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Du kan nu købe en Sprinter 315 CDI 4325 chassis med 150 HK. 
Bilen er opbygget med letvægtskasse: 4200 mm lang x 2213 mm høj 

x 2195 mm bred. Den har fjernbetjent lift og sidedør, 2 loftslamper i 

kassen, surringsskinner på side/front samt spoiler på taget.

En Mercedes Sprinter er som standard udstyret med klimaanlæg, 

oliefyr med timer, servicecomputer (40.000 km intervaller), el-ruder, 

el-spejle med varme, ESP, ABS, bremseassistentsystem, elektronisk 

bremsekraftfordeling, førerairbag og den nyeste generation af økono-

miske, lydløse CDI motorer.

Vi tilbyder også bilen med andre km tal og løbetider på leasing. Kon-

takt os for yderligere informationer.

PÅ LAGER TIL OMGÅENDE LEVERING!

Sprinter 315 CDI ServiceLeasing ekskl. moms 

fra 4.800 kr. / md

*Baseret på nuværende renteniveau og etableringsomk. på 3.500 kr. ekskl. moms. Løbetid 60 mdr., 
km-forbrug 20.000 / år. Udbetaling på 20%. Ydelsen omfatter både service, reservedele, olie, slidre-
perationer og syn, ekskl. dæk. En positiv kreditvurdering er en forudsætning. Leasingaftale kun via 
Mercedes-Benz Finans. Ret til ændringer forbeholdes. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Sprinter med 
letvægtskasse og lift. 

P. Christensen A/S
Odense: 6395 3900 - Kolding: 7634 7800 - Haderslev: 7452 5510 - Padborg: 7467 1919 - www.pchristensen.eu



Ingen emner for store 

Med en håndværksmæssig ud-
dannel se som maskinarbejder 
og værktøjsmager, skal han 
fremover stå for vores maskin-
afdeling. Samtidig flyttes ma-
skinafdelingen så vi får plads 
til en ny særskilt afdeling hvor 
vi kan bearbejde rustfrit alu-
minium. Det er et nyt område, 
vi forventer os meget af, for-
sætter Søren Møller.
     
Apopros stort, så kom vores 5 
tons traversekran på overar-
bejde da vi skulle løfte stativet 
til en ny støbeform, som bliver 
til verdens største vindmølle-
vinge, på verdens største vind-
mølle.  Så vi påtager os gerne 
meget store og tunge opgaver.  

SM Staal Aps · Finlandsvej 9a · 5700 Svendborg 
Tlf. 72 45 41 01 · kontakt@smstaal.dk · www.smstaal.dk

SM Staal oplever i øjeblikket en god vækst.  Derfor har Direktør Søren Møller  
den 28 januar indgået kompagniskab med Søren Graadyb

Også udviklingsopgaver ender 
hos os. Vores moderne compu-
terstyrede CNC fræsere har 
netop fræset et fjernbetjenings-
hus i aluminium som skal ind-
gå i et eksklusivt Hi-fi anlæg. 

Satser på bredden

Hvor flere og flere vælger at 
specialisere sig, har vi valgt 
at gå den anden vej og brede 
os. Vi påtager os alt fra en-
kelstyk arbejder til decideret 
serieproduktion. Vi er hurtige 
til at omstille os og tager ofte 
presserende hasteopgaver. Vi 
arbejder lige godt ud fra fær-
dige tegninger, som håndteg-
nede skitser hvor der ofte skal 
improviseres en del.    

Vores 4 at’er:
● At gøre en forskel inden for  
 fremstilling og service
● At levere høj kvalitet  
 til tiden
● At være den man ringer  
 til når man har brug  
 for en alternativ løsning
● At være ærlig, også i  
 presset situationer

ERHVERV FYN
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Ole Vestergaard · Grøn Service ApS 
Mejerivejen 25 · 5290 Marslev 

Tlf. 21 43 51 20 · www.groenservice.dk · info@groenservice.dk

Vi gør dit græs  
lidt grønnere
Græs er en hel videnskab, hvis man som Ole 
Vestergaard lever af, at gøre folks græsplæner 
lidt grønnere. Vi startede i 1998 og servicerer 
hele Fyn  

Store græsplæner kræver specialviden og pleje. Derfor råder 
vi over det rette materiel til behandling af græsplæner. Vi ser-
vicerer primært den offentlige sektor og større anlægsgartnere, 

med behandling af store græs, parker, golf og fodboldbaner. Men 
vi omlægger og behandler naturligvis også private haver. 

Nedfældning og dybdeluftning

Vi er vist nok de eneste som udfører nedfældning af gødning 
i en og samme arbejdsgang på boldbaner. Ved et toårig forsøg 
ved Langeskov Kommune fandt vi en væsentlig reducering af 
ukrudt ved denne metode. 
Gødningen kommer helt ned til græssets rodnet, forbi det i over-
fladen liggende ukrudtsrodnet. Her giver  gødning en græs set et 
vækst boost, der gør den stærkere end ukrudtet.  Meto   den har 
også vist sig velegnet ved eftersåning og ned fæld ning af græs-
frø, da det kommer ned i rodnettet. Spiringsevnen bliver forøget 
op til 70% i modsætning til de godt 30% som opnås ved alminde-
lig såning. En yderligere ikke væsentlig fordel, er at banerne er 
fuldt brugbare umiddelbart efter behandlingen. 
En meget brugt fodboldbane bliver trådt ned med tiden. Ved 
hjælp af Vertidrain udføres en dybdeluftning af græsarealet. 
Spyd, der kan gå helt ned i 40 cm, vipper undergrunden, og løf-
ter jordlaget. Det gør banen blød og lækker at spille på igen.
Vi kommer altid gerne ud og giver et seriøst tilbud på netop dit 
græsprojekt slutter Ole Vestergaard. 

Referencer

Odense Kommune 
Nyborg Kommune 

Vejle Kommune 
Kerteminde Kommune 
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En god oplevelse  
– mere end bare blomster

Vi er en specialbutik i brugs-
kunst og eksklusive gaveartik-
ler og har desuden et bredt ud-
valg indenfor vin, øl, chokolade, 
te, kaffe og andre delikatesser. 
Folk som handler hos os, skal 
ha’ en rigtig god oplevelse i bu-
tikken, men også når de kom-
mer hjem, så derfor lægger vi 
meget stor vægt på at varernes 
kvalitet er i orden og på at gi’ den 
gode service, fortæller Heidi.

Løsninger  
til erhvervslivet
Vores kunder tæller både priva-
te og erhverv, bl.a. GOG Svend-
borg TGI, Maersk Training 
Centre, Skårup Seminarium og 
SIMAC. Mange virksomheder 
har set fordelen ved at vi kan le-
vere alt fra ugens buket over vin- 
og firmagaver til beplantninger 
og kunstige træer og planter. 
Vi tager ofte ud til kunden som 

rådgiver og kommer her med 
forslag til kreative løsninger, 
som alle tager udgangspunkt i 
kundens ønsker og behov. Yder-
ligere er vi tilknyttet blomster-
kæden Interflora, og tilbyder ad 
denne vej at sende blomster, vin 
og chokolade over hele landet.

Blomster

Som blomsterforretning tilby-
der vi selvfølgelig også alle for-

mer for plantearrangementer 
og blomsterbinderi til bryllup, 
begravelse, receptioner osv. så 
mulighederne er mange afslut-
ter Heidi

Blomsterhjørnet · Østergade 1 · 5881 Skårup · Tlf. 62 23 23 69 · post@blomsterhjornet.dk · www.blomsterhjornet.dk

Blomsterhjørnet
mere end bare blomster

For indehaver Heidi Strandgaard ligger det meget på sinde at hendes butik er mere end bare blomster, 
og udvalget af vin, chokolade, kaffe og andre spændende delikatesser er stort hos Blomsterhjørnet
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Nyt professionelt netværk 
på Østfyn
Den lokale tegnestue 
SUNKE + DYDENSBORG, 
der i december 2007 
vandt arkitektkonkur-
rencen »Lyset Over 
Kerteminde«, er ini-
tiativtager til et nyt 
professionelt netværk 
på Østfyn

SUNKE + DYDENSBORGS 
primære aktivitetsområder er 
erhvervs- og boligbyggeri samt 
diverse renoveringsprojekter. 
»En stilistisk fællesnævner 

er, at vi bygger nyt på en 
måde, der er loyal overfor det 
i forvejen eksisterende miljø«, 
fortæller indehaver Anders 
Sunke. »Netop nu er vi i færd 
med at etablere et professio-
nelt netværkssamarbejde, der 
inkluderer Kerteminde Kom-
mune og en lang række øst-
fynske håndværksvirksom-
heder. Via det ny netværk vil 
man være opdateret med den 
seneste information om det 
ny bygningsreglement, ener-
giberegning og meget mere. 
Et centralt element for os er 
selvfølgelig, at vi vil kunne 
tilbyde arkitekturhjælp om-
kring udarbejdelse af skitse- 

og projektforslag. SUNKE + 
DYDENSBORG ønsker at 
skabe et aktivt forum for pro-
fessionelle samarbejdspart-
nere i byggebranchen. Det 
første fyraftensmøde holdes i 
august.«   

Nyskabende arkitektur i 
pagt med historien

»38 arkitektfirmaer og tegne-
stuer bød ind på konkurren-
cen »Lyset Over Kerteminde«, 
og fem samarbejdskonstellati-
oner gik videre til den egentli-
ge konkurrence, som vi altså 
vandt«, siger Anders Sunke. 
»Indtil Kertemindes samlede 
kommunalplan er klar i 2009, 

vil SUNKE + DYDENSBORG 
være en af de primære råd-
givnings- og sparringspart-
nere i implementeringsfasen 
omkring de konkrete ret-
ningslinjer for den ny arkitek-
turpolitik, kommunen har i 
støbeskeen.«

Vejlebæksvej 119 A · 5300 Kerteminde · Tlf. 63 32 60 11 · Mobil 30 13 99 27 · info@sunke-d.dk · www.sunke-d.dk

SUNKE DYDENSBORG Tegnestue ApS+ 

FOCUS KERTEMINDE

VVS 

Møbelpolstrer René 
Maaløe

Polstring af møbler · Hynder til båd og camping

Tlf. 64 83 17 00 · Mobil 23 35 89 15
Bogensevej 166 · 5471 Søndersø

Medlem af landslauget
for tapetserer og dekoratører

ERHVER VSLØSN INGER

it-mark ApS · Skovvangsvej 8 · 5550 Langeskov · tlf. 63 11 01 03 · www.it-mark.dk

Netværk

Hjemmesider

Server

Backup

Hosting

PC’er og bærbare

I juni 
har vi 
focus på 
Assens
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Nye kursustilbud  
med 
gennemførselsgaranti

»Som en helt ny service til virksomheder og kursister har vi med 
virkning fra den 1. august i år indført gennemførselsgaranti på 
vores åbne kurser i dagtimerne«, fortæller uddannelsesleder Kim 
Tværgaard Larsen. »Det betyder helt konkret, at alle involverede 
parter omkring et kursusforløbs gennemførelse nu kan regne 
100% med, at deres planlægning holder.«

Intro-kurser til sosu-uddannelserne 

»På vores afdelinger i Nyborg og Kerteminde er vi – via www.janusin-
tegrator.dk  – i fuld gang med etableringen af en række intro-kur-
ser til sosu-uddannelserne. Intro-kur ser til sosu-uddannelserne 
foregår i et samarbejde mellem, Janus Integrator, de fynske 
kommuner, jobcentre og sosu-uddannelser. Formålet med de nye 
kurser er at indsluse flere af de elever, der ellers ville have svært 
ved at klare et ordinært sosu-forløb, i uddannelsessystemet. På 
den måde øges antallet af hænder på sosu-området, og flere får 
mulighed for at tage en erhvervsuddannelse med efterfølgende 
mulighed for en karriere i sundhedssystemet. Med dette initia-
tiv markerer vi en udvidelse af de aktiviteter, der allerede fore-
går i Odense og Svendborg.«

Flere FVU-fag

»Efter i længere tid at have gennemført FVU-forløb i dansk har vi 
med virkning fra august fået mulighed for at tilbyde flere fag.  
Det medfører en fordobling af FVU-fagene, idet vi nu – udover 
dansk og matematik – også kan tilbyde FVU-forløb i engelsk og 
it.« 

Virksomhedshold kan oprettes nu

»Vi kan allerede nu tilbyde at oprette virksomhedshold i alle 
FVU-fag – dansk, matematik, engelsk og it. Undervisningsfor-

løbene er af 40-80 lektioners varighed og kan afvikles, når det 
passer i virksomhedernes planlægning. En del af virksomheder-
nes lønudgifter i kursusperioden kan refunderes via SVU-ord-
ningen - Statens Voksenuddannelses Støtte. Selve kursusdel-
tagelsen er gratis – både for virksomhederne og de deltagende 
medarbejdere.« 

FVU for forældre

»Tietgen KompetenceCenter af vikler via Janus Integrator også 
FVU-kurser i samarbejde med en række lokale folkeskoler og 
andre skoler. I dette forum er undervisningen målrettet foræl-
drene med henblik på at give dem et basalt kundskabsmæssigt 
brush-up på et tidspunkt, hvor de er topmotiverede, idet de mø-
der de faglige udfordringer i forbindelse med deres børns skole-
gang. Denne FVU-undervisning afvikles i aftentimerne, så den 
er forenelig med et moderne arbejds- og familieliv.«   

Alle er velkomne

»Hvad enten man har børn i den skolepligtige alder og gerne 
vil kunne hjælpe dem med lektierne, eller man befinder sig på 
en virksomhed, hvor en gruppe medarbejdere har behov for at 
komme på kursus, er løsningen lige ved hånden. Alle interes-
serede er velkomne til at kontakte Tietgen KompetenceCenter/
Nyborg-Kerteminde Handelsskole og kursussekretær Hanne 
Dam Nielsen for nærmere information.« 

Tietgen KompetenceCenter/Nyborg-Kerteminde Handelsskole introducerer med virkning fra næste 
sæson en serie nye spændende initiativer – heriblandt gennemførselsgaranti på åbne dagkurser 
og en fordobling af antallet af FVU-fag  

Tietgen KompetenceCenter · Nyborg-Kerteminde Handelsskole
Ringvej 3 - 5800 Nyborg · Tlf. 65 45 27 03 · hdni@tietgen.dk · www.tietgen.dk



8 · ERHVERV FYN MAJ 2008

 ERHVERV FYN

✓ Tampontryk
✓ Offsettryk
✓ Varmepræg
✓ Tryk på plast,
 metal m.m.

Skandinavisk maskin agentur ApS

Rønninge Bygade 23
Rønninge

5500 Langeskov

Tlf. 65 38 33 33

»SHAPE« er navnet på den 
nye skalstol fra Fredericia 
Furniture.
Stolen er designet af Sussan-
ne Grønlund, som bevidst la-
ver møbler med funktion.
Således er træskalstolen rund 
og blød i formerne, og den sig-
nalerer både styrke, lethed, 
fleksibillitet og siddekomfort.

Oplev den nye »SHAPE« hos 
Bolighuset Lindegaard Poul-
sen i Odense, hvor den præ-
senteres i Fredericia Furni-
ture studiet samt i smagfulde 
miljøer i erhvervsafdelingen. 

Shape
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Markedets bedste service

I kraft af en fælles 
baggrund fra den 
autoriserede bil-
branche og mange 
års erfaring fra nogle 
af Danmarks største 
bilimportører tilbyder 
indehavere og med-
arbejdere hos Fynbo 
Biler A/S markedets 
bedste service

»Hos Fynbo Biler har vi mange 
kompetencer i spil«, fortæller 
indehaver Bo Jessing. »Ken-
neth Lillelund og jeg overtog 
virksomheden i januar 2007, 
og frem til i dag har vi udvidet 
dens aktivitetsområder med 
bilsalg og klargøring. Fynbo 
Bilers syv ansatte, der er for-

delt på værksted, klargøring, 
salg og administration, kom-
mer med andre ord hele akti-
vitetspaletten rundt.« 

Biler for enhver smag

»Den ene side af Fynbo Bilers 
hovedaktiviteter er salg af 
nye biler samt nyere brugte 
biler af alle mærker. Vi er 
specialister i franske biler 
som Peugeot og Citroen, idet 
flere af vores medarbejdere 
via tidligere ansættelser hos 
autoriserede forhandlere kan 
trække på en stor portion vi-
den og erfaring. En anden stor 
salgsaktivitet er tyske biler 
som VW, Ford og Opel. Med 
hensyn til parallelimport af 
biler medvirker Fynbo Biler i 
et professionelt internationalt 
forhandlernetværk. Så godt 
som alle vores biler impor-
teres fra udlandet. Herved 
får kunderne mere for deres 
penge – typisk i form af at-
traktivt ekstraudstyr. Vi kan 
tilbyde biler for enhver smag 
og pengepung. Prismæssigt 
spænder vi fra en Ford Mon-
deo til 60.000 kr. til en VW 
Tuareg til 680.000 kr.«   

Optimal service  
og kvalitet

»På værkstedssiden er Fynbo 
Biler medlem af Automesterkæ-
den. Vores værksted er udstyret 
med alle moderne faciliteter. 
Derudover råder Fyn bo Biler 
over eget klargøringsværksted, 
der er åbent for alle. Via vores 
medlemskab af Automester-

kæden deltager medarbejderne 
løbende i diverse former for op-
kvalificerende efteruddannel-
se.Med hensyn til det tekniske 
gås værkstedets faciliteter og 
arbejdsgange jævnligt efter i 
sømmene med det formål at 
sikre optimal service og kvali-
tet til glæde for vores kunder. 
Her midt i maj har vi besøg af 
Teknologisk Institut.« 

Erhvervsleasing  
af nye biler

»Fynbo Bilers kundekreds be-
står for 90 procents vedkom-
mende af private. Imidlertid 

Fynbo Biler A/S · Industrivej 7 · 5550 Langeskov · Tlf. 70 23 13 50 · info@fynbobiler.dk · www.fynbobiler.dk

er erhvervsområdet netop nu 
i kraftig vækst. Til dette seg-
ment kan vi tilbyde en række 
attraktive leasingaftaler på 
nye biler. Leasingbilerne spæn-
der fra direktionsvogne til 
vare- og håndværkerbiler, og 
kundegruppen på dette spe-
cialområde omfatter alle slags 
små og mellemstore virksom-
heder.«

Kunder over hele landet

»Fynbo Biler er centralt pla-
ceret i landet. Herfra er der 
kun halvanden times kørsel 
til henholdsvis København, 
Århus og Flensborg. Vi har til 
huse meget tæt på motorvej 
E20, og derfor er det utroligt 

let for vores kunder at finde 
frem til os. Sammen med den 
elektroniske kommunikation 
er det en væsentlig grund til, 
at vores store kundegruppe 
rent geografisk er fordelt over 
hele landet.«
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To struktører der  
godt tør tage fat… 
T.B Huse er et mindre 
entreprenørfirma,  
som startede da  
Ole Barkholt afslut-
tede sin kloakmester-
eksamen og dannede 
firmaet T.B. Huse, med 
henblik på at bygge 
færdige bjælkehuse 

Det stod dog ret hurtigt klart 
at grundlæggende entreprenør-
arbejde inden for såvel anlæg 
som byg skulle blive firmaets 
hovedbeskæftigelse.
Ole Barkholt og Yvonne Lem-
ming driver sammen firmaet, 
og privat danner de par. Ole 
Barkholt har mere end 16 års 
erfaring indenfor byggebran-
chen. Yvonne Lemming er op-

rindelig bogholder, men har 
nu kastet sig over mandefaget 
som struktør. Den stigende 
mekanisering, har gjort at 
det ikke længere er så fysisk 
hårdt, så flere og flere kvin-
der vælger denne uddannelse. 
Vi udfører alle former for en-
treprenørarbejde i beton, ele-
mentmontager, kloakerings-
opgaver, belægningsopgaver,  
kabelarbejder og renoveringer.  

Fra Stauning til  
flyveplads

Siden starten i 2006 har opga-
verne været mange og meget 
forskelligartede.  Odense luft-
havn var en af de store opga-
ver med bygning af 1450 m2 
industriværksted  samt parke-
ringsplads på 1800 m2, mens 
understøtningen af Staunings 
fødehjem har været blandt de 
mere specielle opgaver. Vi har 

dog også udført mere alminde-
lige opgaver såsom belægning, 
gårdhavemiljøer, mindre til-
bygninger samt nybyggeri.

Småt er godt

Vi har som en af de første netop 
investeret i en Mini rendegra-
ver der er helt unik ved både 
at kunne  grave og flytte jord. 
Samtidig er den ikke større end 
at den kan transporteres på en 
anhænger, hvilket gør at vi al-
tid kan komme hurtigt frem til 
en ny opgave.  Endelig er den så 
kompakt at den snildt kan kom-
me ind alle de steder hvor en stor 
rendegraver ofte må give op.  
Vi bygger vores virksomhed på 
tillid og kvalitet, så kunden, 
privat som erhverv, altid får en 
stærk samarbejdspartner i os. 
Lad os give et kvalificeret bud 
på din næste opgave eller total-
entreprise.

T.B. Huse Aps 
Brabækvej 110

5550 Langeskov  
Tlf. 51 52 10 25 
ob@tbhuse.dk 

www.tbhuse.dk
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Anlægsgartner/skovtekniker

Birkebjergvej 96 · 5380 Dalby
Mobil 20 42 43 89 · Tlf. 65 32 28 70

Anlægsgartner/skovtekniker

· Haveanlæg
· Omlægning af gamle haver
· Vedligeholdelse af grønne arealer
· Flise og stenarbejde
· Vand i haven
· Træfældning og beskæring
· Snerydning og saltning
· Gode råd og ideer

Vi bygger grønt med garanti
Vi arbejder både for private  
og erhverv

SUCCESFULDT MINIMOSTERI
Åbningstider: Lørdage og søndage kl. 10.00-15.00 

Quickboden med posede varer er altid åben

Lille Salbyvej 54· 5370 Mesinge

Tlf. 65 34 24 25· Mobil 22 50 67 38
info@nybrofrugt.dk· www.nybrofrugt.dk

NYBRO FRUGTPLANTAGE



KC Kontrol – et alsidigt  
sikkerhedsfirma

Med godt og vel 50  
ansatte er KC Kontrol 
et landsdækkende  
firma. Blandt det 
fynske sikkerheds-
selskabs specia-
ler er hundevagt, 
byggeplads vagt,  
butikskontrol,  
prøvekøb og diverse 
aktiviteter under  
fællesbetegnelsen 
privatdetektiv

»KC Kontrol er landsdækken-
de, og det betyder, at vi som 
virksomhed har en størrelse, 
hvor vi har kapacitet til at løse 
alle opgavetyper indenfor fa-
get«, fortæller indehaver Ken-
neth Clausen. »KC Kontrol er 
ISO 9001:2 000 godkendt, og 
herved garanteres kunden, at 
vi ydelsesmæssigt befinder os 
i den kvalitative topklasse. KC 
Kontrol er godkendt af Dansk 
Standard og af Sikkerheds 
Branchen til at løse de opga-
ver, kunden ønsker udført.«

Specialiserede  
sikkerhedsfolk  

»KC Kontrol fokuserer meget 
på uddannelse af medarbej-
dere til varetagelse af sikker-
hedsopgaver på byggepladser 

og andre opsynskrævende 
lokaliteter – heriblandt fa-
brikker, elværker, lagre, for-
brændingsanlæg og olieraf-
finaderier. De medarbejdere, 
der varetager disse betroede 
opgaver, har alle gennemgået 
den lovpligtige vagtuddannel-
se og er herudover godkendt 
af rigspolitichefen.« 

Målrettede kursusforløb

»Et aktuelt uddannelsestilbud 
til vores ansatte er målrettet 
byggepladskommunikation. 
Et afgørende element i fore-
byggelsen af uheld ligger ofte 
i, at vagter, entreprenører 
og håndværkere er på bølge-
længde og taler samme sprog. 
For at imødekomme vore kun-
ders ofte meget specialise-
rede sikkerhedsbehov kan de 
være med til at forme vores 
udsendte medarbejderes kom-
petencer gennem afholdelse 
af kurser og videreuddannel-
sesforløb.«

Butikskontrol 

»Prøvekøb er en populær ser-
viceydelse i detailbranchen. 
På dette specialområde kan 
KC Kontrol trække på nogle 
meget dygtige folk, der har 
specialiseret sig i netop denne 
disciplin. Eksempelvis kan en 
tøjforretning gennem prøve-
køb sikre sig, at dens perso-
nale optræder serviceminded 
og korrekt overfor kunderne. 
Vi løser også andre overvåg-

ningsopgaver, der f.eks. har 
til formål at indkredse og af-
sløre en virksomheds kilde til 
svind eller andre former for 
bedrageri.«  

Virksomhedsvagter

»På virksomhedsområdet til-
byder vi flere forskellige for-
mer for vagttjeneste. Hunde-
vagttjenesten runderer typisk 
på fabrikker, i lagerbygninger 
osv. Servicevagten, der er uni-
formeret, servicerer både kun-
der og personale og søger hele 
tiden for at sikkerheden er i 
top. Fastvagttjenesten er en 
populær løsning på fabrikker 
og i større virksomheder. En 
fastvagt søger for, at alt fun-
gerer, som det skal og holder 
opsyn med specielle værdier. 
Portvagten sørger for, at al 
virksomhedens ind og udgå-
ende fragt kontrolleres. Han 
udformer endvidere fragt-
breve, passer telefon og tjek-
ker løbende virksomhedens 
område, så ingen uvedkom-
mende får adgang. Recepti-
onsvagten står for en udvidet 
form for portvagt, der bruges 
af firmaer med et udtalt be-
hov for optimal sikring. Vores 
store udbud af løsningsmodel-
ler matcher stort set alle sik-
kerhedsbehov«, afrunder Ken-
neth Clausen. »Besøg vores 
hjemmeside, se hvad vi kan, og 
kontakt os for et uforpligtende 
tilbud. Alle er velkomne.«

KC Control · Cikorievej 100 · 5220 Odense SØ · Mobil 28 29 71 56 · kc.kontrol@mail.dk · www.kc-kontrol.dk
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Lykra-skilte er i rivende udvikling og åbner snart 
i nye store lokaler på Odensevej 44, Langskov

 
Vi designer, printer ud og monterer.

lykra-skilte.dk

Odensevej 44       5550 Langeskov
Tlf. 20252680     Fax 65383760
Mail: lykra@mail.dk

Husk:

Munkebo RENGØRING
Tlf. 65 39 18 88 · Mobil 40 97 12 72
info@munkebo-rengoring.dk
www.munkebo-rengoring.dk

A
p

S

Munkebo Autoservice
PÅ FORKANT MED UDVIKLINGEN

Fjordvej 110 · 5330 Munkebo
Tlf. 65 97 46 07 · info@munkeboautoservice.dk

www.munkeboautoservice.dk

Landbrug - Transport - Entreprenør

MOGENS SCHACK

Kertemindevejen 46 · 5290 · Marslev · 40 37 30 87
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it-mark ApS Blangstedgårdsvej 1 Tlf.  +45 63 11 01 03

www.it-mark.dk · info@it-mark.dk DK-5220 Odense SØ Fax  +45 63 11 04 02

Vi passer din 
     virksomheds it

It-marks kerneforretning er pasning af virk-
somhedernes it. Både i dagligdagen og når 
der er brug for ekstra kompetencer f.eks. 
omkring udvikling og nyindkøb, er it-mark 
en kompetent sparrings- og samarbejds-
partner.

It-mark ApS er certificeret hos Microsoft 
som Small Business Specialist. Fra 2008 
er firmaet – som landets eneste it-virksom-
hed – udnævnt til guldpartner hos ZyXEL. 
Alle medarbejdere er uddannede it-folk. I 
kraft af deres forskellige kompetencer kan 

it-mark levere service og knowhow indenfor 
et vidtspændende felt. Blandt disse er salg 
af servere og arbejdsstationer samt host-
ing og service.
It-mark ApS har kørende teknikere over 
hele Danmark, som klarer opgaver indenfor 
netværk, backup, hjemme- og fjernarbejds-
pladser samt sikkerhed.
It-mark ApS er en kvalificeret samarbejds-
partner for alle virksomhedstyper. Firmaet 
vækster stabilt, og indenfor det sidste år 
er medarbejderstaben vokset fra tre til ni 
ansatte og fortsætter.

“Vi taler dansk  
med vores kunder
og it-sprog med 
eksperterne.

Hostede serverløsninger
Mange virksomheder lejer i dag serverkapacitet eks-
ternt. Serveren, som medarbejderne kobler på, står 
rent fysisk et andet sted i Danmark, og folk oplever ingen  
forsinkelser eller andre negative konsekvenser af dette. 
Man betaler en fast leje, som inkluderer samtlige licenser, 
opdateringer og daglig backup. It-mark har hosting-
kunder over hele Danmark samt i Kina og Grønland.

Hjælpen er altid nær
Uanset hvor på kloden vores kunder befinder sig, kan 
vi løse it-opgaver via fjernsupport. Det eneste, der 
kræves, er en internetforbindelse. Kunden går ind på 
vores hjemmeside og indtaster en kode. Herefter over-
tager vi kontrollen med computeren og løser opgaven.  

På forkant med sikkerhed og backup
Med certificeringen som guldpartner i netværkssikker-
hed hos ZyXEL er vi den første og eneste danske it-virk-
somhed i denne kategori, fortæller direktør Sune Mark 
Henriksen. En række specialklinikker samt hospitaler 
benytter sig af vores overvågningssystemer og back-
upservice. Her igennem opnår de stabil drift og sikker 
håndtering af deres udstyr og data. En gang i døgnet 

overføres backupdata via en krypteret forbindelse til 
vores sikrede server. Et avanceret overvågningssystem 
holder øje med serveren. ”Vi kan lynhurtigt reagere på 
uregelmæssigheder – oftest før der overhovedet sker 
noget kritisk, der i værste fald kunne få systemet til at 
gå ned”.

Vi taler dansk med vores kunder
”Vi taler dansk med vores kunder og it-sprog med eks-
perterne”. Vi anlægger en forretningsmæssig synsvinkel 
og fokuserer på, hvad it kan gøre for den enkelte virk-
somhed, og hvad der kan tjenes/spares ved at benytte 
vores systemer. Vi står altid klar til at hjælpe – både 
i akutte situationer og med dagligdags problemer og 
opgaver.

Digital billeddiagnostik
Et område i kraftig vækst er digital billeddiagnostik. Vi 
har udviklet et system til håndtering af digitale røntgen-
billeder. Når en patient er blevet scannet eller røntgen-
fotograferet, digitaliseres billedet og sendes direkte og 
uden forsinkelse til den bedst kvalificerede læge, som så 
diagnosticerer patienten. It-mark handler med en bred 
vifte af leverandører af medicinsk udstyr. 

Tlf. 63 11 01 03

I N T E R N E T -  &  N E T V Æ R K S L Ø S N I N G E R 



Langeskov-firmaet, 
der grundlagdes i 
1961, er en klassisk 
all round VVS og blik-
kenslagervirksomhed. 
Blandt specialerne  
er PE-svejsning,  
blikkenslagerarbejde, 
badeværelser og  
alternativ energi. I 
efteråret 2008 åbnes 
stort showroom i  
Langeskov 

»Det oprindelige firma, som jeg 
overtog i 1994, er grundlagt i 
1961 af Rasmus Christensen«, 
fortæller Palle Jensen. »Frem 
til 2003, hvor jeg blev selv-

stændig, arbejdede jeg som 
overmontør i Palles firma«, 
supplerer Henrik Svop. »I 
2006 besluttede vi os for at fu-
sionere, og på den måde opstod 
vores nuværende firma Ras & 
Svop VVS og Blik ApS.«

Fra kviste  
til badeværelser

»Her og nu beskæftiger vi i alt 
14 mand – fortrinsvis VVS’ere 
og blikkenslagere«, fortsætter 
Henrik Svop. »Firmaets kun-
degruppe er nogenlunde lige-
ligt fordelt mellem private og 
erhvervsdrivende. Typiske op-
gaver er udskiftning af kedler 
og tagrender, inddækning af 
facader og kviste og PE-svejs-
ning af plastrør. Vi forestår 
også meget underleverandør-
arbejde i forbindelse med ty-
pehuse og andre nybyggerier 
samt tilbygninger og mindre 
byggeprojekter. Ras & Svop 
VVS og Blik ApS fungerer 
som totalentreprenør på ba-
deværelsesområdet. På dette 
specialområde samarbejder vi 
med en række gode kolleger 
fra alle håndværksfag.«    

Alternativ energi  
og ventilation

»Et voksende aktivitetsom-
råde er alternativ energi, hvor 

vi blandt andet beskæftiger os 
med sol- og jordvarme«, beret-
ter Palle Jensen. I forhold til 
traditionel opvarmning kan 
man med varmepumper spa-
re rigtigt meget på sit årlige 
varmebudget. Sidst men ikke 
mindst er vores aktiviteter 
på hele indeklimaområdet 
stigende, idet nutidens top-

isolerede huse naturligt øger 
behovet for ventilation.«

Fleksible og miljørigtige 
produkter 

»Ras & Svop VVS og Blik ApS 
har eget værksted med tilhø-
rende profilvalsemaskine. Her 
fremstilles bl.a. nedløbsrør og 
tagrender. Produkterne er mil-
jørigtige, idet de – når de en-
gang er udtjente – kan smeltes 
om og bruges til andre formål. 
Vi er meget fleksible med hen-
syn til tagrendernes mål og 

udformning, idet vi ikke er 
bundet af faste standarder.«

VVS-mester

»Ras & Svop VVS og Blik 
ApS har netop tilsluttet sig et 
nyt forretningskoncept kaldet 
VVS-mester. Det er en lands-
dækkende sammenslutning 
mel lem VVS-mestre og 14 af 
branchens førende kvalitetsle-
verandører. For os betyder den 
ny sammenslutning øget leve-
ringssikkerhed og optimale 
muligheder for løbende efter-
uddannelse af vores dygtige 
medarbejdere. Vi står inde for 
kvaliteten.« 

Nyt showroom til  
efteråret

»I løbet af efteråret 2008 åbner 
Ras & Svop VVS og Blik ApS 
et nyt stort showroom på 400 
kvadratmeter«, siger Henrik 
Svop. »Udstillingen, der vil 
rumme 18 forskellige badevæ-
relsesmiljøer, får til huse på 
Henriettevej 34 i Langeskov. 
Udover badeværelser sættes 
der med demoopstillinger fo-
kus på ny energi – solvarme, 
gas, olie, stokerfyr og varme-
pumper. Læs nærmere om åb-
ningstidspunkt, reception og 
tilbud i den lokale presse op 
til premieren.«  

Ras & Svop VVS og Blik ApS · Industrivej 19 · 5550 Langeskov · Tlf. 65 38 29 59 · henrik@ras-svop.dk

Ras & Svop  
VVS og Blik ApS
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Fra gammelt til nyt 
Historien om  
Kerteminde Yachtværft 
starter omkring  
årtusindskiftet hvor 
de to sejlsports-
kammerater Henrik 
Mariegaard og Leif 
Sørensen beslutter at 
søsætte deres drøm 
om eget yachtværft 

Vi råder over faguddannet 
mandskab til alle former for 
reparationer lige fra skibstøm-
re, bådebyggere, autolakker til 
snedkere. Bortset fra mast og 
sejl produceres alt under sam-
me tag. På mast og sejl har vi 
gode samarbejdes aftaler med 
Danmarks førende producen-
ter inden for disse områder. 
Foruden mig som Direktør og 
Leif som daglig leder er vi 3 
medarbejdere, fortæller Hen-
rik videre. Lidt atypisk for et 
bådeværft, er vi placeret lidt 
væk fra vandet, som vi meget 
gerne vil tættere på når det 
rigtige viser sig.

Fra bjærgning til  
renovation  

Vi betjener og servicerer kun-
der over hele landet.  Vores for ce 
er reparationer og vedligehol-
delse af fritidsbåde i glasfiber 
og træ. 

Opgaverne er mange og vari-
erende, fra glasfiberarbejde og 
kølreparationer, til fribordsla-
keringer og ilægning af ny 
motor.  Vi giver Osmosegaran-
ti fra Hempel på vores udførte 
arbejde. En yderligere garanti 
er at vi er medlem af branche-
foreningen Danboat.   

Vi har en del forsikringsskade 
opgaver, hvor vi af og til må ud 
og bjærge både som er forliste. 
En af disse var en båd som 
var kollideret med en anden 
båd. Da båden kom på land 
og vi skulle i gang med repa-
rationen fandt vi halvdelen af 
stævnen fra den anden båd 
inde i skroget.  En anden op-
gave, var en tysk sejlbåd som 
var forlist ved Fyns Hoved 
med et ødelagt ror. Efter bug-
sering tilbage til Kerteminde 
var den klar igen efter 3 uger.  
Ja sågar både der har været 
en tur på havets bund, finder 
vej til vores værft. Vi har også 
reparationssager på både fra 
Tyrkiet og Grækenland. 

10 meter ren sejlglæde

Scankap 99 har eksisteret 
som aktiv klassebåd siden 
1983. Båden er konstrueret 
af skibsingeniør Jan Torben 
Larsen. Scankap 99 er blandt 
landets største klassebådsfel-
ter. Båden er en hurtig, stabil 
og traditionel klassisk sejlbåd 
til tur og kapsejlads. Det er en 

båd med sjæl og nogle fanta-
stiske sejlegenskaber. 
I 1996 indgik Kerteminde 
Yacht værft en aftale med 
Scankap 99 klubben om at 
videreproducere denne klassi-
ske sejlbåd. Vi bygger mellem 
3 og 5 både af den slags om 
året hovedsaglig på ordre.

Foruden fabrikation og repa-
rationer, sælger vi også brugte 
både, hovedsagelig sejlbåde. 
Salg af sejl fra Sailsolution i 
Åbenrå og produktion af hyn-
der efter skabeloner er yderli-
gere områder vi gør i. 

Ring og få en snak med os, vi 
kan klare de fleste opgaver til 
fornuftige priser.   

Kerteminde Yachtværft ApS 
Strandvangen 9 

5300 Kerteminde
Tlf. 65 34 19 01 

info@kyv.dk 
kertemindeyacht@

gmail.com
www.kyv.dk 
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»Et af vores specialer er den rati-
onelle tænkning omkring plan-
lægning af processer«, fortæller 
indehaver og arkitekt Nels Bir-
kenfeldt. »Lige fra skitseringen 
over projekteringen til selve 
realiseringen af en byggeproces 
er det ofte arkitekten, der står 
i spidsen for forløbet. Hans eller 
hendes muligheder for via sit 
vidtforgrenede netværk at finde 
de lavest mulige priser er derfor 
optimale.« Vi er i besiddelse af 
den nødvendige knowhow og po-
wer til at vi kan styre en bygge-
proces igennem så bygherrens 
ønsker vedrørende kvalitet, øko-
nomi og tid bliver overholdt.

En positiv aha-oplevelse

»I dag spiller det visuelle ele-
ment en stadigt større rolle, når 

det gælder moderne virksomhe-
ders imagemæssige placering i 
offentlighedens søgelys. På den 
baggrund er det en vigtig mål-
sætning for os at løse en given 
opgave på en måde, så bygher-
ren bibringes en positiv aha-op-
levelse i kraft af de muligheder, 
byggeriet i virkeligheden rum-
mer.

Attraktive seniorboliger  
i Remisen

»Arkitektfirma Erik Eriksen er 
en erfaren samarbejdspartner 
omkring design af seniorboli-
ger. Et godt eksempel er Remis-
en på Sdr. Boulevard i Odense. 
Lejlighederne er differentieret 
i størrelse så de er komfortable 
for såvel en, som to personer, og 
al vedligeholdelse varetages af 

dertil ansat personale. Derud-
over er der gode muligheder for 
fællesskab, idet Remisen udover 
de individuelle boliger byder på 
en lang række attraktive facili-
teter som samlingsrum, gæste-
værelser, grillpladser og meget 
mere.«

Seniorresurser

Det er jo almindelig kendt, at 
en forudsætning for at yde en 
effektiv indsats i ens erhverv er, 
at man har en bolig der er til-
passet »det sted man er i livet«. 
Det er derfor vigtigt, at man 
som senior overvejer sin boligsi-
tuation i god tid, og det er typisk 
ved 55+ at det bør ske, fortæller 
Nels Birkenfeldt og tilføjer: En 
klog mand har sagt »vanske-
ligheden ved at bo i eget hus er 

den, at man intet sted kan sæt-
te sig uden at få øje på noget der 
bør gøres«.

Arkitektfirma Erik Eriksen
Hunderupvej 135  

5230 Odense M  
Tlf. 66 12 28 93 · 66 12 33 49  

Mobil 40 30 28 93
ee@arkee.dk 

Arkitektfirma  
med stor knowhow
Arkitektfirmaet Erik Eriksen grundlagdes i 1921 og er sandsynligvis Odenses ældste og mest  
erfarne firma af sin slags. Den dag i dag ligger firmaet inde med massevis af uvurderlig knowhow   

TEMA BYGGEBRANCHEN

GJ Brolægning
Den unge Stenstrup-virksomhed, der er  
leveringsdygtig i alt indenfor 
faget, grundlagdes den 1. januar 2008

»Udover mig selv har GJ Brolægning en medarbejderstab på tre 
ansatte«, fortæller in dehaver Kent Jespersen. »Virksomhedens 
hovedfokus ligger på erhvervsområdet, og vores kundekreds for-
deler sig i forholdet 70/30 på henholdsvis erhvervs- og privat-
kunder. Vi opererer over hele Fyn, og har eksempelvis løst større 
belægningsopgaver i Odense, Nyborg og Svendborg.« 

Fra totalanlæg til renovering

GJ Brolægning er leveringsdygtig i alt indenfor faget. Firmaets 
opgaver rækker fra totalanlæg – f.eks. i forbindelse med store 
boligområder med parkeringsarealer, veje og stisystemer – over 
enkeltstående opgaver som havemiljøer og indkørsler til en 
masse forskellige renoveringsopgaver. Blandt GJ Brolægnings 
største aktiviteter er forskellige flise- og granitopgaver. Firmaet 
opererer både som hovedentreprenør og som underleverandør i 
forskellig sammenhæng. 

Erhvervsservice

»Som et helt nyt tilbud til vores kunder har vi fået erhvervsser-

GJ Brolægning · Assensvej 134 · 5771 Stenstrup
Mobil 20 57 39 04
kent@xn--gjbrolgning-f9a.dk · www.gjbrolægning.dk

vice på programmet«, oplyser Kent Jespersen. ”Erhvervsservice 
omfatter forskellig vedligeholdelse af grønne udenomsarealer 
– græsslåning, beskæring af buske og træer, fejning og meget 
andet. GJ Brolægning står for ærlighed og troværdighed i opga-
veløsningen. Ring og hør nærmere…«  



TEMA BYGGEBRANCHEN

Vi elsker at lege med alt 
det de andre ikke må

Vores mål er ikke at konkur-
rere med de store byggekæder, 
men derimod at fremstå som 
forretningen man ikke kan 
undvære siger Ib Haahr. Vore 
15 medarbejdere servicerer 
fynske træforbrugere, hånd-
værkere og mindre industrier.  
Ofte kommer vore kunder 
med specialopgaver hvor vo-
res store viden og erfaring 
kommer dem til gode, i form 
af den rigtige vejledning og 
rådgivning.  

Vi har alt det de  
andre ikke har

Som specialcenter for døre, 
plader og hårdttræ, er vores 
adelsmærke, at kunne levere 
alt det de andre ikke kan.  
Derfor oplever vi ofte at vore 
konkurrenter henviser til os, 
hvis de ikke selv kan levere 
varen.  Vi har et meget stort 

sortiment i indvendige døre. 
Helt specielt er vi lagerføren-
de i 34 mm døre som stadig 
anvendes i ikke ubetydelige 
mængder når der skal reno-
veres – eller blot udskiftes. 
Vores store lager af plader i 
spån, MDF, og krydsfiner kan 
naturligvis tilbydes i stan-
dardstørrelser, men her er vi 
også specialforretningen, der 
er lagerførende i specialmål i 
store størrelser. Vindues- og 
bordplader i forskellige ud-
formninger og med forskellige 
overflader er en anden specia-
litet.  Endelig har vi et stort 
udvalg i melamin- og laminat-
plader.  

Hårdttræ defineres som 
ædel og løvtræ 

Her lagerføres alle gængse 
europæiske som oversøiske 
træsorter i blokvarer og kant-

skårne varer, eksempelvis bøg, 
ask, ahorn, eg og mahogni.   
Ligeledes er man lagerførende 
i terrassebrædder i Mahogni, 
som i øjeblikket er lidt af et 
salgshit .

Service og kundepleje 
frem for  
udenbys indblanding

For vores faste kunder plejer 
vi at sige at bilen er kørt inden 
han ringer. Vi leverer fragt-
frit til alle kunder på Fyn på 
fastsatte tidspunkter og dage. 
Ved akut behov har vi gebyr-
fri »Taxa« kørsel med levering 
fra dag til dag eller time til 
time. 
Det er vores eksistensberet-
tigelse, at opretholde denne 
lidt »gamle form« for service, 
understreger direktør Ib Ha-
ahr, der da heller ikke lægger 
skjul på, at dette kun kan lade 

sig gøre fordi man i den grad 
har bevaret sin selvstændighed 
som en fynsk ejet og ledet for-
retning, der ikke skal efterle-
ve og efterkomme instrukser 
fra fjerntboende kapitalinte-
resser.

Døre til det ny Nimb

Som et eksempel på special-
opgaver, man har påtaget sig 
og løst, nævnes Nimb. Nimb 
i Tivoli  har med respekt for 
bygningens gamle historie og 
særlige kendetegn, gennem-
gået en gennemgribende reno-
vering og forandring, så hvad 
var mere naturligt end at 
Thorvald Pedersen leverede 
alle de indvendige døre. 

Thorvald Pedersen Per Laulund A/S · Østergade 51 · 5000 Odense C · Tlf. 65 90 65 89 · laulund@laulund.dk · www.tppl.dk 

Thorvald Pedersen er et af Fyns gamle velrenommerede firmaer grundlagt i 1896, og i dag kendt i 
håndværkerkredse som en stabil specialleverandør af døre, plader og hårdttræ

Ib Haahr foran en parti  
krysfinerplader fra Rusland 

Egeblok varer 

Finn Jeppe Nielsen, Jan Sørensen  
og Otto Jablonowsky er Thorvalds dørspecialister

Tommy Christensen præsenterer  
mahogni terassebrædder

Døre fra gulv til loft 

Plader i alle størrelser 
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Byggehjælp med karakter 

Jeg startede i 1994 og til-
bød i første omgang hjælp til 
selvbyggere, deraf firmanav-
net PS Byggehjælp. Men det 
udviklede sig hurtigt til at 
omfatte stort set alt indenfor 
tømrerfaget hørende opgaver, 

så vi i dag tilbyder opgaver in-
denfor 4 hovedområder.

· Ombygning og Tilbygninger
· Taglægning
· Vinduer og Døre
· Reparationer og 
  vedligeholdelsesopgaver

I dag er vi fire til at løfte opga-
verne. Foruden mig selv, er vi 
tre svende.
Vi servicerer hele Nordfyn 
inkl. Odense.  Ud over enkelt-
opgaver løfter vi også totalen-
trepriser hvor vi har mulighed 
for at trække på vore mange 
samarbejdspartnere, indenfor 
alle fag og håndværk, hvilket 

i sidste ende giver kunden en 
stor tryghed. 

Løbende forbedring af 
Kvalitet og Service

Vi tilstræber altid en høj ser-
vice, god kvalitet til en fornuf-
tig pris og selvfølgelig til aftalt 
tid. At vi virkelig mener det 
afspejles i at vi som virksom-
hed har indgået en aftale med 
Håndværkets Evaluerings-
center, som arbejder målret-
tet på at forbedre forholdet 
mellem kunde og virksomhed. 
Når vi har afsluttet en op-
gave får alle kunder mu-
ligheden for at give deres 
vurdering af vores udførte 

arbejde. Dette fortæller os 
hvad vi gjorde godt men ikke 
mindst hvad vi kan gøre bedre.  
Endelig er vi naturligvis til-
sluttet  Bygs Garantiordning, 
så kunden altid er sikret.  

Samarbejdspartnere

Velfac 
Outrup Vinduer og Døre
Decra/Icopal  Tag
Byg Garantiordning

Mejerivej 27 · 5471 Søndersø 
Tlf. 64 89 10 70 

psbyggehjaelp@saknet.dk · www.psbyggehjaelp.dk 

Peter Simonsen har arbejdet indenfor bygge branchen gennem mere end 30 år både som  
tømrer svend og rådgiver for private bygherrer samt som tømrer mester. Efter 6 år i  
typehusbranchen som tilsynsførende, var tiden inde til at få foden under eget bord 

Vedstaarup Teglværk A/S · Bogyden 12 · 5610 Assens. 
Tlf. 64 79 13 99 · info@vedstaarup.dk · www.vedstaarup.dk

Blundstone Sikkerhedsstøvle

Model 305 eller 307. Brun eller sort.

Stødabsorberende såler, SUPER-stærke.

Kraftigt læder. Velegnet til industrien.

Landbruget. Fritiden. Faktisk VANE-

dannende. Endnu en australsk skønhed

fra Tasmanien

Møllergade 3, 5700 Svendborg. Tlf. 62 22 88 14

Dansk importør af Blundstene Boots, Tasmania.
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Fra ledsagerkørsel til  
regnskabsassistance 

Lars og Marianne  
Madsen har drevet  
firmaet Heinet Aps 
siden januar 2004 fra 
adressen i Brenderup 

Vi startede først som specia-
list indenfor følgebilstrans-
port og afspæringsopgaver, 
men tilbyder i dag en bred 
vifte af mindre entreprenør 
opgaver. Vi har et tæt sam-
arbejde med Limits hvor vi 
hjælper med hans opgaver og 
han hjælper os med mand-
skab ved vores større opga-

ver. Regnskabsassistance til 
mindre håndværksfirmaer er 
nyeste tiltag, hvor Marianne 
kører ud til mindre firmaer og 
håndværksmestre og hjælper 
dem med deres regnskaber.

Trafik og transport

Følgebilstransporter, er de bi-
ler man som bilist møder på 
vejen enten foran eller bagved 
f.eks. transporter af møllevin-

ger og store entreprenørmaski-
ner.  Foruden selve kørslen har 
man som følgebil også ansvaret 
for afspærringer undervejs. Der 
er i dag ingen specielle lovkrav 
til en følgebil ud over, som fører 
at skulle have stort kørekort. 
Derfor har vi stiftet foreningen 
for danske ledsagerbiler DLB 
hvor vi arbejder hen imod en 
lovgivning og på at få en deci-
deret uddannelse indenfor for 

området før man kan få lov at 
køre følgebilstransport.  

Specialopgaver og stor 
fleksibilitet

Vi har udført mange spænden-
de opgaver omkring afspær-
ringer, hvor vi lejer mandskab 
ud til vore samarbejspartnere 
som har materiellet. Det har 
først og fremmest været på 
motorvejene. Andre mere spe-
cielle opgaver har været af-
spæringsopgaver ved filmpro-
duktioner som »Far til Fire« og 
»En Verden Udenfor«.  Vi kører 
over hele landet, og på grund 
af vores størrelse kan vi løse 
opgaver til fornuftige priser og 
med en høj ensartet kvalitet 
samt meget stor fleksibilitet.

Samarbejdspartnere

Daluiso 
LKF
Limits, Vissenbjerg 

Heinet Aps 
Gartnervej 3 

5464 Brenderup 
Tlf.  20 22 93 47

28 19 53 57 
heinet@mail.dk 
www.heinet.dk

Vær stampe sikker 
STAMPE A/S er et 
firmaet med rødder 
tilbage først i 60’erne. 
Det har udviklet sig 
meget og ser positivt 
på fremtiden

Grundlæggeren Arne Stampe 
Knudsen har i 1997 genera-
tionsskiftet med sønnen Jack 
Knudsen som i dag driver 
virksomheden fra adressen 
Industrivej 16, Vissenbjerg 
hvorfra kunder i hele landet 
betjenes.

STAMPE A/S står for Import, 
Salg, Udlejning og Leasing og 
betjener et bredt spektre af 
virksomheder det offentlige 
og private.

Stort varesortiment

STAMPE A/S har gennem de 
mange år udvidet importen så 
der i dag importeres Stampere 
og Pladevibratorer fra Holland 
hvortil egenproduktionen af 
de små grønne STAMPE pla-
devibratorer også er flyttet.
Firmaet har udvidet meget på 
området for pavilloner, skur-
vogne, container mm. 
Nogle enheder importeres fra 

forskellige lande, bl.a. fra Sve-
rige kommer de mellemstore 
moduler som kan bruges til 
mange formål f.eks. mand-
skabs, kontor og beboelse mm 
der kan stables og sammen-
bygges.
Ellers kan nævnes det store 
udvalg i letvægts materiale 
containere, mandskabs, kon-
tor og sanitetscontainere som 
alle kan stables og har stor 
indretnings og sammenbyg-
nings fleksibilitet 
I Danmark produceres de 
store enheder der er flytbare 
eller permanente som pavillo-
nerne der er velegnet til bl.a. 
kontorer, skoler, børnehaver 
eller beboelse og de opfylder 
kravene i

Den store fremgang

Af andre spændende ting kan 
nævnes de indregistrerede 
letvægtsvogne. De har stor 
fleksibilitet i indretning og 
størrelser, og da de er billige 
i transport, har de hurtigt 
afløst de gammeldags skur-

vogne på byggepladserne. Let-
vægtsvognene tilbydes bl.a. 
som skurvogne, kontorvogne, 
beboelsesvogne og komplette 
badeværelser.

Herudover forhandles mange 
andre produkter inden for 
entreprenørmateriel hvor der 
bl.a. kan nævnes Vibrations-
tromler, Råjords- kompakto-
rer, Fliseklippere, generato-
rer, Benzin og Dieselmotorer.

Målsætning

STAMPE A/S er et firma der 
sætter medarbejdernes trivsel 
højt og prioritere en glad og af-
slappet atmosfære, for derved 
at kunne give både kunder og 
medarbejder den bedste ople-
velse i forbindelse med firmaet. 
Der lægges stor vægt på kunde-
pleje og der betjenes i høj grad 
små og mellemstore virksom-
heder overalt i landet som har 
brug for lidt bredere service 
udtaler Jack Knudsen. 

Stampe A/S 
Industrivej 16  

5492 Vissenbjerg 
Tlf. 64 47 25 47 

stampe@stampe.dk 
www.stampe.dk 
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Hos JP-service er  
håndværket 100% i orden

John Pedersen etablerede JP 
Service i 2006 ud fra ønsket 
om at blive selvstændig in-
denfor tømrerfaget. Som ud-
lært bygningssnedker og med 
mere end 24 års erfaring var 
grundlaget iorden.
JP-service lægger personligt 
vægt på kvalitet, præcision og 
finish i det udførte arbejde.

Opgaverne er vidtfavnende in-
denfor stort set alt i tømrerar-
bejde og montering, men med 
vægten lagt på gulvmontage, 
som er mit speciale, fortsæt-
ter John.

Gulvmontering er meget mere 
end et flot parketgulv. Det er 
alt lige fra spartling af under-
gulve til vådrum, lægning af 

tæpper og linoleum i forskel-
lige mønstre.  I øjeblikket er 
hittet terrasser i mahogni. 
Indendørs hvis det skal være 
rigtig trendy, så skal gulvet 
have en gang ægte læder. 

Tømrerfaget er slet ikke lagt 
på hylden, vinduer og døre nye 
steder eller udskiftning af ek-
sisterende, så er det også JP-
service, helt fra opmåling til 
det færdige resultat.

Ofte ved kunden ikke hvilke 
valgmuligheder de har, så 
derfor sætter jeg en ære i at 
komme ud og vise mit omfat-
tende vareprøvesortiment og 
sammen med kunden finde 
den mest optimale løsning. . 
Trenden i øjeblikket er natur-

produkter i træ og linoleum, 
faktisk findes der i dag økologi-
ske løsninger inden for gulve. 
 
Netop stor fleksibilitet gør at 
jeg kan løfte både større og 
mindre opgaver, og gerne de 
mere specielle. Hjemmehøren-
de på Fyn giver det gode mu-
ligheder for at nå både Jylland 
og Sjælland.

Endelig er jeg også freelance 
håndværker for andre entrepre-
nører slutter John Pedersen.

Nyeste tiltag er forhandling af 
malerprodukter fra PP Me-
stermaling til gør det selv fol-
ket og andre håndværkere. Vi 
har netop fået en aftale i hus 
om nethandel af produkterne.

Referencer
Bo & Bolig 
Busch Vakuumteknik A/S 
 

Tømrer – Freelance – Gulve 

JP Service · v/John Pedersen · Pilevænget 6 · 5620 Glamsbjerg · Tlf. 50 48 07 58 · jp-service@mail.dk · www.jpservice.eu

Ulrik Hansen er  
oprindelig udlært  
tømrer i et mindre 
landtømrerfirma som 
løste mange opgaver 
med renovering af 
fredede huse 

Allerede her blev interessen 
for det gamle træhåndværk 
vagt til live. Men det var først 
som køkkenmontør, at drøm-
men om at blive selvstændig 
blev realiseret.

Alt i naturtræ

I dag tæller GH Byg 5 ansatte 
og det gamle tømrerhåndværk 
har igen fået en central rolle. 
Vi arbejder meget ude i natu-
ren og er specialister i ube-
handlet naturtræ.  Det være 
sig alt lige fra skovhytter og 
shelters med bålpladser, til 
bygning af bjælkehuse og 
tilbygninger på blokhuse.  
Det gamle træhåndværk med 
økse og stemmejern kom-
mer til sin ret her, hvor tin-
gene ikke altid skal passe 
på mål, men mere fremstå 

som en harmonisk helhed. 
Materialet er ofte de såkaldte 
Kalmarbrædder, der er hele 
stammer, skåret i tre snit.  
I det hele taget opgaver som er 
relateret til naturlejrpladser 
og etablering af naturstisy-
stemer er blandt vore mange 
opgaver. Vi har netop afsluttet 
en opgave for Fyns Amt med 
etableringen af Øhavstien 
hvor vi har etaberet og bygget 
de mange gangbroer. 

GH-Byg Aps · Skolevej 71 · 5690 Tommerup · Tlf. 64 75 12 60 · gh-byg@ofir.dk · www.gh-byg.dk 

Alt i tømrer, snedker  
og montagearbejde
Ud over specialopgaverne 
kan vi naturligvis løfte  
alle opgaver indenfor: 

-  Udestuer & Garager

-  Døre & Vinduer 

- Alt i glarmester arbejde

-  Tilbygninger  
 & Nybygninger  

-  Køkken & Bad 

- Døgnvagt

-  Gulve & Tagreparation

Tømrerhåndværk  
som i gamle dage 
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Nørregade 39 · 5000 Odense C Nordre Ringvej 52 · 5300 Kerteminde
Tlf. 66 14 69 19 Tlf. 65 32 21 04
odense@hviidspejsecenter.dk Kerteminde@hviidspejsecenter.dk

www.hviidspejsecenter.dk

Fyns største pejsecenter
Der er lagt brænde i et utal af brændeovne fra Hviids Pejsecenter siden 
1978, da tidligere skorstensfejermester Egon Hviid grundlagde fimaet, og 
åbnede sin første forretning i Kerteminde. I år 2000 kom forretningen i 
Odense til.

Hviids Pejsecenter har således mere end 30 års erfaring i salg af brænde-
ovne og pejse, alt i tilbehør, installation, reparations- og vedliggeholdelses 
arbejde af skorstene og ildsteder samt montering af skorstensforinger.

Hviids Pejsecenter har Fyns største udvalg af brændeovne og pejseind-
satse. Her i blandt det eksklusive mærke Spartherm, der giver grænseløse 
muligheder for at tilpasse ildstedet i det individuelle hjem. Spartherm er 
et unikt produkt der kan bruges  både som åben pejs og som et lukket 
ildsted.

Hviids Pejsecenter forhandler naturligvis også andre gode design- og 
kvalitetsmærker som f.eks. Morsø, Meteor, Scan, Lotus og Rais.

I 2006 overtog Egon Hviids datter, Anne, Hviids Pejsecenter. Til daglig 
passer hun og Egon Hviid forretnigen i Kerteminde, mens butiksbestyrer 
Torben Rydall betjener, råder og vejleder kunderne i forretningen i Odense.Eksklusiv pejs fra Spartherm – Arte X-FDh spec.

Eksklusiv pejs fra Spartherm – Varia 2Lh st

Eksklusiv pejs fra Spartherm – Arte X-FDh S

En fuge kan ikke gøres om
– en fuge hele jorden rundt
Sidste år kunne Poul 
Dalgaard Hansen fejre 
25 års jubilæum  

Fugecentralen Danmark er 
et specialfirma for elastisk 
fugning til hovedsagelig lev-
nedsmiddelindustrien, køl og 
frys, våd rum, vinduer, døre 
og beton haller. Det er afveks-
lingen og det hele tiden at 
komme på nye opgaver som 
trækker ved fuge faget. Nor-
malt er vi maksimalt 5 dage 
det samme sted og geogra-
fisk dækker vi hele landet.  
I dag er vi 5 ansatte, deri-
blandt begge mine sønner, og 
jeg håber naturligvis en af 
dem vil videreføre firmaet, 
men det vil tiden jo vise griner 
Poul Hansen. 

At lægge en ordentlig fuge 
kræver stort håndelag og det 
vi i fagsprog kalder en løs 
hånd. Vi oplærer alle vore 
folk helt for bunden, og det 
kræver ingen forudgående 
uddannelse. Ofte er en udlært 
murer bestemt ikke egnet til 
at fuge. En elastisk fuge kan 
jo ikke som en mørtel fuge 
umiddelbart gøres om. Der 
er store krav til materialet 

og vi er underlagt en streng 
kvalitetssikring hvor både 
bagstop, vejrlig og fugens 
tykkelse kontrolleres. Derfor 
giver vi 5 års garanti på vores 
fugearbejde.

Kæmpe opgaver

Nogle af de største opgaver 
vi har haft er uden tvivl på 
Danish Crowns nye slagteri 
i Horsens, hvor vi har arbej-
det som underentrepenør for 
Ajcon A/S i Vejle, samt Fields 
storcenteret på Amager. Kø-
benhavns lufthavn er en af 
vore faste byggepladser hvor 
vi løbende har opgaver, som 
vi udfører for Grønbech Con-
struction, som underleveran-
dører. Desuden har vi fuget 
staldbygninger og industri-
bygninger for Expan A/S i 
mere end 10 år.

Vi er medlem af FSO Fuge-
branchens Samarbejds- og 
Oplysningsråd, som også står 
i ryggen med en garantiord-
ning. 

FUGE CENTRALEN DANMARK          Middelfartvej 515 · 5491 Blommenslyst · Tlf. 40 21 46 01 · 65 96 73 01



Kampagnetilbudet gælder frem til den 30. juni 2008
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 Remote Diagnostics System eMaintenance

 

www.canon.dk/emaintenance

63 14 41 01 
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– løsninger til bedre kontormiljøer...

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

OXFORD, Lounge stol
Leveres i flere varianter og polstringer

Design: Arne Jacobsen

erhverv

KONTORMØBLER TIL ERHVERV & BOLIG
Bolighuset

LINDEGAARD POULSEN
Nyborgvej 264, Odense SØ · Tlf. 66 14 25 00 · www.plp-bolig.dk

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

FYNS MINITRAKTOR
v. Jens Jørgen Viby 

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

www.fynsminitraktor.dk

K IOTI - STIGA - JONSER ED OG TEX AS

KIG IND 

ELLER RING 

OG HØR 

NÆRMERE

En moderne optiker kan mere,  
end man på forhånd regner med

Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg
Telefon 62 22 30 01
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FOCUS ÆRØC

Stor aktivitet på Ærø

Der er fuld fart på  
udviklingen – skibs-
værfterne, håndværks-
fagene og skole-
området melder om 
gode tider

»Jeg er glad for at kunne sige, 
at det går rigtigt godt«, beret-
ter Ærøs borgmester Jørgen 
Otto Jørgensen. »Øens skibs-
værfter, der melder om mere 
end fuld beskæftigelse, an-
sætter i vid udstrækning ar-
bejdskraft udefra for at kunne 
imødekomme den store efter-
spørgsel. Tørdokken i Søby, 

som kan tage store skibe, 
har virkelig vist sin beret-
telse. Søby Værft arbejder på 
en serie fartøjer til søværnet. 
Nybygning nr. 100 afleveredes 
den 21. maj.« 

Ærø har noget helt  
specielt

Også indenfor håndværksfa-
gene er der høj omsætnings-
hastighed og travlhed, der 
lige nu sætter den positive 
dagsorden. På skoleområdet 
går udviklingen ligeledes i 
den rigtige retning. Marstal 
Navigationsskole, VUC samt 
øens efterskoler og højsko-
ler trives og har det generelt 
godt. Flere menesker flytter 

til øen end fra øen og det er 
der mange gode grunde til. 
Både landskabsmæssigt og 
socialt har Ærø noget helt spe-
cielt. Nærmiljøets tætte rela-
tioner danner grobund for et 
blomstrende foreningsliv, der 
er åbent for alle. Det ærøske 
boligmarked præges af sti-
gende efterspørgsel – både på 
helårs og fritidshuse. Via høj-
teknologiske hjemmearbejds-
pladser er en voksende befolk-
ningsgruppe beskæftiget med 
distancearbejde. 

Maritimt fokus

»En nyskabelse, som vi er 
meget glade for, er den ny 
turisme og erhvervsforening, 

som nyder stor opbakning fra 
øens virksomheder«, afrunder 
Jørgen Otto Jørgensen. »Et 
helt nyt initiativ, som Ærø 
Kommune har i støbeskeen, 
er etableringen af et beva-
ringsværft på Ærøskøbing 
Havn. Her vil stålskibenes 
historie blive fortalt, og de 
gamle skibshåndværk bliver 
videreført via diverse reno-
veringsprojekter. I Marstal 
er et nyt havkajakcenter på 
vej og skonnerten Bonavista 
restaureres på havnen. Ærøs 
maritime aktiviteter er både 
traditionsrige og dynamiske, 
og det store maritime område 
bliver uden tvivl et af fremti-
dens vigtigste fikspunkter.«  

Ærø Kommune · Statene 2 · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 63 52 50 00 · post@aeroekommune.dk · www.aeroekommune.dk

KONGENSGADE
cafe & delikatesser
TLF. 62 53 37 34 · 5960 MARSTAL 34

FOCUS PÅ ÆRØ
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Kurser · Konferencer
Ærøskøbing

Søby Bodega
Langebro 9 · 5985 Søby Ærø  

Tlf. 62 58 12 12

A/S TRÆLASTEN MARSTAL-SØBY
Biografvej 6

5985 Søby Ærø
Tlf. 62 58 10 90

Ommelsvejen 32
5960 Marstal
Tlf. 62 53 11 80

Finlandsvej 7 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 20 55 

silak@silak.dk · www.silak.dk

SI-LAK SVENDBORG
SI-LAK Svendborg A/S har specialiseret sig i 

lakering af alle former for metaldele til industrien

SI-Lak Svendborg A/S lever i fulde op til 
tidens strenge miljøkrav
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Rederiet Erria

»Rederiets flytning fra Mar-
stal til Kastrup havde pri-
mært til formål at spare de 
fordyrende dobbeltfunktioner, 
der var forbundet med at have 
to kontorer. Endelig har flyt-
ningen haft den positive ef-
fekt, at vi i kraft af vores cen-
trale placering i København, 
er blevet tættere knyttet til 
det maritime Danmark som 

sådan«, beretter administreren-
de direktør Henrik Andersen.

Optimal service på alle 
fronter

»Erria er leveringsdygtig i 
samtlige services tilknyttet 
skibsfart«, siger Henrik An-
dersen og fortsætter: »Når vi 
eksempelvis driver et skib for 

en kunde, driver vi både ski-
bet rent teknisk og varetager 
regnskaberne. Ad den vej er 
det nærliggende for kunden 
at henvende sig til vores kon-
sulentafdeling for yderligere 
service frem for at kontakte 
eksterne konsulenter. Ved at 
koble flere ydelser på samme 
kunde leverer vi sammen-
hængende og optimal service 
på alle fronter.« 

Aktiviteter i vækst

»Blandt Errias vidtspænden-
de aktiviteter er befragtning. 
Med købet af Ibex Maritime 
er aftaleformidlingen blevet 
en in-house-funktion, ligesom 
befragtningsaktiviteterne nu 
inkluderer en voksende kreds 
af eksterne kunder. Også in-
den for skibsdesign og consul-
ting oplever vi stigende vækst. 
Ud over 5 nybygninger i eget 
regi forestår vi lige nu 8 ny-
bygninger for kunder i Tyrki-
et, Indien, Kina og Vietnam. 
I Ghana skal Erria over de 
næste par år bygge to færger, 
og et lignende projekt kører i 
Tanzania.«

Vietnam er fremtidens 
marked 

»I rederiperspektiv er der in-
gen tvivl om, at Vietnam bli-
ver fremtidens Kina. Vi be-
tragter derfor Vietnam som et 
meget vigtigt marked og har 
etableret en aktivitetsmæs-
sig platform i landet. Som 
udgangspunkt befinder vi os 
altså i en konkurrencemæs-

sigt set gunstig position.  Vi 
ejer 34% af Saigon Shipping 
Company, mens det vietna-
mesiske Peoples Committee 

(kommunistparti) ejer 51%. 
Til og med 2012 er vi et lille ti-
gerspring foran vores konkur-
renter i kraft af, at Erria har 
licens til sejlads mellem viet-
namesiske havne. Da det er 
forbudt udlændinge at eje jord 

i Vietnam, ejer vi – gennem 
Saigon Shipping Company – 
den jord, hvorpå Maersk Lo-
gistics to vietnamesiske vare-
huse ligger. Et lignende joint 
venture er undervejs med det 
japanske selskab Mitsui om 
bygning af et varehus i Ho 
Chi Minh City. Vi har købt 
jorden, og nu skal joint ven-
turet så bygge det 6.000 m² 
store varehus.«

Optimistisk syn på  
fremtiden

»Erria har gennem flere år 
præsteret en imponerende 
vækst, og denne tendens hå-
ber vi selvfølgelig at kunne 
fortsætte – bl.a. ved at ud-
vide skibsflåden med nyere 
og større tonnage. I 2007 blev 
Erria noteret på Københavns 
Fondsbørs, OMX, og det har 
haft den fordel, at vi har fået 
tilført 122 millioner kroner 
via aktieemissioner. Erria 
har fået flere aktionærer og en 
mere likvid aktie, så lige nu 
er det faktisk ret svært ikke 
at have et optimistisk syn på 
fremtiden«, slutter Henrik 
Andersen.

Erria · Amager Strandvej 390, 2 · 2770 Kastrup · Tlf. 33 36 44 00 · info@erria.dk · www.erria.dk

Da Ærøs største rederi Fabricius Marine i 2007 flyttede aktiviteterne fra Marstal  
til Kastrup, skiftede virksomheden ved samme lejlighed navn til Erria – det latinske navn  

for Ærø. Erria er medejer af 17 skibe, og 5 nybygninger er på vej 
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Dunkær Auto-Service ApS
5970 Ærøskøbing

Værksted: Tlf. 62 52 15 38
Mobil: Tlf. 61 36 65 13

Autoreparationer af alle mærker
Køb/Salg af alle nye og brugte biler

Ellas Galleri
Ella Ehrenreich maler ud fra indre  

billeder, præget af oplevelser udefra. 
Ella har glæden som motivation. 

”Jeg vil gerne have at mine  
billeder inspirerer iagttageren  

til optimisme”.
           

Ellas Galleri er åbent når  
Ærøflaget er hejst! 

Eller du kan ringe og få en aftale på 
Tlf. 28 45 05 35

ella@ellasgalleri.dk
www.ellasgalleri.dk

Ellas Galleri
Nevre 7
5970 Ærøskøbing

“Ærø er en af Danmarks unikke perler, smuk og auten-
tisk, og med fuld gang i erhvervslivet”

“Den store udfordring for øjeblikket er at skaffe arbejdskraft nok til øen, 
her er ledige jobs i både produktions- og servicevirksomheder overalt på 
øen, så hvis man overvejer at ændre sin tilværelse mod en mindre stres-
set hverdag, men stadig med muligheder for at have et fuldtidsarbejde, 
så er Ærø en overvejelse værd. Ærø giver nemlig gode rammer for et 
godt familieliv, her er fine skoler og gode pasningsordninger, her er 
ingen tid spildt i lange køer på vejene, her er tryghed og landets laveste 
kriminalitet, her er stadig boliger til fornuftige priser – og som sagt virke-
lig gode muligheder for at finde et godt arbejde. Ærø kommune og en 
række private virksomheder har været aktive i en bosætningskampagne, 
der skulle fortælle omverdenen om øens autentiske værdier og det gode 
og nære liv der kan leves på Ærø. Denne kampagne vil fortsætte i de 
kommende år. Vi må erkende, at Ærø stadig er en af Danmarks bedst 
bevarede hemmeligheder; en hemmelighed som vi gerne vil dele med 
mange flere. Og specielt med folk der kan se en fremtid for sig selv og 
familien i et aktivt arbejdsliv på øen. Ærø har effektive og meget vel-
drevne landbrug, har mange dygtige virksomheder indenfor byggevirk-
somhed generelt, har virksomheder indenfor jern- og metal med frem-
gang og succes og har en stor og blomstrende servicevirksomhed med 
speciel fokus på øens mange turister. Men for alle virksomheder er man-
glen på arbejdskraft den største bekymring og forhindring for yderligere 
ekspansion. Hvis flere kunne få øjnene op for de familiemæssige værdier 
der er ved at flytte til en så velfungerende ø som Ærø og tage skridtet 
hertil, så ville meget være nået i øens fortsatte udvikling. Ærø Turist- og 
Erhvervskontor står til fuld rådighed for både familier der kunne overveje 
at ændre deres tilværelse i en positiv retning, men naturligvis også for 
potentielle nye virksomheder her på øen. Internettets udbredelse giver 
nye og uanede muligheder for at lægge virksomheder og arbejdspladser 
på steder, hvor man kan kombinere miljø og erhverv på en hidtil uset 
måde. Ærø vil være helt i front på dette område og har lige iværksat en 
analyse for at undersøge mulighederne for at dække hele øen med et 
superhurtigt bredbåndsnet. Også på dette område ønsker Ærø at være 
med helt i front, sådan som vi er det på energiområdet. Vi glæder os til 
at yder vores service til nye indbyggere og erhvervsvirksomheder i frem-
tiden og byder alle velkommen til en snak om de muligheder et nyt liv på 
Ærø kan give.”

Tag med hjem
- eller nyd miljøet

på havnen
         

Vi pakker også gerne
til frokosten
i Ærøs natur

               

             

Nyrøget
Alle ugens dage

Nyrøget
Alle ugens dage

Tag med hjem
- eller nyd miljøet

på havnen
         

Vi pakker også gerne
til frokosten
i Ærøs natur
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– et populært spisested
Ommel Kros farverige 
aktivitetspalet  
spænder fra dagens 
ret og a la carte  
menuer over mad 
ud af huset til store 
fest og selskabs-
arrangementer. Sidste 
år havde den populære 
kro ikke mindre end 
7000 spisende gæster 

»Ommel Kros kulinariske 
fællesnævner er gammeldags 
mad, der laves fra bunden af 
friske råvarer«, fortæller in-
dehaver Pia Bastholm. »Vores 
speciale er danske retter som 
karbonader, hakkebøf og kote-
letter med brun sovs og så vi-

dere. Når det gælder selskabs-
menuer, er typiske indslag 
flæskesteg, kalvesteg og okse-
steg – alt sammen tilvirket på 
traditionel vis. Vi kører med 
faste priser, men omkring sto-
re arrangementer som Åbent 
Hus, fødselsdage, receptioner 
og jubilæer kan der indhentes 
specialtilbud. Vælger man at 
holde festen på kroen, er det 
optimale deltagerantal på 
grund af festlokalernes stør-
relse ca. 70 mennesker.«

En succesfuld  
fødselsdagsfest

Den 1. maj i år fejrede en af 
Ommel Kros stamgæster 
Henry Lovdall Kromann sin 
80 års fødselsdag på kroen. 
»Kroen indtager en meget vig-
tig rolle i lokalsamfundet, idet 
den bogstaveligt talt er det 
eneste, der er tilbage af det lo-

kale erhvervsliv. Fødselsdags-
festen var en stor succes, og 
fra alle sider indløb der store 
roser til Pia – såvel for det 
kolde som for det varme bord. 
Selv nyder jeg maden her på 
Ommel Kro hver eneste gang 
– og dét uanset om det er til 
hverdag eller fest.«

Positiv udvikling

Ommel Kro er inde i en positiv 
udvikling. »Sidste år havde vi 
ca. 7000 spisende gæster, så 
vi kan kun anbefale de kun-
der, der vil være sikre på at 
få plads at ringe i god tid«, af-
runder Pia Bastholm.  
Vores forpagtningsaftale løber 
frem til og med 2012, men vi 
håber selvfølgelig – også efter 
den tid – at kunne byde vores 
mange gæster velkommen i de 
hyggelige lokaler. 

Ommel Kro
Krovejen 14 
Ommel  
5960 Marstal  
Tlf. 62 53 11 07  
mail@ommelkro.dk
www.ommelkro.dk
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Søfartsuddannelser

Marstal Navigationsskole
Skolen som ikke bare simulerer
Tlf. 62 53 10 75 · www.marnav.dk

HF-Søfart

Kystskipper

Styrmand

Sætteskipper

Skibsfører

Efteruddannelse

 Snedsted Service

Snedstedservice.dk
Marianne Snedsted

Østerbro 27
Søby · Ærø

51 34 68 97

Gir’ dig overskud i hverdagen

● rengøring
 hjemme hos dig og
 i din virksomhed

● erhvervsservice
 bogføring og afstemninger

● hjemmeservice
 et tilbud til pensionister

dit ønske er vores udgangspunkt
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Sonjas Blomster

Vestergade 58 · Ærøskøbing · Tlf. 62 52 20 66

Leverandør til dem
der kan se en forskel!

BLUE RIBAND TRANSLATIONS

Oversættelser til og fra
hovedsprogene

Translatør
VIBEKE LYKKE FRIIS

Langeagre 1 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 81
www.riband.dk

Big enough to cope    small enough to care

Rita Lund M

Prinsensgade 6
5960 Marstal

Tlf. 62 53 10 98
62 53 21 73

www.ritalund.dk

E
I
R
E
L
A

R

Ærø Bowling Center

STATENE 42 · ÆRØSKØBING · BOOKING 62 52 23 06 
WWW.ARREBOWL.DK · BOWL@MAIL.DK 

ÅBENT 

ONSDAG TIL LØRDAG 

KL. 17-23

BANELEJE 100,-

+ SKO

------

ÅBENT 

ONSDAG TIL LØRDAG 

KL. 16-? 

ELLER EFTER AFTALE

BANELEJE 100,- + SKO

ÅBENT ONSDAG TIL LØRDAG KL. 17-23BANELEJE 100,-
+ SKO
------

FASTFOOD
------

BILLIARDBORDEMORSKABSAUTOMATERSPILLEAUTOMATER

Ærø Landkøkken
Diner Transportable

ved Anne Lund
Oldegade 16 · 5970 Ærøskøbing · aeroelandkoekken@mail.dk

                    Tlf. 62 52 21 04

Til hverdag og festAnne’s mad er bedst
Frederiksbergvej 2 · Stokkeby · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 11 79 · 20 46 45 29 · stokkebysmede@mail.dk

STOKKEBY SMEDEFORRETNING
 Aut. VVS firma

 Også med alt indenfor biobrændsel 
 og jordvarmeanlæg

Nørremarks Cykelforretning

Tlf. 62 53 14 77
Møllevejen 77 · 5960 Marstal
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Krogkilde Autovask
Autovasken har netop 
indført et nyt poletsy-
stem med indbygget 
rabatordning i forhold 
til kontantprisen. Ved 
køb af 10 poletter 
opnås der 10 % rabat, 
mens 20 poletter udlø-
ser en rabat på 15 % 

”Autovasken, som ligger i til-
knytning til vores privatbolig, 
har til huse i en flot historisk 
bygning – nemlig Krogkilde 
Mejeri – som vi på sigt har pla-
ner om at restaurere”, fortæller 
indehaver Mona Madsen. ”Si-
den midt i juni 2006 har min 
mand Lars og jeg drevet forret-
ningen som en slags hobby eller 
bibeskæftigelse i forhold til vo-
res primære jobs. Lars arbejder 
som navigatør på Ærøfærgerne, 

og jeg er administrativ medar-
bejder på Ærø Rådhus.” 

Fornuftige priser og  
gratis støvsugning

”Vaskehallen er udstyret med 
en nyere maskine og kan tage 
person- og varebiler på op til 
2, 25 meter i højden”, beretter 
Lars Kristiansen. ”Med de di-
mensioner appellerer vi både 
til private og til erhvervs- og 
håndværks virksomheder på 
hele øen. Med hensyn til bil-
vaskens betjening forefindes 
der udførlig brugsvejledning 
i betalingsrummet. Mod for-
udgående aftale kan vi også 
stå til rådighed med personlig 
vejledning om den korrekte 
brug af autovaskens maski-
ner. Vores priser befinder sig 
på et fornuftigt plan, og som 
en særlig service kan kunder-
ne kvit og frit benytte sig af 
vores støvsuger i forbindelse 
med bilvask.” 

Tranderupgade 49 · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 40 68 · Mobil 20 44 44 41 · autovask@krogkilde.dk

Åbningstider
Alle dage: kl. 7-22
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Autogården Marstal
Salg og service

Anbefaler sig med alle former 
for biler og traktorer

 
 ● Pladearbejde udføres
 ● Autolakering
 ● Biludlejning
 ● Undervognsbehandling
 ● Forsikringsskader
 ● Opretning på rettebænk

Reberbanen 61 · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 17 20
Rise Bryggeri A/S · Vandværksvej 5 · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 11 32

risebryggeri@risebryggeri.dk · www.risebryggeri.dk

Rise Bryggeri – Aeroe Brewery A/S er et 
smukt beliggende mikro-bryggeri i lands-
byen St. Rise midt på Ærø i det Sydfynske 
øhav. Selve bryggeriet er bygget ved en 
vandkilde der leverer øens bedste vand. 
Hovedbygningen er fra 1880erne og blev 
bygget som mejeri. 

Vores brygmester Stig Anker Andersen har 
tidligere været ansat på forskellige brygge-
rier i Albani Gruppen bl.a. Carlsminde i Ny-
borg og på Slotsmøllen i Kolding, hvor han 
sluttede som brygmester/direktør inden 
han flyttede til England for ca. 14 år siden 
– her overtog han et lille bryggeri i Wiltshire 
i England (Stonehenge Ales) som han gen-
nem årene har udviklet til et meget fint ale 
bryggeri – han kommer til Rise ca. hver 3 
uge hvor bryggene sættes over og filtrerin-
gen samt tapning af tidligere bryg foregår 
– i den daglige drift er der 2 bryggeri-assi-
stenter, de overvåger temperatur, gæring 
m.m. Herudover består medarbejdersta-
ben af en sælger, der kører i lokalområdet 
Ærø, Langeland og Sydfyn samt en deltids-
medarbejder der er med i tappe- og pak-
keprocessen. 

Bryggeanlægget er et 20 hl. bryghus og 
gæringstankenes kapacitet er på 24,000 li-
ter. Vi har vores eget lille tapperi. Selskabet 
har en kapital på 4.5 mill., hvor hovedak-
tionær og formand er Christopher Seiden-
faden. 90% af kapitalen ejes af udlandske 
investorer resten af lokale ærøboer i alt er 
der 124 aktionærer. 
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Dagli’Brugsen Søby  
får nyt el-system

»Ifølge teknikerne er butik-
kens nuværende el-system 
ikke meget større end det, man 
kender fra en større villa eller 
et parcelhus«, smiler uddeler 
Lone Engdam og fortsætter: 
»Som moderne dagligvarebu-
tik har vi stor interesse i at 
kunne leve op til fremtidens 
tekniske krav, og derfor påbe-
gynder vi nu et kæmpe reno-
verings- og udvidelsesprojekt 
på el-området.«  

Nærhed og god service

»Dagli’Brugsens opland stræk-
ker sig fra Søby til Tranderup. 
Omsætningen er støt stigende, 
og hvad fremtiden angår, går 
vi med turistsæsonen en travl 
periode i møde«, siger Lone 
Engdam. »Vi har netop ansat 

to nye medarbejdere – Berna-
deta og Karina – og beskæfti-
ger således seks voksne og om-
kring fjorten ungarbejdere. Vi 
har et godt arbejdsmiljø, hvor 
folk kan lide at være. Dag-
li’Brugsen står for nærhed og 
service. En af vores special-
aktiviteter er proviantering 
af de skibe, som dokker Søby 

Værft.  Dagli’Brugsen Søby’s 
vareudbringningsservice om 
torsdagen er et populært til-
bud, som især mange ældre 
medborgere benytter sig af.« 

Dagli’Brugsen · Langebro 13 · 5985 Søby · Tlf. 62 58 12 64 · 06203@coop.dk · www.brugsen.dk

I 2007 udvidedes 
Dagli’Brugsen Søbys 
forretningsareal med 
50 m2 til kølediske.  
Nu er turen kommet 
til en gennemgående 
renovering og udbyg-
ning af el-systemet

Åbent hverdag også  
søndage hele året

ERHVERV FYN

BOYE-BOLIG & ERHVERV
v/ Preben Boye Jørgensen Statsaut. ejendomsmægler MDE

Kongensgade 29 · 5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 16 · Fax. 62 53 13 16
www.boyebolig.dk
E-mail: post@boyebolig.dk

ved Bjarne S. Kristensen
Skolevej 12 · 5960 Marstal

Tlf. 62 53 13 02 · aeroeauto@tdcadsl.dk 
www.aeroeautocenter.dk
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Ærø Blomster og Havecenter  
– for en inspirerende oplevelse

Opstartsfasen har været en 
spændende og indimellem 
også meget hektisk periode. 
Vi har investeret utroligt me-
get i at få forretningen op at 
køre, og lige nu går det over 
al forventning. Alle forret-
ningslokalerne, der fremstår 
som ét sammenhængende lyst 
og venligt miljø, er nyopførte 
eller nyrenoverede. Det gæl-
der både butikslokalet, bede-
mandsforretningen, hallerne, 
kølerummet og varelageret. 
En vigtig og kundevenlig de-
talje er, at bedemandsforret-
ningen nu har fået separate 
adgangsforhold. 

En alsidig forretning

Da vi startede, repræsentere-
de bedemandsaktiviteterne et 
helt nyt område for os. Faget 

har mange traditioner, som 
forvaltes forskelligt fra den 
ene ende af øen til den anden. 
Med til bedemandsforretnin-
gens aktiviteter hører beplant-
ning og pasning af gravsteder 
samt mindre anlægsopgaver i 
forbindelse hermed.

Et spændende  
udstillingsmiljø

Ærø Blomster og Havecen-
ters store sortiment rækker 
lige fra frø til blomster, plan-
ter, buske og træer af enhver 
slags. Det har været lidt af en 
udfordring på realistisk vis 
at afbalancere udbud og ef-
terspørgsel, men noget tyder 
på, at vi har ramt rigtigt. Vi 
har systematiseret tingene 
og skabt et spændende udstil-
lingsmiljø, hvor folk kan stu-

dere det store udbud i ro og 
mag. Mange kunder giver ud-
tryk for, at de nu ikke længere 
behøver at gå over åen efter 
vand, når det kan fås her på 
Ærø, og den form for feedback 
er vi selvfølgelig meget glade 
for og stolte over.   

Mange kasketter i spil

Sonja Petersen er uddannet 
blomsterbinder, og hendes 
arbejdsområde består blandt 
andet indkøb af potteplanter 
til drivhus. Derudover arbej-
der hun med buketter, blom-
sterbinding samt diverse gø-
remål i butikken. Lars Nissen 
har gennem 12 år arbejdet 
med frilandsgartneri, pot-
teplanter i drivhus og meget 
mere. I det daglige varetager 
han blandt andet indkøb af 

træer og buske og hjælper til 
i butikken. 

Varm og indbydende  
atmosfære

Anni Christensen er uddan-
net blomsterdekoratør og har 
ansvaret for blomsterafdelin-
gen. Indretningen repræsen-
terer forretningens helt egen 
stil. Møblerne, der er gamle 
eller antikke, er restaurerede, 
så de præsenterer sig fra de-
res flotteste side. Sammen 
med blomsterne skaber de en 
varm og indbydende atmosfæ-
re. En helt ny sortimentsmæs-
sig aktivitet er gaveartikler 
og derudover er vi selvfølgelig 
leveringsdygtige i alle former 
for blomsterdekorationer. Kig 
ind og bliv inspireret… 

Det nyrenoverede blomster og have center byder på et stort og vidtspændende  
varesortiment. De lyse, venlige og  lækkert indrettede lokaler virker inspirerende  

på kunderne, som har taget vel imod forretningen

Ærø Blomster og Havecenter · Ommelsvejen 23 · 5960 Marstal  · Tlf. 62 53 11 99 ·  info@aeroeblomster.dk

Ærø Begravelses- og Bisættelsesforretning · Tlf. 62 53 39 11
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EL-SYSTEMS ApS
EL-SYSTEMS ApS løser 
mange typer af  
opgaver og servicerer 
en bred kundekreds, 
der både består af 
private, erhvervs- og 
landbrugskunder.  
Renovering, køle-
teknik, samt industri- 
og skibsservice er 
blandt aktiviteterne 

»Oprindeligt er jeg uddannet 
maskinmester fra SIMAC i 
Svendborg«, beretter indeha-
ver Jack Hansen. »Herefter 
arbejdede jeg i to år med el-
installationer på skibe hvor 
meget af arbejdet foregik i ud-

landet. Den 1. december 2006 
startede jeg EL-SYSTEMS 
ApS, og den første medarbej-
der kom til den 1. juni 2007. 
Den 1. januar 2008 overtog 
jeg Ærø El-Service fra min 
gamle mester. Firmaet, der 
lige nu har 11 medarbejdere, 
spænder aldersmæssigt fra 
18-58 år, og det giver en rigtig 
god balance mellem tradition 
og fornyelse.«

Vidtspændende  
erhvervskundekreds

»50-60% af vores omsætning 
stammer fra renoverings-
opgaver på privatområdet«, 
fortsætter Jack Hansen. »Det 
er et stabilt marked i positiv 
udvikling. Køleteknik – her-
under varmepumper – er også 
et område i vækst. I forhold til 
traditionel el-opvarmning kan 

man med brug af varmepum-
per, spare over 80% på sit var-
mebudget. Den vidtspænden-
de erhvervskundekreds når 
hele øen rundt og omfatter de-
tailhandel, pengeinstitutter, 
boligforeninger, sportsklubber 
og plejehjem. Også de lokale 
vand- og fjernvarmeværker er 
blandt kunderne.«

Industri og skibsservice

»Et voksende aktivitetsom-
råde i EL-SYSTEMS ApS er 
industriservice og serviceop-
gaver på færger – heriblandt 
de to nye Ærø-færger. Også 
omkring Marstal Skibsværft 
og den store dok laver vi ser-
vice og reparationsarbejde – 
bl.a. på højspændingsområdet 
samt på kraner og lifte.« 

Autoriseret el-installatør Jack Hansen
Brøndstræde 23 · 5960 Marstal · Tlf. 28 18 10 28
info@el-systems.dk  · www.el-systems.dk
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VestÆrø Murer og  
                     Malerforretning

· Nybygning
· Om- og tilbygning
· Reparationer
· Forsikringsskader
· Facaderenovering

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nørrebro 25 · 5985 Søby · Ærø
Tlf. 62 58 13 58 · Mobil 20 41 06 79

 

       

ÆRØ
PERLEN I DET SYDFYNSKE ØHAV
Et dejligt sted at bo, arbejde og holde fri

VI KAN BL.A. TILBYDE DIG:

• Gode færgeforbindelser

• En flyveplads, der er åben 24 timer i døgnet året rundt

• Billige huse og byggegrunde - til bolig og erhverv

• Attraktive bomiljøer med ideelle opvækstbetingelser for børn

• Kommunal pasningsgaranti for børn

• Velfungerende folkeskoler

• Et godt sundhedssystem bygget op omkring et lokalt sygehus

INTERESSERET?  SÅ KONTAKT OS

Ærø Kommune  
Rådhuset, Statene 2
5970 Ærøskøbing  

TLF 6352 5000  
FAX 6252 1526  

Mail: post@aeroekommune.dk
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Med kurs mod fremtiden

»En enkelt rute til Fyn vil 
betyde lukning af Faaborg og 
Rudkøbing og dobbeltrettet 
sejlads til Skovballe fra Ærøs-
købing«, fortæller Keld Møl-
ler fra Ærøfærgerne A/S. »I 
kraft af statstilskuddet og de 
besparelser, der ventes opnået 
gennem en samlet færgedrift, 
forudses store besparelser på 
billetpriserne. Overfartsti-
den mellem Ærøskøbing og 
Svendborg bliver 20 minutter 
mindre end i dag, og udsigten 
til billigere billetter og lavere 

transporttid ventes at øge tu-
risttilstrømningen.«

Øget samarbejde med Als

»Fremtiden byder også på en 
øget satsning på forbindelsen 
til Als. Fra politisk hold øn-
sker man dels at få bedre fat 
i de tyske turister og dels at 
intensivere Ærøs kontakt til 
Sønderborgregionen. Det er 
tanken at starte med M/F Sø-
byfærgen. Efter at have kort-
lagt behovet, får vi fat i det 
helt rigtige skib til at service-

re pendlere, turister og andre 
rejsende til og fra Als. Kon-
takten med det tyske marked 
øges i takt med udbygningen 
af forbindelsen mellem Ærø 
og Als. Samarbejdet med Søn-
derborgregionen kan på den 
måde blive til glæde for begge 
parter, da trafik som bekendt 
avler mere trafik.«

Nye serviceaftaler på vej

»Ærøfærgerne A/S er midt i 
en udvikling, der er rig på nye 
udfordringer. Netop nu er vi 

i gang med at se nærmere på 
mulighederne for at servicere 
andre mindre rederier med 
hensyn til billettering, sikker-
hed og myndighedskontakt. 
Målet er en fremtid, hvor vi kan 
være andre ruter og kommuner 
behjælpelige med driften, som 
herved billiggøres til glæde for 
alle.«

Ærøfærgerne A/S
Vestergade 1, 1. 

5970 Ærøskøbing
Tlf. 63 52 40 00

www.aeroe-ferry.dk

Ærøfærgerne A/S er midt i en omstillings- og udviklingsproces. De politiske ejere  
ønsker at sammenlægge Ærøs tre færgeruter til Fyn til én dobbeltrettet rute med timedrift.  

Derudover er en opgradering af Als-forbindelsen på vej

ERHVERV FYN

Reparation og salg
af biler og bådmotorer,

indenbords samt
påhængsmotorer

Bil- og Bådservice 
Tlf. 62 53 30 17
Reberbanen 55 · Marstal
bilogbaad@cybercity.dk

bilogbaad@ cybercity.dk

Jørbæk Design · Engros og Sommerudsalg
Stort udvalg af håndlavede 

danske kvalitetslys og brugskunst

Telefon 62 58 14 54 · jorbakdesign@gmail.com

Ærø Flyttebil Udlejning
v/ Jørbæk Design · 62 58 14 54 / 40 16 24 41
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34Kongensgade 

»Alt i alt går det rigtigt for-
nuftigt«, smiler indehaver Per 
Holst. »Vores varemærke er, 
at vi laver mad fra bunden 
og kun anvender friske råva-
rer af høj kvalitet. Vi bruger 
hovedsageligt økologiske rå-

varer, når det gælder frugt 
og grønt samt æg, mælk og 
ost. Alt brød er hjemmebagt, 
og Kongensgade 34 er spe-
cielt berømt for sit hjemme-
bagte rugbrød. Hver torsdag 
kl. 16-20 er der dobbelt op på 
drikkevarer. Kl. 18-19 er der 
dobbelt op på cafe-menuerne, 
der er på programmet hele 
ugen. Fredag, lørdag og søn-
dag kører vi parallelt hermed 
fem retters menuer.« 

Fest, fodbold og mad  
ud af huset

»En stor sideaktivitet i forhold 
til selve cafedriften er take-

away og mad ud af huset. Vi 
leverer til alle slags fester og 
sammenkomster – konfirmati-
oner, bryllupper, receptioner og 
jubilæer. Man kan også vælge 
at holde sin fest her i vores lo-
kaler, hvor der er plads til 50 
mennesker i selve cafeen og 30 
på første sal, der til daglig byder 
på pool og bordfodbold. Derud-
over kan man på storskærmen 
se fodboldlandskampe, SAS-
liga kampe samt danske hold i 
udenlandske turneringer.«

Unikke delikatesser

»Blandt delikatesseafdelin-
gens populære indslag er 

friske fisk og skaldyr – heri-
blandt laks, muslinger og pil 
selv rejer. Vores spændende 
udbud af specialprodukter 
omfatter selvfølgelig Ærø øl, 
der både kan nydes på stedet 
som fadøl og tages med hjem 
i gavepakker. Kongensgade 34 
fører en lang række danske og 
udenlandske delikatesser, der 
ikke fås andre steder på øen.« 

Kongensgade 34 · Cafe & delikatesser · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 37 34 · k34@kongensgade34.dk · www.kongensgade34.dk

Cafe og delikatesseforretningen har fra starten i 2006 haft livet på Ærø – også udenfor  
turistsæsonen – som en integreret del af sit forretningskoncept.  
I kraft af mund-til-øre-metoden er der opbygget en stabil lokal kundekreds

Få lavet en professionel 
webløsning

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

at handle på nettet

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

Flyt til Ærø  
og få et helt liv  
for hele familien

   Vi har også  
arbejde til dig

www.ærø.dk/jobs

Privat
måske har vasketøjet eller strygetøjet  
hobet sig op... eller du skal til lægen med 
lille pus... og indkøbene laver ikke sig 
selv... det kan være at bilen ligner noget 
der er løgn....! vi kommer med 2 hænder, 
et åbent sind og et smil parat til at løse 
dagens opgaver

eller måske er der bare behov et par  
ekstra hænder til de  
daglige opgaver hjemme hos dig 

det kan være, du har brug for nogle  
gode ideer, til at systematisere eller lave 
nye arbejdsgange i dit hjem

Erhverv
der kommer en fast person  
i din virksomhed 

din virksomheds behov er  
vores udgangspunkt

din virksomhed får kapacitet til at  
løse andre opgaver
der bliver rent og pænt for dine kunder  
og medarbejdere

 Snedsted Service

Snedstedservice.dk
Marianne Snedsted

Østerbro 27
Søby · Ærø

51 34 68 97

Gir’ dig overskud i hverdagen
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Ærø Anlægsgartner 
Ærø Anlægsgartner 
kombinerer det grå og 
det grønne – sten og 
planter – og skaber 
spændende kombi-
nationer og veksel-
virkninger mellem de  
forskellige materialer

»For mig er drivfjederen i ar-
bejdet – udover en høj grad af 
faglighed – at jeg hver dag kan 
gå ud i naturen og formidle 
glæden over dens former og 
farver videre til andre«, for-
tæller indehaver John Storm. 
»Samtidigt kan jeg glæde mig 
over, at folk via populære tv-
programmer som ”Hokus Kro-
kus« og »Drømmehaven« har 

fået øjnene op for, hvad en an-
lægsgartner kan.« 

Vedligeholdelsesfri  
æstetik

»Typiske opgaver lige nu er 
alle former for belægning, 
etablering af indkørsler, ter-
rasser og pergolaer samt en 
lang række spændende pro-
jekter omkring vand i haven. 

Vi løser også rigtigt mange 
renoveringsopgaver omkring 
60’er og 70’er-haver, som skal 
laves om helt fra grunden. 
Folk vil have vedligeholdel-
sesfri haver med meget belæg-
ning. I kraft af vores kreative 
brug af grønne planter møder 
det vedligeholdelsesfri det 
æstetiske. Blomstrende buske 
er oppe i tiden. De kan dække 
bunden, ligesom de højde-, 
facon- og farvemæssigt kan 
kombineres, så de stort set er 
vedligeholdelsesfri. Kun fan-
tasien sætter grænser for ha-
vens udviklingsmuligheder. 
Kontakt Ærø Anlægsgartner 
for mere info.« 

John Storm 
Vestergade 47

5970 Ærøskøbing
Tlf. 20 85 20 22

creutz@bogpost.dk
www.ærøanlægsgartner.dk

P. Pedersen & Søn ApS
Nørrebro 23, 5985 Søby

Telefon 62 58 10 78
www.p-pedersen.dk

Vognmand Karsten Bil · 4043 6078 · karsten@p-pedersen.dk

Vognmand Peder Bil · 2013 1951 · peder@p-pedersen.dk

TLF. 62 58 10 78

Ærø Låseservice
& Drud Design

Kongensgade 22 – 5960 Marstal
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En succesfuld fusion 

ÆRØ BRAND Forsikring 
Statene 12 · Postboks 42 
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 28 29
www.aoeroe.fynbo-forsikring.dk

I 2003 fusionerede ÆRØ BRAND Forsikring med FYNBO Forsikring as. 
 og blev en del af forsikrings koncernen HIMMERLAND.  

Fra 2003 til i dag er medarbejder staben på Ærø vokset fra 5 til 10

I september 2003 så Dyrekassen Danmark (datterselskab til 
HIMMERLAND Forsikring) dagens lys og det banede vejen 
for en beskæftigelsesmæssig solstrålehistorie på Ærø. Admini-
strationen af denne nicheaktivitet blev nemlig flyttet til ÆRØ 
BRAND Forsikring. 
Dyrekassen Danmark, som har ansvars-, sygdoms- og livsfor-
sikring af hunde og katte på programmet, bliver hurtigt en stor 
succes. 
I forlængelse heraf kom Dansk Hesteforsikring i 2004 på banen 
Her er det primære produkt livsforsikring til såvel avlsdyr som 
galop-, trav- og almindelige rideheste samt til ponyer, fortæller 
Hans Westergaard, underdirektør i FYNBO Forsikring. 

Vores dyrekunder lægger vægt på, at vi har en god føling med 
dyreverdenen, og at vi taler samme sprog. Her har ÆRØ BRAND 
Forsikring sin store styrke, idet vores dygtige medarbejdere selv 
er dyreinteresserede. I det hele taget er det hos os et væsentligt 
ansættelseskriterium, at man har forstand på dyr. De seneste 
år er medarbejderstaben på Ærø-kontoret vokset fra 5 til 10. 
Det skyldes primært dyreforsikringerne og de mange aktivite-
ter, der er forbundet med at have mere end 20.000 dyr forsikret 
i sin stald.

Terapeutiske samtaler i din virksomhed
www.VitusCura.dk · Telefon 5189 4422

Landsdækkende god service
Konkurrence dygtige priser 

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

Tlf. 24 481 481

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

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

Tlf. 20 83 61 81 

v/Karin Bøgh Rasmussen

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

E-mail : mail@kbrprintogeb.dk

www.kbrprintogweb.dk
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Succes med HF

»Kursisterne kommer fra hele 
Danmark og Nordslesvig for at 
læse HF Søfart«, fortæller af-
delingsleder Brian Johansen. 
»Her får de både en regulær 
HF-uddannelse og en uddan-
nelse som ubefaren skibsassi-
stent. Vi har et enestående og 
nært studiemiljø, hvor klas-
siske ungdomsproblemer kan 
tages i opløbet, før de udvikler 
sig til noget kritisk. Marstal 
Navigationsskole og Marstal 
Havn er vores vigtigste sam-
arbejdspartnere. Efter HF 
Søfart vælger mange at tage 
ud at sejle for herefter læse 
videre til navigatør på Ærø. I 
skoleåret 2008-09 samler HF 
Søfart to hele klasser.« 

2-årig HF i Marstal

Før 2007 var unge ærøboer 
nødt til at rejse udenøs – ty-

pisk til Svendborg eller Ny-
borg – for at læse HF og andre 
ungdomsuddannelser, men de 
tider er forbi. Lige nu er 15 
lokale unge i gang med det 
2-årige HF-forløb. Nogle kom-
mer direkte fra folkeskolen, 
mens andre enten har prø-
vet at læse HF på Fyn og er 
vendt tilbage til Ærø eller har 
været i arbejde og vil videre 

i uddannelsessystemet. Den 
2-årige HF-uddannelse på 
VUC FYN ÆRØ har huma-
nistiske, sproglige, kreative 
og naturfaglige tilbud på alle 
niveauer. 

En kursist fortæller

Susanne Falka Juliussen fra 
Søby er i gang med den 2-åri-
ge HF-uddannelse på VUC 

Ærø. »En af mine bedste ven-
inder var med i den første HF-
årgang, og hun anbefalede 
så uddannelsen til mig. Både 
klassen, de folk der går her 
og lærerne er alle tiders. Det 
faglige niveau er højt, og un-
dervisningen er meget inspi-
rerende. Jeg ved endnu ikke, 
hvad jeg senere hen vil bruge 
HF-uddannelsen til, men jeg 
har kemi som valgfag til næ-
ste år, og det glæder jeg mig 
til.«     

P. E. Pålssonsvej 1 · 5960 Marstal · Tlf. 62 65 65 90 · aeroe@vucfyn.dk · www.vucfyn.dk

VUC FYN ÆRØS kernekompetence er HF Søfart. 60-65% af alle de unge, der  
har valgt  HF Søfart, læser i Marstal, og dermed er VUC FYN ÆRØ landets største  

udbyder af denne uddannelse. Også den 2-årige HF-uddannelse er en succes

www.fioniabank.dk

Forvent
de bedste vækstbetingelser!



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

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