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v/Finn og Michael Jacobsen

ETS - EJBY TØMRER & SNEDKER 
FORRETNING LØSER ALLE OPGAVER!

• Nyt hus eller erhvervsbyggeri i total- eller fagentreprise
• Fremstilling af døre og vinduer til fredede ejendomme
• Renovering eller tilbygning - private og erhverv
• Nybyg til privat eller erhverv
• Nyt tag eller renovering

ETS løser alle opgaver - intet for stort, intet for småt - altid 
udført i høj kvalitet og med stor kundetilfredshed.

Læs mere på www.ets-ejby.dk
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Er man som privat eller virksom-
hed på kig efter en tømrer, der kan 
klare en bred vifte af opgaver, så 
bør man overveje at tage kontakt 
til Middelfart-virksomheden, Den 
Lille Tømrer.
Firmaet indehaves og drives af 
Michael Rasmussen, der har næ-

sten 30 års erfaring som tømrer.
--Ja, jeg startede som selvstændig 
for to år siden, og glæder mig i 
dag over, at jeg er kommet fint fra 
start. Jeg arbejder primært med 
opgaver i Middelfart-området, 
hvor jeg har et godt lokalkend-
skab. De opgaver jeg løser kan 

blandt andet være udskiftning af 
vinduer, renovering eller opbyg-
ning af skure og carporte, siger 
Michael Rasmussen, der tidli-
gere har været ansat hos Kolster 
Tømrer&Snedkerfirma i Middel-
fart.

--Og så skal det nævnes, at jeg al-
tid gør en ære i at levere professio-
nelt kvalitetsarbejde samt at den 
personlige og tætte kundekontakt 
er meget vigtigt i mit firma, un-
derstreger Michael Rasmussen.  

LILLE TØMRER MED
STOR EFFEKT
Michael Rasmussen fra Middelfart er kommet 
godt fra land med sin egen virksomhed, der 
tilbyder alle former for tømrerarbejde.

Røjleskovvej 38  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 30669420
Hjemmeside: www.facebook.com/denlilletoemrerfyn  ·  Mail: denlilletoemrerfyn@gmail.comDen Lille Tømrer

Jernbanegade 2A · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 19 66 · Mobil 20 78 19 66 · bso@bso-ing.dk · www.bso-ing.dk
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Produktudvikling
Heidi Juel Skovrider 
heju@fyens.dk

Ejby: Førerløse biler og kob-
linger, der kan give informa-
tion om, hvornår det er tid til 
service.

Det er noget af det, VBG 
Group Sales arbejder med. 
Virksomheden i Ejby er en del 
af en svensk koncern, og her 
fylder udviklingen af tekno-
logi meget.

- Vi har været en traditionel 
industrivirksomhed i forhold 
til at arbejde med stål, men nu 
har vi et stort hold af el-inge-
niører, der arbejder på at ud-
vikle vores produkter, fortæl-
ler Per Mikkelsen, der sidder i 
Ejby og har ansvaret for salg i 
Norden og England.

- Målet er førerløse biler, og 
det kræver enorme ressourcer 
at udvikle i det felt. Vi er med 
i mange forsøg sammen med 
bilfabrikkerne, og der foregår 
rigtig mange forsøg i små om-
råder, hvor man har accepte-
ret, at man tester det. I Europa 
er det i Sverige.

Per Mikkelsen understreger 
dog, at det ligger langt ude i 

fremtiden at se førerløse biler 
på vejene, for der er især to 
ting, der mangler at blive fun-
det svar på.

kan undgå stop
- Vi er længere fra, end vi tror, 
og jeg tror ikke, at det bliver 
ikke i min tid. For der er to 
ting, vi slet ikke har styr på. 
Det er det juridiske, for i visse 
lande har man besluttet, at 
det er førerens ansvar, hvis det 
går galt, men hvad så hvis der 
ikke er en fører, forklarer han.

- Det andet er, at der er ufat-
telig mange leverandører af 
teknologien, og det skal gå op 
i en højere enhed. Man skal 
have afklaret, hvem der ejer 
hvad, og hvor grænsen går.

Men en ting, som VBG 

Group Sales er ved at udvikle, 
og som ikke er ret langt ude 
i fremtiden, er muligheden 
for at "tale" med sammen-
koblingerne. I begyndelsen af 
det nye år skal en ny form for 
kommunikation testes.

- Vi sender en feltprøve ud, 
hvor man kan kommunikere 
med vores produkt og få data 
om kondition, slitage og re-
servedele, fortæller Per Mik-
kelsen.

- Det betyder, at man kan 
indsamle data, sådan at man 
kan time service og vedlige-
hold af sammenkoblingsde-
len med andet vedligehold, 
så man undgår de stop, som 
ingen ønsker, fordi de ko-
ster penge. Det bliver også en 
hjælp til vores udviklingsafde-

ling, som kan analysere på de 
indsamlede data.

Udviklingen af teknologien 
har fyldt meget hos VBG gen-
nem en del år.

- Vi har en fuldautomati-
seret kobling, som kan styres 
fra førerhuset. Udviklingen af 
den og designet er 10 år gam-
melt, men det er stadig det 
mest moderne, der findes, si-
ger Per Mikkelsen.

Også teknologien i forbin-

delse med produktionen ud-
vikler sig, og her fylder auto-
mation mere og mere.

En særlig historie
Baggrunden er, at VBG Group 
Sales efter finanskrisen har 
samlet al produktion i den 
svenske by Vänersborg, og at 
koncernen i den forbindelse 
lavede en analyse i produkti-
onsapparatet.

- Den undersøgelse viste en-

tydigt, at vi skulle investere, og 
der ligger nu en meget stor in-
vesteringsplan for vores eksi-

Teknologi fylder mere end stål
vbg group sales i ejby sælger sammenkoblinger til lastbiler. Fra at have været en traditionel 
industrivirksomhed fylder produktudvikling og teknologi i dag det meste.

Den danske del af VBG Group Sales er arrangør af 
transportmessen Vestfyn Trækker. Det er et non profit-
arrangement, men fungerer som en del af virksomhedens 
markedsføring. Arkivfoto: Mia Harm Madsen

"  
Det er klart, at når man investerer i ny produktion, 
handler det også om automation, om man kan  
lide det eller ej. Men det er ikke kun for at spare,  
for robotterne overtager en del af de tunge løft.  
Så det er også for at skåne de folk, vi har.
Per MikkelSen,  
AnSVArliG for SAlG i norDen oG enGlAnD, VBG GrouP SAleS
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Verninge Auto
– Vi passer godt på din bil

Hella Service Partner værkstedet 
kan udføre mange forskellige opgaver 
på din bil som f.eks.:

u	 Klargøring til syn

u	 Serviceeftersyn

u	 Montering af ekstraudstyr

u	 Reparation af autoskader

u	 Service på airconditionanlæg 

Men selvfølgelig kan vi også klare 
andre opgaver, som sikrer dig en 
problemfri kørsel…

Verninge Auto · odensevej 40 · 5690 Tommerup
Telefon 64 75 25 35 · v4@ofir.dk · www.verningeauto.dk

tTømrer- & Bygningsnedker 
Henry Andersen

Skovsbyvej 10 · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 26 80 31 25

Speciale i træhuSe & SommerhuSe

VOGNMAND · ENTREPRENØR · CONTAINERTRANSPORT

KAI ANDERSENS EFTF.

64 75 12 59
22 44 19 59

www.kai-andersen.dk
info@kai-andersen.dk

Vesterlaugsvej 12, 
Verninge

5690 Tommerup

Nybygning · Ombygning
Vinduer/døre · Reparationer

kent.pilegaard@hotmail.com

Tlf.: 21 22 25 98

Flere og flere virksomheder væl-
ger at alliere sig med BT Gulve og 
Gardiner Middelfart A/S, når dis-
se står overfor større gardin- eller 
gulv-opgaver.
Virksomheden, der har afdelinger 
flere steder i landet og som kører 
på hele Fyn, har i de seneste år ud-
viklet sig til en af landets største 
og mest velrenommerede gulv- og 
gardin-firmaer.

--Ja, vi glæder os over at vores 
ekspertise – med mere end 35 år 
på bagen – har ført os frem til en 
position som et af Danmarks stær-
keste gulvfirmaer med tæppe-, 
linoleums-, vinyl- og trægulvspro-
dukter fra førende leverandører i 
branchen, fortæller daglig leder 
i BT Gulve og Gardiners Middel-
fart-afdeling, Søren Lildballe.
For nylig har virksomheden fået 

en stor opgave med lægningen af 
4000 kvadratmeter gulv på San-
derum Skole i Odense, ligesom 
firmaet i øjeblikket er i gang med 
et større projekt på det kendte 
Hindsgavl Slot. 

--Det er vigtigt at understrege, at 
vi tilbyder helhedsløsninger og at 
vores ekspertise i dag også omfat-
ter opsætning af gardiner, per-

sienner og solafskærmning, siger 
Søren Lildballe og tilføjer:
--Og at vi lægger meget vægt på 
kvalitetsarbejde og personlig ser-
vice og rådgivning. Ligesom vi 
glæder os over et godt samarbejde 
med de øvrige lokale håndvær-
kere, vi møder i vores opgaver.  

EKSPERTER I GULVE OG GARDINER
BT Gulve og Gardiner Middelfart A/S har igennem årene udviklet sig til 

et af landets største gulvfirmaer – har netop fået stor opgave på Sanderum Skole i Odense.

Damgårdvej 7  ·  5500 Middelfart
Tlf. 76 20 23 70
www.btgulve.dk  ·  info@btgulve.dkBT Gulve og Gardiner Middelfart A/S

Øvre Hillerslev 4
5750 Ringe 
Tlf.: 21773549
mthygesen94@hotmail.com
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Lige meget hvilket problem, der 
måtte opstå med din bil, så er de 
dygtige mekanikere hos Holse 
Autoservice/Car Spot altid klar 
med en løsning. 
Virksomheden servicerer alle bil-
mærker med eftersyn, reparatio-

ner og montering af ekstraudstyr. 
Samtidig tager autoværkstedet 
sig af alle former for
forsikringsskader, og leverer altid 
en grundig rådgivning i, hvad der 
tjener kundens bil bedst.
--Vi servicerer såvel private som 

virksomheder og lægge altid stor 
vægt på personlig rådgivning og 
kvalitetsarbejde siger indehaver 
Mark Clayton, der har over ti års 
erfaring som mekaniker.
Han oplyser endvidere, at hans 
virksomhed også har specialiseret 

sig i restaurering og reparation af 
veteranbiler.
--Har man en bil af ældre årgang 
eller en decideret veteran-model, 
så er man altid velkommen til at
kigge forbi os her i Brenderup, un-
derstreger Mark Clayton.  

GARANT 
FOR GLADE 
BILISTER

Holse Autoservice/Car Spot 
klarer alle former for 
bilreparationer – men 
samtidig er firmaet også 
ekspert i veteranbiler.

Bogensevej 88  ·  5464 Brenderup  ·  Tlf.: 50828205
www.facebook.com/Holseautoservice  ·  holseautoservice@gmail.comHolse Autoservice / Car Spot

Er man en virksomhed, der er på 
udkig efter en professionel sam-
arbejdspartner i forbindelse med 
større polstringsopgaver, så er det 
så absolut en ide at tage kontakt til 
firmaet, Lillebæltpolsteren, der 
ejes af Linda Nielsen.
-Ja, jeg har ansat nye medarbejde-
re, fået større lokaler og en større 
varevogn, således at vi er klædt på 
til endnu større opgaver, fortæller 
Linda Nielsen, der blev uddannet 

saddelmager i 1993. Siden har 
hun arbejdet hos velrenommerede 
firmaer såsom Farstrup Møbler, 
HOWE og Fredericia Furniture.  I 
2006 tog hun springet og blev 
selvstændig, og kunne i septem-
ber 2016 fejre 10 års jubilæum. I 
dag går forretningen så godt, at 
hun nu satser på at få endnu flere 
erhvervskunder som skoler, ple-
jehjem, kirker og alle former for 
kontormiljøer.

--Hvis jeg skal 
give nogle ek-
sempler på nogle 
af de opgaver vi 
løser, så er det 
ombetrækning af nyere, ældre, 
antikke og arkitekttegnede møb-
ler, syning af hynder til både og 
campingvogne samt reparationer 
af bådkalecher, telte, presennin-
ger og rideudstyr, fortæller Linda 
Nielsen.

Hun gør samtidig opmærksom på 
at kvalitet og personlig service er 
kodeord hos Lillebæltpolsteren.
-- Og står man overfor større pol-
stringsopgaver, så er man altid 
velkommen til at kontakte os for 
råd og vejledning, slår hun fast.  

ERFAREN 
POLSTRER KLAR  
TIL STØRRE 
OPGAVER
Det går forrygende for firmaet 
Lillebæltpolsteren, der er flyttet i større 
lokaler og har ansat flere medarbejdere.

Rugårdsvej 81  ·  5463 Harndrup  ·  Telefon: 61 65 72 70
www.lillebaeltpolsteren.dk  ·  linda@lillebaeltpolsteren.dk
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Lige meget hvilket problem, der 
måtte opstå med din bil, så er de 
dygtige mekanikere hos Holse 
Autoservice/Car Spot altid klar 
med en løsning. 
Virksomheden servicerer alle bil-
mærker med eftersyn, reparatio-

ner og montering af ekstraudstyr. 
Samtidig tager autoværkstedet 
sig af alle former for
forsikringsskader, og leverer altid 
en grundig rådgivning i, hvad der 
tjener kundens bil bedst.
--Vi servicerer såvel private som 

virksomheder og lægge altid stor 
vægt på personlig rådgivning og 
kvalitetsarbejde siger indehaver 
Mark Clayton, der har over ti års 
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Han oplyser endvidere, at hans 
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GARANT 
FOR GLADE 
BILISTER

Holse Autoservice/Car Spot 
klarer alle former for 
bilreparationer – men 
samtidig er firmaet også 
ekspert i veteranbiler.

Bogensevej 88  ·  5464 Brenderup  ·  Tlf.: 50828205
www.facebook.com/Holseautoservice  ·  holseautoservice@gmail.comHolse Autoservice / Car Spot

Er man en virksomhed, der er på 
udkig efter en professionel sam-
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større polstringsopgaver, så er det 
så absolut en ide at tage kontakt til 
firmaet, Lillebæltpolsteren, der 
ejes af Linda Nielsen.
-Ja, jeg har ansat nye medarbejde-
re, fået større lokaler og en større 
varevogn, således at vi er klædt på 
til endnu større opgaver, fortæller 
Linda Nielsen, der blev uddannet 

saddelmager i 1993. Siden har 
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firmaer såsom Farstrup Møbler, 
HOWE og Fredericia Furniture.  I 
2006 tog hun springet og blev 
selvstændig, og kunne i septem-
ber 2016 fejre 10 års jubilæum. I 
dag går forretningen så godt, at 
hun nu satser på at få endnu flere 
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jehjem, kirker og alle former for 
kontormiljøer.

--Hvis jeg skal 
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sempler på nogle 
af de opgaver vi 
løser, så er det 
ombetrækning af nyere, ældre, 
antikke og arkitekttegnede møb-
ler, syning af hynder til både og 
campingvogne samt reparationer 
af bådkalecher, telte, presennin-
ger og rideudstyr, fortæller Linda 
Nielsen.

Hun gør samtidig opmærksom på 
at kvalitet og personlig service er 
kodeord hos Lillebæltpolsteren.
-- Og står man overfor større pol-
stringsopgaver, så er man altid 
velkommen til at kontakte os for 
råd og vejledning, slår hun fast.  

ERFAREN 
POLSTRER KLAR  
TIL STØRRE 
OPGAVER
Det går forrygende for firmaet 
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www.lillebaeltpolsteren.dk  ·  linda@lillebaeltpolsteren.dk

Ikke alle virksomheder kan glæde 
sig over en omsætningsfremgang 
midt en global krise. Men det kan 
Maskinfabrikken 4ien ApS fra 
Middelfart, der de sidste to år har 
udvidet sin produktion betragte-
ligt.
 Blandt andre har virksomheden 
leveret mange produkter til den 
tyske medicinalvareindustri, der 
som bekendt kører på højtryk her 
under COVID19-epidimien.
--Ja, vi glæder os over, at vi har 
haft en stigning i vores omsæt-

ning de sidste to år og eksempelvis 
er vi i gang med den største ordre 
nogensinde på næsten 2 millioner 
emner.
Med til den positive historie hø-
rer, at vi har dygtigt professionelt 
hold medarbejdere, og at vi de se-
nere år har lavet store investerin-
ger i nye moderne maskiner, siger 
indehaver Claus Hansen.
Maskinfabrikken 4ien ApS har 
i dag en veludbygget, moderne 
maskinpark omfattende CNC-
langdrejer, CNC-drejebænke med 

C-akse, Subspindel og bagbear-
bejdning bearbejdningscentre 
samt vaskeanlæg for at vaske em-
nerne.  Claus Hansen oplyser end-
videre, at han i forbindelse med 
opbygningen af en grønnere pro-
fil netop har været i Italien for at 
kigge på et spånsorteringsanlæg.
Virksomheden bearbejder alle 
former for metal samt plast, bl.a. 
stål, rustfri stål, aluminium, mes-
sing og kobber.
--Vi har op igennem årene formået 
at opbygge tætte partnerskaber 

med vores kunder, da partnerska-
ber er basis for en god samhandel. 
Og så er det vigtigt at understre-
ge, at vi altid leverer kvalitetspro-
dukter og går meget op i personlig 
kundeservice, understreger Claus 
Hansen, der i øvrigt glæder sig 
over, at hans virksomhed nu er 
fremtidssikret idet sønnerne skal 
overtage i fremtiden.  32-årige 
Jesper Hansen er trådt ind.
-Ja, vi er begyndt at tænke på et 
generationsskifte, siger Jesper 
Hansen.  

MASKINFABRIKKEN 4 i EN 
MED  STOR TRAVLHED

Maskinfabrikken 4ien ApS fra Middelfart har haft omsætningsstigning 
de sidste to år og leverer blandt andet mere og mere til 

medicinalvareindustrien i Tyskland.

Hovedvejen 31  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf: 30359164/64415169
www.maskinfabrikken4ien.dk  ·  info@maskinfabrikken4ien.dk
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Har man ansvaret for en virksom-
hed og har i den forbindelse over-
vejet, hvordan man kan sætte sit 
energiforbrug ned og derved spare 
penge, ja så er det ide at alliere sig 
med en af landets største el-firma-
er, ELCON.

Virksomheden, der er kendt for 
at have en udpræget grøn profil, 
har nemlig stor succes med dets 
såkaldte ”virtuelle energioptime-
ring”.

--Det drejer sig simpelthen om at 

vi indledningsvis kommer på be-
søg i virksomheden og foretager 
de nødvendige målinger for at 
regne energiforbruget ud. Det kan 
vi gøre uden, at der bliver tale om 
et driftsstop. Når vi så har lavet 
vores udregninger, rådgiver vi 
kunden efterfølgende i et virtuelt 
møde, forklarer EL:CONS chef i 
Middelfart, Rasmus Bodin Larsen 
og tilføjer:

--Man skal huske på, at der for 
mange erhvervs- og industrivirk-
somheder ligger et stort potentia-

le for at spare på energiforbruget 
ved simpelthen at optimere de ek-
sisterende tekniske løsninger.

Men det er ikke kun på energiop-
timeringsområdet, at EL:CON lig-
ger forrest i miljøvognen. Således 
har firmaet i dag en vognpark, der 
primært består af elbiler, lige-
som virksomheden har et stærkt 
samarbejde med Clever, der i hele 
landet leverer ladestandere til alle 
nye elbiler.

--Grøn omstilling er virkelig et 

område, hvor vores kunder mær-
ker fordelen ved en leverandør, der 
har så mange specialkompetencer, 
som vi har.   Vi rådgiver hver dag 
kunder inden for erhverv, industri 
og det offentlige om grøn omstil-
ling og energireducerende løsnin-
ger, og vi sætter alle vores eltekni-
ske og specialiserede kompetencer 
i spil for at sammensætte den ab-
solut bedste løsning  ved hjælp af 
teknologi og digitale services, 
understreger Rasmus Bodin Lar-
sen.  

SUCCES MED VIRTUEL 
ENERGIOPTIMERING

EL-virksomheden EL:CON tilbyder nu sine kunder endnu et vigtigt redskab på grøn innovativ rejse

Lollandsvej 11b  ·  5500 Middelfart  ·  TLF: 41222393
www.elcon.dk  ·  middelfart@elcon.dk  ·  rbla@elcon.dk

- GØR HVERDAGEN LETTERE!
Palfinger Danmark . Stensgårdvej 21 M . 5500 Middelfart . info-pdk@palfinger.com . Tlf. +45 7010 8010

www.palfinger.dk
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--Grøn omstilling er virkelig et 

område, hvor vores kunder mær-
ker fordelen ved en leverandør, der 
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Har man brug for at få løst små el-
ler store opgaver indenfor smede-
faget, så kan man trygt henvende 
sig til POM Industries, der er en 
god og stabil partner med høj fag-
lig ekspertise. I godt samarbejde 
med kunderne finder de altid den 
optimale løsning til enhver op-
gave.

POM Industries A/S er en ordre-
producerende virksomhed, som 
fremstiller alt inden for stålbran-
chen, og de har de nødvendige cer-
tifikater, der kræves for at arbejde 

med bygningsstål. Virksomheden 
råder over et moderne og velud-
styret smedeværksted, der mod-
svarer de krav, der stilles til alle 
typer smede-, stål- og reparati-
onsopgaver indenfor industrimon-
tage, butiksinventar og bygnings-
stål.

Laserskæring er en stor del af 
POM Industries produktion, og de 
har to laserskærere, heraf den ene 
med tårn. Det betyder, at den også 
kan køre ubemandet, når der skal 
laves store serier. I det daglige er 

der travlhed med laserskæring, og 
der køres i to holdskift.
Smedevirksomheden er også hele 
tiden opmærksom på fornyelse i 
udstyret, der kræves for at kunne 
løse opgaverne med høj kvalitet, - 
og de har netop investeret i en ny 
svejserobot, der kan komme ind i 
alle små kroge og hjørner.
- Vi laver underentreprenørar-
bejde primært til byggebranchen, 
men også til blandt andet butiks-
inventar og lignende, siger ejer 
Kim Hansen. Vi er en meget fleksi-
bel virksomhed, der løser opgaver 
over hele landet. Vi klarer også 
selv montagearbejdet. 
- Dertil kommer, at vi laver meget 

skærearbejde for andre smedefir-
maer. Vi har et rigtig godt samar-
bejde smedefirmaerne imellem.

POM Industries blev stiftet i 
1990, og i 2013 kom Kim Hansen 
med i firmaet som partner, og han 
overtog så virksomheden i 2018. 
I dag beskæftiger virksomheden 
35 medarbejdere, heraf flere lær-
linge.
- Vi har en rigtig god medarbej-
derstab. Vi skal her også være 
med til at sikre faget, og det be-
tyder, at vi tager to nye lærlinge 
ind hvert år. Her ser vi det som 
en samfundspligt at uddanne nye 
smede.  

Fleksibel smede-
virksomhed en 
stærk partner
POM Industries A/S har den faglige 
ekspertise til at klare alle små og 
store opgaver indenfor smedefaget

POM Industries A/S
Lollandsvej 11 d  ·  DK-5500 Middelfart  ·  Tlf. 64 41 54 61  ·  E-mail: kim@pom.dk  ·  Web: www.pom.dk 

For at yde sine kunder den bedst 
mulige service har indehaveren 
af Brenderup Autosservice ApS, 
Lars Andersen, nu tilsluttet sig 
landets største værkstedskæde, 
AUTOMESTER.
-Ja, det betyder blandt andet, at 
vi nu kan tilbyde vores kunder 
en serviceaftale eller service- og 
reparationsaftale på deres biler. 

Det fungerer som et almindeligt 
abonnement, hvor du kunden får 
udgifterne fordelt pr. måned ud 
over året og ikke mærker dem så 
meget, fortæller Lars Andersen 
og tilføjer:
-Men AutoMester-aftalen betyder 
også, at vi eksempelvis kan tilby-
de kunderne fordelskort, vejhjælp, 
billån og meget mere.

I det hele taget kan man som kun-
de hos Brenderup Autosservice 
ApS forvente kvalitetsarbejde til 
yderst konkurrencedygtige pri-
ser. 
-Ja, vi køber reservedele ind via 
AutoMester – så både pris og kva-

litet hænger sammen. Og vores 
kunder får naturligvis 3 års ga-
ranti på alle reservedele, under-
streger Lars Andersen.
Slutteligt slår han fast, at hans 
værksted tager imod alle bilmær-
ker fra såvel erhverv som privat. 

BRENDERUP 
AUTOSERVICE
NU MED I 
AUTOMESTER

Tilbyder nu blandt andet sine 
kunder fordelagtige serviceaftaler 
med et fast månedligt beløb- 
kvalitetsarbejde er i højsædet.

Fruerhøjvej 66  ·  5464 Brenderup Fyn  ·  Tlf.: 64441500
www.brenderup-auto-service.dk  ·  service@brenderup-auto-service.dkBrenderup Autoservice ApS

Mange danske og udenlandske 
virksomheder har haft det svært 
under COVID-19 epidemien, hvor 
såvel omsætning som fortjeneste 
er dalet betydeligt. Men hos Scan-
store Packaging A/S i Middelfart 
glæder man sig over at være kom-
met fint igennem krisen. Faktisk 
viser firmaet sidste årsregnskab 
det største overskud i fem år.
--Da vi kom ind i det nye år, var der 
lidt pause, men nu kører hjulene 
for alvor igen. Ordrebogen er fyldt 
og stemningen er god her i virk-
somheden, siger direktør Børge 
Maabjerg.

Scanstore Packaging A/S har 
specialiseret sig i emballage til 
frugt og grønt, og tilbyder i dag 
løsninger til mange typer af pak-
kemaskiner.
Han oplyser endvidere, at også 
Scanstore Packaging A/S em-

ballage til færdigretter og fiske-
produkter er yderst populære. 
Eksempelvis sørger firmaet for 
emballagen til alle fiskeprodukter 
fra den velrenommerede virksom-
hed, Amandas Seafoods A/S.

--Men det er ikke kun vores pro-
dukter, der har gjort os populære. 
Også det faktum, at vi altid er klar 
til at udvikle specialprodukter i 
samarbejde med virksomhederne, 
er noget vores kunder kan lide. 
Og så har vi en hurtig responstid, 
hvilket er en vigtig faktor i dag, 
understreger Børge Maabjerg og 
tilføjer så afslutningsvis:

--I akutte tilfælde kan vi også løse 
opgaver i ekspresfart. Kvalitet, 
service og god kundepleje er kode-
ordene i vores virksomhed. 

GANG I HJULENE 
HOS SCANSTORE PACKAGING A/S

Emballagevirksomheden fra Middelfart har blandt andet stor succes 
med produkter, der forlænger grøntsagers holdbarhed 30-100 procent.

Nyvang 7  ·  5500 Middelfart   ·  Tlf: 23447879 / 70221474
www.scanstorepackaging.dk ·  bm@scanstorepackaging.dk

SCANFRESH 
– SÅDAN FORLÆNGES HOLDBARHEDEN
- Hvis man vil forlænge holdbarheden af pakkede grøntsager, skal 
iltindholdet i emballagen reduceres, forklarer Børge Maabjerg. 
– Dette gøres ved hjælp af en perforeret folie, hvor man skaber en 
ønsket ligevægt mellem forskellige gasser på et andet niveau, end 
det som er i luften. Dette system kaldes EMAP (Equilibrium Modi-
fied Atmosphere Packaging).
Her skaber man en ønsket balance mellem blandt andet ilt og kuldio-
xid inde i pakken
og kan derved reducere respirationen og forlænge produktets hold-
barhed og dermed
hyldeliv. Konceptet omkring ScanFresh er, at dertil den enkelte 
kunde og hans produkter, bliver tilpasset folier med en permeabi-
litet, som giver en optimal holdbarhed. For at fastlægge hvor stor 
respiration de enkelte grøntsager har, bruger Scanstore Packaging 
et respiration meter fra Perfotec, hvor den 
måler på 4 timer hvor meget den enkelte grønsag respirerer. Den 
fortæller forholdet mellem ilt- og kuldioxid. Når permeabiliteten er 
fastlagt, bliver den enkelte folie perforeret på en maskine ved hjælp 
af nyeste laserteknologi. Perforeringen bliver løbende kontrolleret 
af et online kamera, og hvis perforeringen pludselig
varierer udover grænseværdierne, stopper produktionen straks.
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Har man brug for at få løst små el-
ler store opgaver indenfor smede-
faget, så kan man trygt henvende 
sig til POM Industries, der er en 
god og stabil partner med høj fag-
lig ekspertise. I godt samarbejde 
med kunderne finder de altid den 
optimale løsning til enhver op-
gave.

POM Industries A/S er en ordre-
producerende virksomhed, som 
fremstiller alt inden for stålbran-
chen, og de har de nødvendige cer-
tifikater, der kræves for at arbejde 

med bygningsstål. Virksomheden 
råder over et moderne og velud-
styret smedeværksted, der mod-
svarer de krav, der stilles til alle 
typer smede-, stål- og reparati-
onsopgaver indenfor industrimon-
tage, butiksinventar og bygnings-
stål.

Laserskæring er en stor del af 
POM Industries produktion, og de 
har to laserskærere, heraf den ene 
med tårn. Det betyder, at den også 
kan køre ubemandet, når der skal 
laves store serier. I det daglige er 

der travlhed med laserskæring, og 
der køres i to holdskift.
Smedevirksomheden er også hele 
tiden opmærksom på fornyelse i 
udstyret, der kræves for at kunne 
løse opgaverne med høj kvalitet, - 
og de har netop investeret i en ny 
svejserobot, der kan komme ind i 
alle små kroge og hjørner.
- Vi laver underentreprenørar-
bejde primært til byggebranchen, 
men også til blandt andet butiks-
inventar og lignende, siger ejer 
Kim Hansen. Vi er en meget fleksi-
bel virksomhed, der løser opgaver 
over hele landet. Vi klarer også 
selv montagearbejdet. 
- Dertil kommer, at vi laver meget 

skærearbejde for andre smedefir-
maer. Vi har et rigtig godt samar-
bejde smedefirmaerne imellem.

POM Industries blev stiftet i 
1990, og i 2013 kom Kim Hansen 
med i firmaet som partner, og han 
overtog så virksomheden i 2018. 
I dag beskæftiger virksomheden 
35 medarbejdere, heraf flere lær-
linge.
- Vi har en rigtig god medarbej-
derstab. Vi skal her også være 
med til at sikre faget, og det be-
tyder, at vi tager to nye lærlinge 
ind hvert år. Her ser vi det som 
en samfundspligt at uddanne nye 
smede.  

Fleksibel smede-
virksomhed en 
stærk partner
POM Industries A/S har den faglige 
ekspertise til at klare alle små og 
store opgaver indenfor smedefaget

POM Industries A/S
Lollandsvej 11 d  ·  DK-5500 Middelfart  ·  Tlf. 64 41 54 61  ·  E-mail: kim@pom.dk  ·  Web: www.pom.dk 

Mange danske og udenlandske 
virksomheder har haft det svært 
under COVID-19 epidemien, hvor 
såvel omsætning som fortjeneste 
er dalet betydeligt. Men hos Scan-
store Packaging A/S i Middelfart 
glæder man sig over at være kom-
met fint igennem krisen. Faktisk 
viser firmaet sidste årsregnskab 
det største overskud i fem år.
--Da vi kom ind i det nye år, var der 
lidt pause, men nu kører hjulene 
for alvor igen. Ordrebogen er fyldt 
og stemningen er god her i virk-
somheden, siger direktør Børge 
Maabjerg.

Scanstore Packaging A/S har 
specialiseret sig i emballage til 
frugt og grønt, og tilbyder i dag 
løsninger til mange typer af pak-
kemaskiner.
Han oplyser endvidere, at også 
Scanstore Packaging A/S em-

ballage til færdigretter og fiske-
produkter er yderst populære. 
Eksempelvis sørger firmaet for 
emballagen til alle fiskeprodukter 
fra den velrenommerede virksom-
hed, Amandas Seafoods A/S.

--Men det er ikke kun vores pro-
dukter, der har gjort os populære. 
Også det faktum, at vi altid er klar 
til at udvikle specialprodukter i 
samarbejde med virksomhederne, 
er noget vores kunder kan lide. 
Og så har vi en hurtig responstid, 
hvilket er en vigtig faktor i dag, 
understreger Børge Maabjerg og 
tilføjer så afslutningsvis:

--I akutte tilfælde kan vi også løse 
opgaver i ekspresfart. Kvalitet, 
service og god kundepleje er kode-
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GANG I HJULENE 
HOS SCANSTORE PACKAGING A/S

Emballagevirksomheden fra Middelfart har blandt andet stor succes 
med produkter, der forlænger grøntsagers holdbarhed 30-100 procent.

Nyvang 7  ·  5500 Middelfart   ·  Tlf: 23447879 / 70221474
www.scanstorepackaging.dk ·  bm@scanstorepackaging.dk

SCANFRESH 
– SÅDAN FORLÆNGES HOLDBARHEDEN
- Hvis man vil forlænge holdbarheden af pakkede grøntsager, skal 
iltindholdet i emballagen reduceres, forklarer Børge Maabjerg. 
– Dette gøres ved hjælp af en perforeret folie, hvor man skaber en 
ønsket ligevægt mellem forskellige gasser på et andet niveau, end 
det som er i luften. Dette system kaldes EMAP (Equilibrium Modi-
fied Atmosphere Packaging).
Her skaber man en ønsket balance mellem blandt andet ilt og kuldio-
xid inde i pakken
og kan derved reducere respirationen og forlænge produktets hold-
barhed og dermed
hyldeliv. Konceptet omkring ScanFresh er, at dertil den enkelte 
kunde og hans produkter, bliver tilpasset folier med en permeabi-
litet, som giver en optimal holdbarhed. For at fastlægge hvor stor 
respiration de enkelte grøntsager har, bruger Scanstore Packaging 
et respiration meter fra Perfotec, hvor den 
måler på 4 timer hvor meget den enkelte grønsag respirerer. Den 
fortæller forholdet mellem ilt- og kuldioxid. Når permeabiliteten er 
fastlagt, bliver den enkelte folie perforeret på en maskine ved hjælp 
af nyeste laserteknologi. Perforeringen bliver løbende kontrolleret 
af et online kamera, og hvis perforeringen pludselig
varierer udover grænseværdierne, stopper produktionen straks.

 11



Fiskehuset ved Strib Fisk er efter 
en brand i 2020 igen genopbygget 
til en topmoderne og veludstyret fi-
skebutik, - så har man lyst til frisk 
fisk eller anden delikatesse fra ha-
vet, så er der nok at vælge fra, når 
man besøger Strib Fisk. Butikken 
har en bred vifte af alt godt fra 
havet samt et bredt udvalg af røg-
varer fra egne røgeovne. ”Det er en 
ren slikbutik for fiskeelskere”, som 
en kender fra det sydfynske kunne 

fortælle. Forretningen gør også 
meget i færdigretter og mad ud af 
huset, og det er en stigende succes. 
Mad ud af huset byder på en lang 
liste af muligheder med personan-
retninger, som kunderne selv kan 
sammensætte, - det blandt andet 
lige fra Kold laks med rejer og 
asparges, koldrøget tun eller røget 
ål med røræg, lakseroulade med 
tangsalat eller gravad laks med 
dilddressing og asparges. Men det 

er kun at forhøre sig eller komme 
med ønsker. 

Når det gælder Take-Away, så er 
der også her et velassorteret me-
nukort, hvor man enten kan tage 
sin ret med hjem eller nyde den ved 
bordene på kajkanten, hvor der er 
plads til cirka 100 spisende.

- Vi har alt i fisk og havets delika-
tesser, - og det som vi ikke har, det 

kan vi skaffe, siger Kurt Larsen, 
der er tidligere fisker og som har 
handlet fisk i butikken i 20 år. 
I produktionslokalet finder vi også 
Wantana, der har været med i om-
kring 12 år, og som både sørger for 
at lave anretninger samt klargøre 
fisk til de tre røgeovne, der kører 
dagligt. Sønnen Patrick er også 
uddannet fiskehandler, og har nu 
også været en del af firmaet gen-
nem flere år.  

Friske delikatesser fra 
havet er en populær spise 
og trækker kunder til
Strib Fisk er en velassorteret forretning med 
frisk fisk og havets specialiteter samt alt godt 
af røgvarer fra egen ovn

Havnegade 93, 5500 Middelfart, Tlf.: 64 41 14 93, butik@stribfisk.dk / www.stribfisk.dkStrib Fisk ApS

Kom og oplev vores lækre fiskebuffet!

Brunch: Første søndag i måneden - kl. 10:00 - 12:00 
Frokostbuffet: Hver søndag - kl. 12:00 - 15:00 
Aftenbuffet: Alle ugens dage - kl. 17:00 - 22:00 

 Åbningstider uden for højsæsonen:  
Se vores hjemmeside eller Facebook

ÅBNINGSTIDER I HØJSÆSONEN (UGE 26-35)

Tlf. 64 48 12 04 Kystvejen 4, 5466 Asperup

Bestil bord og se mere på  
www.restaurantbaaringskovbadehotel.dk

2 0  Å R S  E R F A R I N G  M E D  D E S I G N  A F  S A N S E R U M  
V I  H A R  D E S I G N E T  F L E R E  E N D  4 5 0  S T K

D I N  P A R T N E R  I N D E N F O R   P O L S T R I N G  
S A M T  M E K A N I S K  O G  E L E K T R O N I S K  T I L R E T N I N G

Oplev vores store og
spændende sortiment
af sanseprodukter og
lad dig inspirere

STYRK
SANSERNE
VIA
INNOVATION

Ring gerne 7023 5010
Besøg multicare.dk

MENNESKET
I  FOKUS
Vi tilpasser ethvert
hjælpemiddel med fokus på
borgers og hjælpers
udfordringer og ønsker

Hurtig og effektiv
ekspedition/sagsbehandling med
fuld fokus på  økonomien 

Ring gerne 7023 5010
Besøg  procomfort.dk

Når indehaverne af Slagteren på 
Odensevej ApS i Middelfart, Pia 
og Leo Engelberg, den 1. juli i år 
kan fejre 25 års Jubilæum er det i 
forvisningen om, at forretningen i 
dag hører til en af de mest popu-
lære slagtere i Middelfart. God 
kundepleje, det bedste kød og det 
faktum, at alt er lavet fra bunden 
er blot nogle af de ingredienser, 
der har skabt succesen.

--En af vores fordele er, at vi ken-
der vores kunder og at vi giver os 

tid til at råde og vejlede dem, for-
tæller Leo Engelberg, der driver 
forretningen sammen med sin hu-
stru, Pia Engelberg.
Slagtermesteren forklarer endvi-
dere, at et af forretningens prin-
cipper altid har været at levere det 
reneste kød og pålæg.

--Vi gaspakker ikke vores kød eller 
pålæg eller pumper det med vand 
og meget andet. Vores mål er altid 
at levere de friskeste produkter, 
understreger Leo Engelberg.

Varesortimentet er igennem årene 
steget betragteligt hos Slagte-
ren På Odensevej ApS.  Således 
producerer forretningen via eget 
bageri i dag eksempelvis rugbrød, 
franskbrød og småkager, ligesom 
kunder kan leje en pølsevogn, hvis 
der lagt i kakkelovnen til en glæ-
delig begivenhed. Forretningen, 
der udover Pia og Leo Engelberg 
beskæftiger butiksassistenter, 
chauffører og ungarbejdere, leve-
rer også mad ud af huset.

--Ja, min hustru og jeg elsker vo-
res job og bruger mange timer på 
det. Men det betyder ikke, at vi 
ikke har tid til andet. Jeg lægger 
også kræfter i Mesterslagterklub-
ben og i Danmarks største moti-
onscykelklub, Baghjulet. Og hvad 
angår Pia, så er hun med i besty-
relsen i KIF Middelfart Gymna-
stik, hvor hun også træner hold, 
oplyser Leo Engelberg. 

PERSONLIG SERVICE 
OG DET BEDSTE KØD

Slagteren På Odensevej ApS i Middelfart kæler for sine varer, giver sig tid 
til kunderne og laver alt fra bunden – det har givet succes i snart 25 år.

Slagteren På Odensevej ApS
Odensevej 42  ·  5500 Middelfart  ·  Telefon: 40322370 / 64410370  ·  www.slpo.dk  ·  mail@slpo.dk
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der udover Pia og Leo Engelberg 
beskæftiger butiksassistenter, 
chauffører og ungarbejdere, leve-
rer også mad ud af huset.

--Ja, min hustru og jeg elsker vo-
res job og bruger mange timer på 
det. Men det betyder ikke, at vi 
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angår Pia, så er hun med i besty-
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OG DET BEDSTE KØD
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til kunderne og laver alt fra bunden – det har givet succes i snart 25 år.
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Odensevej 42  ·  5500 Middelfart  ·  Telefon: 40322370 / 64410370  ·  www.slpo.dk  ·  mail@slpo.dk
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HM Gardinbusser leverer gardi-
ner og solafskærmning af høj kva-
litet og med fokus på god service.

Sådan har det altid været i de 
mere end 15 år, virksomheden har 
eksisteret, fortæller ejerne Mor-
ten Rasmussen og Lars S. Chri-
stensen, som begge har en uddan-
nelse med speciale i gardiner og i 
mere end 25 år har arbejdet med 
tekstiler.

“Vi har en lang erfaring, der sik-
rer, at kunden får den rigtige 
løsning. En løsning, som kunden 
er tilfreds med i mange år og i en 
kvalitet, vi kan stå inde for,” siger 
Lars S. Christensen.

Vi lever op til kundernes tillid
HM Gardinbusser , som har 
adresse i Middelfart, håndterer 
hele processen – fra inspiration, 
opmåling til montering. Gar-
dinbusserne kører til private- og 
erhvervskunder i hele landet og 
kommer direkte til kunden med 
masser af inspiration og unikke 
kollektioner, som fornyes flere 
gange om året.

“Kvalitet, ansvar og tryghed er 
det, kunderne får hos os. Vi bliver 
inviteret ind i kundernes hjem el-
ler i virksomheder. De stoler på 
os. Derfor er det vigtigt, at vi fra 
start til slut lever op til den tillid, 
siger Morten Rasmussen.  

Kvalitet og service 
i særklasse
Professionel rådgivning er en kerneværdi for 
HM Gardinbusser. Ekspertise og mange års 
erfaring sikrer, at kunderne altid vil opleve 
troværdig sparring, inspiration og høj kvalitet

Damgårdvej 10 - 5500 Middelfart
Tlf.: 70 23 22 60

info@hmgardinbusser.dk

HM Gardinbusser tilbyder…
• Personlig service
• Råd og vejledning
• Individuelle løsninger
• Kendte mærker
• Høj kvalitet
• Intelligent løsninger
• Bredt sortiment
• Fleksibilitet - når du har tid!

Hans Møller, Morten 
Rasmussen og Lars S. 
Christensen, er ansigterne 
du møder hos HM. Gar-
dinbusser, der blev startet 
i 2005 af Morten Rasmus-
sen og Hans Møller. Hans 
Møller solgte sin andel 
til Lars S. Christensen i 
2019, men hjælper stadig 
til hver fredag.

Landrovej 4, 5800 Nyborg
Tlf.: 65 31 23 95  | e: mail@nyborg-el.dk  |  www.nyborg-el.dk

Tidligere på året kunne Erhverv-
Fyn fortælle historien om Nyborg 
El ApS, der siden Renè Christian-
sen og Bjarke Jensen 1. maj 2019 
købte sig ind i det velrenommerede 
installationsfirma været inde i en 
rivende udvikling.  

Et godt eksempel på omtalte udvik-
ling var oprettelsen af en helt ny 
afdeling med navnet ”NYautoma-
tion”, der blandt andre består af 7 
uddannede automationsteknikkere. 
Disse fik hurtigt større opgaver på 
Kim’s, hos Odense Marcipan og hos 
Fangel Biogas. Og for nylig har af-
delingen så været ude på endnu en 
stor opgave. 

Langeskov-Ullerslev El og NYautomation 
SIKRER EL PÅ MEJERI

Montører fra Langeskov-Ullerslev El og Automationsteknikkere 
fra NYautomation har sørget for alt elarbejdet i Ullerslev Mejeris 
nye 950 kvadratmeter store produktionshal.

--Ja, det er korrekt. Vi har stået for 
al elarbejde i Ullerslev Mejeris nye 
950 kvadratmeter store produk-
tionshal, fortæller installatør og 
medejer René Christiansen. 

Og opgaverne i produktionshallen, 
hvor den kendte Dana Blue-ost skal 
pakkes, har være været mangear-
tede. 

--Ja, vi skulle blandt sørge for alle 
lysinstallationer, eltavler, datain-
stallationer samt maskininstal-
lationer. Vi skulle simpelthen gøre 
klar til at alle maskiner kunne in-
stalleres i produktionshallen. Ef-
terfølgende flyttede vores montører 
2 produktionslinjer over i den nye 

hal, forklarer René Christiansen. 

Og på Ullerslev Mejeri, der står bag 
de populære ostemærker som Kong 
Hans, Stærke Ullerslev og Snehvi-
de, glæder man sig over samarbej-
det med Langeskov-Ullerslev El og 
NYautomation. 

--Alt er gået planmæssigt og efter 
bogen, så vi er yderst tilfredse. Pro-
duktionen kører nu som den skal, 
siger medejer, Christian Pedersen. 

Langeskov-Ullerslev El som er en 
del af Nyborg El ApS kan karakte-
riseres som en mellemstor instal-
lationsvirksomhed med geografisk 
udgangspunkt i det østfynske. 

Virksomhedens har i alt 35 medar-
bejdere, der fordelt på lokale afde-
linger i Nyborg og i Langeskov. 

-Ja, vi er en virksomhed, der altid 
har henvendt sig til en bredt funde-
ret kundekreds, som altså nu med 
etablering af automations-afdelin-
gen er blevet endnu bredere, siger 
René Christiansen og tilføjer: 

- Vi går meget op i at kunne levere 
et højt niveau af service, hvilket al-
tid har været en af firmaets stærke 
sider.

NYBORG EL aps
- stedet hvor service er en selvfølge
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• Rensning af  
tagrender op til 
12 meters højde

• Belægnings 
arbejde

• Arbejde med 
minigraver

• Alt i tømrer  
arbejde

Vi glæder os til at høre fra jer.
Jørgen Knudsen

61 50 35 09  ·  jok-dk@hotmail.com
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SIGNATURE edition
– signeret og samlet af Holger Strøm

Holger Strøm og Halo Design har indgået et samarbejde, og
vi hos Halo er stolte over at byde IQlight velkommen som brand.

I forbindelse med vores 25 års jubilæum 2019 bad vi Holger om
at samle tre forskellige variationer af IQlight og signere dem.

Disse special editions kan købes i et begrænset antal.

Sæt pris på din by

D. Knudsen Byg Aps

Tilbyder:

• Rensning af tagrender op til 12 meters højde.

• Belægnings arbejde

• Arbejde med minigraver

• Alt i tømrer arbejde

Vi glæder os til at høre fra jer.

Kontakt

Jørgen Knudsen

61 50 35 09
jok-dk@hotmail.com

D. Knudsen Byg Aps 
Tilbyder:

Alle opgaver indenfor

AC Lak v/ Allan C. Rennie, Margaardvej 32, 5580 Nørre Aaby
tlf. 24 20 97 92, mail: aclakmontage@gmail.com  

MALING & SPARTLING FOR ERHVERV & PRIVATE
INSTRILAKRING  ·  MONTAGE

TØMRER  ·  SVEJSNING (MINDRE OPGAVER)
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Når sommervejret rammer Danmark, vågner motorcykelfolket traditio-
nen tro op fra sin lange vinterdvale. Og for den 71-årige Thorkild Bro-
bæk Greve, der ejer TG Motor Center i Asperup er det samtidig signal til, 
at der for alvor bliver travlhed i hans virksomhed.

--Ja, jeg har specialiseret mig i at servicere og klargøre motorcykler i lø-
bet af sæsonen. Det samme gør sig gældende for scootere og Tuk Tuk’er, 

fortæller Thorkild Brobæk Greve, der har mere end 30 års erfaring i 
branchen.

Står man samtidig og mangler reservedele til sin motorcykel, scooter el-
ler Tuk Tuk, så er TG Motor Center også leveringsdygtig i dette.
--Enten har vi reservedelene liggende, eller kan vi bestille dem hjem.  
Såvel originale som uoriginale, understreger Thorkild Brobæk Greve.  

EKSPERT I PLEJE 
AF MOTORCYKLER
Sommeren er over os og det betyder stor travl-
hed hos Thorkild Brobæk Greve, der er indeha-
ver af TG Motor Center i Asperup.

Blankegaardvænget 4 ·  5466 Asperup  ·  Telefon: 64481473
www.tg-motor.dk  ·   tgmotor@outlook.dk

J TRADING TAGER IMOD 
PRIVAT OG ERHVERVS KUNDER, 
VI LØSER ALLE OPGAVER 
STORE OG SMÅ

Lollandsvej 9  ·  5500 Middelfart
Telefon: 23441135  ·  jesperfilatov@gmail.comJ-TRADING

• ALLE BILMÆRKER

• 26 ÅRS ERFARING

• VEDLIGEHOLDELSE 

• REPARATION

• SERVICE

• FORSIKRINGS SKADER

Er man enten professionelt eller 
privat i kontakt med borgere, der 
kunne få glæde af et såkaldt san-
serum eller sansestimulerende 
produkter, så er det absolut en god 
ide at kontakte virksomheden, Mul-
ticare ApS. Igennem de sidste tyve 
år har Harndrup-firmaet leveret 
mere end 500 sanserum til bor-
gere med psykiske handicap, ud-
viklingsforstyrrelser eller borgere 
med demens. 
--Et sanserum er rart at opholde sig 
i – både for borgerne, men også for 

personalet som har deres daglige 
gang i rummet sammen med bru-
gerne. Opholdet i et sanserum kan 
give en hel unik sansestimuli som 
kan virke meditativt for enhver. 
Den afslappede stemning kan skabe 
tryghed og hjælpe borgeren med at 
blive beroliget og finde en indre ro, 
fortæller direktør Lene Kræmmer.
Hun arbejder i det daglige tæt sam-
men med konsulent Hans Georg 
Olsen, og de besøger kommende 
kunder for at høre om ønsker og 
behov. Efterfølgende giver de råd 

og vejledning samt udarbejder 3D 
tegninger og tilbud.
--Indretningen af et sanserum ta-
ger altid udgangspunkt i brugerne 
af rummet. Borgerne og deres 
individuelle behov vil altid være 
centrum for vores anbefalinger til 
udvælgelse af sansestimulerende 
produkter til et sanserum. Vi ved, 
at alle mennesker er forskellige, 
derfor skal et sanserum være flek-
sibelt og kunne opfylde mange for-
skellige behov, understreger Lene 
Kræmmer. 

SPECIALISTER I SANSERUM
Mennesker med funktionsnedsættelser har i mere end 20 år haft glæde af 
specialdesignede sanserum fra Harndrup-virksomheden, Multicare ApS

Broholmvej 9  ·  5463 Harndrup 
Telefon: 70235010
www.multicare.dk
 info@multicare.dk

Mange kender sikkert Harndrup-
virksomheden, Vestfyns Kørsel 
ApS for sine grus og sten-leve-
rancer. Men nu har flere og flere 
anlægsgartnere og private ha-
veejere fået øjnene op for et spe-
cialprodukt, som firmaet også 
leverer. Nemlig varmebehandlet 
muldjord.
-Ja, det er et af de områder, hvor 
vi kan mærke en stigende interes-
se, siger indehaveren af Vestfyns 
Kørsel ApS, Jørgen Hansen og 
fortsætter:
--Fordelen ved varmebehandlet 
muldjord er nemlig, at man opnår 
en næsten helt ukrudtsfri jord. 
Man skal ikke bruge en masse 

unødig tid på at rive ukrudt op, 
men kan fokusere på det det væ-
sentlige i haven.
Vælger man at bruge Vestfyns 
Kørsel ApS som leverandør, får 
man en samarbejdspartner med en 
masse erfaring.
-- Vognmandsforretningen blev 
oprindeligt stiftet i 1965, og 
firmaet har derfor mere end 
50 års erfaring i branchen. 
Dette er kundens sikkerhed 
for høj kvalitet og stor eksper-
tise, fastslår Jørgen Hansen. 
Udover muldjord leverer Vestfyns 
Kørsel ApS også alle former for 
sand, grus, sten og granitskær-
ver. 

VESTFYNS KØRSEL 
MED FOKUS PÅ DET 
GRØNNE
Flere og flere anlægsgartnere bruger 
Harndrup-virksomheden grundet et 
helt specielt produkt

Stævnegårdsvej 12. 5463 Harndrup  ·  Tlf.: 64881117 
www.vestfynskoersel.dk  ·   info@vestfynskoersel.dk
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Blankegaardvænget 4
5466  Asperup

tgmotor@outlook.dkMC  ·  Tlf. 6448 1473

LT Regnskab- 
& Kontorservice

Vi skal alle gøre det, vi er bedst til ...

Granlyvej 8, 5592 Ejby, ltregnskab@live.dk, www.ltregnskab.dk
 Tlf. 22 99 35 14

Få hjælp til:
-Regnskab

-Moms
-Løn

-Årsafslutning m.m

Er man på kig efter en spiseople-
velse af de helt formidable, så kan 
det så absolut anbefales at besøge 
Båringskov gl. Badehotel Fiske-
restaurant. Spisestedet har i dag 
udviklet sig til en kulinarisk suc-
ces, hvor fokus er stærkt rettet 
mod anvendelsen af det bedste 
fra havet samt bæredygtige lokale 
råvarer. Eksempelvis tilbyder re-
stauranten en stor fiskebuffet med 

sæsonens fisk, lækre skaldyr, sup-
per og varme retter. Hertil diverse 
salater, dressinger og lækkert ny-
bagt brød, der komplimenterer og 
fuldender retterne. På buffeten 
serveres også små stege retter af 
velfærds kød fra egen avl, med til-
behør efter årstiden.
-Efter en hård periode, hvor vi alle 
har måttet leve med nedlukninger 
grundet Covid-19-krisen, glæder 
vi os over, at vores restaurant igen 
er fyldt med glade gæster. Og at vi 
har kørt med fuldt hus, siden vi 
åbnede. Folk har tydeligvis glæ-
det sig til at komme ud igen, siger 

Erik Møller, der ejer det populære 
spisested sammen med forret-
ningsmanden, Brian Vangsted.
Faktisk er Båringskov gl. Badeho-
tel Fiskerestaurant så populær, at 
den flere år i træk er blevet kåret 
som den bedste restaurant i Mid-
delfart Kommune. Og indehave-
ren er ikke i tvivl om hvorfor.

Dygtigt personale, friske råvarer 
og samarbejdet med Fiskehuset 
Møllers Fiskehus, der er en stor 
del af Restaurant Båringskov gl 
Badehotel. I Fiskehuset kan man 
i løbet af dagen købe friskfangede 

fisk fra blandt andet Bagenkop og 
Faaborg. Der er friske røgvarer 
fra eget røgeri, hjemmelavede fi-
skefrikadeller, stegte fiskefileter, 
hjemmerørte salter samt take 
away siger Erik Møller og tilføjer:

- Og så er der selvfølgelig det gode 
samarbejde med de lokale butik-
ker. Alt fra raspen til fiskefile-
terne, krydderurterne vi bruger 
til pynt, frugt, grønt, vin, øl og 
helt til kirsebærvinen vi serverer 
sidst på aftenen. Gæsterne kan 
simpelthen smage friskheden og 
kvaliteten. 

FISKERESTAURANT MED VIND I SEJLENE
Kombinationen af alt godt fra havet og bæredygtige lokale råvarer er på 

3. sæson en kæmpesucces for Båringskov gl. Badehotel Fiskerestaurant. 

Kystvejen 4, 5466 Asperup  ·  Tlf: 64 48 12 04  ·  www.restaurantbaaringskovbadehotel.dk  ·  info@mollersfisk.dkDannebrogsgade 1   5000 Odense C   Tlf: 59 48 95 55
info@nordfynsfinans.dk   nordfynsfinans.dk

Morten Larsen 
Direktør

Mobil: 23 30 03 50

Michael Skjellerup 
Kundechef

Mobil: 21 49 74 88

Erhvervsleasing 
- det er lige os

Bo Aagaard 
 Kundechef

Mobil: 21 72 55 07

Claus Krog Nielsen 
Kundechef  

Mobil: 21 43 45 40

Vi gør det helt enkelt og har hurtige svartider.

Som ét af markedets ledende selskaber inden for leasing af 
udstyr til dansk erhverv tilbyder vi altid:

• Konstruktive og fleksible aftaler – også i svære tider!
• Tilgængelighed 24-7
• Konkurrencedygtige vilkår
• Specielle løsninger og ”pakker” til din virksomhed
• Intet bureaukrati
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Fabriksvej 2  -   5580  Nørre Aaby   -  Tlf.: +45 40 85 62 11 
info@mjautoservice.dk  -  www.mjautoservice.dk

Vi har styr på alle bilmærker – også de 
mere specielle, så kunderne kan trygt få 

serviceret deres bil hos os

• Service og reparation på alle biler  
- især special- og racerbiler

• A/C - kontrol, service og reparation

• Motorrens - Bardahl 1 og HYDRIVE

• Aut. gear - skyldning, service  
og reparation

Tlf. 2097 1351 
E-mail: svendsi71@gmail.com 
mariannes-malerfirma.dk

Mariannes 
Malerfirma
- hvis du vil have kvalitet
Vi udfører opgaver for 
private og erhverv
• Maler ude/inde
• Stort/småt
• Tapet
• Spartel
• Filt

14 M E L FA R  P O S T E N O N S D A G  1 9 .  M A J  2 0 2 1

Mariannes Malerfirma
- hvis du vil have kvalitet

Tlf. 2097 1351 E-mail: svendsi71@gmail.commariannes-malerfirma.dk

Vi udfører opgaver
for private og erhverv
• Spartel
• Filt
• Tapet
• Maler ude/inde
• Stort/småt

ANTENNE & TV SERVICE - FYN
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HAR DU KOL eller andet lungebesvær?

A�enskolen AOK �lbyder under Covid-19 hensyn:

- ure e r o sammen me ns ru r

- –

-

Tlf.: 6617 4429/ 6617 9429/ 5170 2735

www.astma-fyn.dk / info@astma-fyn.dk

Støttet af Slots-og Kulturstyrelsen

FKSSlamson ER EN AF DANMARKS STØRSTE OG
FØRENDE SPECIALISTER INDEN FOR KLOAKSERVICE

• Vi udfører altid akutte opgaver samme dag, eller efter kundens ønske.
• Vi kender byen og kloakken
• Vi monterer også rottespærre – til Danmarks billigste pris – se mere på www.rottefri.dk

Ring til vores Fredericia afdeling
på tlf. 75941922
Gl. Landevej 86, 7000 Fredericia

Du kan tage med på gratis, guidet 
tur i Ejby Mose på tirsdag. Arkivfo-
to: Lasse Hansen

Ud i naturen
- Ejby Mose
EJBY: Skal du med en tur ud i
naturen? Tirsdag den 18.
maj klokken 16.30 kan du
traske med gennem Ejby
Mose sammen med kom-
munens naturvejleder, Rik-
ke Vesterlund.

I Naturstyrelsens systemt
"Ud i naturen", ligger der
mange gode, tilgængelige ru-
ter. Ruten denne dag er én af
de anbefalede ruter.

Det er gratis at gå med,
men tilmelding skal ske
igennem www.lillebaelt-wa-
ters.dk, og der er et deltager-
loft på 50.

Nordisk Transformation - oplev have, kunst, 
natur og design på kanten af Lillebælt

På 'Nordisk Transformation' kan du bl.a. opleve haveaffald forvandlet til 
kunst. Foto: Jette Vrængmose

Event Info

GAMBORG: Bæredygtighed, kre-
ativitet og smukke haveople-
velser går op i en højere en-
hed d. 28.-30. maj, når der åb-
nes op for haveeventen ’Nor-
disk Transformation’ i Gam-
borg. Blomsterdesigner Jette
Vrængmoses store have ud til
Gamborg Fjord fyldes med
udstillere, der ’transformerer’
deres grundmateriale til no-
get helt specielt.

Unknown Nordic fylder
haven med designhavemøb-
ler af lava, som er transforme-
ret til anderledes møbler.
Rundt om i haven flytter
Gunvor Kappels finurlige fi-
gurer i fiberbeton ind, og i or-
angeriet udstiller Susan Kor-
tegård med smykker, skroti-
koner og anden kunst.

Æstetik og humor spiller
en væsentlig rolle i begges ar-
bejder. I blomsterværkstedet
viser Jette Vrængmose bota-
nisk kunst, som hun skaber af

haveaffald og oversete natur-
materialer. ’Nordisk Trans-
formation’ kan opleves 28. –
30. maj kl. 10-16 på Svinøvej
40 i Gamborg.

Tag med på cykeltur til Føns

Nørre Aaby Kirke inviterer på cy-
keltur med efterfølgende kaffe og 
sang fra Højskolesangbogen. Her 
et flot arkivfoto fra Føns af Niels 
H.C. Martner.

NØRRE AABY: Nørre Aaby
Kirke inviterer til en tur på
jernhesten den 27. maj.
Starten går fra Nørre Aaby
Kirke på Kirkevej 45b
klokken 19.

Alle mødes ved sogne-
huset, og derefter går tu-
ren til Føns, hvor der vil
blive drukket kaffe og sun-
get sange fra Højsko-
lesangbogen.

2. pinsedag - 
Fællesgudstjeneste 
på Tvillingegården

ASPERUP: De 4 Kirker, Nørre
Aaby kirke og Asperup-Ro-
erslev Kirke afholder 2. pin-
sedag, den 24. maj, en fælles-
gudstjeneste på Tvillingegår-
den på Birkevangsvej 3 klok-
ken 11.

Arrangementet er for alle.

Tvillingegården er på mandag 
ramme om en stor fællesgudstje-
neste. Dette foto er fra Open Air 
samme sted. Arkivfoto: Peter 
Leth-Larsen

Melfar Rundt

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

BYGGERI
Varetager bolig- og erhvervsbyggeri-, samt 
svømmehaller typisk i totalentreprise, samt 
aptering og storentrepriser.

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

BYGNINGSSERVICE
Håndterer på landsplan service- og vedlige-
holdelsesopgaver for en lang række kommun-
er, forsikringsselskaber, dagligvarekæder og 
boligforeninger.

Står man som virksomhed eller 
privat til at skulle gøre et større 
eller mindre vinindkøb, så kan det 
absolut anbefales at besøge Vin-
specialisten i Middelfart

Virksomheden, der den 26.juli i 
år kan fejre 20-års Jubilæum med 
Dennis Espersen som indehaver, 
er kendt for at have et bredt ud-
valg af kvalitetsvine på mellem 
400 og 500 specielt udvalgte fla-
sker fra H.J. Hansen Vin.

 Dertil kommer de flotteste vin-
glas fra Riedel, masser af luksus-
spiritus, populære chokolader, 
lakrids, kaffe, te og mange andre 
stærke mærker.

--Ja, og så lægger vi stor vægt på 
kundeplejen. Vi giver os altid tid 
til at vejlede og hjælpe kunden 
professionelt i deres køb, fortæller 
Dennis Espersen, der har interes-
seret sig for vine i mere end 33 år, 
og derfor har gjort sin hobby til 
sin levevej.

Han oplyser endvidere, at hans 
forretning har et godt og profes-
sionelt samarbejde med flere fir-
maer i Middelfart og omegn.
--Ja, og vi tager gerne ud i virk-
somhederne og arrangerer vin-, 
glas-, gin- og romsmagninger. 
Og så Og så sørger vi naturligvis 
også for produktionen af diverse 
firmagaver, understreger Dennis 
Espersen.

Vinspecialisten er naturligvis 
også en meget populær leveran-

dør, når der skal købes julegaver, 
bryllupsgaver, fødselsdagsgaver 
og gaver til receptioner. Og alle, 
både private og firmaer, får råd og 
vejledning til sammensætningen 
af den perfekte gave, som selvføl-
gelig pakkes lækkert ind.

--Det er vigtigt for os, at vores 
kunder altid forlader forretningen 
glade og tilfredse, fastslår Dennis 
Espersen.  

SPECIALIST I KVALITETSVINE 
FEJRER 20-ÅRS JUBILÆUM

Kvalitet og exceptionel kundeservice er kodeordene bag 
Vinspecialistens succes i Middelfart – 20-års Jubilæum med 

Dennis Espersen ved roret fejres den 26. juli i år.

Østergade 7  ·  5500 Middelfart  ·  Telefon: 64412206
www.hj-hansenvin-vin.dk  ·  middelfart@vinspecialisten.dk
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og gaver til receptioner. Og alle, 
både private og firmaer, får råd og 
vejledning til sammensætningen 
af den perfekte gave, som selvføl-
gelig pakkes lækkert ind.

--Det er vigtigt for os, at vores 
kunder altid forlader forretningen 
glade og tilfredse, fastslår Dennis 
Espersen.  

SPECIALIST I KVALITETSVINE 
FEJRER 20-ÅRS JUBILÆUM

Kvalitet og exceptionel kundeservice er kodeordene bag 
Vinspecialistens succes i Middelfart – 20-års Jubilæum med 

Dennis Espersen ved roret fejres den 26. juli i år.

Østergade 7  ·  5500 Middelfart  ·  Telefon: 64412206
www.hj-hansenvin-vin.dk  ·  middelfart@vinspecialisten.dk
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Tilbuds-
kalkulationer 
til fast pris før 
opstart

Muskatvænget 1  ·  5772 Kværndrup  ·  Tlf: 60551586  ·  www.wewrite.dk  ·  Mail: klc@wewrite.dk

• Mængdeberegninger på timer og materialer

• Kalkulationsopgørelse med synlig dækningsbidrag

• Tre faggrupper: Tømrer, murer og maler

• Sammensætning af hovedentrepriser

• Tilsyn og byggestyring for private og erhverv

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Montana    
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

-  løsninger til bolig og erhverv!

info@rolfstedvinduer.dk 
Tlf. 65 98 19 21  ·   Stokløkken 6

5863 Ferritslev Fyn

Vinduer og døre i special mål, 
vi løser alle opgaver
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Katharina og Thomas Christiansen 
Assensvej 22, Kirkeby l 5771 Stenstrup

www.sydfynslak.dk l info@sydfynslak.dk l 27 88 50 19

En verden i farver

Storvogne  ·  Sandblæsning  ·  Metallisering
Industrilakering  ·  Epoxybelægning 
– din sikkerhed for faglig ekspertise 

i overfladebehandling og lakering 
Grundlagt 1956

KVALITET OG SERVICE I SÆRKLASSE

Damgårdvej 10  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 70 23 22 60

Sdr. Højrupvejen 95  ·  5750 Ringe
Telefon; 60945830  ·  Mail: smh.manpower@gmail.com

SMH Manpower
26

Ståby Savværk I/S 
/v Kaj Storm
Ståbyvej 37, 5672 Broby
Tlf. 22 51 46 04
www.staabysavvaerk.dk

Vi udfører blandet andet opgaver 
indenfor følgende område.

–  Opskæring af tømmer
(op til 14 meter)

– Salg af tømmer

– Slibning af rundsavsklinger

– Salg af haveflis

– Salg af tømmer efter
specialmål

Åbningstider:
Man - Tors: 08:00 - 17:00
Fre - Lør:  08:00 - 12:00 
Søndag: LUKKET 

Fladt dæk, ny cykel eller
service på scooteren?

Nu er der atter gang i cykelværkstedet på Østre Ringvej, 
hvor Jan Frederiksen med forretningen Lykke Cykler & 

Scootere ApS er tilbage i vante rammer.

OLES OLIE – NU MED GAS OG TRÆPILLER
Men der er hård konkurrence. 
De bliver solgt fra snart sagt 
ethvert gadehjørne, konstaterer 
Lars Jensen.

De får træpillerne fra en lokal 
leverandør, men de holder et 
vågent øje med, om der skulle 
være mulighed for selv at kunne 
komme i tæt samarbejde med en 
producent.

I lokalområdet er Oles Olie 
kendt som gavmild sponsor af 
foreningslivet og aktuelt kræft-
kampagnen Mand det nytter.

Sønnerne Lars, Mads og 
Jan er ved at ændre Oles 
Olie A/S i Ringe til et 
energiselskab med varer
som træpiller og gas på 
hylderne.

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

De sælger stadig mest fyrings-
olie og dieselolie til private, 

landbrug og erhverv i øvrigt, 
men med nye varer som gas og 
træpiller på hylderne, er de ved 
at videreudvikle forretningen til 
et energiselskab.

Primagaz
I 2016 fik Oles Olie distributio-
nen af Primagaz-produkter fra 
Air Liquide på hele Fyn. Det er 
blandt andet truckgas, svejsegas 
og ilt samt kulsyre til bryggeri-
erne i Ørbæk og Refsvindinge.

Vi står også for at fylde burene 
ved Bilka, Silvan, Bauhaus og 
tankstationerne op, fortæller
Mads Jensen.

Og vi har lige forlænget med 
en ny, tre-årig kontrakt, tilføjer 
Lars Jensen.

Træpiller
Et nyt og populært produkt er 
afgiftsfri træpiller.

Oles Olie A/S . Damhusvej 16, 5750 Ringe . Telefon: 62 62 50 48 . olesolie@jensen.mail.dk . w ww.oles-olie.dk

elsakse.dk
havemandens bedste ven

Vil du gerne forhandle de fedeste el-sakse? 
Kontakt Thomas på 2750 3388  / tloutdoor.dk

Aldrig mere
træt i hånden, når du

skal beskære træerne!
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Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00 
 Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

Tanker om 
indretnings-tips, 
på Kontoret !
 

Bolighuset Lindegaard Poulsen  
og  CUBE-Design har produkterne

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Montana    
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

-  løsninger til bolig og erhverv!

Vi bruger rigtig meget tid ved skrivebordet. Og 
vi skal kunne trives i de mange timer ved com-
puteren.

I erhvervsafdelingen hos Bolighuset Lindegaard 
Poulsen i Odense, er der mange ideer til at opti-
mere arbejdspladsen. Det handler ikke altid om 
”bare at købe nyt”. Mange kontorarbejdspladser 
har allerede i dag ergonomiske hæve-sænkebor-
de og justerbare kontorstole. Men det kan være 
en kvalitet i arbejdslivet at optimere de møbler 
man har.

Måske skal der introduceres ny  reol/skabsopbe-
varing, og måske endda i  friske farver.  Disse 
kan både opdele kontoret og skabe ro mellem ar-
bejdsstationerne.

Få en ”ny” oplevelse af sit ”gamle” kontor ved at 
udskifte bordpladen, eventuelt i ny facon eller 
lækkert materialevalg som Linoleum eller silke-
mat nano-laminat. Mulighederne er mange.

På de større arbejdspladser, hvor flere sidder tæt 
sammen, kan vi have behov for støjdæmpende 
adskillelse mellem borde. I erhvervsafdelingen 
på 1. sal hos Bolighuset Lindegaard Poulsen er 
der flere inspirerende opstillinger fra CUBE-De-
sign. Oplev løsningsforslag på indretninger i de 
nyeste trends og farver. 

Kontakt gerne Erhvervsafdelingens Niels Juel 
Johansen, som tilbyder indretningsforslag og 
tilbud på de mange muligheder.

Velkommen i erhvervsafdelingen hos Bolighuset 
Lindegaard Poulsen
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Står man som virksomhed eller 
offentlig myndighed for at skulle 
have udført professionelt brolæg-
ningsarbejde, så er det absolut 
en ide at alliere sig med Veflinge-
virksomheden, Syddansk Brolæg-
ning ApS.   

Med 15 fast ansatte plus indlejet 
mandskab og med erfaring fra 
selv de mest omfangsrige opgaver, 
er det 11 år gamle firma klædt på 
til alle former for udfordringer. 

Således er den hæderkronede virk-
somhed i øjeblikket fast tilknyt-
tet diverse arbejder i forbindelse 
med Odenses Letbane, ligesom de 
erfarne brolæggere i disse dage 
er i gang med en større restaure-

ring af Bolbro Torv. Her tages den 
gamle belægning op og renses, 
hvorefter den genbruges i den nye 
belægning. 

MANGE TYPER
OPGAVER
Tidligere har Syddansk Brolæg-
ning ApS også lavet større op-
gaver i Svendborg, hvor firmaet 
blandt andet har samarbejdet med 
Poul Rasmussen A/S Bygge- & In-
geniørfirma.

--Ja, vi glæder os over at hjulene 
kører i højeste gear hos os i øje-
blikket. Vi er en flok sammentøm-
rede medarbejdere, der fungerer 
perfekt i fællesskabet, og samti-
dig nyder vores job. Faktisk er vi 

lidt som en familie, der også ses 
privat. Og så gør vi en ære i at le-
vere kvalitetsarbejde og give pro-
fessionel vejledning, siger inde-
haveren af Syddansk Brolægning 
ApS, Robin Sapsworth.

Skal man give eksempler på nogle 
af de typer arbejder virksomheden 
udfører kan nævnes:
Anlægsarbejde, flisebelægning, 
indkørsler, fliseterrasser, støtte-
mure, regnvandsfaskiner, sepe-
ratkloakering, omfangsdræn og 
rottespærrer.
 
ALTID KLAR MED 
LØSNINGER
--Vi har stor erfaring med næ-
sten alle belægningstyper. Der-

for kan kunden vælge lige præcis 
det materiale, der passer bedst 
til vedkommende. I løbet af vores 
mange år i branchen har vi hjul-
pet adskillige virksomheder i hele 
Danmark med mange former for 
belægningsprojekter, siger Robin 
Sapsworth og tilføjer:
--Og så skal det nævnes at vi kører 
på hele Fyn. Vores dygtige team 
står altid klar til at hjælpe med en 
professionel løsning, hvad end det 
er en privat eller erhvervsmæssig 
opgave. Kundens tilfredshed er 
altid vores primære mål, og der-
for får alle kvalitetsarbejde til den 
rette pris hos os.  

BROLÆGNINGSARBEJDE 
AF HØJESTE KVALITET

Hjulene kører i højeste gear hos Syddansk Brolægning ApS, der er klædt 
på til at udføre selv de største og mest udfordrende opgaver.

Bystævnet 22  ·  5474 Veflinge  ·  Tlf.: 23457525
www.sdbanlaeg.dk  ·  kontakt@dbanlaeg.dkSyddansk Brolægning ApS
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Trods en periode med adskillige 
nedlukninger grundet Covid19 
og usikre tider for mange virk-
somheder, så kan ledelsen i Rolf-
sted Vinduer ApS glæde sig over 
en forretning, der er sundere end 
nogensinde tidligere. Således 
blev 2020 et omsætningsmæssigt 
rekordår og de positive takter er 
fortsat ind i 2021. Rolfsted Vin-
duer henvender sig primært til 
tømrermestre og byggefirmaer.

--Ja, efter en årrække med inve-
steringer i nye moderne maskiner, 

omlægning fra tømrerfirma og et 
generationsskifte, har vi nu nået 
et yderst tilfredsstillende niveau, 
siger ejeren af Rolfsted Vinduer, 
Lars Corfitzen.

Der er flere årsager til Rolfsted 
Vinduers øjeblikkelige succes, 
men en af dem er blandt andet en 
markant investering i moderne 
CNC-maskiner, som gennem com-
puterstyring automatiserer pro-
cesserne.
--Og samtidig har vi lagt et stort 
arbejde i at leve op til de omfat-

tende nye energikrav til døre og 
vinduer. Det handler primært om 
vores træ-alu-vinduer energi A-
mærket.

Et arbejde, der nu er blevet god-
kendt af Teknologisk Institut, 
fastslår Lars Corfitzen.

Når kunder bestiller vinduer hos 
Rolfsted Vinduer ApS kan man 
blandt andet være sikker på at alle 
elementer er dansk producerede 
og CE-godkendte. Ligesom man 
kan være sikker på, at fabrikken 

kun bruger de allerbedste træ-
sorter. Eksempelvis kommer det 
anvendte fyrretræ fra udvalgte 
savværker, hvor træet vokser 
langsomt, og derfor har et meget 
højt kerneindhold.

--Ja og så kan man være sikker 
på, at vi er en virksomhed, der 
går meget op i kvalitet, personlig 
kundeservice og overholdelse af 
leveringstider, understreger Lars 
Corfitzen.  

ROLFSTED VINDUER 
I GLASKLAR SUCCES

Ferritslev-virksomheden omsætter som aldrig før og ordrebøgerne er fyldte

info@rolfstedvinduer.dk ·  Tlf. 65 98 19 21  ·   Stokløkken 6  ·  5863 Ferritslev Fyn

URETEK, med adresse i Nørre 
Åby og kendt som en af landets 
specialister inden for fundering 
og stabilisering, har foretaget en 
markant ændring på chefgangen.  
Firmaets tidligere administre-
rende direktør, Kent Steffensen 
har nemlig valgt at trække sig og 
overlade posten til Lars Erik Niel-
sen. 

Han er en mand med entreprenør-
branchen i blodet og som igennem 
mange år har beskæftiget sig med 
salg, ledelse og virksomhedsud-
vikling i flere byggevirksomheder.

Lars Erik Nielsen har i sit nye job 
ansvaret for både URETEK og sø-
stervirksomhederne GROWTEK 
og Dansk Sedumproduktion.
- Lars Erik Nielsen har stor er-

faring i at styre små og store 
projekter til succes, og i ham har 
vi fundet den direktør, som vi 
tror på, vil bringe URETEK og 
GROWTEK og Dansk Sedumpro-
duktion de næste skridt frem på 
markedet, siger Lars Egsvang, 
bestyrelsesformand i URETEK 
HOLDING.

MENNESKET 
I CENTRUM
Han oplyser endvidere, at besty-
relsen har store ambitioner med 
Lars Erik Nielsen ved roret og for-
venter, at han kan skabe vækst og 
nye arbejdspladser allerede i 2021.
Den nye administrerende direktør 
har allerede proklameret, at han 
vil sætte særligt fokus på de men-
neskelige ressourcer som omdrej-
ningspunkt for den videre succes.

- Jeg ser frem til at overtage an-
førerbindet. Det bliver min opgave 
at se på URETEK og GROWTEK 
og Dansk Sedumproduktion med 
nye, friske øjne og vurdere, hvor-
dan jeg bedst bidrager til udvik-
lingen, fortæller han.

- Mit største fokus vil være på 
medarbejderne. Jeg vil sikre 
mig, at alle på holdet bidrager til 
at spille hinanden gode og at alle 
ved, hvad der arbejdes hen imod. 
Med et stærkt hold skal vi gennem 
målrettet salg skabe øget synlig-
hed i hele Danmark, så vi bliver 
det naturlige førstevalg, siger 
Lars Erik Nielsen.

KLAR TIL 
NYT KAPITEL
I sine mange år som direktør og 

medejer har Kent Steffensen ført 
URETEK gennem en imponerende 
vækstrejse, der blandt andet re-
sulterede i hele fem gazellepriser 
i træk i virksomhedens tidlige 
år. Nu har han besluttet sig for at 
tage hul på et nyt kapitel i sit liv.

- De sidste to årtier har været en 
fantastisk rejse og udvikling med 
URETEK. Vi har præsteret nogle 
flotte resultater gennem årene, 
også på kundetilfredsheden, og 
det gør mig utrolig stolt at se til-
bage på. Nu har jeg valgt at prio-
ritere mere tid med min familie, 
og jeg er sikker på, at URETEK 
er i trygge hænder hos Lars Erik, 
som jeg ser frem til at samarbejde 
med i mit fortsatte virke som be-
styrelsesmedlem, siger Kent Stef-
fensen. 

DIREKTØR I URETEK 
GIVER STAFETTEN VIDERE

Kent Steffensen overlader nu posten som administrerende direktør til Lars Erik Nielsen, 
der er et kendt ansigt i entreprenørbranchen.

Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf: 70 20 33 01
www.uretek.dk
info@uretek.dk
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Trods en periode med adskillige 
nedlukninger grundet Covid19 
og usikre tider for mange virk-
somheder, så kan ledelsen i Rolf-
sted Vinduer ApS glæde sig over 
en forretning, der er sundere end 
nogensinde tidligere. Således 
blev 2020 et omsætningsmæssigt 
rekordår og de positive takter er 
fortsat ind i 2021. Rolfsted Vin-
duer henvender sig primært til 
tømrermestre og byggefirmaer.

--Ja, efter en årrække med inve-
steringer i nye moderne maskiner, 

omlægning fra tømrerfirma og et 
generationsskifte, har vi nu nået 
et yderst tilfredsstillende niveau, 
siger ejeren af Rolfsted Vinduer, 
Lars Corfitzen.

Der er flere årsager til Rolfsted 
Vinduers øjeblikkelige succes, 
men en af dem er blandt andet en 
markant investering i moderne 
CNC-maskiner, som gennem com-
puterstyring automatiserer pro-
cesserne.
--Og samtidig har vi lagt et stort 
arbejde i at leve op til de omfat-

tende nye energikrav til døre og 
vinduer. Det handler primært om 
vores træ-alu-vinduer energi A-
mærket.

Et arbejde, der nu er blevet god-
kendt af Teknologisk Institut, 
fastslår Lars Corfitzen.

Når kunder bestiller vinduer hos 
Rolfsted Vinduer ApS kan man 
blandt andet være sikker på at alle 
elementer er dansk producerede 
og CE-godkendte. Ligesom man 
kan være sikker på, at fabrikken 

kun bruger de allerbedste træ-
sorter. Eksempelvis kommer det 
anvendte fyrretræ fra udvalgte 
savværker, hvor træet vokser 
langsomt, og derfor har et meget 
højt kerneindhold.

--Ja og så kan man være sikker 
på, at vi er en virksomhed, der 
går meget op i kvalitet, personlig 
kundeservice og overholdelse af 
leveringstider, understreger Lars 
Corfitzen.  

ROLFSTED VINDUER 
I GLASKLAR SUCCES

Ferritslev-virksomheden omsætter som aldrig før og ordrebøgerne er fyldte

info@rolfstedvinduer.dk ·  Tlf. 65 98 19 21  ·   Stokløkken 6  ·  5863 Ferritslev Fyn

URETEK, med adresse i Nørre 
Åby og kendt som en af landets 
specialister inden for fundering 
og stabilisering, har foretaget en 
markant ændring på chefgangen.  
Firmaets tidligere administre-
rende direktør, Kent Steffensen 
har nemlig valgt at trække sig og 
overlade posten til Lars Erik Niel-
sen. 

Han er en mand med entreprenør-
branchen i blodet og som igennem 
mange år har beskæftiget sig med 
salg, ledelse og virksomhedsud-
vikling i flere byggevirksomheder.

Lars Erik Nielsen har i sit nye job 
ansvaret for både URETEK og sø-
stervirksomhederne GROWTEK 
og Dansk Sedumproduktion.
- Lars Erik Nielsen har stor er-

faring i at styre små og store 
projekter til succes, og i ham har 
vi fundet den direktør, som vi 
tror på, vil bringe URETEK og 
GROWTEK og Dansk Sedumpro-
duktion de næste skridt frem på 
markedet, siger Lars Egsvang, 
bestyrelsesformand i URETEK 
HOLDING.

MENNESKET 
I CENTRUM
Han oplyser endvidere, at besty-
relsen har store ambitioner med 
Lars Erik Nielsen ved roret og for-
venter, at han kan skabe vækst og 
nye arbejdspladser allerede i 2021.
Den nye administrerende direktør 
har allerede proklameret, at han 
vil sætte særligt fokus på de men-
neskelige ressourcer som omdrej-
ningspunkt for den videre succes.

- Jeg ser frem til at overtage an-
førerbindet. Det bliver min opgave 
at se på URETEK og GROWTEK 
og Dansk Sedumproduktion med 
nye, friske øjne og vurdere, hvor-
dan jeg bedst bidrager til udvik-
lingen, fortæller han.

- Mit største fokus vil være på 
medarbejderne. Jeg vil sikre 
mig, at alle på holdet bidrager til 
at spille hinanden gode og at alle 
ved, hvad der arbejdes hen imod. 
Med et stærkt hold skal vi gennem 
målrettet salg skabe øget synlig-
hed i hele Danmark, så vi bliver 
det naturlige førstevalg, siger 
Lars Erik Nielsen.

KLAR TIL 
NYT KAPITEL
I sine mange år som direktør og 

medejer har Kent Steffensen ført 
URETEK gennem en imponerende 
vækstrejse, der blandt andet re-
sulterede i hele fem gazellepriser 
i træk i virksomhedens tidlige 
år. Nu har han besluttet sig for at 
tage hul på et nyt kapitel i sit liv.

- De sidste to årtier har været en 
fantastisk rejse og udvikling med 
URETEK. Vi har præsteret nogle 
flotte resultater gennem årene, 
også på kundetilfredsheden, og 
det gør mig utrolig stolt at se til-
bage på. Nu har jeg valgt at prio-
ritere mere tid med min familie, 
og jeg er sikker på, at URETEK 
er i trygge hænder hos Lars Erik, 
som jeg ser frem til at samarbejde 
med i mit fortsatte virke som be-
styrelsesmedlem, siger Kent Stef-
fensen. 

DIREKTØR I URETEK 
GIVER STAFETTEN VIDERE

Kent Steffensen overlader nu posten som administrerende direktør til Lars Erik Nielsen, 
der er et kendt ansigt i entreprenørbranchen.

Tværvejen 6
5580 Nørre Aaby
Tlf: 70 20 33 01
www.uretek.dk
info@uretek.dk
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6720 er vores mest kompakte kassettemarkise 
der med sit afrundede design passer til de 
fleste facader. 

Denne model markise leveres med IO Somfy 
motor og fjernbetjening.

Markisen anvendes til terrasser og facader, hvor 
markisen er placeret frit på en væg samt ved 
forretninger hvor den lukkede kassette giver en 
flot og harmonisk facade. 

Stoffet/dugfarven fås i et udvalg af 120 
forskellige farver og mønstre, det betyder at 
den kan passe til alle former for huse.

Alle markisens dele er fremstillet i materialer 
som kræver minimal vedligeholdelse, men 
vigtigst af alt den er dansk produceret!

Svendborg 
Ole Rømersvej 61
5700 Svendborg 
Tlf.: 6222 4490
svendborg@farvexperten.dk 

Ringe
Gørtlervej 4 
5750 Ringe 
Tlf.:  6263 3014
ringe@farvexperten.dk

Odense
Klokkestøbervej 12
5230 Odense M 
Tlf.:  66147882 
odense@farvexperten.dk

www.farvexperten.dk

Markiser fra Acrimo

Markise 
model 6720 

300 cm x 260 cm - pris-eksempel

15.999 Vejl. udsalgspris 

26.329
-20% på andre 

markise modeller 
fra Acrimo

Vi kører ud på 
hele Fyn, måler op 
gratis og giver et 

uforpligtende 
tilbud

Werners Cykleri, der har base i 
Svendborg og ejes af Jakob Wer-
ner Petersen, er nu flyttet i nye og 
større lokaler på Glarmestervej 
14. 
--Ja, forretningen har tidligere 
været drevet fra privatadressen, 
men den går ikke længere. Vi har 
brug for at kunne lave en stor flot 
udstilling, så vi kan vise vores 

udvalg af cykler og tilbehør for 
kunderne, siger Jakob Werner Pe-
tersen.

Werners Cykleri har specialiseret 
sig i bredt udvalg af highend hver-
dags- og mountainbikecykler og 
diverse accessoires. Danskernes 
lyst til og interesse for at komme 
ud at cykle er steget betragteligt 

de senere år, hvilket har haft en 
direkte effekt på Svendborg-bu-
tikken.

--Ja, vi glæder os over et virke-
ligt godt salg. Specielt interes-
sen for Mountainbike-sporten er 
vokset betydeligt. Og i den for-
bindelse bliver den ny store trend 
El-mountainbikecykler. Den type 

cykler får vi flere og flere henven-
delser omkring, fortæller Jakob 
Werner Petersen, der har mere 
end 20 års erfaring med salg og 
reparation af cykler.
--Og så skal det nævnes, at jeg har 
en professionel indstilling til mit 
erhverv. Hvor god kundepleje og 
god service er i centrum, under-
streger han. 

CYKELBUTIK UDVIDER

Svendborg-firmaet Werners Cykleri har nu så meget vind i sejlene, 
at der er brug for større lokaler.

Glarmestervej 14  ·  5700 Svendborg
www.wernerscykelri.dk  ·  info@wernerscykelri.dkWerners Cykelri
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Servicemedarbejder Ringe

Medarbejder søges til morgenrengøring på hverdage
fra kl. 06:00 1 ½ time dagligt.

Opstart den 3. august
Ansøgning via hjemmeside www.clean-up.dk

eller på mail post@clean-up.dk
for yderligere oplysninger kontakt

Lars på tlf. 405 15 405

Servicemedarbejder Ringe

Medarbejder søges til morgenrengøring på hverdage
fra kl. 06:00 1 ½ time dagligt.

Opstart den 3. august
Ansøgning via hjemmeside www.clean-up.dk

eller på mail post@clean-up.dk
for yderligere oplysninger kontakt

Lars på tlf. 405 15 405

Vil du være vores nye kollega i Salon Offi  ce?
Hvis du har den fireårige uddannelse som frisør og har lyst �l at blive 
selvstændig i et velfungerende frisørfællesskab, hvor du ikke er bundet op på 
økonomiske omkostninger, men investerer med dig selv, vil vi meget gerne 
høre fra dig.
”Vi” er Shandie, frisørmester, og Maja, elev.
Vi forventer, at du har en bestående kundekreds, og at du brænder for 
frisørfaget og vil arbejde flere dage om ugen.
Vi har åben igen med corona- restriktionerne. Mød op med gyldig coronatest 
maksimalt 72 timer gammel fra testen er foretaget.
Hvis du vil være vores nye kollega, så skriv lidt om dig selv til 
shandie@stofanet.dk eller ring på 40 515405 for en aftale om et møde.

Salon Offi  ce:

• 50 kvadratmeter moderne salon
•   Seks betjeningsstole og to vaskepladser
•   Handicapvenlig indgang
•   Aircondi� on med en al� d behagelig temperatur
•   Blødt BWT-vand – mindre kemi- og vandforbrug
•   Massagestole � l ryggen
•   Udsøgte varme og kolde drikke samt gra� s wifi 
• Gra� s overvåget parkeringsplads

Juletiden nærmer sig!
Det vil sige, at vi går årets julefrokoster og festlige sammenkomster i møde.

Trænger du til at få håret frisket op inden de festlige begivenheder?
Shandie laver lige nu sine farvebehandlinger til 20% og vores elev Maja til

25%. Rabatten gælder fra d. 8/11 t.o.m d.8/12 2019
Så kom ind og få frisket dit hår op. Vi sørger for

varm kakao eller en specielt lavet lækker is kaffe og en dejlig julestemning.

De bedste hilsner Salon Office
Husk at følge med på salonens instagramside @salonofficeofficial, hvor der

vil komme inspiration, tilbud samt nyheder.

TVEDVEJ 199, 5700 SVENDBORG. TLF. 30463110

Husk at følge med på 
salonens instagramside 
@salonofficeofficial, hvor 
der vil komme inspiration, 

tilbud samt nyheder.

 29



30



Persienner 

Rullegardiner 

Lamelgardiner 

Afpassede tæpper 

Insektnet 

Væg-til-væg tæpper 

Linoleum 

Vinyl 

Laminatgulve 

Trægulve 
 

 

 

 

 

 

Vi forener saglighed og en stor grad af faglighed   
i målsætningen om kundetilfredshed. 

      Arne                  Per                       Jens                Henrik 

MMaasskkiinnffaabbrriikkkkeenn..ddkk  AAppSS  
MMaasskkiinnffaabbrriikkkkeenn..ddkk  AAppSS      Tværvej 23   5771 Stenstrup  
Mobil: 42 13 18 81    Tlf: 88 20 53 63  
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28 Ugeavisen svendborg Tirsdag 12. november 2019

   

iværksæTTeri go psykiaTri

erhverv
Michael Thorbjørnsen 
mith@faa.dk

Svendborg: Hvordan får man 
kunder? Hvad er min pris? 
Hvordan bruger jeg min 
tid bedst? Spørgsmålene er 

mange, når man skal star-
te op som selvstændig. Der-
for meldte Hanne Bourgeat 
sig til forløbet Power Up på 
Fremtidsfabrikken tilbage i 
marts måned.

En beslutning hun ikke var 
alene om. Sammen med 20 

andre sydfynske iværksætte-
re, valgte Hanne Bourgeat at 
tage skridtet mod livet som 
selvstændig.

- Jeg meldte mig, fordi jeg 
havde brug for sparring på 
min idé - og for at finde ud 
af, om livet som selvstændig 
var noget for mig, forklarer 
hun i en pressemeddelelse.

Sydfyn og iværksætteri
Fra kontoret på Fremtids-
fabrikken ved Jessens Mole 
møder projektleder i Med-
strøm, Jonathan Broch Ja-
cobsen, mange iværksættere. 
I alt er over 1100 iværksætte-
re indtil nu kommet gennem 
et af forløbene i Medstrøm, 
hvoraf de 275 kommer fra 
Sydfyn.

På spørgsmålet om hvilken 

rolle iværksætteri spiller for 
Svendborg og Sydfyn, lyder 
svaret i pressemeddelelsen:

- Vi møder mange iværk-
sættere på vores forløb, som 
både har et ønske om forme 
deres eget arbejdsliv og ska-
be noget godt for andre. Med 
Power Up bliver du skærpet i 
at gøre det til en virksomhed 
og ikke mindst i at forstå dig 
selv som virksomhedsejer, 
siger Jonathan Broch Jacob-
sen.

For Hanne Bourgeat var 
det især det at blive skarp 
på sit koncept og i stand til 

at pitche det overfor andre, 
som hun har taget med fra 
sig forløbet. Derudover har 
netværket med andre på 
samme stadie haft stor be-
tydning for udviklingen af 
Sydfynforlivet.dk

Sidste udkald
Projektet Medstrøm, som 
står bag Power Up er finan-
sieret af EU's Socialfond. 
Midlerne til projektet løber 
ud til august 2020, så det er 
derfor sidste chance for at få 
hjælp til opstarten af sin virk-
somhed.

Derfor lyder opfordringen 
fra Jonathan Broch Jacobsen:

- Meld dig til inden 20. no-
vember og få ti dages super 
professionel undervisning 
inden for de områder, som 
alle iværksættere skal forhol-
de sig til: Hvordan man får fat 
i kunderne og hvad skal det 
koste, for blot at nævne et par 
stykker. Derudover 1:1 spar-
ring med en forretningsud-
vikler, der hjælper dig med 
dine specifikke spørgsmål, si-
ger han i pressemeddelelsen 
og afrunder:

- Sidst, men ikke mindst 
får du også et netværk med 
andre iværksættere, der gi-
ver dig inspiration, støtte 
og mod til at tage de første 
skridt ud i livet som selv-
stændig.

1-2-3 startup
med iværksætterforløbet power Up fik Hanne 
bourgeat byggeklodserne til at komme i gang med 
sin virksomhed sydfynforlivet.dk. en side, der giver 
inspiration til natur, kultur og oplevelser på sydfyn.

Sundhed

Svendborg: Cirka 50 procent 
af alle, der har en psykisk syg-
dom, har også et misbrug, 
viser dansk forskning ifølge 
en pressemeddelelse fra Psy-
kInfo Region Syddanmark. 
Denne problematik kaldes 
for dobbeltdiagnose og har 
i mange år været en udfor-
dring for såvel psykiatriens 
personale som personalet i 
misbrugscentrene.

Tit falder mennesker med 
dobbeltdiagnoser mellem 

to stole, da hverken behand-
lingspsykiatrien eller mis-
brugsafdelinger har ment at 
kunne hjælpe, så længe beg-
ge problematikker er til ste-
de på samme tid. Således har 
mennesker med dobbelt-
diagnoser ofte været i risiko-
zonen for at blive "underbe-
handlet".

behandling og støtte
Overlæge og psykiater Hen-
rik Rindom, der har mange 
års erfaring med behandling 
af borgere med psykisk syg-

dom og misbrug, kommer 
til Svendborg onsdag 20. 
november kl. 19-21 på AOF 
Svendborg, Vestergade 23. 
Han vil komme ind på, hvor-
for nogle mennesker udvik-
ler en dobbeltdiagnose, og 
hvad der er en god støtte og 
behandling til disse menne-
sker.

Foredraget er arrangeret af 
AOF Svendborg og PsykInfo 
Svendborg. PsykInfo Region 
Syddanmark arrangerer med 
jævne mellemrum foredrag, 
film og udflugter, der hen-

vender sig til alle, der øn-
sker mere viden om psykisk 
sygdom og psykiske proble-
mer. Hvert halve år udkom-
mer deres arrangementska-
lender med arrangementer 
rundt om i hele regionen.

Arrangementet med Hen-
rik Rindom om dobbeltdiag-
noser koster 50 kroner, og du 
tilmelder sig hos AOF Svend-
borg på telefon 62 21 73 73 
eller via www.centerfyn.aof.
dk./exp

Misbrug og psykisk sygdom  
giver ekstra problemer

Hanne Bourgeat fik støtte og 
sparring, da hun ville etablere 
sig som selvstændig. Pr-foto

Per Springborg · T: 2988 7870

Vi kører på hele Fyn
og de omliggende øer!

SEMERE PÅ
WWW.OKKR.DK

Ring og aftal
tid til et gratis
hjemmebesøg!

Nye låger
–monteret på 1 dag

Forny dit køkken ved at udskifte
til DANSK-producerede låger,
skuffer, bordplader mv. Alt efter
mål – passer til ALLE køkkener

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-

RENOVERING
OK

Kjeld Haldkjær · T: 3070 7870

Maskinfabrikken.dk ApS

Maskinfabrikken.dk ApS – Tværvej 23 – 5771 Stenstrup – Tlf: 88 20 53 63 – www.maskin-fabrikken.dk

lever og ånder for
bearbejdning af alle former

for maskindele.

Maskinfabrikken dk ApS.
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SKØTT DØRE OG VINDUER
KUN I MAHOGNI HUSK: Mahogni er tørret og lagret,

derfor undgår vi revner, svind og vridninger.
derfor giver vi 5 års garanti på materialet!

Køb direkte og spar 30%

Males i alle
farver efter
dit ønske

Et firma i et og samme navn gennem 50 år og med dygtige
faglærte medarbejdere. Med stor erfaring giver vi den bedste
kvalitet og en garanti, der holder. Kom og se udstilling med de
rigtige varer til de rigtige priser. Kom selv og blive overbevist.

kendt

Inkl.moms Excl.Glas: Priseeer i mah

Dansk

produ
ceret

Alt tømrer- og snedkerarbejde
Tagarbejde, ombygning, nybygning, isoleringsarbejde. Jeg
kommer gerne selv og måler op og gir fast pris med eller uden
montering. Egne faste medarbejdere til isætning af døre og
vinduer fra opmålning til sidste liste

KVALITET FRA STARTTIL SLUT
MMMeeeeddd vveeennlig hilsen SØREN SKØTT

STOR RABAT i samarbejde med vores leverendører
Ellestedvej 24 - måre - 5853 Ørbæk

www.skott-vinduer.dk - tlf. 65 98 14 86
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Svendborg. PsykInfo Region 
Syddanmark arrangerer med 
jævne mellemrum foredrag, 
film og udflugter, der hen-

vender sig til alle, der øn-
sker mere viden om psykisk 
sygdom og psykiske proble-
mer. Hvert halve år udkom-
mer deres arrangementska-
lender med arrangementer 
rundt om i hele regionen.

Arrangementet med Hen-
rik Rindom om dobbeltdiag-
noser koster 50 kroner, og du 
tilmelder sig hos AOF Svend-
borg på telefon 62 21 73 73 
eller via www.centerfyn.aof.
dk./exp

Misbrug og psykisk sygdom  
giver ekstra problemer

Hanne Bourgeat fik støtte og 
sparring, da hun ville etablere 
sig som selvstændig. Pr-foto

Per Springborg · T: 2988 7870

Vi kører på hele Fyn
og de omliggende øer!

SEMERE PÅ
WWW.OKKR.DK

Ring og aftal
tid til et gratis
hjemmebesøg!

Nye låger
–monteret på 1 dag

Forny dit køkken ved at udskifte
til DANSK-producerede låger,
skuffer, bordplader mv. Alt efter
mål – passer til ALLE køkkener

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-

RENOVERING
OK

Kjeld Haldkjær · T: 3070 7870

Maskinfabrikken.dk ApS

Maskinfabrikken.dk ApS – Tværvej 23 – 5771 Stenstrup – Tlf: 88 20 53 63 – www.maskin-fabrikken.dk

lever og ånder for
bearbejdning af alle former

for maskindele.

Maskinfabrikken dk ApS.
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Flagvinduer
Priseks.
100x120 cm

2.200,-
Topstyret
vinduer
m. natsikring.
Priseks. 100x110

cm1.200,-

Bondddd
vinduuuu
med 6666 fe
prisekkkks.

1.55555
Tophhhhæ
Prisekkks.
100x100000

Fra 9999

ter

SKØTT DØRE OG VINDUER
KUN I MAHOGNI HUSK: Mahogni er tørret og lagret,

derfor undgår vi revner, svind og vridninger.
derfor giver vi 5 års garanti på materialet!

Køb direkte og spar 30%

Males i alle
farver efter
dit ønske

Et firma i et og samme navn gennem 50 år og med dygtige
faglærte medarbejdere. Med stor erfaring giver vi den bedste
kvalitet og en garanti, der holder. Kom og se udstilling med de
rigtige varer til de rigtige priser. Kom selv og blive overbevist.

kendt

Inkl.moms Excl.Glas: Priseeer i mah

Dansk

produ
ceret

Alt tømrer- og snedkerarbejde
Tagarbejde, ombygning, nybygning, isoleringsarbejde. Jeg
kommer gerne selv og måler op og gir fast pris med eller uden
montering. Egne faste medarbejdere til isætning af døre og
vinduer fra opmålning til sidste liste

KVALITET FRA STARTTIL SLUT
MMMeeeeddd vveeennlig hilsen SØREN SKØTT

STOR RABAT i samarbejde med vores leverendører
Ellestedvej 24 - måre - 5853 Ørbæk

www.skott-vinduer.dk - tlf. 65 98 14 86

BYGNINGSSNEDKERIA/S

CE-godCE-godkendt

DREJNING SVEJSNING OG 
MONTAGE

REPARATION OG 
SERVICE

FRÆSNINGDREJNING

Skal båden op 
eller i…
- det klarer vi!

Kraner fra 48
til 115tm
(60t mobilkran)

Vi bakser og 
flytter alle  
typer opgaver

KDC Kraner har en bred erfaring 
indenfor specialtransport med alt 
fra flytning af legehuse, transport 
af skulpturer, hejs af elementer og 
tagpap, til transport af containere, 
skurvogne, pavilloner og mobilehome. 
Der iblandt også særtransport af 
bredt,langt, højt, tungt og farligt gods.

Skal båden op eller i…
- det klarer vi!

Vi bakser og flytter alle  
typer opgaver

Kraner fra 48 til 115tm

SPECIALTRANSPORT

BÅDTRANSPORT

MASKINTRANSPORT

KRANOPGAVER

Skal båden op 
eller i…
- det klarer vi!

Kraner fra 48
til 115tm
(60t mobilkran)

Vi bakser og 
flytter alle  
typer opgaver
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NY ERHVERVSAFDELING 
I SVENDBORG

WWW.DAVIDSEN.AS ALT TIL BYGGERI

Aalborg

Aarhus

Vejle

Fredericia

Odense Ringsted

Albertslund

Karlslunde

Venslev

Nuuk

Kolding

Haderslev

Rødekro

Høruphav

Toftlund

Vejen

Billund

Brørup

Nr. Nebel

Grindsted

Vojens

Langeskov

Svendborg

Davidsens Tømmerhandel A/S
Erhvervsafdeling
Grønnemosevej 26
5700 Svendborg
TLF. 7412 8010

Davidsen er en lokalforankret virksomhed med salgssteder over hele 
Danmark. Gennem mere end 75 år har vi levet af godt købmandskab samt 
høj service og udviklet forretningen gennem dialogen med vores kunder. 

Vi arbejder ihærdigt for at gøre kundernes hverdag lettere og 
hele tiden skabe noget nyt og spændende, der forbedrer 
oplevelsen og styrker samarbejdet. Vi har et bredt sortiment 
og Fyns bedste logistik indenfor levering af byggematerialer.
 
Vi glæder os til at møde jer i vores nye erhvervsafdeling på 
Grønnemosevej 26 eller online på www.davidsen.as


