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Slip din indre gorilla løs!
Ved Stenstrup på Herregården Skjoldemose
findes Danmarks
smukkeste og højeste
klatrepark, hvor alle
aldersgrupper finder
udfordringer og sejre
– i 17 m’s højde
På en tilfældig dag i klatreparken møder vi: en flok14-18
knægte, en venininde-klub, et
hold medarbejdere fra en virksomhed, nogle konfirmander,
en børnehaveklasse og et par
muntre pensionister. Senere
skal der komme en polterabend
med 14 deltagere sidst i tyverne.
Konceptet er tydeligvis slået
igennem hos alle aldersgrupper.
Klatring er fremragende
træning
Magien i det man oplever oppe
undertrækronerne, fortæller
indehaveren Anders Ulrich, er
at man prøver nogle ting, som
er så langt væk fra hverdagen
som tænkeligt – under sikre forhold, hvor man kan føle sig tryg.
De fleste af os har jo en hverdag,
hvor vi sidder alt for meget stille
ved en computer, og vores krop
går langsomt i forfald af det.
Her får man både en storslået
naturoplevelse og nogle sunde
kropslige oplevelser – samtidig
med at man overvinder nogle
udfordringer og oplever en hel
serie af sejre efterhånden som
de forskellige baner med stigende sværhedsgrader forceres.
Kombinationen af mentale og
fysiske udfordringer er godt for

selvværdet og for hele sanseapparatet. Mens man leger sig
igennem de forskellige niveauer
af forhindringer, træner man
både koordinering, balance,
koncentration, nærvær og kommunikation. Og måske netop
derfor oplever vi, at Gorillapark
i stigende grad benyttes af virksomheder som træning af medarbejdergrupper.
Oplevelsen i toppen
– priserne nede på jorden
Anders Ulrich, der selv har en
fortid som business mananger
i Rambøll Management fortæller: Vi har på det seneste haft
medarbejdergrupper og kundearrangementer fra virksomheder som OUH, Coop, Lilly Modeller, GLS, Bukkehave, SCA
m.fl. Rygtet breder sig, at her
får man både store oplevelser,
stor udvikling både personligt
og som team, en topprofessionel
service, der tilpasser sig den enkelte virksomheds behov. Flere

af vore virksomhedskunder har
refereret, at oplevelsen var i
(træ)toppen, men priserne nede
på jorden. – Det tæller også,
at sikkerheden prioriteres så
højt. Alle gennemgår et obligatorisk halvtimes kursus i vores
unikke sikkerhedskoncept med
dobbelte karabinhager med patenteret låsesystem, inden de
slippes løs på banerne.

eller i bivuak ude i skoven. Eller
man kan overnatte i vores hængekøjehotel i luksushængekøjer
i det fri. Sådan en dag bliver
en oplevelse, deltagerne aldrig
glemmer.
En anden populær mulighed
er at kombinere et kursus her
med wellness om aftenen, hvor
man får vejledning i meditation
og mindfullness. Det giver ressourcemæssigt overskud til, at
man kan koncentrere sig om det
faglige indhold om dagen.

Hængekøjehotel
Vi har haft stor succes med at
tilbyde ”koncept-pakker”, hvor
oplevelserne i trætoppene kombineres med f.eks. et madkursus, hvor deltagerne om aftenen
laver mad – måske bålmad - under vejledning af kokkene fra
Kromannn & Bernard. Og når
dagens mange indtryk er fordøjet, overnatter man f.eks. i lavvu’en (et stort finsk samer-telt)

Gorilla Park ApS
Anders Chr. Ulrich &
Lars N. B. Ulrich
Rødmevej 47
5771 Stenstrup
Tlf. 29 16 74 75
www.gorillapark.dk
info@gorillapark.dk
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Odense Låseservice A/S flyt
Vindegade til Roersvej
Det kendte Odensefirma grundlagdes af
Aksel Larsen og havde
fra 1950-55 til huse
i Enggade. Herefter
flyttede det til Vindegade, og efter 56
gode år her er firmaet
pr. 6. juni 2011 flyttet
til nye moderne lokaler på Roersvej nær
SILVAN.
”Odense Låseservice A/S,
der blandt indfødte odenseanere går under navnet ”Låsesmeden i Vindegade”, etableredes af min morfar Aksel
i 1950”, fortæller Thomas

Løvdal. ”Sammen med min
bror Martin er jeg tredje generation i firmaet. I forbindelse med Odense Låseservices flytning fra Vindegade
til Roersvej benytter anden

generation, vores forældre
Birthe og Steffen, lejligheden til officielt at overdrage
nøglen til familievirksomheden til os. Begge vores forældre fortsætter dog stadig

Vi
indretter
bedre!

som en aktiv del af hverdagen i virksomheden. Efter
et mangeårigt glidende generationsskifte
beklæder
Martin og jeg posterne som
henholdsvis administreren-

Kontoret
Mødelokalet
Kantinen
Loungen
Undervisningslokalet
Konferencelokalet
Garderoben
Receptionen

Sønderborg Padborg
Elholm 2
6400 Sønderborg
Tlf. 74 12 32 00

Haderslev

Vejen

www.kontorsyd.dk
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Herning

Dammen 2
Christian X’s Vej 2 Jacob Gades Allé 2 Nygade 8 B st.
6330 Padborg
6100 Haderslev 6600 Vejen
7400 Herning
Tlf. 74 12 33 60 Tlf. 74 12 33 70 Tlf. 74 12 33 50
Tlf. 74 12 32 70

Holstebro Odense

Nupark 51
Tagtækkervej 11
7500 Holstebro 5230 Odense M
Tlf. 74 12 33 30 Tlf. 74 12 32 80

info@kontorsyd.dk

tter fra
de direktør og produktionsdirektør.
God plads og optimal
parkering
”Odense Låseservices nye
butik på Roersvej 37 er rykket ind i en eksisterende bygning på omkring 900 m2 tæt
på Silvan og Sukkerkogeriet.
Vi har gennemrenoveret
bygning og lokaler fra yderst
til inderst og udformet dem i
overensstemmelse med vores
aktuelle og fremtidige behov.
Butikken bliver 6-8 gange
større end den hidtidige, ligesom ombygningen inkluderer en helt ny indskudt
førstesal til administration
og mødelokaler. Kunder og
medarbejdere kan glæde sig
over det faktum, at den ny
butik betyder god plads og
optimale parkerings og adgangsforhold i hele åbningstiden.”
Masser af gode tilbud
Fra tirsdag den 14. juni til
torsdag den 16. juni byder
Odense Låseservice A/S på

Vi dækker hele Fyn
– 21 ansatte
– 10 servicevogne

masser af gode åbningstilbud. Den 17. juni kl. 11-16
afholdes der åbningsreception for kunder og forretningsforbindelser, og det vil man
op til begivenheden kunne
se meget mere om i de lokale
medier.
På forkant med
udviklingen
På
erhvervsområdet
er
Odense Låseservice A/S gået
fra låseenheder med nøgle
til den mest moderne elektronisk sikring af enhver
art. Vi er på forkant med
udviklingen – både når det
gælder adgangskontrol, dørautomatik, porttelefoner og
videoovervågning. Det samme gælder alarmanlæg, der
genererer stor aktivitet på
privatkundeområdet.
Sikkerhed, troværdighed
og levering til tiden
Odense Låseservice A/S betjener en stor og vidtforgrenet kundekreds, der spænder
fra boligforeninger, offentlige institutioner og virk-

Tyverisikring · Adgangskontrol
Låsesystemer · Dørautomatik
Videoovervågning
Dør-/porttelefonanlæg

somheder til en stor gruppe
private kunder. I dagligdagen møder vi en lang række
spændende udfordringer og
opgaver, der spænder lige
fra salg af nøgleringe og
postkasser i alle prisklasser og udformninger til
rådgivning, salg og service
omkring adgangskontrol og
videoovervågning i millionklassen. Odense Låseservice

A/S betjener sig af godkendte sikringsteknikere og elteknikere. I kraft af vores 21
dygtige medarbejdere og 10
servicevogne er vi i stand til,
at løse enhver opgave. Odense Låseservice A/S bygger
på sikkerhed, troværdighed,
kvalitetsbevidsthed og levering til tiden.

Odense Låseservice A/S
Roersvej 37
5000 Odense C
Telefon 66 12 68 15
odense@laas.dk
www.laas.dk
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Flot tømrerog snedkerarbejde
Hos Skt. Klemens
Tømrer og Snedkerforretning ApS er Kim
René Jørgensen den
blot tredje ejer i firmaets 63 årige historie.
Høj kvalitet og god kundeservice er kernen i træet og ydelsen hos Skt. Klemens Tømrer
og Snedkerforretning. Firmaet har siden begyndelsen i
1948 haft fast fokus på målsætningen om netop høj kvalitet og tilfredse kunder.
- Vi udfører fortsat alt i tømrer- og snedkerarbejde. Intet
er for lille eller for stort. Derfor løser vi også gerne mindre
serviceopgaver og herunder
renovering af møbler, forklarer Kim René Jørgensen til

Månedsmagasinet
Fyn.

Erhverv

Blandt de øvrige opgaver
der udføres er også:
Til-, om- og nybyggeri af erhvervsbyggeri og private boliger, totalrenovering af samme,
herunder bindingsværk, samt
levering og montering af nye
vinduer, døre og køkkener.
Ønskes der eksempelvis en
lækker ny massiv bordplade til
køkkenet – eller måske et ditto
lækkert spisebord i køkken eller spisestue – leveres det gerne håndlavet fra Skt. Klemens
Tømrer og Snedkerforretnings
eget snedkeri og værksted.
Garager og carporte, tagarbejde og herunder kviste, samt
gulve hører også til de opgaver, der løses som spændende
udfordringer.

Kim René Jørgensen er oprindeligt uddannet snedker
og tømrer hos Erik Andersen
i Sdr. Nærå og begyndte som
svend ved firmaets forrige ejer,
Mogens Strate.
- Firmaet er oprindelig stiftet
af Ernst Andersen, der næsten
har bygget alle husene på Skt.
Klemensvej ved Ringe, fortsætter Kim René Jørgensen.
Kort sagt leverer Skt. Klemens Tømrer og Snedkerforretning kvalitetsbevidst arbejde, der indfrier kundernes
forventninger til kvalitet,
håndværksmæssig udførelse
og højt serviceniveau.
Overholdelse af aftalte betingelser og leveringstider er en
selvfølge.

Skt. Klemens Tømrer og Snedkerforretning ApS · Hovedvejen 41 · 5750 Ringe · Tlf. 66 15 09 33 · www.skts.dk · info@skts.dk

Veludført arbejde – Brug Nr.Broby
VVS – Vore friske og erfarne fagfolk er
klar til enhver opgave indenfor vandog varmeinstallationer, gas- og oliefyrsservice, blikkenslagerarbejde m.m.
OK Service Partner i Assens og Faaborg Midtfyn
Vi er fra den 01.01.2011 blevet OK Service Partner. Vi udfører olie- og gaseftersyn for nye samt gamle kunder.
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Odense Auto-El ApS
I forbindelse med
anlægget af Kanalforbindelsen har firmaet
gennemgået en ekspropriation, der blandt
andet har medført, at
værksteder og udendørs arealer er blevet
optimeret og ført up
to date, så de i dag
fremstår helt nye
Odense Auto-El ApS grundlagdes i september 1987 af
Kurt L. Hansen på samme
adresse, som virksomheden
har til huse på i dag. I marts
1988 ansattes Hans Holst,
som siden 2002 har været
medejer af firmaet. I dag ejer
Kurt L. Hansen 51 % og Hans
Holst 49 % af Odense Auto-El
ApS, der beskæftiger 23 medarbejdere, hvoraf 8 arbejder i
firmaets afdeling på Olfert Fischers Vej.
Alsidige el-aktiviteter
”Cirka 80 % af kundekredsen
er erhvervskunder”, fortæller direktør Kurt L. Hansen.
”Indenfor auto-el er kerneopgaverne salg, fejlfinding og
reparation af startere, generatorer og øvrige el-anlæg til
alle typer køretøjer. Parallelt
hermed udfører vi nymontering af advarselsblink, walkieanlæg, bilvarmere og meget

mere. Dertil kommer lovpligtige eftersyn på fartskrivere
og topfartbegrænsere, samt
eftermontering af nye digitale
fartskrivere til lastbiler. På
årsplan udfører vi omkring
650 årlige lovpligtige eftersyn.
Alle lovpligtige eftersynskunder genindkaldes automatisk
til næste eftersyn. Siden 1987,
hvor firmaet udelukkende fokuserede på auto-el, har vi
gennemgået en rivende udvikling. I dag inkluderer vores
store virkefelt således også hydraulik.”
Landsdækkende service
og reparation
”Smedeafdelingens hovedopgaver er reparation og lovpligtige eftersyn af lastbilkraner,
hejs, løftebagsmæk, renovations- og fragtbiler med mere.
Vores dygtige medarbejdere er
uddannede løftegrejsteknikere hos DANLØFT. I fremtiden

vil vores kunder kunne følge
deres løftegrej online og se
hvilke typer de har, hvilke køretøjer det befinder sig på, og
hvornår der sidst er udført eftersyn. På reparations og serviceområdet er bagsmæklifte
på busser vare- og lastbiler
et stort kerneområde. Vi servicerer transportører fra hele
landet og er Danmarks største
aftager af reservedele til ZEPRO LIFTE. Vores alsidige
reservedelssortiment tilpasses
løbende kundernes behov. Vi
udfører 5-10 lift reparationer
på værkstedet om dagen, og
2-4 gange i døgnet rykker en
af vores servicevogne ud og
servicerer kunder over hele
Fyn i forbindelse med akutte
nedbrud.”
En ”lykkelig”
ekspropriation
Infrastrukturen omkring Kanalforbindelsen, der står færdig i 2014, gennemskærer et
større område, der tidligere
tilhørte Odense Auto-El ApS.
En koldhal på 800 m2 og omkring 2000 m2 jord har således
måttet eksproprieres. ”Selvom
det aldrig er særligt spændende at måtte afgive jord, føler
vi, at vi gennem vores gode
samarbejde med projektledelsen og Odense Kommune har
formået at få ekspropriationen
til at ende så ”lykkeligt” som

muligt”, siger direktør Kurt L.
Hansen.
Tilbygning, modernisering
og positiv synergi
”Vi har netop afsluttet en omfattende til- og ombygning, renovering og modernisering af
vores værkstedsfaciliteter og
udendørs arealer”, fortsætter
Kurt L. Hansen. ”I dag fremstår det hele nyt og kundevenligt. Værkstedskapaciteten
er øget med 350 m2, og de 35
meter lange vognbaner med
masser af plads til de helt store lastbiler er nu placeret optimalt i forhold til vores samlede facilitetsudbud. Sidst men
ikke mindst har vi opført en
helt ny sektion på 120 m2 med
moderne velfærdsrum til vores medarbejdere samt en ny
lagerhal på 180 m2. Vi er godt
rustet til fremtiden. Efter Kanalforbindelsens åbning i 2014
ventes en trafikpassage på
30.000 biler i døgnet, og denne
udvikling vil vi kunne imødese
en del positiv synergieffekt af,
slutter Kurt L. Hansen. ”

Odense Auto-El ApS · Hedvigslundsvej 2 · 5000 Odense C · Tlf. 66 13 25 60
klh@oae.dk · www.oae.dk
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Det handler om dit behov
Vi anbefaler daglig
rengøring – dvs. minimum fem besøg om
ugen, fordi hyppigere
rengøring giver det
bedste og sundeste
resultat.
Koncept Rengøring arbejder
med daglig og synlig kontakt til
vores kunder, fordi bedre kommunikation giver bedre løsninger - og fordi daglig kontrol er
garantien for god kvalitet.
Vi gør det nemt at have
det rent
Vi anbefaler daglig rengøring –
minimum fem besøg om ugen,
fordi hyppigere rengøring er
bedst og mest sundt.
Vi arbejder med daglig og synlig
kontakt til vores kunder, fordi

bedre kommunikation giver
bedre løsninger.
Vi udfører daglig kontrol, fordi
det er garantien for god kvalitet.
Vi tager os af din rengøring, så
du er sikker på rene omgivelser
og højt kvalitetsniveau. Du behøver heller ikke selv kontrollere
og følge op på rengøringen. Det
er vi eksperter i, og vi har et effektivt system, når det gælder
tilsyn med den udførte rengøring.
Koncept Rengøring er en lille
effektiv organisation, der er tæt
på vores kunder, når det handler
om opgaver, service og opfølgning. Det giver nogle praktiske
fordele – og vi leverer et dagligt
bevis på at god rengøring ikke
behøver at være dyr.
Det er vores opgave at følge op på
tingene.
Effektiv kvalitet
Tidsregistrering som er et vig-

tigt værktøj, når vi skal sikre
vores medarbejdere bruger den
tid på opgaverne, som vi har aftalt. Logger en medarbejder ikke
på hos en kunde på aftalte tidspunkt, så får vores driftsleder
automatisk besked og får problemet løst.
Rengøringsmetoder
Vi har valgt at gå i en helt anden
retning, når det gælder klude,
mopper, vogne og andet materiel. Vi bruger den nyeste teknik
og teknologi, så vores assistenter
har mere tid til det, de skal være
gode til, nemlig rengøring.
Det rigtig materiel
Ved at investere i det rigtige
materiel, investerer vi i bedre
og mere effektiv rengøring. Det
gælder vores rengøringsvogne,
klude, mopper, dosering af vand
osv. Vi bruger desuden kun antibakterielle microfiber-klude.

Vi tilbyder
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Lean – giver fokus på
effektivitet
Hos Koncept Rengøring arbejder vi ud fra principper og systemer, der gør det nemmere og
mere fleksibelt for vores medarbejdere at udføre deres opgaver
– og for vores kunder at få opgaven udført. Hele vores system er
bygget op omkring principperne
fra LEAN – bl.a. med fokus på at
bruge tiden optimalt.

Sdr. Boulevard 44 · 5000 Odense C · Mobil 24 94 22 11 · Telefon 70 25 24 94
salg@konceptrengoering.dk · www.konceptrengøring.dk

– løsninger til bedre kontormiljøer...

Montana

– oplev den farverige verden af fleksible kontorløsninger

Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00
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Ny generation Carporte
2 fynske erhvervsdrivende er
gået sammen om udvikling af
en ny type carporte.
Meier Profil & Glas i Odense S.
og Superstål i Broby har hen
over vinteren udviklet et nyt
carportkoncept, som blandt
andet henvender sig til husejeren, boligforeninger og det offentlige som skal have udskiftet sin udtjente træcarporte.
Hvad gør man når byggeriet
kører på vågeblus og salget af
vinduer, udestuer og Alu-facader svigter.
Hos Meier Profil & glas har
man skåret ind til benet og
trimmet omkostningerne, så
de står mål med en lavere omsætning.
Derudover har man udvidet
produktsortimentet med den
nye type carporte i galvaniseret stål, og i et smart design,
som ikke kræver nogen vedligeholdelse.
Der står mange tusinde carporte, som er traditionelt bygget
med stolper og sternbrædder
og som trænger til udskiftning,
og det marked vil vi gerne deltage i siger Jørn Meier.

Superstål har produktionsapparatet og ekspertisen i indenfor stålproduktion. Meier
Profil & Glas står for salg og
markedsføring af Systemcarporten.
Vi fik ideen til at udvikle en
modulopbygget carport, som
forbrugeren selv kan designe
og selv kan bygge.
System Carporten fås som
standard i hele 9 forskellige
varianter, som kan suppleres
med skillevægge i træ, glas
eller stål, helt efter eget valg.
Også løsninger i specialmål
både fritstående og til vægmontering kan firmaet tilbyde
Ønsker man indbygget lys i
form af LED belysning i stålprofilerne, er det også muligt.
Systemet er modulopbygget
og leveres som samlesæt, men
firmaet tilbyder også montering over hele landet. Carporten kan på Lucernemarken i
Odense S. og på Industrivej i
Broby
Flere oplysninger på
tlf. 66 13 40 75
www.staalcarporte.dk

Nyborg-Kerteminde
Handelsskole
Nyborg-Kerteminde
Handelsskole, der
siden 2003 har været
en del af TietgenSkolen, Odense, udbyder
en bred vifte af erhvervsrettede uddannelser, der henvender
sig til såvel unge som
voksne. Afsættet for
undervisningen er
et intimt studiemiljø
med fokus på nærhed, overskuelighed
og virkelighedsnær
undervisning med den
enkelte elev og kursist i centrum.
Grundforløbet HG
Grundforløbet HG for Unge
er en praksisnær uddannelse
med fremtidsmuligheder indenfor kontor, handel og butik. Grundforløbet består af
en række grundfag, valgfag
og profilfag – i kombination
med tværfaglige projektforløb.
På HG Ung får eleverne også
mulighed for at prøve selvstændighedsdrømmen af med
deltagelse i Young Enterprise/
Ung Virksomhed.
HGV
Voksenudgaven af Grundforløbet, HGV, henvender sig til studerende med erfaring fra andre
uddannelser og/eller praktisk

arbejdserfaring. På HGV har
du også mulighed for efteruddannelse i form af individuelt
tilrettelagte enkeltfagsstudier.
HGV øger dine beskæftigelsesmuligheder i et erhvervsliv, der
lægger mere og mere vægt på
også at have modne og erfarne
medarbejdere med projekterfaring, tværfaglig kompetence
m.v.
Handelsgymnasiet, HHX
HHX er en 3-årig gymnasial
ungdomsuddannelse.
Som
studerende på handelsgymnasiet får du en tidssvarende og
virkelighedsnær uddannelse.
HHX kombinerer de humanistiske dannelsesfag med merkantile fag som f.eks. økonomi
og afsætning. HHX åbner døre
- både til din videre erhvervskarriere i Danmark og udlandet, samt dine fremtidige studier på universiteter, seminarier,
handelshøjskoler m.m.
Tietgen
KompetenceCenter
KompetenceCentrets afdeling
i Nyborg byder på en bred
vifte af personligt tilrettelagte efteruddannelsesforløb,
der skræddersys i forhold til
den enkelte virksomheds behov. Det alsidige kursusudbud
spænder fra det fagspecifikke
til det generelle – fra ledelse,
salg, økonomi/regnskab, sprog,
it og webdesign til danskkurser
for ordblinde og læsesvage. Det
individuelle udgangspunkt gør,
at uddannelsesforløbene afvikles så fleksibelt, at de med lethed kan indpasses – også i en
travl virksomheds tidsplan. På
den måde kan en gruppe med-

arbejdere efteruddanne sig, så
de står rustet til at møde nye
jobmæssige udfordringer uden
at miste kontakten til virksomheden længere tid ad gangen.
Samtlige kurser har et stabilt
flow og gennemføres altid som
planlagt.
Alle kender alle
På Nyborg-Kerteminde Handelsskole vil du opleve et godt
og nært skole- og studiemiljø,
hvor elever og lærere kender
hinanden. Skolen har p.t. ca.
240 elever og en snes lærere.
Globalt udsyn og ny viden
Det internationale fokus er et
gennemgående element i undervisning, opgaver, studierejser, praktikophold og projektforløb. Som studerende på
Nyborg-Kerteminde Handelsskole får du globalt udsyn og ny
viden om verdenssamfundet og
dine fremtidsmuligheder i den
globaliserede verden.

Nyborg-Kerteminde
Handelsskole
Ringvej 3
5800 Nyborg
Tlf. 65 45 27 01
nkh@tietgen.dk
www.tietgen.dk
Tietgen
KompetenceCenter
Kursussekretær
Hanne Dam Nielsen
Tlf. 65 45 27 03
hdni@tietgen.dk
Studievejledning:
Studievejleder
Karl Erik Clausen
Direkte tlf. 65 45 27 04
kacl@tietgen.dk
Kontorets
åbningstider:
Mandag-torsdag
kl. 7.45-15.30
Fredag
kl. 7.45-14.00

Studieture
På Nyborg-Kerteminde Handelsskole lægger vi vægt på,
at undervisningen indeholder
spændende,
studierelevante
aktiviteter ude af huset. Studieturene til udlandet – på HG
uddannelsens 2. år og HHX
uddannelsens 3. år – aftales
mellem elever og lærere. Udlandsrejserne, der er 100 %
elevfinansierede, har de senere
år haft Barcelona, New York,
Manchester og Lissabon som
studierejsemål. I 2009 var to
3. års hhx-klasser fra Nyborg
i Kina.
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Populære designergulve
DM Overfladeteknik har
i længere tid oplevet
stigende interesse for
designergulve i form af
polerede beton gulve
og såkaldte New Yorker gulve, der vinder
frem – både i boliger,
kontorer og butiks- og
produktionslokaler

diamantslibere. Efter 8 steps
med stadigt finere korn, har
man et betongulv, der er så
blankt, at man kan spejle sig
i det. Ønskes en mattere overflade stoppes slibningen tidligere i processen. New Yorker
gulvene opbygges af 8-10 mm
spartelmasse med spil i mat
eller højglans og frit farvevalg
efter kundens ønske. Begge
gulvtypers rå og eksklusive
look er udtryk for en ny stil,
der passer til moderne hjem og
tidens trends på indretningsområdet.”

”Efterspørgslen på nye eksklusive gulve i andre materialer end træ og klinker vokser
støt”, fortæller indehaver Dennis Schøler. ”Når det gælder
polerede betongulve og New
Yorker gulve, lægger vi lige
nu 30-40 gulve om året, og
kundeinteressen er stigende.
Fremstillingen af Et højglanspoleret betongulv starter med,
at betonen slibes med HTC

Miljø og vedligeholdelsesvenlige gulve
”De flotte gulve fås med en
lang række meget forskellige
spil og farver. Både beton og
New Yorker gulvene er allergi og miljøvenlige, meget
resistente overfor slitage og
utroligt lette at holde. Vedligeholdelsesmæssigt kræver

disse gulve kun almindelig let
rengøring i form af fejning,
støvsugning og regelmæssig
vask med stensæbe. Både de
polerede betongulve og New
Yorker gulvene er velegnede
til gulvvarme og dermed gode
løsninger overalt i den moderne bolig. Der findes ingen
længerevarende uddannelse
indenfor vores speciale, så det
raffinerede håndværks finesser har vores 15 medarbejdere
lært gennem flere års samarbejde med dygtige og erfarne
mestre og kolleger. Medarbejderstaben fordeler sig på 12
montører inklusive Martin og
mig samt to sælgere og en bogholder. Med 8 biler på landevejene betjener vi kunder over
hele landet. DM Overfladeteknik konkurrerer på kvalitet.
Ring og hør nærmere.”

DM Overfladeteknik ApS · Ørbækvej 770, I · 5220 Odense SØ · Tlf. 26 16 96 41
mail@dm-overfladeteknik.dk · www.dm-overfladeteknik.dk

SOLKAMPAGNE

hos Bøgild Solafskærmning
Vi sælger kvalitetsprodukter indenfor Persienner
Rullegardiner · Plisségardiner · Lamelgardiner · Markiser

Maskiner A/S

Tornmarksvej 18-22 - 5491 Blommenslyst

TLF. 65 96 78 02

Gaffeltrucks
Køb en markise eller indvendig solafskærmning
og få et
PERSONER
MINICRUISE FOR TO

GAVEKORT
TIL MINICRUISE

fra 1 til 16 tons

El, gas og diesel

tur/retur
Frederikshavn - Oslo
kahyt med bad og toilet
Overnatning i 2 køjes
e.
- standard uden vindu

-

VÆRDI I ALT KR. 690,

med i købet.

Stena Saga
ser for alle..
-båden med oplevel
restauranter,
-hvor du bl.a. finder
biograf,
natklub, casino, barer, g og helt
legerum, taxfree shoppin
nyt spa område...

Kontakt os for et uforpligtende tilbud...
SPECIALUDDANNEDE I OPSÆTNING AF MARKISER

Solafskærmn ing
v / M o r t e n B øg i l d
Tlf. 6221 3045 / 22 91 30 44
G l a r m e s t e r v e j 1 4 . S v e n d b o r g . M a i l : b o e g i l d @ c . d k . w w w. bøg i l d a p s . d k

Ringe Minicenter
Algade 62-64 · 5750 Ringe · Tlf. 62 21 30 45
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Brug os når det gælder service- & reparationer

- vi har altid en servicevogn nær dig !!!

www.ih-maskiner.dk

S. Tygesen Energi A/S
Den lille handels og
rådgivende ingeniørvirksomhed, der
grundlagdes i 1994 og
har hjemsted i Kerteminde, er en højt specialiseret spiller på
det danske og internationale marked for
produkter til energi,
tele og entreprenørsektoren

”Energiforsyningsvirksomheder udgør størstedelen del af
vores kundekreds”, fortæller
indehaver Morten Tygesen.
”Vores rådgivnings og salgsmæssige aktiviteter har deres
udspring på højspændingsområdet, hvor vi eksempelvis leverer luftledninger, klemmer,
isolatorer og kabler til energisektoren i hele Danmark.
Netop nu er vi i fuld gang med
løsningen af en stor opgave
for Energinet.dk i Fredericia.
Virksomheden etablerer en
ny og stærkere 400 kilovolt
forbindelse mellem Kassø ved

Åbenrå og Tjele ved Viborg,
der involverer 190 kilometer
ledning i alt.”
Bredbåndsmarkedet i
vækst
”Den positive synergi mellem
vores højspændingsaktiviteter
og nye fiber og bredbåndsprojekter har bevirket, at sidstnævnte område de senere år
er kommet i kraftig vækst.
Blandt andet er der stor efterspørgsel på kabeludlægningsudstyr og indblæsningsmaskiner til fibernet, som vi i dag
fører fire forskellige modeller/

typer af. S. Tygesen Energi
A/S markedsfører kvalitetsprodukter fra leverandører og
producenter i hele Europa, og
vores store udbud opdateres
løbende med nye produkter. Vi
handler med energiforsyningsvirksomheder i Danmark, hele
Skandinavien, Tyskland, en
lang række europæiske lande
og USA. Netop nu repræsenterer Sydafrika et marked med
spændende nye udviklingsmuligheder, som vi henover sommeren vil udforske nærmere”,
slutter Morten Tygesen.

S. Tygesen Energi A/S · Strandvangen 33 · 5300 Kerteminde · Tlf. 65 32 43 80
info@tygesen-energi.dk · www.tygesen-energi.dk

www.claas-fyn.dk

TILBUD FRA RINGE MASKINFORRETNING

www.case-fyn.dk

danmarkspremiere

ARION 630 C
155 hk *

399.000,-

Tænk miljø rigtigt
Tænk grønt
Tænk Amazone

Kom og hør hvad vi kan tilbyde af
sprøjter til gavn for dig og din økonomi
Ring og hør mere om Amazone gødningsspreder
til levering til foråret

På lager
til omgående
levering
*max. effekt i følge ISO TR 14396

155
hk
med
PowerShift
155 hk
med
fuld fuld
PowerShift

ARION er en stærk allround traktor. Med den pålidelige
ARION er en stærk allround traktor. Med den pålidelige og solide 6-cylinders CommonRail-motor
og
solidebetjening
6-cylinders
CommonRail-motor
ogallekoblingsfri
og koblingsfri
af transmissionen
– klarer den nemt og effektivt
hverdagens opgaver.
betjening af transmissionen – klarer den nemt og effektivt
Udstyrspakke (eksempel)
ARION 630 C kampagnemodel
alle
hverdagens opgaver.
- Aircondition
- 16/16 QUADRISHIFT (fuld PowerShift)
- Koblingsfrit vendegear
- 98 l/min hydraulik effekt

• Rigtig Case gravearm
»Case DNA«
• LS hydr. - spar op til
10% brændstof
• Ny transmission,
for og bag aksler
• Styring af motoromdrejninger i
gravehåndtag
»Turtel Switch«

- 4-punktsaffjedret kabine
- 4 hydr. olieudtag

- Nem og enkelt betjening
ARION
630 C kampagnemodel
Merpris kun
Kampagnepris

på ny CASE
695 ST
rendegraver

Kr. 29.900,-

Kr. 399.000,-

-Kontakt
16/16
QUADRISHIFT
Udstyrspakke (eksempel)
din lokale CLAAS forhandler og hør nærmere om dette tilbud.
(fuld PowerShift)
- Aircondition
- Koblingsfrit vendegear
- 4-punktsaffjedret kabine
- 98 l/min hydraulik effekt
- 4 hydr. olieudtag
- Nem og enkelt betjening
Kampagnepris Kr. 399.000,Merpris kun Kr. 29.900,Der tages forbehold for trykfejl. De viste priser er i danske kroner ekskl. moms.
Tilbuddet gælder et begrænset antal traktorer.

www.claas.com

Nordbakken 5
5750 Ringe
Telefon 62 62 11 82

Alle priser er excl. moms.

Kom og hør mere
om Case
iner
entreprenørmask

Udenfor kontortid: Søren Bollesen . tlf. 65 92 65 95 . biltlf. 30 63 02 42 . Ebbe Jørgensen . tlf. 62 25 24 09 . biltlf. 40 45 38 80
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Solidt murværk i godt 100 år
Murermester Erling
Pedersen & Sønner
ApS står for klassisk
murermesterkvalitet
gennem nu fire generationer. Firmaet
udfører alle former for
murerarbejde.
Virksomheden blev oprettet 1.
maj 1909, og siden 1938, hvor
2. generation overtog firmaet,
har navnet Erling Pedersen
været synonymt med klassisk
murermesterkvalitet.

Siden 2008 har murermester
Morten Pedersen som 4. generation stået i spidsen for
Erling Pedersen & Sønner, efter at han kom med i firmaet i
slutningen af 1990’erne.
Alle opgaver
– også kloakering
Virksomheden løser opgaver
som ny-, til- og ombygning af
erhvervsbyggeri og private boliger samt reparation og renovering af disse.
Som autoriseret kloakmester
er Murermester Erling Pedersen & Sønner underlagt Kloakmestrenes Kvalitetskontrol
og udfører en lang række af de

forekommende kloakeringsopgaver, herunder kloakering i
det åbne land.
– Vi udfører altså alle traditionelle opgaver inden for murerfaget. Vores hjemmebane
er som udgangspunkt Øst- og
Midtfyn, herunder Langeskov,
Kerteminde, Nyborg og Odense.
Desuden er Sydfyn et område
hvor vi til stadighed udfører
opgaver, nu det er blevet lettere
at komme der til med den nye
sydfynske motorvej, fortæller
murermester Morten Pedersen.
Faste partnere
Med egen maskinpark, inklusive rende- og minigraver,

udføres opgaverne hurtigt og
effektivt, eventuelt sammen
med faste og ligeledes kvalitetsbevidste samarbejdspartnere, der leverer løsninger
med hensyn til VVS-, el- og
tømrerarbejde.
Den nuværende ejer, Morten
Pedersen, blev i 1991 udlært
murer i firmaet. I 1995 blev
han færdiguddannet som ingeniør, så trods 102 års historie er kvalifikationer og ung
dynamik fortsat i højsædet,
altid med minimum én lærling
på holdet.

Erling Pedersen & Sønner ApS · Birkevej 21 · 5550 Langeskov
Telefon 21 79 42 61 · www.langeskov-murer.dk · mbp@stofanet.dk

Landbrug - Transport - Entreprenør

Mogens Schack
v/ Kenneth Andersen
Odensevej 22,
5550 Langeskov
mesterbenzin@mail.dk

Tlf. 65 38 10 22
Benzin · Autoreparation

Kertemindevejen 46 · 5290 · Marslev · 40

37 30 87

Fyringsolie - trailer kan lånes

24 TIMER I DØGNET!

alle former
Vi servicerer
or t til:
r teknisk supp
re
ve
le
t
m
sa
lik
au
for hydr
ug · Fiskeri
dustri · Landbr
· Offshore · In

Tilbudsgivning, hydraulikleverancer og teknisk support:
Ring til Peter Bjørn • mobil 60 89 65 67
Fejlfinding, reparation og service:
Ring til Peter Sørensen • mobil 20 33 10 59

Fyns Hydraulik
20 33 10 59
www.fynshydraulik.dk
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HYDRAULIK
HYD
H
YD
DRAU
RA
AU
ULIK
LIK &
TE
T
EKNIK
EK
E
KNIK
NIK
NI
IK A
APS.
PS.
P
PS
S
S..
Skovgyden 1 · DK-5540 Ullerslev
Tlf. 65 36 19 19

spodsbjergmaskin@mail.dk

Rønninge Autoværksted
/RA Diesel A/S
Værkstedet, som drives
af Flemming Gotfredsen, grundlagdes i 1953
af hans far Åge. At familien har benzin i blodet, illustreres af den
kendsgerning, at tredje
generation, i skikkelse
af Flemmings søn René,
også har stået i lære i
firmaet.

I starten lå værkstedets forretningsfokus på lastbiler, traktorer og grusgravsmaskiner. I dag
centrerer det sig om service, reparation og syn af person-, vare
og lastbiler af alle mærker. Andre store aktiviteter er skadeservice og opretning. Over hele
linjen har det moderne værksted stor erfaring, når det gælder Renault biler. Lastbilsiden
tegner sig for hovedparten af
aktiviteterne. Rønninge Autoværksted råder over moderne,
højt specialiserede fartskriverog hydraulikfaciliteter, og vaskehallen har kapacitet til både
vare- og lastbiler. ”Vi betjener
vognmænd med 1-50 biler og
servicerer også internationale
kunder med flere hundrede
lastbiler på vejene. Vores placering tæt på motorvejsnettet betyder optimale tilkørselsforhold

for kunderne”, fortæller Flemming Gotfredsen.
Mekaniker og redaktør
”I 1964 kom jeg i lære hos min
far, og her medvirkede jeg ved
restaureringen af en Dodge
Brothers Senior Six Landau
1929 – en virkelig flot og meget sjælden veteranbil, som jeg
aldrig glemte”, fortæller Flemming Gotfredsen. ”I 2001 købte
jeg bilen af dens daværende
ejer, der ellers ville have solgt
den til en køber i USA. Jeg fik
omkring 10 minutter som ejer,
før min søn René havde købt bilen af mig. ”Veteranbiler er min
store fritidsinteresse”, beretter René Gotfredsen. ”Jeg har
med biler at gøre en betragtelig del af døgnet, da jeg udover
at arbejde som mekaniker er
redaktør for Fyns Veteranbil

Klubs blad Veteranen. Jeg har
fire Dodge biler fra 1928-34 og
en Ford F600 lastbil fra 1956”.
Tre af Renés veteranbiler kører
på de fynske veje. Den elegante
Dodge Brothers Senior Six Landau fra 1929, som både far og
søn har brugt og fortsat bruger
utallige timer på, medvirkede
bl.a. i DR´s serie ”Fiskerne” fra
1977, som den ene af to biler der
var med. Den bliver også brugt
til festlige lejligheder fra tid til
anden.

Rønninge Autoværksted / RA Diesel A/S · Vesterskovvej 1A · 5550 Langeskov · Tlf. 65 38 12 45 · ra_diesel@yahoo.dk

Hydraulik-ekspert
Fyns Hydraulik tilbyder
døgnservice over hele
Fyn i kernekompetencen fejlfinding og
reparation af hydraulisk udstyr til konkurrencedygtig pris.

at styrke vores profil og klart
og tydeligt fortælle, at vi er den
fynske ekspert i hydraulik, for-

Mange års erfaring i montering, fejlfinding og reparation
af hydraulisk udstyr har betydet, at Peter Sørensen Smedeog Maskinforretning i december 2010 skiftede navn til Fyns
Hydraulik.
- Det handler ganske enkelt om

tæller Peter Sørensen til Månedsmagasinet Erhverv Fyn.
Han grundlagde virksomhe-

den i 1993. I dag leverer Fyns
Hydraulik hurtig og effektiv
service døgnet rundt over hele
Fyn via fire fuldt udstyrede
servicevogne og et meget stort
reservedelslager.
Opgaverne bliver dermed løst
på stedet, så kundernes produktion og maskineri hurtigst
muligt kommer i omdrejninger
igen.
Kunder inden for områderne
industri, transport, landbrug,
entreprenør samt offshore er
oplagte målgrupper for Fyns
Hydraulik, der udmåler, reparerer og opbygger alle typer
hydraulikanlæg, tilbehør og
slanger.

Fyns Hydraulik · Midskovvej 111 · 5370 Mesinge · Telefon 20 33 10 59 · www.fynshydraulik.dk · info@fynshydraulik.dk
Tagrens
Poppelvej 1
5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 33
jan@tagrensfyn.dk

Riesgaard Bogføring
Store og små opgaver indenfor kontor og bogholderi
udføres efter aftale
Tagrens · Adelgade 83 · 5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 33 · Mobil 23 95 23 95 · CVR-nr: 30 13 10 02

Telefon 2990 2466 · jette@riesgaard.eu
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Indretning med sikker hånd
Dekoform har i mere
end ti år lavet boligindretning for både private og virksomheder
over hele landet
Mange mennesker drømmer
om at få et skønnere hjem men har svært ved at se, hvad
der kunne gøres. Det samme
gælder virksomheder, som måske flytter til nye lokaler.
Virksomheden Dekoform i
Kerteminde har specialiseret
i at være sparringspartner på
indretningsopgaver for både
private og virksomheder.
Omgivelserne påvirker
vores humør
Indretningen af vores omgivelse har stor betydning for,
hvordan vi trives. Og det gælder både på arbejde og i ens
hjem, fortæller indehaveren af
Dekoform, Anja Holdt Lange. I

virksomheder har det også betydning for, hvordan både kunderne og medarbejderne befinder sig og kan direkte påvirke
kunders indkøbsmønster.
Egne lamper og gardiner
Udover
indretningsopgaver
forhandler Dekoform også sin
egen serie af franske pindevævsgardiner, der kan fås i
alle farver. I tilknytning hertil

forhandler Dekoform sit eget
design i lamper, som matcher
pindevævsgardinerne og kan
fås i samme farver.
Hjemmet skal være en
oase
Dekoration og indretning
handler ikke bare om at købe
nyt eller dyrt, men om at få det
hele sat sammen på den rigtige
måde. Som dekoratør og bolig-

stylist gør jeg en dyd ud af at
gøre brug af folks personlige
ting og møbler. Det handler om
at sætte sit personlige præg
på sit hjem, så hjemmet føles
rigtigt og rart. Og at ens hjem
bringer fryd i øjet og ro i sjælen og bliver til den oase, hvor
du kan nyde livet i et helt andet tempo end det, der foregår
uden for vinduerne.
Det er det, der min fornemste
opgave, og som princip forlader
jeg ikke en indretningsopgave,
før jeg selv får lyst til at flytte
ind!

Journalist:
John Kristensen,
jk@vision-man.dk
22 25 14 14

Dekoform · Strandgårdsalle 122 · 5300 Kerteminde · Tlf. 22 40 18 40 · www.dekoform.dk · anja@dekoform.dk
På vej ud af døren for at høre,
hvad jeg kan gøre for dig…

Munkebo Autoservice
På forkant med udviklingen

Telefon 3132 1599
kim@bf-fyn.dk · www.bf-fyn.dk

Kim Schmidt

Autoriseret bekæmpelse af alle former for skadedyr
Stor erfaring indenfor erhvervs og private kunder
Kører på Fyn og Trekantområdet
Kontakt og bliv overrasket over service og pris

Skadedyrservice · Tlf. 26 68 88 61

Klargøring til periodesyn
Autoopretning
l Forsikringsskader
l Serviceeftersyn
l Kundebil udlejes
l Reparation af alle bilmærker
person- og varevogne
l
l

BYNKEEL

Telefon 23 37 40 81
bynkeel@bynkeel.dk
www.bynkeel.dk
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Fjordvej 110 · 5330 Munkebo
Tlf. 65 97 46 07 · info@munkeboautoservice.dk
www.munkeboautoservice.dk

Flot genfødsel i Mesinge
Café Kirkeladen er på
kort tid blevet Mesinges nye kulturelle
mødested i landsbyens centrum, til glæde
for hele egnen - og
gæster udefra.

Stor handicapvenlig gæstfrihed, varmog hyggelig atmosfære bag de tykke mure – og et
personale der trives med deres
nye arbejdsplads.
Det er del af portrættet af Café
Kirkeladen, der åbnede 29.

Nyt kapitel
- Så kom Kirkeladen til salg, og
så tænkte jeg: Nu er det nu, hvis
jeg skal prøve et nyt spændende
kapitel i arbejdslivet. Her i Kirkeladen er det helt anderledes
med servering afportionsanrettede a la carte retter, fortsætter
indehaveren.
Lokalsamfund og turister i
nærliggende sommerhuse har
allerede taget varmt imod Kirkeladens nye åbning til egnen.
Bolette Wind Tofte har selv
stået for indretningen, bl.a. med
hyggelige gamleegetræsstole,
fundet på Internettet. Samme
sted har også formidlet en række understel til deegetræsbordplader, som hendes mand har
bejdset mørke.
Kirkeladen er indtil videre åben
alle ugens dage, som følge af
den store opbakning. Uden for
frister et hyggeligt havemiljø
med borde og stole – mens husets spændende og lange historie kan læses på menukortet.

marts i Kirkeladen, der – bortset fra kirken – er Mesinges
ældste hus.
Stor opbakning
Mere end 200 lokale borgere
mødte op til caféens åbningsreception 27. marts, og dermed
har den lokale indehaver Bolette Wind Tofte fået den bedst
tænkelige begyndelse på hendes
nye tilværelse som selvstændig
caféejer.
- Min mand, Gert Tofte, indehaver af VVS Ekspressen, og
jeg købte Kirkeladen i februar
sidste år. Siden har Gerthjulpet
med ved renoveringen af huset,
der er sket med stor forståelse
for den mere end 500 år gamle
fredede bygning, fortællerBolette Wind Tofte.
Den uddannede køkkenleder
hari de seneste 20 år arbejdet med planlægning, indkøb
og storproduktion af mad på
Fjordly Plejecenter ved Kerteminde.

Café Kirkeladen · Mesinge Bygade 57 · 5370 Mesinge · Telefon 60 15 50 58 · www.cafekirkeladen.dk · bwt@cafekirkeladen.dk

Tækkefirmaet Segall
Vi er altid klar med et godt tilbud såvel
nyt tag som reparationer og rygning.

HAVNDRUP
MASKINVÆRKSTED

TLF. 65 98 14 05

Tækkefirmaet Segall ApS
Malmose 11
5540 Ullerslev
Tlf. 65 36 11 77
Mobil 40 18 30 25
taekkefirmaet-segall@mail.dk
www.taekkefirmaet-segall.dk
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Specialfoder,
jagt og fritid

Antikke møbler
renoveres

�����������
�����������

�����������

Sibiriens
Specialfoder
Jagt & der servicerer de jagtinteresse�������������
�������������
�������������
på Sibiriensvej ved
Fritid er
eksperten,
der kræser rede kunder
����������
����������������������������������������
����������������������������������������
������������
������������
���������������������������������������� ������������
om kæledyr, dyrevenner samt nordøstfynske Revninge.
jagt- og naturinteresserede Specialbutikken har som
med kvalitetsvarer og god råd- nævnt et stort udbud af kvalitetsfoder til hunde og katte
givning.
- Dyrefoder samt jagtudstyr, samt heste, grise, køer og får.
ammunition og lidt brugte vå- Hertil kommer et bredt udvalg
ben er det, vi gør mest i, fortæl- i korn og foderstoffer.
ler Therkel Rasmussen, inde- Jægere og lystfiskere finder
haver af Sibiriens Specialfoder også et bredt udvalg af jagtudstyr, herunder ammunition,
Jagt & Fritid siden 2008.
Hans far åbnede specialfor- beklædning, rensegrej, geværretningen i 1996, hvorefter remme, lokkefugle, ande- og
geværetuier, støvTherkel Rasmussen blev ansat bukkekald,
�����������
�����������
DVD-film samt fiskegrej og
i 2002. Indehaveren er selv jæ- ler,
�������������
�������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������������
som eksempelvis
ger, så derfor er det også������������
en fag- beklædning
hjul,
stænger
og
waders.
mand med personlig indsigt,
�����������
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Sibiriens
Specialfoder
Jagt & Fritid
���������������������������������������� ������������ ���������������������������������������� ������������ Uddannet møbelsnedker Mo-

har interesse og håndelag for
· 236
Varme
· Varme
•Sibiriensvej
Vand
Vand
· Revninge · 5300•Kerteminde
gens Funck Jensen holder det gamle håndværk, men ind32 31 96 · www.sibiriens.dk · info@sibiriens.dk
fortsat liv i det gamle hånd- til videre forgæves, forklarer
�������������
Varme
•
Varme
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·
Gas
·medGas
værk
renovering af fine Mogens Funck Jensen til Må���������������������������������������� ������������
nedsmagasinet Erhverv Fyn.
antikke møbler.
• Gas
Møbelsnedkeren,
der tidligere Senest har han restaureret
�
�������
�������
·�������
Sanitet • Gas
·
Sanitet
drev Rønning Antik, har såle- samtlige møbler, prismekroner
• Sanitet
•· Vand
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des i mange år været brugt af og oliemalerier med tilhørende
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Gas og
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us Friis
Madsen
MARSLEV
VVS
ApS
• Sanitet
•· Vand
Sanitet
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• Varme ����������������
Gas og VVS
Instal.
anitet
• Sanitet
�������������������
F.
65 95
12•Aut.
06
TLF.
65 95 12 06
·�������������������
Varme
Gas
private kunder og seriøse møbelhandlere ved renovering af
antikke møbler.
- Der er efterhånden næsten
igen, der eksempelvis håndpolerer de gamle møbler, herunder møbler i mahogni. Jeg
har derfor søgt personer, der
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VVS
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VVS VVS
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forgyldte rammer på herregården Nørre Vosborg, en opgave
for Realea A/S, del af fonden
Realdania.
Tidligere har han udført lignende opgaver for næsten
samtlige fynske slotte og herregårde.

VVS �������
Mogens Funck Jensen
· Bovej 2 · 5550 Langeskov
Telefon 65 38 34 65 · 40 16 34 65
mfunckj@gmail.com

Klaus Friis Madsen
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Aut. Gas
Gas og
og VVS
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Instal.
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Aut.
Install.

Styr på bogføring og økonomi med professionel outsourcing
Daglig bogføring hos jer eller mig · Momsregnskab · Afstemninger · Lønninger
• at sætte dato på gratis og uforpligtende møde, hvor
Ring og få et godt tilbud eller for
vi sammen kan gennemgå dine ønsker og behov.
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FYNS REGNSKABSSERVICE
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Tlf. 66 14 56 28 · Odense · www.fynsregnskabsservice.dk
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info@marslev-vvs.dk
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www.marslev-vvs.dk
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Colorama betyder kvalitet
fra gulv til loft
Siden forretningens
start er medarbejdertallet mere end fordoblet.
Ud over indehaveren
tæller den østfynske gulv-, maling- og
gardinspecialist fem
montører, en konduktør
og opmåler, en butiksansat samt en deltids
kontormedarbejder
”Indenfor tæpper og gulvbelægning fører vi stort set alt,
hvad hjertet begærer – træ,
vinyl og linoleum”, fortæller
Coloramas indehaver HansChristian Nielsen. ”På trægulvsområdet er vores primære

leverandør Tarkett, som er
blandt Europas førende. Vi kan
tilbyde alle træsorter – både i
lamel og plankegulve. Mange
trægulve lægges direkte på eksisterende gulve, og det giver
minimal arbejdstid og derfor
lave omkostninger og små gener for kunden. Vores store
udvalg af vinylgulve til bolig
og erhverv er ligeledes fra Tarkett. I tæppeafdelingen er det
Ege, der sætter dagsordenen
med smukke indeklimamærkede danske kvalitetsprodukter i alle størrelser, længder og
typer”.
Godt indeklima med
Lady og Demidekk
”I Coloramas store afdeling
for maling, træbeskyttelse og
lakker hedder det gennemgående brand Jotun. De kendte

og populære serier Lady og
Demidekk er at finde blandt
danskernes foretrukne højkvalitetsprodukter - både til indenog udendørs brug. I Colorama
sælger vi udelukkende kvalitetsprodukter – fra gulv til loft,
og i samtlige varekategorier
lægger vi stor vægt på at oplyse
vores kunder om korrekt omgang med produkter, der har
indvirkning på miljø- og indeklima.”
Masser af spændende
nyheder
”Tapetområdet er netop nu i
hastig vækst. Folk har virkelig fået øjnene op for den store
spændvidde og de smukke indretningsmuligheder, der ligger
i denne produktkategori. Coloramas primære brands ECO
og BORÅS, der begge er af den

meget monteringsvenlige easyup type, signalerer eksklusiv
og trendy boligindretning.
Sidst men ikke mindst byder
vores store gardinafdeling på
et særdeles bredspektret program”, afrunder Hans-Christian Nielsen. ”Vi kan præsentere
en masse spændende nyheder i
alle former, mønstre og formater. Colorama er leveringsdygtig til alle boligens rum og
spænder fra Pagunettes moderne gardinstoffer til Fabers
avancerede solafskærmning.
Kig ind i Colorama og bliv inspireret til sæsonens boligindretning.”

Colorama · Vestergade 33 C · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 51 11 · Mobil: 24 23 59 12 · nyborg@colorama.dk

Poda Hegn sikrer
ejendommen
Poda Hegn Østfyn,
del af Danmarks førende hegnsleverandør,
monterer elegante,
stærke og holdbare
hegn, der blandt andet
sikrer virksomheder og
private.
Siden 1974 har Poda Hegn
solgt, monteret og serviceret
mange kilometer hegn til offentlige kunder, private virksomheder, herunder landbrug,
samt private boligejere.
Tryghed
- Netop sikring af offentlige
og private ejendomme og virksomheder er én af de helt store

fordele ved montering af et nyt
og elegant Poda Hegn. Det fås
i mange varianter, der passer
diskret og elegant ind i omgivelserne. Uanset om arealet ligger
i naturen eller i et industrikvarter, oplyser Brian Dalsgaard,
indehaver af Poda Hegn Østfyn.
Poda Hegn er synonymt med
elegant og god kvalitet, lang
holdbarhed og dermed god
hegnsøkonomi. Som en af få
hegnsleverandører er Poda
Hegn også certificeret FSC(Forest Stewardship Council)
distributør.
Showroom og butik
Ovennævnte certificering betyder, at Poda Hegn Østfyn,
under kontrol, står inde for de
FSC-træprodukter, kunderne
køber - fra voksested og fæld-

ning til al videre forarbejdning.
Hos Poda Hegn Østfyns showroom og hegnsbutik, der er åben
efter aftale, finder kunderne et
bredt udvalg af alle Poda-produkter. Kunderne vejledes til
korrekt montage eller tilbydes
en nøglefærdig løsning, hvor
Podas eksperter sørger for opsætning og montering.
- Dermed behøver du kun at
handle et sted. Vi projekterer,
leverer og monterer - og reparerer gerne alle typer hegn, tilføjer Brian Dalsgaard.
Have og anlæg
Brian Dalsgaards firma Dalsgaard’s Have og Anlæg udfører tilhørende anlægsgartnerarbejde,
der opfylder kundernes drømme
om en flot indkørsel eller have.
Firmaets anlægsstruktørelev

Bjørn Dalsgaard Larsen har i
øvrigt netop vundet danmarksmesterskabet 2011 indenfor anlægsstruktørfaget.
Udstillingen i Marslev er åben
alle ugens dage, mens butikken
er åben efter aftale.

Poda Hegn Østfyn / Odensevej 95 · 5290 Marslev / Eggertsvej 3a · 5932 Humble / Tlf. 61 38 55 85/64 84 23 84
www.poda.dk · ostfyn@podahegn.dk
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– en succeshistorie
krydser sit spor

Mindre papir og mere tid...

XBRL og elektronisk dokumenthåndtering er også en del af
den totale revisorløsning IT Revisor

firma kan vi trække på 35 års
I 2005, da den nuvævirke med hensyn til at udvikle
rende ejerkreds
tilPapirløse løsninger
specialprogrammer til revisitrådte, flyttede
firmaetdokumenthåndtering:
onsområdet”, fortæller
direktør
• Elektronisk
Elektronisk
arkivering af e-mails og indscannede dokumenter har i
Peter
Fiehn.
”Vi
er
på
forkant
fleretil
år været en del af IT Revisor.
fra Ryttermarken
med udviklingen
og kundernes
• XBRL – digital aflevering
af regnskaber
med indlejret PDF – integreres nu i IT Revisor.
Den Gamle Fattiggård
behov. Hovedparten af vores
ansatte er uddannede revisorer,
i Stenstrup. I Ægte
2011 brancheløsning
som er opdaterede omkring de
købte Focus IT• IT
ejenRevisor er bygget
fra bunden
og er ikke kvalitetsmanual,
et tilpasset standard ERP
seneste
krav tilmed
denrevisors
IT, derbehov
be- forenøje,udbygget
og indberetning til Erhvervs og
program. Du handler
direkte
med producenten,
og løbende
udvikling detaljerede
sikrer dig, atbeskriDanmarks Selskabsstyrelsen.
mest udnyttes
i faget.
I revisorverdeder rummer
De nye bedommen Fåborgvej
nen
anskues
IT
i
et
langsigtet
stemmelser
træder
i kraft fra
bredte branchesystem
også lever
op
til fremtidens
krav.velser af de mange procedurer
65A. Det ny domicil
perspektiv. Focus IT leverer og standarder, man som revi- regnskabsafslutningen den 30.
blev efter en stor
Totalrenoløsninglangtidsholdbare løsninger med sor skal følge for at opretholde juni 2012. ”Siden årsskiftet er
indbygget
opdatering, der ikke sin bestalling. Programmet IT mange nye kunder kommet til
vering taget i brug
denunderstøtter
• IT Revisor
processerne i revisionsfirmaet, og indeholder alle de integrerede værktøjer,
koster ekstra for kunden. En IT Revisor understøtter proces- på baggrund af dette specialomder tilsammen sikrer optimal kvalitet og effektivitet i revisors arbejde. IT Revisor omfatter bredere og
18. april
aftale hos Focus giver revisor serne i branchen og tillader re- råde, hvor vi er leveringsdygtige
dybere funktionalitet
for revisor
end noget
andet
branchesystem.
brugsret
og adgang
– ikke
bare
visoren at konvertere kundens

i den rigtige løsning. Vi er DanMed mere end 250 kunder på til et omfattende programmel, data til årsrapporter og ditto marks førende softwareleveranmen ogsåi til
voresend
vedligeholpå revisorer
mere
35 år regnskaber med et enkelt tryk dør til revisorer, med et antal
landsplan er denFocus
succesfulde
ogrevisorer
HOTLINE
på en knap.
Det vildigitaliserede
posteringer på omkring
svendborgensiske • Focus
it-virksomIT a/s har delsesaltid haft
somservices.”
primært fokusområde,
og sådan
det blive ved medårlige
at være.
kommunikationssamfund ryk- 200 millioner. Focus IT er en
hed den førende spiller
mar-abonnerer du på en komplet service:
• Sompå
kunde
digitaliserede
kede et skridt nærmere, da Fol- god og sund forretning, hvis
kedet for udvikling og
salg af it Denrevisoruddannede
Hotline adgang med
konsulenter giver dig en professionel rådgivning og vejledning,
fremtid
ketinget den 7. april i år vedtog tilstedeværelse på markedet er
til revisionsområdet. Focus IT
og en kompetent udviklingsafdeling sørger for løbende ajourføring, forbedringer og udvidelser.
er på én gang et innovativt
og Focus IT leverer programmel og en række bestemmelser om sikret mange år frem i tiden”,
et traditionsrigt firma. ”Som tilbehør – blandt andet i form af digital regnskabsindsendelse slutter Peter Fiehn.
www.focus-it.dk • info@focus-it.dk • Fåborgvej 65A • 5700 Svendborg • Telefon 6221 5353
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TÆT PÅ DINE KUNDER – HVER DAG
Vidste du, at du nemt og hurtigt kan transformere data fra din hjemmeside til en
smart mobil app. Mediegruppen har erfaringen, og kan hjælpe dig med at komme
tæt på dine kunder i deres daglige digitale liv.
Teknologien er enkel. Vi henter information og data
fra dit almindelige website og viser udvalgte funktioner på en ny og vedkommende måde. Det betyder, at
du ikke skal vedligeholde data ﬂere steder, men den
nye applikation passer sig selv, når du blot opdatere
dit website.
Funktioner
Du kan vise data fra dit website i det nye smarte
mobilformat. Informationerne kunne f.eks. være:
-

Nyheder
Produktinformationer
Aktivieter og arrangementer
Artikler og cases

Ud over data, kan vi integrere til sociale medier som
Facebook, Twitter og LinkedIn. Det betyder at du
MEDIEGRUPPEN BEVÆGER MENNESKER
Vejle
Mediegruppen
Porschevej 12
7100 Vejle

18DM mobil app_annonce.indd

T. +45 7584 1200
F. +45 7584 1229

1

nemt kommer i dialog med dine kunder og udvider
forholdet til dem.
Nemt og enkelt
Vi kan få din nye mobile applikation i luften på kort
tid. Sammen kortlægger vi ønsker og behov,
og efter ca. 5 uger er du i luften
Kom på iPhone
med de nye muligheder.
og Android
fra 30.000,Hør mere om mulighederne
Vi skræddersyr
Ring til Jacob Ejs på
din løsning
76 40 64 02 eller Bo Dudek
på 76 40 64 12 og hør mere
om mulighederne.

VI SÆTTER STRØM
TIL DIT WEBSITE PÅ
MOBILE ENHEDER

www.mediegruppen.net
info@mediegruppen.net

26/05/11 11.23

Revninge Autoværksted ApS
Bilfirmaet, der grundlagdes i 1929 af
indehaver Michael Egmoses bedstefar, servicerer alle bilmærker
med specielt fokus på
VW, Skoda, Seat og
Audi. Revninges Automester beskæftiger
10 medarbejdere
Revninge Autoværksted ApS
Revninge Bygade 21
5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 16 95
mail@revningeauto.dk
www.revningeauto.dk
Åbningstider:
Mandag-torsdag
kl. 7.30-16.15
Fredag kl. 7.30-15.00
Lørdag-søndag lukket
(eller efter aftale)

”Værkstedet servicerer alle
bilmærker”, beretter Michael
Egmose. ”Hele staben af dygtige mekanikere deltager løbende i Automester-kædens kurser og efteruddannelsesforløb.
Vi er fuldt opdaterede med den
seneste udvikling indenfor alle
bilmærker og modeller. Værkstedet råder over de nyeste
modeller indenfor testere og
opretningsgrej. To gange årligt får vi udført værktøjs- og
reparationskontrol af Dansk
Teknologisk Institut. Revninge Autoværksted står for
høj kvalitet og service. Når
det gælder reservedele til VW,
Skoda, Seat og Audi har vi
egen import fra Tyskland med
levering fire gange om ugen.”
Fyns bedste kunder
”Revninge
Autoværksted
har også salg af nyere brugte
kvalitetsbiler på programmet.
Hovedparten har mellem to og
tre år på bagen og importeres
fra Tyskland. Det betyder lave
kilometertal og moderne ud-

styr til en særdeles fornuftig
pris. Med udgangspunkt i det
nordøstfynske
lokalområde
servicerer vi en stor stabil
kundekreds omfattende store
dele af øen. Revninge Autoværksted sætter troværdighed
og seriøsitet i højsædet. Har vi

ikke lige, hvad kunden efterspørger, hjælper vi gerne med
at skaffe det. Gode kunder
er tilfredse kunder, og vi har
Fyns bedste kunder”, smiler
Michael Egmose. ”Kig ind til
Revninge Autoværksted for et
godt tilbud…”

KJ Maskinudlejning
Tro flytter bjerge
KJ Maskinudlejning flytter jord

Lykkevalg 18 I Korinth I 5600 Faaborg
Telefon 21 27 81 99
kimdoz@jubii.dk
www.kj-maskinudlejning.dk

• SNEDKER
•
• TØMRER
SNEDKER
•
GLAS
•
TØMRER
• SNEDKER
KØKKENER
•
GLAS
• TØMRER
• GULVSLIBNING
KØKKENER
•
GLAS
•23
GULVSLIBNING
444 630
• KØKKENER
Svendborg
444 630
•23
GULVSLIBNING
Svendborg
EN AFTALE ER
EN AFTALE
23 444
630
EN AFTALE ER
EN AFTALE
Svendborg

EN AFTALE ER EN AFTALE

Flere glade bilister
Vi reparerer og servicerer
alle bilmærker

Mesinge Autoværksted
ved Hans Henriksen

Tlf. 65 34 11 30
Mesinge Byg 8, 5370 Mesinge
www.automester-mesinge.dk
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Ras & Svop VVS og Blik ApS
Firmaet, er en all
round VVS og blikkenslagervirksomhed.
Blandt specialerne er
badeværelser, blikkenslagerarbejde
og alternativ energi.
Netop nu genererer
inddækning af kviste
og gavle med zink stor
aktivitet
Tlf. 6538 2959

Industrivej 19
5550 Langeskov

Skolegyden 38
5792 Årslev

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

Firmaets kundegruppe er
fordelt 50/50 på private og erhvervsdrivende. Blandt vores
opgaver er udskiftning af kedler, tilbygninger, renoveringer,
villaventilation og tagrender
samt PE-svejsning af plastrør
for vandværker. Et stort aktivitetsområde er alternativ
energi, hvor vi blandt andet
beskæftiger os med sol- og
jordvarme. Vi står også for en
del underleverandørarbejde i
forbindelse med typehuse og
andre nybyggerier samt tilbygninger og mindre byggeprojekter. Året rundt har Ras & Svop
VVS og Blik travlt som totalentreprenør på badeværelsesområdet. Her samarbejder vi med
en række gode kolleger fra alle
håndværksfag.
Zink – vedligeholdelsesfrit,
fleksibelt og miljørigtigt
Netop nu genererer inddækning af kviste og gavle med
zink, så de bliver vedligeholdelsesfri og modstandsdygtige
overfor vind og vejr, stor akti-

vitet. Zink er et miljøvenligt og
utroligt flot materiale. Der kan
siges meget godt om plastik,
men tagrender i zink er nu en
gang bare ti gange flottere end
plastiktagrender. Udover at
være æstetisk smukke at se på
er zinktagrender ofte billigere
end plastikprodukterne. En anden fordel ved zink er, at man
ikke bundet af faste standarder. Zink er et yderst fleksibelt
materiale, som uden de store
anstrengelser kan tilpasses de
individuelle mål og størrelsesforhold, der sætter dagsordenen
ude hos kunden. Sidst men ikke
mindst kan zink genbruges.
Når en zinktagrende engang er
udtjent, kan den smeltes om og
bruges til andre formål, hvilket
er en stor miljømæssig gevinst.
Alle interesserede er velkomne
til at kontakte os og få mere at
vide om de mange spændende
muligheder i vores brede aktivitetsfelt.

En dag på jobbet
Har du tænkt over, hvor vigtig indretningen af
arbejdspladsen er for dit velbefindende? F.eks. det
ergonomiske og det funktionelle. Og så gør det jo
ikke noget, at designet er en fryd for øjet!
Forkæl dig selv og dine medarbejdere...

Central møbler /office
Central Møbler . Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV . T +45 6617 5436 . www.centralmoebler.dk
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FoKus

Ærø

TRÆLASTEN
MARSTAL – SØBY
Industrivej 16
5750 Ringe
Tel. 62 62 22 77

Møllevejen 33A
5960 Marstal
Tel. 62 53 11 53

www.mark-storm.dk

er
Vi kan det d
med træ !

Carsten Albertsen 24 24 96 83
Martin Mølgaard 21 40 97 45

Vi samarbejder

med

HTH KØKKEN

om dit nye køkk
baderum eller ga en,
rdarobe

· Tagarbejde – Nyt og renovering
· Vinduer og døre · Ny- og ombygning

Industrivej 5 · 5960 Marstal · 62 52 27 22

Biografvej 6 · 5985 Søby · 62 52 27 22

Åbningstider Marstal

Åbningstider Søby

Mandag-fredag.......7.00-17.00
Lørdag................... 9.00-12.00

Mandag-fredag...... 7.00-16.30
Lørdag................... 9.00-12.00
Lørdag (1/4-30/9).... 8.00-12.00
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Dit nye liv begynder her
Mange iværksættere på
Ærø er tilflyttere med
drømmen om gunstige
arbejdsvilkår og et
ideelt liv.
Få beslutninger i livet er så store, at de ikke kan gøres om. Alligevel hader mange af os tanken
om forandring så meget, at vi
hellere bliver i en situation, vi
ikke er helt tilfredse med, frem
for at ændre på den. Det kræver mod at tage springet, men
det lønner sig i sidste ende at
turde vove pelsen og realisere
sin drøm.
Alle der kan og vil
Disse år oplever Ærø en øget tilstrømning af tilflyttere. Det er
eventyrlystne og stærke mennesker med mod på at bygge en
idealtilværelse op. Det er næppe
nogen tilfældighed, at en stor
del af disse tilflyttere samtidig

er iværksættere; hele ånden på
Ærø er nemlig gennemsyret af
skaberlyst og initiativ.
Politisk opbakning til erhverv
Hvert år starter ca. 10 nye
virksomheder op på Ærø. De
bakkes tæt op af en stærkt og
engageret erhvervskontor, som
rådgiver og støtter de nyslåede
virksomhedsejere med fælles
fremstød, kurser, virksomhedsbesøg,
iværksætternetværk,
kontorfaciliteter, finansieringsrådgivning og meget mere.
Det skal nemlig være nemt
at være iværksætter på Ærø:
Iværksættere skaber job og
vækst. Det forstår man – ikke
mindst på kommunalt niveau
- og den politiske satsning på
erhvervet kan mærkes med en
visionær, målrettet og meget
konkret erhvervspolitik, der
hvert år udmøntes i nye initiativer til gavn for øens iværksættere og etablerede erhverv.
Som indbygger og erhvervsdrivende på Ærø er man del af et

stort, lille ø-samfund. Med sine
godt 6.700 indbyggere, er øen
ideel for dem, der ønsker naturskønhed, ro og sammenhængskraft som rammer for deres
virke, samtidig med at de er del
af et dynamisk lokalsamfund
med alle tilbud inden for rækkevidde.
Digitale iværksættere
Øen tiltrækker mange digitale
iværksættere, der tjener deres penge som IT-konsulenter
i ind- og udland, eller ved at
skabe digitale produkter som
design, webshops, 3D, apps til
smartphones og efterproduktion af lydsider til biograffilm.
Disse iværksættere har nemlig
fået det bedste af to verdener:
En tilværelse på landet i en af
Danmarks smukkeste egne
med en maritim historie og en
udadvendt, højloftet kultur og
hav til alle sider. Og så er iværksætterne ikke alene på Ærø, for
her bor masser af ligesindede.

Takket være den store efterspørgsel, er Ærø stopfyldt med
kvalitetstilbud til børnefamilier, og det er næsten det vigtigste, når man flytter til for at
starte op: Det giver nemlig ro
til at passe sin virksomhed, når
man ved at familien stortrives
og børnene får rammerne om
den bedste barndom, man kan
tænke sig.

ÆRØ TURIST- & ERHVERVSFORENING · ÆRØSKØBING HAVN 4 · 5970 ÆRØSKØBING
TLF. 6252-1300 / 2124-7935 · WWW.ÆRØ.DK · POST@ARRE.DK

· OK Fyringsolie · OK Diesel/smøreolie
· Kosangas
· Fast brændsel
· Gratis kontokort til dieselstander
Ærøskøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel
på 3150 kw, solfangeranlæg på 7000 m2 samt pillefyr. 630 forbru630
gere er tilknyttet værket.

GRILL-AFTEN
Grillet escolar
m/salat, dressing, flutes
og flødekartofler
– eller kartoffelsalat . . .

94,-

- alle ugens dage I perioden lørd. d. 2. juli til sønd. 14. aug.

Smeltevandsforel
m/salat, dressing, flutes
og flødekartofler
– eller kartoffelsalat . . .

94,-

kl.18-21

Grillet laks

m/salat, dressing, flutes
og flødekartofler
– eller kartoffelsalat . . .

94,-

I perioden lørdag den 2. juli til søndag den 14. august
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2

25 m
ca.
Forbindelsesgang:

2

Tilbygning:
ca. 318 m
- længde 28 m
- største bredde: 12,8 m
- højde: ca. 4,7 m + fundament

2

ca. 3500 m

Eksisterende
hovedbygning:

Marstal Navigationsskole · Ellenet 10 · 5960 Marstal · Telefon 62 53 10 75 · www.marnav.dk · marnav@marnav.dk

Frederiksbergvej 2
5970 Ærøskøbing
stokkebysmede@mail.dk

Tlf. 62 52 11 79

Lars 20 46 45 29

Græs

HAVSTEEN-MIKKELSENS TEGNESTUE ApS
v/ Steffen Pedersen, arkitekt m.a.a.
Brogade 17, 5970 Ærøskøbing
Tlf.: 62 58 12 15, Fax: 62 58 16 30
steffen@havsteen-mikkelsen.dk

Restaurering af fredede
og bevaringsværdige
ejendomme.
Om- og nybygninger
af boliger.
Skitser og idéforslag.
Restaurering af kirker.
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Sti

 Fredede bygninger
 Samarbejde med arkitekt/fredningsmyndigheder
 Kirker
 Renovering med hydrauliske mørtler - Juramørtel
 Kalkning indvendig og udvendig med lagret kalk
i alle nuancer
 Opsætning og renovering af
stensætninger
 Genbrug af gamle materialer –
Tagsten, mursten m.m.

Tidlig arbejdsmodel
af karton

Speciale:

Opbølget
fundament

 Hovedentrepriser
 Nybygninger - Betonarbejde
 Renovering
 Forsikringsskader - Stormskader
 Flisearbejde / badeværelser
 Sandblæsning/vådt – af facader
 Vandskuring – m/tyndpuds
 Udbedring af sætningsskader
med pæle og understøbning

Vindueslinje

Vi udfører:

Den første
idé-model,
”klodsen”

GRÆSVÆNGEVEJ 16 · 5960 MARSTAL · 62 53 20 51 / 20 21 50 71

Taglinje

Mild, geometrisk
præcis form

Lars Albertsen

Streng,
kompleks form

Stokkeby
Smedeforretning I/S

POUL
ELMAN HANSEN ApS
v/ Per Elman Hansen

Murkrone

landbrugsmaskiner

Murerfirmaet

Marstal-jagten

2 stabile skaller

t VVS-installationer t Oliefyrsservice
t Nyt og reparationer t Danfoss
jordvarmepumpe
t Alt indenfor
smedearbejde og
t Biobrændsel

Skibssætningen
ved Gl. Lejre

steffen@havsteen-mikkelsen.dk
CVR: 27228178
Fax: 62 58 16 30
Tlf.: 62 58 12 15
5970 Ærøskøbing
Brogade 17

HAVSTEEN-MIKKELSENS TEGNESTUE ApS v/ Steffen Pedersen, arkitekt m.a.a.

Fjern-undervisning
Søren Vestergaard:

Arealer:

Fleksibilitet
Endelig indeholder den kom-

mende nye tilbygning et stort
fleksibelt lokale, der indrettes
som enten klasseværelse, kursus- eller eksamenslokale og
foredragssal.
Hertil kommer et fagområde
med mulighed for kopiering og
samling af de store mængder
kompendier, der bruges i kursusvirksomheden.
Den nye tilbygning udformes
som et skib. Når det omgivende terræn er færdigt anlagt,
fremstår bygningen meget
unikt som et nyt sikkert pejlemærke for Marstal Navigationsskole.
Den ekstra plads der opnås,
når de to kursusafdelinger
flyttes til den nye tilbygning,
bliver så udnyttet til klasseværelser og flere lærerarbejdspladser.
SITUATIONSPLAN, 1:1000

lig internetforbindelse og som
minimum et kamera og kommunikationsudstyr.
Det teknisk veludstyrede lokale til distance-learning skal
desuden bruges til mindre
kurser med fysisk tilstedeværende kursister og endelig som
eksamensrum, når der holdes
fjerneksamen via webcam- og
internetforbindelse.

Tilbygning

Eksisterende
bygningskompleks

BILAG A

Det er ikke kun den lune forårsvind, der sender medvind til
sejlerne omkring Ærø og Det
sydfynske Øhav. Inde på land
hos Marstal Navigationsskole
fortæller rektor Søren Vestergaard, at stigende aktivitet
inden for e-learning og skolens
ungdomsuddannelse, HF-søfart, nu betyder, at skolen opfører en ny tilbygning.

- Tilbygningen på 300 kvm.
indrettes, så skolens kursusog e-learningsafdeling flytter
ind med foreløbig otte ansatte,
inklusive kursusadministrationen. Desuden indrettes et
specielt rum med en masse
teknik, der letter det fremtidige arbejde med distancelearning. Konceptet betyder,
at læreren underviser foran
et kamera, mens kursisterne
i princippet sidder hvor som
helst - bare de har en ordent-

Eksisterende
hovedbygning

Marstal Navigationsskoles rektor Søren
Vestergaard glæder
sig over kommende ny
tilbygning, der giver
mere plads til klasser
og ansatte.

MARSTAL NAVIGATIONSSKOLE
SKITSEFORSLAG TIL TILBYGNING

Navigationsskole
sætter nye sejl

Focus Ærø

Vind i kalecher og sejl
Sejl- og kalechemager
Jon Møller melder for
øjeblikket om travlhed
som følge af foråret
og den forestående
sommer.
Når solen og vinden igen
smiler til ærøboerne, Ærøs
gæster og sejlerne i Det sydfynske Øhav, giver det også
ny aktivitet hos Jon Møller,

indfødt ærøbo, 4. generation
sejlmager i sin slægt og indehaver af Sejl- og Kalechemageren.
- Jeg åbnede min egen forretning for halvandet år siden,
lige ved færgelejet i Marstal.
Lige nu mærker jeg tydeligt,
at foråret er kommet. Så husker folk pludseligt på de ting,
de ikke nåede sidste år.
Sejl- og Kalechemageren renoverer, reparerer og syr nye
kalecher, sprayhoods, bom-

presenninger , læ- og solsejl
samt skibs- og møbelhynder.
Syning og svejsning af presenninger i PVC-plast plus
reparation af sejl – og alle former for lignende reparationer
samt speciel-opgaver – udføres også efter nærmere aftale.
Jon Møller tilføjer, at Sejl- og
Kalechemageren også laver
kalechebøjler og aktuelt tilbyder firkantede fendere i Setex
skum.
- Vi fremstiller i alle farver og

størrelser. Vi har selvfølgelig
stadig de almindelige runde
fendere, alle med strømper og
i splejset tovværk, lyder det.
Op til den nye sæson har forretningen udvidet sortimentet
med et bredt udvalg af kvalitets tovværk og fortøjninger,
skøde og faldliner, der sælges
til direkte importpriser.
- Kig ind og få et godt tilbud på
det du lige står og mangler. Vi
sørger for kvalitet og levering
til tiden, tilføjer Jon Møller.

Sejl- og Kalechemageren · Havnepladsen 4 · 5960 Marstal · Telefon 29 66 20 59
kalechemageren@live.dk · www.kalechemageren.dk

Hvad kan vi gøre
for din økonomi?
Få et økonomitjek i Sydbank

Hvad kan vi gøre for dig, så du får mere ud af dine
penge? Hvis du vil spare penge på alt det daglige?
Eller for at få din økonomi til at hænge bedre sammen?

Allan Vestergaard
filialchef
tlf. 74 37 91 22
allan.vestergaard@
sydbank.dk

9863.0411

Kirkestræde 17
5960 Marstal
tlf. 74 37 91 20
sydbank.dk/svendborg
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I Sydbank Marstal får du en personlig rådgiver,
som du kan stille alle de spørgsmål, du vil, om din
økonomi. Og vi har også et til dig: Hvad kan vi gøre
for dig?
Ring til Allan på 74 37 91 22 og book et økonomitjek.

Åbningstider:
Mandag-fredag kl. 6.30-17.30
Lørdag kl. 6.30 til 12.00

danieljohnsen42@gmail.com

Ærøs billigste dæk
– timepris 320 + moms
Reparationer af biler,
service, rustarbejde, limning
af ruder og dækmontering
Vi retter små buler i
skærme og døre
uden at bilen skal males
Forsikringsskader

Ring for uforpligtende tilbud

Focus Ærø

Succesfuldt samarbejde i
undervisning
I Marstal findes et
helt unikt samarbejde
indenfor undervisningssektoren, som
har vist sig uhyre
succesfuldt

Siden VUC i Marstal for fem år
siden flyttede til sin nuværende adresse på P.E.Pålssonsvej
er elevtallet udvidet med næsten 100%. Opskriften på succesen er et frugtbart samarbejde med navigationsskolen i
Marstal.
Elevtallet vokser støt
Afdelingsleder Brian Johan-

sen fortæller: Det er takket
være det tætte samarbejde
mellem de to undervisningsinstitutioner, at vi i dag er
blevet landets største udbyder af HF Søfart. 140 af vores
i alt 175 elever går på denne
uddannelse, og til august udvider vi med endnu en klasse,
så vores samlede elevtal kommer op på 200.
HF-uddannelse på Ærø
På grund af det store elevtal
har vi også en stor lærerstab,
og kan derfor tilbyde mange
valgfag – bl.a. engelsk og matematik på A-niveau. Vores
uddannelse er så populær, så
vi tiltrækker elever fra resten af landet. Det er godt for
Ærøs økonomi. Og samtidig
betyder vores to-årige HFuddannelse, at mange lokale
unge ikke behøver forlade øen
for at læse. Begge dele har
stor betydning for lokalom-

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

rådets udvikling, pointerer
Brian Johansen.
Samarbejde er nøglen
Samarbejdet mellem VUC og
Navigationsskolen er så tæt,
at vi er begyndt at holde fælles lærermøder for at få den
daglige planlægning til at
fungere endnu bedre. Og det
er nok dette helt unikke samarbejde mellem to undervisningsinstitutioner, som ikke
ses andre steder i landet, der
har været baggrunden for den
store succes, vi har set, slutter Brian Johansen.
VUC Marstal
Brian Johansen
P.E.Pålssonsvej 1
5960 Marstal
Tlf. 62 65 65 90
bjo@vucfyn.dk
www.vucfyn.dk

Reparation og salg
af biler og bådmotorer,
indenbords samt
påhængsmotorer
SPECIAL
E:
Opel·Ford
·Mazda
bilogbaad
@
mail.dk

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

Bil- og Bådservice
Tlf. 62 53 30 17
Reberbanen 55 · Marstal
bilogbaad@mail.dk
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Bil- og Bådservice: Klare priser
Hos Bil- og Bådservice lægger indehaver
Flemming Hansen stor
vægt på klar prissætning af værkstedets
service over for kunderne – før selve servicen og reparationen
gennemføres.

- Kunderne er meget beviste
omkring priser, så for at vi
ikke får utilfredse kunder, giver vi dem et prisoverslag på
det arbejde, de ønsker udført
– før arbejdet går i gang, forklarer Flemming Hansen.
Bil- og Bådservice har netop
passeret 17 år på adressen i
Marstal, hvor firmaet leverer professionel og kompetent service og reparation af
biler samt inden- og uden-

bords bådmotorer samt tilbehør.
Forretningen er således autoriseret forhandler af Mariner
og Mercurys inden- og udenbordsmotorer til både.
Stedet samarbejder med Fordforhandleren N. Kjær i Svendborg og formidler derfor også
nye person- og varebiler fra
Ford ved siden af salg af brugte biler til borgerne på Ærø.
Bil- og Bådservice er som frit,

uafhængigt og moderne værksted bl.a. udstyret med moderne Bosch system-testere.
- Det er godt, at kunderne er
prisbevidste. Men de skal huske, at pris og kvalitet fortsat
hænger sammen, tilføjer indehaver Flemming Hansen, Bilog Bådservice.
Reberbanen 55 · Marstal
Tlf. 62 53 30 17
bilogbaad@mail.dk

Skibsfører, sætteskipper
styrmand, kystskipper

Hold starter i
st
januar og augu

Marstal Navigationsskole
Skolen, som ikke bare simulerer

www.marnav.dk

62 53 10 75
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Side 1

R E S TA U R A N T
Lystbådehavnen · Søby · Ærø
Grill: Tlf. 6258 1823 · Restaurant: Tlf. 6258 1801
En tilflytter til Ærø har valgt noget til.
Måske er det drømmen om et tryggere liv for
børnene, eller nærhed og naturskønhed som del
af hverdagen - eller måske er det ønsket om at
blive del af et lokalsamfund fyldt med virkelyst,
innovation og initiativ.
Vil du også vælge noget til? Så kontakt Ærøs
bosætningskonsulent på tlf. 21247935.

Ærø - dit eget lille paradis www.ærø.dk

■
■
■
■
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A la Carte
Fest menuer
Mad ud af huset
Busselskaber

■
■
■
■

Burger
Pølser
Grill kyllinger
Is
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Højt humør er hovedsagen
Spar i Marstal er
en dagligvarebutik,
der på mange måder
adskiller sig fra de
gængse butikker
Straks man kommer ind i butikken, fornemmer man en
helt anden stemning, end der
oftest er i dagligvarebutikker.
Det virker nærmest, som om
man kommer på besøg hos sin
familie. Der snakkes til højre
og venstre og hilses som på
gamle venner.
Vore kunder er
som familie
Og det er ikke spor tilfældigt,
fortæller butikkens indehaver,
Bettina Lohmann. Da hun for
fire år siden overtog butikken, havde hun en klar vision.
Det skulle være et rart sted at

handle og et rart sted at arbejde. Det skal ikke være kedeligt
at stå i kø her - tværtimod. Vi
hjælper gerne kunderne ud
med varerne til bilen, hvis det
er aktuelt. Vi interesserer os
også for dem og følger med i
deres liv. Og det smitter af på
forholdet. Folk her siger ikke,
at de skal op at handle i Spar.
Næh, de skal op til Bettina og
handle.
Forretningen har
udviklet sig
Hvor butikken for fire år siden var lukningstruet, har
Bettina i dag måttet ansætte
hele 6 ungmedarbejdere – udover sin mand, Henrik og to
fuldtidsdamer – for at kunne
følge med. Samtidig er butikkens varesortiment udvidet
betragteligt. Før var det mest
våde varer og et ældre klientel.
I dag har vi også børnemad og

babyshampoo, masser af friske
grønsager og nye madtyper –
til moderne børnefamilier.
Vil være større
Vi var en KWIK Spar butik
frem til efteråret 2010, og da
gik det knap så godt. Men efter overgang til Spar-butik, er
vi vokset. Vi vil aldrig være

store og upersonlige, men vil
gerne have lidt bedre plads
til kunderne og kigger derfor
med lys og lygte efter større
lokaler. Vi håber, kommunen
vil hjælpe os, for der er hårdt
brug for virksomheder, der vil
og kan vokse i Marstal, slutter
Bettina Lohmann.

30
70
Tl
f.

Salg og service
Anbefaler sig med alle former
for biler og traktorer

10
97

Bettina Lohmann · Vestergade 30 C · 5960 Marstal
Tlf. 62 53 15 66 · marstal@spar.dk

B
L

Jord &
Anlæg

ved Brian Kej Lohals
Alt i entreprenør og
anlægsarbejde udføres

TILBYDER

Alt i entreprenør- og anlægsarbejde

l
l
l
l
l

Pladearbejde udføres
Biludlejning
Undervognsbehandling
Forsikringsskader
Opretning på rettebænk

·
·
·
·
·
·

Belægningsopgaver
Rør og ledningsopgaver
Drænering
Kabelarbejde
Nedbrydning
Oprensning/opgravning af søer,
damme og vandløb
· Træfældning, bortskaffelse af
grene og affald
· Kløvning af brænde

Reberbanen 61 · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 17 20
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Trafikskole med mange
muligheder
Ærøs eneste køreskole
har travlt med både
unge 1. gangs elever og
ældre, som vil have genopfrisket lærdommen
Indehaveren af 3A Trafikskole,
Allan Aaris, har hele livet levet
af at have med biler at gøre. Før
han blev kørelærer for 13 år siden, havde han i 30 år været
bl.a. taxachauffør. Så det er ikke
erfaring, der mangler.

Igennem de sidste 13 år har jeg
hjulpet mere end 700 elever til
at få kørekort – enten til bil eller
motorcykel, fortæller han.
Mange forskellige slags
køreundervisning
Mange tror fejlagtigt, at her kun
kommer 18-årige, der skal have
kørekort til bil for første gang.
Men intet kunne være mere
forkert. Vi laver også mange kørekort til motorcykel – med og
uden sidevogn - og her er alle aldersgrupper repræsenteret.

Vi har et stort antal, som skal
generhverve kørekortet efter
en betinget frakendelse. Og vi
får også en del henvendelser fra
ældre mennesker, som måske
ikke har kørt bil i mange år, og
som gerne vil have genopfrisket
deres køreevner. Vi kalder dette
tilbud ”rutinetimer”.
Teori i Marstal – køretimer i
Svendborg
Selvom mange – ikke mindst forældre – gerne vil have, at de første køretimer foregår her på øen,

så foregår al køreundervisning i
Svendborg. Dels er det alligevel
der, de skal til køreprøve, og dels
ligger både manøvrebanen og
køreteknisk anlæg i Svendborg.
Teoriundervisningen derimod
foregår i vore specialindrettede
lokaler her i Marstal. Og lad mig
understrege, at folk der skal til
såkaldt kontrollerende køreprøve, altså også skal have teoriundervisning. Det er der mange,
som ikke er klar over.

3A Trafikskole ApS · Allan Aaris · Bredgade 13 · 5960 Marstal
Tlf. 62 22 11 88 / 20 11 72 16 · www.3atrafikskole.dk · 3a.trafik@mail.dk

Fuld skrue i Søby
Søby Værft, Dokvej 5 på Ærøs vestlige ende, emmer af aktivitet.

EKSKLUSIVE FERIELEJLIGHEDER

Øens største private arbejdsplads med 85 ansatte er således i fuld sving med byggeriet af en
ny færge, der næste år indsættes på ruten mellem de vestsjællandske havnebyer Stigsnæs og
Agersø.
Ordren til en værdi af 35 mio. kr. er dermed den
anden store færgeordre, som værftet trækker i
land i løbet af kort tid.
For få måneder siden satte Søby Shipyard, som
værftet kalder sig på den engelsksprogede hjemmeside, sig nemlig også på byggeriet af den nye
færge til overfarten mellem Faaborg, Avernakø
og Lyø.
Begge ordrer betyder, at der er ansat flere medarbejdere, lige som den forbedrede beskæftigelsessituation smitter positivt af på øens øvrige
erhvervsdrivende i form af øget omsætning.

• Aktiv ferie
• Afslapning og velvære
• Ferie for hele familien
• Romantisk weekendophold
• Møder, Konferencer og Fester
• Company Days og Teambuilding

S ø b y ly St · ø St e r b r o 2 - 4 · D K- 5 9 8 5 S ø b y · Æ r ø
t. +45 62 58 11 20 · www.SobylySt.DK · i n f o @ S o b y ly St. D K
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Vi tager hånd om bilen
Ærø Auto-Center
reparerer alle
bilmærker
– og sælger både nye
og brugte biler

ofte lange ferieture, som måske endda omfatter bjergkørsel. Og derfor er det klogt at
få bilen efterset i god tid inden
turen. I den forbindelse understreger Rasmus S. Kristensen,
at mange glemmer at få efterset deres aircondition-anlæg.
Og dels taber det effekten og
dels kan der opstå bakteriedannelser i anlægget.
Her findes alt vedrørende biler
under ét tag – uanset om det
drejer sig om salg af nye eller
brugte biler – eller service eller reparation af alle kendte
bilmærker.
Det nyeste udstyr
Firmaet har eksisteret siden
1984, og i dag er det anden
generation, Rasmus S. Kristensen, der sidder ved roret.
Virksomheden er løbende udviklet i takt med behovet, og i
dag er vi gearet til at servicere

alle typer biler. Vi har investeret i de nyeste elektroniske
testere og laver f.eks. også selv
pladearbejde. Sideløbende har
vi investeret i tre kundebiler,
som er udlejet stort set hele
tiden, og vi har bl.a. også en
9-sæders bus til udlejning.
Husk eftersyn af
aircondition
I øjeblikket booker kunderne
tid til ferieeftersyn af bilen.
De fleste ved godt, at det er
en hård belastning at køre på

Vedligeholdelse
betaler sig
Vi har en meget økonomisk
bevidst kunde, som gennem
mange år har fået sine biler
løbende serviceret hos os. Han
har konstateret, at det bedre
kan betale sig for ham at få
bilen serviceret løbende end at
vente til noget går i stykker og
så få det repareret. Det siger
tallene sort på hvidt.

Ærø Auto-Center · Rasmus S. Kristensen · Skolevej 12 · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 13 02/21 27 69 65
www.aeroeautocenter.dk · aeroeauto@tdcadsl.dk

Vi kan i dag tilbyde alle relevante forsikringer
til private, landbrug og andre erhvervsvirksomheder.
Fælles for alle vore forsikringer er, at vi er på
forkant med udviklingen.
Syning og svejsning af
presenninger til alle formål
Specialopgaver udføres

Når du køber en forsikring hos os, kan du derfor være sikker på at få et af markedets bedste
forsikringsprodukter – og til den rette pris.

Tilbud gives gerne
Ring og hør nærmere

SEJLMAGER

Sejlmagervej 2
5960 Marstal

Tlf. 62 53 12 71 · Fax 62 53 29 13

Ærø Brand Forsikring
Statene 12 · Postboks 42 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 28 29
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Ærøfærgerne tæt på Vores Kunst
Ærøfærgerne, der 1.
april 2011 er blevet
direkte kommunalt
drevet, leverer dagligt den vigtige trafik
mellem Ærø og Fyn,
Langeland og Als.
Næsten alle færgernes medarbejdere bor på Ærø, og sam-

men med resten af øens befolkning er de spændte på, om
Ærøfærgerne sejler hjem med
ét af tre store kunstværker fra
Statens Kunstfonds projekt
Vores Kunst.
I projektet samarbejder Dan
marks Radio med Statens
Kunstfond og Statens Kunstråd
om at udbrede kunst og kunstkendskab til hele Danmark.
Mere end 1200 forslag reduceres i slutningen af maj til de

tre steder i Danmark, der får
et kunstværk foræret til en
værdi af 1,3 mio. kr.
Udvælgelseskomiteen
har
valgt en af Ærøfærgerne,
som stedet, hvor et eventuelt
kunstværk placeres. Om det
sker i form af bemaling af én
af færgerne, eller i en anden
form for kunstværk, er endnu
ikke afgjort.
Er Ærøfærgerne blandt de tre
heldige modtagere, får Ærø be-

søg af en række kunstnere. Siden udvælger repræsentanter
fraøen tre kunstnere, der hver
giver deres bud på opgaven.
Hvem der i så fald udfører
værket afsløres i en helaftensudsendelse på DR 21. oktober
i år.

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

Dunkær Auto-Service ApS
5970 Ærøskøbing
Værksted: Tlf. 62 52 15 38
Mobil: Tlf. 61 36 65 13

MURER- OG KLOAKARBEJDE
jord- og kloakarbejde
nybygninger og ombygninger
l landbrugsbyggeri
l reparationsarbejde
l hulmursisolering
l hovedentrepriser
l
l

ÆRØ BYG ApS

v/murer- og aut. kloakmester

CURT SKOV

Tlf. 62 53 12 03 · Mobil 40 29 35 12
Industrivej 4 · Marstal
cs@aeroebyg.dk · www.aeroebyg.dk

Weekendens drink hver fredag & lørdag fra kl. 22.00-24.00
Brunchbuffet hver weekend fra kl. 10.00-14.00 · Se ugeavisen for musikarrangementer.
Vi ses på Kongensgade 34, 5960 Marstal
Bordbestilling på +45 62 53 37 34

Cafe & Bar
Kongensgade
Marstal · Tlf. 62 53 37 34
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Lokal bank med stor
opbakning
Hos Nordea i Marstal og Ærøskøbing fortsætter 12 medarbejdere deres rådgivning og
service over for øens erhvervsdrivende og private kunder.
To små dygtige og kompetente bankfilialer – med et stort bagland og tilhørende eksperter,
der besøger kunderne på Ærø efter behov.
Kendte ansigter
Det er blot nogle af fordelene
hos Nordeas afdelinger i Marstal og Ærøskøbing, hvor de
12 medarbejdere ser tilbage
på det første år efter Nordeas
overtagelse af deres oprindelige bank.
- Nordea på Ærø er i dag et
stort – men meget lokalt – pengeinstitut, der servicerer både
erhvervskunder og private
borgere. Vi er lige så lokale
som de andre lokale banker og

sparekasser, altså den lokale
bank med den store banks
fordele, fortæller filialdirektør Lotte Mathiasen, Nordea i
Marstal.
Nu, et år efter overgangen til
Nordea, er alle medarbejdere
blevet dus med bankens interne systemer.
Dygtige specialister
- Rådgivning af kunder bliver
mere og mere kompleks. Derfor får vi også assistance fra

vores specialister i Odense,
der så besøger os her på Ærø.
Eksempelvis ved rådgivning
i pensionssager eller salg af
virksomhed - og de specielle
skatteregler der her spiller
ind. Dermed får vores kunder
den bedste rådgivning og service, fortsætter filialdirektør
Lotte Mathiasen.
Stærk boligkredit
Hun glæder sig også over,
at Penge & Privatøkonomis

Bankguide 2010 udnævner
Nordea til at have landets
mest attraktive tilbud inden
for boligkredit, lige som Pengepriser.dk udnævner Nordea
til at have det bedste tilbud
til familier med egen bolig på
Ærø.
Nordea på Ærø oplever i øvrigt
en pæn tilgang af nye kunder,
efter at bankennu er det eneste pengeinstitut i Ærøskøbing.

Nordea Marstal/Ærøskøbing · Kongensgade 28/5960 Marstal · Torvet/5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 53 11 06/62 52 10 81 · www.nordea.dk

og vognmandsfirma
t
g
Fra . Pedersen & Søn ApS et
P

Karsten Bil 40 43 60 78

• Ideel plads for familier
og seniorer
• Separat afdeling for lette
campister

I vort nye firma
forhandles
KEMI-OIL’s
produkter bl.a.

·	Rensefortynder
· Cellulosefortynder
· Silikonefjerner,
·	Acrylfortynder og
Acetone, samt afhentning
af spild i hele landet

• Udlejning af bjælkehytter
• Lyse toilet-, bade og
køkkenforhold
• God legeplads med boldbane
• Ny ekstra grill- og bålplads
Smukt beliggende 3-stjernet campingplads direkte ved havet

ÆRØSKØBING CAMPING
Sygehusvejen · Ærøskøbing · Tlf. 62 52 18 54
www.aeroecamp.dk · info@aeroecamp.dk

DK-CAMP

Nørrebro 23 · 5985 Søby · tlf. 62 58 10 78
www.p-pedersen.dk · karsten@p-pedersen.dk
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DeloitteHuset
DeloitteHuset
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MULTIFUNKTIONSMASKINER i fuldfarve samt sort/hvid

i fulDfarVe

Vi har maskiner til alle slags opgaver- Intet er for stort og intet for småt!

Multifunktionsmaskiner
MULTIFUNKTIONSMASKINER i fuldfarve samt
sort/hvid
samt
sort/hvid
XL-Byg
Kroers
Tømmerhandel
A/Sog intet for småt!
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er Intet
for stort
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er
Byggecenterchef Morten Kristensen udtaler:
for stort og intet for småt
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realiserer
en årlig driftsbesparelse
XL-Byg
Kroersvi Tømmerhandel
A/S på 68% og vi får oven i
købet
de sidste
nye muligheder
indenfor
og farve kopi,
bent
hye
nielsen.
Økonomi
og s/h
administrationschef
Byggecenterchef
Morten
Kristensen
udtaler:
print, fax er
og scan
til net og E-mail. der
Levering
og installation
Egeskov
en
virksomhed
lægger
vægt
på eventyrlige
Med købet af nye farve multimaskiner til alle vores
afdelinger
forløb perfekt
med
Guldfeldt Kontor &setup.
Data A/S.
oplevelser
i et
professionelt
Vi har i administrationen
realiserer vi en årlig driftsbesparelse på 68% og vi får oven i
i mange år brugt Guldfeldt Kontor & Data A/S med deres
købet
de kopi,
sidste print
nye muligheder
s/h
og farveløsninger.
kopi,
farve
og Scanindenfor
til netViog
har Email
bl.a. leveret
til:
print, fax og scan til net og E-mail. Levering og installation
Abildgård, regnskabschef:
Vi har bl.a. leveret til:
forløbThomas
perfekt
med Guldfeldt Kontor & Data A/S.

Rosengårdcentret har de sidste 20
år været igennem en rivende udvikVi har bl.a. leveret til:
ling. Vi har i Centeradministrationen
Rosengårdcentret
har de sidste
alleværet
årene haft
Guldfeldt Kontor
&
20i år
igennem
en rivende
Thomas
regnskabschef:
DataAbildgård,
A/S som
ogmini
udvikling.
Vi maskinleverandør
har i Centerad
Rosengårdcentret
har
dederes
sidste
20
er
meget
tilfreds
med
hurtige
strationen i alle årene
haft
år Guldfeldt
været
igennem
en rivende
udvikrespons
tid.Kontor
& Data
A/S

Hauge Smedie/Westphalen A/S
Bl d t
j 9B 5270 Od
N

f k

oduktion
int · web

anes a.s.

Hauge Smedie/Westphalen A/S
Bl d t
j 9B 5270 Od
N

f k

ling.
Vi har
i Centeradministrationen
som
maskinleverandør
og
er meget
tilfreds
med
deres
Gratisi tilbud
alle
årene haft
Guldfeldt
Kontor
&
hurtige
respons
tid.
Data
A/S som
maskinleverandør
og
på reparationer
er meget tilfreds med deres hurtige
respons tid.

oduktion
int · web

anes a.s.

Gratis tilbud
tilbuD
på Gratis
reparationer

på reparationer
GULDFELDTS SERVICE - DERES SIKKERHED!

Kontakt os

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

Det betaler sig

Som landsdækkende serviceleverandør med lokale teknikere kan vi tilbyde markedets
bedste service og sikkerhed. Vi har eget serviceværksted med service på alle typer maskiner.
Certiﬁceret serviceleverandører på OKI, HP, Canon, Olivetti, Develop,
Konica-Minolta, Kyocera-Mita, TA, Ricoh, Infotec, Lexmark, Brother.

kontakt os for et tilbuD Der passer til Dit behoV
altid den rigtige pris – fØrste GanG!
Hans Egedes Vej 8 - 5210 Odense NV

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

GULDFELDTS SERVICE - DERES SIKKERHED!

Kontakt
Tlf.:os
70 20 60 95 - Fax: 70 20 60 99

E-mail: post@guldfeldt.com
For uforbindende
tilbud på maskiner og
www.guldfeldt.com
Guldfeldts
kontormøbler samt gratis 3D indretnings
forslagservice

Som landsdækkende serviceleverandør med lokale teknikere kan vi tilbyde markedets
bedste service og sikkerhed. Vi har eget serviceværksted med service på alle typer maskiner.
Certiﬁceret serviceleverandører på OKI, HP, Canon, Olivetti, Develop,
Konica-Minolta, Kyocera-Mita, TA, Ricoh, Infotec, Lexmark, Brother.

GULDFELDT A/S
Kontor & Data

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

– Deres sikkerhed
Det
betaler sig
Som landsdækkende service

leverandør med lokale teknikere
kan vi tilbyde markedets bedste
service og sikkerhed.
Vi har eget serviceværksted med
Hans Egedes Vej 8 - 5210 Odense NV
service på alle typer maskiner.
Tlf.: 70 20 60 95Certificeret
- Fax: 70 20 60serviceleverandører
99
E-mail: post@guldfeldt.com
på Develop KonicaMinolta,
www.guldfeldt.com
HP, Oki, Canon, KyoceraMita,
Olivetti, Ricoh, Brother, TA,
Lexmark, Infotec.

www.guldfeldt.com

Hans Egedes Vej 8 • 5210 Odense NV • Tlf. 7020 6095 • Fax: 7020 6099 • Email: post@guldfeldt.com

