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FoKus Nord-/Østfyn, odense & Ærø

TEMA Miljø og alternativ energi

Møllekroen

Nu med lokaler i  
Kerteminde og odense
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Entreprenør Verner Olesen 
 Side 6

Spar Nord 
 Side 5

Phønix Tag Fyn A/S 
 Side 13

Stokkeby Smedeforretning 
 Side 31

XL-Byg Grønfeldt A/S 
 Side 23

JDH Anlæg 
 Side 17

Vindinge Forsamlingshus 
 Side 17

Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00
Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

Montana
Oplev vort nye MONTANA-Showroom i kreative 
opstillinger og alle de nye farver

– løsninger til bedre kontormiljøer...

®

www.automester.dk

Flere glade bilister

 Tlf. 70 23 13 50

	 l	 Service og rep. af alle bilmærker 
	 l	 Omsyn og klargøring til periodesyn 
	 l	 Forsikringsskader

 Industrivej 7 l 5550 Langeskov
 Tlf. 70 23 13 50 l www.fynbobiler.dk Den klarere vi
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Ved køb er prisen 161.695 kr. Alle priser er ekskl. moms og leverings-
omkostninger. Bilen er vist med ekstra udstyr. Vi  tager forbehold for fejl 
og prisændringer. Restværdi ved udløb er ekskl. moms jf. nuværende 
regler. Tilbuddet er gældende til den 31.08.2012. 

En ægte Mercedes-Benz 
oplevelse fra kun 1.990 kr. 
pr. måned.
Du kender bilen og kvaliteten. Og dog.  Den nye Vito 
er endnu stærkere, har endnu bedre økonomi og 
 endnu mere komfort. Kort sagt: Der er meget mere af 
alt det, Vito er så kendt for. Giv den noget  arbejde. Det 
klarer den problemløst i en fart. Køber eller  leaser du 
en Mercedes-Benz Vito hos os, får du samtidig 2 års 
garanti uden kilometer-begrænsning.

Du kan se fl ere eksempler på fi nan siering på 
www.pchristensen.dk eller ved at besøge en 
af vores tre salgsafdelinger i henholdsvis 
Odense på Krumtappen 20, tlf. 6395 3900, 
Kolding på Trianglen 11, tlf. 7634 7800 eller 
Padborg på Industrivej 17, tlf. 7467 1919.

Den nye Vito.
Tekniske data Vito 110 CDI Lang
95 HK E5 motor, el-ruder, airbag, bænksæde, 6-trins 
gearkasse og  ASSYST service computer med service-
intervaller op til 30.000 km. Brænd stofforbrug ved 
blandet kørsel: 13,3 km/l. CO2 emission: 198 g/km
Leveres i standardfarverne: Arktisk hvid, kiselgrå, 
flammerød, fløjlsrød, akvagrøn og atlantisblå.

Tillægspriser for udstyr – pris pr. måned
Anhængertræk 140 kr
Vinterhjul 140 kr
Bund og beklædning 100 kr
Fartpilot 90 kr
CD/radio med Bluetooth 50 kr

Vito 110 CDI Works Lang 
Engangsydelse: 32.000 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi ved udløb: 55.000 kr.

Pris pr. måned:  1.990 kr.
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Klar tale vejen til succes

Direktør Jesper Fruerlund: 
»Som lokalt pengeinstitut har vi 
stor lokal frihed til at engagere 
os på Fyn. Vi skal altså ikke 
spørge andre end os selv om 
vores kundestrategi. Vi tænker 
banken udefra og ind og laver et 
grundigt og seriøst forarbejde, 
og så træffer vi hurtigt de nød-
vendige beslutninger, så tingene 
lykkes«.

Fremtidens erhvervsfolk
Forleden arrangerede Spar 
Nord Odense en aften for 40 stu-
derende. Målet var at informere 
og forberede dem på en fremtid 
som selvstændige kiropraktorer. 
Derfor gav banken et dynamisk 
bud på løsning af de fremtidige 
udfordringer – herunder finan-
siering af egen klinik. 
Samtidigt fik de studerende 
masser af inspiration med hjem 
fra en kiropraktor, der leverede 
en peptalk omkring det at skabe 
en succesfuld virksomhed. 

»Vi vil opleves ærlige og profes-
sionelle over for vores erhvervs-
kunder. Sammen laver vi en 
plan, så gensidige forventnin-
ger afstemmes, således at vores 
kunder ved, hvad vi forventer af 
hinanden. Det nedfælder vi i en 
klar samarbejdsaftale – og det 
giver gensidig tryghed i samar-
bejdet«.
Sådan fortæller direktør Jesper 
Fruerlund, Spar Nord Odense, 
om bankens samarbejde med 
erhvervskunder i næsten alle 
størrelser.
Lokalbanken i Odense åbnede i 
2003 og i dag servicerer 22 med-
arbejdere kunder over store dele 
af Fyn. 
Spar Nord har mere end 15.000 
erhvervskunder på landsplan. 
Også i Odense har banken de 
kompetencer, der skal til for at 
give fynske erhvervsledere og 
virksomheder den bedste råd-
givning. Uanset det drejer sig 
om finansiering, investering, be-

talingsformidling, udenrigshan-
del eller valuta- og rentestyring. 

Hvide kitler
Spar Nord Odense har en særlig 
kompetence indenfor kiroprak-
torer og tandlæger. Banken har 

mere end 20 års erfaring som 
rådgiver for klinikker over hele 
landet. Erfaring og indsigt i dis-
se branchers forretningsmæssi-
ge vilkår betyder, at kundechef 
Lise Andersen er godt forberedt 
til en ligeværdig og konstruktiv 
dialog med fynske erhvervskun-
der i disse brancher.
Målet er klart: At understøtte 
»tandsundheden« og »moto-
rikken«, så klinikkerne trives 
bedst muligt – menneskeligt 
som økonomisk. 

sikreste storbank
Spar Nord Odense kombinerer 
således det lokale pengeinsti-
tuts nærhed og lokale kendskab 
med den finansielle og markeds-
føringsmæssige styrke hos lan-
dets 5. største pengeinstitut. En 
bank der netop er udråbt som 
det finansielt sikreste blandt 
landets største banker, ifølge en 
aktuel undersøgelse fra analyse-
virksomheden Niro Invest.

Spar Nord Odense · Fælledvej 3 · »Sukkerkogeriet« · 5000 Odense C · Tlf. 63 12 52 70 · odense@sparnord.dk

Spar Nord Odense åbner døren til tæt samspil med fynske erhvervskunder.  
De får lokal frihed med ansvar – og markant finansiel støtte fra landets 5. største bank
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Kvalitet og gode kunder i 47 år

udfører. God service og høj kva-
litet er firmaets nøgleord, siger 
Verner Olesen.
Cirka halvdelen af virksomhe-
dens medarbejdere har været 
ansat i mange år, et par stykker 
sågar siden 60’erne.
Ros til alle er der fra virksom-
hedens ejer, bl.a. formand Jør-
gen Madsen, Ole Odgaard, før-
stemand på det administrative 
område,  samt hans datter, Ulla 
Aagaard, som også tager sig af 
kontor-opgaver.

Siden 1965 har entrepre-
nørfirmaet Verner Olesen 
A/S leveret seriøse, kvali-
tetsbevidste entreprenør-
arbejder. Firmaets ejer, 
Verner Olesen, ønsker nu 
at overdrage roret til an-
dre og selv gå på pension.

I 47 år har Verner Olesen på et 
uvist antal fynske adresser sør-
get for, at kunderne fik den ydel-
se og service, de ønskede.
At udføre opgaver indenfor 
kloak,- jord,- vej,- transport- og 
vedligeholdelsesområder til top-
karakter har været en æressag 
for virksomheden.
Nu ønsker Verner Olesen imid-
lertid at overhænde firmaet til 
andre og hellige sig privatlivet 
med sin hustru, Ruth.
Vi bor på et landbrug, en natu-

rejendom, og jeg regner med at 
arbejde videre der.
Mens Verner Olesen venter på 
at det sker, har han og medar-
bejderne fortsat travlt med at 
levere den gode service af høj 
kvalitet:
I øjeblikket arbejder vi meget 
for Naturgas Fyn. På det halve 
af Fyn har vi kunder, der skal 
have installeret stik til deres 
private boliger, så vores ma-
skinfolk, lastbilchauffører, ar-
bejdsmænd og specialuddanne-

de rørlæggere kommer over hele 
den vestlige del af Fyn.
I kontoret er en af Verner Ole-
sens hylder dekoreret med di-
verse entreprenør-maskiner, i 
legetøjs-størrelse.
Også smukke sten, som han har 
fundet på sin naturejendom, 
pynter i det kontor, som han for-
lader, når en køber er fundet.

Firmaets nøgleord
For os er det vigtigt, at kunderne 
er tilfredse med det arbejde, vi 

Entreprenørfirmaet Verner Olesen A/S · Industrivej 31 · 5550 Langeskov · Tlf. 65 38 31 80 · 40 90 24 30
www.vernerolesen.dk · info@vernerolesen.dk

Rønninge Autoværksted / RA Diesel A/S

Service, reparation 
og syn af person-, 
vare og lastbiler af 
alle mærker – men 
særlig stor erfaring 
indenfor Renault last-
biler.

Vi råder over moderne, højt specialiserede fart-
skriver- og hydraulikfaciliteter, og vaskehallen har 
kapacitet til både vare- og lastbiler. 

Vi betjener vognmænd med 1-50 biler og service-
rer også internationale kunder med flere hundrede 
lastbiler på vejene. 

Vesterskovvej 1A · 5550 Langeskov

Tlf. 65 38 12 45
E-mail: ra_diesel@yahoo.dk

Varmepumper
– godt for dig og miljøet

Et godt tilbud til dig som er på udkig efter et 
pålideligt system til en fornuftig pris.

Grønt Pakketilbud
Panasonic Nordic NE9MKE ny 2012 model 

Super Deluxe
COP-faktor på 4,66 - 5,4 kW varme / 3,0 kW kulde

Kun kr. 15.500,-
inkl. komplet opsætning og inkl. moms.

Ny 2012 model med keramiske lejer i indedelen og 

tilpasset til det nordiske klima.

Kertemindevejen 18 - 5290 Marslev
Tlf. 65 95 14 96
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Møllekroen – nu også med  
lokaler i Kerteminde og odense

og varieres i overensstemmelse 
med kundens ønsker. Møllekroen 
jonglerer ofte med et meget højt 
antal kuverter, men vi serverer 
aldrig industripræget mad for vo-
res kunder. Al mad laves fra bun-
den af friske råvarer. Vi spænder 
fra mindre familiefester til de helt 
store arrangementer. Ring og hør 
nærmere«, slutter Søren Grøn-
ning. 

1. januar indledtes et 
arrangements- og lokale-
mæssigt samarbejde med 
Sortekilde Kerteminde 
(tidligere Kerteminde 
Højskole) og fra 1. juli 
varetager Møllekroen 
driften af Fyns Vædde-
løbsbanes restauranter 
og selskabslokaler 

»Siden 1999 har vi med Mølle-
kroen markeret os i fynboernes 
bevidsthed via god mad og hygge-
lige, stilsikre totalarrangemen-
ter«, fortæller Søren Grønning, 
der driver kroen sammen med 
sin kone Helle. »En meget stor 
aktivitet er levering af buffeter 
ud af huset. Parallelt hermed af-
vikler vi fest og selskabsarrange-
menter i Møllekroens hyggelige, 
moderne og komfortable lokaler. 
Her står vi for maden og omgivel-
serne ved en lang række begiven-
heder, der spænder fra familiefe-
ster af enhver art til alle former 
for firma-arrangementer. Som 
noget nyt kan vi her i 2012 byde 
på nye, spændende og varierede 
lokalemuligheder på Sortekilde 
Kerteminde og Fyns Væddeløbs-
bane i Odense SV.«

unikke naturskønne  
omgivelser  
»Ønsker man en helt unik ram-

me om familie- eller firmafesten, 
er de stemningsfulde lokaler 
på Sortekilde Kerteminde et 
ideelt valg. Sortekilde, der har 
en enestående naturskøn belig-
genhed med udsigt over Store-
bælt, emmer af historie og tra-
ditioner. Stedet ligger i bekvem 
gåafstand fra stranden og er et 
oplagt omdrejningspunkt for 
alle arrangementstyper. Adspre-
delsesmulighederne er mang-
foldige. Festlokalerne rummer 
både små og store selskaber, og 
som altid i Møllekroens regi sam-
mensættes menuen 100 % efter 
den enkelte kundes individuelle 
ønsker.«

I første parket på Fyns 
Væddeløbsbane
»Fra 1. juli kan man nyde Møl-
lekroens lækre køkken og sam-
tidigt sidde på første parket i 
Fyns Væddeløbsbanes hyggelige 
restaurant – både i forbindelse 

med løbene og i selskabssam-
menhæng. Restauranten rum-
mer omkring 240 gæster. Dertil 
kommer Albani Upstairs med 
plads til cirka 130 gæster i for-
længelse af restauranten. Albani 
Upstairs er banens VIP-lounge 
for sponsorer m.m. Her vil vi 
udover selskabsarrangementer i 
eget regi stå for den kulinariske 
side af væddeløbsbanens mange 
oplevelsestilbud i form af rund-
visninger, publikumsmøder med 
jockeyer og meget mere.«        

stabil vækst og erfarne 
kræfter
»På Møllekroen har vi de senere 
år kunnet glæde os over en har-
monisk udvikling med god, stabil 
vækst. Indenfor det sidste års tid 
har vi kunnet ansætte fire nye 
medarbejdere. Blandt dem er tid-
ligere restauratør og køkkenchef 
på Næsbyhoved Skov Anders Lin-
de, tidligere restauratør og over-
tjener Jimmy Winther fra Oluf 
Bagers Gård og den erfarne tjener 
Preben Østergaard, som mange 
vil kende – både fra Restaurant 
Skoven og Næsbyhoved Skov.«

Individuelle totalløsninger 
»Ved alle former for arrangemen-
ter er Møllekroen leveringsdygtig 
i totalløsninger, hvor vi helt eller 
delvist står for begivenhedens 
gang. Vi står for maden, udsmyk-
ningen, serveringen og musikken 
– fra planlægningsfase til afvik-
ling. De fysiske rammer tilpasses 

Møllekroen · Brolandvej 7 · Bullerup · 5320 Agedrup · Tlf. 65 93 87 07 · sg@moellekroen.dk · www.moellekroen.dk
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it-mark ApS  ·  Blangstedgårdsvej 1 ·  5220 Odense SØ 
Tlf. 63 11 01 03  ·  www.it-mark.dk  ·  info@it-mark.dk
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– vi taler både dansk og IT

Læs mereom os påit-mark.dk

*

Reducér

jeres IT

omkost-

ninger

• Service eftersyn på nuværende løsninger 

   vi tilbyder bl.a. kvartals check / sundshedscheck

• Vi er tæt på jer

   vi kører på Fyn og i trekantsområdet dagligt

• Support inden for IT hardware og software

• Sikkerhedsprodukter

   undgå virus, nedbrud eller andre trusler

• Hardware

   servere, PC, notebooks, tablets, printere og meget mere

• Hosting af din løsning eller dine servere

• Virtuelle server løsninger

   optimér og spar plads, strøm og penge

• Fjernbackup

   undgå tab af vigtige data - reducér omkostningerne

         
      Husk - vi er lige i nærheden!

Husk it-mark leverer:

Morten Lars Jesper Kent Claus Sune

Ring til en af 
vores dygtige

medarbejdere på
63 11 01 03
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solceller luner på budgettet
afdrager investeringen. Herefter 
er der tale om rent overskud i re-
sten af anlæggets levetid.

Døgnvagt
Bynkel El udfører alle former 
for almene installationsopga-
ver. Firmaet lægger stor vægt 
på fleksibel og pålidelig service. 
Derfor kan kunderne ringe døg-
net rundt til firmaets teknikere, 
der herefter leverer hurtig assi-
stance. 
Autoriseret elinstallatør Anders 
Ammentorp Rasmussen åbnede 
virksomheden 1. maj 2010. Siden 
har Bynkel El oplevet en kon-
stant tilgang af nye erhvervs- og 
privatkunder. 

Bynkel El ApS, ved inde-
haver Anders Ammen-
torp Rasmussen, leverer 
og monterer bl.a. attrak-
tive solcelleanlæg 

»Kombineret med Statens til-
skudsordning, hvor kunder 
trækker håndværkernes løn fra i 
skat, er det et rigtigt attraktivt 
tilbud. Ikke overraskende mær-
ker vi også meget stor interesse 
for montering af solcelleanlæg«, 
forklarer Bynkel El’s Anders Am-
mentorp Rasmussen.

sparet elregning betaler 
anlæg
Et lydløst og næsten vedligehol-
delsesfrit solcelleanlæg til et hus 
i gennemsnitlig størrelse koster 
65.000 til 100.000 kr. Investerin-
gen tjener sig hjem på mellem 6 og 
10 år, når den sparede elregning 

Bynkel El ApS · Lillemøllevej 7 · 5800 Nyborg · Tlf. 23 37 40 81 · www.bynkel.dk · bynkel@bynkel.dk

AUT. ELINSTALLATØR
Vi etablerer og servicerer de østfynske installationer

	 l Rustarbejde 
	 l Forsikringsskader 
	 l Klargøring af biler til syn

Dalby Rust & Pladeværksted
Smedegyden 115 · 5380 Dalby

65 34 22 83 · 30 72 40 30

Dalby Rust & 
Pladeværksted

v/ Søren Henriksen

Gratis golf for hele familien
KOM & PRØV - HELT GRATIS

ÅBENT HUS
LØRDAG DEN 9. JUNI

SØNDAG DEN 10. JUNI
Begge dage kl. 9.30 - 16.00

Vesterskovvej 1, Rønninge • 5500 Langeskov 
info@soelykkegolf.dk • tlf. +45 40 16 14 70 
Afkørsel 47 på motorvejen mellem Odense og Nyborg

Conradsen Biler
Nordre Ringvej 56 · 5300 Kerteminde

Tlf. 65 32 29 19 · Mobil: 20 45 13 37
allan.conradsen@mail.dk · www.conradsenbiler.dk 

Åbningstider: 
Mandag-fredag: 7.30-16.00 · 
Lørdag og søndag: Efter aftale



SMC-BILER ODENSE SÆLGER OG SERVICERER VOLKSWAGEN, AUDI, ŠKODA OG SEAT. KAMPAGNEN GÆLDER TIL OG MED 30.06.2012.

Dine fordele som kunde hos 
Direct Express-værksted: 

- Gratis fabriksopdateringer 
- Original service til faste lave priser 
- Gratis dialogmodtagelse
- Inkl. Mobilitetsservice (Vejhjælp) 

TILBUDDENE KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD ELLER RABATTER. PRISER INKL. MOMS. 

Autoriseret serviceeftersyn
inkl. stempel i servicebogen samt evt. fabriksopdateringer. 
Bestil tid på smc-biler.dk eller ring på tel. 6311 3800. 

Direct Express
Værkstedet til dig med en ældre Volkswagen.

Direct Express Odense
Original service til faste, lave priser.

ODENSE: Middelfartvej 50, 5200 Odense V, Tlf: 6311 3800  smc-biler.dk  

Jess B. Pedersen SERVICERÅDGIVER

Tlf: 6311 3800

    Kontakt mig eller en af mine kolleger 
og hør mere om tilbuddet og dine fordele 
som kunde hos Direct Express Odense.
og hør mere om tilbuddet og dine fordele 

VW Passat
(1996-2004) 

Stort service 
inkl. bremsevæske 
udskiftning. Kun kr.  

2.890,-

VW Golf IV
(1998-2003) 

Stort service 
inkl. bremsevæske 
udskiftning. Kun kr.  

2.890,-

VW Touran
(2003-2006) 

Stort service 
inkl. bremsevæske 
udskiftning. Kun kr.  

2.390,-

OD Indtræk A4.indd   1 23/05/12   13.08
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odense Låseservice A/s  
– nu også i Nyborg

er en førende aktør i branchen, 
når det gælder udviklingen af 
fremtidens sikringsløsninger. 
Vi er leveringsdygtige i alle for-
mer for mekanisk og elektronisk 
sikring. Specialerne adgangs-
kontrol, dørautomatik, port-
telefoner, videoovervågning og 
alarmanlæg er i kraftig vækst. I 
fremtiden vil de i stigende grad 
tegne vores aktivitetsmæssige 
profil. Siden grundlæggelsen i 
1950 har Odense Låseservice 
A/S over hele linjen bygget på 
troværdighed, sikkerhed og kva-
litet til tiden, og det gør vi også 
fremover«, slutter Thomas Løv-
dal Mortensen. 

Den 12. april overtog 
Odense Låseservice A/S 
det kendte Nyborg-firma 
Låsesmeden A/S, der ved 
overdragelsen fik nyt 
navn og blev til Nyborg 
Låseservice A/S

»Odense Låseservice A/S grund-
lagdes i 1950 under navnet 
Odense Nøglefileri af vores mor-
mor og morfar, Adele og Aksel 
Larsen«, fortæller Thomas Løv-
dal Mortensen. »Efter dem tog 
vores forældre Birthe og Stef-
fen Jensen over, og de er stadig 
aktive i firmaet. Fra juni 2011 
har min bror Martin og jeg som 
tredje generation drevet familie-
firmaet. I forbindelse med gene-
rationsskiftet flyttede vi efter 
årtier i Vindegade ind i en ny, 
moderne butik på Roersvej 37 i 
Odense C.« 

En endnu stærkere lokal 
samarbejdspartner
»Medarbejderne i Låsesmeden 
A/S, Jens Nielsen og Stefan M. 
Jensen fortsætter sammen med 
mig i det ny firma Nyborg Låse-

service A/S«, beretter afdelings-
leder Michael Lennert. »Vores 
kunder vil altså fremover blive 
betjent af de samme dygtige 
medarbejdere som hidtil. Også 
telefonnumre og kontaktoplys-
ninger forbliver de samme, li-
gesom diverse garantier løber 
videre. Som en del af Odense Lå-
seservice A/S kan vi som lokalt 
baseret firma fremover tilegne 
os et kompetencemæssigt løft 
gennem flere og bedre uddan-
nelsesmuligheder. Nyborg Låse-
service A/S bliver på den måde 
en endnu stærkere lokal sam-
arbejdspartner på hele det store 
låse- og sikringsområde.« 

Fra låsesmede til vvs’ere
»Vores afdelinger i Odense og 
Nyborg beskæftiger 23 højt spe-
cialiserede medarbejdere«, for-

tæller Martin Løvdal Jensen. 
»Implementering af moderne 
sikringsløsninger involverer en 
bred vifte af faglige kompeten-
cer. Medarbejderstaben spænder 
lige fra låsesmede og klejnsmede 
over tømrere og møbelsnedkere 
til elektrikere og vvs’ere. Fra 
vores flåde på 12 servicebiler 
indrettet som rullende værkste-
der serviceres virksomheder, in-
stitutioner og privatkunder over 
hele Fyn.« 

Troværdighed, sikkerhed 
og kvalitet til tiden
»I dagligdagen møder vi en lang 
række spændende udfordringer 
og opgaver, der spænder lige 
fra salg af nøgleringe til rådgiv-
ning, salg og service omkring 
sikringsløsninger i millionklas-
sen. Odense Låseservice A/S 

SMC-BILER ODENSE SÆLGER OG SERVICERER VOLKSWAGEN, AUDI, ŠKODA OG SEAT. KAMPAGNEN GÆLDER TIL OG MED 30.06.2012.

Dine fordele som kunde hos 
Direct Express-værksted: 

- Gratis fabriksopdateringer 
- Original service til faste lave priser 
- Gratis dialogmodtagelse
- Inkl. Mobilitetsservice (Vejhjælp) 

TILBUDDENE KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD ELLER RABATTER. PRISER INKL. MOMS. 

Autoriseret serviceeftersyn
inkl. stempel i servicebogen samt evt. fabriksopdateringer. 
Bestil tid på smc-biler.dk eller ring på tel. 6311 3800. 

Direct Express
Værkstedet til dig med en ældre Volkswagen.

Direct Express Odense
Original service til faste, lave priser.

ODENSE: Middelfartvej 50, 5200 Odense V, Tlf: 6311 3800  smc-biler.dk  

Jess B. Pedersen SERVICERÅDGIVER

Tlf: 6311 3800

    Kontakt mig eller en af mine kolleger 
og hør mere om tilbuddet og dine fordele 
som kunde hos Direct Express Odense.
og hør mere om tilbuddet og dine fordele 

VW Passat
(1996-2004) 

Stort service 
inkl. bremsevæske 
udskiftning. Kun kr.  

2.890,-

VW Golf IV
(1998-2003) 

Stort service 
inkl. bremsevæske 
udskiftning. Kun kr.  

2.890,-

VW Touran
(2003-2006) 

Stort service 
inkl. bremsevæske 
udskiftning. Kun kr.  

2.390,-

OD Indtræk A4.indd   1 23/05/12   13.08

Tyverisikring
Adgangskontrol
Låsesystemer
Dørautomatik
Videoovervågning
Dør-/porttelefonanlæg

Odense Låseservice A/S
Roersvej 37
5000 Odense C 
Telefon 66 12 68 15
odense@laas.dk
www.laas.dk

Nyborg Låseservice A/S
Bøjdenvej 4 · Pilshuse,
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 36 49
nyborg@nylaas.dk
www.nylaas.dk

w
w

w
.n

yl
aa

s.
dk
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Ejendomsmægleren, Kiropraktoren, Advokaten, Planteavlskonsulenten, Elingeniøren, 
Områdedirektøren, Gårdejeren, Revisoren og Bankrådgiveren ... 

De støtter livet og værdige lokale initiativer i Odense og omegn. 

Det seneste år har bankrådet i Spar Nord Odense støttet følgende - helt kontant og i 
samarbejde med Spar Nord Fonden. 

EvEntyrløbEt 2012 

IF StjErnEn OdEnSE 

SpOkEn WOrd FEStIval 

bOldklubbEn b1913 

dalum HjallESE badmIntOn 

H. C. andErSEn lIttEraturprIS 

OdEnSE ZOO 

kOrup IF 

munkEbjErg gym Og HOp 

Bankrådet i Spar Nord Odense består af 8 folkevalgte kompetente erhvervsfolk og et medlem valgt blandt 
ansatte i Spar Nord Odense. De er: 

Statsaut. ejendomsmægler/valuar Henrik Therkelsen  Advokat Henrik Popp Hansen  Kiropraktor og 
ekstern lektor John Sandsberg Jørgensen  Elingeniør Jan Reimers-Larsen  Områdedirektør Kristian 
Buhl Hansen  Planteavlskonsulent Kirsten Larsen  Gårdejer/entreprenør Hans Jørgen Møller Ander-
sen  Statsaut. revisor Connie Vinther Harrekilde og Bankrådgiver Bente Larsen. 

Hvad Er dEt nu, dE Har tIl FÆllES? 

tættere på

Har du en ide og et initiativ, der kunne fortjene støtte? 
Så skriv til Spar Nord Fonden. Send historien om initiativet til bankrådet i 
Spar Nord Odense. Skriv til: 

Bankrådet 
Spar Nord Odense 
Fælledvej 3 
5000 Odense C 
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PHØNIX TAG Fyn din garanti  
for et holdbart tag!

PHøNIx TAg Fyn A/S
Langagergyden 1 · Nr. Lyndelse · 5792 Årslev · Tlf. 65 90 13 17 · fyn@phonixtag.dk · phonixtad.dk

Phønix Tag lægger  

tag på alt fra carporte 

og cykelskure til tag på 

større virksomheder

 

  
Vi er en del af landets største og 
mest professionelle tagfirma og 
videreudvikler hele tiden på tag-
papløsninger og det tilhørende 
produktsortiment.
Vi har siden 1907 lagt tagpap 
tage af højeste kvalitet. I 2004 
blev John Trier Lauridsen og en 
anden medarbejder franchiseta-
ger og overtog 60% af aktierne. 
Martin Holm er i dag med som 
franchisetager, og de resterende 
40% ejes af Nordic Waterproof-
ing, som producerer tagpappen. 
Både Martin og John er uddan-
nede byggeteknikere. Derudover 
er Martin tømreruddannet, og 
John er uddannet som blikken-
slager. Så med den brede kompe-
tence – og med mange års erfa-
ring – er du altid i sikre hænder 
hos os.
Med vores stabile medarbejdere 
har vi en stærk forankring på 
Fyn, hvor der er fokus på altid at 
levere den gode service. Vi har i 
alt 26 tagdækkere og 5 funk-
tionærer samt lærlinge fra nær-
området, som uddannes til gode 
tagdækkere.
Vi har specialiseret os i de store 

entrepriser og dermed kan vi 
også til denne kundegruppe yde 
en professionel og relevant råd-
givning. Vi har 6 salgsmontører, 
som kører fast rundt og afgiver 
tilbud på stedet i det omfang, det 
kan lade sig gøre. Og vi bestræ-
ber os på, at du altid kun har den 
samme kontaktperson igennem 
hele processen.

Lad os tjekke din bolig  
en gang årligt
Vi tilbyder faste aftaler om ser-
vice og vedligeholdelse af større 
og mindre tagflader. Her sikrer 
vi, at dit tag bliver løbende ren-
gjort og fejet. Samtidig tjekker 
vi for skader så evt. Vanskader 
kan stoppes i opløbet. Du får 
selvfølgelig tilbud på opgaven, 
inden vi udfører den.

Ingen opgave er for lille 
eller for stor
Af opgaver udfører vi alt lige fra 
reparation af carport til renove-
ring af parcelhus med fladt tag. 
Dette kan også omfatte inddæk-
ning og udluftningshætte til toi-
let m.m. Ovenlys, efterisolering, 

almindeligt energitjek af taget 
eller udlægning af stålplader, vi 
udfører det hele i højeste kvali-
tet.

sikkerhed ved at vælge os
Vi har opbygget en omfattende 
ekspertise i tagkonstruktioner, 
og vores fagfolk kender alle de 
pågældende regler og normer in-
den for området. Vi er en stærk 
samarbejdspartner, og som en 
del af det landsdækkende sam-
arbejde trækker vi både erfarin-
ger og samarbejde med de andre 
afdelinger i hele landet. Dette 
er med til, at du altid kan regne 
med at få den bedste rådgivning 
og løsning netop til dit tag.
Med en række faste leverandø-
rer og samarbejdspartnere har 
vores kunder altid tryghed for, 
at vi leverer markedets bedste 
produkter til konkurrencedyg-
tige priser.
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odense Lufthavn på ny kurs 
 

ses infrastruktur og studiemiljø-
et på SDU. I den forbindelse har 
verdens største flyproducent Boe-
ing benyttet og godkendt Odense 
Lufthavn som testcenter for ube-
mandede flyvninger.
Fremtidig koordineringscenter 
for national akuthelikopterord-
ning og andre kommercielle ak-
tiviteter, så som konferencer og 
events, bilrace og midtvejsdepot 
for cykelløbet Århus-København, 
er andre planer, som Odense 
Lufthavn arbejder på at udvikle.

Det er »ruteplanen« hos Odense 
Lufthavn, der i dag ejes af Odense 
og Nordfyns kommuner.
Lufthavnschef Peter J. Høgsberg 
fortæller til Månedsmagasinet Er-
hverv Fyn, at lufthavnen i dag ar-
bejder på en række spændende nye 
indsatsområder. Baggrunden er, 
at lufthavnen mistede sine inden-
rigsruter ved udgangen af 1998, da 
Storebæltsforbindelsen åbnede.

Øget passagertal
Peter J. Høgsberg:
»Når det eksempelvis gælder er-
hvervs- og chartertrafik, så er 
det faktisk meget enkelt. Hvis er-
hvervslivet og de private kunder 
og chartergæster er tilstrækkeligt 
markante i deres ønsker for rejse-
afgange – ja så får de dem. Vi har 

en fuldt fungerende lufthavn, men 
vores udfordring er, at ingen fly 
har fast adresse her. Inden for en 
radius på én til halvanden times 
kørsel har vi dog mellem 900.000 
og 1,6 mio. potentielle kunder«.
Odense Lufthavn er godt på vej 
mod ét af de ovenstående mål - 
øget lufttrafik. Fra 2010 til 2011 
har lufthavnen øget passagertallet 
med 47 pct. – dog fra et moderat 
udgangspunkt. For øjeblikket lig-
ger det årlige passagertal på om-
kring 22.000.
»Vi arbejder på at få eksempelvis 
én daglig afgang – og på at til-
trække flytrafik hele året. Under-
søgelser viser f.eks., at der inden 
for en times kørsel fra Odense er 
122.000 passagerer, der årligt fly-
ver til London. Vi skal blot bruge 
40.000 passagerer, før vi har en 
fast afgang til London«.

Hurtig ekspedition  
– gratis parkering
En væsentlig kvalitet ved Odense 

Lufthavn er den meget hurtige 
ekspedition af passagerer ind og 
ud. Og gratis parkering 50 meter 
fra check-in.
Apollo, Gislev Rejser og Spies 
er blandt de selskaber, der i dag 
benytter fordelene og flyver fra 
Odense til bl.a. Italien og Tyr-
kiet.

udviklingspotentialer
Blandt lufthavnens øvrige ud-
viklingsplaner er som nævnt en 
base og testcenter for udvikling 
af ubemandede fly. Tæt på Oden-

Odense Lufthavn · Lufthavnvej 131 · 5270 Odense N · Tlf. 65 95 50 72 · www.odense-lufthavn.dk · info@odense-lufthavn.dk

øget lufttrafik, testcenter for ubemandede fly, fremtidig koordineringscenter for national  
akut-helikopterordning og øget udnyttelse af bygninger og dertil 170 hektar jord

Foto: Henrik Steen Temberg / Temberg Photo

Foto: Jesper Larsen

Foto: Jesper Larsen

Foto: Jesper Larsen / Luftfoto Danmark / Eagle Luftfoto
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Conradsen Biler 

Kvalitet og nyt tag  
– også på Romsø

En af de senest tagopgaver er 
usædvanlig. Jesper Bergholdt og 
hans medarbejdere har således 
besøgt Romsø, den blot én kva-
dratkilometer store ubeboede ø 
i Storebælt, cirka 10 kilometer 
nordøst for Kerteminde. 
Jesper Bergholdt: »Et stort bøge-
træ var væltet ned i et af øens ni 
huse. Vi har derfor lagt helt nyt 
tag på huset. Alle vores byggema-
terialer og vores stillads er sejlet 
derover på en landgangspram, 
mens værktøj og os håndværkere 
selv er sejlet frem og tilbage med 
Romsø båden. En sjov og udfor-
drende byggeopgave«.

Det kendte Kerteminde-
firma, der deler adresse 
med Bilsynet og byens F24 
tank, grundlagdes af Allan 
Conradsen som enkelt-
mandsvirksomhed. I dag 
beskæftiger det alsidige 
bilfirma fire medarbej-
dere og kan fejre sit 10 års 
jubilæum 

“Vi har i to år haft til huse på 
vores nuværende adresse, som vi 
deler med Kerteminde Bilsyn og 
den lokale F24 tank, og det tætte 
naboskab er en særdeles kunde-
venlig kombination”, fortæller Al-
lan Conradsen, der oprindeligt er 
udlært mekaniker fra SEAT Ker-
teminde. “I Conradsen Biler kom-
mer vi hele paletten rundt – lige 

Tømrerfirma Jesper 
Bergholdt ApS udfører 
alt i tømrer- og snedker-
arbejde, herunder tagløs-
ninger, gerne i totalen-
treprise, for erhverv og 
private kunder
Siden 1999 har tømrermester 
Jesper Bergholdt opbygget stor 
erfaring og ekspertise som selv-
stændig håndværksmester og 
arbejdsgiver for cirka ti ansatte.
Jesper Bergholdt: »Vi løser alle 
former for tømrer- og snedker-

fra salg af nye og brugte biler af 
alle mærker til service og repara-
tion. Værkstedet er medlem af den 
stærke Mekonomen kæde, og det 
betyder, at vores kunder altid er 
garanteret kvalitetsarbejde og ser-
vice i topklasse. Conradsen Biler 
råder over det nyeste elektroniske 
testudstyr og har stor ekspertise, 
både når det gælder nye biler og 
ældre modeller. En af vores me-
kanikere er VW-specialist, og ge-
nerelt uddannes og efteruddannes 
vore dygtige medarbejdere, så de 
kender alle bilmærker ud og ind. Vi 
stempler kundens servicebog, og 
nybilsgarantien opretholdes. Som 
eneste værkstedskæde i landet 
yder Mekonomen tre års garanti 
på alle reservedele. Hvad enten 
du er til Ford, Volvo, Skoda, Fiat, 
BMW eller VW, har vi altid et godt 
tilbud. Alle bilinteresserede er 
velkomne til at kigge ind til os på 
Nordre Ringvej 56 i Kerteminde.”

opgaver. Eksempelvis tilbygning, 
renovering, efterisolering og ud-
skiftning af døre og vinduer. Vi 
bygger også individuelle fritids-
huse i totalentreprise«. 

Certificeret Monier  
Tagpartner
Tømrerfirma Jesper Bergholdt 
står også for komplette tagløs-
ninger som Certificeret Monier 
Tagpartner. Det betyder, at fir-
maets ansatte er specielt uddan-
nede til tagforstærkning og mon-
tering af tag fra MONIER.
»Certificeringen som Tagpartner 
medfører, at Teknologisk Insti-

tut kontrollerer det tagarbejde, 
som vi udfører. En stærk og tro-
værdig garanti for kunderne om, 
at opgaverne udføres helt efter 
gældende forskrifter«, fortsætter 
tømrermester Jesper Bergholdt. 

Romsø
Tømrerfirma Jesper Bergholdt 
har efterhånden udført over 100 
tagløsninger – og mange for-
skellige af slagsen. F.eks. tag-
renovering på parcelhuse, over 
udførelse af lidt større og mere 
komplicerede opgaver på patri-
ciavillaer, til store tagløsninger 
på herregårde og boligforeninger.

Conradsen Biler · Nordre Ringvej 56 · 5300 Kerteminde · Tlf. 65 32 29 19 · Mobil: 20 45 13 37
allan.conradsen@mail.dk · www.conradsenbiler.dk · 

Åbningstider: Mandag-fredag: 7.30-16.00 · Lørdag og søndag: Efter aftale

Tømrerfirma Jesper Bergholdt ApS · Midskovvej 46 · 5370 Mesinge · Tlf. 21 62 44 79
www.jesper-bergholdt.dk · jesper-bergholdt@mail.dk
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Gråbrødre Arkitekter m.a.a.
Vintapperstræde, Gråbrødrecen-
tret og Lottrups Gård/Vester-
gade. Derudover kan nævnes 
administrationsbygninger for 
Meneta, det nye hovedsæde for 
Fjernvarme Fyn samt det ny 
Rådhus i Assens i de tidligere 
sukkerfabrikker. Dertil kommer 
en lang række skoler, daginsti-
tutioner, plejehjem samt tekniske 
apparatbygninger som trans-
formerstationer og vandværker. 
Tegnestuen deltager løbende i 
diverse konkurrencer og projekt-
udviklingsopgaver - både ind-
budte og via prækvalifikationer. 
Blandt vores igangværende op-
gaver er en ny simulatorbygning 
for Mærsk Training i Svendborg 
samt Otterup Skole for Nordfyns 
Kommune.« 

Fotos fra oven: 
Meneta, Fjernvarme Fyn og 
Assens Rådhus

Efter 6 år med fælles 
tegnestue og et udstrakt 
samarbejde fusioneredes 
Arkitektfirmaet gråbrød-
rene og Arkitektfirma 
Bent Westergaard pr. 1. 
maj 2012. Det ny firma, 
gråbrødre Arkitekter 
m.a.a. drives af arkitekt 
m.a.a. Bent Westergaard 
og bygningskonstruktør 
Carsten Aadahl Madsen. 
Firmaet har til huse i nye 
lokaler på Rugårdsvej i 
Odense  

»Fusionen er resultat af en natur-
lig udvikling, idet vi siden 2006 
har delt tegnestue i Lottrups 
Gård og med succes løst en stor 

mængde opgaver i fællesskab«, 
fortæller Bent Westergaard. 
»Omkring fusionen har Johan 
Brydegaard, der har stået i spid-
sen for Arkitektfirmaet Gråbrød-
rene siden 1975, valgt at trække 
sig ud af virksomheden og over-
drage den daglige ledelse til Car-
sten Aadahl Madsen og mig. Jo-
han Brydegaard vil fortsat være 
tilknyttet virksomheden som 
seniorrådgiver. Gråbrødre Arki-
tekter overtager både rettighe-
der og pligter i alle igangværende 
opgaver, og dermed berøres vores 
kunder og forretningsforbindel-
ser ikke af fusionen.«  

stor viden og erfaring
»Gråbrødre Arkitekter råder 
over stor viden og erfaring. Begge 
de oprindelige arkitektfirmaer er 
grundlagt i 70’erne og har løst 
mange, meget forskellige opga-
ver. I Odense har vi varetaget 
store projekter i forbindelse med 

gråbrødre Arkitekter · Rugårdsvej 55,1 · 5000 Odense C · Tlf. 66 13 62 00 · arkitekter@ark-maa.dk · www.ark-maa.dk

Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

Central møbler
‘Erhverv’

Central møbler skaber 
fleksible og individuelle
løsninger, der fremmer 
kreativitet, velvære og 
øger effektiviteten.

Kontakt os allerede i dag...

Central møbler
Magnoliavej 3-5 . 5250 Odense SV . Telefon 66 17 54 36. 

info@centralmoebler.dk . www.centralmoebler.dk  
Åbent: man-torsdag 9.30-17.30 . Fredag 9.30-19.00 . Lørdag 10.00-14.00
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Firmafrokost fra forsamlingshuset
Her åbner forsamlingshuset 
dørene til gode fester og arran-
gementer i tæt samarbejde med 
husets gæster. Maden er selvføl-
geligt et væsentligt omdrejnings-
punkt, og i Vindinge Forsam-
lingshus laves den naturligvis af 
uddannede kokke. 
Forsamlingshuset fokuserer der-
med på gennemført service og 
kvalitet, når husets gæster væl-
ger stedet som ramme for fami-
liefester og møder. 

Vindinge Forsamlingshus 
leverer lækre og sunde 
frokostretter til firmaer 
og deres ansatte i Oden-
se- og Nyborg-området – 
samt mad ud af huset til 
erhverv og private

Det moderne forsamlingshus 
kombinerer gode gamle klassi-
ske dyder, som nærvær og festlig 
samvær i lokalområdet, med nye 
serviceydelser, der glæder fynbo-
erne, når de går på arbejde.

Vindinge Forsamlingshus, tæt 
på Nyborg og den fynske motor-
vej, leverer således lækre og sun-
de frokostretter til virksomhe-
der og deres bedste aktiver – de 
ansatte – primært i Odense- og 
Nyborg-området. Denne service 
kombineres også med mad ud af 
huset til både virksomheder og 
private kunder.

To sale
Vindinge Forsamlingshus har to 
sale. En stor med plads til 100 
siddende gæster og en mindre 
sal, der har plads til 30 siddende 
gæster.

Den store og lille sal koster hen-
holdsvis 1300 og 800 kr., mens 
hele huset kan lejes for 1750 kr.
Ved møder koster salene hen-
holdsvis 800 og 500 kr. 
Medlemsrabat på 100 kr. pr. sal 
gives, når medlemskab er reg-
net, før kontrakten er indgået.

Fokus på kvalitet
Siden 2010 har forpagter Lise 
Lloyd stået i spidsen for Vindinge 
Forsamlingshus’ nye udvikling. 
Hun er uddannet kok hos Den 
Gamle Kro i Odense og har siden 
arbejdet som køkkenchef, indtil 
hun tiltrådte jobbet i Vindinge.

Bøjdenvej 75 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 19 80 · www.vindinge-forsamlingshus.dk · liselloyd@email.dk

Far og søn har fart på

fire år siden ville han gerne have 
fødderne under eget bord.
Det har han ikke fortrudt, for det 
giver en god frihed til at kunne 
selv.
Udover at udføre arbejder for de 
to nævnte kommuner, kommer 
sjakket også rundt til en række 
private kunder på hele Fyn.
Også Nordøstfyns Elforsyning, 
NEF, samt Kerteminde Forsy-
ning trækker på Jdh Anlægs 
dygtige medarbejdere.

Jdh Anlæg i Ullerslev 
er vokset fra fire til 15 
mand på fire år. Entre-
prenørfirmaet har travlt 
med kommunale grave-
arbejder i bl.a. Nyborg 
og Kerteminde

Vi har mange dygtige selvstæn-
dige folk, der gør et godt stykke 
arbejde.
Sådan lyder det fra Jan Hansen, 
indehaver af entreprenørfirmaet 
Jdh Anlæg i Ullerslev.

Med de ord forklarer han virk-
somhedens succes. 
På bare fire år er det vokset fra 
fire mand til i dag 15 mand.
D’et i firmanavnet tilhører søn-
nen, Daniel. Han er uddannet 
kloakmester, og sammen med 
de øvrige ansatte har Jdh Anlæg 
p.t. meget travlt med at levere 
varen, grave ud til nye vandled-
ninger, lægge nye kabler og ny 
belægning i granit i Mellemgade 
og Lille Kongensgade for Nyborg 
Kommune.
Denne opgave betyder bl.a. at der 
skal hentes mellem 60 og 100 ton 
granit i Portugal.

overrasket over opgave
Vi fik entreprisen af Nyborg 
Kommune, selv om vi kun var nr. 
tre og ikke den billigste. De to an-
dre firmaer havde åbenbart taget 
nogle forholdsregler, som vi ikke 
havde, fortæller Jan Hansen.
Vi havde smidt tegningerne væk, 
så dem måtte vi hen at samle op 
af skraldespanden igen, så ja, vi 
har travlt.
Vi har lovet kommunen, at vi er 
færdige her i bymidten i Nyborg, 
inden turisterne kommer.
Jan Hansen har i 35 år arbejdet 
med entreprenøropgaver som an-
sat hos to arbejdsgivere, men for 

Jdh Anlæg · Søgyden 15 · 5540 Ullerslev · Tlf. 65 35 17 03 · 40 19 03 34 · www.jdh-anlæg.dk · jh@jdh-anlaeg.dk
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Accountess ordner regnskabet

Rullejalousi holder tyven ude
BM gardiner ruller ud med et smart nyt sikringsprodukt, der kombinerer rullegardinets komfort med  

elegant sikkerhed mod ubudne gæster – hos erhvervskunder og private hjem.

BM Gardiners gardinbus kører 
på Fyn og Sjælland. Med på bus-
sen er cirka 400 gardinprøver og 
alt inden for solafskærmning og 
markiser. 

Selvstændige skal bruge tid på det væsentlige  
– drift og udvikling af deres virksomhed.  

Bogføring, momsregnskab, løn, klargøring til revision og udarbejdel-
se af selvangivelse for enkeltmandsvirksomheder til Skat.
Det er en væsentlig del af aktiviteten hos Accountess, hvor indehaver 
Linda Nielsen siden 1999 har serviceret små og mindre virksomhe-
der, og herunder anpartsselskaber, med kyndig regnskabsservice.

Råd og vejledning
Efter en pause på halvandet år, som ansat regnskabschef hos en tid-
ligere kunde, har Linda Nielsen netop genoptaget arbejdet som selv-
stændig med Accountess.
Linda Nielsen:»Jeg arbejder for kunder i hele Danmark – dog primært 
på Fyn. Kunderne har næsten alle individuelle behov, derfor leverer 
jeg råd og vejledning om, hvordan de enkelte kunder bedst muligt 
kombinerer driften af deres virksomhed med reglerne på området«.
Denne rådgivning peger også på mulighederne for at benytte de gæl-
dende regler for skattefradrag - til fordel for kundernes virksomheder.

ud til kunderne
Linda Nielsen løser opgaverne ude på kundernes virksomheder og 
hjemme på sit kontor. Det giver stor fleksibilitet i forhold til kunder-
nes behov.

SafeRoller, eller Safe 1000 type 
30, er et lille og kompakt rul-
lejalousi, der kræver meget lidt 
plads. Det leveres i standard-
farven hvid, eventuelt med en 
afdækningskasse i samme farve. 

Jalousiet kan også leveres med 
et indvendigt rullegardin i man-
ge farver og mønstre.
Med en lille lamelhøjde, små 
styreskinner og et smukt de-
sign, ligner Saferoller således en 

persienne. Med den fordel at det 
altså også holder tyvene ude.
Vælger kunderne en løsning med 
små huller i lamellen, hjælper 
det også på indeklimaet på var-
me sommerdage.

Accountess · Lille Salbyvej 152 · TÅRUP · 5370 MESINgE · Tlf. 21 25 56 99 · linda@accountess.dk

gardinbussen BM gardiner · Tlf. 21 75 57 23 · www.gardinbussen.dk · mail@gardinbussen.dk
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Verdens ældste 
moderne isolering

kan glæde sig over, at huset ikke 
isoleres med skadelige fibre.

Høj isoleringsevne,  
lav pris

Indblæsning af træfibersisole-
ring er også konkurrencedygtig 
på prisen. En kombination af lav 
produktpris og moderne effektivt 
værktøj betyder, at Tækkefirma-
et Segall er meget konkurrence-
dygtig på både tid og pris.
Træfiberisolering konkurrerer 
dermed let med andre isolerings-
materialer, er meget effektivt til 
isolering mod lyd og meget vind-
tæt. Samtidigt er træfiberisole-
ring et brandhæmmende isole-
ringsmateriale. Det kan modstå 
brandpåvirkning i lang tid, da 
det kun langsomt forkuller ved 
voldsom ophedning.

Isolering med træfibre 
er Verdens måske ældste 
isoleringsform – og en 
moderne måde at kom-
binere optimal isolering 
med store miljøhensyn 

Tækkefirmaet Segall monterer 
således Thermocell træfiberisole-
ring i erhvervsbyggeri, offentlige 
bygninger og private boliger i 
samarbejde med samarbejdspart-
neren Dansk Træfiberisolering.

Isolering med træfibre er som 
nævnt en moderne form for iso-
lering med en række væsentlige 
fordele for kunderne.
Tækkefirmaet Segall udfører 
hurtigt arbejdet via indblæsning 
af isoleringsmaterialet gennem 
en slange. Typisk tager det under 
en halv dag at isolere et loft med 
eksempelvis 400 mm. Eller blot 
en til to dage at isolere et nybyg-
get enfamilieshus. 

Modvirker fugt
Isoleringsmaterialet lægger sig 

tæt omkring konstruktionstøm-
mer, rør og installationer, så 
belastende arbejdsstillinger og 
spild af materialer undgås.
Træfiberisolering gør det muligt 
at lave åndbare huse, fordi isole-
ringen medvirker til at optage og 
afgive fugten i bygninger.
Træfiberisolering er en lys vat-
agtig træuld, der er helt blød at 
røre ved. Træulden indeholder 
ingen skadelige kemiske stoffer 
eller skarpe fibre, der sætter sig 
i huden og kløer hos isolatører el-
ler håndværkere. Og boligejeren 

Professionel rengøring tilbydes

 Du får:
 – En fast rengøringsdame
 – Fast aftale til fast pris
 – Tryghed og sikkerhed

Vp-Fyn rengøring og vinduespolering
Kielshusvej 8 st. · 5250 Odense SV

Indhent uforpligtende tilbud online
www.vp-fyn.dk · Tlf. 31 175 713

Vinduespolering og erhvervsrengøring
Husk dit fradrag!

 

John Juul Jensen
El-installatør

Mobil 20 72 56 77
3J electric ApS · Vejlegårdsvej 14 · 5672 Broby

Tlf. 65 96 86 77 · Fax 65 96 86 78 · info@3jelectric.dk

 

John Juul Jensen
El-installatør

Mobil 20 72 56 77
3J electric ApS · Vejlegårdsvej 14 · 5672 Broby

Tlf. 65 96 86 77 · Fax 65 96 86 78 · info@3jelectric.dk

3 J electric er en dynamisk virksomhed 
som løser alle typer installationsopgaver.

Vi fokuserer på de gode og 
måske lidt anderledes ideer,

som bliver udført med godt håndværk.

au to r i s e re t  e l - i n s t a l l a t ø r

3J electric ApS · Vejlegårdsvej 14 · 5672 Broby
Tlf. 20 72 56 77 · info@3jelectric.dk

Tækkefirmaet Segall ApS · Malmose 11 · 5540 Ullerslev · Tlf. 40 18 30 25 · www.Taekkefirmaet-segall.dk · segall@dbmail.dk

Munkebo Autoservice
På FORKAnT MeD uDvIKLIngen

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

www.munkeboautoservice.dk

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

®
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sølykke Golf afholder åbent hus 
for alle en weekend i juni

gratis golf-weekend for 
hele familien hos Sølykke 
golf ved Langeskov.  
9.-10. Juni – begge dage 
fra kl. 9.30 til 16.00

Går du med en golfspiller i maven 
og gerne vil have afprøvet dine 

færdigheder, har du mulighed for 
gratis at spille i denne weekend – 
Sølykke Golf stiller alt udstyr til 
rådighed.
Sølykke Golf åbnede officielt op 
for den 9 hullers par 3 bane i 
2011.
Golfsporten har visse steder haft 
trange kår, men vi kan se at der 
er stor efterspørgsel for et golf-
bane koncept som det vi tilbyder.
Vores koncept er at det skal være 
let og billigt for dig at komme i 
gang med golf.
Vi har ingen tilmeldingsgebyr – 
ingen krav til dine golf kundska-
ber – Vi er prisbillige – Banen har 
en sværhedsgrad hvor alle kan 
være med.
Som medlem koster det kun 
1250,- kr. pr. år – eller du kan 
spille pay and play for kun 100,-
kr. for 3 timer.

Vi anlægger i år nye huller, hvor 
selv øvede golfspillere bliver ud-
fordret.
Det nye golfanlæg er planlagt 
færdig til efteråret.
Vi har endvidere udlagt arealer 
til en stor 18 hullers bane, som 
vil blive anlagt når efterspørgs-
len er der.
Allerede i 2013-14 bliver vores 
nuværende 9 hullers opgraderet 
så den kan DGUgodkendes.
Sølykke Golf tilbyder at arran-
gere golf dage for personale for-
eninger – familie komsammen 
– ungdomsklubber – idræts for-
eninger.
Sølykke Golf tilbyder firma golf, 
hvor firmaer efter fyraften kan 
dyste mod andre firmaer.
Der arrangeres ligeledes golf som 
sjov / motion for dine ansatte – 
evt. som jeres egen turnering.

Fåborgvej 149 · 5250 Odense SV
Tlf. 66 17 00 80

Bondovej 13-15 · 5250 Odense SV
Tlf. 63 17 41 41

Karvil Biler

www.karvil-biler.dk

Design: 
Todd Brecher og 
Arne Jacobsen.

Central møbler skaber 
fl eksible og individuelle
løsninger, der fremmer 
kreativitet, velvære og 
øger effektiviteten.
Kontakt os allerede i dag...

 Central møbler
 Magnoliavej 3-5 . 5250 Odense SV . Telefon 66 17 54 36. 

info@centralmoebler.dk . www.centralmoebler.dk  
Åbent: man-torsdag 9.30-17.30 . Fredag 9.30-19.00 . Lørdag 10.00-14.00

Ombygning af Karvil Biler

Sølykkegolf · Vesterskovvej 1 · 5550 Langeskov · Rønninge · Tlf. 4016 1470 · info@soelykkegolf.dk · www.soelykkegolf.dk
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så er der hul igennem…
Net og Pc Service arbejder ud fra 
devisen om at levere den bedste 
– og gerne billigste – løsning til 
kunderne.
»I dag er Internet og data-net-
værk ved at være uundværlige i 
de private hjem. Samtidig bliver 
det ikke nemmere at sætte det 
op. Derfor hjælper Net og Pc Ser-
vice kunderne«, tilføjer Jørgen 
Lassen Nagel.
I slutningen af juni er han ud-
dannet som elinstallatør. 
Derfor får Net og Pc Service nyt 
navn, når firmaet udvider aktivi-
teterne til også at servicere små 
og større virksomheder med el- 
og automatikløsninger.

Net og Pc Service, ved 
Jørgen Lassen Nagel, er 
din tekniske partner med 
alt inden for netværk og 
It service.

Firmaet hjælper erhvervs- og pri-
vatkunder med eksempelvis at 
opsætte den nye pc til Internet-
tet. Installering af vigtige pc-pro-
grammer, herunder antivirus-
beskyttelse, samt montering og 
installering af nødvendige kabler 
og udstyr til eksempelvis IP-tv, er 
også opgaver, som Net og Pc Ser-
vice udfører.

»Har du problemer med din com-
puter, skal du have tilsluttet en 
printer, eller ønsker du at sætte 

pc’en op til internettet, hjælper 
vi også gerne«, fortæller Jørgen 
Lassen Nagel.

Net og Pc Service · Rynkebyvej 256 · 5350 Rynkeby · Tlf. 28 68 73 61 · www.netogpcservice.dk · nps@netogpcservice.dk

Super Spar Munkebo
Bycentret 208 · 5330 Munkebo 
Tlf. 72 17 00 89 · munkebo@spar.dk

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

n	El-installationer

n	Data-installationer

n	Hvidevareservice

eLARbejDe MeD gARAnTI

 Stationsvej 122 · Dræby 
 5330 Munkebo
 Tlf. 65 97 48 30 · 20 71 48 30

v/ aut. el-installatør Sv. E. Janus
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Kloak, støbning, fliser og  
staldmontage

Fynsk Montage yder en god ser-
vice, så vores kunder kan være 
tilfredse med vores arbejde. 
Fynsk Montage har både en af-
deling på Fyn og Sjælland.

Fliser og have anlæg
I forbindelse anlæg af jeres have 
kan vi være behjælpelig, med 
opbygning af: Støttemur – Ud-
gravninger -Udjævning af jord. 
Levering af jord og grus, borts-
kaffelse af jord og levering af 
fliser.

staldmontage
Opbygningen af en moderne 
stald kræver omtanke og erfar-
ing. Vi kan hjælpe med opbygn-
ing og service af staldinventaret, 
så arbejdsdagen kan blive så 
produktiv som muligt.

Skippers graveservice 

(aut. kloakmester) og af-

delingen Fynsk Montage 

laver kloakservice samt 

anlægger byggegrunde 

for HusCompagniet, ind-

kørsler og terrasser m.v. 

Hertil kommer service og 

montering af stalde

Fynsk Montage har 20 års er-
faring inden for entreprenørar-
bejde, hvor vi som autoriseret 
kloakmester klarer alt inden for 
gravning, støbning og kloakar-
bejde. 
Vi har inden for landbruget gode 
erfaringer med opbygning og 

modernisering af diverse stal-
danlæg, foderanlæg, ventilation 
med mere.

Vores erfarne medarbejder har 
også mange års erfaring med at 
servicere disse anlæg.

Glad sommerbil hos 
Automester

Service af bilens aircon-
dition- eller klimaanlæg, 
nye sommerdæk eller 
måske et tiltrængt fe-
rieeftersyn.

AutoMester Munkebo Autoser-
vice står klar til at bringe person- 
eller varebilen i topform, inden 
sommerens varme og ferietrafik 
for alvor sætter ind.
Skal det komfortable aircondi-
tion- eller klimaanlæg virke efter 
hensigten, er det en god ide at 
give det et eftersyn, der måske 
inkluderer rensning og påfyld-
ning af nødvendig kølemiddel.
På hjemmesiden www.munkebo-
autoservice.dk kan bilister også 
hurtigt og let klikke sig ind på 
www.daektryg.dk.

Her bestiller bilisterne deres nye 
sommerdæk – og bestiller samti-
digt tid til montering hos Auto-
Mester Munkebo Autoservice.
Sommerferien er lige om hjørnet. 
Derfor giver AutoMester Mun-
kebo Autoservice også bilen et 
ferieeftersyn, så bilens er klar til 
den - måske - hårde og varme tur 
til sommerens feriested.
Eftersynet inkluderer bl.a. brem-
se- og lygtetjek samt olieskift. 

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

www.munkeboautoservice.dk

®

Skippers graveservice Fynsk Montage · Håndværkervej 18 · 5550 Langeskov · Tlf. 65 38 31 63
www.fynskmontage.dk · kontakt@fynskmontage.dk

Bogenseboxudlejning.dk · Tlf. 26 23 37 77 · Sjællandsvej 6 · Bogense

ABC SAlg tlf. 26 23 37 77
Vi sælger din autocamper, båd og campingvogn. 29 
års erfaring m/salg af både og campingvogne. Vi har 
1500 m2 indendørs og 5000 m2 udendørs areal til 
rådighed.

SeA Pure tlf. 26 23 37 77
Klargøring/reparation af din båd/campingvogn samt 
montering af nye tæpper, hynder samt varme i din båd/
campingvogn.

Bogense boxudlejning råder over 80 rum i forskellige 
størrelser fra 49 kr./pr. rum/pr. måned.

BoGENsE BoX-uDLEjNING

FYNBO VAGT 

Tlf. 3061 9211 · www.fynbovagt.dk

OMRÅDEVAGT · SERVICEVAGT

SVINDBEKÆMPELSE · BUTIKSDETEKTIVER

FAST VAGT · MIDLERTIDLIG VAGT

SIKKERHEDSRECEPTION
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Mestrenes stærke partner 
sække. XL-Byg Grønfeldt stiller 
gratis reoler op hos erhvervskun-
derne og sørger for, at de er fyldt.
XL-VIP kortet dækker tilsvarende 
hurtigt og effektivt indkøb af byg-
gematerialer og tilbehør. Uanset 
hvor i landet der arbejdes – til 
samme betingelser, der er aftalt 
hos XL-Byg Grønfeldts proffcen-
tre. Dermed faktureres materia-
ler, afhentet i forskellige XL-BYG 
Proffcentre, via forretningen, som 
mester har samhandelsaftale med. 
På Østergade 51 i Odense C har 
Grønfeldt desuden en ren en gros 
forretning med salg af indvendige 
døre, plader og hårdttræ.

xL-Byg grønfeldt A/S i 
Langeskov og Årslev er 
håndværksmestrenes 
kvikke og fleksible leve-
randør af materialer og 
byggeservice

Det er langt fra tilfældigt, at histo-
rien bag XL-Byg Grønfeldts byg-
gemarkeder og proffcentre i Lan-
geskov og Årslev strækker sig 40 
år tilbage. I alle år har Grønfeldts 
dygtige medarbejdere fokuseret på 
at levere førsteklasses byggema-
terialer, tilbehør og service til de 
fynske håndværksmestre.

Indehaver Bo Grønfeldt: »Vi le-
verer stærke tilbud og rigtig god 
service til både håndværksmestre 
og private kunder. Og så er vores 
erfarne medarbejdere, ofte med 
mindst ti års erfaring, vant til at 
håndtere opgaver i alle størrelser. 
Fra salg af skruer til udlevering af 
materialer til byggeri af eksempel-
vis 80 kollegieboliger«.
XL-Byg Grønfeldt i Langeskov og 
Årslev tilbyder en række stærke 
koncepter til håndværksme-
strene: MESTER-CONTAINER, 
MESTER-SERVICE, MESTER-
REOLEN og XL-VIP. 
Alle målrettede XL-Byg produkter 
der gør den professionelle hånd-

værkers hverdag mere effektiv.
Med MESTER-CONTAINER får 
den enkelte håndværksmester en 
færdigpakket container med alle 
nødvendige byggematerialer place-
ret ude på byggepladsen. Det spa-
rer kostbar tid, når svendene ikke 
tager i byggemarkedet hver dag.
MESTER-SERVICE leverer dag-
ligvarer til mestrene og deres an-
satte direkte på byggepladsen. Fra 
morgenkaffen og termokander til 
toiletpapir og sæbe. Det sparer 
igen kostbar tid.
Med MESTER-REOLEN leverer 
XL-Byg løbende alt tilbehør, som 
mestrene bruger dagligt - fra søm 
og skruer til fugemasse og affalds-

xL-Byg grønfeldt A/S · Industrivej 15 · 5550 Langeskov · Tlf. 65 38 16 22
Industrivej 2 · 5792 Årslev · Tlf. 64 75 15 95 · la@xl-groenfeldt.dk · aa@xl-groenfeldt.dk
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Langeskov . Industrivej 15 . 5550 LangeskovÅrsLev . Industrivej 2 . 5792 Årslev

Internet bestILLIng
www.groenfeldt-shop.dk
Få monteret og leveret

Åbent 24 timer i døgnet

MesterreoLen

vi leverer 
løbende alt 
tilbehør 
som 
mestrene 
bruger 
dagligt

specIaLcenter

Fyns største lager i plader
- døre og hårdt træ
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jPL Industri Aps
Smede- og Maskinværk-
stedet, der grundlagdes 
i 1992, betjener en bredt 
funderet kundekreds af 
industri-, håndværks- og 
levnedsmiddelvirksom-
heder i alle størrelser 
– både i det østfynske 
lokalområde og i eks-
portsammenhæng

”Vores opgavespektrum spænder 
fra rådgivning, ideudvikling og 
salg til produktion, montage, ser-
vice og reparation”, fortæller adm. 
direktør Jørgen Hansen. ”JPL In-
dustri er et alsidigt smede og ma-
skinværksted, der blandt meget 
andet har klip og buk i sort, alu-
minium og rustfri på programmet. 
Vores erfarne medarbejder udfører 
certifikatsvejseopgaver i samtlige 

materialer. JPL Industri har eget 
smede/maskinværksted og mon-
tageafdeling. Her fremstilles en 
lang række meget forskellige kon-
struktioner spændende fra enkelt-
stående trapper og gelændere til 
hele systemer. Blandt vore øvrige 
aktiviteter er løsning af service 
og reparationsopgaver på et bredt 
udbud af maskiner. Disse opgaver 
løses både ude hos kunden og på 
vores værksted.” 

Fra trappedesign til  
maskinmontage
”Et af vores store specialer er 
fremstilling og design af stålkon-
struktioner til maskinopstilling 
og serviceplatforme tilpasset kun-
dens ønsker og behov. Også trans-
portbånd i rustfri og kunststof 
fremstilles som egenproduktion. 
Vi udfører underleverandørarbejde 
efter kundens tegninger og er også 
leveringsdygtige, når det gælder 
færdigmonterede maskiner. Alle 

opgavetyper løses i tæt samar-
bejde med kunden. JPL Industri 
beskæftiger 11 klejnsmede og ser-
viceteknikere. Som kunde kom-
munikerer man med den samme 
kreds af veluddannede fagfolk hele 
vejen gennem et opgaveforløb. Vi 
sætter begreber som tillid, ordhol-
denhed og sund fornuft i højsædet. 
Alle interesserede er velkomne til 
at kontakte firmaet for et ufor-
bindende tilbud”, slutter Jørgen 
Hansen.    

JPL Industri ApS · Falstervej 10 c · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 13 77 · admin@jpl-industri.dk · www.jpl-industri.dk

Lokalt autoværksted, stærke 
priser

Ellinge Auto har netop 
gennemgået en kosmetisk og 
indretningsmæssig overhaling. 
Værkstedet står dermed klar til 
at modtage kunderne med mod-
erne faciliteter, veluddannede 
mekanikere og gode tilbud.
Der bruges kun originale reser-
vedele af højeste kvalitet eller 
reservedele af tilsvarende høj 
kvalitet. 

MekoPartner
Som medlem af MekoPartner 
forsynes værkstedet løbende 
med den sidste nye viden fra bil-
fabrikkerne.  

Hvorfor køre langt  
efter dyr bilservice, når 
Ellinge Auto centralt 
på østfyn står klar med 
moderne service til at-
traktive priser – og gode 
brugte biler til salg?

Siden Karsten Hansen åbnede 
Ellinge Auto i november 2006, 
har han oplevet en konstant 
fremgang af erhvervs- og privat-
kunder, der ønsker service på 
alle bilmærker. 

Fabriksgaranti  
I dag arbejder to mekanikere 
sammen med chefen, der med 
tilfredshed noterer, at også er-

hvervskunderne i stigende tal 
finder vej til Ellinge Auto. 
– Vi kan mærke, at vi får flere 
og flere kunder, der tidligere 
har brugt de store værksteder. 
Det er især fordi vores timepris 
er det halve af de store værk-
steders. Samtidigt udfører vi 
service og reparationer efter 
autoriserede forskrifter med 
stempel i servicebogen - uden 
at det går ud over bilernes fab-
riksgaranti, forklarer Karsten 
Hansen. 

Firma med 17 biler
Sidste år indgik Ellinge Auto 
blandt andet en serviceaftale 
med et smede- og vvs-firma med 
17 biler. Andre lignende aftaler 
er også indgået med mindre er-
hvervskunder.

Ellinge Auto · Ellingevej 77 · 5540 Ullerslev · Tlf. 66 17 94 63 · mail@ellingeauto.dk · www.ellingeauto.dk
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Ærø – Perlen i det sydfynske Øhav
Ærø har det hele

På Ærø er der næsten 400 bu-
tikker og servicevirksomheder,  
mange forskellige håndværks-
virksomheder, rederier og skibs-
værfter.  Der er 11 skoler , ple-
jehjem, sygehus, advokater og 
revisorer, grafikere og  designe-
re. Der er flere hoteller og mange 
spiserestauranter der kan byde 
hele familien velkommen. Der er 

både økologisk og konventionelt 
landbrug.

Ærø har hvert år mere end 
250.000 turister der giver mange 
jobmuligheder hver sommer. På 
Ærø er der mange iværksættere 
hvor ønsket om at bo på Ærø gi-
ver en skabertrang om at starte 
noget selv, drømmen om at være 
sig selv. 

På Ærø ligger Danmarks flottest 
beliggende golfbane. Den ligger 
på Ærøs Nordvestligste punkt 
ved Skjoldnæs Fyr. Med en fan-
tastisk udsigt til øhavet er det en 
oplevelse at spille på denne bane.

Som besøgende på Ærø kan du 
opleve mange seværdigheder. 
F.eks. Badehusene ved Erik 
Hale, øhavsstien, Ærø Museum, 
Hammerichs Hus, jettestuer/
stendyser og ikke mindst by-
erne Søby, værfts og fiskeby 
Ærøskøbing – Danmarks bedst 
bevarede 1700-tals by, samt 
Marstal.

Øens største arbejdsplads, Søby 
Værft med 85 ansatte, omfatter 
et areal på ca. 45.000 kvm med 
en betydelig in-house kapacitet 
på specialværksteder.
Værftet har indgået en 4-årig 
kontrakt med det danske forsvar 
om vedligeholdelse af 30 Naval 
Patrol Crafts.

Nichevirksomheden det rådgi-
vende skibsingeniørfirma Jens 
Kristensen, har 18 år på bagen. 
Søby Værft er en af virksomhe-
dens største kunder.

Det rådgivende skibsingeniør-
firma Jens Kristensen har dog 
flere kompetencer bl.a. indenfor 
design, konstruktion, intakt- 
og lækstabilitet,  inspektion og 
skibsteknisk assistance.  En 
anden speciale er indflagning af 
skibe, hvor vi vurderer et skibs 
mulighed for omflagning  og 
hvor vi ordner det fornødne do-
kumentationsarbejde.
Vi  deltager også i en del nybyg-
nings- ombygnings- og reparati-

Finn’s Bageri
Tilbage til håndværket

Bageri · Konditori · Café

Morgenbuffet 7.00-10.00
Alle stenovnsbrød er koldhævet

– gammel bageteknik der giver brødet et ekstra kvalitetsløft

Vi bager brød af miljømel – uden stråforkorter

SoMMeråbent
9. juli-19. auguSt

alle ugenS dage 6.30-18.00

Nørrebro 2 . Søby . Tlf. 62 58 10 65

HJEMME
PÅ 
ÆRØ

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

20830_12_ann.indd   1 25/05/11   14.49

onsopgaver hvor vi har vareta-
get rederiets interesser.

FOKUS ÆRø
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Ex-eliteroer og direktør 
træner erhvervsledere

allerede kan se resultater hos de 
første kunder.

om Leif Werborg
Leif Pertou Werborg er uddan-
net elektriker og stærkstrømsin-
geniør. Har desuden HD og flere 
relevante kurser.
Har siden 1985 haft ledende stil-
linger i Landis & Gyr (Siemens), 
Honeywell og Roth Scandinavia.
Har i flere år været bestyrelses-
formand for en mellemstor virk-
somhed.
Har taget initiativ til at stifte Det 
radikale Venstres lokalforening 
på Ærø, hvor han er formand.
Er i dag ledelsesrådgiver for virk-
somheder med 10-200 ansatte 
fortrinsvis i Region Syddan-
mark. Som bibeskæftigelse rejser 
han ud som energirådgiver.

Leif Pertou Werborg 
bruger sine mange års 
erfaringer fra sport samt 
lederjob i internatio-
nale virksomheder til at 
hjælpe mellemstore virk-
somheder i Syddanmark

Normalt er Leif Pertou Werborg 
en mand med plan og struktur, 
men han indrømmer, at huskø-
bet på Ærø for seks år siden var 
et impulskøb. Hans fætter havde 
fortalt om det en tirsdag, i week-
enden var han og hustruen rejst 
fra Sjælland til Ærø for at besig-
tige perlen, og da huset havde det 
hele og en formidabel udsigt, blev 
slutsedlen skrevet inden en uge.

Flere års hektisk liv som leder i 
internationale virksomheder var 
skiftet ud med iværksætterliv 
på Ærø. Selve skiftet til at være 
selvstændig var helt bevidst, og 
han har siden drevet elektriker-
virksomhed og rejst rundt i lan-
det som autoriseret energirådgi-
ver med Pertou Energi ApS. 
Siden efteråret 2011 er fokus 
rettet mod passionen; at hjælpe 
andre ledere med at vende virk-
somheder fra krise til overskud 
eller fra ok resultater til større 
succes.

Læring fra eliten
- I rådgivningen bruger jeg mine 
ledererfaringer men i høj grad 
også mine erfaringer som elite-
roer, fortæller Leif Pertou Wer-
borg.

Leif har vundet flere DM-tit-
ler og deltog ved old boys VM i 
Stockholm i 1996.
- Elitesport og topledelse handler 
om at sætte klare mål måned for 
måned, kontrollere resultatet og 
analysere, hvorfor det gik bedre 
eller dårligere end beregnet, for-
tæller Leif Pertou Werborg.
- Den løbende læring og justering 
af estimaterne giver bedre og bed-
re resultater, og styrken ved at 
have en coach eller træner er, at 
der hele tiden er friske og kritiske 
øjne på indsatsen, fortæller han.
Da Leif Pertou Werborg imple-
menterede elitesportens metoder 
i sin ledelsesfacon i Honeywell, 
blev han nomineret til en inter-
national ledelsespris og var med 
i opløbet om hæderen.
I dag glæder han sig over, at han 

Pertou Energi ApS og Pertou Udvikling · øster Bregningemark 15 · 5970 Ærøskøbing 
Philip Schousvej 21 · 2000 Frederiksberg · Tlf. 20 20 88 44 · lw@pertouenergi.dk
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- betonboring 
- Diamant-, wire og gulvskæring
- gulvslibning 
til private og erhverv

Ravnegårdsvej 22
5762 Vester Skerninge

Telefon 62 24 39 56
Mobil 40 29 37 97

ballendiamantskaering@mail.dk

Vi arbejder i alt inden for stål, aluminium samt rustfrit.
Vores største opgave er at hjælpe vore  
kunder på vej mod den rigtige løsning.

Rønnowsvej 1 · 5881 Skårup · Tlf. 20 85 10 33 
www.rskovgaard.dk
mail@rskovgaard.dk
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Gammelt tøjfirma i nye klæder
Chr. H. Christensen har 
fået ny ejer, nyt navn, 
en tøjafdeling for yngre 
mænd og nye omklæd-
ningsrum – et ansigts-
løft, der ses og lykønskes

Det hæderkronede familieforeta-
gende i hjertet af Marstal, Chr. H. 
Christensen, har efter 97 år i sam-
me families eje, fået en ansigtsløft-
ning, der vil noget.
Pr. 1. maj overtog Hanne Kro-
mann tøjbutikken. Butikken i 
Kirkestræde 13 skiftede navn til 
»Chr. H«.
Den nye ejer har moderniseret og 
renoveret butikken, så der nu er en 
helt ny afdeling med tøj til yngre 
herrer. Afdelingen med gardiner 
og stof er sløjfet, men til gengæld 
har kunderne fået en meget lysere 
butik med nye omklædningsrum 
og en lidt anden indretning. Så nu 
er »Chr. H« klar til fremtiden.
Ligesom ejerne igennem 97 år har 
lagt vægt på den personlige og om-
hyggelige service, så gør Hanne 
Kromann.

En drøm for mig
Jeg har altid drømt om at blive 
selvstændig, så det var alle tiders 

chance, da butikken blev sat til 
salg. Der er mange nye ting, jeg 
skal lære, men jeg har fået en rig-
tig flot modtagelse.
Hanne Kromann er uddannet køb-
mand men har arbejdet med meget 
andet.
Bl.a. har hun tjent som ufaglig 
sygehjælper, været bestyrer af 
en sportsforretning, ekspederet i 
amtssparekassen og gjort rent i en 
årrække.
Hun er født og vokset op her på 
øen. Hun og manden, der også er 
selvstændig, har fire børn i alderen 
13 til 27 år.
Deres alder gør, at det var nu, 
Hanne skulle føre sin drøm ud 
i livet. Man ved aldrig, hvornår 
lykken vender, så man skal turde, 
mens man kan.
I øvrigt fortsætter »Chr. H« med 
at tilbyde firmatryk på trøjer, 
jakker, bukser og andre beklæd-
ningsgenstande, hvor et logo er på 
sin plads.

· Chr. H · · Kirkestræde 13 · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 10 60 · 29 38 31 48 · hannekromann@hotmail.dk

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

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

Vi samarbejder med HTH KØKKENom dit nye køkken, baderum eller gardarobe

sts25@hotmail.com

Ærø Catering
storkøkken & fastfoodgrossist 

premier is

Marianne Madsen skovby
tlf. 62 58 13 52 · Mobil 21 72 73 99

brug din lokale grosssist
· OK Fyringsolie

· Kosangas

· gratis kontokort til dieselstander

· OK Diesel/smøreolie

· Fast brændsel

Gør det muligt

Har du besluttet,
hvad du gør 
med din efterløn?

Prøv voresefterlønsguide 
nordea.dk /efterlønsguide

Efterlønsguiden på nordea.dk 
kan give dig et overblik over, hvor 
meget du får udbetalt, hvis du hæver dit 
efterlønsbidrag nu, og hvor meget du kan 
forvente at få, hvis du bliver i ordningen. 

Marstal - Ærøskøbing
afdeling
62 53 11 06 - 62 52
10 81
nordea.dk
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Ingen krise i store Rise
Jeg har aldrig fortrudt, at jeg 
startede mit eget. Det er godt, 
men det er også anderledes, når 
man er på en ø. Her kender alle 
hinanden, så det skal bare være i 
orden, det man laver. Servicen og 
kvaliteten skal være i top.
Man skal kunne se kunderne i øj-
nene, så det er nødt til at være i 
orden, det man laver.
Daniel Johnsen og hans medar-
bejdere gør også i veteranbiler.
Bagest i laden på adressen står 
bl.a. en Morris 1000: Vi har en 
veteranbilklub her, så ja – vi byg-
ger også veteranbiler op.

22-årige Daniel Johnsen, 
DJ Autoservice, gjorde 
sin drøm til virkelighed 
for halvandet år siden – i 
dag har han foreløbig 
fire medarbejdere

Daniel Johnsens kørekort er p.t. 
midlertidigt. Han har nemlig lige 
akkurat sluppet foden fra peda-
len til det store kørekort, så et 
nyt kørekort er på vej.
Den 22-årige unge automekani-

ker vil fremad. Han ved, hvad 
han vil. Han vil leve sit liv som 
selvstændig. En drøm han har 
haft siden han blev født.
For halvandet år siden blev han 
sin egen med base på Store Rise 
Landevej 24.
I dag er han chef for to andre me-
kanikere, en kontorpersonale og 
en fejedreng.
Og de går til den i og udenfor fir-
maadressen.
Firmaet tilbyder 24 timers ser-

vice, reparation og servicering 
af personbiler og lastbiler, og de 
sælger også brugte biler: Jeg hav-
de lyst at starte den gang. Jeg fik 
en mulighed, og jeg har det godt 
med at være selvstændig. 

Tip top i orden
Der er mange ting, der skal passe 
sammen, når man vil være selv-
stændig. Banken skal bakke op, 
og selv skal man også turde at 
satse, siger Daniel:

Fragt- og vognmandsfirmaet
P. Pedersen & Søn ApS

Karsten Bil 40 43 60 78

nørrebro 23 · 5985 Søby · tlf. 62 58 10 78
www.p-pedersen.dk · karsten@p-pedersen.dk

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

I vort nye firma 
forhandles 

KeMI-OIL’s 
produkter bl.a.

DJ Autoservice · Store Rise Landevej 24 · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 23 48 37 13 · danieljohnsen42@gmail.com

Marstal · Tlf. 62 53 10 60 · hannekromann@hotmail.dk

 · CHR. H · 

Firmatryk med logo 
på trøjer, jakker, 
bukser og andre 

beklædningsgenstande

Belika
Sunwill · SELECTED
Jensen · Skovhuus

Quimo · Entree
Triumpf

og mange flere…
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Restaurant Edith

Ærø rundt for at finde de mest fri-
ske råvarer eller besøger marker 
for at udpege de kødstykker, der 
slagtes fra efteråret, når dyrene 
har guffet næring i urter og frisk 
græs og nydt solen i naturparker-
ne hele sommeren. 
Havet omkring Ærø er en stor in-
spiration til den nye skaldyrstal-
lerken, som tager udgangspunkt i 
ny nordisk mad, men selvfølgelig 
med fokus på det dejlige vand, der 
omgiver den smukke ø. 
Alle retter laves efter sæson og ud-
bud og sommeren 2012 byder som 
noget nyt også på frokostmenu. I 
modsætning til aftenserveringen, 
hvor bordbestilling er nødvendigt, 
er det ikke nødvendigt at bestille 
bord til frokostmenuen (skaldyrs-
tallerken skal dog bestilles).

»Ærø har fået en re-
staurant, hvor gæsterne 
udsættes for et sandt 
bombardement af over-
raskelser og forkælelse 
af alle sanser«. Sådan 
startede Hanne Füchsel 
sin anmeldelse af Re-
staurant Edith, da hun i 
august besøgte restau-
ranten i øs-pjask regn-
vejr og kvitterede med 
topkarakteren: 6 stjerne 
ud af 6 mulige.

»En slags gourmet restaurant«. I 
Restaurant Edith arbejdes der ud 

fra filosofien, at god mad kommer 
af respekt for den enkelte råvare. 
»Men det er vigtigt, at det sker 
uden at blive selvhøjtidelig« siger 
Thomas Linde Høj, der er køk-
kenchef på Restaurant Edith. Han 
fortsætter »det er ikke madkunst, 
at finde den dyreste råvare, bare 
fordi den er dyr. Der er meget mere 
gastronomisk kunst i at optimere 
sanseoplevelsen af en kop suppe«.
Kokkene på Restaurant Edith be-
sidder en nysgerrighed og respekt 
for råvaren, som skal til, for at de 
kan skabe sanseoplevelser ud over 
det sædvanlige. Det er meningen, 
at gæsterne skal komme hjem fra 
en middag på Restaurant Edith, 
og have haft en sanseoplevelse 
af noget så velkendt som en con-
sommé. I Restaurant Edith bliver 
den serveret i en stempelkande 
med friske urter, som hældes i et 
cocktailglas, netop for at gæsten 
får den fulde sanseoplevelse af 
consomméen. En laks serveres 
på et glas fyldt med røg af frisk 

rosmarin for at tilføre oplevelsen 
af røget fisk, uden det går ud over 
den fine struktur i laksen. For i 
Restaurant Edith handler det om 
at skabe sanseoplevelser ud over 
det sædvanlige.
Køkkenchefen Thomas Linde Høj 
har styret Restaurant Ediths køk-
ken siden den åbnede i juli måned 
2011 og restaurantens succes har 
trukket kokke til øen og køk-
kenet. Det er en nødvendighed 
ikke bare for at fortsætte den høje 
standard, men også for til stadig-
hed at øge den kreative proces, 
der skal til for at drive »en slags 
gourmet restaurant«.
Når Restaurant Ediths souschef 
Rasmus Deurell Holm Kristen-
sen ikke arbejder på nye retter 
til den næste menu, springer han 

Restaurant Edith · Kirkestræde 8 · 5960 Marstal · Tlf. 62 25 25 69

GrillafTen
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Kunderne kommer først  
– til lands og til vands
For fem år siden startede 
Maritime Engineering 
ApS i privaten hos Ulrik 
Lassen. I dag har det base 
centralt på Marstal havn, 
hvorfra der sendes folk 
ud på verdenshavene.

Ulrik Lassens filosofi bag Mari-
time Engineering har fra starten 
været at levere kvalitetshånd-
værk til konkurrencedygtige pri-
ser og være klar til at servicere 
kunderne med kort varsel. 
Derfor undværer Maritime Engi-
neering ApS store prangende 
kontorer og andre overflødighe-
der for at kunne bibeholde sin 
konkurrencedygtighed i bran-
chen. 

Firmaet har base midt i det ma-
ritime smørhul på Havnepladsen 
i Marstal – hvor søfart er en del 
af livsblodet. Marstal havn er en 
af de mest besøgte havne i Dan-
mark, og der kommer lystbåde 
fra nær og fjern. 
Ved havnefronten er Ulrik og 
hans 10-12 ansatte klar til at ud-
føre opgaver til lands og til vands. 
Opgaverne rangerer fra repara-
tioner på små lystbåde til installa-
tioner på nogle af verdens største 
skibe for kunder som A. P. Møller-
Mærsk og MAN Diesel & Turbo 
samt flere udenlandske rederier.

Kunder kan stole på os
Vores kunder har skibe over hele 
verden og arbejder med strenge 
deadlines. De skal kunne stole 
på, at vi kan være der, når de har 
brug for os.

Ulrik tager derfor også selv med 
på opgaver, når der er brug for 
det. 
Tidligere var der flere steder i 
Marstal, hvor man kunne hen-
vende sig, hvis man stod og havde 
brug for at få svejset noget eller 
tilset sin motor. Om det var bå-
den eller ens græsslåmaskine, 
der var problemet, betød ikke 
noget.
Det har i flere år manglet i Mar-
stal, og da vi nu har fået facili-
teter centralt i Marstal er ingen 
opgave for lille mere. Vi tilbyder 
alle former for reparationer.  
Ulrik er uddannet maskinmester 
og har tidligere sejlet for A. P. 
Møller-Mærsk i containerskibe.
Det betyder, at han kender skibe-
ne og kundernes behov for hurtig 
og effektiv assistance. 

Maritime Engineering ApS · Havnepladsen 4 · 5960 Marstal · ul@maritime-engineering.dk · www.maritime-engineering.dk

Syning og svejsning af 
presenninger til alle formål

Specialopgaver udføres

Tilbud gives gerne

Ring og hør nærmere

SejLMAgeR
Sejlmagervej 2
5960 Marstal

Tlf. 62 53 12 71 · Fax 62 53 29 13

630
Ærøskøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel  
på 3150 kw, solfangeranlæg på 7000 m2 samt pillefyr. 630 forbru-
gere er tilknyttet værket.

Ærø Auto-Center er et værksted, 
der tager sig af alle former for autoreparationer:

Serviceeftersyn · Synsarbejder
Alm. vedligholdelse · Rudeskift

Stenslagsreparationer
Autoskader

Aircon-service · Salg af biler, nye og brugte
Salg af Brenderuptrailere · Biludlejning
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smeden fra stokkeby 
følger med tiden

bertsen »førertrøjen« på i fami-
liefirmaet.
Det har han det godt med: Man 
er sin egen herre på godt og ondt, 
og der er nok at rive i.
Der er lidt af hvert hele tiden, 
vedligeholdelse og nye instal-
lationer. Vi bygger også lidt nye 
huse, vi arbejder også med alt 
inden for smedearbejde –blik-
kenslagerarbejde og landbrugs-
maskiner.

Biobrændsel, jordvarme 
og varmepumper er i 
højsædet hos Stokkeby 
Smedeforretning I/S

Lars Albertsen, Stokkeby Sme-
deforretning I/S, følger hele tiden 
med tiden.
I dag er det derfor bl.a. jordvar-
meanlæg, biobrændsel og vand- 

og varmepumpeanlæg, som Lars 
Albertsens firma gør i.
Sammen med sine fem medar-
bejdere er der travlt med energi-
rigtige løsninger: Vi kører ud til 
kunder over hele øen. Vi instal-
lerer jordvarmeanlæg og luft til 
vand varmepumper, men oveni 
det servicerer vi også med alt in-
denfor smedearbejder.
Vi sælger et par oliefyr indimel-
lem, men ellers er det biobrænd-
sel, varmepumpeting og jord-
varmeanlæg, vi gør i, siger Lars 
Albertsen.

Det skal være i orden
Danfoss Jordvarmepumper og 
Reka Biobrændselsanlæg er nog-
le af mærkevarerne, han gør i, så 
en række installationer rundt om 
på Ærø har Lars’ fingeraftryk.

Lars Albertsen er uddannet land-
brugs- og maskinmekaniker og 
har suppleret sin uddannelse ved 
at blive VVS-installatør.
De nye miljøkrav skal hele tiden 
opfyldes og efterleves.
Det gør Stokkeby Smedeforret-
ning I/S.
Vi laver stort og småt, og uanset 
hvor lille en opgave er, skal det 
være i orden, det vi laver, og vi 
kører, når folk ringer.
For et par år siden tog Lars Al-

Stokkeby Smedeforretning I/S · Frederiksbergvej 2 · Stokkeby · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 11 79 · 20 46 45 29
stokkebysmede@mail.dk

Reka biobrændsel Danfoss jordvarme
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HF & VuC Ærø navigerer med succes

nisteriet, hvor institutionen 
søger tilladelse til at udbyde en 
studentereksamen, også kaldet 
STX. 
»Vores tiltag og stadige udvik-
ling har stor betydning for hele 
Ærø«, pointerer afdelingsleder 
Brian A. Johansen.

Marstal huser et helt 
unikt samarbejde inden-
for undervisning, der by-
der på flot succes for HF 
& VUC Ærø samt Marstal 
Navigationsskole

Siden HF & VUC Ærø for knap 
seks år siden flyttede til den 
nuværende adresse på P.E. 
Pålssons Vej, er elevtallet såle-
des steget støt som følge af et 
frugtbart samarbejde med navi-
gationsskolen.

Knap 200 HF-søfart elever
Afdelingsleder Brian Johansen, 
HF & VUC Ærø: »Takket være 

det tætte samarbejde mellem 
de to institutioner, er vi i dag 
landets største udbyder af HF-
Søfart. Af vores knap 200 elever 
går størsteparten på denne sær-
lige ungdomsuddannelse.
Tæt dialog mellem de to naboin-
stitutioner, fælles lærermøder, 
fælles elevaktiviteter i og uden 
for skoletid og fælles studieture, 
er blot få at de mange tiltag, der 
er sat i søen. Og det er nok et 
helt unik samarbejde mellem to 
undervisningsinstitutioner, der 
ikke ses andre steder i landet, 
der er baggrund for vores store 
succes«.

Gymnasial uddannelse 
Det store elevtal betyder også, 
at HF & VUC Ærø har en stor 
lærerstab.
»Derfor tilbyder vi mange valg-
fag, bl.a. matematik, engelsk og 
tysk på A-niveau. Vores uddan-
nelse er så populær, at vi tiltræk-

ker elever fra hele Danmark. 
Det er godt for Ærøs økonomi. 
Og samtidig giver det Ærøs egne 
unge mulighed for at tage en HF 
lokalt«, tilføjer Brian Johansen.
Næste skridt i HF & VUC Ærøs 
fortsatte udvikling er en an-
søgning til Undervisningsmi-

Otterup 
Hotel

Selskaber og à la Carte samt 
Dinér Transportable

jernbanegade 2 · 5450 Otterup · Tlf. 6482 1182

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 bilerarbejde i tiden – til tiden

 Vraabyg
 Vestergade 50
 5960 Marstal

 Tlf. 62 58 11 44
 Mobil 60 19 38 99
 vraabyg@forum.dk

Vi har det dit hus mangler

PER thomsEn · PEdER jøRgEnsEn

tlf. 20 62 04 27

muRERaRBEjdE udFøREs

HF & VUC Ærø · P. E. Pålssons Vej 1 · 5960 Marstal · Tlf. 62 65 65 90 · www.vucfyn.dk · aeroe@vucfyn.dk
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Meget mere liv i øens trælast
butik, der med sine 1200 kvm. er 
en af de større på Ærø.
Og den finanskrise, der ramte store 
dele af verden for snart fire år siden, 
er nærmest sejlet udenom Ærø.
Generelt er der en afmatning i 
vores branche, men slet ikke den 
samme afmatning, vi kender an-
dre steder fra. Vi føler, at der er 
en rigtig god opbakning til vores 
butikker. Det er et godt udgangs-
punkt, så vi er optimistiske om-
kring fremtiden. Det skal nok 
lykkes os at bestå som detailbu-
tik, siger Bjarne Kajhøj.

At handle lokalt er alfa 
og omega, hvis øens 
handelsliv skal overleve, 
lyder det fra xL-Byg  
Trælasten  
Marstal-Søby A/S

Foråret er køligere i forhold til 
andre år. Det mærker de 18 med-
arbejdere i de to XL-butikker i 
Marstal og Ærø.
Men ligeså snart solen titter 
frem, vågner også lysten hos 

håndværkere og private til at gå 
ud og gøre noget ved det.
Vi oplever en stor lokal opbak-
ning til vores to butikker, og det 
er alfa og omega, at man bakker 
op i øens handelsliv, hvis det skal 
overleve.
Det slår direktør Bjarne Kajhøj 
fra XL-Marstal fast med syvtom-
mersøm.
Syvtommersøm er èn af mange 
varenumre, som de to XL’ere til-
byder. Og at man for halvandet 
år siden slog de to XL-markeder 
i Marstal sammen til èn stor med 

adresse på Industrivej 5, har 
kunderne taget godt imod: Det 
har givet meget mere liv i butik-
ken. Vi oplever kunderne sige, at 
det er en rar butik. De kan se, 
hvad vi har, for vi har god plads. 
Og frem for alt kan kunderne få 
inspiration. Det er nyt, og det er 
positivt, siger Bjarne Kajhøj.

Tror på fremtiden
På Industrivej 5 lidt udenfor 
Marstal har Bjarne Kajhøj sam-
men med medejer, Harald Gala-
tius, fået skabt en tidssvarende 

xL-Byg Trælasten Marstal-Søby A/S
Industrivej 5 · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 11 21

bk@traelasten-as.dk · www: xl-byg.dk

CONSULTING NAVAL ARCHITECTS
JENS KRISTENSEN

JAGTVEJ 8 PHO: +45 6253 3720
DK — 5960, MARSTAL FAX: +45 6253 3721
DENMARK EMAIL: jkr@mail.dk

 NAVAL CONSULTING
 NAVAL DESIGN
 NAVAL CONSTRUCTION
 INTACT & DAMAGE STABILITY CALCULATIONS
 INTERNATIONAL SAFETY MANAGEMENT PLANS
 SHIP SECURITY PLANS
 SHIP SECURITY ASSESSMENT PLANS
 INTERN AUDITS ISM/ISPS
 BALLAST WATER MANAGEMENT PLANS
 PROCEDURES & ARRANGEMENT S MANUALS
 CARGO SECURING MANUALS
 SOPEP /SMPEP PLANS
 GARBAGE MANAGEMENT PLANS
 OIL DISCHARGE MONITORING MANUALS
 NOISE MEASUREMENT
 TONNAGE MEASUREMENT
 INSPECTION & CONDITION SURVEYS

Salg og service
Anbefaler sig med alle former 

for biler og traktorer

 
 l	 Pladearbejde udføres
 l	 Biludlejning
 l	 Undervognsbehandling
 l	 Forsikringsskader
 l	 Opretning på rettebænk

Reberbanen 61 · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 17 20
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Kæledyr i sikre hænder
i området forsikringer til kæle- og 
hobbydyr.
Herudover tilbyder Ærø Brand 
Forsikring naturligvis alle rele-
vante forsikringer til virksomhe-
der, landbrug og private borgere 
på Ærø.
»Vi kender øen og er der naturlig-
vis hurtigt, når vores kunder har 
brug for vores hjælp – og skaden 
måske er sket«, forklarer afde-
lingsdirektør Hans Westergaard.
Ærø Brand Forsikring er etab-
leret i 1853. Siden har selskabet 
været ærøboernes foretrukne 
forsikringsselskab med nogle af 
markedets bedste produkter – til 
den rette pris.

Ærø Brand Forsikring 
er et af landets største 
selskaber, når det gælder 
forsikring af heste, hunde 
og katte

Hvorfor ikke få 80 procent af dy-
relægens regning retur, når he-
sten, hunden eller katten har væ-
ret udsat for sygdom eller ulykke?
Ærø Brand Forsikring, del af Con-
cordia Forsikring A/S i Odense, er 
i dag et af landets største forsik-
ringsselskaber, når det gælder 
forsikring af ovennævnte kæle- 
og hobbydyr hos kunder landet 

over. Det sker via samarbejde med 
Dyrekassen Danmark og Dansk 
Hesteforsikring.
Samtidigt er Ærø Brand Forsik-
ring i dag det eneste forsikrings-

selskab med en bemandet afde-
ling på Ærø. Således er afdelingen 
i Ærøskøbing vokset med fire 
ansatte, til nu ni medarbejdere, 
som følge af den markante vækst 

Pertou energi 
værner om virksomheden og 

skaber en bedre bundlinie

Tlf. 20 20 88 44 · lw@pertouenergi.dk

Snedker- og tømrermeSter

edmund 
rASmuSSen

Tranderupvej 6 · 5970 Ærøskøbing
tlf. 20 25 18 80 · 62 52 18 80

Ærø Brand Forsikring · Statene 12 · Postbox 42 · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 28 29 · www.aeroebrand.dk · post@concordia.dk

Tlf. 65 38 17 28 · Bil 22 87 92 59 
www.gekkos.dk · gekkos@mail.dk

v/ Gert JensenGekko’s
AuTolAkerinG

SøbylySt ·  øSterbro 2-4 ·  DK-5985 Søby ·  Ærø

t. +45 62 58 11 20 ·  www.SobylySt.DK ·  info@SobylySt.DK

• Aktiv ferie

• Afslapning og velvære

• Ferie for hele familien

• Romantisk weekendophold

• Møder, Konferencer og Fester

• Company Days og Teambuilding

E K S K L U S I V E  F E R I E L E J L I G H E D E R
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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

Marstal Navigations-q  11/01/04  23:16  Side 1

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

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

åbningstider
Mandag-torsdag kl. 8.00-18.00

fredag kl. 8.00-19.00
lørdag samt søn/helligdage kl. 9.00-14.00

Mejerigården Spar
Vestergade 30 C · 5960 Marstal
tlf. 62 53 15 66
marstal@spar.dk

DK-CAMPÆRØSKØBING CAMPING

Nordfyns-Presenning.dk
Presenninger · Pallehætter · Duge til telthaller 
Isoleringspresenninger · Asfaltpresenninger 
Bassinforinger · Reparation af teltduge  

Tlf. 28 15 15 79
E-mail: nordfynspresenning@mail.dk

Ærø – Den sydfynske Perle

På vej ud af døren for at høre, 

hvad jeg kan gøre for dig…

Telefon 3132 1599

kim@bf-fyn.dk · www.bf-fyn.dkKim Schmidt
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· Belægningsopgaver · Drænering
· Rør og ledningsopgaver

· Kabelarbejde · Nedbrydning · OMA

ved brian Kej Lohals

Alt i entreprenør og 
anlægsarbejde udføres

BL
jord & 
Anlæg

Tl
f. 

30
70

 1
09

7

✂✂ KLIP UD!

KLIP UD! ✂✂

ÅBNINGSTIDER
HOS THIELE

Lige uger:
Onsdag, torsdag, fredag  . . . . . . kl. 9.30-17.00
Lørdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kl. 9.30-13.00

Ulige uger:
Tirsdag, onsdag, 
torsdag, fredag  . . . . . . . . . . . . . kl. 9.30-17.00

- eller efter aftale

OPTIKER MØLLER
KIRKESTRÆDE 27 ·  MARSTAL ·  TLF. 65 36 20 20

Vi har også forhandling af URE - og vi kan
skifte batterier i de fleste fabrikater!

BESTIL EN IPHONE 4S
– OG FÅ DEN LEVERET INDEN FOR EN TIME

Iphone 4S – 16GB

Uden abonnement og 
binding i sort eller hvid

Pris 3.999,-

- vi er danmarks hurtigste iPhone leverandør

Hvidkærvej 23 A, 1. sal • 5250 Odense SV´• Tlf. 60707094
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Bil holder med indbygget lader

Pris 499,-

Hvidt / sort cover til iPhone 4S

Pris 139,-

- vi er danmarks hurtigste iPhone leverandør- vi er danmarks hurtigste iPhone leverandør

Ærø – Den sydfynske Perle
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Ny færgedækning giver enorme erhvervsudgifter
heder melder om lignende kon-
sekvenser. Alt i alt er det ikke 
den form for udvikling, vi som 
øsamfund har allermest brug 
for. Tværtimod bør fremtidens 
Ærø have optimale udviklings-
forhold, og i lyset heraf håber 
jeg, at politikerne vil begynde 
at forholde sig til de reelle for-
hold på øen. Ærøs borgere og 
erhvervsliv har brug for hurtige 
overfarter og mange afgange«, 
slutter Karsten Bil Pedersen. 

Som erstatning for Søby-
Faaborg ruten indsættes 
Skjoldnæsfærgen i såkaldt 
v-sejlads mellem Fynshav-
Søby-Faaborg. Herved opnås 
en offentlig besparelse på 7,5 
mio. kr. om året, men samti-
digt påføres øens erhvervsliv 
enorme udgifter    

»Siden den sidste Faaborg-færges 
afgang fra Søby søndag den 29. 
april har borgere og erhvervsliv 
stået uden egen forbindelse til det 
fynske fastland, og det har allere-
de haft konsekvenser«, fortæller 
direktør for Søby Værft, Roar Fal-
kenberg. »Ærøs nye færgedæk-

ning er ikke blot et tilbageskridt 
for Søby. Den udgør et alvorligt 
strukturelt problem for hele øens 
fremtidige erhvervsudvikling. 
Søby Værft er på alle måder ble-
vet væsentligt sværere at nå frem 
til. Den forringede tilgængelighed 
har allerede ramt vores pendlende 
medarbejdere, kunder og leve-
randører hårdt. Når det gælder 
leveringshastighed og stabilitet, 
blandt andet omkring ilt og gas til 
løbende opgaver, mærker vi kon-
sekvenserne.« 

Hurtige overfarter og 
mange afgange
»Sammen med øens øvrige er-

hvervsliv har vi på demokratisk 
vis bidraget til høringen om den 
ny færgestruktur«, fortæller 
Karsten Bil Pedersen, direktør 
for vognmandsforretningen P. 
Pedersen. »Det lader dog ikke 
til, at vores høringssvar er ble-
vet tillagt nogen vægt i forhold 
til politikernes dispositioner. 
Ligegyldigt hvilken færgefor-
bindelse vi måtte vælge som al-
ternativ til Søby-Faaborg ruten, 
bliver resultatet længere trans-
porttid og øgede udgifter for vo-
res kunder. P. Pedersen & Søns 
udgifter øges med 1500 kroner 
om dagen 300 dage om året, og 
en lang række Ærø-virksom-
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Værdiskabende El-tekniske Løsninger, Automation og Services

Aalborg - Århus - Hedensted - Esbjerg - Skovlund - Haderslev - Aabenraa - Kolding - Odense - Karlslunde tlf. 99 36 40 00 www.intego.dk

cafe & delikatesser
TLF. 62 53 37 34 · 5960 MARSTAL · www.kONGENSGADE34.Dk

Kongensgade 34
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Priser inkl. afgift, men ekskl. moms og levering. Forbrug 
ved blandet kørsel 14,5-13,3 km/l og CO2 emission 
208-225 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Sprinter. Nu med fl ere købekræfter.
Scan og læs mere om 

Mercedes-Benz Sprinter

Sprinter. Nu med fl ere købekræfter.
Scan og læs mere om 

Mercedes-Benz Sprinter

Sprinter. Nu med fl ere købekræfter.Sprinter. Nu med fl ere købekræfter.
Scan og læs mere om 

Mercedes-Benz Sprinter

Fra i dag får du mere Sprinter for pengene.
F.eks. 213 CDI med højt tag nu for kun 259.000 kr.

Vi har sat priserne godt og grundigt 
ned på Mercedes-Benz Sprinter. Ikke 
bare på enkelte modeller, men over 
hele  linjen i 200- og 300-serien. Og nej, 
det er ikke bare en kampagne. Priserne 
bliver liggende dernede. Vi har også 
haft fat i listen over ekstraudstyr og 
givet mange af de mest populære dele, 
som f.eks. højt tag, et hak nedad. 

Men selve udstyrsniveauet i Sprinter 
har vi ikke pillet ved. Du får samme 
komfortable, sikre og velkørende 
 arbejdsplads, som før prisen blev sat 

ned, med bl.a. aircondition og 
motor/kabinevarmer. BlueEFFICIENCY 
sikrer at du holder igen på den dyre 
diesel. Så hvis du vil have mere bil 
for dine penge, så bare kom og prøv 
købekræfter med Sprinter.

Læs mere på www.pchristensen.dk 
eller besøg en af vores tre salgs-
afdelinger i henholdsvis Odense på 
Krumtappen 20, tlf. 6395 3900, 
 Kolding på Trianglen 11, tlf. 7634 7800 
eller Padborg på Industri vej 17, tlf. 
7467 1919, hvis du vil vide mere.

Før 288.000 kr.

Nu 259.000 kr.

F.eks. Mercedes-Benz Sprinter 213 
CDI R2 med højt tag

Ærø

Pantone 356

Pantone 286

Avery 834

Avery 808

Butik og værksted
Dunkærgade 22

5970 Ærøskøbing

62 52 20 80
62 53 30 70

www.aemv.dk

Alternativ energi
smed · VVs · oliefyr

Blik · landbrug
Have & Park

Arbejdstøj · legetøj

Miljøgodkendt tagrensning

RING PÅ TLF. 62 21 16 02 - 40 35 78 40

Miljøgodkendt
Tagrensning

Miljøgodkendt
Tagrensning

GRATIS
Vi giver et gratis og

uforpligtende tilbud

med prisgaranti

Forlæng tagets levetid
med op til 20 år og
undgå at skifte til nyt.

Dybderensning med speciel udstyr
Efterfølgende behandling mod alger
Taget efterses for defekte plader
Grundbehandling
2 gange maling i den ønskede farve

Alger og mos virker som små svampe
der holder på fugten. Er taget deri-
mod rent, løber regnvand og dug let
væk så taget kan holde huset tørt

NIELS JØRGEN JENSEN
NORGESVEJ 15 - 5700 SVENDBORG

Norgesvej 15 - 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 16 02 - Mobil 20 33 15 08
murerjensen@fi rma.tele.dk

RING PÅ TLF. 62 21 16 02 - 20 33 15 08

GRATIS
Vi giver et gratis og

uforpligtende tilbud

med prisgaranti

Tlf. 62 21 16 02 · Mobil 20 33 15 08

Forlæng tagets levetid med op  
til 20 år og undgå at skifte til nyt

l	 Dybderensning med special udstyr
l	 Taget efterses for defekte plader
l	 Grundbehandling
l	 2 gange maling i den ønskede farve

Alger og mos virker som små svampe  
der holder på fugten. Er taget derimod  
rent, løber regnvand og dug let væk så  
taget kan holde huset tørt
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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

•	Ideel	plads	for	familier	
 og seniorer

•	Separat	afdeling	for	lette	
 campister

•	Udlejning	af	bjælkehytter

•	Lyse	toilet-,	bade	og	
 køkkenforhold

•	God	legeplads	med	boldbane

•	Nye	autocamperpladser

DK-CAMPÆRØSKØBING CAMPING

Søfartsuddannelser

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

• HF-Søfart

• Kystskipper

• Styrmand

• Sætteskipper

• Skibsfører

• Efteruddannelse

Marstal Navigations-q  11/01/04  23:16  Side 1

FOKUS 
ÆRø



Kom og få en gratis
printanalyse

KontaKt os for et tilbud der passer til dit behov
altid den rigtige pris – fØrste GanG!

Guldfeldts service deres sikkerhed
Kort responstid under 4 timer
Kompetente serviceteknikere
Hurtig tilbagemelding på spørgsmål af teknisk karakter
Vi reparerer alle kendte mærker:  
Konica-Minolta, develop, Kyocera-Mita m. flere
Vi servicerer stort og småt
Vi leverer tilbehør til alle typer kontormaskiner

dine dokumenters standard er afhængig af din maskines kondition.
Få et tilbud på vor fordelagtige serviceaftale.

Ja taK!

og vi giver bolden op!

GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S

www.guldfeldt.com
Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  E-mail: post@guldfeldt.com

Landsdækkende 
service

Mail på post@guldfeldt.com
eller fax på 7020 6099

Kommer til åbent hus for Gratis printanalyse
Indsendt af:
Navn:     E-mail:
Jeg kommer den:
Adresse:
Post nr.   By

til alle der får printanalyse inden 30 juni 2012 kvitterer vi med en eM fodbold pr. virksomhed

Åbent hus i hele Juni
vi Kvitterer Med et stK. eM fodbold Model adidas tanGo 12 soM taK.  
når vi har gennemgået jeres nuværende print/kopi behov. 


