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GALLERI KORSBJERG

MUNKEGÅRDSVEJ 37 · 5500 MIDDELFART
ÅBEN: TORSDAG-SØNDAG 11.00-17.00

Åbent året rundt

Stor Fernisering
Grundlovsdag 11-17

Kom og oplev 
liveband, kunst og 
kunsthåndværk

Udstillingen varer juni-juli-august 
2008
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Har du valgt rigtigt?

XLweb markerer sig på markedet ved at sætte 
kreativitet og personlig service i højsædet. På det punkt 
skiller vi os ud. Vores kunder kommunikerer med konkrete 
personer i firmaet, som er til at få fat i og ikke med en fjern 
og delvist abstrakt supportafdeling. Det gør, at folk føler 
sig trygge og godt behandlede, hvilket er meget vigtigt i en 
branche som vores. Vi er tæt på kunderne og har fået virkelig 
mange nye henvendelser via mund-til-øre-metoden. 

Om XLweb

www.xlweb.dk - tlf: 63 35 01 70

 
Pia, FTZ
Jeg blev kontaktet af XLweb 
omkring udarbejdelse af en ny 
hjemmeside, og det første der 
slog mig var, at det i grunden 
var fantastisk så meget, der 
kunne lade sig gøre for så få 
penge. Kunne det mon virkelig 
passe?  

I dag kan jeg konstatere, 
at XLwebs løsninger holder. 
Det hele fungerer perfekt, og 
takket være den let redigerbare 
brugerflade er det meget nemt 
at opdatere hjemmesiden. 

Jeg kommunikerer med XLwebs 
support, og det går både 
hurtigt og problemfrit. Det er 
kompetente folk, og jeg er 
meget glad for samarbejdet.
 

Foto: Dan GabayPia Blomsterberg, FTZ

René, Viby Efterskole
Vi gik direkte fra en 
hjemmestrikket side, der 
fungerede dårligt til en på 
én gang 100 % professionel, 
velfungerende og prisbillig 
hjemmeside fra XLweb. 

Med stor indlevelse og 
kreativitet har XLweb udviklet 
hjemmesiden på basis af vores 
ideer.  

De er meget bevidste om 
betydningen af individuelt 
layout, og deres modulsystem et 
både billigt og godt koncept. 
Medarbejderne er meget 
servicemindede. De er altid til at 
få fat i og giver hurtig respons 
på konkrete spørgsmål. De har 
været til stor hjælp omkring 
ideudvikling, support og 
rådgivning. 
 

Foto: Dan GabayRené Holm Hansen, Viby Efterskole

Steffen, Hess Teknik
Efter den indledende snak med 
Morten, var jeg lidt betænkelig, 
for er han da ikke en meget 
ung mand? Mine skrupler blev 
dog hurtigt gjort til skamme. 
Allerede efter en uge havde han 
et forslag til ny hjemmeside klar, 
og det var bare piv-hamrende 
godt

Hjemmesiden er et supergodt 
stykke kommunikationsværktøj, 
og optimeringsmulighederne 
i forhold til søgemaskinerne 
er suveræne. I grunden var 
jeg også glad for min tidligere 
hjemmeside, der genererede 
omkring 30 henvendelser om 
året, men dengang vidste jeg jo 
ikke bedre…

Efter kun en uge med den nye 
side fra XLweb steg antallet af 
henvendelser til 5 om ugen, 
og i dag tikker der 3-4 e-mails 
ind om dagen. XLwebs support 
kører forbilledligt – også i 
krisesituationer - og jeg oplever, 
at jeg med XLweb får rigtigt 
meget for pengene. 

Steffen Hansen, Hess Teknik Foto: Dan Gabay
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RÅDGIVNING MED RESULTATER

I stort, i det små
si’r kold økonomi:
Et råd kan du få
lad være at gi’

Det vejer tungt
man glemmer let
et enkelt punkt
på sit budget

Og det består
i de værdier
som kun den får
som også gi’r

frit efter Piet Hein

Rasmus Rasks Allé 25 · 5250 Odense SV
Tel. 2940 9250
ca@aabyadvice.dk · www.aabyadvice.dk

Når krisen kradser og alarmerne lyder, 
hvor er hjælpen så – og kommer den 
for sent? Aaby Advice – Rådgivning 
med Resultater – kan rådgive og 
assistere, når behovet er størst og har 
desuden specialiseret sig i forebyggende 
konsulenttjeneste. Hvad betyder det?

Ring eller send en mail og få en 
uforbindende aftale om et besøg 
på din virksomhed af Aaby Advice 
– Rådgivning med Resultater.
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Hvad sker der? Det er ofte svært at se 
faresignalerne i tide. Kvalitetssvigt, 
svigtende leverancer, kundeklager, 
utilfredse medarbejdere, faldende 
indtjening og lange dage på kontoret 
resulterer i for mange dårlige 
løsninger, stress og flere problemer. 

Du ved godt, hvor skoen trykker. 
Hvad er årsagen? Der mangler 
også tid til at gå i dybden med de 
nødvendige forandringer? Savner 
din virksomhed en sparringspartner, 
der sætter fingeren på de ømme 
punkter og anviser praktiske 
løsninger med synlige resultater?

Aaby Advice tager fat, inden 
faresignalerne vokser sig store, inden 
konflikttegn bliver til krise. Vi finder de 
rigtige løsninger sammen med dig og 
dine medarbejdere og skaber resultater. 
Det er grundlaget for Aaby Advice: 
Rådgivning med resultater.

Aaby Advice bruger eget analyse- 
og handlingskoncept. I samarbejde 
med ledelse og ansatte udarbejdes 
analyser med statusrapporter 
og anvises løsninger med klare 
handlingsplaner og opfølgning.

Aaby Advice tilbyder  rådgivning 
velegnet til mindre og mellemstore 
virksomheder. Carsten Aaby Andersen 
har i sin erhvervskarriere skabt flere 
turn arounds, hvor faresignalerne blev 
opfattet i tide. God virksomhedsledelse 
er at erkende sine problemer.

Rådgivning med Resultater betyder, 
at indsatsen hurtigt viser resultater i 
hverdagen og på bundlinien. Fokus og 
rådgivning rettes mod indsatsområder, 
hvor der med målrettet, optimeret brug 
af ressourcerne kan skabes resultater.

Aaby Advice rådgiver, men indgår 
også aktivt og udfordrende i den 
praktiske løsning. Virksomheden 
gennemgås fra A til Å. Der kigges 
bag om analyserne, og der foreslås 
konkrete indsatser og anvises 
løsninger, der virker.

Køb dig tid! Har din virksomhed 
brug for en erfaren, hjælpende hånd? 
Aaby Advice indgår i praktiske 
funktioner – i ledelse, salg, indkøb, 
logistik mv. – efter nærmere aftale. 
Drag fordel af professionel sparring, 
et konstruktivt, kreativt hoved og få 
et frisk pust ind i bestyrelsesarbejdet.

Fakta om Carsten Aaby Andersen:  

erfaring fra finanssektoren

og salgs- og marketingdirektør

salgs- og produktionsvirksomheder

Vi har fra dag 1 haft stor gavn  
af samarbejdet med Aaby Advice. 
Carsten Aaby Andersen har 
bevist sit kendskab til effektiv 
virksomhedsledelse, er hurtig 
til at pege på problemerne, 
give præcise analyser i et klart 
sprog og anvise vejen til gode 
resultater.

          dir. Finn Jensen,
          Bellinge Ventilation A/S

Stor ros til Carsten Aaby fra Aaby 
Advice. På en troværdig måde har 
han overbevist både ledergruppen 
og medarbejderne om, at vi ved at 
følge hans rådgivning kan opnå 
markante resultater i både det 
daglige arbejde og indtjeningen.

                dir. Ebbe Bojer,
                HB Food Service A/S
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Kene Erhvervsservice ApS
Kene Erhvervsservice 
er erhvervslivets 
eksterne samarbejds-
partner, når det gælder 
administration og  
økonomi. Firmaets  
primære varemærke 
er, at det i praksis 
fungerer nøjagtigt som 
en in-house-funktion

»Kene Erhvervsservice grund-
lagdes i 1995. Vi har alle for-
mer for administrativ hjælp 
til små og mellemstore virk-
somheder på programmet, og 
så arbejder vi i øvrigt hele ti-
den på løbende at udvide vores 
kompetencemæssige repertoi-
re«, fortæller direktør Søren 
Pristed.  

Vidtspændende  
serviceydelser

»Selvom Kene Erhvervsser-
vice er erhvervslivets ekster-
ne samarbejdspartner, funge-
rer vi i det daglige nøjagtigt 
lige så hurtigt og målrettet 
som en in-house-funktion. 
Vores serviceydelser spænder 
fra fakturering og betaling af 
regninger over moms-, løn og 
finansregnskaber til drifts- og 
likviditetsbudgetter.  Vi tilby-
der også at gå ind som mel-

leminstans i virksomheder-
nes behandling af følsomme 
og svært håndterbare emner 
som ansættelse og afskedigel-
se af medarbejdere samt di-
verse opgaver indenfor kredit/
debet – herunder opkrævning 
af forfaldne beløb.« 

Effektiv krisestyring

»Blandt firmaets øvrige pro-
grampunkter er krisestyring 
i forbindelse med betalings-
standsning og konkurs – her-
under kommunikation med 
banker og sparekasser. Kene 
Erhvervsservice har et godt 
samarbejde med danske og 
udenlandske pengeinstitutter 
præget af gensidig tillid og re-
spekt. Vi har en advokat i hu-
set og er underlagt de samme 
regler omkring diskretion og 
tavshedspligt som advokater 
og revisorer. Omkring de en-
kelte forløb arbejder vi meget 
struktureret og målrettet, og 
på baggrund af den kendsger-
ning at omkring 60% af alle 
betalingsstandsninger ender i 
konkurs, er vi meget stolte af 
det faktum, at ikke én af vores 
kunder i betalingsstandsning 
er gået konkurs.«      

Professionel  
bestyrelse på vej

Udover Kene Erhvervsservice 
ApS består Kene koncernen 
af datterselskaberne Ejen-

domsselskabet Kene ApS, 
Kene Handelsselskab ApS og 
Kene Bygningsservice ApS. 
»Netop nu er vi meget tæt på 
at kunne præsentere en pro-
fessionel bestyrelse bestående 
af en række fagligt vidtspæn-
dende kompetencepartnere fra 
meget forskellige dele af er-
hvervslivet. Partnerne skal 
ikke have samme baggrund 
som mig. Havde de det, kunne 
jeg jo lige så godt se mig selv i 
spejlet«, smiler Søren Pristed. 
»Via deres forskelligartede in-
puts skal partnerne inspirere, 
løfte og optimere hele Kene 
koncernen – både med hensyn 
til omsætningens størrelse 
og aktivitetsområdernes ud-
strækning.« 

Vi kan hjælpe med alt

»Kene Erhvervsservice kan i 
kraft af sine vidtspændende ak-
tiviteter trække på et utroligt 
velfungerende netværk af sam-
arbejdspartnere blandt ban ker, 
advokater, ejendomsmæglere 
og forsikringsselskaber. Vi lø-
ser en bred vifte af opgaver, og 
kan stort set være behjælpelige 
med alt. Kene Erhvervsservice 
står inde for, at samtlige opga-
ver løses optimalt, hvad enten 
det foregår in-house eller via 
en af vores dygtige og erfarne 
samarbejdspartnere. Ring for 
nærmere information.«

Kene Erhvervsservice ApS
Cikorievej 28 
5220 Odense SØ 
Tlf. 70 20 24 65 
post@kene.dk
www.kene.dk

ERHVERV FYN
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Havnens Gourmet  
– nu i Aasum

»I januar 2008 besluttede vi 
os endeligt for at overtage det 
tidligere forsamlingshus her i 
Åsum«, fortæller Merete Han-
sen, der sammen med Helle 
Villesen ejer og driver Hav-
nens Gourmet. »Efter en me-

get vellykket totalrenovering 
forestået af tømrermester Per 
Schack, som ejer bygningen, 
er vi 100% klar til sommersæ-
sonen. Det betyder, at vi som 
noget helt nyt kan byde vores 
gæster velkommen i naturen. 
Vi har legeplads i haven, og 
den store terrasse er et ideelt 
afsæt for udendørs selskabs-
lege for store og små – vikin-

gespil, fodbold og så videre.«

Lyse rummelige  
selskabslokaler

»Udvendigt er bygningen blevet 
vandskuret og malet og frem-
står med et nyt moderne look. 
Der er etableret ny flisebelæg-
ning, ligesom beplantningen 
rundt om hovedbygningen er 
nyanlagt. Indvendigt byder 
det ny domicil – udover et stort 
moderne køkken – på tre lyse 
og rummelige selskabslokaler. 
»Dem er vi utroligt glade for«, 
fortæller Helle Villesen. »På 
Havnen rådede vi kun over et 
enkelt lokale. Der er nye træ-
gulve overalt, og toiletfacilite-
terne er også helt nye.« 

En fuldstændig  
forvandling

»Det mest iøjnefaldende re-
sultat af renoveringen er den 
fuldstændige forvandling, som 
hovedbygningens 8 meter høje 
og helt vinduesløse badmin-
tonlokale har gennemgået. I 
dag rummer vores nye domi-
cils hovedbygning et stort og 

superlækkert selskabslokale 
med elegante søjlevinduer og 
panoramaudsigt. Kunstneren 
Lone Sams middelhavsinspi-
rerede vægmalerier indgår i 
en naturlig og meget harmo-
nisk samklang med de nye lo-
kalers store grønne planter.«   

Legerum på  
50 kvadratmeter

»Som prikken over i’et har 
vi på førstesalen etableret et 
spændende 50 kvadratmeters 

legerum til børnene. I det stør-
ste restaurationstilknyttede 
legerum på Fyn har vi samlet 
en lang række faciliteter til leg 

og underholdning – blandt an-
det bordtennis og ditto fodbold, 
samt en masse dukker, bamser 
og legetøj i alle afskygninger. 
Ungerne kan se tegnefilm på 
en stor fladskærm, og én ting 
er bare helt sikker. De kom-
mer ikke til at kede sig, mens 
de voksne fester.« 

Ingen kompromiser med 
kvaliteten

»Det bærende kulinariske 
kon cept i Havnens Gourmet 
er, at vi aldrig går på kompro-
mis med kvaliteten, men laver 
alting fra bunden. Vi lader vi 
os flittigt inspirere af kunder-
nes ønsker og kan håndtere 
alt – fra gule ærter til krea-
tive menuer på op til 16 retter. 
Hvad fremtiden angår, har vi 
planer om på sigt at tage før-
stesalens uudnyttede ekstra-
kapacitet på 200 kvadratme-
ter i brug, så vi kommer til at 
råde over torums faciliteter til 
store arrangementer. Besøg 
vores hjemmeside, kig ind el-
ler ring for nærmere informa-
tion. Alle er velkomne.« 

Havnens Gourmet I/S
Ryttervejen 19 · Aasum

5240 Odense NØ
Tlf. 66 14 40 06

kontakt@havnensgourmet.dk
www.havnensgourmet.dk  

Efter ti succesfulde år på Odense Havn er Havnens Gourmet flyttet til et 
nyt og totalt gennem renoveret domicil med store lyse  
selskabslokaler beliggende midt i den landlige idyl omkring Aasum 

ERHVERV FYN
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Ny Nanno facademaling hos
                      Odense/Svendborg 

Med Sigma Facade 
Topcoat NPS markerer 
Farve X-perten sig 
som en af de første 
forhandlere med et 
ordentligt og gennem-
prøvet nanoprodukt. 
Den ny facademaling 
er baseret på  
selv rensende  
nanoteknologi

»Farve X-pertens 350 kva-
dratmeter store afdeling i 
Odense har tre ansatte in-
klusive mig selv«, fortæller 

indehaver Kim Hofmann. Vi 
er alle sammen faguddannede 
specialister i maling, hvilket 
sikrer, at vores kunder får de 
rette produkter med hjem fra 
første færd og dermed optime-
rer deres opgaveløsning. Når 
det gælder facadeprodukter, 
er Sigma netop kommet på 
banen med en ny type maling, 
der er baseret på selvrensende 
nanoteknologi.« 

Hvad er NPS-teknologi?

Nanoteknologi er en fælles-
betegnelse for udviklinger in-
denfor området omkring nano-
meteren, en milliardte meter. 
Med Nanometric Paint System 
(NPS) er Sigma førende i ma-
lingsverdenen. NPS-teknologi 

anvendes indenfor talrige om-
råder. 

Selvrensende og  
ekstremt holdbar

Sigma Facade Topcoat NPS er 
en selvrensende og ekstremt 
holdbar mat facademaling. 
Traditionel facademaling in-
deholder en række fyldpar-
tikler, hvorved den relativt 
hurtigt lader sig tilsmudse 
af skiftende vejrforhold og 
luftforurening. I kraft den 
indbyggede NPS-teknologi i 
det ny SIGMA-produkt re-
duceres bindingen af støv og 
snavs på facaden betydeligt, 
og det betyder, at vedligehol-
delsesfrekvensen nedsættes. 
Sigma Facade Topcoat NPS 

er en vandbaseret maling, der 
er diffusionsåben og let at ar-
bejde med. Malingen er ideel 
til beton, letbeton, nyt puds, 
eternit og tegl samt kalksand-
sten og tidligere plastmalede 
overflader. 

Co2-absorberende maling 
på vej

Sigma er på vej med en nyud-
viklet co2-absorberendre faca-
demaling. Den ventes lanceret i 
løbet af sommeren 2008. Co2 er 
en stor faktor i EU’s lokalpla-
ner for 2010, hvori det blandt 
andet hedder, at alle bygnin-
ger i større industriområder 
skal overfladebehandles. 

Farve X-perten Odense 
Cikorievej 15

5220 Odense SØ
Tlf. 66 14 78 82

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

Åbningstider: 
Mandag-torsdag 7.00-15.30 

Fredag 7.00-14.00 
Lørdag lukket

VIDEN OM FA R VER

Farve X-perten Svendborg
Ørbækvej 13

5700 Svendborg
Tlf. 62 22 44 90

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

Åbningstider: 
Mandag-torsdag 7.00-17.30 

Fredag 7.00-18.00 
Lørdag 9.00-13.00
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Psykologerne på  
Klosterplads

De primære aktiviteter 
for Psykologerne på 
Klosterplads har i en 
årrække været  
psykolog- og 
sundheds ydelser af 
terapeutisk art. I dag 
koncentreres indsat-
sen i stigende grad 
omkring erhvervs-
psykologi

»Siden 2001 har vi løst en bred 
vifte af opgaver i klinisk psy-
kologisk sammenhæng«, for-
tæller indehaver og psykolog 
Peter Damby Hahn. »Gennem 
de sidste par år er klinikkens 
fokus drejet mere og mere i 
retning af erhvervspsykologi, 
idet efterspørgslen på ydelser 
målrettet private og offentlige 
virksomhedskunder har væ-
ret støt stigende.«

Med menneskelige  
ressourcer som speciale

»I takt med den stigende inte-
resse er mit arbejdsmæssige 
koncept som psykolog blevet 
udvidet til at omfatte raske 
mennesker i arbejde, og det er 
en udviklingstendens, jeg er 
meget glad for. Klinikken tæl-
ler tre psykologer med hver 
sit speciale, en sygeplejerske, 
en socialrådgiver, en admini-
strativ medarbejder samt to 

praktikanter. Som virksomhed 
beskæftiger vi os med menne-
skelige ressourcer på forskelli-
ge niveauer. Hvad enten folk for 
eksempel opsøger os på grund 
af stress eller jobmæssig fejlpla-
cering, kan vi så godt som altid 
hjælpe. Via vores vejledning og 
specielle teknikker hjælpes folk 
videre i deres liv på en positiv 
måde. Der sker altså noget!«    

Udgangspunkt i  
dagligdagen

»I erhvervsregi afvikler vi 
diverse coaching-forløb, der 
typisk består af 3-4 sessions 
af et par timers varighed. 
Her er det vigtigt, at folk får 
noget at arbejde med mellem 
de enkelte sessions, så fokus 
fastholdes på det væsentlige. 
»Hjemmearbejde« er et cen-
tralt element i psykologisk 
coaching. De vigtigste begi-
venheder indtræffer, når vo-
res kunder ikke er her. Der-
for tager vi udgangspunkt i 
dagligdagen, og virkeligheden 
er det element, vores lærdom 
skal pløjes ned i.«      

Fra trivsel til personligt 
lederskab

»En anden stor aktivitet i er-
hvervssammenhæng er »bre-
de« tiltag i form af kurser, der 
temamæssigt kan fokusere på 
en bred vifte af meget forskel-
lige emner – fra kommunika-
tion over trivsel og motivation 
til målrettet ledelsesudvikling 
og udvælgelse. Et fællestræk 

for samtlige kurser er, at vi 
skaber en god stemning og en 
behagelig atmosfære, hvor det 
seriøse møder det humoristi-
ske. De fleste kurser afvikles 
over to dage – f.eks. på et kon-
ferencehotel – med opfølgning 
efter to måneder. Det er en 
proces, der for over 90% af vo-
res kunder virker rigtigt godt. 
Folk giver udtryk for, at de via 
vores kurser har fået adgang 
til en mængde gode redskaber, 
der sætter dem i stand til at 
udvikle sig og komme videre. 
Evalueringsmæssigt har vi en 
gennemsnitlig pointscore på 
4,8 ud af 5 mulige. 

Kurser og konferencer på 
Broholm Gods

»Et helt nyt tiltag på kursus- 
og konferenceområdet er et 
tæt samarbejde med Broholm 
Gods. Fremover vil godset dan-
ne ramme om en bred vifte af 
meget forskellige arrangemen-
ter med erhvervspsykologisk 
sigte. Broholm Gods er på alle 
måder et ideelt sted til denne 
form for kursusvirksomhed, 
idet godset på én gang er stem-
ningsfuldt, eksklusivt og rime-
ligt privat beliggende. Et godt 
arbejdsmiljø er et af fremti-
dens vigtigste konkurrencepa-
rametre. Som psykologer kan 
vi afdække de menneskelige 
adfærdsmønstre og ressourcer 
og sætte fokus på folks evne 
til at fungere optimalt. Alle er 
velkomne til at kontakte os for 
mere detaljeret information.« 

Psykologerne  
på Klosterplads  

ved Peter Damby Hahn 
Klosterplads 2, 1. sal

5700 Svendborg
Tlf. 62 20 74 90 

psykologerne_kloster-
plads@ofir.dk

www.damby.dk
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Langesø – en naturlegeplads 
for golfere
Langesø Golf Clubs 
9-hullers bane er en 
naturskøn perle belig-
gende i et meget  
kuperet terræn, der 
både byder på golf-
mæssige udfordringer 
og skønne naturop-
levelser. Banen er en 
veritabel naturlege-
plads for golfere

»Når folk har været igennem 
vores 9-hullers bane, er de sim-
pelthen solgt, og om kort tid er 
de næste 9 huller på vej«, beret-
ter direktør Hans Berner begej-
stret. »I golfsportens hjemland 
Skotland er naturen en væ-
sentlig del af hele oplevelsen, 
og præcis det samme gør sig 
gældende hos os. Allerede nu 
byder Langesø Golf Clubs bane 
på storslåede naturoplevelser, 
og endnu flere er på vej.«    

På naturens præmisser

»Vores lokalplansansøgning 
om udvidelsen af golfbanen 
er gået vel igennem første 
fase, og i starten af maj blev 
den fulgt op af en finpudset 
og opdateret udgave, som er 

udarbejdet i samarbejde med 
Nordfyns Kommunes byplan-
læggere. I forbindelse med 
dette kæmpe projekt har vi 
haft et forbilledligt samarbej-
de med Nordfyns Kommune. 
Langesø samarbejder også 
med Naturfredningsforenin-
gen omkring etableringen af 
banen. Det gode samarbejde 
sikrer, at arbejdet sker på na-
turens præmisser. Lokalpla-
nen ventes godkendt ultimo 
2008. Med forbehold for vind 
og vejr ventes anlægsarbejdet 
igangsat kort herefter.« 

Snigpremiere  
i efteråret 2009

»Etableringen af en golfbane 
i international kvalitet er 
et enormt projekt. Anlæg af 
greens og fairways i de rig-
tige dimensioner kræver, at 
jordbunden ikke er for våd. Er 
de rette omstændigheder til 
stede, vil det nye anlæg kunne 
stå færdigt, så medlemmerne 
af Langesø Golf Club allerede 
i efteråret 2009 kan tage det 
i brug. Vi forventer at kunne 
åbne de sidste 9 huller for 
greenfee-besøgende fra 2010.«

GRATIS SLOTSKONCERT 
OG ÅBENT HUS I LANGESØ 
LØRDAG DEN 31. MAJ

Langesø Golf Club

Kl. 10.00-15.00: Prøv at slå til 
en golfbold ude i naturen. Der 
er mulighed for prøveture på 
golfbanen samt professionel 
instruktion for alle interesse-

rede på vores spændende Dri-
ving Range.

Slotskoncert foran  
Langesø Slot 

Kl. 15.00: Gratis Slotskoncert 
foran slottes hovedbygning 
med Peter Belli som hoved-
navn. Koncerten kan opleves 
inde i slotsgården og fra de 
plæneklædte skråninger ned 
langs alleen foran hovedbyg-
ningen.

Douglashuset er åbent 
for alle

»Douglashuset fungerer som 
Langesø-områdets samlende 
midtpunkt – både for det sti-
gende antal golfere og for de 
mange tusinde gæster, der 
på årsplan samles omkring 
stedets naturoplevelser. På 
kun et år har Douglashusets 
restaurant opnået stor popu-
laritet i lokalsamfundet og 
benyttes flittigt – både ved 

Langesø Slot · Godskontoret · Langesøvej 146 C · 5462 Morud 
Tlf. 65 96 40 80 · 65 96 46 16 · 40 18 46 16 · golf@langesee.dk · www.langesøslotsgolf.dk

festligholdelse af familiære 
og forretningsrelaterede be-
givenheder. Douglashuset er 
meget fleksibelt, da det er op-
ført efter tøndeprincippet og 
således ikke indeholder nogen 
bærende vægge i selve kon-
struktionen. I husets midte 
står en over 100 år gammel 
douglas-stamme, og på den 
måde forenes nyt og gammelt 
gennem den spændende ar-
kitektur. Fra restaurantens 
terrasse er der udsigt over 
puttinggreen og 9’ende green, 
og skulle man få lyst til at te-
ste sine evner som golfer, kan 
man i Douglashusets proshop 
leje alt det nødvendige udstyr. 
Langesø Golf Club byder såvel 
nye medlemmer som greenfee-
besøgende velkommen i denne 
fantastiske og helt enestående 
natur – eller som vores logo si-
ger – velkommen til golferens 
sande natur, som vi glæder os 
til at dele med alle.«  
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Køkkener leveret  
til fast spisetid 
KM-Køkkencenter er 
en specialbutik som 
gerne vil tilbyde det 
de andre ikke kan, 
både inden for nye 
køkkener men også 
ved renovering af  
eksisterende  

Vi er en selvstændig butik som 
har eksisteret i 4 år og vi leve-
rer løsninger indenfor køkken, 
bad og bryggers. Elementerne 
produceres hos DK køkken og 
vores stærke side er totalløsnin-
ger, hvor vi udfører alt lige fra 
projektering til el, VVS, murer 
og tømrerarbejde igennem vo-
res tilknyttede samarbejdspar-
tere, fortæller Palle Andersen, 
som har en faglært uddannelse 

som tømrer, men har arbejdet 
15 år med køkkener.   

Fra gammelt til nyt

Mange har et køkken som er 
lidt trist og kedeligt, men ellers 
fungerer fint. Hvor de fleste i 
dag vælger at udskifte hele køk-
kenet, kan vi tilbyde de kunder 
som er tilfredse med deres nu-
værende køkken et prismæs-
sigt konkurrencedygtigt alter-
nativ. Vi fremstiller nye fronter, 
skuffer og bordplader på mål til 
dit køkken. Det betyder, at det 
gamle køkken kan få udskiftet 
»facaden«, til et rengøringsven-
ligt og moderne design eller i 
Retro stil, hvis de ønsker det.  
Trenden med de populære ko-
geøer erstattes for øvrigt nu 
af vaskeøer, for at skæmme 
mindst muligt med en udsug-
ning midt i køkkenet.       

Vi lægger vægt på at yde en 
god service og høj kvalitet til 
aftalt tid og aftalt pris. Skulle 
der opstå problemer, er vi til-
sluttet Byg Garanti ordnin-
gen. Det betyder i praksis at 
alt arbejde dækkes af en 5 
årig garanti. 

Ny domicil

I løbet af sommeren flytter 
vi til Industrivej 4 i Hjallese 
hvor vi får en stor udstilling, 
værksted og lager. Der er tale 
om en stor dobbeltbutik med 
Køkken i den ene halvdel og 
VVS i den anden, som vi de-
ler med vores VVS leverandør.  
Det betyder at vore kunder 
kan se hele sortimentet både i 
Køkken og VVS artikler. Des-
uden bliver vores åbningstider 
også udvidet.    
 

KM Køkkencenter
Svendborgvej 319A 

5260 Odense S 
Tlf. 40 20 60 95 

info@k-m-kokkencenter.dk 
www.k-m-kokkencenter.dk 

Åbningstider
Mandag-fredag 13.00-18.00 

Lørdag 10.00-13.00

ERHVERV FYN

Billed & Lyds speciale er audiovisuelle løsninger. 20 års målrettet fokusering på salg og udlejning af AV udstyr, projektorer, fladskærme, videoudstyr, lydanlæg,  
videoredigering og digitale informationssystemer, har placeret os blandt de førende leverandører i branchen. Læs mere om Billed & Lyd på www.billedoglyd.dk

Billed & Lyd flytter fra

Jens Benzons Gade  

til nye og bedre faciliteter 

med masser af plads på

Ørbækvej 268 C i Odense SØ

Billed & Lyd ApS          Ørbækvej 268 C          Telefon 6612 2730          5220 Odense SØ
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Bank DnB NORD A/S  
på Odense Havn
Bank DnB NORD A/S 
lanceredes i Danmark i 
januar 2006. Bankens 
aktiviteter er resulta-
tet af et joint-venture 
mellem norske DnB 
NOR og tyske NORD/
LB. Fra Danmark  
varetages aktiviteter i  
Finland, Polen, Estland, 
Letland og Litauen 

Bank DnB NORD er en full-
service erhvervsbank og til-
byder i samarbejde med DnB 
NOR og NORD/LB alle pro-
dukter og services, som efter-
spørges af kunderne både na-
tionalt og internationalt. Den 
officielle åbning af bankens 
Odense-kontor, som dækker 
Region Syddanmark, marke-
res ved en reception for er-
hvervslivet torsdag d. 22. maj 
kl. 14-17. Mere herom følger i 
den lokale presse.   

Medarbejderteam  
under opbygning

»Fra Bank DnB NORDs pio-
nertid, hvor jeg var ene kvin-
de i Odense, til i dag er etab-
leringen af banken i Region 
Syddanmark kommet et stort 
skridt videre«, fortæller regi-
onsdirektør Bente Skjødt. »En 
stor opgave er nu at samle, op-
bygge og udvikle et velfunge-
rende medarbejderteam. 
Det første halvår har aktivite-
terne være koncentreret om-
kring det fynske marked. Med 
ansættelsen af en lokalt kendt 
finansielt orienteret person i 
Trekantsområdet skal fokus 
nu også drejes mod vest og 
syd.«

Vi prioriterer  
lokalkendskab

»Her og nu er vi på udkig efter 
to nye netværksmedarbejdere. 
Den ene vil få fast base i Tre-
kantsområdet med reference 
til Odensekontoret, mens den 
anden vil få opgaver i såvel 
Odense som Trekantsområdet 

samt det sydlige Jylland. Selv-
om man via moderne kommu-
nikationsmidler er i løbende 
kontakt med hele verden, er lo-
kalkendskab stadig uhyre vig-
tig – ikke mindst i forbindelse 
med lanceringen af et nyt 
navn i den finansielle sektor. 
Odensekontoret vil ikke kun 
have åbent fra 9-16. En stor 
del af arbejdstiden tilbringes 
ude hos kunderne. Vi lægger 
vægt på at kende vore kunder 
og har en uhøjtidelig og direk-
te omgangstone, hvilket også 
afspejler sig i vores relationer 
til omverdenen. Et job i Bank 
DnB NORD præges af en høj 
grad af selvstændighed.« 

Dynamisk arbejdsmiljø

»Arbejdsmiljøet her i Fælles-
domicilet på Odense Havn 
findes ikke bedre. Den spæn-
dende bygning huser en bredt 
favnende vifte af virksomhe-
der, der rækker fra advoka-
ter og revisorer til ingeniører 
og arkitekter. I dette dyna-
miske miljø er der optimale 
netværksmuligheder. Ende-
lig rummer bygningen gode 
konferencefaciliteter, og på 
dagligt plan nyder vi godt af 
en dejlig kantine med udsigt 
over Odense Havn.«

Konstant udvikling  
og optimering

»I Danmark koncentrerer 
Bank DnB NORD indtil vide-
re indsatsen på erhvervsom-
rådet«, afrunder Bente Skjødt. 
»Vores primære målgruppe er 
virksomheder med en årsom-
sætning på mere end 150 mio. 
kr. eller med væsentlige akti-
viteter indenfor trade/finan-
ce, rente/valutastyring eller 
cashmanagement. Vi udvikler 
og optimerer konstant vores 
aktiviteter ud fra de erfarin-
ger, vi indhøster undervejs. 
Vi tilpasser os kundernes ef-
terspørgsel og hvad fremtiden 
angår, er det tanken på sigt at 
etablere selvstændige konto-
rer – eksempelvis i Kolding og 
Aalborg.«

Bank DnB NORD A/S · Englandsgade 25 · 5000 Odense C 
Tlf. 76 70 05 00 · Regionsdirektør Bente Skjødt 72 20 05 80 

bente.skjodt@dnbnord.com · www.dnbnord.dk
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Fremgang på alle fronter

Lange Jørgensen har i kraft 
af det høje aktivitetsniveau 
på elektronikværkstedet net-
op ansat en ny medarbejder 
her. Det samme gælder på 
dieselværkstedet, hvor virk-
somheden som følge af det 
støt stigende antal dieselbi-
ler på vejene også har kunnet 
ansætte en ny medarbejder. 
Lange Jørgensens 20 medar-
bejdere på lager, kontor, elek-
tronik- og dieselværksted er 
faldet godt til i firmaets nye 
domicil på Ove Gjeddes Vej. 

Stor kundetilfredshed

»Her og nu – cirka halvandet 
år efter flytningen – er vi me-
get glade for med sikkerhed 
at kunne konstatere, at det 
samme gælder for kundernes 
vedkommende«, fortæller di-
rektør Erling Christensen. 
»De udtrykker stor tilfredshed 
med firmaets fysiske rammer 
og de muligheder, de fremby-
der for at opleve vores produk-
ter og tilbud i et levende for-
retnings- og værkstedsmiljø.«

Folk får optimal service

Hos Lange Jørgensen finder 
man et af landets største pro-
duktudbud indenfor BOSCH, 
BLAUPUNKT, NILFISK-AL-
TO og EBERSPÄCHER bil-
varmere. »Vi er specialister på 
disse områder«, siger Erling 
Christensen. »Vi kan klare alt 
indenfor rådgivning, salg og 
reparation af disse produkter. 
Vores højt uddannede perso-

nale sikrer sammen med det 
nyeste prøveudstyr, at folk får 
optimal service.«

Reparationer fra hele 
landet

»I kraft af vores ekspertise, er 
reparation af biler for andre 
værksteder i hele landet en 
af vores helt store aktiviteter. 
Det er fejlfinding og repara-
tion af såvel benzinbiler som 
dieselbiler. Lange Jørgensen 
er et af i alt fem BOSCH die-
selcentre i Danmark. Vi spæn-
der over alt lige fra afprøvning 
og fejlsøgning til reparation 
og service på alle slags diesel-
komponenter.  Kundegruppen 
fordeler sig i forholdet 75/25 
på henholdsvis erhvervs og 
privatkunder.«     

Fortsat gang i udviklingen

Lange Jørgensen er medlem 
af kæden BOSCH CAR SER-
VICE. »Det betyder, at vores 
dygtige personale hele tiden 
er 100% fagligt opkvalifice-
ret med den nyeste viden. Vi 
råder over alt det nyeste in-
denfor avanceret testudstyr 
til at imødekomme de skrappe 
og meget specialiserede krav, 
den moderne bilpark stiller til 
service og reparation. Det er 
svært at spå – især om frem-
tiden – men en ting er sikker, 
og det er, at der også i morgen 
vil være gang i udviklingen på 
dieselfronten.« 

Lange Jørgensen
Ove Gjeddes Vej 14
5220 Odense SØ
Tlf. 66 15 88 88
langejorgensen@ 
boschcarservice.dk
www.boschcarservice.dk/
langejorgensen

Lange Jørgensen, der i år er udnævnt til Nationalt Service Center for Blaupunkt,  
udfører som det eneste værksted i Danmark  

garantireparationer på autoradioer og navigationsudstyr af dette mærke
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Generationsskifte  
i TRIO STÅL ODENSE A/S
Pr. 1. maj 2008 har 
tre erfarne nøgle-
medarbejdere  
overtaget styringen af 
den kendte Odense-
virksomhed efter 
Klaus Sternke og Børge 
Sund Christiansen. 
Generations skiftet 
markeredes ved en 
velbesøgt reception 
den 30. april

»I praksis har virksomheden 
gennem de sidste år befundet 
sig i et glidende generations-
skifte«, beretter Børge Sund 
Christensen, der sammen 
med Klaus Sternke i 1990 
startede Trio Stål og gennem 
18 års virke har bygget det 
succesfulde firma op. »Vi har 
oplevet en stabil fremgang 
gennem alle årene. Også i dag 
er der fuld fart på branchen, 
og omsætningen er stigende.«     

Erfarne  
nøglemedarbejdere

Trio Ståls nye ejere Thomas 
Glenn Petersen, Anders Høgh 
Bukh og Thomas Andersen er 
erfarne nøglemedarbejdere 
i virksomheden og kan hver 
især trække på mellem ti og 
seksten års erfaring i Trio 
Stål. Virksomhedens kunder 
vil ikke kunne mærke den 
store forskel efter de nye eje-
res overtagelse af firmaet. 
»Thomas, Anders og jeg øn-
sker at videreføre virksom-
heden på det samme solide 
værdimæssige fundament, som 
den er opført på«, fortæller 
Thomas Glenn Petersen. ”I 
kraft af vores uddannelses og 
erhvervsmæssige baggrund 
er vi specialister i at yde kun-
derne den helt rigtige rådgiv-
ning og produktionsmæssige 
bistand. Vi står inde for kva-

liteten – fra ide til færdigt 
produkt.”

Den nyeste teknologi

Trio Stål betjener sig i vid 
udstrækning af den moderne 
informationsteknologis mu-
ligheder. Via elektronisk or-
drebehandling og e-mails 
kommunikerer vi med vores 
kunder – f.eks. omkring for-
slag, tegninger og meget mere. 
Også produktionsudstyret hø-
rer til i den mest fremsynede 
og moderne del af markedet. 
»For et par måneder siden im-
plementerede vi en ny laser 
skæremaskine af tredjegene-
rationstypen i produktionen«, 
siger Thomas Andersen og 
fortsætter: »Herved sikres en 
høj grad af effektivitet og kon-
kurrencedygtighed både når 
det gælder pris og kvalitet. 
Alt, hvad vi laver, er baseret 
på den nyeste teknologi – fra 
ordreindgåelse til levering af 
det færdige produkt. Uanset 
om kunden henvender sig til 
os på basis af en række hånd-
tegnede skitser, eller det sker 
via en e-mail vedhæftet avan-

cerede elektroniske forlæg i 
autocad, kan Trio Stål hånd-
tere det hele.«  

Øget eksportsatsning  
i Norden

»Et af vores store specialer 
er maskiner og udstyr til fø-
devarebranchen, men Trio 
Ståls kundekreds spænder 
over endnu flere brancher – 
blandt andet miljø og elektro-
nik«, fortæller Anders Høgh 
Bukh. »Mange af vores største 
kunder er eksportvirksomhe-
der, og på den måde er vores 
industrielle knowhow og pro-
dukter spredt over det meste 
af verden. Et nyt tiltag er en 
intensiveret satsning på det 
nordiske marked, hvilket 
blandt andet kommer til ud-
tryk gennem øgede leverancer 
til den norske offshore indu-
stri. Som underleverandør er 
Trio Stål netop blevet certifi-
ceret indenfor TIG-svejsning 
af rustfrit stål og aluminium 
til Offshore industrien, og 
udviklingen på dette område 
forventer vi os en del af i frem-
tiden…«              
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RealMæglerne i nyt domicil

Da RealMæglerne i 

Centrum den 1. januar 

2008 tog det ny  

domicil på Rugårdsvej 

158 i brug, opnåede 

firmaet med et slag 

en meget høj grad af 

synlighed

»Vores ny beliggenhed er sim-
pelthen optimal«, fortæller Pe-
ter Iversen, der driver firmaet 
sammen med Carsten Peter-
sen. »Set gennem vores optik er 
den nordvestlige del af Odense 
med postnumrene 5210 og 5270 

et interessant område i vækst, 
og det samme gør sig gældende 
på udlandsmarkedet.« 

Attraktive boliger i  
udlandet

»Her i foråret har vi tilknyttet 
Poul Larsen, hvis speciale det 
er at varetage vores aktivite-
ter i Spanien, Bulgarien, Tyr-
kiet og Thailand. Bolighandel 
i udlandet er interessant for 
en stigende gruppe af private 
kunder. Med en enkelt inve-
stering får man en optimal 
opsparing med indbygget pen-
sionssikring og ikke mindst 
en billig feriebolig, der kan 
lejes ud, når man ikke selv be-
nytter den.   
Især når det gælder Spanien, 
Bulgarien og Tyrkiet, er der 

særdeles prisbillige trans-
portmuligheder. Omkring fi-
nansieringen samarbejder vi 
med Nykredit.«

Øget satsning på Tyrkiet

»Udbudsmæssigt spænder vi 
fra 36 kvadratmeters studie-
lejligheder i Thailand til kæm-
pestore villaer. Studielejlighe-
derne koster kun 189.000 kr., 
hvilket er halv pris i forhold til 
Danmark, og så ligger de i et 
område, der er i hastig økono-
misk udvikling. I Bulgarien til-
byder vi blandt andet lejlighe-
der ved Sortehavskysten. Hvad 
fremtiden angår, er det planen 
at intensivere indsatsen på det 
tyrkiske marked – specielt om-
kring middelhavsbyen Alanya 
ved grænsen til Grækenland.«      

RealMæglerne i Centrum ApS Statsaut. ejendomsmægler 
Rugårdsvej 158· 5210 Odense NV · Tlf.  66 15 51 66  · www.realmaeglerne.dk

Mærk forskellen  
uden at se den 

Efter mere end 8 år 
som glarmestersvend 
fik Michel Cordes lyst 
til at blive selvstændig 
og startede i 2005 
Cordes Glas 

Jeg er specialist indenfor glas 
og solafskærmning fortæl-
ler Michel. Jeg er oprindelig 
uddannet glarmester og har 
mere end 8 års erfaring med 
solfilm, så ballasten er i orden. 

Solafskærming er en effek-
tiv og miljøvenlig måde til at 
opnå et godt indeklima. Ikke 
mindst solens UV-stråler sæt-
tes der en effektiv stopper for, 
ved montering af en solfilm. 
Solfilm fås i et væld af varian-
ter både til vinduesmontering 
på bygninger og biler. De mest 
brugte solfilm er lysreflekte-
rende og i en mørk nuance, 
men nyeste produkt, er en hel 
klar film som efter montering 
er fuldstændig usynlig. Al-
ligevel stopper den mere end 
55% af solenergien. Det er en 

solfilm som er specielt udvik-
let til kontorer, butikker og 
andre steder hvor man gerne 
vil have fordelen ved solfilm, 
men ikke de mørke spejlende 
vinduer, siger Michel. Jeg bru-
ger udelukkende solfilm fra 
markedets førende leveran-
dører, så jeg kan stå inde for 
kvaliteten. 

Boble og støvfri  
montering med garanti

Rigtig montering af en solfilm 
kræver det rigtige værktøj og 
håndelag. Ingen støv og bobler 
her, derfor gives der 7 års ga-
ranti på folier monteret biler 
og 10 år på bygninger. En eks-
tra sikkerhed ved montering 
på bilruder er at glasset bliver 
siddende hvis det splintres. Sol-
filmen er endvidere ridsefast.  

Det sjove ved produktet, er at 
det stort set »sælger« sig selv, 
da man øjeblikkelig mærker 
virkningen når man får en 
demonstration.
Naturligvis klarer vi også alle 
de traditionelle glarmesterop-
gaver lige fra udskiftning af 
termoruder til fremstilling af 
brusedøre, og indramning af 
billeder. Jeg kører over hele 
landet, og kommer gerne forbi 
og giver en uforpligtigende de-
monstration af produkterne.

Cordes Glas · Hans Egedes Vej 13 · 5210 Odense NV · Tlf. 66 17 74 49 · mail@cordesglas.dk · www.cordesglas.dk
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Bygma Bellinge – parat til 
nye udfordringer
Efter en storstilet 
modernisering og ud-
videlse af pladsen er 
Bygma Bellinges  
logistiske forhold 
både areal- og  
distributionsmæssigt 
optimale. Med en 
ny administrerende 
direktør i spidsen er 
organisation parat til 
nye udfordringer 

Bygma Bellinges ny admini-
strerende direktør Michael 
Christiansen, der tiltrådte i 
april 2008, har i kraft af sine 
12 års erfaring i den fynske 
byggebranche et stort og de-
taljeret kendskab til de spe-

cielle markedsforhold, der 
gør dig gældende her. »Efter 
nedlæggelsen af byggemarke-
det til fordel for håndværker-
butikken og den omfattende 
modernisering og udvidelse af 
pladsen i 2007 er Bygma Bel-
linge fit for fight og parat til 
nye udfordringer«, fortæller 
Michael Christiansen. 

Flere større  
erhvervskunder

»Nutidens Bygma Bellinge 
hen vender sig primært til pro-
fessionelle håndværkerkunder 
samt semiprofessionelle selv-
byggere«, fortsætter Michael 
Christiansen. »Med Bygma 
kon cernen, der har en omsæt-
ning på 4,8 mia. kr. og dermed 
er landets andenstørste af sin 
slags og Bellinge-afdelingens 
dygtige med arbejderstab i 
ryggen, ser vi frem til at give 

forretningen et kapacitets-
mæssigt løft i retning af flere 
større erhvervskunder.«   

Smidighed og fleksibilitet 
i leveringen

»For på bedste vis at imøde-
komme vores kunders forvent-
ninger om smidighed og fleksi-
bilitet i leveringen, kører vi i 
vid udstrækning med egne bi-
ler«, siger Michael Christian-
sen. »Netop nu har vi investe-
ret godt og vel 1 million kroner 
i en ny lastbil med hænger og 
24 ton meter kran. Med dette 
køretøj kan vi rent service-
ringsmæssigt komme meget 
tæt på vores kunder. Den nye 
24 ton meter kran gør, at vi let 
og elegant kan ekspedere selv 
meget tunge emner op i en an-
selig etagehøjde og om nødven-
digt hen over hustage, og det 
er noget folk sætter pris på.« 

Kundekendskab  
og fortrolighed

»Et andet vigtigt redskab til 
sikring af et højt serviceni-
veau er kundekendskab og 
fortrolighed«, fortæller salgs-
direktør Jørgen Hansen. »I 
Bygma Bellinge servicerer 
de samme chauffører så vidt 
muligt de samme kunder på 
fast basis. Det betyder, at 
kunderne generelt sparer en 

del telefonopkald – for eksem-
pel omkring returleverancer 
– fordi chaufførerne er på 
forkant med hensyn til deres 
leveringsbehov og tager højde 
for det.« 

Vi finder de rette 
løsninger

»I Bygma Bellinge sætter vi en 
ære i at kommunikere med vo-
res kunder i øjenhøjde. For ek-
sempel taler beregner Hans Ole 
Pedersen hver dag med et stort 
antal kunder og sørger i den 
forbindelse for korrekt udtag-
ning af materialer til løsning 
af en lang række meget forskel-
lige håndværkeropgaver.              
Vi taler samme sprog som kun-
derne, og det er med til at skabe 
den høje grad af faglighed i be-
tjeningen, der i sidste ende spa-
rer både tid og penge. Vi finder 
de rette løsninger til folk« 

Bygma Bellinge
Rughøjvej 11
5250 Odense SV
Tlf. 65 96 17 81 · 20 25 98 45
www.bygma.dk

Åbningstider:
Hverdage: 6.30-17.00
Lørdag: 9.00-12.00
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Skal du ha’ skåret  
det ud i pap? 
De to erfarne tagdæk-
kere Peer Schødts og 
Jan Kristiansen står 
bag Byens Tag ApS 
med base i Odense. Vi 
har henholdsvis 23 og 
16 års erfaring inden-
for tagdækning og 
vores mål er at  
betjene private, erhverv 
samt offentligt  
byggeri, hvad enten 
det drejer sig om nybyg 
eller renovering af 
tagpaptage

Vi er med i den landsdækken-
de kæde Tæt Tag Danmark 
A/S som Aut. tagentreprenør. 
Det giver os ret til at arbejde 
med Derbigum tagpap som 
hører til blandt det absolut 
bedste tagpap på markedet. 
Derbigum er et belgisk pro-
dukt som har eksisteret si-

den 1967.  Det hele startede i 
1963 hvor professorerne Karl 
Ziegler og Guillio Natta fik 
nobelprisen i kemi. De havde 
udviklet polymeringsproces-
sen som ligger til grund for 
Derbigums produkter.  I 1977 
begyndte produktet at indta-
ge de danske tage og flere af 
de tidligste tagbelægninger er 
stadig i meget fin form.  Uaf-
hængige prøvningsinstitutter, 
har udført prøver på tage lige 
fra polarcirklens kulde til tro-
pernes varme og konstateret 
at et Derbigum tag holder tæt 
i mere end 30 år.
 
På tagrullerne er der for hver 
meter påtrykt et serienum-
mer som garanti for løbende 
kvalitetskontrol og fuld spor-
barhed på hvor gammel taget 
er og hvem der har lagt det. 
Når taget er lagt kommer der 
en kvalitetskontrollør som in-
spicerer taget grundigt inden 
der udstedes et garantibevis. 
Vi har derfor ingen betæn-
keligheder ved at yde op til 
15 års forsikringsdækket ga-

ranti på en tagbelægning med 
Derbigum.
   
Derbigum har et glasfibervæv 
indstøbt lige under overfla-
den samt et polyestervæv i 
tagpappens midte. Derbigum 
ældes langsommere end an-
dre asfaltprodukter på mar-
kedet, da olien er omsluttet af 
det patenterede polypropylen 
lag som beskytter effektivt 
mod ældning fra solens Uv-
stråling.
 
Alle autoriserede Tæt Tag 
tagdækkere bliver grundigt 
uddannet på Derbigums egen 
tagskole i Danmark.  Den høje 
kvalitet betyder at producen-
ten er certificeret iht. ISO 9002 
samt mil jøcertificeringerne 
ISO 14 001 og EMAS.

Gratis tageftersyn

Vi kommer gerne uforplig-
tende og gennemgår tagets 
tilstand. Dette er en service 
vi udfører gratis og opdager 
vi en skade eller trænger ta-
get til en renovering, giver vi 
naturligvis et tilbud på dette 
i form af en detaljeret tagrap-
port, der fortæller hvor der er 
problemer og hvordan de løses. 
Vi har mange store erhvervs-
kunder som har nydt godt af 
denne ekspertise inden de gik 
i gang med renoveringen af 
deres tage.

Byens Tag Aps · Linde Allé 23 · 5230 Odense M
Tlf. 70 20 14 22  · info@byenstag.dk · www.byenstag.dk

Gymnastikhuset på Tåsinge tegnet af Arkitekt Anders Hulgaard, 
Partner, C&W Arkitekter A/S

Byens Tag, Jan og Per 

Spejderhytten på Bakkevej i Vissenbjerg 

Pålægning af Derbigum
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CP Flytteservice  
i nye omgivelser

I midten af december 
2007 kunne det  
kendte fynske  
flyttefirma tage et nyt 
domicil nær Hillerslev 
i brug. Det har på én 
gang medført bedre 
pladsforhold, investe-
ring i nyt materiel og 
en generel udvidelse 
af firmaets aktiviteter

»Som noget nyt er CP Flyt-
teservice kommet med i 
sponsorkredsen omkring fod-
boldklubben OB«, fortæller 
indehaver Claus Petersen. 
»Parallelt hermed har vi ud-
videt vores netværk med en 
række nye erhvervskunder 
– bl.a. Odense Sport & Event 
og Dong Energi. På auto-
fronten har vi netop købt en 
tre-akslet trækker. I kraft af 
denne investering er antallet 
af udlandsflytninger stigende 
– især til Norden og Spanien. 
Med trækkeren kan vi tilbyde 

distribution af fragtgods i for-
bindelse med udlandsflytnin-
ger, og det gør at privatkun-
dens flytteprojekt kan udføres 
til en fornuftig pris. En anden 
ny aktivitet er fast fragtkørsel 
i Danmark – bl.a. for firmaet 
Frode Laursen.« 

Kvalitetsarbejde til  
konkurrencedygtige priser

»Efter flytningen er mange 
ting blevet nemmere. Kontor 
og lagerfaciliteterne er nu 
samlet under et tag, og for 

kunderne betyder det øget 
fleksibilitet i håndteringen af 
de enkelte opgaver. Når det 
gælder opmagasinering, råder 
vi nu over opvarmede lagerlo-
kaler med fugtstyring i både 
Hillerslev og Middelfart. CP 
Flytteservice har mange års 
erfaring i flytte- og transport-
branchen. Vi leverer kvalitets-
arbejde til konkurrencedygtige 
priser, og overholder altid de 
aftalte betingelser og leverings-
tider. Besøg vores hjemmeside. 
Ring og hør nærmere.«

Assensvej 188 · 5750 Ringe · Tlf. 62 61 78 78 · 21 25 49 68
claus@cp-flyt.dk · www.cp-flyt.dk

Med 20 års erfaring, hovedet fuld af idéer, var det tid at prøve selv. Logodesign, 
brochurefremstilling eller din hjemmeside...

OXO REKLAME startedes 
d. 1. august 2007. Bureauet tegnes 
af indehaver Lone Tommerup, der 
har 20 års brancheerfaring - både i 
reklame- og repro sammenhæng. 

OXO REKLAMES farverige akti-
vitetspalet spænder fra idé og design 
til færdigt materiale. En stor aktivitet 
er pakkeløsninger med ét samlende 
sprogligt og visuelt koncept. En pak-
keløsning kan omfatte alt fra design 
af logo og hjemmesider over visitkort, 
plakater, brochurer og emballage til 

butiksfacader og folieindpakning af 
firmabiler. OXO REKLAME er gearet 
til alle reklameopgaver.

Vidtspændende kundegruppe,
OXO REKLAMES kundegruppe omfat-
ter en perlerække af små og mel-
lemstore virksomheder indenfor mode 
og design, boligindretning, brugskunst 
samt gartneri og fødevarer. Med 
hensyn til trends og tendenser i bran-
chen har Lone Tommerup fingeren på 
pulsen og deltager på årlig basis i en 
række fagmesser i både ind og udland. 

Klaregade 19
5000 Odense C ..............
www.oxoreklame.dk

63 111050
21 734322

Ønsker du eller din virksomhed 
synliggørelse?

OXO REKLAME sætter kunden i 
højsædet. Vi elsker nye spændende 
udfordringer, og vores løsninger 
kombinerer begreber som fantasi, 
idérigdom og funktionalitet. Vi lægger 
vægt på, at det færdige produkt 
lever op til kundens forventninger og 
afleveres til tiden. OXO REKLAME er 
garant for en troværdig og 100 % 
professionel indsats.

Grafiske løsninger til din virksomhed
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Palle Asger Sørensen ApS ved Mikael Fredsted Buhl
Rugårdsvej 296 · 5210 Odense NV · Tlf. 66 16 01 66 · www.elpas.dk · elpas@elpas.dk

Fra maskinmester  
til Elinstallatør
Elinstallatør Palle Asger 
Sørensen startede  
el-firmaet i 1969.  I 
dag er det 2. generation 
ved sønnen Mikael 
Fredsted Buhl som 
viderefører firmaet  

Med en uddannelse som ma-
skinmester og job som pro-
jektingeniør med software 
programmering til olie/gasud-
vindingen på Nordsøen, lå det 
ikke umiddelbart i kortene at 
jeg skulle overtage firmaet.  
Jeg spurgte en dag sådan lidt 
henkastet mine forældre, hvad 
de havde forestillet sig med 
firmaet i fremtiden.  Du har 

måske tænkt dig at overtage 
det, kom det prompte!!   Det 
satte naturligvis nogle tanker 
i gang og den 1. jan 2006 var 
generationsskiftet en realitet.  
Selvom jeg har to montører, 
en lærling og en kontordame 
ansat, var det noget af en om-
væltning pludselig at stå alene 
på broen, når man har været 
vant til at have flere hundrede 
kollegaer.     

Er du tilfreds så sig det 
til andre, er du utilfreds 
så sig det til os

Moderne el-installationer skal 
være fremtidssikret. 
Vi tilbyder alle former for 
installations og renoverings 
opgaver hos private, virksom-
heder, skoler og institutioner.   

Et af vores specialeområder er 
opbygning af pumpestyringer 
til spildevandsanlæg, vi har 
i mange år opbygget pumpe-
styringer til Odense Vand-
selskab, det tidligere Årup og 
Tommerup Kommune og vi 
har fra firmaet mulighed for 
at gå online på pumpestyrin-
gerne og se status.  

Stil os en opgave og vi 
finder en løsning  

Specielt store erhvervskunder 
kan spare rigtig mange penge 
ved at få uskiftet deres belys-
ningsanlæg. Vi har sammen 
med vores samarbejdspartner 
løst opgaver med udskiftning 
af 1000 armaturer for en in-
dustrikunde, uden at forstyr-
rer produktionen. En sådan 

udskiftning er en god investe-
ring som er tjent ind igen efter 
2-3 år samt giver et bedre ar-
bejdsmiljø.   
 
Med udgangspunkt i kunder-
nes behov og gennem dialog 
finder vi altid den løsning som 
er bedst og billigst til Dig. Så 
har Du brug for en elfagmand, 
eller mangler du svar på et 
spørgsmål, er du altid velkom-
men til at kontakte os.

ERHVERV FYN

40 år med god smag…

Mogens Lund som oprindelig 
var uddannet bager, var på 
daværende tidspunkt Hov-
mester hos AP Møller og Bo-
dil Lund sygeplejerske.  Ef-
ter en kort betænkningstid 
købte de grunden og gik selv 
i gang med at bygge hus og 
bageri.  14 dage før åbningen 
blev sønnen Claus Lund født.  
Min far viste intet om det at 

skulle drive selvstændig ba-
gerforretning, fortæller Claus 
Lund, som er 2 generation og 
i dag viderefører bageriet. I 
1995 døde Mogens Lund og 
Claus forpagter det i starten, 
inden han i 1997 køber ba-
geriet og overtager det helt.   
  
Claus har bibeholdt mange 
af sin fars gamle opskrifter, 
f.eks. minirugbrødene, men 
har samtidig udviklet nye 
med respekt for det gamle 
bagerhåndværk med kold og 
langtidshævning. Der bliver 
lagt stor vægt på egne opskif-
ter som vi hele tiden udvikler.     
Sandwichbaren hvor kunden 
selv kan vælge indholdet i 
sin friskbagte sandwich, er 

en stor succes som et frisk al-
ternativ til madpakken. Den 
sætter vore mange faste kun-
der stor pris på. 

Fru Lund

I 2007 var tiden inde til at ud-
vide aktiviterne og prøve no-
get nyt. Vi åbnede Fru Lund i 
Læssøgade i Odense. I den hyg-
gelige lille butik, er det er min 
hustru Christina som står for 
den daglige ledelse. Her har 
vi et stort udvalg i bagerbrød 
til de travle odenseanere som 
ikke selv har tid til at bage. 
Som i Bellinge har vi også her 
fået en stor fast kundekreds.    

I dag beskæftiger Lunds Bageri 
30 ansatte, slutter Claus Lund.  

 

Lunds Bageri 
Brogårdsvej 27 

5250 Odense SV                   
Tlf. 65 96 18 63                                              

 lund@lunds-bageri.dk

Fru Lund
Læssøgade 60 · 5000 Odense

Tlf. 66 11 18 63

Historien om Lunds Bageri er lidt af et eventyr. I 1967 kom  
Mogens og Bodil Lund, på en køretur, forbi en tom byggegrund  
på Brogårdsvej i Bellinge, som vakte deres interesse. De talte  
med den lokale elektriker som fortalte at stedet manglede en bager
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Ikke bare mursten  
Et traditionsrigt  
murerfirma i Odense.  
Sand & Guldborg  A/S 
hører til blandt de 
ældste firmaer på Fyn. 
Året er 1923 og  
Laurids Sand starter 
sit murerfirma i  
Odense 

I slutningen af halvtredserne 
indtræder sønnen Knud Sand 
i firmaet og i 1984 bliver K. I. 
Guldborg medejer og firmaet 
skifter navn til Sand & Guld-
borg A/S.  I forbindelse med 
et generationsskifte i 1999, 
sælger Guldborg firmaet til 
Hans E. Pedersen som i dag 
er administrerende direktør. 
 
Vores 40 medarbejdere er ud-
valgt med omhu. De er karak-
teriseret ved at have været i 
firmaet i mange år, nogle mere 
end 20 år, fortæller Hans E. 
Pedersen. Det tolker jeg, som 
at vi er en god arbejdsplads 
som har formået at holde på 
vore kompetente medarbej-
dere.  At vore kunder også har 
tillid til os vidner det store an-
tal faste kunder om. De tæller 
ca. 75% af vore kunder.  Deres 
vedholdenhed, er udtryk for 
at de regner os for en god og 
professionel samarbejdspart-
ner, som man altid kan regne 
med. Vi har en god Team Ånd, 
hvor hver medarbejder føler et 
stort ansvar for netop deres 
arbejdsområde.  

Tre hovedområder

En flad organisation sikrer 
vore ansatte stor selvstændig-
hed og indflydelse på eget ar-
bejde. Vi opererer indenfor tre 
hovedområder:

1.  Hovedentrepriser hvor vi  
 styrer hele byggeprocessen  
 fra start til slut
2.  Fagentrepriser for private,  
 industri og kommunale 
 kunder 
3.  Serviceopgaver og 
 fagentrepriser 
 for boligselskaber  

Hos Sand & Guldborg er en hver 
kunde og samarbejdspartner 
altid sikret en professionel og 
personlig behandling. Ingen op-
gaver er for små og vore 20 ser-
vicevogne er på gaden hver dag.

Gamle huse og bygninger

Vort nye varemærke, male-
riet af de skæve huse, malet 
af kunstner Anette Andersen, 
afspejler på bedste vis at vi 
er eksperter i renoveringer 
af gamle huse og bygninger. 
Opgaverne spænder fra mur-
værk, tegltage, fliser, klinker, 
betonrenovering, renovering 
af svømmebade til kalkning af 
gamle bygninger, kirker m.v. 
Vi udfylder alle funktioner i 
samarbejde med vore under-
entreprenører. En af vore stør-
re opgaver har været den ind-
vendige renovering af Odense 
Domkirke.  Det tog 10 mand et 
år at færdiggøre. Også Odense 
Universitets Hospital har fået 
omfattende facade- og beton-
renoveringer på deres højhuse.   
Vi betragter det altid som en 
tillidserklæring når en kunde 
vælger os. Derfor lægger vi 
meget stor vægt på at slut-
resultatet bliver perfekt. Vi 
sætter en ære i at overholde alle 
indgåede aftaler og forlader 
ikke en opgave før den er fær-
dig og vi har ryddet op efter os.   
  
Vi står altid til rådighed med 
rådgivning og et uforpligtende 
tilbud, så vi sammen kan rea-
lisere dine drømme og ideer. 
   

Sand & Guldborg A/S · Herluf Trolles Vej 8C · 5220 Odense SØ · Tlf. 66 15 40 40 · mail@sand-guldborg.dk · www.sand-guldborg.dk



Fyens Stillads Co. A/S 
– stærkere end nogensinde

»Min søn Frank, som mange 
mennesker kender som fodbold-
spiller i storklubben FC Fyn, 
kom på banen i firmaet som 
stilladsbygger i april 2004«, 
fortæller direktør Jørgen An-
dreasen. »Efterfølgende har 
han arbejdet i en lang række 
meget forskellige funktioner i 
virksomheden og erhvervet et 
indgående all round kendskab 
til stilladsbranchen. Fyens 
Stillads Co. A/S er et udpræ-
get familiefirma. Min svi-
gerfar Poul Skov Andreasen, 
som nu er 75 år, var med til at 
grundlægge firmaet, og han 

nyder i dag at kunne følge sit 
barnebarn Franks indtræden 
i firmaet.«

Friske unge kræfter

»Netop nu er Frank sammen 
med Kim Andersen - en anden 
af vores dygtige unge medar-
bejdere – under uddannelse 
til konduktør. Begge vil være 
færdiguddannede i 2009. Med 
friske unge kræfter som dem 
på banen er Fyens Stillads 
Co. A/S – ikke at forveksle 
med det netop solgte Nyborg-
firma Fyns Stilladsudlejning 
– stærkere end nogensinde«, 
siger Jørgen Andreasen. 

Erfaring, kompetence  
og loyalitet

Gennem 45 år har »De Grøn-
ne Stilladser« markeret sig 
blandt de førende aktører i en 
turbulent og konjunkturfølsom 
branche. »En af de vigtigste 
faktorer i skabelsen af firma-
ets succes er vores engagerede 
og trofaste personaleteam, der 
lige nu tæller 50 medarbejde-
re«, fastslår Jørgen Andrea-

sen. »Vi lægger vægt på erfa-
ring, kompetence og loyalitet 
og alle er parate til at yde en 
ekstra indsats, når situatio-
nen kræver det. Vi følger med 
tiden og er meget stærke, når 
det gælder tilbudsgivning og 
beregning. Folk kan lide at 
være her, og for os er stillads-
branchen en jobmæssig livs-
stil. Min betroede medarbej-
der og firmaets store drivkraft 
Claus Dannesbo har således 
arbejdet i Fyens Stillads Co. 
A/S gennem ikke mindre end 
33 år.« 

Stilladser af enhver slags

»Den almindeligste stillads-
type er facadestilladser, som 
leveres i mange varianter. Et 
rullestillads er en let, fleksi-
bel og meget stærk alumini-
umskonstruktion, som kan 
leveres i to bredder. Murerstil-
ladset løser de tunge opgaver i 
nybyggeri og andre opgaver, 
der medfører høj belastning. 
De fleksible industristilladser 
imødekommer de komplekse 
krav til specialløsninger, der 
for eksempel findes omkring 
skibsbyggeri, raffinaderier og 
forbrændingsanlæg. Gene-
relt er intet for stort og intet 
for småt. På pladsen i forbin-
delse med vores domicil har 
kunderne mulighed for selv 
at afhente kørestilladser og 
andre mindre stilladser samt 
murerbukke og stiger. Vi står 
meget gerne til rådighed med 
rådgivning om hvilken stil-
ladstype der er bedst egnet til 
den enkelte opgave.«

Udstyr til stilladsarbejde

»En naturlig sideaktivitet er 
udstyr til stilladsarbejde – 
heriblandt el-hejs, tagtrans-
portører samt vare- og person-
elevatorer. Derudover fører 
vi en lang række afskærm-

Odense-virksomheden, der også kendes under navnet »De grønne stilladser«, kan  
trække på 45 års brancheerfaring.  Netop nu er firmaet i gang med implementeringen  
af et glidende generationsskifte, der bringer tredje generation i spil 
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Fyens Stillads Co. A/S
Tolderlundsvej 36
5000 Odense C 
Tlf. 66 11 70 18 
mail@fyensstillads.dk
www.fyensstillads.dk
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ningsløsninger. Herigennem 
opnår håndværkerne et effek-
tivt værn mod kulde, regn og 
blæst – og dét uden at lukke 
dagslyset ude.  Sidst men ikke 
mindst har vi diverse skakt-
systemer i op til 40 meters 
længde på programmet.« 

Sikkerheden i top

»Med 20 lastbiler – heraf en 
del med kran – er »De Grønne 
Stilladsers« vognpark på stør-
relse med en velvoksen vogn-
mandsforretnings. Kranerne 
sikrer et godt arbejdsmiljø 
uden tunge løft for vores kun-
der og medarbejdere. Vi går 
ikke på akkord med sikker-
heden men er tværtimod hele 
tiden 100% opdaterede med 
det nyeste udstyr. Den seneste 
tids øgede fokus på sikkerhed 
i byggebranchen har medført 
en generel samfundsmæssig 
holdningsændring i retning af, 
at sikkerheden bare skal være 
i orden, og det er vi meget gla-
de for. Hos Fyens Stillads Co. 
A/S er sikkerheden i top.«

Fleksible skurvogne 

»På skurvognsområdet kan vi 
tilbyde et par hundrede vogne 
af alle typer. Via det store og 
fleksible udvalg kan vi imøde-
komme langt de fleste behov 
på byggepladser med mere. De 
fleksible kontorvogne huser en 
lang række gøremål – lige fra 
byggemøder til koordinering 
af festivalaktiviteter. Mand-
skabs- og spisevognene er 
stand ard ved udendørs opga-
ver, og toilet- og badevognene 
efterspørges både af private, 
foreninger og virksomheder.«

Lager og partytelte

»Også når det gælder telte og 
pavilloner er udvalget stort. 
Fyens Stillads Co. A/S leve-
rer telte til alle formål. Via 

vores alsidige udvalg af la-
gertelte kan vi imødekomme 
ethvert behov for overdækket 
lagerplads. Vores partytelte 
har store vinduer, der giver 
masser af dagslys. Et kliksy-
stem gør det let at samle tel-
tet helt uden brug af værktøj. 
På varme sommerdage kan 
teltsiderne hægtes af, så man 
kan sidde i skyggen og allige-
vel føle sig ude, og på kølige 
dage leverer vi opvarmning. 
Partyteltene leveres i flere 
størrelser og kan opstilles 
som langtelte, i T-form eller i 
vinkel. De populære grønne og 
hvide partytelte fra Fyens Stil-
lads Co. A/S danner en festlig 
ramme om et utal af private og 
offentlige begivenheder som 
bryllupper, udstillinger, byfe-
ster, sportsarrangementer og 
receptioner.« 

Optimistiske  
fremtidsudsigter

»I 2007 lå hele vores branche 
så at sige vandret i luften«, 
smiler Jørgen Andreasen. »I 
de kommende år må vi nok 
indstille os på, at det bliver 

hverdag igen, men i forhold 
til andre steder i landet er der 
god gang i den fynske bygge-
branche – specielt i Odense, 
hvor hele bymidten er under 
forvandling. På baggrund af 
vores 45 år i branchen har vi 
opbygget et bredt og fleksibelt 
aktivitetsfelt. Vores grej og 
materiel spænder vidt, og vi 
ser optimistisk på udviklings-
mulighederne i fremtiden.«  
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Ung virksomhed  
med stor erfaring

Den erfarne branchemand 
fortsætter i firmaet som kon-
sulent og sælger med speciale 
i køkkener, døre og vinduer. 
Virksomheden tæller i dag 
mellem 8 og 10 kompetente 
medarbejdere
»Efter opkøbet af Jens Aage 
Hansens forretning har et 
stigende aktivitetsmæssigt om-
råde for os været køkkener 
samt døre og vinduer af mær-
ket OUTRUP Vinduer & Døre 
A/S«, fortæller daglig leder 
Kim Pedersen. »I forbindelse 
med opkøbet er vi utroligt 
glade for at få lejlighed til at 
kunne bruge en kapacitet 
som Jens Aage Hansen, der 
har mere end 40 års branche-
erfaring. Uanset om vi taler 
køkkener, døre eller vinduer, 
foregår opmålingen ude hos 
kunden, som frit kan vælge om 
vi skal forestå monteringen, 

eller om det skal foregå efter 
gør-det-selv-metoden. Vi råder 
over alt det nødvendige udstyr 
og tilbehør til korrekt monte-
ring og yder gerne kompetent 
samlevejledning. Vi lagerfører, 
som eneste forhandler på Fyn, 
tolv af de mest gængse døre og 
vinduer fra OUTRUP Vinduer 
& Døre A/S. Folk er velkomne 
til at studere produkterne 
nærmere i vores udstilling og 
eventuelt købe dem med hjem 
med det samme.«

Erhvervsservice, renove-
ring og nybyg

»Et andet af Holluf Pile Tøm-
rerforretnings specialer er abon-
nementsbaserede service aftaler 

i forhold til en kundekreds af 
små og mellemstore virksomhe-
der. Erhvervsservi ce er et om-
råde i vækst. Typiske opgaver 
er ombygning af kontorer, la-
ger og produktionsfaciliteter 
samt løbende vedligeholdelse 
som udskiftning af termoru-
der, maling m.m. Vi udbedrer 
alle former for skader – også 
på akut basis. Sidst men ikke 
mindst er Holluf Pile Tøm-
rerforretning specialiseret på 
renoveringsområdet, ligesom 
vi er godt med, når det gæl-
der nybyg. Kundekredsen for-
deler sig 70/30 på private og 
erhvervsdrivende. Tjek vores 
hjemmeside eller ring og hør 
nærmere.«      

Holluf Pile Tømrerforretning ApS
Stationsvej 18 · 5260 Odense S

Tlf. 66 12 75 29 · kim@hptf.dk · www.hptf.dk

Holluf Pile Tømrer-
forretning, der  
startede d. 1. oktober 
1999, overtog pr. 1. 
marts 2008 Tømrer-
mester Jens Aage 
Hansens forretning 
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Portræt af en succes 
Erik Clemmensen 
er en travl mand, så 
travl at interviewet 
foregår mens han 
som en anden kirurg 
fører injektionssprøj-
ten med sikker hånd 
ind i en blækpatron. 
Genopfyldning af blæk 
og toner patroner er 
deres speciale  

Printstation Bolbro er en del 
af en landsdækkende kæde, 
og vi ved hvad vi har med at 
gøre.  Som forhandler kommer 
vi på kursus både i Danmark 
og Tyskland, så vi kan hånd-
tere de mere end 2300 forskel-
lige printermodeller. Vi yder 

garanti på vore genopfyldnin-
ger. Virker det ikke, bytter 
vi eller refunderer beløbet.  
Prismæssigt er der store be-
sparelser ved at genfyldning, 
mellem 50 og 60%. 

Gratis kaffe 

Normalt genfylder vi kundens 
patroner mens de venter, og 
der er altid gratis kaffe på 
kanden.  Vi kan naturligvis 
også klare nye blækpatro-
ner og alt andet tilbehør til 
printere. Vi er jo lidt af en 
blandet landhandel griner 
Erik, så hos os kan du også: 

● Få kopieret og udprintet rap-
porter, sange, menukort og 
indbydelser, ja alt til festen, 
samt lamineret og indbun-
det både i A3 og A4 format.

● Sende og modtage fax eller 
modtage e-mail med scanning.

● Pakkeservice gennem GLS 
til hele Europa.

● Pengeoverførsler gennem 
Western Union.

● Deltage i rabatordninger 
og tjene penge til lokale 
foreninger gennem samar-
bejdsaftaler.

● Deltage i vores spillefor-
ening »HAUGES PLADS« 
med gevinst garanti 

Læs meget mere på hjemmesi-
den www.printstation.dk slut-
ter Erik Clemmensen mens 
han puster nyt liv i endnu en 
blækpatron.

Printstation · Middelfartvej 84 · Bolbro · 5200 Odense V 
Tlf. 65 91 14 23 · Mobil. 25 89 75 35 
bolbro@printstation.dk · www.printstation.dk
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Møbler, som 
opfylder 

nutidens krav.
Zeta 

Furniture.

 Central møbler
‘Erhverv’

Central møbler skaber 
fl eksible og individuelle
løsninger, der fremmer 
kreativitet, velvære og 
øger effektiviteten.

Kontakt os allerede i dag...

 Central møbler
 Magnoliavej 3-5 . 5250 Odense SV . Telefon 66 17 54 36. 

info@centralmoebler.dk . www.centralmoebler.dk  
Åbent: man-torsdag 9.30-17.30 . Fredag 9.30-19.00 . Lørdag 10.00-14.00
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Jord under neglene 
Planteskolen Ellebæk 
var oprindelig en  
produktionsplante-
skole grundlagt i 
60’erne 

Langsomt begyndte privat-
kunderne at besøge plante-
skolen og gradvist ændrede 
kundegrundlaget sig fra pro-
duktion til detail. Plantesko-

lens nuværende ejer Keld 
Pedersen startede som elev i 
1974 og i 1997 overtog han fir-
maet som tæller tre fastansat-
te, en elev og en medhjælper.  
I dag sælges udelukkende til 
private kunder.

De smukke bakkede omgivel-
ser omkring Ravnebjerg dan-
ner ideelle rammer for den tre 
hektar store planteskole, hvor 
planter, stauder og blomster 
passes på den gammeldags 
facon, med rigtig jord og pot-
ter og udelukkende af fagud-
dannet personale. Vi lægger 
vægt på god orden og et stort 
og bredt udvalg. 

Specialist i Planter og 
rådgivning

Vi har naturligvis alt i plan-
ter til haven, men det er form 
klippede planter som er vores 
speciale. De japansk inspirede 
planter som faconbeskæres, er 
det store hit i disse år.  Træ-

erne er tilpasset nordeuro-
pæiske forhold og kommer 
fra Tyskland. Ellers er det de 
gamle klassiske stauder og 
danske frugttræer som i disse 
år oplever en renæssance og 
efterspørges som aldrig før.  
Hvor mange stopper med 
rådgivning omkring valg og 
salg af planter går vi et skidt 
videre og tilbyder en helheds-
løsning omkring planlægning 
og beplantning af hele haver. 
For dem som måtte ønske det 
henvises også til dygtige ha-
vearkitekter.  

Brugskunst

Vores varemærke, det mere 
end 200 år gamle bindings-
værkshus, danner rammerne 
for en hyggelig butik hvor vi 
sælger brugskunst til haven. 
Her holder vi også vores tradi-
tionsrige julestue slutter Keld 
Pedersen, inden han forsætter 
med beskærersaksen på et af 
de mange Bonzaitræer. 

Kildeholmvej 4 · Ravnebjerg · 5250 Odense SV · Tlf. 65 96 73 22 · planteskolen@ellebaek.dk · www.ellebaek.dk
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Birkely løser dine  
grønne opgaver

Åløkkevej 41 
5800 Nyborg
info@birkely.dk
www.birkely.dk

Grøn vedligeholdelse
Birkely løser dine grønne opgaver. For private, firmaer,  
institutioner, landskabsarkitekter, boligforeninger og  
kommuner står vi klar med dygtige folk.

Vi udfører alle anlægsgartnerarbejder indenfor nyanlæg og 
renoveringer af haver og større anlæg. Derudover udfører vi 
grøn pleje og vedligeholdelse samt salt- og snerydning.

Vi søger at være den optimale samarbejdspartner for vore 
kunder og at være kendetegnet med den gode arbejds-
kvalitet. Vi er på den måde vokset siden starten i 1991, til i 
dag at være 35 ansatte i sæsonen.
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Kodeordet hedder kvalitet

Madkompagniet brænder for det kulinariske. 
Hvad enten den odenseanske cateringvirksom-
hed laver mad til firma frokoster, receptioner 
eller fødselsdage, er én ting sikker: Madkom-
pagniet går ikke på kompromis med kvaliteten  

»Madkompagniet laver lækker mad af de bedste råvarer, og for 
os har det siden virksomhedens start i 2001 først og fremmest 
været det, det handler om«, smiler indehaver Morten Slot Knud-
sen. 
»Madkompagniet er ikke blandt de billigste aktører på marke-
det. Alligevel blev vi efter en kontinuerlig omsætningsfordob-
ling gennem en 4-årig periode udnævnt til Gazellevirksomhed 
i 2007. Vi tror på, at det fantastiske på sigt vil erstatte det mid-
delmådige.« 

På kundens præmisser

Lige fra rådgivningsfasens begyndelse koncentrerer vi vores 
indsats omkring dét at lave lækker mad på kundens præmisser. 
I den dygtige og engagerede medarbejderstab finder man bl.a. 
danmarksmesteren i asiatisk madlavning. Alle medarbejdere er 
specialiserede, og udover det varierede danske køkken mestrer 
vi både det mexicanske, amerikanske og italienske køkken. 
Vores folk sætter liv og sjæl ind på at levere lidt mere end bare 
et stykke godt håndværk. Vi sætter fokus på kundens ønsker og 
behov og er leveringsdygtige i stort set alt, hvad hjertet begæ-
rer. 

Enkelt, ligetil og lækkert

»Madkompagniets kundekreds omfatter både privatkunder 
samt små og store virksomheder. Uanset om vi leverer menuen 
til arbejdsfrokoster eller større arrangementer som re ceptioner 
og jubilæer, er det bærende koncept det samme: Det skal være 
enkelt, ligetil og lækkert. De serveringsfade og brødkurve, 
maden ankommer i, er berømte for deres lækre og visuelt til-
trækkende ydre. Maden er lige til at gå til, og den umiddelbare 
tilgængelig hed er noget, vores kunder sætter stor pris på.«       

Dedikeret og grundigt håndværk

»En stor aktivitet er specialarrangementer og events. Når et 
nyt produkt lanceres på markedet, skal der skabes ekstra op-
mærksomhed omkring det. På dette vigtige område fungerer 
Madkompagniet som virksomhedens kulinariske medspiller og 
samarbejdspartner. Blandt kunderne er Sonofon, til hvem vi le-
verede mad i forbindelse med en række møder for VIP erhvervs-
kunder. Arla Foods fik maden leveret fra os ved lanceringen af 
en ny serie mælkeprodukter. Madkompag niet er garant for de-
dikeret og grundigt håndværk.«

Individuelle specialløsninger

»Madkompagniet er leveringsdygtig i op til 1.000 kuverter. Ud-
over menuerne kan vi fra arrangement til arrangement tilbyde 
at forestå leveringen af drikkevarer, blomster, duge og service, 
ligesom vi kan varetage engagering af serveringspersonale. 
Madkompag niet står altid til rådighed for en uforpligtigende 
samtale omkring specialløsninger tilpasset den enkelte kundes 
behov. Besøg vores hjemmeside www.madkompagniet.dk eller 
ring og hør nærmere. Vi elsker en god dialog.«

Madkompagniet · Rugårdsvej 286 · 5210 Odense NV · Tlf. 66 16 72 16 · kontakt@madkompagniet.dk · www.madkompagniet.dk
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DME vasker luften ren 
uden brug af kemikalier
Med brug af avanceret 
teknologi kan  
størrelsen af det 
globale CO2-udslip 
reduceres betydeligt. 
Dansk Miljø Entreprise 
arbejder generelt på 
at forbedre miljøet 
– også på indeklima-
området  

»En af Dansk Miljø Entrepri-
ses store aktiviteter er rens-
ning af industri og landbrugs 
udledningsluft, så den bringes 
til at overholde myndigheder-
nes krav«, beretter direktør 
Gunnar Bekker-Nielsen. »Et 
af vores specialer er at opfan-

ge en given CO2-udlednings 
varmeenergi og nedfryse den 
til senere brug. Vi vasker så at 
sige luften ren. På indeklima-
området sker det via lugt- og 
støvreduktion – både i admi-
nistrations- og produktionslo-
kaler. Med CAI luftrensertek-
nologien kan vi også køle den 
rensede indeklimaluft.« 

Reducering af lugtgener

»I landbrugssammenhæng 
kan vi blandt andet tilbyde at 
optimere miljø og trivsel ved at 
reducere lugtgenerne – f.eks. 
fra svinestalde. Ved hjælp af 
en CAI-luftrenser katalyseres 
den forurenede luftmængde 
ud i atmosfæren eller recirku-
leres til varmeformål. Det, der 
bliver tilbage, er ren frisk luft. 
Vi er eksperter i rådgivning 

og projektering. Omkring pro-
duktion og implementering af 
anlæg har vi en bred vifte af 
samarbejdspartnere og un-
derleverandører – bl.a. i ven-
tilationsbranchen.« 

Øget satsning på  
Tyskland, Polen og Chile

»Dansk Miljø Entreprises 
vidtspændende kundekreds 
om fatter så forskellige aktø-
rer som slagterier, snackfa-

brikker, fiskeindustri og los-
sepladser samt en bred vifte 
af nationale og internationale 
virksomheder – blandt andet 
fra stål-, mine- og levneds-
middelindustrien. Netop nu 
er vi i fuld gang med en øget 
satsning på det tyske, polske 
og chilenske marked, der har 
foregangsstatus på miljøom-
rådet, og det forventer vi os 
forsat en stor del af i fremti-
den.«  

Dansk Miljø Entreprise · Kochsgade 31 A · 5000 Odense · Tlf. 66 12 77 27 · bn-consult@mail.dk · www.dme-miljo.dk
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MBR – bygger på gode  
oplevelser
Firmaet, hvis seks 
medarbejdere er 
specialiseret indenfor 
murer-, jord & beton 
samt anlægsarbejde, 
startedes som en 
solovirksomhed i 
2001. Kommunikation 
er et vigtigt element 
i firmaets succes, der 
bygger på gode  
oplevelser 

»Vores anlægsafdeling gik 
i luften for godt og vel to år 
siden, og i marts 2008 har vi 
med stor succes medvirket 
i den store Bo Godt – God 
Fritid messe i Marienlyst-
centret«, fortæller indehaver 
Bo Rasmussen. »MBR er le-

veringsdygtig i alt indenfor 
anlægsområdet, og omkring 
specialopgaver der eksempel-
vis involverer dræn og afløb, 
samarbejder vi med en autori-
seret kloakmester.« 

Renoverings- og  
tilbygningsekspert

»Murerafdelingen løser alle til 
faget hørende opgaver – både 
i enkeltstående form og i for-
bindelse med totalentrepriser, 
hvor vi på kundens vegne sty-
rer samarbejde og koordina-
tion mellem samtlige hånd-
værkere. Typiske opgaver er 
badeværelsesrenovering og 
di verse tilbygninger. I kraft 
af vores erfaring og eksper-
tise på området er vi garanter 
for en høj visuel kvalitet og 
stilistisk sammenhæng mel-
lem eksisterende bygninger 
og tilbygninger.  Omkring den 
kor rekte behandling af bæ-

rende konstruktioner – f.eks. 
nedrivning af vægge – samar-
bejder vi med et odenseansk 
ingeniørfirma.« 

Murerfaget som livsstil

»Siden starten i 2001 har mu-
rerfaget været en livsstil for 
mig. Firmaet har nærmest 
døgnåbent, og selv i weeken-
derne snakker jeg fag med 
mine kunder. Kommunikation 
er et meget vigtigt redskab i 
den proces, der handler om at 
få tingene til at glide og i sid-
ste ende gå op i højere enhed. 
MBR yder god rådgivning, og 
den gode oplevelse er vigtig – 
både for kunderne og os. Ring 
og hør nærmere.«

Nymarksgyden 48
5474 Veflinge

Tlf. 66 16 55 00 · 26 85 69 24 
bombr@mail.dk  
www.bombr.dk
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Terapeutiske samtaler i din virksomhed
www.VitusCura.dk · Telefon 5189 4422

Landsdækkende god service
Konkurrence dygtige priser 

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

Tlf. 24 481 481

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

FYNS MINITRAKTOR
v. Jens Jørgen Viby 

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

www.fynsminitraktor.dk

K IOTI - STIGA - JONSER ED OG TEX AS

KIG IND 

ELLER RING 

OG HØR 

NÆRMERE

BYGGE- OG ANLÆGSFIRMA

 Günther
ved Poul Günther Larsen

AUT. KLOAKMESTER · MURERMESTER · TØMRERMESTER
ENTREPRENØR · MASKINUDLEJNING · FLISESALG

Neder Holluf Vej 28F · 5220 Odense SØ · Tlf. 65 93 13 63

Få lavet en professionel 
webløsning

Udnyt internettet og få mersalg...
Forbrugerne er ikke længere bange for 

at handle på nettet

Torvet 10, 2.sal - 5800 Nyborg
www.xlweb.dk - tlf.: 63 35 01 70

Orden i regnskabet giver økonomisk tryghed  
og mere tid til dig selv. Bogføring af alle regnskaber 
samt konsulentsparring.

Dunhammervænget 35·  5250 Odense SV
www.jvregnskab.dk·  jvregnskab@yahoo.dk

Tlf. 20 83 61 81 

v/Karin Bøgh Rasmussen

Færgegårdsvej 3 · Strib · 5500 Middelfart
Tlf. 64 40 22 78 · Mobil 61 16 03 27

E-mail : mail@kbrprintogeb.dk

www.kbrprintogweb.dk

Kullinggade 16 · 5700 Svendborg
Tlf.: 6221 0029 · dgv@galleri-dgv.dk
www.galleri-dgv.dk

K U N S T  I  V I R K S O M H E D E N

www.galleri-dgv.dk



ERHVERV FYN APRIL 2008 · 31

ERHVERV FYN

Østergade 66-68 · 5000 Odense C · Tlf. 66 14 63 00
ft@frank-toyota.dk · www.frank-toyota.dk

BYT TIL NYT 
Få 1.196,- for den gamle
Få 1. ,

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

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

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

 Svarer til 2498,75 inkl. moms

Mandal Allé 17 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 81 29 39 · www.butikwalther.dk

Kurérkørsel ● distribution kørsel 
flytning ● både store som små 

også interne firmaflytninger 
Hastetransporter

Søhus Transportservice
Lillehøjen 32 · 5270 Odense N

70 27 33 44
soehus@transport.dk

www.soehus-transportservice.dk

Søhus Transportservice



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

MULTIFUNKTIONSMASKINER i fuldfarve samt sort/hvid
Vi har maskiner til alle slags opgaver- Intet er for stort og intet for småt!

KONTORMØBLER

GULDFELDTS SERVICE - DERES SIKKERHED! 
 

Som landsdækkende serviceleverandør med lokale teknikere kan vi tilbyde markedets 
bedste service og sikkerhed. Vi har eget serviceværksted med service på alle typer maskiner.

Certificeret serviceleverandører på OKI, HP, Canon, Olivetti, Develop, 
Konica-Minolta, Kyocera-Mita, TA, Ricoh, Infotec, Lexmark, Brother.

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

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

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

Kontakt os
 For uforbindende tilbud på maskiner og           
 kontormøbler samt gratis 3D indretnings forslag

            Det betaler sig

Ret & Råd Fyn A/S
Guldfeldt kontor & Data A/S har vi haft som kopi 
og printer leverandør i mange år. 
Så da vi skulle have nye Multifarvemaskiner med 
kopi, print, scan og faxfunktion til alle vore Fynske 
afdelinger, var det rigtige valg for os, af leveran-
dør til opgaven, Guldfeldt Kontor & Data A/S.

Palle Thomsen 
Indehaver, Advokat
Ret&Råd A/S Årup

Jeppe M. Fogh
Indehaver, Advokat 
Ret&Råd A/S Nyborg

Texas A/S
GULDFELDT KONTOR & DATA A/S siger tillykke 
til Texas A/S nye flotte firmadomicil.  
Det glæder os at vi har sat vores præg med ny 
møbelindretning samt levering af multifarve 
maskiner med kopi, print scan til net og E-mail

Tal service med:

James TorpMartin Frandsen Henrik Bech JensenKim Jessen

Henrik Guldfeldt Heidi Skou Andersen

Tal multifarvemaskiner med:

Annelise Guldfeldt Vibeke Guldfeldt

Tal tilbehør med: Tal indretning med:

Brian Lyø Larsen

Rosengårdcentret har de sidste 20 år været 
igennem en rivende udvikling. Vi har i 
Centeradministrationen i alle årene haft 
Guldfeldt Kontor & Data A/S som maskin-
leverandør og er meget tilfreds med deres 
hurtige respons tid.

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

haugesmedie.dk

grafisk produktion
tryk · print · web

FououFF rr Danes a.s.

Vi har bl.a. leveret til:

Gratis tilbud 
på reparationer


