1000 kroners forskel på tilbud, vælger mange det
billigste. Den tankegang ønsker
vi at ændre. Det giver nemlig
hurtigt en økonomisk gevinst at

tænke grønt, og det gavner oven
i købet miljøet.
Siden Johnny var knægt, har
han været med mor og far, Kirsten og Holger Poulsen, på arbejde.

Det, han har lært, bruger han nu
som næste indehaver af firmaet.
Det formelle generationsskifte er
på plads inden sankthans.
Den nye kaptajn tænker grønt,
når han tænker isolering, solcelleanlæg og økologiske løsninger.
Han er oprindelig uddannet industrielektriker. Nu direktør i et
firma, der bruger tagdækningsprodukter, der er miljø certificeret og med mere end 30 års dokumenteret levetid.

Niels Kock fra Odense, har i forbindelse med renoveringen af sit tag, fået
det efterisoleret og der er blevet monteret en flot ny vedligeholdelsesfri zink stern.
Alt sammen leveret og monteret af Ryslinge Tagdækning A/S.

Et af de produkter, vi forventer
os meget af i fremtiden, er DERBIPURE, som er en hvid membran, der reflekterer solen og dermed køler taget. DERBIPURE er
desuden et rent naturprodukt af
harpiks og naturlige olier. Det
kan genbruges 100 %.

skud pga. etableringsomkostninger, når der investeres i et solcelleanlæg, men allerede efter et år
har kunden et overskud af sin
investering. Når vi som mennesker investerer, bør vi tænke og
beslutte ud fra, at vores ejendom
får en merværdi.

Anbefalinger på kryds og
tværs
Ryslinge Tagdæknings stiftere,
Kirsten og Holger Poulsen har
igennem cirka 40 år opbygget en
stor kundeskare.
Samtidig har firmaet mange seriøse samarbejdspartnere indenfor
andre brancher.
Det giver i dag kunder i hele landet takket været anbefalinger på
kryds og på tværs.

Bevidstheden om, at miljøet skal
have det godt, fylder nemlig meget i Ryslinge Tagdækning A/S.
Vi er meget bevidste om, hvad vi
gør, og vi taler længe med kunderne, for at forklare værdien og
give dem tryghed i, at de vælger
den rigtige løsning.
For Johnny Poulsen er det også
vigtigt, at vi tænker langsigtet,
når vi som boligejere investerer
i fx et grønt tag eller solcelleanlæg:
Den falsede zink stern er vedligeholdelsesfri og giver derfor en stor besparelse
i både maling og tid. Samtidig tilføres bygningen et mere eksklusivt udseende.

Det første år kan give et under-

Tag med den hvide tagmembran
DERBIPURE®, som reflekterer solen
og køler taget, hvilket er optimalt i
kombination med solceller.

Ryslinge Tagdækning A/S
Glasmestervej 31 · 5772 Kværndrup ·Tlf. 62 27 25 25 · Mobil 20 13 51 03
info@ryslingetag.dk · www.ryslingetag.dk
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Kloakering og grøn energi
T.M. Byggeentreprise
udfører en lang række
anlægs- og byggeopgaver. Lovkrav sætter fart
på privat kloakering.
Solceller luner husejernes økonomi
Dygtige og effektive håndværkere der udfører en lang række
kloakerings-, anlægs- og byggeopgaver – kompetent og hurtigt
i behagelig dialog med kunderne.
Det er en del af signalementet
på T.M. Byggeentreprise, som
autoriseret kloakmester Morten
Hansen og tømrermester Thomas Larsen åbnede i 2007.
– Vi har stor og god erfaring med
totalentrepriser, herunder renovering og nybyggeri. Her løser vi

større opgaver i en effektiv byggeproces, selv når flere forskellige håndværkere har deres gang
på samme byggeplads, forklarer
tømrermester Thomas Larsen.

Kloakering – og ny have?
Lige nu betyder skærpede miljøkrav, at mange private boligejere
i det åbne land skal forbedre deres kloakering. T.M. Byggeentreprise er den kompetente og effektive samarbejdspartner, der løser
opgaven på attraktiv og effektiv
facon.
En operation der måske samtidigt kan kombineres med jordarbejde, der forskønner ejendommen – herunder eksempelvis
indkørsel eller have.

Solceller – nyt samarbejde
- Vi har også indgået et nyt samarbejde med Vantinge El. Det

betyder, at vi nu monterer topmoderne solcelleanlæg, typisk
på husejeres tag. Det er anlæg,
der i dag producerer langt mere
strøm, end de gjorde for blot få år
siden – til en væsentligt billigere
pris. Dermed kan husejere betale
et effektivt solcelleanlæg tilbage
over cirka otte-ti år. Samtidigt
har de gratis el året rundt, fortsætter tømrermester Thomas
Larsen.

God dialog
T.M. Byggeentreprise løser naturligvis også mindre opgaver,
herunder udskiftning af vinduer
og døre. Er ønsket et nyt køkken
klares det også.
Næsten uanset ønsker og behov
står T.M. Byggeentreprise klar
til en god dialog omkring kundernes ønsker og drømme.

Kastanievej 12 · 5750 Ringe · Tlf. 27 20 33 30
www.tm-byggeentreprise.dk · t.m.byggeentreprise@live.dk

Odense Låseservice A/S
– din nøgle		
til større sikkerhed
KVALITETSBEVIDSTHED
Altid opdateret med den sidste nye viden indenfor mekanisk og elektronisk sikring. Vi er
med i et internationalt netværk, der medvirker til fortsat udvikling og høj kvalitet.
TROVÆRDIGHED
Vi søger altid de bedste løsninger og gennemtester alle produkter.
SIKKERHED
Rådgivning og dialog omkring en målrettet sikkerhedsløsning, der tilgodeser dit behov.
LEVERING TIL TIDEN
En aftale er en aftale, og aftalt levering er vigtigt for os – og ikke mindst for dig som
kunde. Vores døgnvagt sikrer dig tryghed i akutte situationer.
Roersvej 37 · 5000 Odense C · Telefon 6612 6815 · odense@laas.dk · www.laas.dk

Tyverisikring · Adgangskontrol · Låsesystemer · Dørautomatik · Videoovervågning · Dør-/porttelefonanlæg
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Solen skinner på midtfynsk
el-installatør i rivende udvikling
Efter en lang rejse fra enkeltmandsvirksomhed til mellemstort foretagende med opgaver lige fra service
på avancerede industrimaskiner til
udskiftning af Fru Hansens opvaskemaskine og senest også montering af solcelleanlæg, fejrer Flemming Nielsen A/S 40 års jubilæum.
Selvom finanskrisen fortsat kradser
og ligger som en grå sky over det
meste af landet, formår forårssolens
stråler alligevel at trænge igennem
til den lille, alsidige el-installatør
virksomhed.
32-årige Morten Vestermark og
44-årige Jørgen Hansen, er som
indehavere 2. generation bag skrivebordet for virksomheden, der startede for snart 40 år siden.
Når man skuer ned over den smukt
beliggende butik med Louis Poulsen-lamper i udstillingen og den
store lagerhal, hvorfra der med hyppige intervaller triller en knaldrød
servicevogn ud, er det svært at genkende det lille firma, som nyudlærte

Nielsen i 1972 etablerede hjemme i
sit køkken.
”Vi kører i det store hele efter de
samme værdier, som min svigerfar
lagde til grund i de første spæde år.
Høj kvalitet i udførslen af vores arbejde er et ufravigeligt krav, og så
prioriterer vi højt altid at holde vores aftaler, hvad angår tid og pris på
projekterne”, siger Jørgen Hansen.
40 års erfaring og forankring hos
kundesegmentet i lokalområdet
udgør virksomhedens stærke fundament, men betyder ikke, at nye initiativer og tiltag ikke kan finde vej
til Lundsager 1, hvor virksomheden
nu har haft til huse i 25 år.

Man bliver så glad
når solen skinner
Elektronisk lagerstyring og fokuseret salg af hårde hvidevarer er blot
eksempler på nyskabelser, som det
nuværende makkerpar i chefstolen
har bragt med sig. Og så er der her
for ganske nylig sket en ikke uvæ-

sentlig udvidelse af Flemming Nielsen A/S’s virke, da den midtfynske
el-installatør indledte et samarbejde
med solcelleproducenten Solarwatt.
”I en tid, hvor nogle af de traditionelle aktiviteter er lidt på standby,
må man jo se sig om efter nye, og
her fandt vi solcellerne helt oplagte.
Det ligger i god tråd med vores kernevirksomhed og udgør et fantastisk
lukrativt tilbud til vores private
kunder, sådan som lovgivningen p.t.
ser ud”, forklarer Morten Vestermark.
”I kraft af vores tætte samarbejde
med den danske distributør Solarglas, kan vi desuden tilbyde vores
kunder individuelle økonomiberegninger med konkrete svar på spørgsmål omkring tilbagebetalingstid
og afkast ved investeringen”, siger
Morten Vestermark.

Den 12. marts samlede virksomheden 120 deltagere til et succesfuldt
infomøde om solcelleanlæg. Her
bidrog Solarglas, Nordeas lokale afdeling, Faaborg-Midtfyn Kommune
samt en ejendomsmægler og en revisor fra Ringe til en alsidig perspektivering af emnet.
”Vi fornemmer en kæmpe interesse
for solceller”, fortæller Morten Vestermark. Hvis interessen fortsætter,
afvikles et nyt arrangement efter
samme koncept.

Flemming Nielsen A/S · Lundsager 1 · 5750 Ringe · Tlf. 62 62 20 77 · www.flemmingnielsen.nu · info@flemmingnielsen.nu

faaborg
Siden februar 2011 har
factum2 faaborg haft til
huse i det gule pakhus
på Chr. d. IX`s Vej 1a i
Faaborg.

factum2 tilbyder professionel og
kompetent rådgivning om dine
muligheder som boligejer – uanset om du overvejer at sælge, er
ved at købe eller har købt.
factum2 faaborg drives af Rudi
Willads Petersen, som er ud-

dannet bygningskonstruktør fra
Byggeteknisk Højskole i Odense.
Rudi Willads Petersen er beskikket energikonsulent og bygningssagkyndig og har gennem sin
karriere opbygget solid erfaring
og ekspertise inden for bygge-

branchen – bl.a. i forbindelse med
projektledelse, byggeledelse og
kvalitetskontrol.

Vores kerneydelser i factum2 faaborg er
[] Tilstandsrapporter
[] Energimærkning
[] Byggeteknisk rådgivning
[] Termografering

factum2 faaborg · Chr. d. IX’s Vej 1A · 5600 Faaborg · Tlf. 6262 5500 · 5600@factum2.dk · www.5600.factum2.dk
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Med service i højsædet
Shell Service Faaborgs
tilbud omfatter salg af
brændstof, blomster,
brugskunst og brød fra
eget bake off samt pølser
og fastfood, kioskvarer,
tips og lotto. Dertil kommer drift af bilvaskehal
og udlevering af nøgler
til lejede sommerhuse
”Forretningen er i sin tid grundlagt af mine forældre, så jeg er
på det nærmeste født med olie og
benzin i blodet”, smiler Vivi Rasmussen. ”Den 1. april i år tager
jeg hul på mit 29. arbejdsår her
på Shell Service Faaborg, som jeg
har drevet siden 1994. Det er en
ægte familievirksomhed, og både
mand og børn er flinke til at give

på at arbejde i dette specielle
miljø, og det giver en god kundevenlig stemning. Hos os er der
aldrig to dage, der er ens.”

En velassorteret
blomsterforretning

en hånd med. Det er en livsstil at
drive en forretning, der har åbent
365 dage om året. Det er en stor
fordel, hvis man synes, det er sjovt at gå på arbejde, for dét er det
her. Jeg elsker mit job og nyder
som chef for omkring 20 medarbejdere at være all round tilstede
i en række forskellige funktioner.
Medarbejderne sætter også pris

”Vivis Blomster, som er en
selvstændig del af Shell Service
Faaborg, startede i det små. Jeg
har altid været glad for blomster
og startede med mindre projekter, som så gradvist udviklede
sig til en forretning med salg af
buketter, dekorationer, kurve
og brugskunst. Udover mig selv
er den dygtige blomsterbinder
Irene Mogensen i dag fast tilknyttet forretningen på fuld tid.
Derudover medvirker Inge Von
Essen og Hanne Holm Pedersen
i blomsterforretningens drift.
Vivis Blomster har altid noget,
der passer til lejligheden. Vores
brede sortiment rækker lige

fra farverige buketter, smukke
dekorationer og brugskunst til
flotte gavekurve i forskellige størrelser. I Shell Service Faaborg
sætter vi god betjening og kundeservice i højsædet. På alle aktivitetsområder er det vores fornemste opgave og målsætning
hele tiden at arbejde på at være
kundens bedste valg. Vi er glade
for, at en stor loyal kundekreds
handler hos os. Besøg Shell Service Faaborg. Vi har altid et godt
tilbud.”

Shell Service Faaborg A/S · Assensvej 102 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 89 74 · shell.faaborg@mail.dk · www.shell.dk
Mandag-fredag kl. 6.30-22 · Lørdag-søndag kl. 7.00-22

Strandhauge Multiservice
Vi er en erfaren virksomhed inden for
tømrerfaget, og vi ved, at et godt
tømrerarbejde begynder med en god
planlægning.

Reparation af maskiner til:
➠ Restaurationer
➠ Kantiner
➠ Storkøkkener

STORKØKKENSERVICE
AUT. KØLEFIRMA

63 63 00 40
Ole Lorenzen. Mobil. 29 25 37 52
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Vi lægger vægt på at tilbyde fleksibel service og løsning
af forefaldende tømreropgaver. Vi kan bl.a. tilbyde…
Udskiftning og vedligeholdelse af vinduer
Opførsel af skure, carporte, garager og lignende
Gulvarbejde og tagarbejde

Vi står klar til at hjælpe dig
Uanset hvilken mindre tømreropgave, der er tale om,
kan vi med kort varsel sørge for, at arbejdet bliver udført.
Vi lægger nemlig vægt på stor fleksibilitet, gode og
funktionelle løsninger samt flot finish.

Strandhauge Multiservice
Østre Ringvej 43A, 5750 Ringe

Tlf. 20 81 61 62

strandhauge@strandhauge.dk
www.strandhauge.dk

Det Gamle Mejeri
Butikken, hvis vareudbud
omfatter alt til hund og
kat samt brugskunst,
delikatesser og jagtudstyr,
åbnede i juli 2010. Flere og
flere har fundet vej til
butikken, hvor de nyder
den gode stemning og
studerer det store spændende sortiment

”Vi har fire dejlige hunde, der skiftes til at komme med på arbejde,
smiler Bodil Kisholt Andersen, der
driver forretningen sammen med
sin mand John. ”Udover at holde
vagt er vores søde og velopdragne
hunde med til at skabe forretningens glade, afslappede stemning.
I vores store afdeling med produkter til hunde og katte finder man
alt fra foder og godbidder til liner
og legetøj. Det Gamle Mejeri kræser op for de firbenede venner med
smagsgaranti på alle de sunde, fedt
og sukkerfattige foderprodukter
fra NUTRA NUGGETS. Taste Of
The Wild er kornfrit foder til det
stigende antal kornallergiske hunde. Flere dyrlæger og professionelle

hundetrænere i lokalområdet henviser til vores produktserier, der på
én og samme tid er prisvenlige og af
høj kvalitet.”

Spændende brugskunst og
udsøgte lækkerier
”Når det gælder brugskunst, byder
vi blandt andet på spændende kvalitetsting fra Ib Laursen, Westphal,
og By Brorson hvor vi er eneforhandler på Sydvestfyn – og dét til
konkurrencedygtige priser. Vores
store sortiment spænder fra billeder, lysestager og lys over kopper,
krus, tallerkener og skåle til servietter, dækkeservietter og kurve
i alle størrelser og udformninger.
Mange af vores brugskunstprodukter passer fint sammen med
forretningens jagt og hunde/katte
afdelinger. I vores hyggelige og velduftende delikatesseafdeling udgøres sortimentet blandt andet af vin,
øl, chokolade, sennep, the, kaffe,
ristede mandler og marmelade – alt
sammen af høj kvalitet. Det Gamle
Mejeris personlige gavekurve i forskellige størrelser med kombinationer af brugskunst og delikatesser
er et stort og populært speciale.
Gavekurvene passer naturligt ind i
en lang række sammenhænge – fra
værtindegaver og fødselsdags ditto
til receptions- og jubilæumsgaver.”

Alt til jagt og fritid
”Med kvalitetsmærkerne Deerhunter, Härkila og Seeland kan vi
stort set tilgodese alle vore kunders
ønsker og behov på jagtfronten”,
fortæller John Kisholt Andersen.
”Jagtbeklædningen vækker også
begejstring blandt fritidsfolk, der
blot nyder at færdes i naturen
og være godt klædt på til det. Vi
samarbejder med en række lokale

jagtforeninger om tema arrangementer, hvor emnerne blandt andet
kan være nye produkter, dressur og
jagthunde. Udover beklædning byder jagtafdelingen på et righoldigt
udvalg af ammunition og lerduer.
Med forårets komme begynder
flugtskydningssæsonen, og vores
kunder kan bestille lerduer og ammunition, der efter nærmere aftale
leveres til døren.”

Fyns Montage Service
John Kisholt Andersens smedefirma Fyns Montage Services produkter er en vigtig del af grundlaget for
butikken. Her fremstilles blandt
andet transportkasser til hunde efter individuelle mål, hvor der tages
højde for hundens og bilens dimensioner. Efter ønske kan hundekas-

serne udstyres med specialdesignede skuffer til jagtudstyr som rifler,
patroner m.m. Andre produkter
er vedligeholdelsesfri hundegårde
og huse. Blandt firmaets øvrige
aktiviteter er fremstilling af industrikomponenter og reparation af
vand- og lodrette korn og foderstoftransporter.

Kommende arrangementer
Besøg Det Gamle Mejeri på Jagt &
Outdoor Messen i Odense Congress
Centre den 13.-15. april og ved familiedagen på Holstenshus den 20.
maj. Lørdag i uge 42 er forretningen i samarbejde med Nordisk Safari Klub vært for den velbesøgte
og årligt tilbagevendende Trofæopmåling.

Reventlowsvej 58 A · Korinth · 5600 Faaborg · Tlf. 22 15 87 89 · mail@dgmk.dk · www.dgmk.dk
Åbningstider: Tirsdag-torsdag kl. 10.00-17.00 · Fredag kl. 10.00-17.30 · Lørdag kl. 09.30-13.00 · Søndag og mandag lukket
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TH. JENSEN Modelfabrik A/S
Den kendte virksomhed,
der i over 60 år har leveret modeller og forme til
jern & metalindustrien,
fik i april 2011 nye investorer og skiftede firmanavn fra T.H. JENSEN &
SØNNER Modelfabrik A/S
til det nuværende, mere
mundrette
Den 8. marts fejrede adm. direk-

tør Bent Jensen Bendixen sit 25
års jubilæum ved en velbesøgt reception. ”I dag har TH. JENSEN
Modelfabrik A/S 22 medarbejdere og leverer støbeværktøjer,
modeller og forme til danske og
internationale jern-, metal- og
polyuretan-industrier”, fortæller
Bent Jensen Bendixen. ”Vi spænder fra små modeller til plastmodeller og store modeller i træ.
Vores modeller til vindmølleindustrien når ud til de norske, svenske tyske og kinesiske markeder.
Til et støberi i Alexandria leverer
vi forme til bremsekalibre, og via

vores samarbejde med Tempur og
Danfoam eksporterer vi til USA.
Vores store, og højt specialiserede cad/cam afdeling beskæftiger
6 tegnere. Som en af de eneste
danske aktører i branchen fremstiller vi stadig træmodeller på
eget modelsnedkeri, der beskæftiger 4 medarbejdere.”

Øget fokus på
underleverandørarbejde
”TH. JENSEN Modelfabrik A/S
kan tilbyde 5-akset bearbejdning
med en bevægelseslængde på
2500 i x-aksen og 900 i y-aksen”,

beretter produktionschef Lars
Christensen. ”Vores stærke maskinpark udgøres af 6 avancerede DMG bearbejdningscentre.
På det seneste har vi øget fokus
på underleverandørsiden af vores aktiviteter. I den forbindelse
har vi investeret i en ny 5-akset
fræser af mærket DMG til bearbejdning af store emner på op til
1 ton. Den nye maskine, der kan
tage Ø 850 i 5-akset simultanbearbejdning, byder på helt nye
muligheder på dette aktivitetsområde.”

TH. JENSEN Modelfabrik A/S · Højgårdsvej 3 · 5750 Ringe · Tlf. 62 62 15 04 · bjb@th-jensen.dk · www.th-jensen.dk

Vi arbejder i alt inden for stål, aluminium samt rustfrit.
Vores største opgave er at hjælpe vore
kunder på vej mod den rigtige løsning.
Rønnowsvej 1 · 5881 Skårup · Tlf. 20 85 10 33
www.rskovgaard.dk
mail@rskovgaard.dk

Rantec

BrobyByg & Bo
TØMRER- MURER- OG MALERARBEJDE

v/Michael Rasmussen · Søndervej 62 · 5672 Broby

Tlf. 22 11 63 10

brobybygogbo@gmail.com

Med det store knowhow som Rantec har
opnået gennem adskillige år, løser Rantec
mange forskelligartede opgaver deriblandt:

CNC drejning · CNC fræsning · slibning
sænkgnistning · Delkomponenter
værktøjssliddele · færdige løsninger
Nu også bearbejdning i hårdmetal

Tlf. 62208638 · rantec@rantec.dk · www.rantec.dk
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Vi laver
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også også
specialtegnede
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v/Tommy
Rytter
v/Tommy
Rytter

Håndværkervangen
- 5792- Tlf.
Årslev
- Tlf.
30 91
Fax
91
www.aarslevsmeden.dk
Håndværkervangen
5 - 57925Årslev
28 57
3028
9157
- Fax
65 -97
3065
9197 30 www.aarslevsmeden.dk

Alt- iblikVVS og
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Alt i VVS
smedearbejde
stålkonstruktioner
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- altaner
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for småt
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Hans H. Pedersen
Det familieejede entreprenør-, jord- og kloakfirma grundlagdes i 1978
af Hans H. Pedersen. I
2002 kom sønnen Morten
Pedersen ind i firmaet,
og siden farens død i
2008 har han stået i spidsen for den midtfynske
entreprenørvirksomhed
”Firmaets hovedaktiviteter er
entreprenør-, jord- og kloakarbejde”, fortæller Morten Pedersen. ”Vi er en mellemstor aktør i
branchen og beskæftiger i alt 20
medarbejdere fordelt på maskinførere, kloakmestre, rørlæggere,
struktører og håndmænd. Vi bestræber os hele tiden på at have
to struktørlærlinge ansat, da
vi mener, vi har et ansvar med

hensyn til at uddanne nye medarbejdere til struktørbranchen.
Vores geografiske udgangspunkt
er Gislev på Midtfyn, hvor vi
har mange gode kunder, samarbejdspartnere og leverandører. I
forbindelse med løsning af større
opgaver projektansætter vi timelønnede medarbejdere alt efter
opgavens omfang og karakter.

Fra jordflytning til
regnvandsbassiner
”Hans H. Pedersen ApS afvikler
en lang række projekter i eget
regi, og i entreprisesammenhæng konkurrerer vi ofte med
større kolleger i branchen. Vi
opererer indenfor jordflytning,
gravning, kloak, beton og belægning. Spidskompetencerne
er byggemodnings-, afvandings-,
drænings- og kloakopgaver, samt
etablering af bassinledninger og
regnvandsbassiner. Kundekredsen består primært af virksom-

heder og offentlige institutioner.
På kloakområdet servicerer vi
også mange privatkunder med
døgnbetjent spuler og kloak-tv.
Blandt de igangværende opgaver
er etableringen af en regnvandsbassinledning ved Kirkeby. Ledningen er 2,5 m i diameter og
150 m lang, og rørene der hver
især vejer 15-20 tons er nedlagt
under en vej. Hans H. Pedersen
ApS er kendt for at levere til tiden. Udover vores dygtige og
stabile medarbejdere kan vi
trække på en stor ny maskinpark. Blandt de nyeste og stærkeste maskiner er en avanceret
GPS-styret grader, der arbejder
med millimeters nøjagtighed og
er en ud af kun to maskiner af
sin art på Fyn. Interesserede er
velkomne til at kontakte os på
62 29 17 17 for yderligere info om
vores mange aktiviteter.”

Hans H. Pedersen ApS · Holmevej 16 · 5854 Gislev · Tlf. 62 29 17 17 · bj@hhpedersen.dk · www.hhpedersen.dk
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A.N. Service

v/Tømrermester Arne Nielsen
Grubbemøllegyden 20 · 5600 Faaborg

Tlf. 62 61 86 16 · 22 33 70 27

Foråret venter lige om hjørnet,
og for den nu snart 4 år gamle enkeltmandsvirksomhed
Graphic Solutions betyder det gang i hjulene.
Virksomheden tilbyder bl.a. internet løsninger til alle formål.
En lille hjemmeside til den lokale håndværker får samme
opmærksomhed som de store
cms løsninger bestilt af kunder, for hvem det er behovet.
Firmaet løser også graﬁske opgaver, lige fra design af logo til
visitkort, brochure, foldere eller
opsætning af bøger.

mine kunder, som har vist mig
tillid og valgt mig som leverandør. Forhåbentlig skyldes det
min holdning til, at et tæt samarbejde med kunden gennem hele
opgaven giver den bedste løsning
til den rigtige pris. En anden
ting som nok også er vigtig er, at
jeg er en lokal virksomhed med
dybt forankrede rødder i lokalsamfundet.

Firmaets indehaver Bettina Kallehauge udtaler: - Jeg er glad for
at kunne berette om endnu et år
med fremgang for Graphic Solutions. Siden 2008 har der ellers
ingen vækst været i denne branche, men på trods af det, er det
i samme periode alligevel lykkedes mig at øge omsætningen år
for år.

Alle bør have råd til en hjemmeside, og derfor har jeg stor fokus
på, at kundens driftsomkostninger bliver så lave som muligt altså at kunden selv er med til
at vælge, hvilken udbyder deres
hjemmeside skal hostes hos.

Jeg skylder en stor tak til alle

Det er også vigtigt for mig, at
kunderne selv kan vælge leverandør. Køber man en hjemmeside hos mig, binder man sig

ikke til årelange kontrakter og
lignende. Hjemmesiderne bliver
lavet, så kunden rent faktisk selv
ejer sin hjemmeside og dermed
frit kan vælge leverandør.
Danskernes købelyst er naturligt
nok faldende i en ﬁnanskrisetid,
men nethandlen derimod er støt
stigende. En netbutik kunne måske være en idé, som er værd at
overveje - … tænk tanken og lad
os få en snak om det!
Har du jævnligt et budskab, som
kunne skabe merværdi for dine
kunder, kan et nyhedsbrev på
din hjemmeside være en oplagt
idé.
Et nyt tiltag er QR koder. Du har
sikkert set de små ”stregkode”kasser på masser af produkter og
i annoncer. Sig endelig til, hvis
det kunne have din interesse.
Det klarer jeg også!

Bettina Kallehauge
Tlf.: +45 29 24 40 64
www.graphic-solutions.dk
bettina@graphic-solutions.dk

Vi gør rent med samvittighed

EFM Graphic Solutions tekst profil 28032012.indd 1

Comfort Service lægger
stor vægt på omhyggelighed og stabilitet.
Det midtfynske firma har
derfor mange trofaste
kunder.
Hvis en bøtte maling falder ned
fra hylden i et byggemarked, låget springer op eller bøtten går i
stykker, rykker Comfort Service
ud og klarer opgaven.
Det midtfynske firma sætter
nemlig en ære i at løse specielle
opgaver for sine kunder.
Det har firmaet gjort i over 30 år
på hele Fyn, og har derfor stor
kundestabillitet.

Microfibersystem og
godt indeklima
Vi gør vores arbejde grundigt
med fokus på service og kvalitet.

Vi bruger bl.a. microfiber og rent
vand, når vi gør rent, som sikrer
et godt indeklima og tilfredse
medarbejdere. Vi benytter også
kun de mest miljøvenlige rengøringsmidler, for miljø er et
punkt, vi sætter meget højt især
i disse tider, hvor mange mennesker udvikler allergi.
En halv snes stabile medarbejdere svinger gulvmopper og
spande, betjener gulvvaskemaskiner og gør rent. Og vi har en
fast stab, der pudser vinduer.
De fynske kunder får ikke kun
rengøring for pengene:
Innovation, høj kvalitet og tæt
kontakt til kunderne har altid
haft første prioritet, uanset om
vi gør rent i butikker, børnehaver eller offentlige institutioner.
Når et firma kontakter os, gennemgår vi deres faciliteter og
finder ud af deres individuelle
rengøringsbehov, og med vores mangeårige erfaring er vi

28-03-2012 11:06:51

i stand til at afgive det rigtige
tilbud.
Comfort Service tilbyder:
· Rengøring
· Vinduespolering
· Ejendomsservice
· Vikarservice
· Polish-behandling eller
· Alt-mulig-service

Comfort Service · Tlf. 65 90 14 48 · comfort-service@forum.dk · www.comfort-service.dk
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Thrane Consult ApS
Indehaver Lene Thomsen er registreret revisor og medlem af
Dansk Revisorforening FSR. Derudover har hun fra 1992-2008,
hvor hun valgte at blive selvstændig, arbejdet som bogholder og
regnskabschef i en række forskellige virksomheder.
I spidsbelastningsperioder beskæftiger Thrane Consult udover Lene
Thomsen en freelance bogholder

Blandt Thrane Consults primære
kompetencer er Lene Thomsens
faglige og praktiske styrker. Hun
er både bogholder og registreret
revisor, og det betyder, at Thrane
Consult kan gøre opgaven færdig
- både bogføring og årsrapport/
årsopgørelse. ”Dette oplever vi
en stigende efterspørgsel på. For
den mindre virksomhed vil det
ofte være for ressourcekrævende
både at involvere bogholder og
revisor.

Derudover løser vi andre forefaldende opgaver som løn, moms,
intrastat, økonomisk rådgivning
og budgetlægning m.v. Ingen opgaver er for små eller for store.
Især budgetlægning og månedsrapportering til banken oplever
vi stigende efterspørgsel på.”

Få mere tid til dine
kernekompetencer
”I det daglige betjener vi os af
en bred vifte af elektroniske

værktøjer. Eksempelvis færdes
vi hjemmevant i økonomisystemerne Economic, Navision, C5,
Summa Summarum, Focus IT,
Airboss, SAP og Axapta. På lønområdet arbejder vi i Dataløn,
Proløn og Danløn - samt naturligvis Office pakken. Geografisk
arbejder vi primært på Fyn.
Arbejdet udføres hos kunden
selv eller fra vores kontor via
internetopkobling. Kundekredsen tæller en lang række små og

mellemstore virksomheder i alle
størrelser og brancher - service,
håndværk, handel, produktion,
butik og liberale erhverv. Vi husker og overholder alle deadlines
omkring moms, løn og øvrige indberetninger. Få mere tid til at arbejde med netop dine kernekompetencer. Ring og hør nærmere.”

Thrane Consult ApS · Faunavænget 7 · 5792 Årslev · Tlf. 51 88 45 99
lene@thrane-consult.dk · www.thrane-consult.dk

– løsninger til bedre kontormiljøer...

SOLCELLE ANLÆG!

Montana

Oplev vort nye MONTANA-Showroom i kreative
opstillinger og alle de nye farver

www.vesteraabyinst.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

TRÆNGER DU
til at få gennemgået din ejendom

Vi udfører alt
Tømrerarbejde
Nyt tag
Terrasser
Fadebeklædning
Døre og vinduer
Låseservice
Nye termoruder
samt efterisolering
fra Papiruld Danmark

Vi har ere muligheder
- ring og hør nærmere..

Scan QR koden
Hvor du kan læse
mere om Årslev
Tømrerforretning

Årslev Tømrerforretning ApS
v/Claus Berthelsen

- Kvalitetsarbejde til tiden

Gl. Byvej 30 - 5792 Årslev - Tlf. 23 65 63 53
www.aarslevtomrerforretning.dk - Mail: claus@aarslevtomrerforretning.dk
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Stærk iT, fair pris
Rollmann.iT tilbyder
solid og årelang iTerfaring på alle niveauer
målrettet til små som
store erhvervskunder
samt private
Uanset om det handler om den
lille
enkeltmandsvirksomhed,
det store firma med flere hundrede arbejdsstationer eller den
private kunde, tilbyder leverandøren Rollmann.iT årelang og
kompetent erfaring med iT-løsninger og ydelser på alle niveau-

er. Fra strategisk over taktisk til
operationelt niveau.

Tidligere iT-chef
– Jeg er uddannet datalog og har
blandt andet 12 års erfaring som
iT-chef på HK Danmarks femstjernede kursus- og konferenceejendom Christiansminde ved Svendborg.
Sådan forklarer 47-årige Ronnie
Rollmann, indehaver af Rollmann.
iT, til Månedsmagasinet Erhverv
Fyn.
Rollmann.iT er netop nystartet
1. februar i år. Alligevel tilbyder
firmaet fra begyndelsen en bred
vifte af seriøse produkter til både
erhvervskunder og private. Her er
der altså tale om et nyt og ambitiøst udspil, der også inkluderer
fair konsulentpriser.

iT konsulent Kim Søndergaard og indehaver Ronnie Rollmann

iT-branchen på Sydfyn. Derfor leverer Rollmann.iT også fair priser
med stor fokus på reel værdi for
kunderne, fortsætter Ronnie Rollmann.
Rollmann.iT’s hold af specialister
er bevidst om, at de enkelte erhvervskunders kerneværdier og
mål ikke må kvæles i unødvendig
fokus på – og køb af – iT-udstyr.

Fokus på værdi

Overblik og dialog

– Jeg synes, at der er tale om et
generelt meget dyrt prisniveau i

Uanset om det handler om køb
af iT-udstyr, tilhørende program-

mer, service, serviceaftaler, strategi, undervisning, web-design,
fjernsupport eller måske video
overvågning begynder det hele
med en solid kundedialog, der skaber overblik over situationen.
– Det er et must for os, at vi sætter
os ind i din virksomhed og dens behov. Dernæst begynder vi at definere og foreslå konkrete løsninger,
tilføjer Ronnie Rollmann.

Rollmann.iT · Ørbækvej 13-15 · 5700 Svendborg · Tlf. 20 32 56 78 · www.rollmann.it · ronnie@rollmann.it

MS Beauty åbner ny salon
Susanne Pedersen har
åbnet skønhedsklinikken
MS Beauty på privatadressen Bruuns Allé 14, i
Svendborg.
Susanne Pedersen startede i sin
tid solcenteret VIP Naiels i Møllergade. For at gøre omkostningerne mindre er hun nu flytter
hjem i privaten. MS Beauty byder
dig velkommen til afslappende
og velværende behandling. Vi er
professionelle og sætter en ære
i at skabe de bedste resultater,
og vi forsøger at give den bedste

Susanne Pedersen er forhandler
af Beauty Systems og LR Health.
Hun laver også egne cremer. Det
er økologiske cremer uden tilsætningsstoffer, som hun også designer specifikt til kunden med et
bestemt hudproblem.
vejledning hele vejen igennem
behandlingen, fortæller Susanne
Pedersen. Vi tilbyder bl.a. følgende behandlinger: ansigtsbehandlinger, behandlinger mod rynker,
wellnessmassage, massage med
hot stone, Derma Roller. Hun afholder også kurser om, hvordan
folk får flot hår med extentions
og hvordan man laver gelènegle.

Frugtsyrekur og hvordan man
laver flotte øjenvipper med eyelash er også med i hendes kurser.
Vi kører også gerne ud til kunden
mod betaling, oplyser Susanne
Pedersen, som også er meget
fleksibel med åbningstider, bl. a.
er hun ikke bleg får at have åbent
i weekender, for som hun siger,
jeg har tid når kunder har tid.

MS-Beauty · Bruuns Allé 14 · 5700 Svendborg · Tlf. 23 67 24 42 · kontakt@ms-beauty.dk · www.ms-beauty.dk

Overfladebeskyttelse

www.gjerlev.as
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• Betonbeskyttelse
• Kunststofbelægninger
• Ekspansionsfuger
i veje og broer
• Bitumenprodukter til
bygninger

Vi er borgernes hænder og ben
Service-Vagten løser
grove, grimme og gavnlige opgaver ude og inde
hos borgerne. Tillid og
tryghed rimer på travlhed
Det er bare at komme i gang med
at ringe, så vi kan finde ud af en
måde at hjælpe på.
Lad os give håndværker-fradraget ben at gå på derude, hvor der
er brug for det. Og når der nu er
en mulighed for at få tilskud, så
skal borgerne da gøre det. Vi er
klar. Vi er deres hænder og fødder, og telefonen er altid åben.
Bramfrit slår Kurt Krog ud med
armene. Han oser af overskud
og siger, at jeg skal tage en kop
kaffe.
Selv taler han med en sælger om
diverse handsker, klude og andet
tilbehør til Service-Vagten, ”et
stærkt alternativ til kommunens
hjemmehjælp”.
Det står i brochuren. Der står
også, at det er ”samme dame hver
gang” og at det er ”medarbejdere
med stort engagement og indlevelsesevne”, der kommer.
Det har Service-Vagten gjort
siden 1998 med Kurt Krog for
bordenden i firmaet på Rudmevej
151.
Der bor han med sin hustru, og
da han er født lige i nærheden, er
lokalkendskabet ikke bare en rød
tråd hos ham men også hos de
cirka 20 medarbejdere, der har
hyre i firmaet.
Hyren er ikke bare mammon,

penge. Den er også humør, fleksibilitet og ansvar for selv at lægge
tingene til rette.
En hverdag med rutiner rummer
rengøring hos private og hos erhvervsliv. Udenomsarealer får
en kærlig hånd, og skal en ældre
medborger have kløvet brænde
eller have lavet en lille rampe
til rollatoren i baghaven, klarer
Service-Vagtens medarbejdere
også det:
Borgerne bestemmer, hvad de
har brug for.
Service-Vagten er med Kurt
Krogs egne ord en ”blandet landhandel” og medarbejderne kommer lige gerne hos private som
virksomheder.
Firmaet er f.eks. også godkendt
af flere kommuner til bl.a. at gøre
en bolig klar til igen at blive beboet af en psykisk nedbrudt borger, der er udskrevet og skal hjem
igen.
Det kræver hurtig omstilling,
når sådan en opgave kommer:
Vores firmastørrelse gør, at vi i
modsætning til andre lidt hurtigere kan smide, hvad vi har i
hænderne og sætte fokus på den
opgave. Vi bryder rutinen, får
de formelle papirer på plads og
skubber lynhurtigt andre ting.
Vi manøvrerer hurtigt, siger
Kurt Krog.
Telefonen ringer. Få minutter efter er den der nok en gang.
Medarbejdere - måske social-og
sundhedsassistenten, tømreren
eller VVS’eren ringer for at give
besked eller for at få besked.
Og der er grin og bramfrihed

både i telefon og ved kaffekop.
Som der står i brochuren: ”Er du
blevet visiteret til praktisk hjælp,
tilbyder vi at udføre dette arbejde
for dig – endog med et smil”.

Have- og parkarbejde. Beskæring. Personlig pleje. Pensionistservice. Snerydning.
Stort eller småt. Hjerte og hænder er med i arbejdet.

Service-Vagten ved Kurt Krog · Rudmevej 151 · 5750 Ringe · Tlf. 62 27 23 14
www.service-vagten.dk · info@service-vagten.dk
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Ud fra devisen at

Jesper Sunding

Saksenballe 18
5672 Broby
Tlf. 62 63 13 21
Bil 23 26 74 47
62 63 38 21
vores storeFaxaktiviteter
www.brobytomreren.dk
og vinduer”,
fortæller
mail@brobytomreren.dk

”Blandt
er døre
Jesper Sunding. ”Her benytter vi fortrinsvist kvalitetsprodukter fra Bøllemosen Døre og
Vinduer. Netop nu er isolering
og efterisolering til gavn for
både varmeregnskab og miljø et
spændende opgavefelt med stort
vækstpotentiale. Vi lægger vægt
på at overholde vores aftaler og
levere godt og solidt håndværk
til fornuftige priser. Alle interesserede er velkomne til at
kontakte os for et uforbindende
tilbud.”

ingen opgave er for lille
og kun få er for store,
betjener det midtfynske
tømrer/snedkerfirma en
bredt funderet kreds af
private kunder, skoler
og andre offentlige
institutioner samt
virksomhedskunder i
alle brancher

TØMREREN

Brobytømreren

Tømrermester

BROBY

Brobytømreren løser en
vidtspændende vifte af
opgaver:
Reparationsarbejde
Forsikringsskader
Vedligehold
Udskiftning af termoruder
til nye med lavenergi
Nye tage, badeværelser,
køkkener og andre renoverings
og tilbygningsopgaver

Brobytømreren · Saksenballe 18 · 5672 Broby · Tlf. 23 26 74 47 · mail@brobytomreren.dk · www.brobytomreren.dk

Korinth Auto
Automester-værkstedet
grundlagdes i maj ’97 som
en solovirksomhed af
indehaver Michael Jensen
og beskæftiger i dag tre
svende og en lærling. Udover værkstedsaktiviteterne byder Korinth Auto
på salg af nye og brugte
biler på bestilling
”Korinth Auto er en del af Automesterkæden, og det betyder, at

vores kunder er sikret den højeste
kvalitet hele vejen igennem – fra
rådgivning og salg til selve arbejdets udførelse”, fortæller Michael
Jensen. ”Gennem deltagelse i en
række obligatoriske efteruddannelseskurser holder vores medarbejdere sig løbende opdaterede
med den nyeste tekniske viden på
auto-området. Korinth Auto betjener en bred kundekreds af private og erhvervsdrivende. Værksted er udstyret med det nyeste
testudstyr på markedet. Vi servicerer person og varebiler af alle
mærker – også indenfor garantiperioden. Vi spænder lige fra

fabriksny biler til veteranbiler.
Udover værkstedsaktiviteterne
byder vi på salg af nye og brugte
biler af alle mærker på bestilling.

Alle interesserede er velkomne
til at kigge ind på Reventlowsvej
og få inspiration til en god handel”, slutter Michael Jensen.

Korinth Auto · Reventlowsvej 20 A · 5600 Faaborg · Tlf. 62 65 20 88 / 20 21 44 83 · korinth-auto@mail.dk · www.korinth-auto.dk

Murerfirmaet Heino Larsen
medvirker aktivt i et
velfungerende lokalt netværk af
håndværksmestre, hvorfra et
stort antal opgaver af alle slags
genereres

Mur

rmaet

Heino Larsen ApS
Assensvej 375 · 5642 Millinge · Tel 62 61 95 62 · 20 62 95 62
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Træfældning · Stubfræsning · Brænde
Græsslåning · Plantning · Manuel renholdelse
Flishugning · Salg af flis
Nørreballevej 5 · Horne · 5600 Faaborg

Tlf. 6260 1911 · Mobil 4059 1151
pjgreve@mail.dk

www.pedersskovservice.dk

Stor interesse for nyt
rengøringsfirma
Torpsgaard Erhvervsrengøring ApS er kommet
godt fra start med at
skabe en ny og moderne
rengøringsvirksomhed
med fokus på et godt
arbejdsmiljø og moderne
ledelse. Torpsgaard
Erhvervsrengøring vil
være kendt for at levere
rengøring af høj kvalitet
til en fornuftig pris på
hele Fyn.
– At have en tæt dialog med kunderne.
– At føre hyppige tilsyn så eventuelle problemer tages i opløbet.

– At dele skulderklap og smileyer
ud – når kvaliteten er i orden.
Det giver et godt arbejdsklima
og glade kunder. Det er vigtige
brikker i Torpsgaard Erhvervsrengøring.

Smiley-ordning
Firmaets ansatte sætter en ære i
at gøre et godt stykke arbejde - og
det belønnes.
Vi bruger vores kvalitetsrapport
som en ”smiley”-ordning. På den
måde bliver rengøringen anerkendt. En smiley gør en forskel,
og det bliver sjovere at gå på arbejde.
Virksomheder af i dag anerkender
det gode arbejdsmiljø, og det er
en meget bevidst hjørnesten hos
Torpsgaard Erhvervsrengøring.
Kunderne vil gerne have glade
medarbejdere, der smitter med

god energi. Det betyder noget for
dem, at rengøringsmedarbejderne har det godt med hinanden og
med resten af de ansatte.
Gode ideer og nye tanker bliver
der plads til, når hverdagen fungerer.
Det er medarbejderne, der har
fingeren på pulsen, og deres gode

ideer er guld værd. Vi anerkender dem, der kommer med godt
humør og dem, der får deres kolleger til at føle sig godt tilpas. Her
skal sladder og talen dårligt om
hinanden, som man kender det
fra mange kvindearbejdspladser,
ikke belønnes, understreger Marianne Torpsgaard.

Torpsgaard Erhvervsrengøring ApS · Dalager 61 · 5750 Ringe · Tlf. 70 25 92 92 / 25 36 03 53
www.torpsgaard.dk · info@torpsgaard.dk

Ryslinge Krukke Marked – Danmarks største krukkemarked

Terracotta Krukker
De klassiske krukker fra Toscana, de smukke lyse
krukker fra Tunesien og de brune terracotta krukker
fra Vietnam. Du finder dem alle hos os.

Glaserede krukker
Sorte, hvide, grå, røde, grønne og blå.
Vi har glaserede krukker i alle farver og størrelser.

Store vandkrukker
Sandblæste krukker og krukker med helt nye og
spændende glasur.
Dem kan du også finde hos os.

Mosaik borde
Vi kan igen tilbyde mosaikborde. Nu med bordpladen i
enten marmor, skifer, glaseret m.m.
3 størrelser: 100 cm, 75 cm og 60 cm.

Mexikanske lerpejse
De ægte mexikanske lerpejse er igen på lager.
3 størrelser: 145 cm, 115 cm og 85 cm.

Vi har et meget stort udvalg i de lyse middelhavs
krukker. De er både frostsikre og vandafvisende, så
de ændrer ikke udseende.

Vi byder på en kombination 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 samme krukke. Velkommen til en inspirerende og helt »ukrukket« oplevelse.
Rødamsvej 22 · 5856 Ryslinge · Tlf. 6267 2255 · Åbent mandag-fredag Kl. 10.00-17.00 · weekend og helligdage kl. 10.00-16.00
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Dygtige og effektive
håndværkere
Broby Byg & Bo leverer effektivt og godt håndværk
med minimalt spildtid – en
stor fordel for kunderne.

Flot og kvalitetsmæssigt gennemført håndværk glæder kunderne år efter år. Men hvorfor
ikke kombinere disse fornøjelser
med kortere perioder, hvor der
måske er ”håndværkere over det
hele”?

Ny malerafdeling
Tømrer-, murer- og malerfirmaet

Broby Byg & Bo lægger netop stor
vægt på høj håndværksmæssig
kvalitet, gedigne materialer og –
ikke mindst – effektiv tilrettelæggelse og gennemførelse af opgaver
for hovedsageligt private kunder.
Tømrermester Michael Rasmussen, indehaver af Broby Byg &
Bo, etablerede i 2005 sit alsidige
og effektive tømrer- murer- og
malerfirma på baggrund af 27
års erfaring som udlært tømrer.
Senest er en ny malerafdeling
komme til i år.

Satser på lærlinge
- Firmaets mål har fra første dag
været at give kunderne en god
oplevelse, inklusive levering af opgaverne til aftalt tid og pris. Samtidigt gør jeg meget ud af at uddanne nye lærlinge. De kan ikke
undværes i fremtidens byggeri.

BrobyByg & Bo
TØMRER- MURER- OG MALERARBEJDE

v/Michael Rasmussen · Søndervej 62 · 5672 Broby

Tlf. 22 11 63 10

brobybygogbo@gmail.com

Faktisk har jeg udlært tre, mens
yderligere tre lærlinge er ansat,
fortæller Michael Rasmussen til
Månedsmagasinet Erhverv Fyn.

Tile, se www.easy-roofing.com),
tagrender, døre, vinduer, montering af nye køkkener og lofter. Tilsvarende udføres en lang
række mureropgaver, herunder
opmuring af gavle, ombygning
af vindueshuller, vandskuring af
husfacader, støbning af gulve og
klinkearbejde.
- Vi renoverer og monterer også
nye badeværelser i totalentreprise
i samarbejde med vvs- og elinstallatører, tilføjer Michael Rasmussen, indehaver af Broby Byg & Bo.

Renovering og ombygning
Broby Byg & Bo’s primære arbejdsområde er renovering og ombygning af private boliger.
Det inkluderer eksempelvis udskiftning af tag (bl.a. med forhandling af kvalitetstaget Easy

Broby Byg og Bo · Søndervej 62 · 5672 Broby · Tlf. 22 11 63 10 · www.Brobybygogbo.dk · brobybygogbo@gmail.com

NYT NYT NYT…
Som noget nyt tilbyder vi nu
også reparation samt pleje af
campingvogne

Lav din egen
strøm med et
solcelleanlæg
Et solcelleanlæg fra Solarglas giver
dig helt konkrete fordele:
• Omsætter lys til strøm
• Giver energi til fast lav pris og gør
dig uafhængig af stigende el-priser
• Formindsker CO2-udledningen med
typisk 2500 kg/årligt
• Har paneler med en levetid på min. 30 år
• Giver besparelse allerede fra første år

GRATIS!

Lundsager 1 · 5750 Ringe
Tlf: 62 62 20 77
www.flemmingnielsen.nu

Flemming Nielsen A/S forhandler solcelleanlæg fra
Solarwatt, som er tysk topproducent og ejet af bl.a.
BMW. Vi giver dig gerne et
uforpligtende, gratis tilbud
og driftsberegning for netop
dit hus. Kontakt os allerede
i dag på tlf. 6262 2077.

Tysk produceret kvalitet med 25 års garanti

Få et uforpligtende
gratis tilbud - ring
allerede i dag på
62 62 20 77
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In og fra
“Hos Flemming Nielsen A/S sætter vi strøm på dit byggeri og lys på dit bord. Med os ved din side er du garanteret veludført håndværk fra start til slut. Vi arbejder altid målrettet på at finde den helt rigtige løsning til dig - og går aldrig på kompromis med kvaliteten. Kundens tillid er vores bedste anbefaling. Vi tror på faste forbindelser, og sætter en ære i at overholde
vores aftaler. Følg strømmen af tilfredse kunder til Flemming Nielsen A/S.”

www.flemmingnielsen.nu
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Restaurant 5
Efter 3 skønne år er vi nu overbeviste om at det var det helt rigtige koncept.
Vi er meget taknemlige for den
modtagelse vi har fået og som
vi glæder os til at vise jer meget
mere.

Restaurant 5 på Hotel Ærø

Restaurant 5 blev til en forårsdag i 2008. De dejligste lokaler
med den smukkeste beliggenhed
var til leje i Det Gule Pakhus og
vi slog til. Idéen til konceptet var
ligetil, nemlig det vi selv syntes vi
manglede når vi skulle i byen og
spise: God mad tilberedt med lokale råvarer, rimelige priser, hyggelige og afslappende atmosfære,
god service og plads til alle, store
som små. Navnet kommer sig af
at vi hovedsageligt bruger fynske råvarer, og alle postnumre på
Fyn og øerne starter med 5.

Fra den 1. maj 2012 rykker Restaurant 5 ind på Hotel Ærø. Vores stil og koncept flytter med, så
man vil ikke opleve de store forandringer. Der vil være åbent til
frokost med det danske køkken på
menuen helt i Hotel Ærøs ånd, og
om aften kan man opleve Restaurant 5’s Laid back gourmetstil dog
med et mere omfattende menukort inkl. en dagens ret.
Indtil da holder både Restaurant
5 og restauranten på Hotel Ærø
åbent som hidtil.
Alle selskaber vil blive afholdt
som aftalt, og gavekort fra både
Restaurant 5 og Hotel Ærø kan
stadig bruges efter den 1. maj.

Sidste brag i Det Gule Pakhus
Vi takker af med en kæmpe gourmetfest
Lørdag den 24. marts 2012, kl. 18.00
Apperitif
5 retter
Vinmenu
Kaffe og avec
Pris 1100,- kr.
Cocktailbaren
åbner kl. 11.00

Åbningsfest på Hotel Ærø
Vi fejrer åbningen af Restaurant 5 på Hotel Ærø
Lørdag den 19. maj, kl. 18.00
Apperitif
5 retter
Vinmenu
Kaffe og avec

svendborg

svendborg

svendborg

svendborg

svendborg

svendborg

Pris 1100,- kr.

Billetter kan reserveres hos Restaurant 5
Bordbestilling er nødvendigt

info@restaurant5.dk · www.restaurant5.dk · Tlf. 72 18 55 55

På vej ud af døren for at høre,
hvad jeg kan gøre for dig…

Telefon 3132 1599
Kim Schmidt

Haveanlæg
Vedligeholdelse
Træfældning

kim@bf-fyn.dk · www.bf-fyn.dk

Havetegning
Rådgivning
Til firma og privat

w w w.erhverv-fyn.dk

T: 65 94 37 50
www.steinfrandsen.dk

Haveanlæg
Vedligeholdelse
Træfældning

Medlem af dag.dk
vi bygger grønt med garanti

Havetegning
Rådgivning
Til firma og privat

T: 65 94 37 50
www.steinfrandsen.dk

Medlem af dag.dk
vi bygger grønt med garanti
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HOSPICE SYDFYN

Sidste dage i det grønne
Hospice Sydfyn bliver
færdig før tiden takket
være bygherren og et
godt sjællandsk-fynsk
samarbejde
Når man vil det samme, får sat
det rigtigt team af håndværkere,
der kan deres kram og har professionel styring på, er det ingen
sag at holde en tidsplan.

Tværtimod. Man kan overhale
den.
Det er, hvad Hospice Sydfyns
sjællandske totalentreprenør B.
Nygaard Sørensen A/S oplever.
Sammen med hospicebestyrelsen
og en masse lokale håndværkere
tæller de ned til at aflevere byggeriet på Skovsbovej et par måneder før tiden.
De lokale håndværkere var
prisdygtige. De er gode, professionelle samarbejdspartnere. Det
er positivt, og vi oplever et stort
fællesskab mellem bygherre og
håndværkere. Vi oplever også
gensidig respekt, og det er vi glade for, siger pladschef Hans Jørn
Kühn.
Han bor i Ringe og arbejder for
totalentreprenøren, BNS, som
har adresse i Herlev tæt ved København.

Et nyt forretningsområde
B. Nygaard Sørensen A/S har

lige fejret 25 års jubilæum, men
det er første gang, at firmaet går
”over vandet”.
Udover denne sydfynske entreprise, opererer BNS nu også på
Bornholm.
Det er meget positivt for os, at vi
er kommet i gang på Fyn. Det er
et nyt forretningsområde, og vi
er i gang med at prækvalificere
os på fire andre byggerier.

Rød tråd er grøn
Hospice Sydfyn opføres af Den
Selvejende Institution Hospice
Sydfyn.
Der bygges 12 stuer på hver 37
kvm. Alle stuer vender mod syd,
og der bliver masser af grønne
planter og lys – også i vinterhaven.
For den røde tråd er grøn: Vi
trækker naturen ind i byggeriet.
Der bliver masser af lysindfald
og skæve vinkler, og også på
udenoms-arealerne er der tænkt

i grønt, så man får en oplevelse
af, at men lever i naturen.

Hospice Sydfyn · www.hospicesydfyn.dk

Det grove arbejde og
de grønne fingre
Ollerup Maskinstation
tog lige før påske fat på
at udføre anlægsgartnerarbejdet på Hospice i
Svendborg.
Som en del af entreprisen skal vi
bl.a. lave sansehaver til hospicebeboerne.
Det er en spændende opgave, vi tager hul på i april.
Vi har ikke før lavet sansehaver,
så det bliver en udfordring, men vi
glæder os til at komme i gang.
Sådan lyder det fra projektleder og

ingeniør, Robert Kirkeby Hansen.
Entreprisen, som Ollerup Maskinstation, har, lyder på cirka tre mio.
kr. og beskæftiger en lille håndfuld
mand.
Først udførte vi den grove del med
kloakering og jordarbejder.
Nu kommer den ”bløde” del med
højbede, træer, planter og belægning, som er med til at afslutte
byggeriet og give en god samlet
oplevelse af projektet.
Der har været en god tone på pladsen, og vi har oplevet et fint samarbejde med byggeleder Hans Jørn
Kühn og de øvrige håndværkere.

Ollerup Maskinstations A/S
Assensvej 100 · 5771 Stenstrup · Tlf. 6226 2000
mail@ollerup.com · www.ollerup.com
32

Spændende
hjerterum
Tømrermester Kenneth
Kaysen er begejstret for
at lave tømrerarbejdet
i hjertet af hospicebyggeriet

Ordene kommer fra tømrermester Kenneth Kaysen.
Hans firma har seks-syv mand
på byggepladsen, hvor hospitalet for døende, Hospice Sydfyn,
rejser sig:

Vi er med i et meget spændende
byggeri med mange skæve vinkler.

Midten af byggeriet kalder vi
hjertet, men det er ikke bare et
kedeligt samlingsrum. Det er et
spændende rum.

Så når vi skal lave vores tømrer- og snedkerarbejder gør vi
det i lidt komplicerede rum,
men det er spændende.

Vi har et fint samarbejde på
byggepladsen. Der er en god
stemning, tidsplanen bliver
fulgt, så vi er godt tilfredse.

GK Kaysen
Ørbækvej 113 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 08 62
www.kaysen.dk · post@kaysen.dk
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Gardin Lis
– Jeres professionelle leverandør
Firmaet Gardin Lis blev
grundlagt i 1984. og har
siden da leveret til både
små og mellemstore erhvervsprojekter. Her kan
bl.a. nævnes Hoffmann,
Dansk Boligbyg, Danish
Crown samt henvisninger
fra mange forskellige
arkitekter

Staben bestod af indehaver Lis
Bilde og en enkelt montør. I dag
tæller virksomheden i alt 22 medarbejdere; syersker, montører og
friske folk inden for salg, marketing og kundeservice. Også
kundekredsen er igennem tiden
vokset betragteligt. Vi har været
på banen i snart 30 år, så vi ved,
hvad vi snakker om – fagligt, professionelt og samarbejdsmæssigt.

Grundidé: Tillid og
troværdighed
Valg af leverandører til private
hjem og store erhvervsprojekter er
netop en tillidssag. En god og dynamisk kemi mellem leverandør
og kunde er afgørende for kvaliteten. Hos Gardin Lis hylder vi dette vigtige element ved at sammensætte et hold af erfarne, idérige og
kompetente medarbejdere, hvis

fornemste opgave er at servicere
jer på bedst tænkelig måde.

Flotte totalløsninger
Gardin Lis kan levere ALT ekstraudstyr inden for udvendig og
indvendig solafskærmning til alle
– erhverv, offentlige instanser, institutioner samt private.
Lige fra fjernbetjente, motoriserede løsninger på udvendige
persienner og til computeriseret
vindstyring af stormsikre markiser. Vi rådgiver, inspirerer og
leverer den totale løsning.

Ægte dansk kvalitet

Vi sætter en stor ære i fleksibilitet, kort reaktions- og leveringstid for kunderne og ikke mindst
en yderst stabil og god dansk kvalitet i syarbejdet.

Gardin Lis har valgt at tænke
dansk. Vi har vores egen systue,
som vi løbende udvikler. Det er vores stolthed at byde ind med mangeårig erfaring og egne montører
med utrolig stor faglig ekspertise.

Gardin Lis · www.gardinlis.dk · Tlf. 70 10 07 17
GrowTek
– vejen til en grønnere verden

Smukt, alsidigt og holdbart
GrowTek
– vejen til en grønnere verden

– for nytænkende og
flotte grønne løsninger

Udover de traditionelle sedum- og
græstage, giver GrowTeks taghavesystem mulighed for etablering
af en ”rigtig” have på taget med
plads til både små og store træer.

grønne tag vil bestå af 45mm
Fytocell lag samt sedummåtter.
Fytocellens funktion er at tilbaGrønne tage og taghaver som
geholde så meget vand som muligt
både er miljøvenlige og vandbesamt lede evt. overskudsvand væk
sparende.
fra taget så effektivt som muligt.
Totalentreprenør JFP A/S
Grønt tag på
GrowTeks grønne tagløsninger
Rødderne fra sedumplanterne vil
prestigeprojekt
baseres på det unikke gromedie
etablerer sig i Fytocell’en og derVi siger meget frem til at lægge
FytocellTM. FytocellTM fungerer
med få adgang til den store vandsom vandreservoir, er biologisk
det grønne tag på Hospice Sydfyn,
mængde for at opnå de bedste vilGrønne
tageogså som siger Kevin O’Donoghue Diderik- kår for at trives, og holde sig flotte
nedbrydeligt,
og bruges
jordforbedringsprodukt.
Da det
sen fra GrowTek. Han fortsætter
i tørre perioder.
- med unikke egenskaber
er formfast og har en meget høj
”Vi betragter dette som et vigtigt
Når GrowTek er færdig med monvandtilbageholdelsesevne,
kan
projekt for os. Hospicen har fået
tering af det grønne tag vil HospiPlantevægge
JFP A/S
der anlægges
grønne tage med op
meget omtale i Totalentreprenør
pressen og det er
cen fremstå som en flot del af det
til 45° hældning.
- til kreativ indretning vores første projekt på Fyn”. Det omkringliggende terræn.

Tørvægten er også vigtig!
Tværvejen 6 · DK-5580 Nørre Aaby · Tlf.: +45 70 20 20 71 · www.growtek.dk

KISSENDRUP
ENTREPRENØR A/S

Vægten er også en afgørende faktor, når man anlægger et grønt
tag. Da et af formålene er tilba-

Grønne tage
- med unikke egenskaber

Det grønne tag på Tjørrings ny Skole
og Daginstitution som GrowTek lagde
i 2011.

geholdelse af regnvand, er det afgørende, at man vælger et system
med den optimale ”tilbageholdelsesgrad”. Dvs., den mængde vand
systemet tilbageholder, før man
når maks. vægten.

Vi udfører alle
Kertemindevej 68
typer entreprenøropgaver.
5540 Ullerslev
Plantevægge
Tlf.
29 60 21 78
Kontakt os med din næste opgave…
ct@kissendrup.as
Tlf. 29 60 21 78

- til kreativ indretning
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GrowTek
– vejen til en
grønnere verden
GrowTek
– vejen til en grønnere verden

Entreprenørfi
rma med sto
r erfaring i
Jord l Kloak l
Belægning
Pulsen Assens 2011

GrowTek
– vejen til en grønnere verden

Totalentreprenør JFP A/S

GrowTek
– vejen til en grønnere verden

Totalentreprenør JFP A/S

ASSENSVEJ 100 · 5771 STENSTRUP · TELEFON 62 26 20 00

TELEFON 62 26 20 00 I WWW.OLLERUP.COM

Udført af: Entreprenørfirmaet Ollerup Maskinstation A/S

GrowTek
GrowTek
– vejen til en grønnere verden
– vejen
Totalentreprenør
JFP A/Stil en grønnere verden

Grønne tage
tage egenskaber
-Grønne
med unikke
- med unikke egenskaber
Grønne tage
Plantevægge
- med unikke egenskaber
-Plantevægge
til kreativ indretning
- til kreativ indretning
Plantevægge Grønne tage
- med unikke egenskaber
- til kreativ indretning
Totalentreprenør JFP A/S

Tværvejen
6 · DK-5580
NørrePlantevægge
Aaby · Tlf.: +45 70 20 20 71 · www.growtek.dk
Totalentreprenør
JFP A/S
Totalentreprenør JFP A/S

Assensvej 100 · 5771 Stenstrup
Tlf. 62 26 20 00 · mail@ollerup.com · www.ollerup.com

+45 70 20 20 71 · www.growtek.dk
Tværvejen 6 · DK-5580 Nørre
Aaby
· Tlf.:
- til
kreativ
indretning

Tværvejen 6 · DK-5580 Nørre Aaby · Tlf.: +45 70 20 20 71 · www.growtek.dk
Tværvejen 6 · DK-5580 Nørre Aaby · Tlf.: 45 70 20 20 71 · www.growtek.dk
Grønne
Grønne tage
tage
-- med
med unikke
unikke egenskaber
egenskaber
+

Ebbe Sørensen
Automobiler A/S
• Vi reparerer din bil på aut. Volkswagen
værksted
• Vi sælger org. reservedele til Volkswagen
• Vi laver en dialogmodtagelse af din bil,
så der kun laves, hvad vi er enige om
• Vore mekanikere er regelmæssigt på kursus
– din garanti for højest mulig driftsikkerhed
på din bil
• Vi står klar med råd og vejledning, hvadenten
det drejer sig om rep. af biler eller køb af
reservedele.
• Service både til erhvervs- og privatkunder

Anlægsgartner
Plantevægge

Plantevægge
Jens Ravnholt
-- til
til kreativ
kreativ indretning
indretning
- gode råd og ideer er gratis !

Hvem er vi?

Vi
et anlægsgartnerfirma,
derhar
hararbejdet
arbejMiternavn
er Jens Ravnholt, jeg
Tværvejen 6 · DK-5580 Nørre Aaby · Tlf.: +45 70 20 20 71
det
og nyanlæg
iAaby
mere
end
1070
år.20 20 71
medmed
havehave
nyanlæg
i mere
end
10 +år.
Tværvejen
6 og
· DK-5580
Nørre
· Tlf.:
45
Vi
er et
et mindre
mindre ﬁfirma
hurtigudvikling
udvikling
Vi er
rma ii hurtig
med
p.t. 8-10
medarbejdere
med p.t.
6-8 medarbejdere.
Vi er beliggende i Stenstrup midt på Sydfyn og har hele Fyn og dele af Sjælland og
Jylland som naturligt arbejdsområde.

· www.growtek.dk
· www.growtek.dk

Hvad kan vi....

• Vedligeholdelse og nyanlæg af have og park
• Lægning af ﬂiser og sten
• Naturstensbelægning
• Kampestensdiger (et af vore specialer)
• Fældning af vanskelige træer
• Mindre beton, kloak- og tømreropgaver
• Vognmandskørsel

Få inspiration !

Besøg vores udstilling eller
www.anlaegsgartner-ravnholt.dk

Ebbe Sørensen Automobiler A/S
L. Frandsensvej 8 · 5600 Faaborg
Tlf. 63 60 10 34
www.vw-faaborg.dk · f596bh@smc.dk
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Medlen af Danske Anlægsgartnere
Branchens Ankenævn & Garantifond

Anlægsgartner Jens Ravnholt
Smedegårdsvej 9 • 5771 Stenstrup • Tlf. 62263210 • Bil 20741314

Service

-lokal og landsdækkende

Intego Odense - dine lokale kontaktpersoner
El-installation og service

Automation

Afdelingsleder

Overmontør

Bjarke H. Jensen

René Christiansen

Ole Duch

Tlf.:

Tlf.:

Tlf.:

Mobil:
E-mail:

99 36 42 62
26 87 64 50
bej@intego.dk

Mobil:
E-mail:

Afdelingsleder
99 36 42 63

26 87 64 52
rch@intego.dk

Mobil:
E-mail:

99 36 49 22
41 73 70 27
odu@intego.dk

Værdiskabende El-tekniske
Løsninger og Services

Overmontør
Peter Lindegaard
Tlf.:
99 36 42 65
Mobil:
26 87 64 51
E-mail: plm@intego.dk

Intego A/S er en af Danmarks mest
specialiserede og kundeorienterede
virksomheder indenfor samlede
el-tekniske løsninger til erhverv,
industri og infrastruktur.
Intego er ISO 9001 certificeret.

Landsdækkende døgnservice
Tlf.: 99 36 42 60

Forretningsområder:
• El-installation & service
• Industriel IT & automation
• IT-infrastruktur
• Kraftværker & højspænding
• Teknikhuse & kompaktstationer
• Elektromekanisk værksted
• Telecom
Spidskompetencer:
• Industri Service Management (ISM)
• Lovpligtige eftersyn
• Termografering
• Energiovervågning
• Fiber- og datanetværk
• Kædebutikker
• Komplet bygningsinstallationer og
automation
• Elektromekanik

Elektromekanik

Lovpligtige eftersyn

Hos Intego A/S kan du få 24 timers elektromekanisk reparation
og service, så du sikrer, at produktionen i din virksomhed hurtigt
kommer i drift igen i tilfælde af et nedbrud.

Intego er autoriseret på en lang række områder inden for el-teknik
og mekanik. Vi tilbyder derfor at forestå jeres lovpligtige og andre
eftersyn.

Vi
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fordelene er:
• Undgå usikkerhed om alle myndighedskrav til eftersyn er opfyldt
• One stop shopping – vi forestår de eftersyn, som I ikke selv vil
udføre
• Optimering og prioritering af eftersynsindsatsen sammen med jer
• Webadgang til dokumentation for eftersyn
• Synergi i form af kombinerede eftersyn og dermed en reducering
af omkostningerne
• Stor ekspertise og erfaring med gennemførelse af eftersyn

beskæftiger os blandt andet med:
Motorer m/u gear
• Vibrationsanalyse samt
Salg af motorer og gear
lejekontrol
Højspændingsmotorer
• Kontrol og reparation af alle
Servomotorer
typer pumper
Tromlemotorer
• Reparation og eftersyn af
Generatorer
svejsere
Omvikling
• Håndværktøj iht.
Lakering og ovntørring
Arbejdstilsynets henvisninger
Udskiftning af lejer
• Termofotografering

Aalborg - Aarhus - Hedensted - Esbjerg - Skovlund - Kolding - Haderslev - Aabenraa - Odense - Karlslunde

Tlf. 99 36 40 00

www.intego.dk
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H. C. Hansen & Søn A/S
Den odenseanske tømrer/snedkervirksomhed
grundlagdes i 1959.
Torben Holmer er anden
generation ved roret i
det succesfulde familiefirma, der arbejder all
round indenfor faget
og som noget nyt kan
tilbyde isolering med
papiruld

skæftiger os blandt andet med
gulve, tage, renoveringer, tilbygninger, køkkener og badeværelser samt forsikringsskader
og boligforeningsarbejde. Når
det gælder et af vores største
specialer, afslibning og efterbehandling af trægulve, kan
vi trække på over 40 års viden
og erfaring. I forbindelse med
afvikling af store projekter og
entrepriser samarbejder vi med
en fast kreds af dygtige og stabile håndværksfirmaer i alle fag.
Vores mangeartede aktiviteter
omkring ejendomsdrift og vedligeholdelse, der blandt andet
inkluderer teknisk drift, forhandling af servicekontrakter
samt 1 og 5 års gennemgange,
varetages af bygningskonsulent
Gert Johansson. Hele kompasset rundt, fra gulvafslibning til
ejendomsdrift, leverer vi kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige priser og sørger altid for at
overholde aftalte betingelser og
leveringstider.”

Papiruld – en billig og
effektiv isoleringsløsning
”H.C. Hansen & Søn leverer
kvalitetsarbejde og professionel
service indenfor hele det store
tømrer/ snedkerområde til en
bredt sammensat kundekreds”,
beretter Torben Holmer. ”P.t.
udgøres vores medarbejderstab
af seks dygtige og erfarne svende. De betjener en alsidig kundekreds spændende fra privat- og
erhvervskunder over en række
offentlige institutioner til forsikringsselskaber og boligforeninger, som tilsammen genererer en
anselig mængde meget varierede
opgaver.”

Fra gulvafslibning til
ejendomsdrift
”Vi opererer all round og be-

”Der kan spares mange penge
via efterisolering med papiruld.
I vores regi er det en ny aktivitet, der netop nu genererer
stærkt stigende interesse. Papiruld er et billigt, effektivt og
så godt som co2-neutralt isoleringsprodukt i forhold til de hidtil kendte produkter på markedet”, fortsætter Torben Holmer.
”Vi arbejder med papiruld fra
Papiruld Danmark. Det består
af overskuds- og returpapir –
primært fra aviser. Papirulden
er effektivt imprægneret imod
brand, råd, svamp og skadedyr.
Det fleksible og miljøvenlige
kvalitetsprodukt blæses ind og
former sig efter omgivelserne.
På den måde kan effekten ikke

ødelægges af kuldebroer omkring revner, sprækker og dårlige samlinger. Med papiruld
kan man bygge uden brug af
plastdampspærre, og hermed får
huset de bedste betingelser for
at kunne ånde frit.
Sidst men ikke mindst er papiruld særdeles effektivt som
lydisolering. Når det presses
sammen i etageadskillelser, kan
det reducere lydniveauet op til
ti gange mere effektivt end traditionel isolering. Materialet leverer en på alle fronter helstøbt,
prisbillig og effektiv isoleringsløsning med bred appel til alle
kundetyper.”
Loft: et loft på 120 m 2 med en
bestående isolering på 100 mm
efterisoleres med 200 mm papiruld. Omkostningen vil være på
ca. 14.550 kr. inkl. Moms (udgifter til hævning af gangbro, vindfang m.v. er ikke medregnet).
Den årlige besparelse på energiregningen vil være 47 kr. pr.
m2. Dette giver en samlet årlig
besparelse på 5.640 kr. Din investering vil altså være indtjent på
under 3 år.

på 70 m2 hulmur vil typisk koste
omkring 10.800 kr. Den årlige
besparelse på energiregningen
vil være 50 kr. pr, m 2. Dette giver en samlet årlig besparelse
på 3.500 kr. Din investering vil
altså være indtjent på lidt over
2 år. Oveni kan du så lægge den
værdistigning, du lige har tilført
huset.
Regneeksemplet tager udgangspunkt i tal fra Energistyrelsen.
Økonomien forbedres yderligere,
hvis man gør brug af Bolig-jobordningen og energitilskuddet
fra forsyningsselskaberne. Alle
interesserede er velkomne til at
kontakte os for nærmere info om
priser, støttemuligheder m.m.

Hulmur: efterisolering af et hus

H. C. Hansen & Søn A/S · Tømrer- & Snedkermester · Svendborgvej 38b · 5260 Odense S · Tlf. 66 11 77 73
Torben Holmer: Tlf. 20 15 15 33 - Gert Johansson: Tlf. 21 76 95 00 · hc@hchansen.dk · www.hchansen.dk
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1. klasses biler til stjernekunder
P. Christensen A/S er
landets ældste autoriserede Mercedes-Benz
forhandler.
Blandt forhandlerens mange
krævende kunder er også innovative fynske KEN A/S. Virksomheden har en ledende skandinavisk position på markedet
for udvikling, produktion, salg
og servicering af bl.a. desinficerende opvaskemaskiner, laboratorieopvaskemaskiner samt
opvaskemaskiner til storkøkkener og fødevareindustri.
Salgskonsulent Christian Weber, P. Christensen, varebiler,
Odense, har netop leveret fem
nye Mercedes-Benz Vito-modeller til KEN. De to samarbejdspartnere har således haft et

rigtigt gode biler, som vores
teknikere er utroligt glade for
at køre i. Samtidigt kører bilerne langt på literen, lige som
der er langt mellem serviceeftersynene.
P. Christensen har solgt Mercedes-Benz siden 1935 og har i
dag afdelinger i Odense, Kolding og Padborg.

rigtigt godt samarbejde siden
2003.

KEN’s koncernservicechef
Jens Hybel fortæller:
- Det handler om, at vi leverer
en ordentlig arbejdsplads til

vores ansatte. Derfor har vi fra
begyndelsen sat stor pris på
komfort og varme i bilerne via
ekstraudstyr som oliefyr, fartpilot, komfortsæder og navigation. P. Christensen leverer
en rigtig god service og nogle

Krumtappen 20 · 5260 Odense S
Tlf. 63 95 39 00
www.pchristensen.dk · info@pchristensen.dk

TØMMER TIL RESTAURERING
BINDINGSVÆRK I EG OG DOUGLASGRAN
TØMMER I STORE DIMENSIONER OG LÆNGDER
KRUMT BINDINGSVÆRK NYOPSKÅRET
OG LAGRET 1 TIL 10 ÅR
BEKLÆDNINGSBRÆDDER OG VINDSKEDER
I LANGE LÆNGDER I THUJA,
CYPRES OG DOUGLASGRAN
NYT! TØMMER I FYRRETRÆ I STORE DIMENSIONER
RYSLINGE SAVVÆRK V/ HOLGER BROEGÅRD
TLF. 61 38 00 64 · HOLGER@BROEGAARD.COM
WWW.RYSLINGE-SAVVAERK.DK

Tømrermester
Jan Andersen
Lumbyvej 19
5792 Årslev

• Nybygning
• Tilbygning
• Vinduer og døre
• Reparationer

Jan Andersen
TØMRERMESTER

Tlf. 65 99 16 41 • Bil 40 33 16 41
www.tømrermesterjan.dk

Årslev Erhversforening
Formand:
Malene Berthelsen
Næstformand: Stig Pedersen
Kasserer:
Morten Grønbek
		
Sekretær:
David Bouch
Medlem:
Tommy Rytter
Suppl. :
Louise Hansen
Suppl. :
Claus Berthelsen

Årslev Tømrerforretning ApS
Plantecenter Fyn
Grønbek Revision
og Rådgivning ApS
Cykelposten
Årslev Smeden ApS
Årslev Malerforretning A/S
Årslev Tømrerforretning ApS

www.aarsleverhvervsforening.dk
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D I N TÆ P P E B U S
BILLIGT, NEMT OG PÅLAGT

Ring 29 32 89 90 for uforpligtende tilbud

Gratis opmåling og fremvisning af vores varesortiment i Deres hjem, når de har tid.

PRISER

DANSK BERBER

159,- DANMARKS ABSOLUT LAVESTE
KRAFTIG BERBER
179,TÆTVÆVET BOUCLE
79,- 99,HIT BOUCLE
PEBUS
W.DINTÆP
W
W
119,SUPER BERBER
TARKETT VINYLER
248,Måltagning og montering uden merpris. Min. 20m SAMLET
99,- 149,RING PÅ TLF. 29 32 89 90

i 400 el. 500 cm. br.
Normalt pr. m 2 189,- .................................Nu pålagt pr. m2

VI LEVERER
OGSÅ TÆPPER
OG VINYLER
TIL GØR DET
SELV FOLKET.

10 års garanti. 400 el. 500 cm br.
Normalt pr. m 2 229,- .................................Nu pålagt pr. m2
400 cm br. Plet væk garn.
Normalt pr. m 2 139,- ..........Nu pålagt pr. m2 fra

Teamtræning og Ledertræning
..når samarbejde og kommunikation skal have værdi

400 el. 500 cm br. Flere farver. 5 års garanti.
Normalt pr. m 2 159,- ..................................Nu pålagt pr. m2

MASSER AF FORSK.

400 el. 500 cm br. 10 års garanti.
Normalt pr. m 2 298,- ...............................Nu pålagt pr. m 2

2

Target People A/S

+45 62 61 18 62

Svendborgvej 45, 5600 Faaborg

mail@target-people.dk

www.target-people.dk

Professionel rengøring tilbydes
Vinduespolering og erhvervsrengøring
Husk dit
Du får:
– En fast rengøringsdame fradrag!
– Fast aftale til fast pris
– Tryghed og sikkerhed

Vp-Fyn rengøring og vinduespolering
Kielshusvej 8 st. · 5250 Odense SV
Indhent uforpligtende tilbud online
www.vp-fyn.dk · Tlf. 31 175 713

200, 300 eller 400 cm.
br.
Nu pålagt pr. m 2fra

TÆPPETRYGHED
- OVER
15
ÅRS ERFARING
Bussen
har et vidtspændende
repertoire
af tæpper,
gulvbelægninger

- så nårog
de
køber tæpper
- tal med os.og
Det
betaler sig
sideprodukter
som solafskærmning
maling.

Også når det gælder opmåling, udbringning og montering kommer
indehaver Martin Rasmussen hele vejen rundt

Lav leveringstid og hurtig ekspedition
»Tal tæpper med Tæppebussen – det betaler sig«

Vi laver alle former for
gulve til erhverv

Petersmindevej 10 · 5000 Odense C
Tlf. 29 32 89 90
martin@mrsalg.dk · www.dintæppebus.dk

Østerskov’s
Byggeservice
Verningevej 19,
5672 Broby
k

-byg.d

ov
stersk
www.ø

Tlf. 29 24 24 45

www.østerskov-byg.dk

Designstål og
skræddersyede løsninger

Tlf. 20 77 39 86
Vi udfører alt inden for traditionelt anlægsarbejde.
Vi har mange års erfaring, hvilket derfor er med til at
sikre at opgaven bliver udført i højeste kvalitet.
Ring eller send os en mail, hvis De har en
forespørgsel på priser, eller blot har spørgsmål. Vi
kommer også gerne ud til Dem og giver et tilbud.
Vi er naturligvis til rådighed med råd og vejledning og
udarbejder gerne uforpligtende tilbud.

Grøn vedligeholdelse · Nyanlæg af haver
Belægninger og flisearbejde
Fældning og beskæring · Stubfræsning
Snedrydning og saltning

Jens Kjærgaards Smede- og Maskinværksted
Værkstedsvej 4 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 08 82
www.smeden-middelfart.dk · smeden-middelfart@mail.tele.dk
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www.holmegaardgartner.dk

Diesel-eksperten
i Odense
Lange Jørgensen,
Danmarks ældste
Bosch værksted,
tilbyder markedets
bedste service til
alle diesel- og
benzinbiler

Den tyske opfinder Rudolf Diesel opfandt dieselmotoren. I de
senere år har den verdensberømte tyske virksomhed Bosch
videreudviklet teknologien, så
den moderne dieselmotor på
flere punkter er benzinmotoren
overlegen.

Alle mærker
Derfor er erhvervs- og privatbilister og deres diesel- eller
benzinbiler af alle mærker i
markedets bedste hænder hos
autoværkstedet, importøren og
grossistvirksomheden
Lange
Jørgensen. Grundlagt i 1936 er
det landets ældste Bosch Car
Service værksted.
Værkstedet reparerer og servicerer alle bilmærker efter fa-

brikanternes forskrifter, krav
og normer. Derfor beholder
kunderne selvfølgelig også fabriksgarantien på deres nye biler, når de serviceres hos Lange
Jørgensen.

Diesel Center
- Vores store Bosch Diesel Center er udvidet i de seneste to
år som en naturlig følge af dieselbilernes store indtog på vejene. Vores mekanikere bliver
løbende uddannet i den nyeste
tekniske udvikling. Og vores
værksted, og herunder dieselcenter, er udstyret med markedets mest moderne test- og
værkstedsudstyr.
Sådan forklarer direktør Erling
Christensen, der sammen for-

retningspartneren Poul Dam er
indehaver af Lange Jørgensen.

11 mekanikere
Værkstedets stærke hold består
af 11 dygtige mekanikere. Heraf
tre dieseleksperter, der udelukkende tager sig af fejlfinding
på dieselbiler samt reparerer
dieselpumper, dyser og injektorer af mærkerne Bosch, Delphi,
Denso og Siemens.
- Faktisk søger vi en ekstra
dieselmekaniker, efter at vi er
kommet igennem den værste del
af finanskrisen uden at reducere i medarbejderstaben, tilføjer
direktør Erling Christensen.
Et glædeligt faktum der skyldes
Lange Jørgensens fagligt dygtige medarbejdere – og parløbet
med topkvalitetskæden Bosch
Car Service.

Blaupunkt autoradioer til autoforhandlere, detailbutikker og
værksteder over hele Danmark.

Aut. taxa-montør
Lange Jørgensen forhandler,
monterer og servicerer bilvarmere fra Webasto og Eberspächer, lige som værkstedet
er specialist på alle former for
elektroniske systemer, klimaanlæg og auto-el.
- Hertil kommer, at vi er autoriseret værksted for indretning
af taxavogne, tilføjer direktør
Erling Christensen.
Værkstedskonceptet Bosch Car
Service dækker cirka 14.000
værksteder i 131 lande. Lange
Jørgensen ligger i tæt gå-afstand til IKEA og Rosengårdcentret. Praktisk når bilen er
til service eller reparation.

Bosch – Verdens største
Omkring hver anden personbil i
Vesteuropa er i dag en dieselmodel. Bosch begyndte som det første firma en serieproduktion af
indsprøjtningsdyser og - pumper til dieselbiler tilbage i 1927.
I dag er Bosch Verdens største
leverandør af dieselsystemer
med en markedsandel blandt
europæiske bilfabrikker på omkring 80 procent.
Lange Jørgensen beskæftiger
i dag 20 ansatte. Det skyldes
også, at virksomheden er dansk
importør og distributør af tyske
Lange Jørgensen Bosch Car Service · Ove Gjeddes Vej 14 · 5220 Odense SØ · Tlf. 66 15 88 88
www.langejorgensen.dk · langejorgensen@boschcarservice.dk
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TØM LAGERET

Grundet et stort nysalg har vi mange fine
indbyttede maskiner.
Maskinerne er top klargjorte
og sælges med op til 6 års nygaranti.
Indbyttet. 25 siders digital. Fuldfarve
Kopi, Print og scan til net & E-mail.
Som vist med fuld efterbehandling og
stor kassette.

25 siders A3 digital fuldfarve, kopi,
print, scan til net og e-mail. Med bord.

dEvELop
+250

Digital A3 kopimaskine med print.
Vist med tilbehør.

dEvELop
+163

dEvELop
+251

6 årS NygArANTI

6 årS NygArANTI

6 årS NygArANTI

fØR 69.900,nu

fØR 49.900nu

nu

19.995,-

Indbyttet. 45 siders digital. Fuldfarve
Kopi, Print og scan til net & E-mail.
Som vist med fuld efterbehandling og
stor kassette.

16.995,-

45 siders farve maskine. Fuldt udbygget med hæfte/fals efterbehandler
Perfekt print. 5 kassetter ialt.

dEvELop
+450

6 årS NygArANTI

fØR 79.900,-

fØR 129.000,nu

29.900,-

5.995,-

Indbyttede fuldfarve maskiner med
kopi, print og scan til net og E-mail.
Vist med tilbehør.

dEvELop
+451

6 årS NygArANTI

nu

fØR 19.995,-

49.900,-

dEvELop
+2235 bAsiC
6 årS NygArANTI

fØR 39.900,nu

9.995,-

konTAkT os foR ET TiLbud dER pAssER TiL diT bEhov

GULDFELDT A/S
Kontor & Data

Landsdækkende
service

www.guldfeldt.com

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

ALLE PrISEr Er EKSKL. MOMS

Altid den rigtige pris – fØRsTE GAnG!

