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Den nye

Varevognen der føles som en personbil

Sprinter
har premiere i juni

Den nye Mercedes-Benz Sprinter VS30 har premiere i juni her i Danmark. Men den er så spækket med
arbejdsomme herligheder, at det nok er en god idé at forudbestille, hvis du vil være blandt de første til at
sikre dig denne meget velkørende og fleksible nye Sprinter.
Den nye Mercedes-Benz Sprinter er fyldt med masser af udstyr, som f.eks.:
» 7” MBUX system med touchscreen, med mulighed for
opgradering til 10,25” MBUX system og Apple Carplay

» Opdateret klimaanlæg og oliefyr

» Multifunktionsrat med touchpad, integreret fartpilot og
ratbetjent gearskifte til automatgearene

» Helt ny 9 trins Tronic gearkasse med konverter

» Ultra-lav læssehøjde på modeller med firhjulstræk

Og meget mere!

» 5 forskellige længder at vælge imellem

Læs mere om den nye Sprinter, og forudbestil den på:
varebiler.pchristensen.dk/ny-sprinter

www.pchristensen.dk

O
K
R

Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900
Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800
Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680

Åbningstider:
Mandag-fredag: 8.00-17.30
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En stærk professionel partner
SIKREnår
KOMPETENCER
SAMLET
PÅ SAMME
opgaven
skal
løsesADRESSE
Vi er 2 selvstændige virksomheder, som er flyttet i samme hus i Middelfart.
Flere IT og sikkerhedskompetencer
Samlet et sted.

Tilbyder professionelle
sikringsløsniger Alarm,
Videoovervågning
og GPS Sporing

Tilbyder
fremtidssikre it-løsninger
der giver mening, både
teknologisk og økonomisk.

me Casa
laver&også
mere specielletræterrasser, malerarbejde elBendtsen
Byg
Montage
løsninger som nummerplade
sikrergenkendelse,
med storkundetællere
erfaringog ler foliemontering, så kan roligt
overvågning med ved
termiske
kvalitetsarbejde
bu-kamera.henvende sig til Bendtsen Byg &
Montage, der sikrer det høje fagtiksmontering og butikslige kvalitetsarbejde. Her løses
montage
alle opgaver professionelt – små

Bendtsen. Vi har stor erfaring
med butiksmontage i mange
afskygninger og typer, og er en
erfaren partner når det gælder
butiksmontering og inventar.
De enkelte opgaver bliver skræddersyet til den enkelte kunde
hvad enten det handler om en
café, frisørsalon, shop-in-shop
eller noget helt andet.

Udover it-løsninger, leverer vi også
- Vi
påtager os gerne totaleninternetforbindelser til både private
trepriser
med opbygning af alt
og erhverv.
fra gulv til loft i alle facetter.
Vi tager hånd om hele projektet
sammen med vores faste samarbejdspartnere, der alle er virksomheder med stor erfaring og
professionalisme. Vi er med på
projektet lige fra første skitse til
det færdige resultat.

som store.
Core
infrastruktur
Office 365 med backup
- Vores dygtige håndværkere sikrer, at alt laves
professionelt og i
IT-Sikkerhed
Software/Hardware
WIFI Løsninger Alarm
højeste kvalitet, siger ejer Allan
Overvågning
GPS Tracking
Infoskærme
Telefoni

Har man opgaver der skal løses
indenfor butiksmontering, tømrer og snedkerarbejde, tagarbejde, renovering inde som ude,

V/ Allan Bendtsen
Alsvej 19 · 5500 Middelfart
Tlf.: 29 17 34 84

allan@bendtsen-byg.dk
www.bendtsen-byg.dk

www.mecasa.dk - T: 6446 2903 - M: info@mecasa.dk

www.vian-it.dk - T: 7060 1574 - M: info@vian-it.dk

Mandal Allé 16 C - 5500 Middelfart

Superior
performance
En selvpolerende bundmaling
med enestående ydeevne
hempelyacht.dk

Alsvej 7 - 5500 Middelfart
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Vær altid forsigtig ved brug af bundmaling. Læs altid etiketten og produktvejledningen før brug.

FOKUS
PÅ DE PROFESSIONELLE
XL-Byg Brejnholt
Lillebælt, Middelfart
har gennem otte år
solidt udbygget sine
markedsandele med
fokus på at være bedst
til byggeprojekter.

medlemskab af indkøbs- og
markedsføringsføringskæden
XL-BYG har Brejnholt opnået
den position.
Brejnholt blev stiftet i 1991 og
beskæftiger i dag næsten 250
medarbejdere med en årlig
koncernomsætning på over 1
mia. kr.

XL-Byg Brejnholt Lillebælt i
Middelfart er et aktieselskab i
Brejnholt Gruppen. Daglig leder
og direktør er Carsten Hansen,
der tiltrådte for tre år siden.
Han kommer fra en anden af
tømmerhandlergruppens elleve
afdelinger.
- Vi vil være de bedste til
byggeprojekter og henvender

Højt fagligt niveau

os derfor målrettet til de
professionelle i branchen. Jeg
har været 20 år i gruppens
afdeling i Vejle, og gennem

er tæt på projektet og i sparring
og løbende i dialog med kunden.
- Antallet af privatkunder vokser også konstant. De kunder er

- Langt den overvejende del af
vores hurtigt voksende omsætning
kommer fra de professionelle
og semiprofessionelle i byggebranchen, siger Carsten Hansen.
Det fordrer naturligvis, at vores
medarbejdere har et højt faglig
niveau og ved noget om, hvad der
sker på byggearbejdspladser. Vi

BREJNHOLT
LILLEBÆLT

tiltrukket af vores store udvalg
af værktøj til både professionelt
og hobbybrug. De er også tiltrukket af vores proff. tilgang til
værktøj, arbejdstøj, vores flotte
malerafdeling og vores store udvalg i have- og grill-udstyr.

Vokser år for år

Vi respekterer miljøet

- Det er en meget spændende
proces at vokse år for år. Væksten er kontinuerlig og med
omtanke, pointerer Carsten
Hansen. Kunderne skal ville
os. Så et godt match er vigtigt
for os. Det bemærkes og er med
til at tiltrække gode dedikerede
medarbejdere, der arbejder godt
sammen med kunden.
Efter otte år i Middelfart er navnet slået fast, og kunde-kredsen
udvider sig fra måned til måned.
Carsten Hansen peger på, at
man leverer til bygmestre og
byggeprojekter på hele Fyn og i
store dele af trekantområdet.
- Vi har en god placering ved motorvejene og gode og tilgængelige forhold på vores adresse på
Fynsvej. Der er højt til loftet og
et stort udvalg på hylderne og i
lagerhallerne.

Carsten Hansen siger, at man
både bakker op og understøtter
bæredygtigt byggeri, og at
virksomhederne i Brejnholt
Gruppen er PEFC-certificerede.
- Vores kunder møder ansvarlige ambitiøse og erfarne medarbejdere, som fordeler sig over
sælgere, salgsassistenter og
lagerfolk. Der hersker korpsånd
i virksomheden, og vores
medarbejdere er fagligt meget
kompetente rådgivere.
- Vi hylder nærhedsprincippet,
hvor vi lægger så mange
beslutninger som muligt helt
ud til den enkelte medarbejder.
Vores kunder skal opleve, at den
medarbejder, de taler med, selv
kan træffe de beslutninger, der
skal til for, at et byggeri kan
lykkes.

Fynsvej 66 | 5500 Middelfart | Tlf.: 63 40 77 00 | xl-byg.dk | brejnholt.dk | lillebaelt@brejnholt.dk

SMS Consulting
Det dynamiske firma,
hvis primære speciale
er konsulentvirksomhed
med fokus på vindmølleproduktion, grundlagdes i 2003 af indehaver
Bjarne Nørgaard Sørensen, der som ivrig Tractor
Pulling entusiast også
har fuld fart på i sin fritid
”Jeg startede i vindmøllebranchen i 1991, har haft eget udviklingsfirma i 15 år, og nu er jeg
konsulent”, fortæller indehaver
Bjarne Nørgaard Sørensen. ”På
baggrund heraf kan jeg trække
på en stor base af viden og erfaring indenfor denne specielle

branche. Her og nu fungerer jeg
således som havnedirektør for
den kendte vindmølleproducent
Siemens Gamesa i Esbjerg, der
med sine omkring 200 ansatte
er specialiseret indenfor formontage af vindmøller til af offshoretypen på op til 8 MW.

Også i fritiden holder jeg af at
være i nærkontakt med tungt
maskineri”, fortsætter Bjarne
Nørgaard Sørensen med et smil.
”Her drejer det sig om motorsportsgrenen Tractor Pulling,
hvor jeg som medlem af Team
Boss kører i en specialbygget

3.500 hestes traktor af dragstertypen med Keith Black motor,
der kører på 99, 9 % alkohol.
Vi er fire familiemedlemmer i
teamet, som både markerer sig
i danmarksmester og europacup regi. Team Boss sponsoreres
blandt andet af de lokale firmaer
ETS, Vestfyns VVS og Stampes
Elektro A/S. Vi har eget værksted i Gelsted, hvor vi laver en
masse motor- og chassis-arbejde.
Så godt som hver aften står i
motorsportens tegn, og omkring
15 weekender om året rejser vi
rundt i Danmark, Norge, Tyskland og Holland. Snart går turen
til Ungarn, der er vært for en af
Euro Cup events i 2018”, slutter
Bjarne Nørgaard Sørensen.

SMS Consulting · Kingstrupvej 99 · 5591 Gelsted · Tlf.: 64 49 27 67 · Mobil: 22 64 45 66 · bns@sms-consulting.dk

ALT INDENFOR STILLADSARBEJDE

RULLESTILLADS
FACADESTILLADS
INDUSTRI-STILLADS
TOTALINDDÆKNING
ELEVATOR
MURERSTILLADS
UDLEJNING AF STILLADS
Brovadvej 19 · 7000 Fredericia · Tlf.: 75 94 39 00 · kontor@75943900.dk · www.trekantens-stilladser.dk
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Bankrådgivning
med en fornyet recept

Vi glæder os til at byde dig velkommen i Fredericias nye bank i den ﬂotte, historiske bygning på Danmarksgade 19, hvor Løve-Apotheket
tidligere havde til huse.

Jutlander Bank har fået
bred bankerfaring og har senest
været direktør i Spar Nord Bank Vi siger det som det er
entid,
godnår
start
Fredericia.
Vi har
du ihar
tid
i Fredericia og Middelfart og har
Kontakt
os
nu,
for
at
høre
hvad
vi
kan
tilbyde
dig.
Fire privatrådgivere og
Både når det kommer til vores rådgivning og vores produkter. Der skal
Så mødes vi hos dig eller i vores nye lokaler. tidligere været centerchef i Ny- ærlig snak på bordet. Du skal vide, hvad du får.
to med erfaring og lokal
kredit i Fredericia.
Derfor giver vi klokkeklare løfter, som ikke er til at tage fejl af.
indsigt i erhvervsrådgivVi kalder dem Bankløfter på Jutlandersk.
ning er flyttet ind i det
Vil lytte og rådgive
gamle Løveapotek.
- Vores recept på bankrådgiv- Vi er seks medarbejdere med et
ning i det gamle Løveapotek er,
godt kendskab til trekantområat vi vil være den hurtige lokale
det, der nu har fået en god start i
bank for både erhvervslivet og de
Fredericia med Jutlander Bank,
private i området ved Lillebælt.
siger afdelingsdirektør ChriMan skal kunne gå direkte ind i
Christian
Jungmark
Henrik Ullum
stian
Jungmark. Vi er kommet
Jutlander Bank med sit projekt,
Afdelingsdirektør
Erhvervskundechef
på
plads
i
det
gamle
Løveapoog vi vil både lytte og rådgive og
cjm@jutlander.dk
hmu@jutlander.dk
M 2022tek
7586midt i byen med en moderne
M 2130 7365 gerne levere et hurtigt svar på
bankforretning.
24 timer.
Christian Jungmark har boet i
Jutlander Bank vil fokusere på
Fredericia siden 1990 og har en
privatkunder og små og mellem-

Helle Broustbo
Privatkunderådgiver
hbu@jutlander.dk
M 2136 8766

Annette V. Hansen
Privatkunderådgiver
avh@jutlander.dk
M 2611 4305

Du får én rådgiver
Der er ingen, der gider tale økonomi med nogen,
man ikke kender. Så hvorfor skulle du?
Hos os får du det direkte telefonnummer til din rådgiver,
så du nemt og hurtigt kan tage kontakt.

altid aftale rådgivningsmøder
store virksomheder på de brofaste
med deres personlige rådgiver,
sider af Lillebælt.
når som helst og hvor som helst
- Der er et forrygende erhvervsmøde
med din rådgiver,
det passer
liv i området,Hold
siger
Christian
når og hvor
det pogasser
dig bedst netværk i området
Direktørens
Jungmark. Handel,
industri
er blandt
andet opbygget i to
håndværkDettrives,
og mening,
der komgiver ingen
at du skal tage
fri for at holde
med os. Derfor kan
få et møde
perioder,
hvor han har været former både nyemøde
arbejdspladser
og du altid
– endda også hjemme hos dig selv.
mand for byens cityforening og
tilflyttere, som fortjener
en lokal
Giv os et kald.
Så aftaler vi en tid.
næstformand i fusionen af byens
bank med nærhed og personlig
cityforening, erhvervsforening
betjening.
og håndværkerforening, Business Fredericia.

Altid klar til et møde

Marianne V. Thomsen
Kundemedarbejder
mvt@jutlander.dk
M 2022 7586

Her med
er ingen
- Vi er et team
gode provisionsaﬂønnede
lokale
relationer både privat ogrådgivere
fagligt
i området,Hos
siger
Christian Jungos får du en rådgivning, der altid er ærlig og bedst
mark. Vi deler opgaverne
meli forhold til
din økonomi.
Vælg
en bank,
er på kundernes side.
lem os. Jutlander
Bank
vildervære
tilgængelig. Vores kunder kan

Claus F. Christensen
Kundemedarbejder
cfc@jutlander.dk
M 4140 5763

Fredericia afdeling

Fredericia afdeling
Danmarksgade
19 · 7000 Fredericia · Tlf.:
Danmarksgade
19 • 7000 Fredericia
utlander.dk
jutlander@jutlander.dk · jutlander.dk

9657 5941
Vi glæder os til at byde dig velkommen i Fredericias nye bank i den ﬂotte, historiske bygning på Danmarksgade 19, hvor Løve-Apotheket
tidligere havde til huse.

Vi har tid, når du har tid

Vi siger det som det er

Kontakt os nu, for at høre hvad vi kan tilbyde dig.
Så mødes vi hos dig eller i vores nye lokaler.

Både når det kommer til vores rådgivning og vores produkter. Der skal
ærlig snak på bordet. Du skal vide, hvad du får.
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Derfor giver vi klokkeklare løfter, som ikke er til at tage fejl af.
Vi kalder dem Bankløfter på Jutlandersk.

Sæson for besparelser
på energi
- Brøndum VVS i Middelfart fokuserer her i foråret på miljøtiltag, siger Lars Christensen. Der
er stadig mange penge at spare
på energiområdet og på afgifter
både i det private og det offentlige regi.
- Det er nu, man skal indlede jagten på miljøforbedringer og besparelser på energiområdet, siger
Lars Christensen, der er serviceleder hos Brøndum i Middelfart.
Afdelingen kan trække på mere
end 70 års erfaring, da den er en
del af Brøndum-gruppen med af-

delinger i hele Danmark.
- Vi er i Middelfart en VVSvirksomhed, der tager sig af alle
typer arbejde inden for VVS-området. Vi har stor viden om energibesparelser, og vi mener, at der
fortsat er mange penge at hente
på energiområdet.
- Vi tilbyder at tjekke den øjeblikkelige tilstand på energiområdet
i alle typer ejendomme. De fleste
ved i dag, hvad udgifterne har
været i 2017, og med det som udgangspunkt ser vi gerne på mulighederne for afgørende forbed-

ringer og besparelser.
Lars Christensen lover en kompetent vurdering og et prisoverslag for udførelsen med fokus på
både miljøet, arbejdsmiljøet, indeklimaet og besparelserne. Han
peger på, at et samarbejde med
Brøndum betyder, at der altid

kan sammensættes et kompetent
hold, der passer bedst til netop
den opgave, som er aftalt.
- Vi ønsker, og vi forstår at få hele
teamet til at tale sammen. På den
måde kan man være sikker på, at
opgaven bliver leveret til tiden,
siger Lars Christensen.

Brøndum A/S - Værkstedsvej 12 - 5500 Middelfart - Tlf.: +45 25 65 36 68
lac@brondum.dk - www.brondum.dk

ALTAN- OG TERASSELØSNINGER
EN HELT NY DIMENSION TIL BOLIGEN
Foldeglas løsninger
Terrasselukninger
Terrasseoverdækninger

Indglasninger af eksisterende
altaner
Unikke balustrader der passer
til tidens arkitektur

Alument

Karetmagervej 19A · 7000 Fredericia
UDSTILLING: Hindsgavl Allé 2 · 5500 Middelfart
Tlf: +45 30 361 609 · www.alument.dk · info@alument.dk
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Alument tilbyder følgende:
 Foldeglas løsninger

Arbejder for en renere verden
Aquila Triventek i Nørre
Aaby er producent af
professionelt udstyr til
højtryksrens, tøris-blæsning, ventilationsrens
og tøris-produktion til
proces og tavlevogne til
vejsektoren.
På Industrivej i Nørre Aaby har
en betydelig virksomhed til huse.
Den hedder Aquila Triventek.
Der er tale om en virksomhed
med et stort hjemmemarked og

en betydelig eksport på dele af
virksomhedens fem kerneområder.

Grøn højtryksrens
- Vi er overalt i Danmark med vores produkter, siger direktør Torben Andreasen. Vi har mere end
35 års erfaring og knowhow med
professionelt udstyr til en renere
verden.
Torben Andreasen peger på, at
højtryksrens er afgørende ved
fremstilling og håndtering af
blandt andet fødevarer.
- Det er både nemt og hurtigt og
kan ske uden brug af kemikalier,
siger Torben Andreasen. Højtryk
er mere effektivt end traditionelle rengøringsmetoder.

eller kemikalier, ingen bortskaffelse af blæse- og opløsningsmidler.

Passer på indeklimaet
Ventilationsrens er nødvendig for
arbejdsmiljøet og for indeklimaet
på alle typer arbejdspladser,
sygehuse og skoler mm. Urene
kanaler indeholder både allergifremkaldende stoffer, mug og støv.
- Vi ønsker alle at indånde ren
luft, da forurenet luft har en negativ indvirkning på vores generelle sundhed og helbred, siger
Torben Andreasen.

Bekæmpelse af ukrudt
- Mange har set udlægning af
meget varmt vand kombineret
med et varmeisolerende lag biologisk nedbrydeligt skum. Det hedder Spuma og er CO2-neutralt.
Det er et alternativ til alle former

for ukrudtsbekæmpelse. Det er
pesticidfrit og skader hverken
jord, vand eller omgivende kulturplanter.
- I modsætning til traditionelle
metoder til bekæmpelse af ukrudt
dækker Spumas isolerende skum
alle ukrudtsplantens overflader,
siger Torben Andreasen. Herved
sprænges plantens celler ved høj
temperatur over længere tid end
ved andre metoder.
- Spumas bekæmpelse af ukrudt
sker i et tæt samarbejde med entreprenørvirksomheden NCC.

udbud på 40 tavlevogne. De 26
skal bygges på trailere, mens de
sidste 14 skal monteres på Ford
Transitvogne.

Trafiksikkerhed

Aquila Triventeks højteknologiske og grønne produkter leveres
til industri, transport og offentlige institutioner i hele landet og
til eksport. Udstyr kan både købes, lejes og leases.

Aquila Triventek er også synlig
på landevejene, idet man fremstiller advarselstrailere og tavlevogne til de danske vejmyndigheder. Selskabet har vunder Falcks

Tøris til rengøring
Tøris-produktion omfatter anlæg
til CO2-reduktion af udledning.
Dertil kommer produktion af
industriel tøris samt udstyr til
tørisblæsning til rengøring.
Tørisblæsning giver mulighed for
rengøring af maskiner på stedet
og med minimale driftstop-omkostninger. Rengøring uden vand

Industrivej 9 · 5580 Nørre Aaby

info@aquila-triventek.com

Tlf.: 7022 1292

www.aquila-triventek.com

Finder
købereog
oglejere
lejere
Finder de
de solide
solide købere
Erhvervsmægler Carsten
Erhvervsmægler
Carsten
Augustinus
vil gerne
Augustinus vil gerne
fylde tomme erhvervsfylde tomme erhvervsbygninger og boliger
bygninger og boliger
med solide ejere eller
med solide ejere eller
lejere, der kan skabe udlejere, der kan skabe udvikling
i trekantområdet.
vikling
i trekantområdet.
- Konjunkturerne
er er
gode.
Der
erer
- Konjunkturerne
gode.
Der
vækst
i
erhvervslivet,
og
tilflytvækst i erhvervslivet, og tilflytningen
til til
trekantområdet
ningen
trekantområdetstistiger,ger,
siger
Carsten
Augustinus,
siger
Carsten
Augustinus,
somsom
harhar
sinsin
mæglerforretning
mæglerforretningi i

Middelfart. Carsten Augustinus,
Middelfart.
Augustinus,
har
en fortidCarsten
som arkitekt
og
har en fortid som arkitekt og
bygningskonstruktør.
bygningskonstruktør.

Min spidskompetence
Min spidskompetence

- Tomme erhvervsbygninger og
- Tomme erhvervsbygninger og
tomme butikker er min spidstomme butikker er min spidskompetence. Jeg vil gerne bikompetence. Jeg vil gerne bidrage
til, at iværksættere og
drage til, at iværksættere og
virksomheder
virksomhederfra
fra andre
andre dele
dele af
af
landet
finder
udvidelsesmuliglandet finder udvidelsesmuligheder
hederi iMiddelfart,
Middelfart, på
på Fyn
Fyn og
og ii
trekantområdet
trekantområdeti iøvrigt.
øvrigt.
- Konjunkturerne
- Konjunkturerneer
ergode
gode nu,
nu, og
og

det gælder både beskæftigelsen,

det
gælder bådeogbeskæftigelsen,
indtjeningen
renteniveauet.
indtjeningen
og renteniveauet.
Det bør udnyttes
og omsættes
Det
bør udnyttes
og iomsættes
til bedre
indtjening
forretnintil
bedre
i forretningerne
og iindtjening
industrien.
gerne
i industrien.
- Nårogman
udlejer gennem os,
- Når man udlejer gennem os,
tilbyder jeg at følge hele procestilbyder jeg at følge hele processen og dette i et professionelt
sen og dette i et professionelt
tilrettelagt forløb. Fra når en ertilrettelagt forløb. Fra når en erhvervsbygning,etetforretningsloforretningslohvervsbygning,
kale
eller
boligen
annonceres,
kale eller boligen annonceres, ogog
til den
den er
er udlejet
udlejeteller
ellersolgt,
solgt,står
står
til
jeg til
til rådighed.
rådighed.
jeg

Stengårdsvej
5 · 55500
Middelfart
Stengårdsvej
· 5500
Middelfart· Tlf.:
· Tlf.:3020
30206919
6919
info@erhvervsmaegleraugustinus.dk
·
www.erhvervsmaegleraugustinus.dk
info@erhvervsmaegleraugustinus.dk · www.erhvervsmaegleraugustinus.dk

Erhvervsmægler
Erhvervsmægler
Carsten
CarstenAugustinus
Augustinus

– løsninger til bolig og erhverv

MONTANA – making room for personality
Reoler + borde + stole + fantasi…
- lad os hjælpe med netop din kombination!
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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<<< Kloakmesteren fra Vestfyn >>>

Kloakmester Thomas
Rasmussen har i 20 år
drevet Ronæs Entreprenør & Anlægsgartner
ApS. Han har dyb indsigt
i kloakker og er de plagsomme rotters værste
fjende.
- Som entreprenør og kloakmester bliver man hurtig klar
over, hvor skadelige rotter er i
kloaksystemerne og for de nærmeste omgivelser, siger Thomas
Rasmussen, der i 1998 startede
Ronæs Entreprenør & Anlægsgartner ApS i Ronæs.
Der er i dag otte mand beskæftiget i virksomheden med entreprenør- og anlægsopgaver. Thomas Rasmussen blev allerede
i 1995 kloakmester, og det fik

der det hele. Virksomheden har
mange opgaver inden for byggeog anlæg som for eksempel støbning af fundamenter og belægningsarbejder.
- Vi påtager os også både anlæg
af haver, flisearbejde og trapper
og almindeligt vedligeholdelsesarbejde.
siden en høj
prioritet i hans
egen virksomhed i
Ronæs. Han blev senere også
autoriseret rottebekæmper.
- Vi har stor erfaring inden for
kloak-tv – også kendt som tv-inspektion, siger Thomas Rasmussen. Anvendelse af kloak-tv er en
god idé, hvis der er mistanke om,
at kloakken er gået i stykker, og
rotterne er rykket ind.

Kloak-tv
overalt
- Vi har i dag mange opgaver
med kloak-tv i Odense, Ronæs,
Middelfart, det øvrige Fyn og i
Fredericia- og Kolding-området.
Selve kloakeringen udfører vi i
Middelfart, Odense og på resten
af Fyn. Vi kører dog også ud til
resten af landet, efter aftale.
Thomas Rasmussen påpeger,
at rottebekæmpelsen ikke fyl-

Voksende kundekreds
Den stadigt voksende kundekreds består af både private,
erhvervskunder og kommuner.
Medarbejderne er faguddannede
og holdes løbende opdateret, så
de altid er i besiddelse af den nyeste viden indenfor de forskellige
arbejdsområder.
Thomas og Pia Rasmussen markerer virksomhedens 20 års jubilæum ved receptionen lørdag den
6. juli mellem klokken 13 og 18.

Ronæs Entreprenør & Anlægsgartner ApS · Kirkegyden 2 · 5580 Nr. Åby
Tlf.: 6442 1119 / 2065 1603 · kloakmanden.tr@gmail.com · www.ronaes-entreprenoer.dk
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To årtier med stadig stærkere fundament
Uretek har 20 års jubilæum med opgravningsfri
stabilisering og fundering af bygninger – og
midtvejs kom ScrewFast
Skruepælene til.
I 1998 startede Ivan Steffensen
Uretek hjemme i privaten ved
Børkop mellem Vejle og Fredericia. Han havde fået øje på et finsk
vidunderprodukt, som kunne stabilisere jorden under bygninger.
Uretek hed produktet. Siden har
Ivan Steffensen været synonym
med Uretek i Danmark.

Med Uretek Metoden kan vi
standse sætningsskader og bringe huset tilbage i niveau. Og vel
at mærke samtidig stabilisere
fundamentet varigt”, forklarer
Ivan Steffensen.

Fra Børkop til Nørre Aaby
Virksomheden ekspanderede nøjagtig som Uretek-materialet. Så
i 2002 strammede omgivelserne
i Børkop for meget over skuldrene, og Ivan Steffensen flyttede
Uretek til Nørre Aaby på Fyn,
hvor han købte bygningerne fra
en korn- og foderstofforretning.
Masser af plads. Også til sønnen
Kent Steffensen, som kom med i
firmaet i januar 2000.

Første anlæg
I 2001 købte far og søn firmaets
første anlæg til injicering af Uretek-materialet. Sammen kørte
Ivan og Kent Steffensen rundt
Far og søn, Ivan og Kent Steffensen,
i Uretek-hovedkvarteret i Nørre Aaby.

til mange opgaver landet over,
og så kom der gang i ansættelse
af medarbejdere. Succesen med
Uretek blev understreget af, at
firmaet fem år i træk blev kåret
som Gazelle-virksomhed.

Skruepæle som supplement
Trods krisen i 2008, benyttede
Ivan Steffensen året til at få yderligere et ben at stå på. Uretek fik
import og forhandling af britiske

damenter og støbning af selvbærende terrændæk på menuen.

Uden støj og vibrationer
”Den største vækst er på skruepæle ved nybyggerier, hvor der
kan være vanskeligt tilgængeligt, eller der ikke ønskes støj
eller vibrationer. ”De er enormt
fleksible. Vi designer pælene efter
den vægt, de skal bære, og efter
jorden, de skal skrues ned i. Pæledesign handler om størrelsen af
de rør, der anvendes til pælene,
længden, galvanisering og en
række andre faktorer”, forklarer
Ivan Steffensen.
To gange Steffensen er folkene bag
Uretek i Danmark, som nu har
20 års jubilæum.

ScrewFast Skruepæle som supplement til Uretek Metoden, hvor
der er sætningsproblemer. ScrewFast Skruepæle skrues ned og får
fat i undergrunden uden støj og
vibrationer. Tillige har firmaet
sat borede pæle, støbning af fun-

Tværvejen 6 · 5580 Nørre Aaby · Tlf. 70 20 33 01 · info@uretek.dk · www.uretek.dk

Vi løser dine opgaver
med en alsidig
maskinpark

Gravearbejde,
entreprenørarbejde
og
græsslåning

SERVICE AF
INDUSTRIMASKINER

Mosegårdvej 41 · 5592 Ejby
Tlf.: 20 48 12 20
lmke@mail.tele.dk · www.morten-ke.dk
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MaskinsMeden aps
Lydingevej 21, 5750 Ringe · Tlf. 23 74 24 92
stoffer@maskinsmeden.com · www.maskinsmeden.com

Sæt noget lækkert på krogen!
En ægte Böckmann
Trailer er Rolls Roycen til
iværksættere og andet
godtfolk, der går ind for
design og lang levetid.
Dyrehøj Trailer Center i Asperup ved Middelfart tilbyder
hele Böckmanns program af erhvervstrailere til alle formål.
- Det er ikke så ofte man ser en
Rolls Royce med trækkrog, siger
Jørn Jepsen, der er ejer af Dyrehøj Trailer Center i Asperup.
Skulle man støde på en, så læg
især mærke til traileren. Det er
helt sikkert en ægte Böckmann.
Kvalitet både for og bag til en
konkurrencedygtig pris.
Dyrehøj Trailer Center er for-

handler af det tyske kvalitetsmærke Böckmann.
- Der er tale om en af Europas
førende producenter af både heste- og erhvervstrailere, siger
Jørn Jepsen. Vi kan i dag tilbyde
et bredt sortiment af trailere af
høj kvalitet og i lækkert design
og med meget lang levetid.
- Böckmanns trailere er både til
nænsom hjemtransport af nye
luksusbiler for autoforhandleren
eller til afhentning af et ædelt
fund af en veteranbil i udlandet
til en kunde.
Er man håndværker eller iværksætter og gerne vil signalere
kvalitet, når man ankommer til
en byggeplads med sin rendegraver, så er den også særdeles
brugbar. Som investering er en

Böckmann Trailer en landtidsholdbar løsning, som i sin lange
driftsperiode er en ganske lukrativ investering.
Jørn Jepsen har mange års erfaring i trailere, ikke mindst til
hestetransport, men med hele
programmet fra Böckmann er
den potentielle bruger- og ejerkreds mangedoblet.
- Vi viser gerne frem, hvad vi
kan tilbyde, siger Jørn Jepsen.
Jeg kan ikke tænke mig en opgave inden for trailere, som vi ikke
kan løse. Mød os på det fynske
dyrskue i Odense den 15. til 17.
juni.

Dyrehøj Trailer Center | Middelfartvej 65 | 5466 Asperup
Tlf.: 6448 1481 | trailer@alulette.dk | www.dyrehøj.dk

Alulette Vision

KVALITETSKAMERAER TIL ERHVERVSLIVET

VI ER EKSPERTER I:

• Kabelførte kameraer
Trådløst analogt finsnitter
sæt til krævende opgaver
• Trådløse Bakkameraer der virker
• Monitorer 5-10” med split/quad
• Kombinere kabelført og trådløst

ANVENDES ISÆR TIL:
Lastbiler - bred transport • Store gaffeltrucks • Trailere • Campingvogne
Landbrug • Entreprenører

Købes online på www.alulette-vision.dk
Tlf. 64 48 14 81 | info@alulette.dk
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Bæredygtigt nybyggeri centralt på Fyn

40 nye bæredygtige
boliger er indflytningsklare pr. 1. juli.
Boligerne er næsten helt færdigbyggede med køkken, bad,
skabe.

Bæredygtighed indtænkt
fra start til slut
Boligerne er de første DGNBcertificerede almene boliger på
Fyn. DGNB-certificeringen betyder kort fortalt, at boligerne

bl.a. er opført på en måde, der
belaster miljøet mindst muligt.
Med andre ord er miljøet indtænkt i alle processer af byggeriet – lige fra fremstillingen af
materialerne til de færdige boligers energiforbrug.
Men det er langt fra alt, og der er
fx også indtænkt et socialt perspektiv i byggeriet.

Vil du vide mere?

på vores hjemmeside kan du
læse mere om, hvad DGNB-certificeringen konkret betyder, og
finde visualiseringer, tegninger
og priser på de nye boliger.

Central placering
i hjertet af Fyn
De 40 boliger er placeret lige i

hjertet af Fyn. Mere præcist på
en sidevej til Lensvej i udkanten
af Årslev på Midtfyn, som vi har
døbt Lensmarken. Boligerne er
her omgivet af et smukt åbent
landskab.
Her er smuk natur og kort til det
urbane Odense – uanset om du vil
pendle med offentlig transport eller køre i bil. Odense centrum ligger nemlig kun 23 minutter væk i
bil. Og vil du pendle med offentlig
transport, er der kun 4 minutter
på cykel til Årslev station.

Carl Nielsens Kvarter 14 · 5000 Odense C · Tlf: 63 133 133 · civica@civica.dk · civica.dk

ERHVERVSTRAILERE

TN Gulve

er din garanti for et godt gulv

Salg, service, reparationer, udlejning
og specialopbygning af trailere
Dækservice og aksel-renovering

Vores priser er konkurrencedygtige
og vores service i top
Ring på tlf. 24 67 77 69
og få et uforpligtende tilbud på
gulvlægningsarbejde i hele landet.

TN Gulve

Byllerup 8 · 5580 Nørre Aaby · Tlf. 23 41 00 97
westerboetrailerservice@live.dk · www.westerboe.dk
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Kærbyvej 1 · 5466 Asperup
Tlf: 24 67 77 69
tonny@tngulve.dk · www.tngulve.dk

Altanen og udestuen,
man ikke ville være foruden
Mange boligejere har
erfaret, at foldeglasaltaner og -udestuer
forlænger sommeren
fra det tidligste forår til
langt hen på efteråret.
Lars Bomholt, der er salgschef i
Alument, har hørt argumentet
mange gange fra begejstrede beboere med altan med foldeglas.
Det gælder også for udestuer.
- Har man først fået en altan eller
udestue med foldeglas, så vil man
tænke ”Hvorfor har jeg ikke fået
det for mange år siden”, siger Lars
Bomholt. Det er et ekstra plus på
boligens nytteværdi, og det er en
grøn måde at spare penge til op-

varmning en stor del af året.
For mange betyder foldeglas ud
over en forbedret varmeøkonomi
også mindre støj fra trafikken og
omgivelserne i det hele taget. Og
har man grønne fingre, så kan
man på plussiden også henregne
plantekassernes tidlige tomater,
agurker, krydderurter og blomster.

Udestuer i rækkehuse
Foldeglas til altanen og til terrassedækning er en økonomisk overkommelig måde at udvide boligarealet og anvendelsen på, siger
Lars Bomholt.
- Der er i de senere år kommet
mange nye rækkehuse og ældreboliger til. Både private og bolig-

foreninger har set et fortsat voksende behov for mindre boliger og
mindre grunde.
- Det har sat ekstra gang i tilbudsgivningen og bygningen af især
udestuer, siger Lars Bomholt. Har
man for eksempel en terrassedør
i rækkehuset og flisebelægning
udenfor, så kan en terrasselukning betyde en udvidelse af hjemmet, der vil blive benyttet næsten
hele året, mod de cirka fire måneder, hvor vejrforholdene er til
decideret udeliv. Alument er ofte
underleverandør til større byggeprojekter, hvor foldeglas indgår.
Med en terrasselukning udvides
hjemmet, stuen forlænges, og der
opstår ekstra lyse kvadratmeter
med udsigt til himlen og naturens
skifter udenfor.

Karetmagervej 19A · 7000 Fredericia
Tlf.: +45 30 361 609 · info@alument.dk · www.alument.dk
Udstilling: Hindsgavl Allé 2 · 5500 Middelfart

Alument tilbyder følgende:
 Foldeglas løsninger
 Terrasselukninger

Nye tage til nye tider

Fynske GrowTek Entreprise
ApS med speciale
 Terrasseoverdækninger
i grønne tage har mere
 Indglasninger af eksisterende altaner
travlt nu end nogensinde.
der følger med et grønt tag, vur-

 Unikke
passerderer
til tidens
Verden
er balustrader
foranderlig.derIkke
Kevin arkitektur
O’Donoghue.
mindst på klima- og tag-fronten.
”Vi kommer til at se tilbage på
Klimaforandringerne medfører
2017 som et år, hvor vi leverede
nedbør i stadig større mængder,
rigtig mange kvadratmeter
og husenes tage tager imod, men
grønne tage. Ikke mindst i holeder blot regnvandet videre til
vedstadsområdet. Men også både
problemer for kloaknet, som slet
i jylland og på Fyn. GrowTek har
ikke er gearet til de nye tider.
selv hjemme på Fyn, og det er
Men en del af tagene gør en væfaktisk her UDSTILLING:
på hjemmebanen, vi
sentlig indsats og hjælper kloakhidtil harHindsgavl
lavet færrest
Allé 2 grønne
systemerne til bedre at fordøje de
tage. Men det vender nu.
5500 Middelfart
voldsomme mængder.
Krav
om
grønt
Tlf:
+45
30 361 609
”Bevoksningen på grønne tage
www.alument.dk
”Når de grønne tage holder regnoptager cirka 50 procent af regninfo@alument.dk
vandet tilbage,
aflaster de jo klovandet. Dermed er de grønne tage
aknettet ved kraftige regnskyl.
med til at forsinke regnvandet på
Københavns Kommune har bedets videre vej og dermed sikre
sluttet, at alle taghældninger
en bedre afledning”, forklarer
under 30 grader på nybyggeri,
Kevin O’Donoghue, direktør hos
skal have grønt på taget. Det er
den fynske virksomhed GrowTek
simpelthen af hensyn til kloakEntreprise ApS.
nettet og klimasikringen”, forOg danskerne er for alvor ved at
klarer GrowTeks grundlægger og
få øjnene op for de mange fordele,
administrerende direktør, Ivan
Steffensen.

”Regnmængderne bliver til stadighed et større problem i specielt
de store byer med mere beton og
asfalt. Derfor oplever vi stigende
fokus på, at grønne tage er en løsning, der rummer mange kvaliteter”, siger Ivan Steffensen.
Også på anden vis har grønne
tage positiv indflydelse på miljøet. Hen over sommeren er vegetationsmåtterne med stenurt-planten sedum med til at skabe gode
forhold for bier, andre insekter og
mikrobiologi. Når der er insekter,
kommer der også fuglefløjt.
Et af GrowTeks spændene projekter var at etablere grønne
tage på Fyns første DGNB-certificerede almene boliger i Årslev.
Her skulle der lægges sedumtag
på tagflader med hældning op til
27gr. Et anden stort projekt var
montering af både betonfliser og
sedum på DIN Forsynings nye
domicil i Esbjerg.
GrowTek har også engroshandel
til anlægsgartnere.

GrowTek-folkene lagde tusindvis af
kvadratmeter grønne tage i 2017, og alt
tegner til, at den grønne tagbølge vokser
yderligere fremover.

Ivan Steffensen, grundlægger og administrerende direktør hos GrowTek
Entreprise ApS: ”Grønne tage er med
til at løse problemet med store regnmængder”.

De grønne tage med stenurt-planten
sedum skaber liv øverst oppe. Bier og
insekter tiltrækkes af den grønne bevoksning, og når der er insekter, kommer fuglene også.

Tværvejen 6 - 5580 Nørre Aaby - 70 20 20 71 - info@growtek.dk - www. growtek.dk
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Rolf Murer ApS

Det er vigtigt for os at levere et godt resultat til tilfredse kunder
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Rolf Murer ApS · v/ Murermester Rolf Christensen · Bogøvænget 1 · 5500 Middelfart
· Tlf.: 20 75 78 70

Web: www.rolfmurer.dk · E-mail: rolf@rolfmurer.dk

Det er vigtigt for os at levere et godt resultat til tilfredse kunder
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Det er vigtigt for os at levere et godt resultat til tilfredse kunder
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- Fokus på kvalitet...

• Møbelpolstring
• Ompolstring
• Skumgummi
efter mål

• Tæpper
til båd & camping
• Madrasser
• Elevations senge

• Senge
• Hvilestole
• Div. møbler
• m.m

Rolf Murer ApS12
· v/•
Murermester
Rolf Christensen
· 5500
Middelfart · Tlf.: 20 75 78 70
Bogensevej
5500 Middelfart
• Tlf.· Bogøvænget
64 40 33 133
• www.livingbykolster.dk
Web: www.rolfmurer.dk · E-mail: rolf@rolfmurer.dk
Rolf Murer ApS
· v/ Murermester
Rolf Christensen
Middelfart
· Tlf.: 20 75 78 70
Hverdage
kl. 10.00
- 17.30 •· Bogøvænget
Lørdage 1kl.· 5500
10.00
- 14.00
Web: www.rolfmurer.dk · E-mail: rolf@rolfmurer.dk
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Det ligger i luften

- Sæt en dag af til en luft
til luft-varmepumpe, så
er du med på den grønne
bølge, siger Flemming
Nielsen, der er indehaver
af VVS-TEK ApS i Asperup.

energi og opvarmning, lige fra
oliefyr og fjernvarme til de helt
nye moderne højtekniske varmepumpesystemer, siger Flemming
Nielsen. Varmepumper i dag er
enten jord til luft, luft til vand
eller luft til luft-anlæg.

Flemming Nielsen har mere end
30 års erfaring i VVS-branchen
og startede for 12 år siden som
selvstændig.
- I alle årene har jeg fokuseret på

Enkel teknik og høj ydelse
- Teknikken er forholdsvis enkel, og resultaterne og udbyttet
af en investering er hurtigt tjent
ind. I dag kan man få et højtek-

nologisk luft til luft-varmepumpesystem, så selv om det måske
skal finansieres, så er investeringen hurtigt hjemme og tæller
mange år fremover på plussiden
i varmeregnskabet. Dertil kommer, at der er stadig er tilskud
til grønne ændringer på energiområdet.
Flemming Nielsens virksomhed
VVS-TEK er KMO-certificeret
af Miljøstyrelsen til alle energiopgaver. Han peger på, at med et
luft til luft varmepumpeanlæg
har man også et velfungerende
klimaanlæg, der både opvarmer
og nedkøler en bolig på kort tid.

passer til boligens forhold.
- Vi finder den varmepumpe,
der passer bedst ind i boligen,
og installerer og monterer den
med stor professionalisme – og
på kort tid og uden gener, siger
Flemming Nielsen. Der er virkelig tale om en grøn investering,
som man både som husejer/sommerhusejer og samfundsborger
har lov til glæde sig over.

Spørg om effektivitet og pris
- Man skal ikke være tilbageholdende med at spørge os, om en
varmepumpe er løsningen. Vi
kommer gerne og rådgiver og leverer efterfølgende et tilbud, der

VVS-Tek ApS - Sildegravsbanken 9 - 5466 Asperup - Tlf.: 26 20 12 64
flemming@vvs-tek.dk - www.vvs-tek.dk

Modernisering og energioptimering
i Højstrupparken
Realdania tilbyder en rundvisning i Højstrupparken
for 100 heldige medlemmer.
Højstrupparken er et demonstrationsprojekt, der kommer med
konkrete løsninger på, hvordan
40’ernes og 50’ernes murede bygningskultur kan moderniseres
og energioptimeres. Intentionen med projektet er at bidrage
med ny viden, nye løsninger og
byggekomponenter, hvilket let

kan overføres til andre renoveringsprojekter. Det betyder at
projektet viser nye og konkrete
løsninger på om-programmering, optimering af indeklima
og tilgængelighed under hensyn
til bebyggelsens bærende bevaringsværdier.

Fyns Almennyttige Boligselskab
Vestre Stationsvej 5 · 5000 Odense
Tlf: 63125600 · fab@fabbo.dk · www.fabbo.dk
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Du skal vælge os, hvis du vil have en skræddersyet opgaveløsning.
Du
skal
os, hvis
du vil have en skræddersyet
opgaveløsning.
Salg
ogvælge
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af erhvervsejendomme
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og netværk.
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og udlejning
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i dag!
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allerede
i
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Vi arbejder i Trekantområdet!
Vi arbejder i Trekantområdet!

.

• Erhvervsudlejning
• Erhvervsudlejning
• Kontorlejemål
• Kontorlejemål
• Lagerlejemål
• Lagerlejemål
• Butikslejemål
• Butikslejemål
• Formidling af
• Formidling
af
investeringsejendomme
investeringsejendomme
• Bolig- og erhvervsejendomme
• Bolig- og erhvervsejendomme

Vi har stor erfaring på alle områder,
haraltid
storpåerfaring
alleudviklingen.
områder,
ogVi er
forkantpåmed
og er altid på forkant med udviklingen.
KONTAKT OS OG HØR HVAD VI KAN GØRE FOR DIG
KONTAKT OS OG HØR HVAD VI KAN GØRE FOR DIG

Der lægges vægt på kvalitet i arbejdet,
samt en god dialog med kunden.
Tømrerarbejde udføres stort som småt
og vigtigst er, at det bliver godt.

SPAR 20% PÅ SALÆRET LIGE NU!
SPAR 20% PÅ SALÆRET LIGE NU!

Erhvervsmægler
Carsten
Augustinus
FOCUS
ERHVERVSUDLEJNING
FOCUS ERHVERVSUDLEJNING

Stengårdsvej 5 · 5500 Middelfart · Tlf.: 3020 6919
info@erhvervsmaegleraugustinus.dk
Stensgårdvej 5 - 5500 Middelfart - Telefon: 30 20 69 19· -www.erhvervsmaegleraugustinus.dk
E-mail: info@focuserhverv.dk - www.focuserhverv.dk
Stensgårdvej 5 - 5500 Middelfart - Telefon: 30 20 69 19 - E-mail: info@focuserhverv.dk - www.focuserhverv.dk
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Møllebakken 40, Strib · 5500 Middelfart

31 44 38 13
minifrastrib@stribnet.dk ·

c

Mini’s Træ & Byg

God lyd skaber køreglæde
Au2tek.dk i Middelfart
er specialist i god lyd i
pendlerbiler, direktionsvogne, veteranbiler og
kassevogne.
- Forleden forvandlede vi en nyere Renault Clio til en koncertsal,

og i næste uge skal vi opgradere
lyden i en Ferrari fra 1983, siger
Freddie Malling, Au2tek.dk i
Middelfart.
Freddie Malling har været i lydbranchen i mange år og er i dag
er en af de største distributører,
når det gælder bilstereo.
- Vi har eget værksted, men vi
arbejder lige så tit hos bilforhandlere eller private, der gerne
vil have det ypperste indenfor
auto hi-fi, siger Freddie Malling.
Vi kan tilbyde en lang række
kvalitetsprodukter til særdeles
attraktive priser.
Han peger på Hertz, Audison og
Connection, der er topbrands og
kendt af enhver, der ved noget
om bilhøjttalere, bilforstærkere
og i det hele taget god lyd i bilen.
- Vores kunder dækker snart

sagt alle typer biler. Vi kan få til
opgave at dæmpe støj og forbedre
lyden i både nyere luksusbiler, i
pendlerbiler og i kassevogne,
hvor der også skal være Bluetooth-betjening af telefon og
radio.
Freddie Malling anbefaler Silent Coat til støjdæmpning og
tilbyder i øvrigt en bred pallette
af støjdæmpningsmaterialer til
vibrationsstøj, luftbåren støj og
støjisolering.

Au2tek.dk ApS • Værkstedsvej 4 • 5500 Middelfart • Tlf.: 7020 0043
info@au2tek.dk • www.au2tek.dk

A/C
service

399,-

Kørsel af byggemateriale,
containere samt andre
opgaver der kræver løftekran

ONLIN

E BOOK

ING

Linhardt
Auto

Store Landevej 158
5560 Aarup
Tlf. 6064 3462

A/C service indeholder:
Rens af kondencer
Op til 400 g kølemiddel
Kompressorolie m/sporestof

Morten Kastrup Hansen
- bare bedre bilværksted

Store landevej 36 · 5580 Nørre Aaby

Tlf.: 24 27 00 76

info@morten-h.dk · www.morten-h.dk
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ENESTÅENDE STRAND, RO OG FRED OG MASSER AKTIVITETER

- Vi er kendt for natur, fred og ro,
men også aktiviteter, siger Jesper Hansen, der sammen med
hustruen Pia driver Vestfyns
smukkeste campingplads.
Jesper Hansen glæder sig over,
at Middelfart kommune holder
stranden pæn og ren, og at man
får besøg af kommunes naturvejledere mange gange i sæsonen,
hvor de fortæller om naturen ved
stranden.

- Vi har også vandcykler ved
stranden og har en aftale om
kajakudlejning. Faktisk har vi i
sæsonen hver uge arrangementer for pladsens campister.
- Vores arrangementer er populære og velbesøgte. Vi synes selv,
at vi driver en attraktiv campingplads ved en af Danmarks
smukkeste og bedste badestrande.
- Vi har en 50 meter bred sand-

strand, og den er rammen om arrangementer blandt andet med
naturvejlederne fra Middelfart
kommune, hvor vi skal have
våde fødder og fange krabber og
kildre dem på maven.
Jesper Hansen fortæller også, at
pladsens swimmingpool i år er
opvarmet til cirka 25 grader og
er til stor fornøjelse for især forældre med mindre børn, der skal
lære at svømme.

Vejlby Fed Strand Camping | Rigelvej 1 | 5500 Middelfart
Tlf.: 28 94 02 89 | mail@vejlbyfed.dk | www.vejlbyfed-camping.dk

FAABORG GOLFKLUB

”FIRMAKAMPEN”

Dyst mod andre firmaer i bakkerne.

13/6 2018 - 15/8 2018

Fru Nielsens Take Off
tilbyder
– Kurser og selskaber
– Firmafrokoster
– Events (i samarbejde
med HCA Airport – ex.
check in & security
check)

kl. 08.00

Morgenmad

kl. 09.30

Gunstart 18 huller

kl. 14.30

Frokost/præmieoverrækkelse

kl. 15.30

Tak for i dag

Pris 2400,-

Tilmeld dit hold bestående af kolleger, leverandører,
kunder eller venner af huset.

– Salg af forplejning
inden take off

faaborggolfklub@sport.dk / Tlf.: 62 61 77 43
Tilmeldingerne registreres efter ”først til mølle”
FRU NIELSENS KØKKEN
Kvindevadet 9, 5450 Otterup
info@frunielsenskoekken.dk
Telefon: 64 82 41 35
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FRU NIELSENS TAKE OFF
Lufthavnvej 131, 5270 Odense N
takeoff@frunielsenskoekken.dk
Telefon: 25 26 29 42

Max. antal hold pr. spilledag: 20
www.Faaborggolfklub.dk

Prisen er pr. hold pr. dag (4 pers)

Tele- og marketingselskabet
der gør alting anderledes
markant. “Vi oplever, at mange
virksomheder har behov for at
blive aflastet, så de kan bruge
tiden på deres kerneforretning.
Og i stedet for at ansætte en fast
medarbejder, så hyrer de os til
at hjælpe. Det kan være en fast
aftale, men det kan også være i
perioder, hvor virksomheden har
behov for hjælp,” siger Jesper
Bøje Pedersen.

Precis – Personlig
Kommunikation hjælper virksomheder med
mødebooking, salgssupport og kommunikation.
Med skræddersyede
løsninger har Precis
formået at flytte den til
tider udskældte tele- og
marketingkultur til nye
højder.
Af journalist Anne Schøning
Christensen
Vi kender dem nok alle. De lidt
for kække telefonsælgere, som
ringer midt i aftensmaden og
nærmest som i blinde forsøger
at sælge alt lige fra forsikringer,
avisabonnementer til pensionsordninger. “Ofte opnår man ikke
mere med den samtale end, at
den man ringer til, bliver irriteret. Det er et meget dårligt udgangspunkt for en videre dialog,”
siger Jesper Bøje Pedersen, der
er administrerende direktør og
medejer i tele- og marketingselskabet, Precis – Personlig Kommunikation.

Skræddersyede løsninger

Ansigtet udadtil

Derfor har Precis også et helt
andet udgangspunkt for arbejdet, når de som eksternt bindeled hjælper små og mellemstore
virksomheder med mødebooking,
salgssupport og kommunikation.
“Vi har valgt at gøre alting anderledes. Vi er vores samarbejdspartneres ansigter udadtil, og det
forpligter. Vi sætter os grundigt
ind i den enkelte opgave. For os
handler det ikke om at ringe til
flest mulige – vi giver os tiden til
at kontakte samarbejdspartnernes relevante kundeemner på de
rigtige tidspunkter,” siger Jesper
Bøje Pedersen og tilføjer:

“Desuden er samtlige af vores
konsulenter modne og med meget
erhvervserfaring. De har evnerne til at sætte sig i vores samarbejdspartneres sted, yde personlig og professionel support. Og
så er de specialtrænede i at sammensætte individuelle løsninger.
For nogle virksomheder giver
det eksempelvis mening at gennemføre markedsundersøgelser
for udvalgte segmenter, hvorefter
salgsprocessen skræddersyes.”
Og noget kunne tyde på, at Precis har fat i det, der virker. Siden virksomheden åbnede på
Fynsvej i Middelfart i efteråret
2017, er antallet af kunder steget

Precis har skræddersyede løsninger, der passer til den enkelte
samarbejdspartner.
Virksomheden har primært fokus på de
‘tungere’ salgsopgaver, som måske strækker sig over længere
tid. Men uanset om det handler
om at introducere nye produkter,
øge kendskabet eller omfatter
bookning af salgs-, informationseller kundemøder samt kalenderstyring, så kan Precis tage over.
Udover Jesper Bøje Pedersen tæller Precis også virksomhedens
stifter og bestyrelsesformand Per
Møller Hansen, kommunikationskonsulent Christine Andersen samt i alt seks salgskonsulenter.

VIDSTE DU AT ...
Salgskonsulenterne hos Precis er specialtrænede i salgssupport, mødebooking og kommunikation. Konsulenterne er ikke
rekrutteret efter alder, men man har helt fra begyndelsen
været opmærksom på, at der blandt 50+ segmentet er mange
kvalificerede salgsmedarbejdere, der netop har den livs- og erhvervserfaring, som kendetegner en Precis-konsulent.
Navnet Precis er valgt, fordi de tre ord som præcis, nøjagtig
og akkurat (precise, exact, exactly) fylder meget hos teamet
i virksomheden. I ‘pre’ ligger også, at virksomheden er en
samarbejdspartner, der gerne vil rådgive og supporterer i opstartsfasen af en specifik opgave. Små og mellemstore virksomheder kan kontakte Precis, før opgaven er defineret.

Fynsvej 60A · 5500 Middelfart
Telefon: 25 64 40 97 / 63 40 01 01
kontakt@precis.dk · www.precis.dk

P C · M AC · I PA D · TA B L E T S · M O B I LT E L E F O N E R · T I L B E H Ø R

Hjælp til hardware og software
Specialforretningen, som åbnede i 2016, sælger, opsætter og
installerer stort set alt i hardog software. Derudover yder
firmaets værksted, der tæller to
teknikere, support, rådgivning,
service og reparation til både
privat- og erhvervskunder
”It-@poteket tilbyder alt i Pc’er,
iPads, tablets og mobiltelefoner

samt headsets, panserglas og
en masse andet tilbehør”, fortæller daglig leder, tekniker og
ekspedient Lars Jensen. ”I den
travle hverdag spænder vores
aktiviteter fra rådgivning, salg
og servicering af nyt It-udstyr
til opsætning, opdatering og
reparation. På kundefronten
spænder vi tilsvarende vidt fra vores store kernegruppe

af private kunder til små og
mellemstore virksomheder af
enhver art. Vi er gode til rådgivning og sparring, og på It-@
poteket findes der ingen dumme
spørgsmål. Et stort speciale består i, at vi møder vores kunder,
der hvor de er. Herfra kan vi
hjælpe dem videre med hensyn
til at opbygge nogle fornuftige
rutiner omkring hverdagens

it-udfordringer, så de bliver så
nemme som muligt. Så hvad enten man har brug for faglig vejledning, service eller en ny PC,
er It-@poteket det helt rigtige
sted at henvende sig. Kig ind i
butikken på Sofiendalvej 10b”,
slutter Lars Jensen.

Sofiendalvej 10b | Strib | 5500 Middelfart
Tlf. 2993 8888 | kontakt@it-apoteket.dk

VELKOMMEN TIL STELLA MARIS

OPLEV VORES RESTAURANT MED
SMUK UDSIGT TIL SVENDBORG SUND
Invitér familie, venner eller samarbejdspartnere på en
god frokost eller middag i luksuriøse omgivelser med
smuk udsigt og ærlig gastronomi.
FROKOST MENU
Smørrebrød de Luxe fra kr. 95,00 - 125,00 pr. stk.
3 stk. kr. 295,00
SOMMERGRILL PÅ STELLA MARIS
Fars dag 5. juni + Lørdag 16. juni fra kl. 18
3 retter serveret ved bordene som ’family style’
kr. 395,00
Book bord på tlf 6221 2525 eller reception@stellamaris.dk
Luksus hvor du kan være med

Stella Maris Hotel de Luxe | Kogtvedvænget 3 | 5700 Svendborg | www.stellamaris.dk
Følg os på Facebook og Instagram @stellamarisluxe #stellamarisluxe #stellamarishoteldeluxe
KÅRET TIL DANMARKS BEDSTE FIRESTJERNEDE HOTEL PÅ TRIVAGO.COM 2017 OG 2018
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MARKEDETS MEST ATTRAKTIVE
SPRØJTEAUTOMAT
Sprøjtemalede låger og
skuffer er utrolig
populært, men Kolomore
i Middelfart vil tilbyde
endnu mere.
Bo Jensen har 25 års erfaring
med industrilakering. Han blev
selvstændig for et år siden med
virksomheden Kolomore på Alsvej i Middelfart.

- Jeg ville ind i de gode gamle køkkener fra det forrige århundrede.
Funktionelle køkkener, men måske lidt slidte og triste i farverne,
siger Bo Jensen. Alle emner afmonteres og bliver sprøjtemalet
på værkstedet i Middelfart.
Konceptet viste sig at være rigtigt. Bo Jensen har 25 års erfaring med industrilakering. Han
ved, hvad det drejer sig om med
sprøjtemaling. Kolomore maler på

metal, plast, kompositter og træ.

Ny sprøjteautomat
Netop nu er der ved at blive etableret en fuldautomatisk slibe- og
sprøjtelinje til møbelkomponenter. Nu kan vi derfor også tilbyde
at male bl.a. bordplader, døre og
diverse møbeldele.

Fast pris
Vi vælger sammen med kunder

farverne, og vi kender omfanget
af jobbet og kan hurtigt finde
frem til prisen, så kunden nøjagtigt ved, hvad det koster, inden
arbejdet er påbegyndt.
- Kolomore kan det meste, når det
har noget med industrilakering,
maling og overfladebehandling
at gøre, siger Bo Jensen. Lad os
se på opgaven, og vi leverer et
uforpligtende tilbud indenfor 24
timer.

Kolomore IVS | Alsvej 2B | 5500 Middelfart | Tlf.: 93 96 18 28
bhj@kolomore.com | www.kolomore.com
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75% af danske huse
bør efterbehandles
med kalk
Er dit hus fra før 1960, er det bygget med kalkmørtel og bør efterbehandles med kalk,
hvis du vil undgå fugtskader, svampeangreb og afskalninger.
Med produkter fra Rødvig Kulekalk får du:
• Færre problemer med fugt,
svamp og afskalninger

This product is
Cradle to Cradle Certified™
at the Gold level

TM

• Et bedre indeklima
• Et produkt helt uden
skadeligekemikalier
• Et billigt produkt,
der holder længe
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Oplevelser og rabatter
samlet på èt sted
I vores app, MS OPLEV, har vi samlet alle Sparekassens
arrangementer og rabataftaler èt sted, så du nemt og
hurtigt får et overblik over de mange muligheder. Er du
kunde i Middelfart Sparekasse, får du f.eks. rabat hos
Naturama i Svendborg, biografer, Spillestedet Tøjhuset
i Fredericia og Clay Keramikmuseum. App`en findes
både til iPhone og Android.

20181605_Ann_185x263_ErhvervFyn.indd 1

16/05/2018 12.47

Vi tilbyder et bredt udvalg
af serviceprodukter:
@ Udskiftning af skærm på mobil og tablet
@ Salg af hardware: PC, tablets, printer, tilbehør
@ Salg af software: Windows, antivirus, officeprogrammer

Luxaflex er markedsledende i Skandinavien indenfor bl.a.
lamelgardiner, plisségardiner og rullegardiner.
Deres omfangsrige sortiment er velegnet til såvel private som
erhvervsvirksomheder, og de yder 5 års produktgaranti.
Du er velkommen i en af vore flotte inspirerende butikker og
se vore idéskabende shops fra Luxaflex.
Hvis du virkelig vil forkæles, kan mange af Luxaflex’s produkter fås motoriseret, og sidste skud på stammen er styring
via din smartphone.

@ Installation / klargøring af: PC, tablets, smartphones og GPS
@ Opdatering af: PC, tablets, smartphones og GPS
@ Back-up og reinstallation af PC
@ Fjernelse af Virus, Spyware og Malware
@ Nem ID/Netbank opsætning og support
@ E-Boks opsætning og support
@ Mailopsætning

X

Find os og like os på facebook.
Her er åbningstider og meget andet.

Sofiendalvej 10b | Strib
5500 Middelfart | Tlf. 2993 8888
kontakt@it-apoteket.dk
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DANSK DESIGN

- Vi gør dine drømme til virkelighed

SP-CREATION er en sydfynsk
virksomhed, som udvikler og
fremstiller møbler og interiør i
træ og metal i høj kvalitet.

VI BRÆNDER for den unikke detalje, hvor æstetik og det gode
håndværk går op i en højere enhed og gør hverdagen smukkere.

39 Kirkebyløbere klar til
at fejre Kronprinsens
50 års fødselsdag

Din
mekaniker
Ordner alt mellem nummerpladerne

KIRKEBY: Kronprins Frede- i Hvidkilde Gods smukke
og
rik fylder 50 i år, og det fej- skove tirsdag og torsdag
afeciale
med sp tester til
rer 39 Kirkebyløbere ved at ten. I år har vi fåetoriglov
til at
inal
deltage i Royal Run i Oden- starte ved Skovhuggerens
se 21.maj.
startområde ved Egebjerg
- Vi er nu nået på skovsæ- bakker. Det er et dejligt sted
sonen, hvor vi løbetræner
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VI TILBYDER specialløsninger til private, virksomheder og butikker.
Ud fra dine ønsker designer og fremstiller vi dine nye møbler og
innovativt inventar.

udstødning partikelfilter

partikelfilter
fejlfinding rudeskift dæksalg
serVice syn

n
citroeëot
peug iler
serVice Vag-b

Vinterdæk VareVogneJensen
erhVerVsbi
ler 4-hjulsudmåli
ng
Niels Jørgen
Service
forsikringsskader
tilbehør
motorVarmer
serVice omsyn

diagnosetest

salg

syn
lygter
serVice
dæksalgdæktilbehør
naVigation
flottag.dk
Tlf. 2033
synaircondition
dæk 1508
dækopbeVaring
dæksalg tilbehør
serVice

Mød os på
facebook
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Kvalitet og fair pris hele vejen igennem

Kvalitet og fair pris hele vejen igennem
www.sp-creation.dk

Din Mekaniker • Jakob Kærsbøl • Alsvej 1 • 5500 Middelfart • 64 41 40 44 • mekanikerenmiddelfart@gmail.com

MEKANIKEREN · Jakob Kærsbøl · Alsvej 1 · 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 40 44 · mekanikerenmiddelfart@gmail.com

Din Mekaniker • Jakob Kærsbøl • Alsvej 1 • 5500 Middelfart • 64 41 40 44 • mekanikerenmiddelfart@gmail.com

Ærø’s
frokostplatte
FREELANCE
REGNSKABSKONSULENT

Har du eller din virksomhed
brug for ekstern hjælp til bogføring,
moms, regnskab, rapportering,
budget, løn, administration
eller andet, kontakt
mig da gerne.
Sabine S. Larsen

168,SVENDBORG

Færgevej 3 - 5700 Svendborg - Tlf. 29 71 79 39
www.talstaerk.info - sabine@talstaerk.info
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Brogade 1-3 • 5700 Svendborg • Tlf: 41 20 09 76
www.restaurant-aeroe.dk • Mail@restaurant-aeroe.dk

STYRK KROPPEN MED DEN RETTE TRÆNING
Solo Fitness har en bred
vifte af tilbud til en sund
krop
Det handler først og fremmest
om at have det godt med sig selv,
og her er Solo Fitness i Midtbyhallen en god sparringpartner
til at opnå en sundere krop og
komme i bedre form.
Lars Christoffersen, der har 20
års erfaring i fitnessbranchen,
har den palette af professionelle
tilbud, der skal til for at styrke
ens krop og samtidig reducere
risikoen for, at der igen skal

komme skader. En sund krop
øger også ens selvværd og man
har det bedre med sig selv.
Det handler ikke kun om at
skabe en krop med mange muskler, - men om at skabe en sund
krop, som man selv har det godt
med, siger Lars Christoffersen.
Det handler om helt almindelige
mennesker og de individuelle behov, som de har, - og det er i alle
aldre. I Solo Fitness har vi dygtige professionelle medarbejdere,
der kan give den enkelte den helt
rigtige vejledning.

Solo Fitness har egen fysioterapeuter, og der er oprettet et
fysioterapeutisk træningshold,
hvor der hver 3. måned er test
og screening af den enkelte, så
hjælp og træning kan tilpasses.
Udover fysioterapeut har Solo
Fitness også tilknyttet kostvejleder, akupunktør, massør og psykoterapeut.
Det handler om det hele menneske, - og om at få trænet og
styrket de muskelgrupper, der er
med til at give en sund krop. Når
man er i form, så har man det
også langt bedre med sig selv.

Solo Fitness · Midtbyhallen · Johannes Jørgensensvej · 5700 Svendborg · Tlf.: 62 20 20 27 · info@solofitness.dk · www.solofitness.dk

G I V U N I K K E R E C E P T I O N S G AV E R
K A R I K AT U R TEGNING

D I G I TA L
FRA

KR.

• Reception
• Jubilæum
• Fødselsdag
Leveres digitalt eller
monteret i ramme.
D I G I TA L

KR.

4 5 0,-

Forvent 14 dages produktionstid + leveringstid.
Priser er eksklusiv moms og fragt.

6 5 0,U N I K D E S I G N E T P L A K AT
• Åbent Hus • Reception • Jubilæum
L everes digitalt eller monteret i ramme.

Kontakt mig, og få
lavet din gave ...

v/ L o u i s e He lm a nn . Tlf.: 27 57 36 62 . info@ det aljer iet .dk . www.det aljer iet . d k
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Danmarks
største
lagersalg
Danmarks
største
lagersalg
Indbyttede Konica Minolta kopimaskiner
Indbyttede Konica Minolta kopimaskiner
22 siders fuldfarve, kopi, print 70 scan
til net og mail. Perfekt print kvalitet.
22 siders fuldfarve, kopi, print 70 scan
til net og mail. Perfekt print kvalitet.

22 siders fuldfarve, kopi, print 80 scan
til net og mail. Perfekt print kvalitet.
22 siders fuldfarve, kopi, print 80 scan
til net og mail. Perfekt print kvalitet.

KONICA MINOLTA/
204
DEVELOP +203
6 ÅRS NYGARANTI
KONICA
MINOLTA/
DEVELOP +203
BRUGTBØRSEN

KONICA MINOLTA/
DEVELOP +220
KONICA
MINOLTA/
6 ÅRS NYGARANTI
DEVELOP +220
BRUGTBØRSEN

NU
BRUGTBØRSEN

KONICA MINOLTA/
DEVELOP +224
KONICA
MINOLTA/
6 ÅRS NYGARANTI
DEVELOP +224
BRUGTBØRSEN

NU
BRUGTBØRSEN

NU
BRUGTBØRSEN

7.996,- 12.900,
NU 12.900,6 ÅRS NYGARANTI

20/28 siders fuldfarve A4-A3, kopi,
print samt 70 scan til net og mail,
20/28
siders fuldfarve
kopi,
fuld
efterbehandling
tilA4-A3,
sortering,
print samtsamt
70 scan
til net
hæftning
fuldfals
afog mail,
fuld efterbehandling
til sortering,
brochurer,
250 Gb harddisk.
hæftning samt fuldfals af
brochurer, 250 Gb harddisk.

KONICA MINOLTA/
DEVELOP C220/C280
KONICA
MINOLTA/
6 ÅRS NYGARANTI
DEVELOP
C220/C280
VANVITTIG
PRIS
6 ÅRS NYGARANTI

17.416,NU 17.416,-

NU
VANVITTIG PRIS

14.900,NU 14.900,6 ÅRS NYGARANTI

28 siders fuldfarve, kopi, print
80 scan til net og mail. Perfekt
28 siders
fuldfarve, kopi, print
print
kvalitet.
80 scan til net og mail. Perfekt
print kvalitet.

16.927,NU 16.927,6 ÅRS NYGARANTI

45 siders produktionsmaskine fuldfarve, kopi, print samt 160 scan til
45 siders
produktionsmaskine
fuldnet
og mail,
fuld efterbehandling
til
farve, kopi,
print samt
160fuldfals
scan tilaf
sortering,
hæftning
samt
net og mail,250
fuld
til
brochurer,
Gbefterbehandling
harddisk.
sortering, hæftning samt fuldfals af
brochurer, 250 Gb harddisk.

KONICA MINOLTA/
DEVELOP +284
KONICA
MINOLTA/
6 ÅRS NYGARANTI
DEVELOP +284
BRUGTBØRSEN

KONICA MINOLTA/
DEVELOP +454
6 ÅRS NYGARANTI
KONICA
MINOLTA/
DEVELOP +454
BRUGTBØRSEN

NU
BRUGTBØRSEN

NU
BRUGTBØRSEN

19.916,NU 19.916,6 ÅRS NYGARANTI

6 ÅRS NYGARANTI

29.900,NU 29.900,-

med 6 års service garanti
fordelagtig
serviceaftale
medmed
6 års
service
garanti
med fordelagtig serviceaftale

GULDFELDT
GULDFELDT
Kontor & Data
Kontor & Data

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

A/
A/S
S

guldfeldt.com
guldfeldt.com

ALLE PRISER
ER EKSKL.
ALLE PRISER
ER EKSKL.
MOMSMOMS

20 siders fuldfarve, kopi, print 70 scan
til net og mail. Perfekt print kvalitet.
20 siders fuldfarve, kopi, print 70 scan
til net og mail. Perfekt print kvalitet.

