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Hvad vi ikke har, skaffer vi hurtigt og til en fair pris.
Ring eller kig ind. Vi elsker den personlige kontakt.

Karl Edvard Hansen
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Kurt Hardi
Journalist
Tlf. 40 37 39 14

Koblingsservice ApS
Spaantec har mange års brancheerfaring, dygtige

Vi sætter vores viden og knowhow i spil

Bakkevej
9 • 5750
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• 62teknologi,
62 13 52så
• www.midtfynsbremse.dk
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Leif Hansgaard
Journalist
Tlf. 20 12 09 18

Mandag-torsdag
kl. 7.15 - 16.30

Fredag kl. 7.15 - 16.00

Jacob Thomsen
Grafiker

spaantec.dk · info@spaantec.dk · Tlf. 6266 1822
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Uden forudgående aftale
er erhvervsmæssig
affotografering af magasinets
tekst og annoncer ikke tilladt.

Kære bilejer

Tryk:
PR OFFSET

SPAANTEC APS

Badeværelse Facaderenovering
Nybyg Trapper Tag
Trunderup Murer Forretning ApS
Falledvej 21, 5874 Hesselager

Stort og småt murerarbejde udføres
Tlf. 62 29 20 57
Mobil 20 26 60 57

Svarer
altid!

trunderupmurer@mail.dk
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En bil kræver pleje, hvis den skal
holde og driftsikkerheden skal
bevares. Så hvad enten det drejer
sig om reparation, service eller
f.eks. tjek før syn, er du meget
velkommen til at besøge vores
ROLFSMINDE FODER tilSIDE 23
værksted og få et uforpligtende
bud! Vi gør nemlig alt hvad vi kan,
for at yde en optimal service!

Bladet bliver også sendt til:
»Reklame, Nej tak«
i udvalgte måneder.

Kære bilejer

En bil kræver pleje, hvis den skal holde og driftsikkerheden
skal bevares. Så hvad enten det drejer sig om reparation,
serviceMed
eller f.eks.
tjek førhilsen
syn, er du meget
venlig
velkommen til at besøge vores værksted
Skov
Autotilbud!
og få et
uforpligtende
Vi gør nemlig alt hvad vi kan, for at yde en optimal service!
Med venlig hilsen
Skov Auto
Vi søger en dygtig
mekaniker!

Rødamsvej 5
5856 Ryslinge
Tlf.: 62671228
ryslinge@mail.tele.dk

Mandag
kl. 7.15
Fredag

Ny Mercedes-Benz eVito
100 % elektrisk. 100 % Mercedes-Benz.

Op til 265 km på en enkelt opladning. Hurtigladning fra 10 til 80% på 35 minutter (jævnstrøm)
Mercedes-Benz eVito er lige så praktisk, sikker og anvendelig, som du kender det fra vores øvrige Vitoer. Den har også samme store lastekapacitet og samme
komfort.
Med en enkelt opladning har den nye Mercedes eVito op til 265 km lokalt forureningsfri rækkevidde ved en fartbegrænsning på 120 km/t - og op til 314 km
rækkevidde, når fartbegrænsningen er 80 km/t.
eVito kan bestilles i længderne lang og ekstra lang. Med en lastrumsvolumen på hhv. 6,0m3 og 6.6m3 er der ingen begrænsninger af lastrummet, fordi
batterimodulerne er placeret under gulvet i bilen. eVito har en totalvægt på 3.200 kg, og nyttelasten er op til 855 kg1 for den lange version og op til 820 kg
for den ekstra lange udgave.
Dansk standard er lig med høj standard - meget høj!!
•
•
•
•
•
•
•

Distronic Plus inkl. aktiv bremseassistent
Præklimatisering af kabine
Mercedes me (3 års gratis tjenester)
Multifunktions læderrat
Elmotor med maks. 85 kW (116 hk)
AC-opladning 11 kW / DC-opladning 80 kW
Ladekabel type 2 (3x20A), 8 meter

ServiceLeasing (Erhverv)
eVito 112 Lang FWD Ksv
Førstegangsydelse 35.000 kr.
48 mdr. / 60.000 km

•
•
•
•
•
•
•

Batterikapacitet 60 kWh
Træthedsovervågning
Krom interiørpakke
Integreret vedligeholdelsespakke
Semi-automatisk TEMPMATIC klimaanlæg
Kombiinstrument med pixel matrix display
Audio 30

•
•
•
•
•
•
•

Dobbelt passagersæde
Gennemgående skillevæg
Igangsætningsassistent på skråninger
Komfort førersæde med varme
Rat med justerbar hældning og højde
Adaptivt stoplys
Og meget meget mere!

Vejl. pris fra

2.375

kr./md.

pchristensen.dk - 70 202 203
Krumtappen 20, 5260 Odense

pchristensen.dk/erhverv/mercedes-benz/evito/
Rækkevidde på én opladning for eVito dansk standard ved fartbegrænsning 120 km/t. Ved fartbegrænsning 80 km/t er rækkevidden 310 km. Mercedes-Benz eVito 112 Lang FWD Ksv med 60,0 kWh
brugbart batteri. Elektrisk forbrug ved blandet kørsel 25,3 kWh/100 km (WLTP måling. Forbrug kan ændre sig ved valg af evt. ekstraudstyr.). CO2-emission 0 g/km (lokalt, i forbindelse med kørsel). Grøn
ejerafgift 340 kr. pr. halvår. ServiceLeasing (Erhverv) på operationelle vilkår fra 2.375 kr./md. ekskl. moms. Leasingydelsen er inkl. service og vedligeholdelse. Leasingydelsen gælder for en leasingperiode
på 48 måneder, 15.000 km pr. år samt en engangsydelse på 35.000 kr. Etableringsgebyr 4.140 kr. inkl. panthaverdeklaration. ServiceLeasing tilbydes kun via Mercedes-Benz Finans og forudsætter positiv
kreditvurdering. Alle oplysninger er pr. 1. januar 2022. Der tages forbehold for fejl og/eller ændringer i specifikationer samt priser. Bilen kan være vist med ekstraudstyr.
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Forrygende (for)år for
home i Faaborg-Midtfyn

Kom godt hjem med din bolighandel
hos home i Faaborg og Ringe.
For to år siden overtog ejendomsmæglerne Daniel Qvist
Brodersen og Thejs Lund Davidsen home-forretningerne i
Faaborg og Ringe, og siden har
de ikke set sig tilbage.

De lokale home-folk gør meget
ud af samarbejdet mellem de to
butikker, som er til boligsælgernes fordel, fordi de får glæde af
deres større fællesmængde af
købere på boligjagt.

”Vi har fået en rigtig god start og
en helt fantastisk modtagelse af
kunder og lokale samarbejdspartnere,” fortæller indehaverne
Daniel Qvist Brodersen og Thejs
Lund Davidsen, som kender hinanden tilbage fra deres helt unge
år i ejendomsmæglerfaget.

Alle boligejere i Faaborg-Midtfyn er velkomne til at kontakte
de to home-butikker for en professionel, uforpligtende og gratis salgsvurdering.

Corona har, trods de triste omstændigheder, haft en positiv
effekt på boligsalget i 2020 og
2021, så de otte home-folk i de
to butikker har haft rigtig travlt.
”Samtidig har vi fået styrket vores markedsposition betydeligt,”
siger Daniel Qvist Brodersen.

”Vi gør meget ud fra at ’strikke’
et salgsforløb sammen, der matcher den enkelte kunde og deres
ejendom,” fortæller Daniel Qvist
Brodersen.
”Vi giver os tid til kunderne og
tager løbende temperaturen på,
hvordan det går med salget ved
at holde statusmøder – noget

som både kunderne og vi selv
sætter stor pris på.”

egen rådgiver,” slår de to indehavere fast.

home Faaborg og home Ringe
tilbyder også køberådgivning i
handler hos andre ejendomsmæglere.

”Vi lægger stor vægt på, at endnu flere købere og sælgere skal
komme ’godt hjem til med deres
boligplaner. Det er det, vi knokler for hver dag,” slutter Daniel
Quist Brodersen.

”Vores bedste råd er, at ingen
køber bolig uden at have deres

home Ringe · Algade 13A · 5750 Ringe · Tlf: 62624646
ringe@home.dk · home.dk/ringe
home Faaborg · Mellemgade 13 · 5600 Faaborg · Tlf: 63212700
faaborg@home.dk · home.dk/faaborg

Sikker fynsk
levering af
brændstof
Ole´s Olie forhandler fyrings- og
dieselolie af høj kvalitet.
I 1996 blev Ole´s Olie stiftet, og
det har udviklet sig meget siden
da, hvor de i dag er leverandør til
store dele af det fynske marked
til såvel private som erhverv.
Som noget nyt kan de nu også levere træpiller. I dag er seks medarbejdere beskæftiget i firmaet,
heraf fire chauffører, der har
travlt med at levere fyrings- og
dieselolie til de fynske kunder.
- Vi har vores base godt plantet
i det fynske, hvor vores tankog gasbiler har travlt med at

levere til vores mange kunder,
fortæller Mads Jensen. Vi leverer til både private og erhverv,
som værdsætter god kvalitet til
konkurrencedygtige priser. Her
leverer vi blandt andet også til
mange erhvervskunder, - landbrug, entreprenører og håndværksmestre, der har valgt at få
installeret eget tankanlæg, så de
kan tanke deres biler hjemmefra. Ellers har vi seks tankstationer rundt i det fynske, hvor
hvis man ønsker det, også kan få
kontokort til.

- Vores service sætter vi meget
højt og prismæssigt matcher vi
de andre på markedet. Vi er et
lille fynsk selskab, som har en
god og nær kontakt med vores
kunder. Det at kunderne kender
os er en ekstra styrke i kundeforholdet.

Hos Ole´s Olie forhandler de
også GTL, som er en ny diesel
udviklet af naturgas, og som er
uden bioethanol. Det er en renere og mere miljøvenlig diesel,
som ikke mindst bådfolket har
taget til sig. Den er nemlig både
lugtfri og soder ikke.

Damhusvej 16 · 5750 Ringe · Tlf.: 62 62 50 48
olesolie@oles-olie.dk · www.oles-olie.dk
4
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Frank A Busser
skal leve videre i
vores fars ånd
Mathias og Nicklas Andersen viderefører Frank
A Busser, efter deres far Frank Bjarne Andersen
afgik ved døden kort før jul – lige nu glæder de sig
over en utrolig opbakning og støtte fra chauffører,
kunder og andre busselskaber.
- Det er vigtigt for mig at nævne, at vi er utroligt glade for den
enorme opbakning vi har oplevet, efter vores elskede far gik
bort i november. Vores opgave
er nu at føre Frank A Busser videre i hans ånd, og det er en opgave, vi glæder os til.
Sådan siger Nicklas Andersen
efter hans far, Frank Bjarne Andersen afgik ved døden efter
kort tids sygdom i november
sidste år.
Nicklas viderefører nu det hæderkronede busselskab sammen sin bror Mathias og hustruen, Katrine, der kommer
til at stå for alle administrative
opgaver.
- Alt bliver ført videre i min fars
ånd. Det vil sige vi fortsætter
med eksempelvis weekendture,
lejrskolekørsler og pensionist-

ture, som altid har været en del
af vores populære repertoire.
Desuden nåede vores far også
at ansætte en medarbejder, der
specielt skal tage sig af udflugter for foreninger og virksomheder, hvilket er en investering,
vi forventer os meget af, fastslår
Nicklas Andersen.
Frank A Busser har igennem
de seneste år været igennem en
markant positiv udvikling, der
blandt andet betyder, at firmaet
i dag råder over 2 luksus-dobbeltdækkere med plads til henholdsvis 87 og 80 passagerer
samt 4 almindelige turistbusser
med plads til henholdsvis 58 og
53 passagerer. Dertil kommer to
minibusser, hvoraf den ene er en
nyere VIP-bus, Mercedes Sprinter, med plads til 20 passagerer.
6 chauffører er fast tilknyttet firmaet og dertil kommer en stor
mængde afløsere.

Afslutningsvis skal det nævnes,
at Bjarne Kaysen, der leverede en stor indsats under Frank
Bjarne Andersens sygdom, nu er

udnævnt som kørselsleder. Og
at Mathias Andersen stadig er at
finde bag rattet i busserne.

Nørremarken 22 · 5881 Skårup · Tlf: 62 26 30 00
info@frankabusser.dk · www.frankabusser.dk
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Den perfekte samarbejdspartner, når budskabet skal ud
Nima Reklame i Ringe har specialiseret sig i at
synliggøre budskaber inden for mange forskellige
brancher. Firmaet har en stor og stabil kundekreds
over hele landet – og er nu også aktiv i Svendborg.

Serigrafi i Svendborg

Som noget nyt kommer Nima
Reklame nu også til at beskæftige sig med serigrafi, da firmaet
har købt det tidligere SeriPrint i
Svendborg.
Det startede i det små i en garage i Kværndrup i 1994, og som i
alle gode historier voksede det
sig siden større. Og i 2001 etablerede Marianne og Flemming
Jensen Nima Reklame i Ringe,
som i dag har til huse på Bygmestervej 7.
Nima Reklame opererer inden
for mange felter, når det handler
om at skabe synlighed for kunderne.
- Vi laver alt lige fra bogstaver og
logoer i alle materialer, former
og farver, til bannere, flag, vejskilte og bandereklamer. Ligeledes tager vi os af storformatprint
og autoreklamer, hvor vi kan
folieindpakke alt fra varebiler,
hyrevogne og hele lastvognstog,
fortæller Flemming Jensen.

Skilte er også et stort område
for Nima Reklame, som bl.a.
betjener Skov- og Naturstyrelsen og mange andre offentlige
virksomheder. Og præcision og
fleksibilitet er nøgleord i samarbejdet med kunderne.
- Vi løser mange opgaver her og
nu, det kan for eksempel være
håndværkeren, der lige har fået
en ny varebil, som skal gøres
klar, siger Flemming Jensen.
Han fortæller videre, at den personlige kontakt med kunderne
er af afgørende betydning og
gør, at Nima Reklames kunder
vender tilbage, ligesom Flemming Jensen kan fortælle at
mere end 95 procent af alle tilbud, der gives, bliver til ordre.

- Vi har fået mange forespørgsler
om opgaver inden for det område, og da vi fik chancen for at
købe SeriPrint, slog vi til, fortæller Flemming Jensen.
Serigrafi er en
speciel trykmetode, der giver
mulighed for et
eksklusivt
og
unikt udseende,
og det kan trykkes på materialer som f.eks.
metal,
plast,
selvklæbende
folier,
karton,
frontplader og
andre emner til
industrien.
Marianne
og
Flemming Jen-

sen ser frem til nu også at løse
opgaver i Svendborg, hvor de
i øvrigt er bosiddende. Firmaet kommer til at bære navnet
Svendborg Serigrafi og Skilte.
- Vi forventer en god synergi
mellem vores to firmaer, og
samtidig kan vi oplyse, at Flemming Bay, som var medarbejder
hos SeriPrint, fortsætter i firmaet under det nye navn, fortæller
ægteparret.

Nima Reklame ApS
Bygmestervej 7 · 5750 Ringe · Tlf.: 62 27 23 30
Svendborg Serigrafi og Skilte
Græsholmevej 68 · 5700 Svendborg · Tlf.: 62 21 39 85
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Firma med fokus
på restprodukter
NLM VANTINGE A/S har stor succes med at
få de bedst mulige produkter ud af restaffald
– blandt andet til landets biogasanlæg.
Biogasproduktion er som mange ved en oplagt mulighed for
at reducere landbrugets miljøbelastning og samtidig levere
grøn energi til både landbrugsproduktionen og det omgivende samfund. Og står man som
biogasproducent og leder efter
en erfaren og professionel leverandør af produkter til optimering af proces og energiudbyttet
i sit anlæg, så kan det så absolut
anbefales at tage kontakt til firmaet NLM Vantinge A/S.
- Det er korrekt. Vi leverer en
lang række emner til optimering af proces og energiudbyttet
i biogasanlæg. Produkter som
skal passe til de enkelte biogasanlægs muligheder og forudsætninger, fortæller fabrikschef
Thomas Ågren.
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NLM Vantinge A/S har i dag
22 ansatte og i øvrigt så i øvrigt
dagens lys i starten af 80’erne.
Firmaet, der har specialiseret sig
i håndtering og forarbejdning af
diverse restprodukter, har i dag
også en afdeling i Frankrig. Udover produkterne til biogasanlæg leverer virksomheden også
bio-olier til teknisk anvendelse
og til produktion af biodiesel og
varme - samt et bredt udvalg af
effektive fodermidler, som alle
er udviklet med henblik på at
optimere husdyrenes sundhed
og landmandens økonomi.

- Vores aktiviteter vedrørende
håndtering af rest- og biprodukter stiller betydelige krav til
viden om produktionsteknik,
stofkemi, miljøbeskyttelse og de
komplicerede danske og europæiske afgifts- og miljølovgivninger. Vi har til opfyldelse af
disse krav ansat højt uddannede
medarbejdere med specialistviden, forklarer Thomas Ågren.

sammen med, at virksomheden
besidder en stor tværgående
viden om teknik, kemi, lov- og
miljøforhold, som løbende indlæres og vedligeholdes.

NLM Vantinge A/S arbejder i
dag over det meste af Europa,
hvilket blandt andet hænger

Blåkildevej 27, Vantinge · 5750 Ringe · Tlf.: 6266 1931
info@www.nlmv.dk · www.nlmv.dk

Stort lager har
skabt et forspring

Hjulene kører stadig i turbofart hos CARSTEN HOLM A/S, hvor første halvdel af året
er gået over al forventning og virksomheden har ansat yderligere seks medarbejdere.
Da Carsten Holm tilbage i 1979
stiftede virksomheden CARSTEN HOLM A/S, lagde han fra
starten en strategi, der gik ud på
altid at have et stort varelager. I
dag – 43 år senere og med sønnen
Ulrik Holm ved roret – har det
vist sig at være en yderst succesfuld strategi. Det er nemlig en af
årsagerne til, at den velrenommerede Ringe-virksomhed med
36 ansatte i dag ikke bare er kommet godt igennem corona-pandemien, men endda i regnskabet
for 2020/2021 kom ud med et flot
resultat før skat på knap 11 millioner kroner, hvilket var tre millioner højere end året før.

specialviden og knowhow, understreger Ulrik Holm.

en stor og trofast kundekreds,
forklarer Ulrik Holm.

En solid familieejet virksomhed

Flere nyansættelser
og fortsat vækst

- Det er et resultat, vi er meget
stolte over. Men udover det faktum, at vores store varelager har
haft stor betydning, så er det også
vigtigt at nævne, at et så flot resultat kun kan lade sig gøre med
dygtige og engagerede medarbejdere, som har en uvurderlig

- Derudover vil jeg gerne understrege, at vi går meget op i den
personlige kundeservice. Vores
mål er altid via tilgængelighed
og professionel rådgivning at yde
den optimale service for vores
kunder, hvilket i dag også er en af
grundene til, at vi har opbygget

Siden 1979 har CARSTEN HOLM
A/S forhandlet og produceret
standard- og specialtætninger til
hydrauliske, pneumatiske, statiske og roterende applikationer til
brug i selv de mest krævende miljøer i en lang række industrier i
Danmark og udlandet. Firmaet
leverer alt fra enkelte tætninger
til maskinreparation og prototyper til udviklingsprojekter til
tusindvis af pakninger til større
OEM-kunder – alle i høj kvalitet
og til konkurrencedygtige priser.

Travlheden betyder også, at virksomheden de seneste måneder
har ansat hele seks nye medarbejdere, både i produktionen og på
kontoret – et par af nyansættelserne skyldes dog, at mangeårige
medarbejdere er gået på pension.
I øjeblikket søger virksomheden

efter endnu en ny medarbejder,
nemlig en måletekniker til produktionen.
Afslutningsvist
understreger
Ulrik Holm, at det seneste års
hastige udvikling naturligvis er
positivt, men at det bygger på et
grundlag, der er opbygget stille og roligt over flere år, blandt
andet med investeringer i nyt
domicil og nyt, topmoderne maskineri.

Kielbergvej 16 · 5750 Ringe · Telefon: 62 62 52 55
holm@carstenholm.dk · www.carstenholm.dk
ERHVERV FYN · NR. 3 2022
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Kvalitetsfoder
Hos Rolfsminde Foder finder du fleksibilitet,
rådgivning og kvalitet.
Det er nu fire år siden, at Bitten
Skovgaard stiftede firmaet Rolfsminde Foder, og det har været
et firma i god fremdrift siden
starten. Det er en forretning, der
tilbyder dyrefoder til stort set alle
dyr som blandt andet heste, katte, hunde, kaniner og høns, - og
har også det mest nødvendige
tilbehør.
- Det er trofaste og kvalitetsbevidste kunder jeg har, og jeg har
ladet udvalget forme efter kundernes ønsker og behov, og i alle
prisklasser, fortæller Bitten Skovgaard.
- Da jeg startede var det med
tanken, at jeg kunne være mere
hjemme ved familien, og havde
nok forestillet mig, at jeg skulle
bruge omkring 25 timer ugentligt. Men nu er det nok nærmere
50 timer, som jeg bruger. Så der
er god gang i forretningen.

er meget populær. Er varerne
bestilt indenfor åbningstiderne,
så er det også pakket og klar til
afhentning samme dag. Varerne
kan afhentes på stort set alle tidspunkter på døgnet.
- Jeg skiller mig ud på rådgivningen. Jeg har en god faglig uddannelse i ryggen, og jeg holder
også gerne foredrag. Både selv,
men også med gæsteoplægsholder. Her er det hestene, der
har fyldt mest – men vi har også
holdt hønse- og kaninaften. Det
har desværre været svært under
corona, men håber på snart at
komme i gang igen.
Rolfsminde Foder har almindelig
tilpassede åbningstider og torsdag med sen aftenåbning, - og det
er meget populært.

Rolfsminde Foder har også en
webshop med Klik og Hent, som

Vi udfører store som små arbejdsopgaver inden for
alt med svejs i sort jern, rustfrit stål og aluminium
samt inden for pladebearbejdning, klip, buk og
fremstilling og montering af stålkonstruktioner.
Certificeret i henhold til DS/EN 1090-1.

Ørbækvej 832 · 5863 Ferritslev · Tlf.: 29 88 61 44
info@rolfsmindefoder.dk · www.rolfsmindefoder.dk

MULTIFLOWERS DESIGN

Hos Multiflower Design sætter vi en ære i
at yde en personlig betjening og gør det
altid med et smil.
Vores åbningstider i butikken er:
Mandag - onsdag 8.30-17.30
Torsdag - fredag 8.30 -18.00
Lørdag 8.30 - 14.00
Altid åben i Flowers By, vores døgnbutik

Kontakt os på
telefon: +45 6221 0287, mobil+45 4034 0287
eller e-mail: post@soerupsmede.dk
Sørup Smede A/S · Sørupvej 34 · 5700 Svendborg
soerupsmede.dk

10

ERHVERV FYN · NR. 3 2022

Multiflower Design · Villavej 1 · 5750 Ringe
Telefon: +45 62 62 13 40
info@multiflowerdesign.dk

Ordrerbogen har det fint
Trods det faktum, at stål er en af de råvarer der er ramt hårdt af prisstigninger,
så glæder NP-STÅL ApS ejer, Henning Foged sig over fortsat gang i hjulene.
Selvom jern og stål de seneste år
er steget med over 50 procent, så
er det stadig optimisme at spore,
når man taler med ejeren af den
velrenommerede Ringe-virksomhed, NP-STÅL ApS, Henning Foged:
- Vi glæder os over fortsat at
have en god ordrebog og dermed at have rigeligt at lave. Som
så mange andre virksomheder
er vi naturligvis udfordret på,
at vi skal forklare vores kunder
om de markante prisstigninger,
men da det jo ikke er noget, vi
selv er herre over, så er der forståelse for problematikken, siger Henning Foged.
Efter siden 2016 at have arbejdet
som projektleder og tilbudsgiver i NP-STÅL ApS fik han i 2021
muligheden for selv at overtage
virksomheden.

- Og selvom vi har været udfordret af både en epidemi og nu en
krig i Rusland, så vil jeg mene vi
foreløbig er kommet godt igennem de nye udfordringer, fastslår Henning Foged.
NP-Stål producerer alt i stål dog
primært trapper, stålkonstruktioner og altaner. Firmaet leverer
for det meste til byggebranchen,
men laver dog også en smule for
private.

siger Henning Foged og fortsætter:
- Samtidig benytter vi kun de
allerbedste materialer til vores
produkter. Vi har egen tegnestue, produktion og montageafdeling – og kan derfor stå inde
for ethvert trin i processen. Vores ca. 30 medarbejdere tæller
blandt andet klejnsmede, pro-

jektledere, ingeniører og tekniske tegnere, så vi altid kan sikre
kunden en løsning hvor design,
pris, samarbejde, og ikke mindst
vores konstruktioner, holder,
understreger Henning Foged.
NP-STÅL ApS har i øvrigt for nyligt ansat Peder V. Jensen som ny
projektchef og Phillip Wawrzonek som ny projektleder.

Et vigtigt mål er altid at udføre
arbejdet til tiden.
- Vi færdes i mange forskellige
brancher, hvor det at overholde
deadlines og tidsfrister ofte kan
være svært. Vi i NP-Stål gør en
ære ud af at levere til tiden, fordi
vi ved, hvordan byggeprojekter
ofte kan blive en tung affære,
hvis ikke tiden bliver overholdt,

Industrivej 16-18 · 5750 Ringe · Tlf: 22 56 90 17 / 22 56 90 18
henning@np-staal.dk· www.np-staal.dk
ERHVERV FYN · NR. 3 2022
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Bred palette af
tilbud indenfor
fritid og hobby
Dyrenes Verden Outdoor & Fritid er velassorteret
med alt til såvel husdyr som kæledyr.
Gennem de seneste syv år har
Dyrenes Verden Outdoor & Fritid haft til huse i de nuværende
lokaler i Svanningehuse ved
Faaborg, - og det har været en tid
i god fremdrift og med løbende
udvidelse af sortimentet, så det
dækker kundernes behov.

- Det helt store aktiv er selvfølgelig dyrene, og det med både
foder, godbidder og tilbehør, og
det er til alle dyr, at vi har og kan
levere, hvad der skal bruges.
Dyrenes Verden Outdoor & Fritid
har udvidet med en afdeling i Ringe. Her overtog de pr. 1. februar

- Vi lytter meget til vores kunder,
fortæller Anette Nielsen, der
sammen med familien driver firmaet, der har alt til alle slags dyr
såvel også til jagt som ridefolket,
- alt til friluftsmennesker. Vi kan
stå inde for det vi sælger og kan
give den rette rådgivning. Det er
gode kvalitetsvarer vi har på hylderne og til en fornuftig pris.

Rynkeby Gl. Mølle, og åbnede her
samme dag en afdeling i samme
koncept og med samme høje service som den allerede eksisterende butik. Butikken i Ringe vil have
åbent alle ugens dage.

Gennem webshoppen kan man
også bestille varer samt få rådgivning, og vi levere til hele landet
med gls. Det er også muligt at bestille til afhentning i enten butikken i Ringe eller i Faaborg.

Svanningehuse 31 · 5600 Faaborg · Tlf.: 30 96 26 76
Odensevej 67 · 5750 Ringe · Tlf.: 42 49 26 76
faaborg@dvof.dk · www.gbdv.dk

ÅBNINGSTIDER
1. APRIL til 31. AUGUST

Man-Fre.
Lørdag
Søndag

9.00 - 17.30
9.00 - 13.00
10.00 - 12.00
Lillestrand 3
5600 Faaborg
Tlf: +45 62 61 08 20

DIT MARINECENTER PÅ FYN

salg@baad-motor.dk
www.baad-motor.dk
www.mercuryparts.dk

NYHED

Se alle vores webshops
indenfor bådudstyr på:
www.marinebrands.dk
www.nautiskproshop.dk
www.columbusproshop.dk
www.mercuryparts.dk
www.baad-motor.dk

parts.dk
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Danmarks flotteste
udendørs storskærm!
Interaktiv AV-udstyr tilbyder kunderne en mobil storskærm på hele 21 kvadratmeter.
Til sommerens mange arrangementer kan Interaktiv AV-udstyr tilbyde deres kunder en
storskærm på 6x3,5 meter – altså 21 kvadratmeter. Det er en
mobil enhed på trailer, der kan
opsættes til alle udendørs arrangementer i forbindelse med ikke
mindst sommerens events.
- Det er storskærm, der kan tåle
vind og vejr, og som har en super god opløsning, - og kraftig
lysstyrke så den kan bruges selv
i højt solskinsvejr, fortæller ejer
Morten Skyttegaard Krebs, der
har drevet det sydfynske firma,
siden det blev startet i 2013.
- Vi kan levere lydanlæg efter
behov, og der kan også kobles
eksempelvis videokamera og
computer til skærmen. Så det er
en mobil skærm, der kan bruges
til stort set alle formål. Det gælder både på stadions, koncerter,
film- og TV-visning samt firmafester og andre arrangementer.

Firmaer kan også bruge den til
at vise levende reklamer og information til mennesker, der
kommer forbi.

Fyn, hvor de kan se hele forsyningsnettet samt et bagprojekteringslærred og projektor til
Svendborg Teater.

- Storskærmen, er naturligvis
godkendt af Dansk Teknologisk
Institut, så du som arrangør
undgår at skulle ansøge din
kommune om tidskrævende
byggetilladelse, og er allerede
booket ud til flere arrangementer i sommer. Blandt andet til
visning af cykelløbet Tour de
France, men vi har stadig ledige
pladser i kalenderen, så hvis du
sidder med en god idé, siger du
bare til, så finder vi en teknisk
løsning, fortæller Morten.

Så skal man enten købe eller
leje til et bestemt formål, så er
Interaktiv AV-udstyr den rette at henvende sig til. Det er et
topprofessionelt firma, der med

base i Svendborg, har opgaver
over hele landet. Firmaet drives
af Morten Skyttegaard Krebs,
der har over 20 års erfaring med
elektronik, billede og lyd og er
oprindelig uddannet radiomekaniker, men har udelukkende
siden år 2005 beskæftiget sig
med professionelt AV-udstyr.

Interaktiv AV-udstyr er også specialister i lyd- og lysanlæg, og har
installeret i blandt andet Svendborg Idrætscenter, GOG-Arena
og på Ryslinge Højskole. Firmaet arbejder med hele spekteret
indenfor AV-udstyr og f.eks. har
de lavet videovægge til Energi

Grønlandsvej 2 · 5700 Svendborg · Tlf. +45 22 60 60 14
kontakt@inter-aktiv.dk · www.inter-aktiv.dk
ERHVERV FYN · NR. 3 2022
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Stor efterspørgsel
på svensk
kvalitetsprodukt
Thomas Rasmussen fra TR VVS & Energiteknik har pt.
forrygende travlt med installering af varmepumperspecielt en af slagsen er yderst populær hos kunderne.
Tusindvis af danske boligejere
overvejer i øjeblikket om tiden
er kommet til at skifte olie- eller
gasfyret med en varmepumpe.
Ønsket om at spare op til 70 procent på varmeregningen er ikke
blevet mindre, efter at krigen i
Ukraine nu betyder voldsomme
prisforhøjelser på olie og gas.
Et af de steder, hvor man kan
være 100 procent sikker på at
møde en ekspert, hvis man ønsker at få installeret en varmepumpe, er hos Rudkøbing-firmaet, TR VVS & Energiteknik.
- Ja, vi installerer over 50
pumper om året, og det tal
er stigende grundet den øjeblikkelige udvikling på ener-

gimarkedet. Heldigvis har vi en
stor lagerbeholdning, fortæller
indehaveren af firmaet, Thomas
Rasmusen.
En af årsagerne til, at flere og
flere kunder benytter TR VVS &
Energiteknik er blandt andet, at
Rudkøbing-firmaet kan tilbyde
sine kunder en varmepumpe
med 15 års garanti.
- Ja, det er en model fra det svenske firma CtC, der er kendt for at
levere produkter i allerhøjeste
kvalitet med meget lang levetid. Hvis kunden sammen med

varmepumpen tegner en service-ordning med alle reservedele og arbejdsløn indeholdt, så
er der garanti på CtC-produktet
i helt op til 15 år, understreger
Thomas Rasmussen.
En anden grund til TR VVS &
Energiteknik’s succes er, at firmaet tilbyder en såkaldt totalløsning.
- Vi hjælper kunden med at udvælge den rigtige pumpe, vi
sørger i for bortskaffelsen af det
gamle anlæg og så sørger vi naturligvis for selve monteringen.

Og skulle der
være kunder,
der er lidt usikre
på selve ansøgningen om økonomisk tilskud,
ja så rådgiver
vi også gerne
på det område,
lover Thomas
Rasmussen.
TR VVS & Energiteknik har
blandt andre samarbejde med
GASTECH ENERGI og udfører i
øvrigt alt andet VVS-arbejde.

Ellehaven 1, 5900 Rudkøbing · Tlf.: 60243747
thomas@tr-vvs.dk · www.tr-vvs.dk

Overfladebehandling
– vi tilbyder forskellige former
· Industrilakering
· Water-jet afrensning med 1.000 bar
& 3.000 bar anlæg
· Sponge-jet afrensning
· Glasblæsning
· Vådlakering / Sandblæsning
· Mobil overfladebehandling
· Rør afrensning
· Kompositbelægning

· Kunstoftbelægning
· Aut. entreprenør til påførelse af
brandhæmmende maling
· Tankcoating
· FROSIO inspektør
· Medlem af Teknologisk Partnerskab
· Certificeret efter Achilles JQS
· Overfladebehandling i henhold til
ISO 12944 & Norsok M-501

Gemalvej 15, Kirkeby · 5771 Stenstrup
Tlf. 65 26 26 26 · fyns-coating@fyns-coating.dk
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10 års jubilæum
Tænk at det er 10 år siden vi startede for os selv…
- Efter en stille periode under
COVID19 glæder vi os nu over, at
der er ved at komme godt gang i
biksen igen. Man kan sige, at Jill
og Linda nu for alvor stempler
videre…

graveringer, vi har også en lasergraveringsmaskine som vi også
bruger til glas-graveringer og
gravering i træ-figurer og der er
næsten ingen grænser for, hvad
den kan, fortæller Jill Foged.

Sådan lyder ordene fra indehaveren af SYDFYNS STEMPEL &
GRAVERING, Jill Foged.

En anden populær ydelse hos Jill
og Linda er tryk på tøj.

Hun passer sammen med Linda
Foged Andersen til daglig den
populære butik, hvor der eksempelvis tilbydes alle former
for tøjtryk, labels, streamers,
bildekorationer og gravering af
pokaler, sølvtøj og CE-skilte.
-Ja, vi laver graveringer både
med diamantridsning og dybe

- Ja, det kan eksempelvis være
sportstøj med sponsorlogo +
navn og nummer – hold trøjer
til klubber eller firmaer eller
måske blot en ”for-sjov-t-shirt”.
Men uanset hvilke opgaver folk
står overfor, så kontakt os – så løser vi i fællesskab opgaven, lover
Jill Foged.

Vestergade 32F · 5700 Svendborg
Tlf: Jill 21 80 72 43 · Linda 24 20 12 43 / 22 79 86 84
jill@sydfyns-sg.dk / linda@sydfyns-sg.dk · www.sydfyns-sg.dk
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Automesteren har travlt
Faaborg Autoteknik er
blevet en del af Oskar
Biludlejning.

Når man afleverer sit køretøj
hos Faaborg Autoteknik / Automester E+ til service, reparation
eller andet, - så er bilen i kyndige
hænder. Det er et autoværksted
med høj faglighed og ekspertise
til at kunne servicere alle bilmærker. I øjeblikket er to svende og en lærling beskæftiget på
værkstedet, - og når den rette
mekaniker melder sig, - så er der
fast arbejde til endnu en dygtig
svend.
Faaborg Autoteknik, der er et
E+ automesterværksted, hvilket
betyder, at de er et certificeret
værksted med uddannet personale til også el og hybridbiler.
Som en del af E+ har de også fået
opsat en ladestander, som kan
benyttes af alle, der ønsker at
tanke el på deres køretøj.

- Vi har gennem det seneste år
været en del af Oskar Biludlejning, fortæller Mona Jensen, der
styrer det administrative. Det er
gået rigtig godt, og der er en stigende del kunder, der benytter
sig af dette. I øjeblikket har vi to
flyttebiler, en varebil og to per-

Faaborg Autoteknik

sonbiler, - og her udvider vi bilparken stille og roligt i takt med
efterspørgslen.
- Her på værkstedet har vi en
stab af kompetente medarbejdere, som står på spring for at
hjælpe kunderne hele vejen. Vi

er nemlig løbende under uddannelse, så vi hele tiden er opdaterede omkring udviklingen, så vi
dermed bliver endnu bedre til
vores arbejde.

Assensvej 87D · 5600 Faaborg · Tlf.: 20 13 62 24
post@faaborgautoteknik.dk · www.faaborgautoteknik.dk

LK SERVICE - RULLENDE VÆRKSTED
• varevogne
• lastbiler
• hydraulik
• landbrugsmaskiner
• entreprenør maskiner
• smedearbejde

RING TIL OS PÅ TELEFON

28 14 03 80
Vi tilbyder
et 680 m2 stort værksted
med udstyr og maskiner
til at varetage netop
din opgave.

• servicering af løftegrej
• montering af PVCplader
• service & rep. af
klima- & aircondition
• NYT: dækcenter

Find os på
Facebook

LK Service v/ Lars Kristensen · Højgårdsvej 9 · 5750 Ringe · Mail: kontakt@l-k-service.dk
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Industrilakering
i højeste kvalitet

P.E. Andreassen A/S nærmer sig 75-års jubilæum med fuld damp på kedlerne.

Leder man efter en professionel
partner til varetagelsen af industrilakering, så kan det så absolut
anbefales at tage kontakt til P.E.
Andreassen A/S med hovedsæde
i Ringe.
Det hæderkronede firma, der til
næste år kan fejre 75-års jubilæum, har for tiden fuldt tryk på
kedlerne ikke mindst grundet
den øjeblikkelige travlhed inden
for byggebranchen.
- I det hele taget er der mange
brancher, der har travlt for tiden,
siger indehaver René Andreassen
og fortsætter:
- En af grundene til vores succes,
er at vi har et moderne anlæg til

udførelsen af alle former for industrilakering, om det drejer sig
om vådlakering, pulverlakering,
sandblæsning eller slyngrens.
Store emner er ikke noget problem for os, vi kan håndtere emner på op til 4 meter i bredden,
3½ meter i højden og helt op til
16 meter i længden, afhængigt
af, hvilken form for overfladebehandling der ønskes og er krav fra
slutkunden.

indenfor reklame på f.eks. biler.
Blandt andet kan vi, ud over den
almindelige autoreklame, tilbyde
montering af solfilm eller sågar
folieindpakning af hele bilen. Vi
har vores egen folieplotter, og kan
derfor også færdiggøre produkterne hurtigt, fastslår René Andreassen.

P.E. Andreassen A/S råder samtidigt over et moderne laboratorium, hvor firmaet udfører de
nødvendige tests for at sikre sig,
at kvaliteten er i orden. Samtidig
sikrer virksomheden sig også, at
den hele tiden har de dygtigste
medarbejder, således at kunderne
altid får de bedste løsninger.

P.E. Andreassen A/S medarbejdere er også specialister i produktionen af skilte og piktogrammer.
- Vi har en moderne skilteafdeling
med fagligt dygtige og kreative
medarbejdere. Derfor tilbyder
vi mange forskellige løsninger

Krogagervej 3 · 5750 Ringe· Telefon: 62 62 14 01
ra@peamaler.dk · www.pe-andreassen.dk
ERHVERV FYN · NR. 3 2022
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BOOK ET MØDE
RING I DAG PÅ 60 62 11 03

NYT TAG ELLER RENOVERING
AF DET GAMLE?

Vi rykker ud overalt i landet
med råd, vejledning og tilbudsgivning omkring løsninger med
tagpap og grønne tage.

Tagpap – en holdbar og smuk løsning
Tagpap kan benyttes på alle typer af tag og
tagkonstruktioner. Et tagpaptag er stærkt og
giver større arkitektonisk frihed end de fleste
andre tagmaterialer.
Renovering af tag
En renovering kan forandre bygningens
udseende fuldstændigt og samtidig give
mulighed for et “sundhedstjek”, så fx utætheder opdages i tide eller merisolering bliver
en del af den nye tagløsning.

Garanti og økonomi
Et tagpaptag af kvalitetsprodukter i den
rigtige håndværksmæssige udførelse er en
langtidsholdbar løsning. Derfor kan vi give
15 års garanti på jeres tagpaptag. Et tagpaptag kan udføres på samme prisniveau
som andre typer af tage.
Phønix Tag
Phønix Tag er en landsdækkende tagkæde
med en stærk lokal forankring. Vi samarbejder med lokalmiljøet og kan samtidig trække
på erfaring og ekspertise fra hele landet.

18
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PHØNIX TAG Svendborg A/S · Norgesvej 15 · 5700 Svendborg
Tlf. 60 62 11 03 · svendborg@phonixtag.dk · phonixtag.dk

SE
REL
PA

NING
PAS
TIL

ENERGI
BE
S

Grønt tag
Et grønt tag er ikke bare smukt at se på det.
Det medvirker også til et bedre indeklima,
da sedumdækket isolerer effektivt mod både
kulde og varme. Derudover beskytter det

taget mod solens UV-stråler og forlæmger
dermed tagets levetid.
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Det koster ikke noget at kontakte os, når I har overvejelser
omkring jeres tag.

E N DE E NE

Elvirksomhed klar til
alle typer opgaver
Espe & Gestelev EL-Forretning ApS har netop
fejret 75-års jubilæum – på et tidspunkt,
hvor virksomheden kører i højeste gear.
Står man med en større eller
mindre elopgave og er på kig
efter en velrennomeret og professionel samarbejdspartner, så
kan det så absolut anbefales at
tage kontakt til virksomheden,
Espe & Gestelev EL-Forretning
ApS, der har adresse i Ringe.
Det hæderkronede firma, der
for nylig kunne fejre 75-års jubilæum, servicerer både virksomheder og private, og med sine
17 dedikerede ansatte er elektrikerne her klædt på til alle typer
elopgaver. I øvrigt kunne en af
virksomhedens kontoransatte,
Helle Nielsen, i forbindelse med
75 år jubilæet, fejrer sit 25-års jubilæum.

bestræber sig altid på at levere en god service til aftalt tid.
Vi servicerer både den private
husstand, kontorer, butikker,
boligforeninger, produktionsfabrikker samt andre virksomheder. Og vores servicevogne er
udstyret med værktøj til enhver
opgave, fortæller direktør og indehaver, Christian Aksglæde.

Virksomheden, der så dagens lys
i august 2000, er en fusion af to
ældre firmaer.
Espe El-forretning blev startet af
Svend Aage Jensen i 1950’erne og
Gestelev El-forretning af Laurits
Frederiksen i 1930`erne.

- Nævnes skal det også, at den
personlige kundeservice altid er
i fokus hos os. Det er vigtigt for
os at kunden står tilbage med en
rigtig god oplevelse og høj håndværksmæssig kvalitet, leveret af
vores dygtige medarbejdere, understreger Christian Aksglæde.

Espe & Gestelev EL-Forretning
ApS har i dag 17 ansatte, hvoraf
fire er lærlinge - og råder samtidig over en fysisk butik, der er
beliggende på adressen, Skovvej
3 i Ringe. Vores lærling Jonathan
har i øvrigt lige deltaget i DM i
skills for elektrikere – og fik flot
3. plads.

- Vi har ry for at være en pålidelig og ansvarsbevidst samarbejdspartner. Vores elektrikere

Skovvej 3 · 5750 Ringe · Telefon: 62 66 12 20
espe-el@espe-el.dk · www.espe-el.dk

Effektiv behandling af fliser og tage
Fyns Algerens leverer kvalitet når der skal algebehandles.
Står man her efter vinter og tidligt forår og skal have renset fliser, tag eller facade, - så kan man
trygt henvende sig til Fyns Algerens, der med kvalitet i arbejdet
sikrer den rette og effektive behandling til et godt resultat.
Fyns Algerens, der blev stiftet
i oktober 2020, henvender sig
til såvel private som erhverv og

udfører primært opgaver i det
fynske og på øerne samt i trekantsområdet. Firmaet udfører
opgaver med fliserens, tagrens
samt behandling af tage og facader.
- Jeg havde lyst til et skift i karrieren, fortæller Mads Dupont Nielsen, der er uddannet tømrer, og
samtidig havde jeg lysten til at

blive selvstændig indenfor algebehandling. Så da muligheden
bød sig, - så var det tiden at starte
for mig selv. Jeg har allerede en
god erfaring i at udføre opgaverne, og jeg kan kun mærke en stigende tilgang af kunder.
Hos Fyns Algerens bliver reglerne fulgt til fulde, og der bruges
kun miljøgodkendte midler, når

der skal algebehandles. Efter algebehandling af tage, så bliver
tagrender også suget så al overskydende væske bliver fjernet.
Ønsker man et uforpligtende tilbud på tagrens, fliserens, facaderens eller algebehandling af tage
eller fliser, så er man altid velkommen til at henvende sig.

Hestehavevej 41 · 5792 Årslev · Tlf.: 20 81 95 58
kontakt@fynsalgerens.dk · Følg os på facebook Fyns Algerens
ERHVERV FYN · NR. 3 2022
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De smukkeste blomster
til enhver lejlighed
Stor aktivitet i den anerkendte blomsterbutik
Multiflower Design i Ringe, hvor kundernes lyst til
at forkæle med de smukkeste buketter stadig er
uforandret.
Covid19-krisen lærte danskerne,
at en blomsterhilsen kan være
en tiltrængt lysstråle i en ellers
mørk tid, hvilket gjorde at blomsterbutikkerne i denne hårde tid
fik meget travlt.
- Det var dejligt at opleve den
store interesse for at sende blomsterbuketter. I dag glæder vi os
over, at den store travlhed stadig
er aktuel, fortæller indehaveren
af den populære blomsterbutik
Multiflower Design i Ringe, Vibeke Albjerg Kristiansen.

Hun startede sin forretning op
i år 2000 på Bjertevej i Rudme,
men flyttede siden til den nuværende adresse Villavej 1 i Ringe,
hvor der i dag er i alt 5 ansatte.
Her har butikken nu ligget i 12
år. Siden opstarten har kvalitet
og godt håndværk altid været i
fokus.
- Vi dyrker selv 30-40 procent af
vores blomster om sommeren og
cirka 90 procent af det grønne.
Fra 1. juli til 1. oktober.
Hun og hendes dygtige kollegaer har ud over dagligdagens salg
også stor erfaring i blomsterbinding af elegante brudebuketter
og smukke begravelsesbinderier.

MULTIFLOWER
DESIGN

- Ja, vi har et bredt udvalg af
smukke buketter til enhver anledning. Vi tilpasser bukettens
farvevalg ud fra sæson, den aktuelle trend og kundens ønsker.
Det skal nævnes, at vi har et stort
udvalg af spændende planter,
specialplanter og flotte skjulere
samt lidt brugskunst, ligesom vi
kan tilbyde et bredt udvalg af vin,
spiritus, øl, chokolade og mange
andre lækkerier.

vi lave enkle, smukke og unikke
dekorationer som passer til den
enkeltes behov. Vi laver også en
del til virksomheder. Vi tilbyder
morgenleveringer, og ellers leverer vi blomster ud med deadline
kl 14.00 samme dag.

- Samtidig har vi blomsterdekorationer til enhver lejlighed. Vi
skaber flotte blomsterdekorationer i form af borddekoration,
buffetdekoration og sammeplantninger. Uanset hvilken
anledning kunden står i, så kan

Villavej 1 · 5750 Ringe · Telefon: 62 62 13 40
info@multiflowerdesign.dk · www.multiflowerdesign.dk

LTC Maskinfabrik A/S

Din Professionelle maskinfabrik

– spåntagende bearbejdning i
diverse stål & plast materialer.
En moderne maskinfabrik som råder over et
bredt udvalg af CNC maskiner:
· Automatdrejning
· Bearbejdningscentre
· CNC maskiner

Skiltefirma med speciale i
holdbare udendørsløsninger
Picto Sign er et skiltefirma der i mange år
har beskæftiget sig med salg af skilte i hele
Danmark, og kan levere et holdbart produkt
lige efter kundens ønske.
Vi kan blandt andet tilbyde:

Piktogram-skilte
og funktionelle
skovskilte

LTC Maskinfabrik A/S · Ørbækvej 893 B · 5863 Ferritslev
Tlf.: 65 38 39 00 · E-mail: info@ltc-maskinfabrik.dk
www.ltc-maskinfabrik.dk
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Kortborde
strørrelse A3 i
galvaniseret stål

Facadeskilt til
butik, kontor,
byggeplads

Krogagervej 3 · 5750 Ringe · Telefon: 62 62 14 01
lm@peaskilte.dk · www.pictosign.dk

Moderne virksomed med
speciale i drejning og fræsning
Godt samarbejde med kunderne, kvalitet og et effektivt produktionsapparat
er kodeordene i virksomheden, Spaantec ApS.
Leder man efter en virksomhed, der kan udføre professionel CNC- drejning, fræsning og
slibning, så bør man så absolut
vende blikket mod Ringe-virksomheden, Spaantec ApS.
Siden 1986 har det familiedrevne firma, der i dag også leverer
til store dele af Europa, via højt
kvalificerede medarbejdere leveret komponenter til virksomheder indenfor blandt andet

automatiserings-, bil- og fødevareindustrierne.
- Og i dag glæder vi os over, at
vi er kommet fint igennem Covid19-krisen og hjulene igen
kører i et højt tempo, siger indehaver Erik Snedevind, der
driver virksomheden sammen
med hustruen, Jane Snedevind.
Spaantec ApS, har stor ekspertise i CNC-bearbejdning

af komponenter i metaller,
herunder stål og rustfrit stål,
samt plast. De færdige emner
er fremstillet med meget stor
præcision, og har en ensartet
høj kvalitet. Produktionsapparatet er optimeret til en høj
effektivitet, og komplicerede
emner bliver produceret problemløst. Men det er ikke kun
kvalitet og et effektivt produktionsapparat, der er nøglerne
til firmaets succes:

- Nej for os handler det også om
er det gode samarbejde med
kunderne. Vi er grundlagt på
værdierne omkring faglig dygtighed, redelighed og en fleksibel og åben indstilling til kunder
og opgaveløsning. Samtidig har
vi høje krav til egen rådgivning,
løbende optimering og kvalitetssikring og opfølgning af leverancer – en professionalisme,
der giver tilfredse kunder, understreger Erik Snedevind.

Langgade 18, Espe · 5750 Ringe · Telefon: 62661822
info@spaantec.dk · www.spaantec.dk
ERHVERV FYN · NR. 3 2022
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Grønnehave
Strand Camping
Grønnehave Strand Camping er ægte camping
med havudsigt, natur og afslapning i centrum.
En velrenommeret campingplads, der er omgivet af skov,
mose, mark og strand, og som
er placeret direkte ud til Storebælt med fantastisk udsigt
til broen og bæltet. Vi blev en
af fem finalister ud af over 150
nominerede til Danish Camping Award i kategorien Klassisk Camping 2022.
Campingpladsen råder over 11
hytter i tre forskellige kategorier – alle med udsigt til Storebælt – en stor og hyggelig teltplads og ca. 180 strømpladser,
hvoraf langt størstedelen har

udsigt til Storebælt.
Vi ligger få minutter nord for
Nyborg og 20 minutter fra Kerteminde og er lettilgængelig
fra motorvejen. Faciliteterne
er altid pæne og rene og bliver
løbende vedligeholdt.
Tour de France kommer til Nyborg 2. juli, så husk at booke
plads allerede nu.
Vi glæder os til at byde dig
velkommen. Se mere på
www.gronnehave.dk.

Regstrupvej 83 · 5800 Nyborg · Telefon: 65361550
info@gronnehave.dk · www.gronnehave.dk
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Erhvervsleasing - det er lige os
Vi gør det helt enkelt og har hurtige svartider.
Som ét af markedets ledende selskaber inden for leasing af udstyr til brug for person- og godstransport
tilbyder vi altid:
•
•
•
•
•

Konstruktive og fleksible aftaler – også i svære tider!
Tilgængelighed 24-7
Konkurrencedygtige vilkår
Specielle løsninger og ”pakker” til din virksomhed
Intet bureaukrati

Bo Aagaard
Kundechef
Mobil: 21 72 55 07

Claus K. Nielsen
Kundechef
Mobil: 21 43 45 40

Morten Larsen
Direktør
Mobil: 23 30 03 50

Dannebrogsgade 1 5000 Odense C Tlf: 59 48 95 55
info@nordfynsfinans.dk nordfynsfinans.dk
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www.guloggratis.dk · Gul og Gratis 3

LØRDAG 29. JANUAR 2022

I vandhanevand er der oxidanter.
I ioniseret vand er der livsvigtige antioxidanter ...
Fakta om ioniseret drikkevand: Ioniseret vand er basisk, har mindre molekyleklynger end vandhanevand (fylder mindre), det er negativt ladet, er fyldt med
antioxidanter, og er renset gennem et
kulfilter. Ioniseret vand bliver brugt på
sygehusene i flere asiatiske lande, bl.a i
Japan, hvor hver femte husstand har et
ioniseringsapparat til deres drikkevand.

Alle levende væsner er skabt til at drikke
det vand, som løber i den lokale å, bæk,
flod eller sø. Og det vand har en noget andet struktur og ladning, end det manipulerede positivt ladede vandhanevand har.
Cellerne i kroppen ligger i en cellemembran, som er positivt ladet. Bl.a derfor er
det smart at drikke negativt ladet ioniseret vand, da det derved nemmere kan
trænge ind i cellerne og hydrere din krop.

Lars Kirkegaard har solgt vandioniseringsapparater de sidste 5 år,
da han selv har gode erfaringer med
at drikke ioniseret vand.

Søren Caspersen fra Stenstrup udtaler:

“Efter at jeg er begyndt at drikke ioniseret vand, så er min psoriasis forsvundet, de fleste af mine led- og muskelsmerter er væk, jeg kan igen tåle
hvedemel, pizza og fastfood, tager ikke mere smertestillende og gigtmedicin,
smerter efter flere diskusprolapser er væsentlig aftaget, kan igen bare stå
op om morgenen og gå i gang! Er iøvrigt førtidspensionist på 20. år med en
uafklaret sygejournal. Endelig noget der har en positiv virkning!”

Installer et avanceret drikkevandsfilter, og slip for alle sprøjtegifte, Pfos, medicinrester, mikroplast og hvad mennesket ellers har
forgiftet grundvandet med! Renser alt væk, som er større end 0,0001-8 mikron… (afhængig af slut-membranen)!
Kan også nemt kombineres med et ioniseringsapparat - hermed det ultimative drikkevand!

Ioniseret Vand ApS
Industrivej 14
5762 Vester Skerninge
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Tlf.: 26 20 44 92
www.ioniseretvand.dk

Stærk partner
holder bilen
kørende
Holm´s Auto har erfaring og ekspertise
til at klare alle bilmærker.
Kører man ind til Holm´s Auto
for at få sit køretøj serviceret
eller repareret, så er man på
et topmoderne autoværksted,
der både har udstyret og ikke
mindst mange års erfaring i at
arbejde med biler af alle mærker. Holm´s Auto har også netop kunnet fejre 20 års jubilæum som en del af at være med
i AutoPartner, der er en landsdækkende dansk ejet kæde.
- Vi kan det hele her, siger Kim
Philip Holm, der udover ham

selv har en svend og en lærling
beskæftiget. Vi er også uddannede el og hybrid teknikere, så vi
er et certificeret autoværksted til
at kunne servicere og reparere
el og hybridbiler, hvor vi også er
fuldt opdateret med udstyr til at
kunne klare dette.

godkendt. Her kan de på
autoværkstedet klargøre
med de mangler, der har
været, - og så godkende
køretøjet som synet.

Holm´s Auto er også et autoriseret ”omsynsværksted”, hvilket
betyder at de er godkendt af Trafikstyrelsen til at kunne foretage
reparationer på biler, der har været til syn, hvor de ikke er blevet

Holm´s Auto

Industrivej 9 · 5792 Årslev · Tlf.: 65 992 992
kim@holmsauto.dk · www.holmsauto.dk

Vi er en af landets førende virksomheder
inden for professionel overfladebehandling
– med mere end 70 års erfaring og virke.

Vi tilbyder:
· Pulverlakering
· Vådlakering
· Sandblæsning
· Facadeskiltning
· Autoreklame

· Pyloner
· Serigrafi
· Komposit
· Brandmaling

Krogagervej 3 · 5750 Ringe · Telefon: 62 62 14 01
ra@peamaler.dk · www.pe-andreassen.dk
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Velkommen til Audi Approved :plus

Køb af en brugt Audi skal være en lige så
god oplevelse, som køb af en ny Audi.
Audi Approved :plus er din garanti for, at du får en ny brugt Audi, der kører som en drøm og giver dig en stribe suveræne
fordele med i købet. Hos Audi Odense er tillid og tryghed nogle af de væsentligste parametre ved et bilkøb - særligt
når det drejer sig brugte biler. Derfor forhandler vi kun brugte biler vi kan stå inde for. Det vil sige biler som har en fuldt
stemplet servicebog og er vedligeholdt efter alle Audis forskrifter. Ydermere har ingen af vores biler været udsat for større trafikskader, ligesom vi sikrer at alle biler, der er solgt fra Audi Odense, er fri for pant og hæftelser. Alle brugte biler
gennemgår et omfattende 80 punkts check. Det sikrer at bilens kvalitet er helt i top.

Audi A4 1,8 TFSi 120 S-line Avant multitro.

UDSTYR: S-Line, Aut.gear/tiptronic, Alufælge, Aftageligt Træk, 2 zone klima, Fjernb. c.lås, Kørecomputer,
Infocenter, Startspærre, Auto. nedbl bakspejl, Udv. temp
måler, Regnsensor, Sædevarme, El indst. forsæder, 4x
el-ruder, El-spejle m/varme, Parkeringssensor (bag),
parkeringssensor (for), Adaptiv fartpilot, Bluetooth,
Musikstreaming via bluetooth, Armlæn, Bagagerumsdækken, Kopholder, Læderindtræk, Læderrat, Xenonlys,
Airbag, Abs, Antispin, Esp, Servo, Vognbaneassistent,
Tonede ruder.

Modelår: 2015, Km: 99.000
Brillantsort .................................... kr.

219.900

Audi Q2 35 TFSi Prestige S tronic

Audi e-tron 55 Advanced quattro

UDSTYR: Plus selection (Matrix LED-forlygter og LED-

baglygter, Komfortnøgle, uden safelock, Elektrisk bagklap), 3-eget multifunktionslæderrat plus, Apple Carplay,
Anhængertræk, forberedelse, Assistentpakken Parkering, Parkeringssensor for og bag, Bakkamera, Audi adaptiv hastighedsassistent, Audi hold assist, Audi phone box
light, Blade i manhattangrå metallak, Børnesædefastgørelse ISOFIX, på passagersædet, Dekorindlæg, Sølvgrå
diamantlak, Førerinformationssystem med farvedisplay,
Infotainmentpakke connectivity, Isofixbeslag og Top
Tether på bagsædet, Komfortklimaanlæg - 2 zoner, Komfortpakke plus, Letmetalfælge, 5 dobbelteget design, 7,
0Jx17, 215/55 R17-dæk, Midterarmlæn foran, Panellister med aluminiumsindlæg, Radiomodtagelse, digital,
Splitbagsæde 40:60, Sædevarme
Modelår: 2021, Km: 19.000
Gletcherhvid metallak ...................... kr.

344.900

Vi får hele tiden nye brugte Audi ind. Har du spørgsmål om vores brugte biler,

Assistentpakke City som indeholder: Vejkrydsassistent, Vognbaneskiftadvarsel (blindvinkels assistent), Udstigningsadvarsel, Assistent til registrering af
tværgående trafik bagved, Audi pre sense front, Audi pre
sense rear, Audi pre sense 360.
Assistentpakke Tour som indeholder: Adaptiv kørselsassistent (fartpilot), Vognbaneføringsassistent, Hastighedsbegrænser, Effektivitetsassistent, Undvigeassistent, Drejeassistent, Audi pre sense front, Nødsituationsassistent.
ØVRIGT UDSTYR: Læderindtræk Valcona, Virtuelle
sidespejle, Loftbeklædning i sort stof, Navigation, Anhængertræk, Lakeret paneler, 360° kamera, Parkeringssensor for og bag, Orange Bremsekalibre, Komfortnøgle
+ Sensorstyret bagklap, Matrix LED-lygter, Ambientebelysning, Akustiske sideruder, Panoramaglastag, Komfortklimaanlæg 4-zoner, B&O Premium Sound System,
Audi Phone Box - Trådløs mobilopladning, 20” alufælge,
Sædevarme, Bluetooth, Regnsensor

Modelår: 2019, Km: 16.000
Mythossort Metallak ........................ kr.

649.900

eller ønsker at bestille en prøvetur, så kontakt en af vores salgsrådgivere.

Audi Odense

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf: 70 70 10 25 · E-mail: odense@audi.dk
Åbningstider: Mandag-fredag: 09:00-17:30 / Lørdag og søndag: 11:00-16:00
Certificeret
Salgsrådgiver
Mads Schultz
Jensen
Tlf.: 23 36 70 28
OD Audi BB 185x263.indd 1
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Salgsrådgiver
Mathias Harbo
Alnor
Tlf.: 23 42 58 08

Junior
Salgsrådgiver
Nicolai Luccas
Esbensen
Tlf.: 20 55 66 60

Salgschef
Alexander
V. Clemensen
Tlf.: 43 22 36 59
Tlf.: 21 69 19 70
02.05.2022 13.49

Rustbeskyttelse
gennem 50 år
TekTrol Anti Rust A/S kan i maj fejre et
velfortjent jubilæum.
Når man afleverer sin bil hos
TekTrol Anti Rust for at få den
undervognsbehandlet kan man
føle sig tryg ved at den er i hænderne på et velrenommeret og
erfarent firma.
Siden starten i 1972 er der kommet endda rigtig mange biler
igennem hænderne på de i dag
9 medarbejdere på adressen på
Bondovej 17 i Odense SV – erfaringen rækker faktisk til hele 26
års anciennitet i gennemsnit for
de 9. Det er altså ikke kun den
behandling bilerne får der giver
et holdbart resultat.
Firmaet drives i dag af Jesper Ohmsen, der er anden generation.
Han startede i 2001 og var her
med i et løbende generationsskifte der blev afsluttet i 2007.
I dag drives udover afdelingen
i Odense også afdelinger i hhv.
Næstved og Grenaa – begge steder med to medarbejdere.
Det kører derud ad. Vi behandler
stadig både personbiler, autocampere og lastbiler for både
bilforhandlere, mekanikere og
en masse private bilejere, fortæller Jesper Ohmsen.

Når vi behandler biler, så er det
med meget præcise såkaldte
’sprøjteskemaer’ der findes til
alle gængse bilmodeller. Bilen
behandles i alle udsatte hulrum
og undervognen får tre lag - og
TekTrol giver løbende 4 års garanti på holdbarheden af det
færdige resultat.
- Vi har gennem årene udviklet
nogle ret formidable recepter til
de olie- og voksbaserede TekTrol
rustbeskyttelsesprodukter, som
vi producerer i selskabet ’TekTrol Mineralolier a/s og sælger
til vores Partnere rundt om i
landet.
Her fra maj tilføjer vi til vores
produktion af inderskærme
aktiviteterne fra ’AB Plast’ der i
mange år har været størst i denne niche.
Jørgen Ohmsen åbnede for første gang den 15. maj 1972 porten
til Dalumvej-filialen der i løbet
af 70’erne oplevede så stor tilgang af kunder, at en udvidelse
af kapaciteten blev nødvendig. Således blev anlægget på
Bondovej tilføjet i 1980.

De to anlæg er blevet drevet sideløbende – med forskellige navne
og logoer – helt frem til 2020,
hvor Dalumvej-filialen så endeligt flyttede til Bondovejs mere
moderne faciliteter. Kunderne
har heldigvis i stort omfang også
fundet vej til den ’nye’ adresse.
TekTrol Anti Rust kan nu den 15.
maj fejre 50 års jubilæum – dette
markeres internt. I den forbindelse vil Jesper Ohmsen gerne
benytte lejligheden til, på vegne
af firmaet, naturligvis takke de
mange gode og loyale kunder og

forretningsforbindelser der gør
dét at gå på arbejde til en daglig
glæde.
- Mange ting ændrer sig i løbet af
årene, men værdierne og kernen
i dét vi laver er de samme som i
begyndelsen – grundigt arbejde
med gode produkter som i alt
giver en lang livsforlængelse af
bilen. Dette, samt en ordentlig
kundeservice, kommer vi aldrig
til at gå på kompromis med, slutter Jesper Ohmsen.

Bondovej 17 · 5250 Odense · Tlf.: 66 17 44 45
post@tektrol.dk · www.tektrol.dk
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hylderne.
Oles Olie A/S . Damhusvej 16, 5750
Ringe . Telefon: 62 62 50 4
Jytte samler
skal have et b

Olies Olie i Ringe blev stiftet i
1996 af Ole Jensen, men efter
et vellykket generationsskifte
er det nu sønnerne Lars, Mads
og Jan, der driver den velkendte
olieforretning videre. Tidligere
var mor Birthe også med, men
det er hun ikke mere. De gør det
uden baggrund i branchen. Lars
brunsv
er udlært autolakerer,Gratis
mens
Jan
hjørne med b
og Mads
begge er murere.
andet
opgaver

BÅDE TIL ERHVERV OG HJEMMEKONTOR

MONTANA SKRIVEBORDE,
REOLER OG OPBEVARING

Vi udfører blandet
indenfor følgende område.
De sælger stadig mest fyrings-

Madsens Murer, Entreprenør og olie
Udlejningsfirma
og dieselolie til private,
Volstrupvej
15
·
5750
Ringe
– Opskæring af tømmer
Tlf. 28 96 72 25
(op til 14 meter)

– Salg af tømmer

Oles Olie A/S . Damh

Vi
udfører blandet
andet opgaver
– Slibning
af rundsavsklinger
indenfor følgende område:

Ildsjælen Han
blev overrask

Salg af afhaveflis
––Opskæring
tømmer (op til 14 meter)
– Salg af tømmer
Salg af
tømmer efter
––Slibning
af rundsavsklinger
– Salg
af haveflis
specialmål
– Salg af tømmer efter specialmål

Ståby Savværk I/S
Åbningstider:
Man - Tors: 08:00 - 17:00
/v Kaj Storm
Se de nomine
Fre - Lør: 08:00 - 12:00
Ståbyvej 37, 5672 Broby
årets
erhverv
Søndag:
LUKKET
Mulighed
for
Tlf. 22 51 46 04
afhentning
af
varer
efter
aftale
www.staabysavvaerk.dk
Hardy
Foto:
Hounsgaar
Hardy
Ho
d

Vi udfører bland
indenfor følgend

F
oto:
Foto: Hardy
NYBORGVEJ
264Hounsgaard
- 5220 ODENSE SØ

WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK

ADVOKATFIRMAET

Bolighandel

5.000 kr.
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– Opskæring af tø
(op Mægler
til 14 meter)
En

Trænger din cykel eller
Bo
scooter til et forårscheck
- det e
– Salg af tømmer
Vi står klar til at
servicere dig.
Skal du have nyt,
har vi et bredt
udvalg i cykler,
scootere, hjelme
og tilbehør.

?

70 23 17 17

– Slibning af rund

Fremt
Fre
Fremtidsfuldmagt

1.200 kr.

Testamente

2.700 kr.

– Salg af haveflis

– Salg
af tømmer
T
e

specialmål
TAGDÆKKERE MED
30 ÅRS ERFARING
Ståby Savværk I/S
Magdalen
Magd
Magdalena
Hoch
Alle
Alle
priser er inkl. moms

priser
Alle
er priser
inkl.
m
e

Ring

Østergade
Østergade
15 B . 5750 Ringe . www.hochlaw.dk 35 10 30 09

15
Østergade
B
.
5750
15
B
/v KajRinge
Storm

HP-Tag er specialister i tagrenovering.
Det gælder både flade og andreStåbyvej
tage. 37, 5672 Broby
Tlf.
22 51 46 04
Vores tagarbejde udføres i højeste kvalitet
www.staabysavvaerk.dk

100 mm
30 mm

Mangler du en hurtig grafiker?
Jeg løser alle former for grafiske opgaver
– lige fra logoer, visitkort, hjemmesider og
design af brochurer. Giv et kald på tlf. 22629064
eller tag et kig på www.v16.dk

28

ERHVERV FYN · NR. 3 2022

Vi udfører:
· Tagrenovering · Ovenlys
26
· Listedækning
· Nyt tag
· Tageftersyn

kker
Din tag dæ

HP-TAG.DK

HP-TAG.DK ApS · Stationsvej 13, 5771 Kværndrup
Tlf.: 21 77 65 76 · salg@hp-tag.dk · www.hp-tag.dk

Steen Mortensen er indehaver af JM Optik, som blev
grundlagt helt tilbage i 1975 af hans far, Jørgen Mortensen.

JM Optik investerer i kunderne
Det skal være en af Danmarks mest flotte og moderne optikerbutikker, og kunderne skal
føle sig hjemme og godt behandlet. Og med åbningen af en ny butik på Dalumvej i Odense,
lever JM Optik op til de krav, der stilles i butikken.
Når man kommer ind i JM Optik på Dalumvej 11 i Odense,
fornemmer man med det samme, at der er en god stemning i
den eksklusivt indrettede butik,
hvor der ikke er langt mellem
smilene hos medarbejdere og
kunderne.
- Den personlige kontakt er meget vigtig for os, og der er altid
tid til en snak med vores kunder,
som skal føle sig hjemme, siger
indehaver af JM Optik, Steen
Mortensen.
JM Optik har siden 1975 haft til
huse i Søndersø, men nu også i
Odense, hvor butikken åbnede i
januar i år.
- Det har været en stor investering, da vi ønsker, at vores butik
skal være en af landets flotteste
og mest moderne. Og det skal
være uden, at priserne afspejler
det, for der ligger vi i den konkurrencedygtige ende, pointerer
Steen Mortensen.
Moderne udstyr og gode aftaler
Hos JM Optik er der altid over
2000 brillestel på hylderne fra
alle de kendte brands, og alle individuelle ønsker kan opfyldes,
så det kan tilpasses ens personli-

ge stil. Og blandt butikkens gode
ordninger fremhæver Steen
Mortensen ”Multileje”, der blev
startet op i 2003.
- Her kan du skifte mellem flere forskellige briller og leje alle
dem, du vil, og det er uden at
skulle betale flere tusinde kroner hver gang, da vi har den bedste og billigste brilleleje i Danmark, fortæller han.
JM Optik råder ligeledes over
det mest moderne udstyr til
synsprøver og har i øvrigt et
samarbejde med en øjenlæge på
OUH.
Steen Mortensen er anden generation i JM Optik, som blev
grundlagt helt tilbage i 1975 af
hans far, Jørgen Mortensen.
Selv har Steen Mortensen været
i butikken siden 1981, og han
overtog den i 1997. Og blandt
butikkens syv medarbejdere finder man også tredje generation,
Martin Mortensen, som er daglig leder og økonomiansvarlig.

JM Optik, Odense: Dalumvej 11 · 5250 Odense SV · Tlf.: 64 89 18 18
E-mail: odense@jmoptik.dk · Følg JM Optik på Facebook
JM Optik, Søndersø: Odensevej 50 · 5471 Søndersø · Tlf.: 64 89 18 18
kontakt@jmoptik.dk · Følg JM Optik på Facebook
ERHVERV FYN · NR. 3 2022
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God kvalitet
til tiden
Fyns MalerTeam
løser opgaver for
såvel private som
erhverv.

Når det gælder opgaver små som
store indenfor malerfagets store
palette af muligheder, så er det
velrenommerede Fyns MalerTeam en god partner at alliere sig
med. De kan deres fag og løser
alle opgaver med stor ekspertise
og med kun kvalitetsprodukter.
Når opgaverne skal løses, går
de ikke på kompromis, for det
handler om god kvalitet til tiden.
Fyns MalerTeam ApS blev stiftet
i juli 2021, hvor Ivan Haagensen

besluttede at gå selvstændig
med eget firma i malerbranchen, - og det har han ikke fortrudt, for det har været en god
start med nødvendighed af fra
begyndelsen at ansætte yderligere to fagligt dygtige malersvende, der begge har mange års
erfaring i faget.
- Med vores base i Svendborg
kan vi servicere de mange kunder, som vi har i det syd og midtfynske, fortæller Ivan Haagen-

sen. Men vi har hele Fyn som
vores primære arbejdsområde,
og vi løser også opgaver både i
det østlige og vestlige Danmark.
Gennem vores hjemmeside får
vi flere henvendelser om opgaver såvel i Jylland som på Sjælland.
Fyns MalerTeam tilbyder alle
opgaver indenfor malerfaget.
Det både når det gælder nybyg i
samarbejde med entreprenører,
som også flytteboliger, forsik-

ringsskader samt renoveringer
af private huse – både inde og
ude.
- I takt med det stigende antal
opgaver og flere og flere kunder,
så vil det komme på tale, at der
skal ansættes yderlige nye fagligt dygtige medarbejdere. Vi
vil godt være kendt for, at vi har
nogle af Danmarks dygtigste og
gladeste malere.

Fyns MalerTeam ApS v/ Ivan Haagensen
Egensevej 24, 5700 Svendborg · Tlf.: 42 41 44 20
kontakt@fyensmalerteam.dk · fyensmalerteam.dk

At dele det svære

Mennesket gemmer på mange historier og
erfaringer – gode som dårlige; nemme som
svære. Jeg har selv mange erfaringer med mig
fra livets skole. Vi oplever alle bump på vejen med
mellemrum – nogle får og har flere udfordringer
end andre. Sådan er livets vilkår.
Kintsugi som livsfilosofi

Min vej har budt på angst og OCD
som barn, spiseforstyrrelse i form
af anoreksi som ung, en sorg
over at miste et fuldbårent barn,
en skilsmisse fra mine børns far,
stress og andre oplevelser her i
livet, der har givet mig sår og skår
i glæden. Jeg sammenligner mig
tit med en Kintsugi-krukke – en
krukke, hvis skår er limet sammen og fyldt med guld i furerne
der, hvor krukken er limet sammen. Alt sammen erfaringsfurer
af guld. Hver gang livet går i stykker, bliver jeg limet sammen igen
og endnu en erfaring bliver fyldt
ud med guld i sprækken – endnu
tykkere, endnu stærkere og endnu smukkere. Jeg skal ikke skjule
mine sår – det er dem, der gør mig
stærk. Min svaghed er min styrke,
og de to ting er tæt forbundne.
30
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Jeg har taget mine livserfaringer
til mig og ladet dem få betydning
for mine valg i livet – valg, som er
blevet til min passion. En passion,
som ligger til grund for, at jeg har
uddannet mig ind i den psykoterapeutiske verden, så jeg kan være
noget for dem, der har det svært
på livets vej.

At dele det svære

At dele sine oplevelser med en anden giver luft og rum for nye perspektiver på alt det svære.
Ingen mennesker kan eller skal
fikses, men vi kan være nysgerrige på det, en given situation gør
ved os. Vi oplever en forstyrrelse
og denne forstyrrelse kan måske
være konstruktiv? Måske er den

Om-sorgen.dk

absolut ikke meningsfuld, men
kunne den være betydningsfuld?
Det har jeg oplevet med alle mine
udfordringer – de har fået betydning for mig på den ene eller anden måde senere hen i livet.
Men den store opgave er at turde
gå ind i det; være i det; reflektere
over det; arbejde med det og stole
på, at en given smerte eller situation kan åbne for noget andet. Lære
at give slip og acceptere – måske
ligefrem i nogle situationer holde
af dét, som er.
At få placeret udfordringerne
som et livsvilkår på en slags hylde
– men uden at glemme dem – kan
være hjælpsomt for at ”komme videre”. Hvis vi prøver at undgå det,

der er svært, så vokser det bare i
os. Men hvis vi tør at blive i det, så
begynder det stille og roligt at slippe og finde sin plads.

Lad mig gå ved din side

Min passion er at undersøge livets
udfordringer sammen med dig.
Lade mine udfyldte sprækker fra
krukken skinne på dig og inspirere dig med det, jeg kan og har lært
af livets utallige finurligheder – og
ikke mindst stærkt underbygget
af min faglige viden.
Lad mig gå ved din side. Lad os
sammen skabe et fælles rum for
refleksion og samtale, der kan
hjælpe dig med at finde dine egne
svar og hjælpe dig videre ad den
vej, som du ønsker for dit liv.

info@om-sorgen.dk · www.om-sorgen.dk · Tlf.: 4076 6041

N YE V I N KL E R PÅ BYGGE RI
SVØMMEHAL
Gennem mange år og en lang række spændende projekter har Raunstrup opbygget en
omfattende ekspertise i at projektere og bygge svømmehaller. Ofte er det sket i OPP samarbejder med bygherre.

DETAIL

APTERING & STORENTREPRISE

Trimmet Byggeri er derfor kernen i at skabe en optimal byggeproces og et stramt styret forløb, der optimerer værdien for vores
kunder.

Ud fra kundens præmisser, økonomiske rammer og behov. Fuldt overblik over økonomi,
byggestyring og tidsrammer og med fuld adgang til også at finde den dybe detailindsigt.

BOLIG & ERHVERV

TØMRER & SNEDKER

BYGNINGSSERVICE

Uanset om domicilet skal være rammen om en
familie eller en virksomhed, så skal det være
et tydeligt udtryk for, hvem man er. Det skal
kort sagt være, lige som man drømmer om.

Arbejder med mindre og mellemstore fag,
hoved-, og totalentrepriser, detailopgaver
samt ombygninger og renoveringer for både
professionelle og private bygherrer.

Håndterer på landsplan service- og vedligeholdelsesopgaver for en lang række kommuner, forsikringsselskaber, dagligvarekæder og
boligforeninger.

Hestehaven 33 - 5260 Odense S - Tlf.: 87 120 120 - www.raunstrup.com
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FIBER FLEX

Fiber Flex giver frihed til selv at vælge!

Med Fiber Flex får du internet af højeste kvalitet og
fleksibilitet til individuel produktsammensætning.
Du vælger selv, hvad dit internetprodukt skal indeholde:
• Hastighed
• Bindingsperiode (med eller uden binding)
• Serviceniveau (SLA)

PRIS EKSEMPEL

1000/1000
Mbit/s

Kort sagt - Du betaler kun for det din virksomhed har
behov for.

12 mdr. binding.

Vejen til vækst går via en stabil fiberforbindelse.
Med fibernet er du garanteret høj oppetid og
symmetriske hastigheder.

549,-

*

*Hertil kommer tilslutningsprisen. Pris er ex moms.

Vælg hastighed
50
50

Mbit/s

100
100
Mbit/s

500
500
Mbit/s

Vælg bindingsperiode
1000
1000
Mbit/s

0

mdr.

6

mdr.

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

12
mdr.

36
mdr.

48
mdr.

