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INTEGO

- med i spændende opgave på Skarø
Carlssons Rør & blik VVS
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Middelfart Sparekasse

Side 11

Gallerie Rasmus
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Svendborg Tømrer
næsten umærkeligt gik vi et gear ned,

ulykker. Hvis de andre trafikanter ellers
også tænker sig om.

Nøgleenheden sættes i sin dok, så trykker vi på den blanke knap, og en sagte
knurren fortæller os, at motoren vagt til
live. Gearvælgeren sættes i ”drive”, og
så er vi på vej. Der er rigtig god trækkraft helt nede fra ganske lave omdrejninger, og gearene skifter uden nogen
form for ryk. Her er der så en af de fikse
løsninger, for når man sagtner farten,
så giver motoren automatisk lidt ekstra
gas, og det hele foregår uden nyk. Det
går kvikt og komfortabelt at vikle sig ud
af byen, og man føler virkelig, at man
har styr på situationen. Her hjælper det
også, hvis man indkobler den effektive
vandretarder, som sikrer en effektiv motorbremsning. Den som tror, at moderne
lastbiler er lidt groft smedearbejde, kan
godt komme på andre tanker.

så overhalingen kunne afvikles hurtigt
og forsvarligt. Det hele foregår let og
uden støj. Det er lige før, at man kan
komme til at kede sig. Med alle de nye
elektroniske hjælpemidler mangler man
bare automatisk styring, så kunne man
undvære chaufføren. Men det kommer
nok en dag, for teknologien findes. Så
er De advaret, hvis De om nogle år ser
en lastbil uden fører. Skulle føreren
alligevel være der, så får han tid til at
tjekke sin I-mail eller lave kaffe o.s.v.

Mocca+

Side 13

FOKUS Odense - Syd- & Vestfyn

Der er ingen tvivl om, at MERCEDES
ANTOS er med helt fremme i udviklingen af miljørigtige og økonomiske lastbiler, så det i dag er lidt af en loppetjans
at være chauffør på sådan en.
Vores ANTOS var venligst stillet til
rådighed af firma P. Christensen Odense
og Kolding.

www.pchristensen.dk

Side 19

Ude på motorvejen sætter vi cruisekontrollen på det vi må og kan. En
alderstegn tankvogn mente, at 70 Km/t
var passende, eller også kunne han ikke
mere på Koldingbakkerne. Det klaredes med et let tråd på speederen, og

“

Et velforberedt GENERATIONSSKIFTE
LKN Byg A/Smed rettidig omhu
skal gennemføres

”

Fynske Bank

Side 21

Side 15

TEMA Bygge- & Anlæg • Revision & Finansiering
Revisor Palle Søby

Kurser og konferencer • Oplevelser
Sikkerhed
Transport

Side 23

Landbrugsvej 4 • 5260 Odense S • Tlf. 66 18 40 20 • www.søbyrevisorer.dk
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Region Syd

Ryttermarken 11
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 13 14
post@erhverv-fyn.dk
www.erhverv-fyn.dk
Salgsafdeling:
Thomas Pedersen
Konsulent - Tlf. 60 68 03 91
Søren Lauritzen
Konsulent - Tlf. 29 42 73 92

Vi er kvalificeret til at tage os af alle bilmærker.
Det betyder, at vi kan udføre ethvert serviceeftersyn
og reparation, uanset mærke eller årgang på bilen.

Jan Olsen
Journalist - Tlf.: 20 94 88 04
Helle Judith Thomasen
Journalist - Tlf.: 40 77 68 93
Lennart Schønberg
Journalist - Tlf.: 20 10 13 73
Distribution:
Post Danmark

Side 7

Leica Geosystems A/S

Side 8

Optimera Odense

Side 9

Jens Sandberg A/S

Side 9

Vi glæder os til at se dig!
N.J. Auto ApS

Kratholmvej 39 · 5260 Odense S · Tlf.: 65 92 02 54
steffen@njauto.dk · www.njauto.dk

Redaktion:
Mogens Pedersen
Ansv./adm.
Tlf.: 62 22 23 03

Hasmark Strand Camping

KJK Asfalt
udfører alle former
for asfaltarbejde

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

INTET FOR SMÅT
INTET FOR STORT

Denne tryksag er trykt hos
Strandbygaard Grafisk a/s,
der også er certificeret i henhold
til ISO 9001, ISO 14001 og EMAS.

Bygma Tarup

Side 22

Service Malerne ApS

Side 25

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

trykt hos
afisk a/s,
ceret i henhold
4001 og EMAS.

Søren Bøggild

Torben Pliniussen

Revisionsfirmaet Axel Gram

Side 27

Velkommen til Aagaards Gardinbus
▼ Alt indenfor
autoreparation.
▼ Speciale i BMW.
Center Auto Odense

Islandsgade 16 | 5000 Odense C
Telefon: +45 6613 6060
mail@centerautoodense.dk
www.centerautoodense.dk
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Vi måler
gratis op
og giver
uforpligtende
tilbud.

Aagaards Gardinbus
Niels Juels Allé 23
5250 Odense SV
Mobil: 20 49 59 42

www.aagaards-gardinbus.dk
info@aagaards-gardinbus.dk

VAN
PLUS

Vito 109 Works Lang (88 HK)
Engangsydelse:
Leasingperiode:
Restværdi ved udløb:

Tilmeld dig Va
pchristensen n Plus på
.d
og få besked k/VanPlus
om
nyheder og ev tilbud,
ents

35.000 kr.
48 mdr.
60.000 kr.

Pris pr. måned:

1.495 kr.

Kampagnepris:

159.900 kr.

Vito 109 Works til kun 1.495 kr./md.
Vi behøver ikke spørge hvilken varebil, du helst vil ha’. Spørgsmålet
er blot, HVORDAN du vil have den. Vælger du finansiel leasing af
din Mercedes-Benz Vito, drager du fordel af lave etableringsomkostninger, du øger likviditeten i det daglige, og du får den fulde
brugsret. P. Christensen® giver dig derudover 2 års fuld garanti
uden kilometerbegrænsning. Det gælder også ved køb.
Vil du vide mere om leasing af Vito eller en af de andre MercedesBenz varebiler, så kontakt P. Christensen® – hele Region Syddanmarks autoriserede Mercedes-Benz forhandler og værksted. Ring
allerede i dag, besøg en af vores salgsafdelinger eller læs mere om
leasing af Vito på pchristensen.dk/vito-leasing
Leasing af Vito 111 CDI Works Lang (114 HK)
Leasingpris: 1.715 kr./md. Restværdi ved udløb: 65.000 kr. Kampagnepris: 175.000 kr.

Vito 109 CDI Works Lang (88 HK)
Eu5 motor (88 HK), 16,1 km/l, forhjulstræk, el-ruder, airbag, bænksæde, 6-trins
gearkasse, Bluetooth radio, assyst service
computer (40.000 km intervaller), sidewind
assist, attention assist.
Tillægspriser på udstyr pr. måned
Anhængertræk
140 kr.
Bund og beklædning
110 kr.
Fartpilot
85 kr.
Tagbøjler
50 kr.

Bilen er vist med ekstraudstyr. Vi tager forbehold for fejl og prisændringer.

Er det sådan, du vil ha’ din Vito?

Åbningstider (erhverv):
Man-fre:

8.00 -17.30

Alle priser er ekskl. moms, leveringsomkostninger (3.740 kr.) og
etableringssomkostninger (2.950 kr.). Restværdi ved udløb er ekskl.
moms jf. nuværende regler og er fastsat ud fra et estimeret kørselsbehov på 20.000 km. Tilbuddet gælder t.o.m. 30/6 2015.

P. Christensen® Odense:
P. Christensen® Kolding:
P. Christensen® Rødekro:
P. Christensen® Padborg:

Krumtappen 20, tlf. 6395 3900
Trianglen 11, tlf. 7634 7800
Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
Industrivej 17, tlf. 7467 1919
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31-årig er kommet godt fra start
som selvstændig
Efter at have rejst en del
rundt er 31-årige Tobias
Sylvester Carlsson nu
vendt tilbage til fødebyen Rudkøbing for at
opfylde en gammel drøm
om at blive selvstændig.

og Norge, til han og familien
syntes, at nu var tiden inde til
at slå sig til ro i Rudkøbing, hvor
han har lejet sig ind i et velegnet
værksted lige ved siden af Bethesda-bygningen i Ahlefeldtsgade.
Han startede firmaet ved årsskiftet, og der er blevet stadig mere at
lave for hver måned, der er gået.

Det betyder så også, at Langeland, Tåsinge og det sydlige fyn
kan byde velkommen til firmaet
Carlssons Rør & Blik med hjemsted centralt i Rudkøbing.
Tobias Carlsson flyttede for ti år
siden fra Rudkøbing til Odense,
hvor han tog eksamen som installatør og VVS-tekniker. Forinden
havde han taget eksamen som
rørlægger. Derefter arbejdede
han flere steder, bl.a. i Grønland

Konkurrencedygtig
- Jeg er ved at blive kendt i det
område, jeg satser på, Langeland
og Svendborg kommuner, fortæller Tobias Carlsson. Jeg har lavet
nogle beregninger over, hvor jeg
skal placere mig prismæssigt,
og jeg tror, jeg har fundet et niveau, hvor jeg bestemt er konkurrencedygtig. Jeg gør meget ud af
at gøre et godt stykke arbejde,
hvad enten det er en lille service-

opgave eller større opgaver. Den
bedste omtale, man kan få, er
anbefalinger fra sine kunder. Så
det jeg tilbyder er kvalitet til en
rimelig pris.
- Jeg interesserer mig for alle
aspekter af mit fag, og der er
mange spændende opgaver. Jeg
vil f.eks. gerne arbejde med energioptimering. Noget, jeg tror, der
er fremtid i, er at skifte f.eks. et
oliefyr ud med et luft-til-vand anlæg. Det er meget grøn teknologi,
og et sådant anlæg kan være tjent
hjem på en halv snes år.
- Ligegyldigt hvad jeg arbejder
med, skal det være sådan, at jeg
synes, det er sjovt at stå op om
morgenen og gå på arbejde. Måske skal jeg hen ad vejen have
ansat en mand eller to, men så
heller ikke mere, slutter Tobias
Carlsson.

21369

Carlssons Rør & blik VVS - Ahlefeldtsgade 29 - 5900 Rudkøbing - Mail:tsc@rorogblik.dk - www.tscrorogblik.dk

LANDSDÆKKENDE LEVERING

Vi leverer fra dag til dag – også om lørdagen
Se alle STARKs services på STARK.dk
VI HAR ÅBENT
Mandag - fredag
Lørdag
Søndag
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6.45 - 17.00
9.00 - 14.00
10.00 - 14.00

STARK Rudkøbing

Bellevue 5b • 5900 Rudkøbing
Tlf. 6251 1045

Service

-lokal og landsdækkende

Rullende elektromekanisk værksted

Rullende opgave
elektromekanisk
- med i spændende
på Skarø
Hos Intego A/S kan du få 24 timers elektromekanisk reparation og service, så du sikrer, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer i drift igen i tilfælde af et nedbrud. På mange anlæg kan der også være et stort potentiale i
energioptimering. Vi gennemfører
optimerende
vedligehold
og sikrer
hermed,
at dit anlæg kontrolleres
og opgradeHos Intego
A/S kan
du få 24
timers
elektromekanisk
reparation
og service,
res, så det yder optimalt.

så du
somhed hurtigt kommer i drift igen i tilfælde af et nedbrud. På mange anlæg kan
energioptimering.
Vi gennemfører optimerende vedligehold og sikrer hermed, at
Vi beskæftiger os blandt
andet med:
• Kontrol og reparation af alle typer pumper
•
Omvikling
• Motorer m/u gear
res, så det yder optimalt.
•
•
•
•
•

• Reparation og eftersyn af svejsere
• Lakering og ovntørring
Salg af motorer og gear
• Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj
• Udskiftning af lejer
Højspændingsmotorer
Vi beskæftiger
os blandt
andet med:
iht. Arbejdstilsynets henvisninger
• Vibrationsanalyse
samt lejekontrol
Servomotorer
• Termofotografering
• Servicepartner
Kemppi
Tromlemotorer
• Omvikling
• Motorer
m/u gear
• Motorer på lager
• Servicepartner Grundfos
Generatorer

• Kontro
• Repar
• Lakering og ovntørring
• Salg af motorer og gear
• Efters
• Udskiftning af lejer
• Højspændingsmotorer
iht. Ar
• Vibrationsanalyse samt lejekontrol
• Servomotorer
• Termo
• Servicepartner Kemppi
• Tromlemotorer
• Motor
Servicepartner
Generatorer
Selv om Intego er et stort, lands- •steringen
brugsejendom, har der været en
giver en ti-dobling af
til f.eks.•kræftpatienter,
der har Grundfos
dækkende firma, er det ikke
hver dag, firmaet bliver involveret i et projekt som det, man nu
er ved at afslutte på Skarø, hvor
Is fra Skarø tager et stort spring
fremad produktionsmæssigt - og
også kvalitetsmæssigt.
Om projektet fortæller medejer
af Is fra Skarø, Martin Jørgensen:
- I første omgang er der tale om
investering på seks mio. kr., men
der kommer mere til, efterhånden som vi får råd til det. Inve-

kapaciteten. Vi får en mere automatiseret produktion, og med de
specielle maskiner, vi nu får at
råde over til f.eks. hurtigere indfrysning, kan vi producere flere
forskellig slags is i en højere kvalitet og få en mere rationel produktion.
- Baggrunden for vores beslutning om at tage dette store
spring fremad er, at vores særligt proteinrige is, som vi har udviklet i samarbejde med Svendborg Sygehus og Rigshospitalet

brug for ekstra megen protein,
er blevet en stor succes, også hos
bl.a. sportsfolk. Vi har formået
at udvikle en is, der både smager godt og indeholder megen
protein, og den kombination kan
være svær at ramme, siger Martin Jørgensen.
Is fra Skarø har fået det ekstra ud af de nye maskiner, at
den varme, som køleanlæggene
udvikler, bliver udnyttet til opvarmning til gavn for pengepung
og miljøet.

Spændende opgave

IS FR A SK ARØ
arø
Østerhovedvej 4, Sk
5700 Svendborg
Tlf.: 2929 1520
bt @isfraskaroe.dk
ww w.isfraskaroe.dk

- Vi fik denne usædvanlige og
meget spændende opgave, fordi
vi sidste år lavede en café derovre, siger serviceleder John
Sindholm, Intego i Odense. Sydfyns Elforsyning har sat en ny og
langt kraftigere transformator
op, så det blev muligt at få den
strøm, som de nye maskiner har
brug for. Kapaciteten er næsten
fem-doblet, og det er gjort muligt
at udvide endnu mere senere.
- Det var nødvendigt med en ny,
stor el-hovedtavle, og det har vi
sørget for, ligesom vi har sat nyt,
energibesparende LED-lys op i
produktionslokalerne. Da det jo
er indrettet i en gammel land-

del udfordringer undervejs, og vi
har haft en medarbejder udstationeret derovre. Det er dog gået
fint, og alle, også færgefolket,
når vi skulle til og fra øen, har
udvist stor samarbejdsvilje, siger
John Sindholm.
Intego er et erfarent firma, men
denne opgave har stillet anderledes krav end normalt er.
- Det har været meget interessant at være med til at tilslutte
moderne maskiner i den gamle,
ombyggede lade ved siden af
sommercaféen, men vi har fået
en meget fin service undervejs,
siger John Sindholm.
Intego løser el-tekniske udfordringer over hele landet og har
ca. 550 ansatte.

Intego Odense A/S - Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV - Tlf. 99 36 42 60 Fax. 99 36 42 61 - E-mail: intego@intego.dk - Web: www.intego.dk
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Vækster og
udvider staben
Kortermann-IT har givet
finanskrisen baghjul og
ansætter to nye kolleger
med tilsammen 39 års
erfaring.
I 2014 blev Kortermann-IT kåret til Gazelle-virksomhed bl.a.
fordi virksomheden havde gang
i hjulene.
Den tendens fortsætter.
Derfor er to nye medarbejdere
med tilsammen 39 års erfaring
netop kommet i hus hos den stadigt voksende IT-virksomhed.
Jakob Friis-Nielsen og Rocky
Jespersen med hhv. 22 - og 17

års erfaring inden for området er
Kortermann-IT’s nye løsningskonsulenter.
Jakob Friis-Nielsen fokuserer
især på salgsdelen, mens Rocky
Jespersen har rollen som koordinator og tager sig desuden af
indkøb og lager.
Under finanskrisen har mange
ikke investeret, så i dag er man
nødt til det, og virksomhederne
tjener penge igen, det smitter af
på hele branchen fortæller ejer
Henrik Kortermann.
De to nye medarbejdere kommer
fra en kollega i branchen, så de
kender hinanden i forvejen.
Den bramfrie tone hersker spontant i hele huset, men faglighe-

den og kvalitetsløsninger er man
ikke i tvivl om at de tager seriøst.
Som Jakob Friis-Nielsen siger:
Når en kunde kontakter mig,
skal jeg finde en løsning ud fra
det, kunden har i dag og forventninger til, hvad kunden har brug
for i fremtiden. Det handler om
at give sig tid, så kunden bliver
glad og tilfreds med den løsning,
vi finder.
Det handler også om tillid, og
den skaber Kortermann-IT:
- Vi får flere og flere nye kunder, men vi har også langvarige
kundeforhold. Hos flere er det
ligefrem os, der laver deres itbudgetter, supplerer Henrik
Kortermann.

De fire nye hænder betyder, at
både Henrik Kortermann og
daglig leder, Britt Posselt, er blevet aflastet.
Rocky og Jakob kan nu sammen
med de øvrige kolleger på Finlandsvej fortsætte med at tilbyde
virksomheder et uforpligtende
helbredstjek af IT, TELE og fibernet-løsninger.
Helbredstjekket indeholder en
uvildig sparring til hvor vidt
man har det udstyr i sin virksomhed som matcher virksomhedens reelle behov og krav.

Kortermann-IT · Finlandsvej 12 · 5700 Svendborg · Tlf: 70 300 330
info@kortermann-it.dk · www.kortermann-it.dk

FYNS STØRSTE MARITIME BUTIK
PÅ PLADS I FAABORG

K-Marine i Svendborg
købte for fem år siden
Båd & Motor i Faaborg,
og for godt et år siden
begyndte man at samle
alle aktiviteter i Fyns
største maritime butik
under navnet Båd &
Motor på Lillestrand ved
marinaen i Faaborg.

Nu er det hele faldet på plads, så
der tilbage i Svendborg kun er en
stor hal til vinteropbevaring af
mindre både, der kan transporteres på trailere.
- Det er mere praktisk at samle
det hele samme sted, og der kommer mange turister, også tyske, i
båd til Faaborg, hvor vi har den
plads, vi har brug for, selv om
vi dog godt kunne ønske os lidt
mere udenoms-plads, siger daglig leder, Klaus Berthelsen, søn
af grundlægger af K-Marine og
ejer af Båd & Motor, Karl Berthelsen.
Båd & Motor har primært kun-

der fra Fyn og Sønderjylland,
men driver også to webshops,
baad-motor.dk og mercuryparts.
dk.

Stort katalog
Firmaet er også med i en indkøbsforening, Nautisk Udstyr,
sammen med otte andre butikker i branchen. De udgiver i fællesskab et meget stort katalog, så
kunderne kan sidde derhjemme
og bestille varerne i ro og mag.
- Vi leverer selvfølgelig, men vi
har også som noget nyt indført,
at vores kunder kan bestille va-

rerne via vores webshops og så
selv komme og hente dem her.
Det har den fordel, at de er sikre
på, at vi har alt på lager, de har
brug for, og så får de tilmed rabat
i forhold til at få det leveret, siger
Klaus Berthelsen.
Butikken har oplevet en ganske
stor fremgang det sidste års tid.
Tre konkurrenter på Fyn har
måttet lukke, og det i sig selv
giver ekstra omsætning, og så er
der øget optimisme i samfundet.
Især nethandlen er vokset meget
kraftigt her i 2015.
Ikke mindst sejlertøj er der meget salg af, og som noget nyt kan
man også købe fiskegrej i butikken. I sommerhalvåret kan man
tilmed købe børsteorm til at sætte på krogen.
Klaus Berthelsen og de knap ti
ansatte kan se frem til en travl
sommer i de indbydende lokaler i
marinaen i Faaborg.

Båd & Motor ApS - Lillestrand 3 - 5600 Faaborg - Tlf.: 6261 0820 - Fax.: 6321 7070
Mail: salg@baad-motor.dk - www.baad-motor.dk
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Danmarks bedste campingplads
går efter hattrick
Et enormt engagement i gæsterne har gjort
Hasmark Strand Camping til Danmarks
bedste campingplads. En hæder
pladsen ved Fyns bedste badestrand
har fået de seneste to år, og som
ejerne Lars og Mette Skifter håber
lander på Nordfyn igen i 2015.

I både 2013 og 2014 løb Hasmark
Strand med kåringen som Danmarks bedste blandt landets
mere end 500 campingpladser.
Det er læsere og onlinebrugere
af Berlingske og BT’s store rejseredaktioner, der to år i træk
har udråbt den nordfynske plads
til landets ypperste feriemål, når
campingvognen er spændt for.

Højt serviceniveau
Lars og Mettes vinderkoncept er
ret enkelt. Gæsterne skal have
en ferieoplevelse, der overstiger
forventningerne. Opskriften er
en problemfri og begivenhedsrig ferie, så derfor har service
og aktivitetsprogrammet stor
prioritet.
”Vi bruger mange ressourcer på
at yde en høj service. Gæsterne
skal føle, at der altid er nogen
parat til at hjælpe dem. Og hvis

de har det mindste problem, så
løser vi det straks, mens de står
foran os, så de hurtigst muligt
kan komme videre med deres
drømmeferie,” forklarer Mette
Skifter. Det kræver mandskab at
opretholde den standard, så når
pladsen er fuld belagt henover
sommeren tæller medarbejderteamet 70 ansatte. Det er en stor
flok, men Lars og Mette er ikke
villige til at gå på kompromis,
når det gælder betjening af gæsterne.

Aktiviteter for alle
Udover serviceniveauet er Hasmark Strand Camping kendt
for de mange og alsidige tilbud,
som gæsterne kan deltage i under deres ophold. Ikke mindst
for de små, hvor Lars og Mette
i 2015 har valgt at ansætte en
aktivitetspige, der udelukkende

koncentrerer sig om børneaktiviteter.
”Udfordringen ved konstant at
overgå forventninger er, at de
naturligvis stiger. Derfor forsøger vi hele tiden at forny og forbedre os for at følge med. I år retter vi ekstra fokus mod børnene,
og med det nye initiativ får børnene mulighed for endnu flere
sjove ferieoplevelser,” siger Lars
Skifter. Sommerens aktivitetsprogram spænder fra livemusik
og trylleshows til helikopterflyvning og speedbådskurser. Noget
for enhver smag og alder.

Moderne campingplads
Selv om Lars og Mette betragter
de blødere værdier som den primære årsag til deres kåringer,
betyder det langt fra, at de forsømmer øvrige forhold på campingpladsen, der er opført i et

vikingetema med den nordiske
mytologi i centrum.
”Godt nok er temaet 1000 år
gammelt, men pladsen er topmoderne. Vi har jo ambitioner om
at være Danmarks bedste campingplads hvert år, og det bliver
vi kun, hvis faciliteterne også er
i højeste kvalitet. Derfor har vi
investeret op mod 50 mio. kroner over de seneste ti år på både
indendørs og udendørs badeland
med wellness, restaurant, pizzeria, butik, nye servicebygninger
og internetdækning over hele
pladsen,” fortæller Lars Skifter.
Den store indsats har indtil videre indbragt to kåringer som
landets bedste, og hos Hasmark
Strand Camping arbejder de
hårdt på at gentage succesen og
fuldende hattricket.

HASMARK STRAND CAMPING ·STRANDVEJEN 205 · 5450 OTTERUP · TLF.: 64 82 62 06 · INFO@HASMARK.DK

WWW.HASMARK.DK
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Intelligent arbejde
– lidt hurtigere
Entreprenørarbejdet er det første og det
væsentligste i alle anlægsarbejder. Grundlaget
skal være i orden, og det sørger Leica
Geosystem for.

- I alt entreprenørarbejde gælder det om at levere godt arbejde
til tiden, siger salgschef Jesper
Lindskov, Leica Geosystems A/S,
Odense. Grundlaget skal være i
orden, og tidsfaktoren er afgørende for økonomien.
- Når vi i dag ser, at mange små
såvel som større anlægsprojekter
er færdige til tiden - ofte endda
lidt før deadline - så skyldes det
ikke mindst brugen af skræddersyede hardware- og softwareløsninger.

Salg og uddannelse
Jesper Lindskov er salgschef
i den danske afdeling af Leica

Geosystems. Fra adressen på
Telehøjen i Odense styrer han
salget og de tilknyttede uddannelsesaktiviteter i Danmark.
Samme sted er tillige produktion, lager og service for blandt
andet det øvrige Europa og USA,
Canada og Australien.
- I det fælles hus er vi er godt
hundrede medarbejdere, hvoraf
vi er en snes, der beskæftiger sig
med salg og service i Danmark,
siger Jesper Lindskov.
- Med Leica Geosystems’ intelligente systemer er vi med til
at sikre, at både de største entreprenørforetagender og de
utallige små og mellemstore
virksomheder, der arbejder med

bygge- og anlægsopgaver, er konkurrencedygtige på deres felt.

Bedre bundlinje
Jesper Lindskov peger på, at
Leica Geosystemer altid kan bidrage til at maksimere kundens
maskiner til alle former for jordflytningsprojekter. Det kan være
intelligente systemer til fuldautomatisk kontrol af skovlbladet og
til hurtig og nøjagtig nivellering
af blødt materiale.
- Med vores omfattende udvalg
af intelligente løsninger kan vi
skræddersy netop den løsning,
som passer til den eller de opgaver, som kunden ønsker.

- Vi kan dokumentere præcision
og lavere tidsforbrug til en given
opgave, siger Jesper Lindskov.
Det betyder, at man hurtigere får
løst opgaven. Man får tillige en
bedre udnyttelse af sin maskininvestering, lavere energiforbrug,
som er godt for miljøet, og alt andet lige en bedre bundlinje.

Årelang erfaring
Leica Geosystems, Danmark,
blev ved årets begyndelse fusioneret med danske Scanlaser Machine Control, hvor Jesper Lindskov i mange år var salgschef.
- Med fusionen står vi meget
stærkt på det internationale marked og kan tilbyde en bredere
vifte af systemer, siger Jesper
Lindskov. Hver for sig og sammen
har vi årelang erfaring og kender
markedet.
- Vi kan tilbyde både demonstration og undervisning, så brugeren,
hvad enten det er iværksætteren
eller den nyansatte i en veletableret
entreprenørvirksomhed,
hurtigt kan tilegnes sig den bedste udnyttelse af den givne intelligente løsning.

Leica Geosystems – Telehøjen 8 – 5220 Odense SØ – Tlf: + 45 7023 0032
jesper.lindskov@leica-geosystems.com – www.leica-geosystems.dk
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Kontakt de
professionelle!
- Kom og lær os at kende.
Hos os er kunden i centrum. Optimera er en
professionel trælast- og
håndværkerbutik for de
fynske håndværkere i
bygge- og anlægsbranchen.
- Vi handler primært med professionelle kunder i bygge- og
anlægsbranchen, men du er
naturligvis også velkommen
som gør-det-selv-kunde, udtaler

Christian Nissen. I vores butik
vil du få en professionel betjening. Vi er ti medarbejdere, der
glæder os til at samarbejde med
dig og opfylde dine ønsker og forventninger.
- Vi er her hver dag – lige midt på
Fyn ved motorvejen.
Har du brug for det, så sørger vi
for, at du får de bestilte varer om
natten. Så du er klar til en ny
dags opgaver.
Optimera har en stor organisation i ryggen. Vi er en del af SaintGobain koncernen, som udover
Optimera også ejer Brødrene
Dahl, Weber, Scanglas, Øland.

Christian Nissen
TLF. 26875269

Lars Frandsen
TLF. 28919067

Heidi Rasmussen
TLF. 63104692

Tonny Madsen
TLF. 63104688

Johannes Bach
TLF. 23201778

Arne Madsen
TLF. 63104685

Bo Eriksen

Clint Petersen

Optimera Odense • Energivej 17 • 5260 Odense S • Tlf.: 65 95 98 00 • odense@optimera.dk • www.optimera.dk
ÅBNINGSTIDER: Man.-tors. 6.30 – 16.00 • Fred. 6.30 – 15.00 • Lørdag/søndag – Lukket

Den erfarne bygge-, anlægsentreprenør & autoriseret kloakmester udfører
anlægs-, kloak-, beton- og
murerarbejde for en bredt
funderet kundekreds af
private, erhverv og offentlige virksomheder

”Vores bygge- og projektafdeling
varetager en bred vifte af fag-,
hoved- og totalentrepriser. Jens
Sandberg A/S beskæftiger omkring 45 medarbejdere og samarbejder med et velfungerende
netværk af dygtige og erfarne
underentreprenører i alle håndværksfag.
Blandt de seneste større projekter
er EAL Campus, Erhvervsakademiet Lillebælts, store byggeri på
Wittenborg grunden på Odense
Havn. Her støbte vi et samlet
areal på ca. 4000 m2 i forbindelse med kældre, fundamenter
og gulve - et projekt der alt i alt
krævede ca. 1600 m3 beton.
På Grevenlundsvej har vi netop
færdiggjort betonarbejdet i for-

bindelse med etableringen af et
boligfællesskab under Odense
Kommune. Blandt de igangværende projekter på boligfronten i
Odense er Cortex-byggeriet, der
startede i slutningen af april.
Hertil leverer vi betonstøbning
til fundamenter, kældre og gulve.
Primo maj igangsættes en række
lignende aktiviteter omkring et
større nybyggeri i forbindelse
med Retten i Svendborg.

Gang i byggebranchen
Her i 2015 er der, ikke mindst
her i Odense, kommet godt gang
i byggebranchen, og vi kan for
hele kundekredsens vedkommende glæde os over en ganske

fornuftig udvikling – både når
det gælder private, virksomhedskunder og offentlige institutioner. Vi har mange spændende
projekter i støbeskeen og satser
på at fortsætte den gode udvikling.
Sideløbende med byggeprojekterne løser vi en lang række vedligeholdelsesopgaver i erhvervssegmentet – hovedsageligt i jern- og
fødevareindustrien. Som en naturlig følge af den gode udvikling
indenfor industri og erhverv har
vi netop ansat en ny projektleder,
og i nærmeste fremtid regner vi
med at kunne ansætte yderligere
murer- og betonfolk.”

Bygge- og anlægsentreprenør · Autoriseret kloakmester Jens Sandberg A/S · Knullen 16, Højby · 5260 Odense S
Telefon: 65 95 70 93 · E-mail: info@jenssandberg.dk · Web: www.jenssandberg.dk
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Kåring: Opel Vivaro og Renault Trafic kan nu smykke sig
med titlen Årets Varebil i Danmark 2015.
Bag kåringen står de danske
motorjournalister, som altså
pegede på Vivaro og Trafic, som
den bedste varebil.
Kåringen fandt sted i forbindelse med åbningen af transportmessen i Herning under
overværelse af trafikminister
Magnus Heunicke.
Den fransk-tyske varebil

vandt foran en felt bestående
af 13 af de nyeste varebiler på
markedet med Mercedes Vito
og Iveco Daily som de nærmeste
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de
nyeste varebiler på det danske
marked udsat for testkørsel på
vejen omkring Herning med
både fuldt læsset og tomme biler
for at afprøve køreegenskaberne
under alle forhold.esyn)
(period

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.

l
s
ilsyn.
Du kan også

339,-

39,3
Aarup Bilsyn er din

omregistrereyn)

Online
(periodes
ogsåog få dine
booking
aa
ilsyn.dk
trerenummerplader
lokale
Online rupbsynshal
os.
ne hos
ooking
Få dinbbil
aarupbilsy
synet hos n.dk
plader
,n-) ILSYN A P S
Aarup Bilsyn.
3p3eriod9
A ARUP
B
esy

Er godkendt af:

(
Du kan også Telefon
20 13 18 00
omregistrere
Smedevænget
1 . 5560
.O
info@aarupbilsyn.dk
. www.aarupbilsyn.dk
Få din
bilAarup
synet
Bilsyn.
Er godkendt
af:
nlihos
ne Aarup
og få dine
b
o
o
king
Du kan også
omregistrere
og få
aarupbilsyn
.dk
nummerplader
dine nummerplader hos os…
hos os.

A ARUP B ILSYN A P S
Telefon 20 13 18 00

Er godkendt af:

et 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

A ARUP B ILSYN A P S
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Assens Bil Center ApS
NANOENERGY 3
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

K11

205/5

195/65R15 91T

NANOENERGY
3
C
C
195/65R15 91T

K115

69dB

C

E

205/55R16 91H

Bestil en Dinitrol4rustbehandling
DÆK
*
4 DÆK
inden rusten kommer!
NEMT & hurtigt
1.845,1.845,overblik!
5 ÅRS G

C

E

69dB

A

69dB

2.3

2.375,-

FOREBYGGELSE
ERVIND
BILLIGERE
END
DÆK
OG
FÆLGE
VIND DÆK
HELBREDELSE
OG FÆLGE*
H

Montering påpå
stålfælge
pr. stk.
119,-.
Montering
på alufælge pr.på
stk.alufælge
149,-.
Montering
stålfælge
pr.
stk.
119,-. Montering
pr. stk
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.

Priserne
er der
ekskl.
fælge,
montering
og afbalancering og er gældende indtil de
*Se hvilke dæk
er omfattet
af 5 års
garanti på Dæktryg.dk
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk
MILJØDÆK

Fornavn

Efternavn

FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

*

Adresse

Værdi kr. 12.500,Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale
Dæktryg forhandler.

E-mail

TIS forhandler.
A
R
Dæktryg
G
je4kDÆK
t
t
s
1.845,Ru
auto-

Fornavn

Telefon

Postnr. & by
USk:
vi bore
E-mail
Telefon
- jeg ønsker at modtage nyhedsmailrfra Dæktryg
INGEN hull
Dæktryg forhandler/postnr. er
Adresse

Dæktryg
forhandler/postnr.
Værdi kr.
12.500,NANOENERGY
3

*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
195/65R15
91T
Klip
til atkonkurrencen
– mdenne
aks 18”. Vitilmelding
tager forbehold
for
ikke
alle
alufælge
til alle biler.
erlokale
¨ Ja tak
udgældende
ogpasser
aflever
denKonkurrencen
hos
C din
69dB
indtil den 31. Cmaj 2015.

Efternavn

Postnr. & by

K115

205/55R16 91H
E

A

69dB

4 DÆK
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er
¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage
gældende indtil den 31. maj 2015.
Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.

2.375,-

nyhedsmai

Ebberupvej 13 · 5631 Ebberup

*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

Telefon
64 74 Fornavn
17 90
VIND
DÆK
OG FÆLGE*
Adresse

Efternavn
Strandgades
Auto

auto- WWW.DÆKTRYG.DK

Strandgade 10 · 5683 Hårby

Postnr. & by

Telefon 64 73 16 26

Værdi kr. 12.500,Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale
Dæktryg forhandler.

E-mail

*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er
gældende indtil den 31. maj 2015.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Telefon

Ebberupvej
· 5631
Her finder du13
hurtigt
ogEbberup
nemt dæk og fælge til dit behov.
Dæktryg forhandler/postnr.

Telefon 64 74 17 90

Strandgades

Strandgade 10 · 5683
VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE

auto-

Telefon 64 73 1

WWW.DÆKTRYG.DK
GODKENDT

Ebberupvej 13 · 5631 Ebberup

Her V
finder
hurtigt
og
nemt
dæk
fælge
Telefon
64 74 du
17 90
Strandgades
Auto
ESTFYNS
U
NDERVOGNS
C ENTER
Aog
PS
Strandgade 10 · 5683 Hårby

Telefon 64 73 16 26

Telefon 64 43 18 01

WWW.DÆKTRYG.DK
Smedevænget
2 . 5560 Aarup
Her
finder du hurtigt og nemt .dæk
og fælge til dit behov.
info@vestfynsundervognscenter
vestfynsundervognscenter.dk

Vi løser stort som småt
- skaber rammen til
fremtiden

Tlf. 6615 0800
www.r-arkitekter.dk
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er udviklet i fællesskab af de to
fabrikker.
Bilerne bygges på Renault og
Opel fabrikker i Spanien, Frankrig og England, oplyser de danske importører af de to biler i en
pressemeddelelse i anledning af
kåringen.
Sidste gang Opel og Renault
sammen vandt titlen Årets Varebil i Danmark var med Renault
Master og Opel Movano, der
som Trafic og Vivaro også er et
resultat af det fransk-tyske samarbejde.

MILJØDÆK
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gælder til og med 1. maj 2015
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Magnus
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under alle forhold.
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2015
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En moderne bank
- med gamle dyder

God tid, plads til alle slags kunder og prioritering af gamle bankdyder er nogle af de ingredienser,
der har givet Middelfart Sparekasses Odense-afdeling masser af vind i sejlene
- faktisk så meget at afdelingen nu søger såvel privatrådgivere som erhvervsrådgivere.
Oprettelse af nye filialer flere
steder i landet, udvidelser af
medarbejderstaben og kunder,
der igen og igen tilkendgiver stor
tilfredshed med deres pengeinstitut. Og samtidig tilkendegiver
at de gerne anbefaler Middelfart
Sparekasse til eksempelvis familie, venner og forretningsforbindelser.
Alt sammen faktorer, de to direktører i Middelfart Sparekasses Odense-afdeling på Dalumvej

Middelfart Sparekasse
rider på en bølge af
succes…

Lars Kjærsgaard

54B, Thomas Bo Jørgensen og
Lars Kjærsgaard kan nikke genkendende til.
--Ja, vi kan kun glæde os over,
at vinden blæser i vores retning.
Vi har skabt en markant kundekreds her i Odense – både når
vi snakker privatkunder og erhvervskunder, fastslår Thomas
Bo Jørgensen, der er direktør for
privatafdelingen.

kan få fat på din personlige rådgiver. Ligesom vi har god tid til
den enkelte kunde. I stedet for
et stort markedsføringsbudget
er det Middelfart Sparekasses
filosofi, at pengene skal bruges
på tiltag, der kommer kunden direkte til gode. Det sidste år har
vi således på landsplan ansat én
ny medarbejder hver uge, oplyser
Thomas Bo Jørgensen.

Moderne med gamle dyder

Erhvervsafdeling vokser

Han er ikke i tvivl om, hvorfor
mange nye kunder søger over
mod Middelfart Sparekasse, der i
øvrigt flere gange er blevet kåret
som Danmarks bedste arbejdsplads.
--Vi er en moderne bank, der
holder fast i de gamle dyder. Vi
behandler alle vores kunder ordentligt og lægger eksempelvis
vægt på, at du som kunde altid

Erhvervsafsnittet i Middelfart
Sparekasse på Dalumvej har kun
to år på bagen, så afdelingens direktør, Lars Kjærsgaard glæder
sig over den fortsatte fremgang.
--Ved grundlæggelsen i august
2013 beskæftigede erhvervsafdelingen fire medarbejdere og delte
lokaler med privatkundeafdelingen i stueetagen. Allerede i løbet
af det første år genererede vi

imidlertid så positive resultater
med vores arbejde, at erhvervsafdelingen voksede til seks medarbejdere og vi fik vores egen
separate afdeling på førstesalen,
siger Lars Kjærsgaard.
Heller ikke han er i tvivl om,
hvorfor odenseanerne har taget
så godt imod Middelfart Sparekasse.

Direkte dialog
--Vi går i direkte dialog med folk.
Kunderne nyder godt af korte
svartider og effektive beslutninger. Det personlige kendskab
spiller også ind. Hos os bliver
kunden aldrig et talende regneark eller et anonymt nummer i
rækken. Vi kender vores kunder,
de kender os, og via vores aktive
medvirken i en række erhvervsnetværk er vi med til at opdyrke
nye relationer til gavn for hele lokalområdet, fastslår direktøren,
der samtidig glæder sig over, at
afdelingen i dag beskæftiger i alt
14 medarbejdere.

Thomas Bo Jørgensen

Middelfart Sparekasse · Dalumvej 54 B · 5250 Odense SV · Telefon: 88 20 84 60
Mail: odense@midspar.dk · Web: www-midspar.dk

25 år på kunstscenen
Den 23. marts
1990 grundlagde
Peter Rasmus Lind
sammen med sin
kone Elsemarie det
kendte galleri i Ny
Vestergade i Odense.
Siden da har Gallerie
Rasmus udvidet
med succesfulde
afdelinger i
København, Kolding,
Tønder og Skagen

”Jeg har interesseret mig for
kunst under en eller anden form
lige så længe, jeg kan huske tilbage”, fortæller Peter Rasmus
Lind. ”Jeg har også selv udfoldet
mig som kunstner, men interessen for at male og tegne hørte op,
da jeg begyndte at handle med
andres billeder. Fra da af opfyldte dét at være gallerist mine
kreative behov. I foråret 1990,
mens jeg endnu havde mit gode
borgerlige job i skattevæsenet,
lejede jeg mig ind i et kælderlokale her i Ny Vestergade og åbnede et beskedent fritidsgalleri. Så
tog tingene fart - først udvidedes
galleriet med en satellitafdeling,
også i Ny Vestergade, og siden er
det gået slag i slag med filialer i
København, Kolding, Tønder og
Skagen.”

Kunst af høj kvalitet
”I Gallerie Rasmus har vi aldrig lagt os fast på en bestemt
genre”, fortsætter Peter Rasmus
Lind. Vores væsentligste kriterie er, at der skal være tale om
kunstneriske udtryk af høj kvalitet, hvad enten det er malerier,
skulpturer eller andet. Hvorvidt
12

det er figurativt, nonfigurativt,
heftigt, stille, alvorligt eller
humoristisk er for os uvæsentligt. Udover at vise værker af
»kendte kunstnere« synes vi,
det er spændende at finde og
vise kunstnere der måske ikke
er særligt kendte, men som »vi
tror på«. En række af disse har
jo vist sig, at kunne overbevise
andre end os om deres værd.”

foredrag, rejser og meget andet
for medlemmerne. Via Forlaget
Rasmus udgiver vi kunstbøger,
fortrinsvis om kunstnere med
tilknytning til galleriet. Edition
Rasmus er også et forlag; men
specialiseret i grafikudgivelser
med galleriets kunstnere. Gallerie Rasmus er repræsenteret på
alle førende kunstmesser i Danmark.”

Kunsthandel, foreningsliv
og forlagsvirksomhed

Voksende
erhvervskundekreds

”Selvom vi afvikler masser af
udstillinger og arrangementer
i både København og Nordjylland, vil hovedsædet for Gallerie
Rasmus’ brede vifte af aktiviteter fortsat være beliggende i
Odense. Ud over de mange udstillinger i gallerierne, driver vi
herfra en kunsthandel med et
bredt udvalg af moderne kunst.
Parallelt hermed huser de enkelte afdelinger af Gallerie Rasmus
rundt i landet en række egne
kunstforeninger. Deres primære
aktivitet er indkøb af kunst til
bortlodning blandt medlemmerne. Derudover arrangerer Gallerie Rasmus’ kunstforeninger

”Ved grundlæggelsen i 1990 var
hovedparten af vores aktiviteter
centreret om private kunder.
I dag er balancen mellem private og erhvervsdrivende 50/50.
Mange aktiviteter afvikles ude
hos kunden. Det gælder blandt
andet lejeaftalerne, hvor Gal-

lerie Rasmus leverer kunst til
virksomheder og institutioner.
En typisk lejeaftale omfatter
6-150 værker. 90 % af lejebeløbet
kan konverteres til køb af kunst.
En anden stor aktivitet er formidling af udsmykningsopgaver
i alle størrelsesordener. Vi har
stor erfaring på området og går
i tæt dialog med bygherrer og
ejere omkring opgaveløsningen.
Gallerie Rasmus samarbejder
med en række indretningsarkitekter, og i forbindelse med
virksomhedsopgaverne blander
vi kortene, så arkitektur, interiør og kunst går op i en højere
enhed. På den måde matcher vi
kundens virksomhedstype, kundekreds og image med det helt
rigtige kunstneriske udtryk – et
speciale vi har stor succes med”,
slutter Peter Rasmus Lind.

Gallerie RASMUS Odense
Ny Vestergade 8+9
5000 Odense C
Telefon: 65 91 88 33
E-mail: odense@gallerie-rasmus.dk
Web: www.gallerie-rasmus.dk

TOPKARAKTERER

PÅ ALLE HÅNDVÆRKER-OPGAVERNE
Ungt tømrer- og
snedkerfirma i
Rantzausminde er
blevet godt modtaget
- nærområdet har fået
sin egen mester

Der bliver kigget meget ind til
villaen på hjørnet af Efterskolevej 2 i Rantzausminde.
Den 280 kvm. store murstensvilla er nemlig ved at få nyt tag.
At det bliver lavet af én, der kan,
oser ligefrem ud af bygningen.
Så tømrer- og snedkermester
Thomas Tolstrup kan dårligt få
et bedre visitkort.
I sit firma leverer han ”Kvalitet
og god service indenfor alt byggeri”.
Det er ikke bare ord.
Det er virkelighed.

På godt to år har han fået skabt
en virksomhed, der har mellem
8 og 12 mand ansatte og to lærlinge. Han kræver af medarbejderne, at de skal ville jobbet, vide
alt om det nyeste indenfor snedker-tømrerfeltet og ville levere
opgaver til UG hver eneste gang.
Jeg vil ikke have reklamationer.
Jeg vil ha’, at hver opgave skal
sælge den næste.
De ansatte skal ikke bare kunne
håndværket. De skal have den
rette personlighed og være parat
til den kundekontakt, der er så
vigtig for at blive en succes.
Når tilfredse kunder anbefaler
Thomas Tolstrup kan det ikke
blive bedre, og på få dage har
Thomas spottet, om en ny medarbejder passer ind i teamet.
Han er nemlig også uddannet socialpædagog og har erfaring med
ledelse fra det arbejdsliv.
Det teamwork, han lægger op til,
belønnes.
Derfor er der fitnesskort til alle.
Han er også sponsor for nogle af

dem, så de får en fritid med golf,
fodbold og motocross:
Jeg lægger både vægt på det
sundhedsmæssige og det sociale,
så når vi er til fitness, får vi lige
vendt de ting, vi har behov for at
vende.

Den lokale mester
Svendborg Tømrer & Snedkerværksted har kun ligget på Efterskolevej 2 siden midt i december, men de lokale har taget godt
i mod deres nye nabo.
Thomas Tolstrup har i forvejen
store erhvervskunder som f.eks.
Svendborg og Faaborg-Midtfyn
kommuner, men han vil gerne
servicere lokalområdet også.
Det er faldet i god jord. Han er
blevet godt modtaget, og f.eks. laver han 18 tage på Mærskgården
lige i nærheden.

firmaet har den rette erfaring til
at vejlede kunder i alle byggesager på en professionel og kreativ
måde.
Især hvis ældre huse skal modificeres, er det en god ting at kontakte Thomas Tolstrup.
Opgaverne ligger i trygge hænder hos os. Vi leverer kvalitet
til tiden, til fornuftige priser og
uden at der er udgifter til kontorpersonale.
Det er helt bevidst. Thomas Tolstrup vil nemlig ikke have, at firmaet bliver så stort, så der skal
ansættes kontorpersonale.
Det klarer han selv sammen med
sin hustru, Louise, der har sit
eget 35 timers job og tre børn fra
14 år ned til knap to år at tage
sig af også.
Jeg brænder meget for mit arbejde, men uden Louise var det
aldrig gået. Jeg er meget heldig,
at jeg har hende.

I trygge hænder
Svendborg Tømrer & Snedker-

Medlem af
Medlem af
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entreprenøropgaver.
• Murer- og betonarbejde.
• Kloakarbejde.
• Store og små opgaver.
Tlf.: 23 46 54 52
bmentreprenor@live.dk

Finns

Alt i tømrer- og snedk
Døre - Vinduer - Facadepartier
Odense SV
21køkken,
75 76loft,38gulv m.m.
Autoservice Alt/ iMekonomen
tømrer- og snedkerarbejde
Nyt .tag,
HJST

værksted for KATEX udstødninalsidige
bilfirma
er ser- døre og
Bla. carporte,
udestuer,
vinduer, sandblæsning,
ger, LUK koblinger og MONROE
m.m.
viceringfacaderenovering,
og reparation af
støddæmpere.

samt alt forefaldende arbejde. Gratis kørsel.
person- og varebiler af alle
Ring for uforpligtendeSom
tilbud
30423235
medlem
af Mekonomen
mærker og årgange samt
Autoteknik råder vi over det nyllmultibyg.dk
este testudstyr til biler af alle
salg af brugte biler
mærker og årgange. Kunder med
– ligeledes af alle mærker
fabriksny biler bevarer deres

MALEREN

Vi uddanner folk
nybilsgaranti, når vi stempler
”Jeg er udlært i 1975 hos V.
servicebogen. Finns Autoservice yder tre års garanti på alle
Holm Jensen i Odense og
reservedele, og når det gælder
har arbejdet i autobran- LEAN-KØREKORT
chen siden”, forefteruddannelse, medvirker vi
cert i Mekonomens
tet hos...opkvatæller indehaver Få
løbende
lificerende kurser til sikring af
Finn Andersen.
høj faglig standard. Vi står for
”I 1990 startede
god kundeservice – både for erjeg som selvstændig mekaniker
hvervsdrivende og private.
www.amu-fyn.dk
her på GrønPå brugtbilfronten er Finns
nevangen,
Malermestre hvor mit Autoservice leveringsdygtig i
nyere brugte kvalitetsbiler af
firma har
alle mærker. Typisk lagerfører
haft
til
vi 5-6 biler og kan derudover tilhuse siden.

Alt malerarbejde ude/inde.
Gratis tilbud.
Pensionistrabat.

Tlf. 21 55 50 78

•
•
•
•
•

4 - 5683 Haarby
28 69 79 27

kportteknik.dk
nskportteknik.dk

AFHØVLING / AFSLIBNING

Lakering - Lud - Voks - Olie - Gulvbelægning
Døre - Vinduer - Facadepartier
AF
Nyt tag, køkken, loft, gulv m.m.
HJST
Grønnevangen 6, Snestrup 5210 Odense NV
Tlf 66 16 45 48 - bil 29 46 45 48
Grønnevangen 6, Snestrup 5210 Odensemail:
NVhenrytj@mail.dk - www
.tømre
Tlf 66 16 45 48 - bil 29 46 45 48
Afhøvling
- Slibning
mail:
- www og Behandling
.tømrermesterhj.dkaf gulve
Althenrytj@mail.dk
malerarbejde
ude/inde.
Trappe - dørtrin - køkkenborde
Gratis tilbud.
Kloakmestre
Pensionistrabat.

Tømrermester Henry Jør
Tømrermester Henry Jørgensen ApS

Gulvafslibning-Dolovac

MALEREN

Tlf. 26 35 88 82
Kloakmestre
byde at være
med
Tlf. behjælpelige
21 55 50 78
at finde den helt rigtige bil til
kunden. Kig ind for et uforbindende
tilbud – alle interesAlt murerarbejde
serede erudføres
velkomne”, slutter
Finn
RingAndersen.
og få et godt tilbud.

Vi uddanner folk

CERTIFIKATER
GØR DET - LOVLIGT!

Tapetsering
Tapetsering
Spartler
Tømrermestre
Spartler
VVS-installatører
FacaderenoveringAlt i tømrer- og snedkerarbejde
28 69 79 27
VVS-installatører
Facaderenovering
HJ
ST
Alt malerarbejde udføres
ude og inde
Tømrermester Henry Jørgensen ApS
Aut.VVS installatør
Nellemosevej 44 - 5683 Haarby
Altmobilmalerarbejde
udføres
ude
og
inde
+ 45 28 69 79 27
Høj kvalitet til fornuftige
priserinstallatør og kloakmester
MALEREN
Aut.VVS
Web: syddanskportteknik.dk
• Fjernvarme • Højtryksspuling
kvalitet til fornuftige priser
Kloakmes
tre
mailHøj
kb@syddanskportteknik.dk
og kloakmester

t kommer ikke af sig selv!

28 69 79 27

Tømrermestre

•
•
•
•
•

Murermester

Tlf. 6613 6670

Jo hnny Spurr

R ørbækvej 1 - Odense M.

Tlf. 22 55 58 86

www.amu-fyn.dk

Finns Autoservice / Mekonomen · Grønnevangen 56, Snestrup · 5210 Odense NV · Tlf.: 66 16 48 05
E-mail: finnsauto@tdcadsl.dk · Web: www.finnsautoservice.dk

Haveanlæg
Vedligeholdelse
Træfældning

Døre - Vinduer - Facadepartier
Nyt tag, køkken, loft, gulv m.m.

Grønnevangen 6, Snestrup 5210 Odense NV
Tlf 66 16 45 48 - bil 29 46 45 48
mail: henrytj@mail.dk - www
.tømrermesterhj.dk

Alt malerarbejde ude/inde .
Gratis tilbud.
Havetegning
Pe nsionistrabat.
Rådgivning
Tlf. 21 55 50 78
Til firma og privat

ANPAJA
malerfirma

• Fjernvarme • Højtryksspuling
• Solvarme • TV-inspektion
• Jordvarme • Rensning
• Gas
• Nyanlæg
Spangsvej 28 . 5210 Odense NV
• Ventilation • Reparation
❱ Fjernvarme

• Solvarme
• Jordvarme
• Gas
• Ventilation

• TV-inspektion
• Rensning
• Nyanlæg
• Reparation

• T:ANPAJA
65 94 37 50
Klosterbakken 20 - Odense C .Hedelund
malerfirma
Spartler
•
den tilhører
❱ Højtryksspuling
VVS-installatører
Facaderenovering
Klosterbakken
20
Odense
C
.Hedelundvej
10 - Odense N
•
Tlf.
28
78
42
36
Spangsvej 28 . 5210 Odense NV
2mpetente
7
DØGNVAGT
41
3
❱ Solvarme
❱ TV-inspektion
udføresdanieljambroz@gmail.com
ude og inde
• Alt Tlf.malerarbejde
Aut.VVS installatør www.dyrendal-vvs.dk - en del a
28www.amu-fyn.dk
78 42 36
❱DØGNVAGT
Jordvarme
❱ Rensning
31 59 09
Høj
kvalitet
til
fornuftige
priser
• danieljambroz@gmail.com
og
kloakmester 41
Tapetsering
Vi uddanner
folk

www.steinfrandsen.dk

Medlem af dag.dk
vi bygger grønt med garanti

rby

k

.dk
u-fyn.dk

del af Anderup El
❱ www.dyrendal-vvs.dk
Gas • TV-inspektion - en
❱ Nyanlæg

ANPAJA
malerfirma

• Fjernvarme
• Solvarme
• Jordvarme
• Gas
• Ventilation

Spangsvej 28 . 5210 Odense NV

Klosterbakken 20 - Odense C . Hedelundvej 10 - Odense N

Tlf. 28 78 42 36
danieljambroz@gmail.com

14

• Højtryksspuling

• Rensning
• Nyanlæg
• Reparation

❱ Ventilaton

❱ Reparation

DØGNVAGT 41 31 59 09
www.dyrendal-vvs.dk - e n del af Anderup El

www.anderup-el.dk/vvs

Fynske Bank Odense
Efter et par måneders
drift i midlertidige
lokaler i bykvarteret
omkring motorvejstilslutning 50 har Fynske
Bank Odense siden den
15. december 2014 haft
til huse i en stemningsfuld patricierejendom
på Hunderupvej

”Folk har taget supergodt imod
os her i Odense”, fortæller filialdirektør Michael Sabro-Lippert.
”Lige fra dag ét har vi oplevet
stor interesse, og som en naturlig
følge af denne, en meget tilfredsstillende
kundetilstrømning.
Fynske Bank Odense beskæfti-

ger otte ansatte – fem i privat- og
tre i erhvervsafdelingen. Banken
er centralt beliggende, og uanset hvilken transportform, vores
kunder måtte vælge at benytte
sig af, har de let ved at komme
både til og fra. Fynske Bank
Odense er et lokalt forankret og
på alle måder let tilgængeligt
pengeinstitut.”

Historisk hygge
og højt til loftet
”Med kerneværdier som nærhed
og personlig rådgivning lægger vi
stor vægt på at være i øjenhøjde
med vores kunder”, fortsætter
Michael Sabro-Lippert. ”Stik
imod trenden i store dele af den
øvrige branche omgiver vi os
hverken med beton eller glaspartier. Tværtimod har vi valgt at
have til huse i en nyligt renoveret
patriciervilla i to etager. Vi står
for nærvær og tilgængelighed i

forhold til vores bredt funderede
kundekreds. Vi er en kasseløs
bank, men vores kunder kan
døgnet rundt hæve og indsætte
penge via kontantautomaten i
vindfanget. Fra kælder til kvist
emmer vores domicil af hygge og
historie. Sammenfattende har vi
både mental loftshøjde og plads
til udvikling af Fynske Bank
Odense som et moderne, seriøst
pengeinstitut med appel til både
privat- og erhvervskunder.

Vi har god tid
til vores kunder
”For alle kundetypers vedkommende fungerer vores netbankservices som billige, hurtige og
effektive redskaber til opfyldelse
af de fleste af dagligdagens behov. Samtidigt ved vi, at ingen
teknologiske kommunikationsplatforme nogensinde vil kunne
matche den personlige kontakt

mellem mennesker. Derfor giver
vi os altid god tid til vores kunder,
og det betyder, at vi kender dem,
og de kender os. Kunderne anbefaler os på kryds og tværs til familie, venner, bekendte, kolleger
og forretningsforbindelser, og dét
er den bedste form for reklame,
man kan ønske sig.”

Forårssol og ny optimisme
”Den fynske forårssol skinner, og
det gør den også over de økonomiske og finansielle markeder”,
afrunder Michael Sabro-Lippert.
”De senere års økonomiske krise
er trådt i baggrunden, og Fynske
Bank Odense har skarpe tilbud
på såvel billån som byggekreditter. Sammen med vores kunder
kan vi glæde os over en generel
positiv markedsudvikling med ny
optimisme til følge”.

FAKTA:
Fynske Bank er dannet ved
en fusion mellem Svendborg
Sparekasse A/S og Vestfyns
Bank A/S den 5. december
2013.
Fynske Bank har 15 afdelinger og beskæftiger 150
medarbejdere på Fyn og i
Trekantsområdet, der er
bankens primære markedsområder. Fynske Bank er
kendetegnet ved at være en
nærværende, lyttende og lokalt forankret bank.
Fynske Bank er drevet ud
fra fire grundlæggende værdier: Nærhed, troværdighed,
købmandskab og fremsyn.
Afdelingen i Odense betjener både erhvervslivet, privatkunder og Private Banking kunder.

Fynske Bank Odense · Hunderupvej 48 · 5000 Odense C · Tlf.: 66 61 24 00 · odense@fynskebank.dk · www.fynskebank.dk
Åbningstider: Mandag - onsdag: 10-16 · Torsdag: 10-17 · Fredag: 10-16
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Blomstrer op igen…
Godt nok er Restaurant
Næsbyhoved Skov en 105
år gammel og traditionsrig restaurant, men nu er
der kommet meget mere
liv i restauranten, der har
otte forskelligt indrettede selskabslokaler, så
alle behov kan dækkes,
og der kommer hele tiden nye initiativer til.

- Kun fantasien sætter grænser,
siger den ene af de to forpagtere,
restauratør Morten Hansen, der
driver restauranten sammen
med Henrik W. Jørgensen. Morten Hansen kom til i december
2013.
- Vi kan løse alle opgaver, hvad
enten det er en personalechef, der
kommer her for diskret at tale
med en kandidat til et lederjob,

eller det er en virksomhed, der
vil holde et arrangement for op til
150 deltagere. Vi henvender os til
firmaer i hele landet og gør meget
ud af at trække den kundegruppe
hertil, og det bærer frugt.
- Vi arrangerer jævnligt events,
hvor alle kan komme og starte
med at få en god middag, hvorefter der er koncert eller foredrag.
Vi har haft en halv snes af den

slags, alle med stor succes. Bl.a.
har vi haft Rasmus Walter og Wafande her.
- Vi er også begyndt at arrangere koncerter med Spacemaker,
et gammelt pigtrådsband, og så
kommer alle aldersklasser for at
høre dem og danse til musikken,
siger Morten Hansen.
Som noget nyt leverer restauranten igen mad ud af huset - og hvis
man en dag ikke orker selv at
skulle lave mad, så bestiller man
bare en gang »dagens husmandsret«. Det er populært.

Restaurant Næsbyhoved Skov - Kanalvej 52 - 5000 Odense C - Tlf: 6612 0510
Mail: restaurant@nbhs.dk - www.naesbyhovedskov.dk

● Tyverisikring:
Tyverisikring af dit hjem
er en vigtig sikkerhedsforanstaltning, der skaber
tryghed! Hos Odense Låseservice
A/S finder du effektiv rådgivning og vejledning i pro-dukter
til sikring af dine værdier.

● Viden om sikring:
Odense Låseservice A/S er et af landets ældste og
førende firmaer indefor sikringsbranchen. Gennem
mere end 60 års arbejde har vi opnået stor erfaring
med såvel mekanisk som elek-tronisk sikring.
● Vores værdigrundlag:
Ærlighed | Troværdighed
Kvalitet | Viden om sikring
En attraktiv arbejdsplads.
● Låsesystemer:
Som specialisten indenfor låsesystemer, kan vi lave
omkodning, udvidelse af et eksisterende eller udarbejdelse af et nyt låsesystem samt genbestilling af
nøgler. Vi laver også autonøgler.
● Adgangskontrol:
Med udgangspunkt i en række af verdens førende
leverandører indenfor adgangskontrol, sælger vi fremtidssikrede adgangskontrol løsninger.
Løsninger indenfor elektronisk adgangskontrol dækker alle behov for en fleksibel og sikker hverdag for
både små og store virksomheder og institutioner.
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● Videoovervågning:
Vi leverer og installerer videoovervågning til
bl.a. boligforeninger, erhvervsvirksomheder, offentlige
instanser og private.
● Dørautomatik:
Vi finder den løsning inden for dørautomatik og dørpumper, der opfylder dine behov og sørger for korrekt
installation, vedligeholdelse og service, hvis du ønsker
det.

Dør- og porttelefonanlæg:
Der findes flotte standard vandalsikre dørstationer, vi kan også levere specielle paneler til
indbygning som tåler ekstra hård behandling. Som
ekstra funktion kan vi indbygge adgangssystem i
dørstationen.
●

ODENSE LÅSESERVICE A/S
Roersvej 37 · 5000 Odense C
Tel. 66 12 68 15
odense@laas.dk ● www.laas.dk

NYBORG LÅSESERVICE A/S
Bøjdenvej 4 · Pilshuse · 5800 Nyborg
Tel. 65 31 36 49
nyborg@nylaas.dk ● www.laas.dk

SYDFYNS LÅSESERVICE A/S
Rødeledsvej 57 · 5700 Svendborg
Tel. 62 20 28 28
sydfyn@laas.dk ● www.laas.dk

MUNKEBO KRO
tilpasser sig kundens ønsker
Hvis man som erhvervskunde gerne vil have
indflydelse på, under hvilke former firmaets
konference eller kursus skal afvikles, er Munkebo
Kro et godt valg. Mange erhvervskunder vil gerne
have lidt ekstra oplevelser med i pakken, og det
klarer kroen efter kundens ønsker.
Munkebo Kro ligger i smukke
og idylliske rammer. Det er oplagt at bruge hele det grønne
område ved kroen og ved Munkebo til f. eks. en tur på en lejet
mountainbike, hvor målet kan
være Munkebo Bakke, hvorfra
man kan nyde en smuk udsigt.

I

ben Egebjerg Germundsson
forpagter kroen sammen
med sin mand, der er kok,
Finn Egebjerg Rasmussen. De
kan fortælle, at kroens mange
erhvervskunder bruger kroen
på forskellige måder, og alle
ophold kan tilpasses gæsternes ønsker. Kroen kan være
ramme om et ledelsesseminar,
et salgsmøde, et kursus eller
en konference.
Er der behov for overnatning,
råder Kroen over 22 værelser
fordelt på 2 etager..
Parret fortæller, at erhvervskunder ofte gerne vil have den
faglige del af arrangementet
suppleret med forskellige former for teambuilding. Her kan
man byde på kokkeskole, malerværksted med kunstmaler
Michael Grønlund eller et indslag med Hanne Grethe Pedersen fra Mindful Power.

Nemt at komme dertil
Munkebo Kro er nem at komme til uden at skulle bruge
megen tid på at køre igennem
Odense. Der er gode parkeringsmuligheder, så kroen kan
byde på ideelle forhold for både
de lidt større arrangementer
og de mindre møder med fem,
ti eller tyve deltagere. I pauserne kan man gå ud og nyde
de stille og smukke omgivelser
ved kroen.
For Iben Egebjerg Germunds-

son, hendes mand og personalet er det vigtigt at give gæsterne en god service, så de får
en behagelig oplevelse ud af
det, et ophold, hvor de føler, at
der bliver taget hånd om dem.
Har gæsterne brug for at være
alene, er vi hurtige til at opfatte det.
Munkebo Kro har 3 mødelokaler alle med dagslys og direkte
udgang, lokalerne er alle udstyret med loftophængt projekter,
trådløst internet samt øvrigt
standard av-udstyr. Kroen råder over 22 dejlige værelser
fordelt på to etager for dem, der
gerne vil overnatte. Hertil kommer den hyggelige Krostue, der
er oplagt til en god afslutning
på en oplevelsesrig dag.

Gode råvarer
Maden, der serveres for gæsterne, er en meget vigtig del
af arrangementet. Munkebo
Kro gør meget ud af at være
fleksible. Vi spørger gerne ind
til gæsternes ønsker, inden vi
lægger os fast på menuen. Til
konferencegæster serveres der
gerne en frokosttallerken med
fisk, pålæg, en lun ret samt lidt
sødt til ganen. Er ønsket i ste-

det en buffet eller en 2 retters
menu, efterkommes det selvfølgelig også. Kroen er omhyggelig med at spørge ind til, om
der er nogen, der er allergiske
over for visse fødevarer, ligesom man tager hensyn, hvis
der er diabetikere blandt deltagerne i arrangementet.

Tak for et dejligt ophold
Den bedste omtale, en kro kan
få, er at kroens gæster omtaler
deres ophold i positive vendinger og dermed giver andre lyst
til at kommer der. Iben Egebjerg Germundsson, hendes
mand, Finn Egebjerg Rasmussen og personalet glæder sig
ekstra meget, når gæsterne
efter endt ophold siger mange
tak for et dejligt ophold.
Kroens succeskriterium er
simpelt hen, at gæsterne, når
de rejser, giver udtryk for, at
de har haft et dejligt ophold på
den smukke kro i de idylliske
omgivelser.

MUNKEBO KRO - Fjordvej 56 - 5330 Munkebo - Tlf.: 65974030 - info@munkebokro.dk - www.munkebokro.dk
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usunde vaner.
Og det er derfor også dem,
man gerne vil ramme, siger
Nick Hækkerup i en pressemed-

De 22 millioner fordeles med
fem millioner kroner i år og
8,5 millioner kroner i 2016 og

Det forventes, at puljen bliver
slået op i begyndelsen af april
2015. Hold øje med www.sum.
dk/puljer.

sundhedstjek på de danske arbejdspladser.
frA Artiklen

af april 2015. Hold øje med
www.sum.dk/puljer.

Inspirerende mødessted i Skovkanten
Tæt på byen og alligevel lige ved skoven. Rummelige lokaler med massser af lys. Lækker mad af friske råvar
Fleksible muligheder for at skabe den mødepakke, der matcher den enkelte virksomhed eller gruppe...
- Noget af det, der gør Skovkanten til et inspirerende mødested er, at vi ligger unikt. Vi er tæt på b
Det kan man nyde ude på vores store terrasse og ved at bruge hele området her til events, op ver eller un er
hvor der er brug for en pause. Der er samtidig meget glas i vores loka
aler, så du får en m se y
k n g
fortæller restauratør Jeanette Kyhn, der driver stedet sammen med sin
n mand Jørn.
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Skræddersyet fleksibilitet
Jeanette Kyhn oplever, at mange erhvervskunder har brug for at tilpassse ar
firmafesten eller receptionen til særlige ønsker. Det kan de hos Skovka
an
hvor der er fuld fleksibilitet:
- Vi er for eksempel gode til de mindre møder og arrangementer,
fordi vi er fleksible og ikke så firkantede, når det gælder rum, mad
og afviklingen generelt. Vi skræddersyer det, så det passer til kunden.
- I vores mødepakker er der selvfølgelig frisk vand hele dagen, frugt
og en god frokost. Det kan være en tapas til de lidt mindre møder
eller en buffet til de lidt større møder med flere deltagere.
Og til eftermiddagskaffen er der hjemmebag, hvilket gæsterne
sætter meget pris på, siger Jeanette Kyhn.

Eftermiddag, aften og tre retter på menuen
- Vi har kunder, der holder eftermiddags- og aftensmøde i Skovkanten
Så kan de få serveret en 2-3 retters menu undervejs, mens mødet er
i gang. Eller vi kan servere det som en afslutning på mødet, og i begg
tilfælde serverer vi god vin til maden, fortæller Jeanette Kyhn, der kald
Skovkantens køkken for ”...moderne dansk med et twist og med muli
for inspiration fra kunderne”.
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21 måder at bruge hovedet på

Automatik- og procesuddannelsen

Data og kommunikation

Industritekniker

Personvognsmekaniker

Tækkemand

Bager

Elektriker

Kok

Skibsmontør

Teknisk designer

Bygningsmaler

Elektronik og svagstrøm

Maskinsnedker

Slagter

Tjener

Bygningssnedker

Ernæringsassistent

Møbelsnedker

Smedeuddannelsen

Tømrer

Cater

Drømmer du om at blive selvstændig, eller vil du bare gerne vise, hvad du kan i et godt job?
Så tag en uddannelse, der er en blanding af teoretisk undervisning og praktiske opgaver.
Ring 7222 5700 og hør hvordan du kommer i gang – eller se mere på eudsvendborg.dk

ErhvErvsuddannElsErnE
– En dEl af svEndborg ErhvErvsskolE
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ny på markedet:

Kvaliteten af kaffen skal være i top
Det danske kaffemarked har pr. 1. maj fået en ny
aktør. Det er to erfarne kaffe- og vinspecialister
i Svendborg, der er gået sammen om at blive
selvstændige og har stiftet engros-firmaet MOCCA+
- og som det lille tegn + antyder, bliver det kaffe af
god kvalitet, der bliver sat til salg og ligeså gælder
det de kaffemaskiner, som også bliver en del af
varelageret.
De to, der har besluttet at satse
100 procent på den gode kaffe, vil
være kendt af mange fra kaffeog vinbutikken Vinspecialisten i
Korsgade i Svenborg, hvor de har
har været ansat i ca. 6 år. De to
er Thomas Pedersen, indtil nu
butikschef i Korsgade, og hans
lidt yngre kollega Simon Styrup.
- Vi har begge været glade for at
arbejde hos Vinspecialisten og
vil gerne takke vores mange gode
kunder, men man kan måske
sige det lidt flot med, at »kaffen
har kaldt på os«, siger Thomas
Pedersen og Simon Styrup. Kaffen har hele tiden være en vigtig
del af arbejdet, men nu kommer
kaffen til at fylde al vor tid.
MOCCA+ har lejet et stort, højloftet og lyst lokale til varelageret i den gamle Kelloggs-bygning
på Østre Havnevej. Her er idelle

betingelser for korrekt opbevaring af kaffen, og får de to kaffeeksperter en ledig stund, kan de
hente ny energi med en slentretur på havnen eller nyde en kop
kaffe på terrassen, hvor der er
udsigt over hele Svendborg.

Spændende sortiment
Thomas Pedersen og Simon Styrup vil sælge kaffe og kaffemaskiner til cafeer, restauranter,
virksomheder, butikker mv. primært på Fyn, men også kunder i
resten af landet. På lager vil der
være kaffe i alle prislejer, men
det omfattende sortiment starter
ved god kvalitet.
- Vores hjerter banker for kaffen,
og vi har begge en stor erfaring
og omfattende viden om kaffe,
siger de to. Den viden vil de også

stille til rådighed for interesserede, for det er planen, at de vil
tilbyde at tage ud til kunder og
holde kaffe-smagning og foredrag om kaffen, der serveres.
På sigt vil der også blive holdt
sådanne arrangementer i lokalerne på Østre Havnevej.

Ristningen er vigtig
- Engang var vin bare rødvin
eller hvidvin. Så udviklede interessen for god vin sig mere
nuanceret. Der sker det samme
med kaffen. Kaffe er in, og der
dukker hele tiden nye kaffebarer op, men kaffe er ikke bare
kaffe. Heldigvis er interessen for
at prøve nye sortimenter af den
gode slags stigende, og vi fører
et meget stort sortiment med hovedvægten lagt på de lysristede,
som er de bedste og mest aromatiske, siger de to kaffe-eksperter.
Langt størstedelen af sortimentet hos MOCCA+ er Premimum
til Ultra-Premium, d.v.s. blandt
de otte pct. bedste kaffer i verden.
Der er flere faktorer, der gør
sig gældende ved kaffeproduktionen. Kvaliteten af bønnerne
skal være i orden. Når der ristes
store mængder ad gangen sker
det ved temperaturer på op mod
500 grader. De kaldes for mørkri-

stede. Så er der de mellemristede
og endelig de lysristede, hvor der
ristes så lidt som en sæk kaffe ad
gangen ved temperaturer på ca.
250 grader. Det sikrer, at aromastofferne i bønnerne bevares
bedst muligt.
Kaffe er i øvrigt verdens næststørste handelsvare efter olie og
er den branche, der beskæftiger
flest mennesker.

Gode kaffemaskiner
Det er også muligt at købe kaffemaskiner hos MOCCA+, og
her er målgruppen hele Danmark. Det er bl.a. maskiner fra
FRANKE, der bliver fremstillet
i Schweiz, og de laver kaffen efter trykmetoden, ligesom også
espressomaskiner gør, og de kan
indstilles individuelt, så man
kan få kaffen præcis, som man
gerne vil have den.
- Vi har alt det, der gør kaffedrikning til et nydelsesmiddel på
niveau med god vin og chokolade
og anden god mad, og de, der interesserer sig for god mad og vin,
interesserer sig også i stigende
grad for god kaffe, slutter Thomas Pedersen og Simon Styrup.

Østre Havnevej 29, 3.
5700 Svendborg
Tlf.: 29136340
Tlf. 25333592
info@moccaplus.dk
www.moccaplus.dk

“Kaffe som ikke er værd at vente på - er ikke værd at drikke” Mocca+
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EN NY MÅDE AT TÆNKE

KØKKEN PÅ
Invita introducerer Display
Display viser en helt ny åbenhed og lethed inden for
køkkendesign. Serien er inspireret af klassisk møbelkunst og designet, så du kan sætte fokus på lækkert
tilbehør og udstyr: Åbne elementer, glas og træskuffer
med indkig skaber rum til at give dit køkken ekstra
personlighed og karakter.
Se mere på Invita.dk
eller oplev Display i butikken!

Invita Odense . Tagtækkervej 11 . 5230 Odense M . Tlf. 63 15 48 00 . www.invita.dk
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A/S

LKN Byg bag flot auditorium
på Søndersøskolen

Elever og lærere på
Søndersøskolen i Nordfyns Kommune kan nu
tage sidste del af et
større renoverings- og
tilbygningsprojekt i
brug - et meget flot
auditorium, som sætter
et effektfuldt punktum
for det store projekt.

opførelse af en tilbygning på
550 kvadratmeter i to plan.
Det består af et auditorium,
hvor elever og lærere kan
samles, og hvor der også kan
opføres teater, idet der er indrettet sminkerum og øvelokale
for musikerne i tilknytning til
det. Samtidig er der åbnet op
ned til biblioteket i kælderen,
så det er blevet mere meget
indbydende. Endelig er der
indrettet toiletter i kælderen.

LKN Byg har haft hovedentreprisen på projektet, der har
bestået i renovering af 400
kvadratmeter klasselokaler,
kontorer og fællesrum samt

Moderne og indbydende

LKN BYG A/S
Havrekær 38
5474 Veflinge

- Vi har gennemført projektet i
to afdelinger, og nu er det hele
afleveret til bygherren, siger
tømrermester og medejer af

LKN Byg A/S, Kent Nicolaisen. I klasselokalerne og de øvrige lokaler, vi har renoveret,
er der kommet nye lofter, døre
og vinduer, og så er det hele
shinet op, så det tager sig moderne og indbydende ud.
- Det er altid en udfordring,
når der skal arbejdes på en
skole, hvor der også skal gennemføres undervisning, men
vi har haft et fantastisk godt
samarbejde med pedellen og
skolens lærere, så det er gået
rigtig godt. Det er vigtigt, at
også lærer og eleverne får en
god information om, hvad der
skal ske.
- Vi er selv meget godt tilfredse
med resultatet, og jeg kan hel-

KONTAKT
Tlf. 64801515
Email: kent@lkn-byg.dk

digvis sige, at det også gælder
bygherren, arkitekten, lærere
og elever på Søndersøskolen,
siger Kent Nicolaisen.
LKN Byg A/S har stået for flere skoleprojekter i hjemkommunen Nordfyn, men påtager
sig alle opgaver, både for private og offentlige.
- Vi har i øjeblikket ca. 35 ansatte, og vi kan mærke, at det
er blevet forår i byggeriet, og
at der er kommet gang i aktiviteterne igen, men der er plads
til flere ordrer i bogen, siger
Kent Nicolaisen.

VI ER MEDLEM AF:
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BYGMA ØGER FOKUS
PÅ DET PROFESSIONELLE

Der er ingen tvivl om, at MERCEDES
næsten umærkeligt gik vi et gear ned,
ANTOS er med helt fremme i udviklinså overhalingen kunne afvikles hurtigt
gen af miljørigtige og økonomiske lastog forsvarligt. Det hele foregår let og
biler, så det i dag er lidt af en loppetjans
Nøgleenheden sættes i sin dok, så trykuden støj. Det er lige før, at man kan
at være chauffør på sådan en.
ker vi på den blanke knap, og en sagte
komme til at kede sig. Med alle de nye
knurren fortæller os, at motoren vagt til
elektroniske hjælpemidler mangler man
vedog
Bygmas afdeling
i Tarup, Frank
uerfarne
unge man
til at siddeVores
ved kasVi er
ikke for amatører,
ANTOS var venligst stillet til
live.
Gearvælgeren
sættes i ”drive”,
bare automatisk
styring,
så kunne
Jepsen. Vi vælger de varer fra, som sen. Det betyder også, at vi kun har
rådighed
af firma P. Christensen Odense
sålyder
er vi på
vej.
Der
er
rigtig
god
trækundvære
chaufføren.
Men
det
kommer
det fra tv-skærvi ikke mener lever op til vores kva- søndags-åbent i højsæsonen, for det
og
Kolding.
kraft helt nede fra ganske lave omdrejnok
en
dag,
for
teknologien
findes.
Så
litetskrav, men vores kampagne koster at have et kompetent persomen og avisreklamer.
ninger, og gearene skifter uden nogen
De advaret,
hvis De nale
om hele
nogle
år ser
skal dog ikkeerforstås
på den måde,
tiden.
Jo,for
derryk.
er kant
form
Her erpå
derden
så en af de
fikse
en
lastbil
uden
fører.
Skulle
føreren
at amatører ikke er velkomne i vores
- Vi har med vores kampagne meldt
www.pchristensen.dk
byggecentre, alligevel
for det er være
de. Men
ud, han
hvad tid
det er
løsninger,
for når
man
sagtner farten,
der,viså får
tilviatvil, og budskabet er
kampagne,
som
Bygpå, atsin
vi kun
sælger
simpelt
hen,o.s.v.
at vi vil sælge kvalitet og
så giver motoren automatisk lidt lægger
ekstraikke skjul
tjekke
I-mail
eller lave
kaffe
ma,
største,
gas,
ogDanmarks
det hele foregår
uden nyk.kvalitet,
Det og derfor er vi da heller ikke ikke føre priskrig med andre på varer,
de billigste på markedet.
som vi ikke kan stå 100 procent inde
gårprivatejede
kvikt og komfortabelt
at vikle sig ud
leverandør
for, slutter Frank Jepsen.
af byen, og man føler virkelig, at man
til
byggeriet,
kører.
Og
har styr på situationen. Her hjælper
dettil håndværkere
Mest
også,
man indkobler den effektive
dethvis
er bevidst.
- Størstedelen af vort salg, er til
håndværksfirmaer
indenfor Dansk
vandretarder, som sikrer en effektiv
moByggeri. Og vi kan mærke, at vi får
- Vi satser på kvalitet,
på de
pro-at moderne
torbremsning.
Den som
tror,
fessionelle
varergroft
og påsmedearbejde,
at give en stadig
lastbiler
er lidt
kanflere kunder blandt håndværprofessionel rådgivning til vores kerne, for de ved, at de hos os kan få
godt komme på andre tanker.
kunder, siger byggecenterleder en kompetent rådgivning. Vi har ikke
ulykker. Hvis de andre trafikanter ellers
også tænker sig om.

Ude på motorvejen sætter vi cruisekontrollen på det vi må og kan. En
alderstegn
tankvogn
mente,
at 70Odense
Km/t NV
Hans Egedes
vej 9-11
. 5210
var passende,
eller
også
kunne
han
ikke
Tlf. 88 32 30 85 . tarup@bygma.dk
mere på Koldingbakkerne. Det klaredes med et let tråd på speederen, og

BYGMA Tarup

“

ÅBNINGSTIDER
Mandag-torsdag:
Fredag
Lørdag:
Søn-og helligdage

9.00-17.30
9.00-18.00
9.00-14.00
9.00-13.00 (28/3-25/5)

BYGMA.DK
aktuelle tilbudsavis

Et velforberedt GENERATIONSSKIFTE
skal gennemføres med rettidig omhu

”

Landbrugsvej 4 • 5260 Odense S • Tlf. 66 18 40 20 • www.søbyrevisorer.dk
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= VELFORBEREDT GENERATIONSSKIFTE
(af Palle Søby, Statsautoriseret Revisor)

Vi er et revisionsfirma
med 11 ansatte
medarbejdere, som
betjener et bredt og
varieret udsnit af
mindre og mellemstore,
primært, fynske
virksomheder.

Jeg (Palle Søby) er statsautoriseret revisor, og har drevet selvstændig revisionsvirksomhed i
mere end 30 år, og jeg har i mit
virke deltaget i mange virksomhedshandler og generationsskifter. Jeg fylder 62 år næste gang,
og jeg er nu i gang med at smage
min egen medicin med hensyn til
at forberede og gennemføre et generationsskifte.
De tanker man skal gøre sig er
mange, men som væsentlige
overvejelser kan nævnes:
Hvornår skal det startes, og
hvornår skal det være gennemført?
Hvem er overtagere/købere?
Hvad kan jeg få for det, og hvordan skal der betales?
Hvordan får jeg en god overgang
til den næste tilværelse?
Vi begyndte processen for flere
år siden ved at to medarbejdere
overtog hver 20 % af firmaet. Betalingen for aktierne foregik ved,

at mit holdingselskab udlånte
handelssummen til medarbejdernes holdingselskaber, og lånene
blev afviklet med deres andel af
de fremtidige overskud. Der blev
lavet aftaler om, hvad der måtte
hæves løbende, og resten skulle
afdrages. Hertil skal bemærkes,
at mine nu 60 % af overskuddet i
de følgende år udgjorde mere end
hele overskuddet i de foregående
år. Efter nogle mellemhandler er
situationen nu, at vi er fire ejere
af firmaet, som hver ejer 25 %.
Jeg er stadig direktør, men væsentlige beslutninger træffes i
fællesskab.
Ifølge vores kapitalejeroverenskomst skal jeg fratræde og sælge
mine sidste 25 %, når jeg bliver
65 år, men mine kolleger kan til
den tid vælge at sige, at de gerne
ser, at jeg fortsætter, indtil de ønsker at afslutte handlen, ligesom
jeg kan sige, at jeg gerne vil have
afsluttet handlen og fratræde.
Det er min opfattelse, at det kan
de bedre gennemskue behovet
for, end jeg kan. Så det gælder
bare om, at jeg er et aktiv for firmaet, at jeg opfører mig ordentligt, og holder mig fagligt ajour,
hvis jeg vil fortsætte.
Jeg har været så heldig, eller
forudseende, at der i firmaet er
medarbejdere, som har kompetencer og lyst til at overtage, og
selv om der har været adskillige
henvendelser fra større revisionsfirmaer med gode økonomiske tilbud, har vi valgt, at penge

ikke nødvendigvis er alt. Vi vil
have en høj grad af selvbestemmelse og selvstændighed.
Mit holdingselskab finansierer
handlerne med firmaet, og her
får jeg en bedre forrentning, end
jeg kan få i banken, samtidig med
at medarbejderne låner billigere
end de selv kan låne til i banken.
Ifølge vores kapitalejeroverenskomst har jeg mulighed for at gå
lidt ned i tid i de næste år, godt
nok mod lønreduktion. Samtidig
overtager mine kollegaer flere og
flere ansvarsområder, således at
presset på mig aftager. Det har
da også den negative side, at det

ikke mere er mig, der bestemmer
alene, og jeg kan ikke bare træffe
de beslutninger, jeg har været
vant til, uden at konsultere andre! Men alt i alt mener jeg, at
plusserne, ved vores valgte model, langt overstiger minusserne.
Den her beskrevne model for generationsskifte er langt fra den
eneste og mest rigtige. Der findes mange modeller og løsninger,
som passer til de vilkår og ønsker,
som der er i det enkelte tilfælde.
Men fælles for alle processer er,
at de skal startes i god tid, og at
man nøje skal analysere og overveje de ønsker og muligheder, der
er for ens egen virksomhed.

or
øby
Palle Statsautoriseret Revis
Partner/S
Mobil:
Direkte:
Mail:
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Erhvervsrengøring
Anlægsarbejde
Ejendomsservice
Malerarbejde
Vintertjeneste

ARBEJDSHESTEN APS
Tlf: 62 24 40 39

STORKØKKENSERVICE · AUT. KØLEFIRMA
REP. AF MASKINER TIL:
Restaurationer • Kantiner • Storkøkkener

www.ok-service.dk
Find os på:

Søndervej 23 | Brobyværk | 5672 Broby

63 63 00 40

info@arbejdshesten.dk · www.arbejdshesten.dk
Mandag-torsdag 8-16 Fredag 8-14

mail: okservice@mail.dk

Se mere på www.birkely.dk
.birkely

✸ Beskæring og nyanlæg ✸ Opsætning af hegn
✸ Sten- og flisearbejde ✸ Vedligeholdelse

Anlægsgartner

B.Egeberg Andersen ApS

v/ IbRASMUSSEN
Rasmussen
V/IB
· ODENSE: Tlf. 66-13-68-22
VILLESTOFTEMARKEN
• 5210 ODENSE NV
www.egeberg-andersen.dk · 96
egeberg-andersen@webspeed.dk

Anke & Martin’s

RYSLINGE FORSAMLINGSHUS

Tilbuddet
gælder indtil
1. oktober
2015

Sommermenu
Buffetkød

eller

- leveres varmt

Grillkød

- leveres kold,
klar til grillen

Oksemørbrad
Farseret kalkun

Bratwurst

Svinekam
fyldt med
orientalsk osteblanding

Oksemørbrad

Salatbar med:

Kotelet
Kyllingebryst

eller

Færdiglavede salater:

Iceberg

Humus - Tzatziki

Tomat

Pastasalat med cherrytomater,
feta og hjemmelavet pesto

Agurk
Ærter - Majs
Dressing
Hjemmebagt brød

99,-

Grøn salat med
tomater, agurk og
”mormor” dressing
Hjemmebagt brød

Tilvalg:
Kold kartoffelsalat med rygeostcreme,
radisser og purløg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 10,Flødekartofler .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 12,Saltkartofler  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . kr . 12,Bagekartoffel med kryddersmør  .  .  . kr . 12,-

Montana

Reoler + borde + stole + fantasi…
- lad os hjælpe med netop din kombination!

Levering over hele Fyn - kr. 150,(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,Gråbjergvej 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08 · ankeogmartins@hotmail.com
www.ryslingeforsamlingshus.dk

Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00
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★ Beskæring og nyanlæg
★ Sten- og flisearbejde

• Rengøring • Haveservice
• Malerarbejde
• Renoverings- og
reparationsopgaver
• Vintertjeneste

Stålbj
bjælkerr
p
IPE 10012,1m.
9
IPE 12012,1m.
12
HEB 10012,1m.
24
HEB 12012,1m.
32
Jernrør varme/vand p
Je

HJÆLP TIL ERHVERV:

OdenseLav
La
Lumbyve
Tlf. 66 1

V
iselægn
træfældning/stubfræsning
JJ Service tlf. 21 40 40

Alt i havearbejde

Lars Rasmussen, tlf
tlf. 20 53 52 05

Vedligeholdelse og nyanlæg af
hus og have
Guilander bindes hele året

-117 andre ti

- Oprydning

Claus Aagaard - Tlf: 3027 6999
k - mandogbil-caa@live.dk

HJÆLP TIL PRIVATE:

Speciallifte løfter malerne
Service Malerne ApS
har speciallifte, der
kan komme op til 19
meter op i luften

Stilladser er yt. Speciallifte er
in. Sådan lyder det fra Service
Malernes Michael Nissen, der
har forårstravlt:
Forår og sommer rimer på udvendig vedligeholdelse, så ligeså
snart solen kommer, får vi travlt
med udvendig vedligeholdelse.

Lige nu har Michael Nissen i alt
seks mand i arbejde inklusive
sig selv.
Vi har travlt allerede nu, men
når vi får rigtigt travlt, skal
vi have fire-fem mand ekstra.
Service Malerne har to speciallifte, som kan komme op til 19
meter i højden.
Så kunderne skal ikke hen og
have stilladser sat op og gøre
dem fast og få huller i facaderne.
Service Malerne svinger penslerne ”et strejf bedre”, som sloganet
lyder.
Kunderne får en fast pris, og
inden man træffer sig valg, får
man gode råd til arbejdet ud fra
signalværdi, placering og størrelse samt interiør.
Vi har altid farvekort i bilen og
sætter gerne farveprøver op hos
kunderne, så man kan se effekten og farven både i dagslys og
elektrisk lys, siger Michael Nissen.

Service Malerne ApS · v/Michael Nissen · Smedebakken 21, Næsby · 5270 Odense N · Telefon: 26 19 98 68
servicemalerne@gmail.dk · www.servicemalerne.dk

CK Revision & Regnskab
God service, troværdighed
og faglig kompetence…
Vi assisterer med blandt andet:
◗
◗
◗
◗
◗

◗
◗
◗
◗
◗

Bogføring
Lønregnskab
Momsregnskab
Årsregnskab og indberetning til SKAT
Budgetter
Iværksætteren hjælper vi godt i gang
ved blandt andet at tilbyde følgende:
Udarbejdelse af budget
Møde med pengeinstitut
Valg af bogføringssystem
Instruktion i bogføring og fakturering
Årsregnskab og
indberetning til SKAT

CK Revision & Regnskab

Vi vælger de varer fra, som vi ikke mener lever op til vores kvalitetskrav,
men vores kampagne skal dog ikke forstås på den måde, at amatører
ikke er velkomne i vores byggecentre, for det er de. Men vi lægger ikke
skjul på, at vi kun sælger kvalitet, og derfor er vi da heller ikke de billigste på markedet...

Revisor Carsten Klint

Vi er dit oplagte valg - ring eller mail, så vi kan holde et uforpligtende møde

CK Revision & Regnskab v/Carsten Klint
Ved Vejgården 34 · 5270 Odense N
Tlf.: 26 18 65 35
www.ckrevision.dk · e-mail: ck@ckrevision.dk

BYGMA
BYGMATarup
Tarup
Hans Egedes vej 9-11 . 5210 Odense NV

Hans Egedes vej 9-11 . 5210 Odense NV
Tlf. 88 32 30 85 . tarup@bygma.dk
Tlf. 88 32 30 85 . tarup@bygma.dk

BYGMB

ÅBNINGSTIDER
ÅBNINGSTIDER
Mandag-torsdag:
9.00-17.30

9.00-17.30
FredagMandag-torsdag: 9.00-18.00
9.00-18.00
Lørdag:Fredag
9.00-14.00
aktuelle tilb
Lørdag:
9.00-14.00
a
Søn-og helligdage
9.00-13.00
(28/3-25/5)
Søn-og helligdage
9.00-13.00 (28/3-25/5)
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Lad it-mark hoste din server og

Slip for bekymringer om IT
Det får I:
• Nedsat strømforbrug
• Frigivet tid fra den
IT ansvarlige i
virksomheden
• Sikkerhed - sov
godt om natten
• Mere tid og overskud til at fokusere
på jeres virksomheds kerneforretning

Vælger du at få hosted din server hos
os, sørger vi for alt i forbindelse med din
server:
• Drift og vedligehold af server
• Antivirus
• Backup
• Nødstrømsanlæg
• Sikkerhedsforanstaltninger
• Software opdateringer
• Vær sikret mod brand, tyveri eller
andet datanedbrud
Følger dig overalt:
Tilgå dine dokumenter,
kontakter, mails osv.
uanset hvor du er, på
ferie eller derhjemme,
og fra både PC, Mac,
iPad osv. -Det kræver
blot en Internet forbindelse.

For os er IT nemt og det er IT vi lever af,
du kan derfor spare både tid og kræfter
ved at lade os hjælpe med dine IT ud
fordringer.
Vi er en totalleverandør og kan hjælpe
med al din IT og rådgive dig til den mest
optimale løsning.
Kontakt os og hør mere.

i t - m a r k A p S - t l f . 6 3 1 1 0 1 0 3 - i n f o @ i t - m a r k . d k - w w w. i t - m a r k . d k

POLERING · INTERIØR · BILVASK
Telefon:
61 72 99 08

BILPLEJE

ÅBNINGSTIDER:
Mandag:
Kl. .................08.00-17.00
Tirsdag:
Kl. ................08.00-17.00
Onsdag:
Kl. ................08.00-17.00
Torsdag:
Kl. ................08.00-17.00
Fredag:
Kl. ................08.00-15.00
Weekend: ..... Efter aftale
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Find din klargøringspakke hos os!
Hos Bilpleje Fyn har
vi valgt at dele vores
ydelser op i forskellige
pakker, som du kan
vælge i mellem.

UNDERVOGNSBEHANDLING
Ved at vælge undervognsbehandling
hos Bilpleje Fyn,
- bliver du tilbudt en
undervognsbehandling med et af de
førende produkter
på markedet.

REKLAMEMONTERING

BÅDPLEJE

Hos Bilpleje Fyn
dækker vi alle
behov! – lige fra en
lille reklame på siden
af din bil, til en løsning,
hvor hele køretøjet
omdannes til én stor
reklamekampagne.

Hos Bilpleje Fyn tilbyder vi alt indenfor
bådpleje, og det betyder, at du kan undgå
besværet med selv at
holde din båd pæn og
velplejet, og dermed
spare en masse tid.

Kontakt os i dag og få et uforpligtende tilbud, på netop
din opgave, så du udover kvaliteten sikre dig prisen.
Bilpleje Fyn • Middelfartvej 433 • 5491 Blommeslyst • Tlf.: 61 72 99 08
Mail: per@bilplejefyn.dk • Web: www.bilplejefyn.dk

Damgaard Møller, som kommer
med stor erfaring og ekspertise
gennem mange år. Morten er
med til at sikre, at vi er klar
til at kunne yde rådgivning i
forbindelse med det spirende
opsving, og sikre et glidende
generationsskifte siger Søren
Bøggild.

FÅ RÅDGIVNING, DER BETALER SIG
Revisionsfirmaet Axel
Gram I/S er et moderne
og erfarent firma med
14 medarbejdere, heraf
de 2 indehavere og registrerede revisorer Søren
Bøggild og Torben Pliniussen. Axel Gram I/S har
til huse på Læssøegade
24, Odense C.
”Firmaet henvender sig til
mindre og mellemstore virksomheder, og tilbyder alt fra
bogføring, revision til kom-

petent rådgivning. Vi arbejder
med rådgivning til vores kunder
ud fra, at kunderne ses som hele
enheder. Vi tilpasser vores rådgivning til den enkelte virksomhedssejers behov og situation. Vi
bringer også svære emner som testamenter, arv, generationsskifte
mv på bane. Det er vigtigt for os at
alle relevante forhold er vendt og
afklaret” udtaler Søren Bøggild,
og fortsætter: ”Vi har ligeledes
stort fokus på at yde rådgivning
til iværksættere og dermed give
de bedste forudsætninger for opstart af ny virksomhed.”
Hos Axel Gram I/S anvender man
den nyeste teknologi vedr. bogføring, regnskab og revisionsværk-

tøjer, for at kunne yde en god og
konkurrencedygtig rådgivning,
samt sikre de nye høje standarder
for revision og regnskabsudarbejdelse.
Vi ser fremad og har derfor tilknyttet statsaut. revisor Morten

Via medlemskabet af FSR danske revisorer kan Axel Gram
I/S i særlige tilfælde trække
på foreningens eksperter og er
sikret en faglig opdatering løbende.
Hos Axel Gram I/S får man
rådgivning, der betaler sig.

Søren Bøggild

Torben Pliniussen

Revisionsfirmaet Axel Gram – Læssøegade 24 – 5000 Odense C – Tlf.: 66123315 · Mail: axelgram@axelgram.dk – www.axelgram.dk

Vi tilbyder:

3 års garanti

Altid 10 gratis
lånebiler til
rådighed

◗
◗
◗
◗

Cykelreparationer
Produkter
Tilbud
Forårsklargøring/
service

Wer ners Cykelri
sen

v/Jakob Werner Peter

g og reparation af
20 års erfaring med sal
stilling
cykler. Professionel ind
depleje
kun
god
r
til erhvervet, hvo
m.
tru
cen
i
er
e
vic
ser
og god

Velkommen hos…

KONKURRENCE
PÅ:
tilmeld.wernerscykleri.dk
- og vind fede præmier!

Vi sørger for altid at overholde
aftalte betingelser og leveringstider.

Slettensvej 182 · 5270 Odense N

Tlf.: 66 18 96 82

anderupauto@anderupauto.dk
www.anderupauto.dk

v / Jakob Werner Petersen
Gammel skårupvænge 11 · 5700 Svendborg · Tlf. 26 73 91 90
info@wernerscykelri.dk · www.wernerscykelri.dk
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NY VIVARO
VIVARO

BYGGET
BYGGET TIL
TIL AT
AT ARBEJDE.
ARBEJDE.
Vi fejrer titlen som ”Årets varebil 2015”, og du kan derfor lige nu få motor/kabinevarmer med timer, pasVi fejrer titlen
somgardinairbags
”Årets varebilmed
2015”,
og du
kan derfor
lige
nu fåen
motor/kabinevarmer
med
timer,
pas-*
sagerairbag
samt
uden
merpris,
når du
leaser
Vivaro. Prisen er kun
1.595
kr./md.
*
sagerairbag
gardinairbags med
merpris, nårhvis
du leaser
Prisen
kun 1.595
inkl.
fri servicesamt
og vedligeholdelse.
Vi uden
si’r velkommen,
du vil en
se Vivaro.
nærmere
på er
Vivaro.
Tysk kr./md.
kvalitet
fri til
service
og vedligeholdelse. Vi si’r velkommen, hvis du vil se nærmere på Vivaro. Tysk kvalitet
– inkl.
bygget
at arbejde!
– bygget til at arbejde!
opel.dk
opel.dk
*Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 Edition 115hk og dækker leasingydelse og service i 36 måneder og max. 15.000 km pr. år. Ekstraordinær leasing\GHOVHNULQNOùQDQVLHULQJVRPNRVWQLQJHU7LOEXGGHWJOGHUNXQYLD2SHO)LQDQVRJHUEDVHUHWSnYDULDEHOUHQWH)RUXGVWWHUSRVLWLYNUHGLW
*Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 Edition 115hk og dækker leasingydelse og service i 36 måneder og max. 15.000 km pr. år. Ekstraordinær leasinggodkendelse.
Alle priser er ekskl. moms. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud eller specialkalkulationer. Den viste model kan være monteret
\GHOVHNULQNOùQDQVLHULQJVRPNRVWQLQJHU7LOEXGGHWJOGHUNXQYLD2SHO)LQDQVRJHUEDVHUHWSnYDULDEHOUHQWH)RUXGVWWHUSRVLWLYNUHGLW
g/km.eller
Energiklasse:
PHGHNVWUDXGVW\U%UQGVWRIIRUEUXJYEON
UVHONPO&2
godkendelse. Alle priser er ekskl. moms. Tilbuddet
kan ikke kombineres
med170-155
andre tilbud
specialkalkulationer. Den viste model kan være monteret
2-udslip:
PHGHNVWUDXGVW\U%UQGVWRIIRUEUXJYEON UVHONPO&22-udslip: 170-155 g/km. Energiklasse:
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Specialister i udlejning af maskiner
Nordfyns Totaludlejning
med daglig leder, Andreas Sørensen i spidsen,
er klar med udlejning af
entreprenørmaskiner for
såvel virksomheder som
private.
Står du som privatperson eller
virksomhedsejer og skal bruge

en entreprenørmaskine til et
vigtigt stykke arbejde, så er der
i nu i Otterup opstået en enestående mulighed. Det er firmaet,
Nordfyns Totaludlejning, der
foreløbig har eksisteret i et halvt
år, der tilbyder udlejning af maskiner i alle afskygninger inden
for specielt byggeri og anlæg.
--Det er vigtigt for mig at understrege, at vi lejer ud til såvel
private som virksomheder. Og
at vi er i stand til at løse langt
de fleste opgaver, når det drejer
sig om anlæg og byggeri, siger
Nordfyns Totaludlejnings daglige leder, Andreas Sørensen,

Fleksible åbningstider

Firmaet, der i øvrigt er ejet af
Helge Opsand, tilbyder eksempelvis udlejning af minigravere,
minilæssere,
brændekløvere,
stennedlægningsfræsere, græssåmaskiner, havetraktorer ,
tromler, stubfræser, lifte m.m.
--Et vigtigt punkt for vores firma
er også, at vi er meget fleksible
med åbningstider og assistance
i forbindelse med udlejningen af
maskiner.
Man skal altså ikke holde sig
tilbage med at kontakte os i
weekender eller uden for officiel
arbejdstid i dagtimerne.

Vi rykker hurtigt

Vi ved jo, at mange af vores kunder oplever pludselig at skulle
bruge en maskine og så er det
optimalt at kunne kontakte et
firma om vores, der er klar til at
rykke hurtigt, understreger Andreas Sørensen.
Han oplyser videre, at Nordfyns
Totaludlejning også påtager sig
mindre opgaver med div. maskiner.
--Men kontakt os, hvis du har en
opgave, der skal løses. Så finder
vi helt sikkert en løsning, siger
den daglige leder.

Nordfyns Totaludlejning Aps · Lillegyden 5 · 5450 Otterup · Tlf: 60194640 · nordfynstotaludlejning@gmail.com
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Specialopgaver med
design i højsædet
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY
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Westsign centralt placeret i Ringe midt på Fyn er
nok et lille designfirma,
men fagkundskaben
er i orden, så ikke kun
alle opgaver inden for
almindeligt, industrielt
design og produktion af
skilte kan løses, men også
specielle opgaver som udsmykning og renovering
af klassiske, italienske
motorcykler som Ducati.
- Vi har specialiseret os i at lave
motorcykel- og bildesign og udsmykning af hjelme, og vi tager
os kærligt af især de italienske
motorcykler, hvor vi kan ombyg-

ge, restaurere og udsmykke dem,
så de bliver rigtig flotte, og det
mekaniske og tuning af motoren
klarer vi også, siger indehaveren
af Westsign siden 2004, Peter
Hansen.
Ejeren og hans skilteteknikerelev har, når det gælder motorcykler, et tæt samarbejde med
en forhandler af klassiske, italienske motorcykler i London,
og hvis en dansk kunde vil købe
eller sælge sin motorcykel, kan
Peter Hansen formidle kontakten og sørge for, at prisen er den
rigtige.
- Markedet for den slags motorcykler er meget stort i England,
men i Danmark er interessen
igen stigende efter nogle lidt
sløje år under finanskrisen. I det
hele taget er der igen kommet optimisme i erhvervslivet herhjemme, og håndværkerfirmaer tør
igen investere i nye biler, hvor vi
C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

står klar til at sørge for den helt
rigtige udsmykning, siger Peter
Hansen.
Westsign designer og fremstiller
alle former for rullende reklame
og producerer alt fra layout til
den færdigmonterede reklame
og kan levere kreative løsninger
på alt inden for skilte, facader og
logoer.

v/Peter Hansen
Sødingevej 47
5750 Ringe
Tlf.: 60 62 41 41
peter@westsign.dk
www.westsign.dk

Til nu - og
til fremtiden.
Cube
Design.
Central møbler skaber
fleksible og individuelle
løsninger, der fremmer
kreativitet, velvære og
øger effektiviteten.
Kontakt os allerede i dag...

Central møbler /office
Central Møbler . Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV . T +45 6617 5436 . www.centralmoebler.dk
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Den Lille Murer
Firmaet, som grundlagdes i februar 2015
af Sebastian Pedersen,
beskæftiger sig primært
med løsning af opgaver
indenfor murerfaget,
men håndterer også mindre tømreropgaver samt
diverse belægningsopgaver
”Her og nu beskæftiger
firmaet en murer med
mange års erfaring
i branchen – nemlig

min far, Lars Pedersen”, fortæller indehaver Sebastian Pedersen. ”Selv er jeg under uddannelse til revisor og tager mig først
og fremmest af den administrative side af sagen. Kundekredsen, som hovedsageligt består af
private kunder og samarbejdspartnere, dækker hele Odense
samt det østfynske lokalområde
omkring byerne Nyborg og Kerteminde.
Den Lille Murer arbejder allround og løser en stor mængde
meget forskellige opgaver indenfor faget. Vi spænder fra reparationer og ombygninger til facaderenovering og tagreparationer.
Derudover løser vi forefaldende
byggeopgaver. Et voksende aktivitetsområde, som vi har stor
viden og erfaring indenfor,
er flise- og klinkearbejde,
blandt andet i forbindelse
med nyetablering og renovering af badeværelser og
køkkener.

Ved større opgaver trækker vi
på et stort og stabilt netværk
af dygtige kolleger og håndværksmestre – eksempelvis
indenfor tømrer/snedkerfaget.
Vores kunder kan forvente den
bedste blanding af konkurrencedygtige priser og høj kvalitet
i opgaveløsningen, der varetages
af håndværkere med mange års

erfaring. På sigt er det tanken,
i takt med den stigende opgavemængde, at udvide medarbejderstaben med et par mand, så vi
kan løse større opgaver”, afrunder Sebastian Pedersen. »Alle
interesserede er velkomne til at
kontakte firmaet for mere detaljeret info.”

Den Lille Murer Odense ApS · Damhusvej 29 st. · 5000 Odense C · Tlf.: 53 13 25 91
E-mail: denlillemurer@outlook.com · Web: www.denlillemurer.dk
E-mail: denlillemurer@outlook.com · Web: www.denlillemurer.dk
Den Lille Murer Odense ApS · Damhusvej 29 st. · 5000 Odense C · Tlf.: 53 13 25 91

❤ Balcks køkken store passion for madlavning
kommer til udtryk i retternes udseende og smag.
❤ Der er kræset for det hele, og intet er tilfældigt.
❤ De lækre menuer tager altid udgangspunkt i
sæsonens gode råvarer.

Leje selskabslokaler:
Kontakt os på telefon 61275212
eller mail for mere information
Kontakt@balckskokken.dk

Balcks køkken v. Robert Balck
Maylandsvænget 9 – 5270 Odense N · Tlf. 61275212
kontakt@balckskokken.dk
www.balckskokken.dk
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Develop +224e
Ring for Danmarks skarpeste pris
nyt lCD display
som iPhone og iPad
• Perfekt print kvalitet
• 80 - 160 scan pr. minut
• Kopi, print og scan
• 22 farve & s/h pr. minut
• 2x500 papir kassetter +100 Bypass
• Print fra Usb nøgle
• 250 Gb. Harddisk

tilbehør:

DeveloP
+224e

6 åRS nyGaRantI

PRØV
OS!

• Kasette bank 2x500 ark el. 1x2.500 ark
• Intern sortering
• Brochurer efterbehandler
• Venescanner
• Scan software til OCR, Word, Excel
• Fax
Print fra hvor som helst, når som helst ...
Mobile Printing giver større fleksibilitet og produktivitet og mere tid til dine kerneaktiviteter. Det
er ideelt for kontoransatte og medarbejdere
med stor rejseaktivitet, som regelmæssigt
arbejder ude eller arbejder hjemmefra på
deltid.
Developer tilbyder en bred vifte af mobil-printfunktioner.
Du vil få større kapacitet til at være innovativ, finde nye
arbejdsmetoder og hurtigere udnytte nye muligheder. Smartphones, tablets eller enhver mobilenhed kan
forbindes til en netværksprinter, hvor som helst og når
som helst.

kontakt os foR et tilbuD MeD
Den RiGtiGe PRis - fØRste GanG!

GULDFELDT
Kontor & Data

Hans Egedes Vej 8 · 5210 Odense NV · Tlf.: 7020 6095

A/
S

guldfeldt.com

