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Ærø Redningskorps og
Vognmandsforretning ApS
Side 13
Advokat Pia Jepsen

Side 7

ÆRØ KOMMUNE
Fokus Ærø side 4-20

FOMO

Side 21

UNIK
EKSPERTISE

NP Stål

Marstal
Søfartsmuseum

Side 23

Side 17

FOKUS

INDENFOR 4 OMRÅDER LIGGER VI INDE
Sydfyn og Øerne / Kerteminde / Odense
MED ENESTÅENDE KOMPETENCER.
Slibning – rundslibning og specielt slebne gevind, hvor man skal
til udlandet for at finde tilsvarende kunnen. Excentrisk- og profil-rundslibning beherskes også.

Skov og Vandløbs Entreprenør

Side 29

Plaststøbning med mange maskiner i flere størrelser, selvfølgelig
almindelig massestøbning, men også specialopgaver som
kræver erfaring og ideer. Derudover har vi udviklet et koncept hvor vi fra Cadmodel, kan lave prøvestøbning næste dag i
2-delte forme. Konceptet er tiltænkt prototyper hvor emner kan
afprøves i det rigtige materialer og i større antal.
5-akset fræsebearbejdning i alle fræsebare materialer. Vi kan
virkelig udnytte mulighederne ved 5 sidet- og simultan- fræsning
– vi vil gerne udfordres.
3D skanning fra pallestørrelse til nøjagtigheder under 0,01 mm.
Bruges til inspektion og ”reverse engineering”. Ved inspektion
lægges skan og 3D digital model sammen og man får et letoverskueligt farvelagt billede med no-go i blå-/rød+ og et go i

Bygma Kerteminde

Nyborg EL og NYautomation
grøn. Mange kender problemet med at man har et emne, model
eller værktøj, men ingen 3D digital information. Vi kan omdanne
skannede artefakter til en triangel (STL-format) og en solid 3D
CAD-model – det kaldes reverse engineering.

Side 3

Til at understøtte det hele har vi personel som har været pionerer i hele udviklingen fra de manuelle arbejdsgange til fuldt
digital udvikling, konstruktion og produktion. Som enhver god
værktøjs- og maskinfabrik har vi gode medarbejdere med
mange specialer. Selvfølgelig har vi også CNC-drejning, langdrejning, sænkgnist og trådgnistning.
Vi er stolte af vores fabrik og viser den gerne frem og ikke
mindst få en snak om de udfordringer du vil give os.
Kunne du se dig selv arbejde hos os og du kan byde ind med
noget – Så ring og lad os få en snak.

Side 31

TEMA
Z-Tools

• Produktion,
• Energiforbedringer

• Byg & renoveringer
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Køkkenet · Badeværelset
Blikarbejde · Installation og reparation
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Ærø Snedkeri

Ærø Kommune, Havnevæsnet
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bikmeter sand hvert år, og nu er

erhvervsmæssig affotografering
af magasinets
tekst og
Ærø Kommune
Havnevæsenet, Havnefoged Christian Ørndrup PSO, Tlf.: 63 52 63 65 #4#
Havnevæsenet,
Havnefoged
Christian Ørndrup PSO, Tlf.: 63 52 63 65 #4#
annoncer ikke tilladt. Ærø Kommune
Søndre Værft
3, 5960 Marstal
havn@aeroekommune.dk
Tryk:
PR OFFSET

Søndre Værft 3, 5960 Marstal havn@aeroekommune.dk

Antikhjørnet

Side 18

Autoværkstedet Birk

Side 26

Bladet bliver
også sendt til:
»Reklame, Nej tak«
i udvalgte måneder

Blikfang hjælper virksomheder med at gøre deres
budskaber, kommunikation og markedsføring visuel

Blikfang.nu

hej@blikfang.nu

Malermester Loan Huynh/FlüggerSide 37

20 68 16 60
Spar Munkebo
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Christian Stougaard

NYBORG EL FORTSÆTTER
POSITIV UDVIKLING
Nyborg-virksomheden har på bare 1 år måtte ansætte
ti nye mand – blandt andet er antallet af medarbejdere
i afdelingen NYAUTOMATION fordoblet.
René Christiansen

Erhverv-Fyn har tidligere fortalt
historien om Nyborg El ApS, der
siden Rene Christiansen og Bjarke
Jensen 1. maj 2019 købte sig ind i
det velrenommerede installationsfirma har været inde i en rivende
udvikling. Og nu viser det sig, at
den positive udvikling bare fortsætter og fortsætter.
-Ja, vi er i dag oppe på at være 40
ansatte. Eksempelvis har vi udvidet vores NYAUTOMATIONSafdeling med fem mand, hvilket
betyder at afdelingen i dag er
dobbelt så stor, som da vi startede
den. Den består i dag af ti automa-

tionsteknikere, fortæller Bjarke
Jensen.
Han tilføjer samtidig, at de opgaver Nyborg El ApS arbejder med
er mangeartede. Kunderne ligeså.
--Det er hele vejen rundt. Offentlige institutioner, private og virksomheder. Og vi arbejder med alt
lige fra opstilling af ladestandere
til el-løsninger i badeværelser,
køkkener, drivhuse og udvendig
belysning, siger han.
Nyborg El ApS kan karakteriseres som en mellemstor installationsvirksomhed med geografisk
udgangspunkt i det østfynske.

Virksomhedens har i alt 30 medarbejdere, der fordelt på lokale
afdelinger i Nyborg og Rynkeby
samt Langeskov-Ullerslev.
-Ja, vi er en virksomhed, der altid
har henvendt sig til en bredt funderet kundekreds, og som desuden
med etableringen af vores automations-afdeling er blevet endnu
bredere, siger Bjarke Jensen og
tilføjer:
- Vi går meget op i at kunne levere
et højt niveau af service, hvilket
altid har været en af firmaets
stærke sider.

Bjarke Jensen

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

IVÆRKSÆTTERFAMILIE
KLAR MED NYE TILTAG
Ulla og Carsten
Nørgaard, der driver
Femmasteren og
fru NØRGAARD, klar
med ny cafe og nyt
spisested– parrets
drenge spiller vigtige
roller i samtlige
virksomheder.

Prinsebroen

Sønnerne som hjælper til hvert deres sted.
Fra venstre Mikkel, Skipper Ly, Emil Ice’n bike og
Skipperly Skipper Ly, Jon, Prinsebroen & Asger, Femmasteren
Ulla og Carsten Nørgaard, der på
Ærø er indehavere af brugskunstbutikken, fru NØRGAARD og
hotel/vandrehjem Femmasteren,
er nu klar med to nye virksomheder, der uden tvivl vil skabe glæde
blandt både børn og voksne på den
sydfynske ferieø.
--Ja, det er korrekt. Vi har købt
den gamle brandstation i Marstal
hvor vi skal lave en legepark som
hedder Skipper Park og i år åbner vi Skipper Ly som er en cafe

– vi starter med en hoppepude og
til næste år udvides parken med
vandleg, klatreleg og andre legeredskaber, fortæller Ulla Nørgaard og tilføjer:
--Og så har vi også i Marstal åbnet
Prinsebroen, som er et røgeri og et
spisested. Røgeriet har egentlig
været lukket i 25 år, men nu har vi
sat det i stand. Meningen er, at vi
primært vil røge fisk fra lokale fiskere og vi har allerede modtaget
mange positive tilkendegivelser

fra de første kunder. Bestyreren
for Prinsebroen er vores 26-årige
søn Jon, som blev oplært i røgningens kunst af to lokale fiskere.
Jon er i øvrigt ikke den eneste af
Ulla og Carsten Nørgaards fire
sønner, der har vigtige roller i familien virksomheder.
Således er 21-årige Mikkel udpeget som bestyrer af Skipper Park,
hvor hans 13-årige lillebror Emil
vil fungere som tjener.
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Og endelig skal også nævnes
19-årige Asger, der arbejder som
køkkenassistent på Femmasteren.
-Ja, og så må vi ikke glemme at
nævne, at Emil, når han ikke huserer som tjener, faktisk også passer store brødrenes lille isbutik
på stranden, der hedder, ”ICE’N
BIKE”. Vi kan vist med ro i sinde
kalde os for een stor iværksætterfamilie, fastslår Ulla Nørgaard
med et smil.

•

Æ R Ø

Havnegade 28 · 5960 Marstal · Telefon: 53604821 · www.femmasteren.dk · www.frunoergaard.dk
facebook.com/skipperparkmarstal/ · facebook.com/prinsebroen/ · Mail: info@femmasteren.dk

ÆRØ’S BORGERE TILDELES
gså plads til dig
FORNEM INTERNATIONAL PRIS

medarbejder:
kårer Ærø som
kriv tilEU-Kommissionen
flyttilaeroe@aeroekommune.dk
Europas mest energi-ansvarlige ø
og præmierer med 3,7 millioner
Drømmer
du ogsåønsker
om livet på en
kronerborgmester
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Kommer du alene eller med hele
familien. Så er der plads til jer alle.
På Ærø oplever du ingen bilkø. Der
er højt til loftet og naturen ligger
lige i din baghave.
Ærø har et rigt foreningsliv. Der er
180 foreninger. Så der er
familieomkring
mulighemulighed for et aktivt fritidsliv.

uopnåedelig! Ærø ligger lige for
Danmarks fødder, og I er mere end
velkommen her hos os?
ÆRØ

www.aeroekommune.dk/borger/flyt-til-aeroe
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Flyt til Ærø, vi har også plads til dig
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Travlhed og ejerskifte
i virksomheden
Johnny Petersen
overtager pr. 1. august
sin arbejdsplads
ved tømrermester
Bjarne Holm

Johnny Petersen, der er udlært
bygningssnedker i 2005, og som
har været ansat de seneste 12 år
hos tømrermester Bjarne Holm,
bliver fra den 1. august ny ejer af
det velrenommerede firma. Med i
overtagelsen hører også værkstedet på Oldevej 1 i Ærøskøbing.
Medarbejderstaben, de seks svende og en lærling, fortsætter og
på grund af travlhed, så søger de

allerede nu efter at øge medarbejderstaben med en yderligere ansættelse af en faglig dygtig svend
.
- Vi har snakket om det i flere år,
og nu skulle det være, fortæller
Johnny Petersen, der driver virksomheden videre under navnet
Tømrer & Snedkermester Johnny
Petersen. Jeg har også lavet en
god aftale med Bjarne Holm, der
bliver i firmaet de næste tre år på

nedsat tid for at hjælpe godt til i
overgangsfasen.
Firmaet løser primært opgaver på
Ærø, hvor de laver alle opgaver
inden for tømrer og snedkerfaget,
og det for både private og erhverv.
Det er blandt andet køkkener,
tage, vinduer – ja alt fra kælder
til tag. I øjeblikket er de blandet
andet i gang med en større ombygning i Ærøskøbing og hvor der

Tømrer & Snedkermester Johnny Petersen

Marstal Søfartsmuseum
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Rise Kirke, St. Rise, Ærø

Svømmehallen, Torvet,Marstal

skal laves en total udnyttelse af en
1. sal.
- Vi er også specialiseret i saunaer,
hvor vi er rundt i hele Danmark
for at sætte saunaer op. Vi kommer faktisk vidt omkring med
det arbejde, for jeg har lige været
et smut på Grønland for at sætte
et dampbad op. Her er vi i samarbejde med firmaet Saga Trim i
Herlev. Saunaerne er specialdesignede og laves efter mål.

Tranderupgade 13, 5970 Ærøskøbing,
Tlf.: 51 90 85 45, johnnypetersen84@gmail.com

Ærøs nye
redningskrans
Pia Jepsen er vendt
tilbage til barndomsøen
og vil nu rådgive ærøboerne og være deres nye
redningskrans.
Pia Jepsen har erfaring fra advokatbranchen, internationale koncerner i det private erhvervsliv,
Transportministeriet og Københavns Rådhus, hvor hun var ansvarlig for kommunens selskaber,
store udviklingsprojekter; Metrostationer, Nordhavnstunnel, Havnen og byudvikling. Hun er derfor
også vant til at forhandle med diverse ministre og udarbejde lovforslag. Pia har også en Executive
MBA, hvor hun er uddannet indenfor strategi og udvikling, øko-

nomi, HR, marketing og ledelse af
virksomheder.
”Jeg kender advokatbranchen,
private virksomheder og det offentlige indefra, også det politiske
spil. Jeg har stor erfaring som
chefforhandler. Uden kendskab til
forhandlingens kunst, kommer du
ikke langt med juraen alene. Alle
ønsker at finde en løsning, om det
er en vigtig kontrakt, et samarbejde, selskabskonstruktioner eller en opstået tvist. Jeg er kendt
for have et stort overblik med fokus på detaljen, levere til tiden,
og altid nå en praktisk og hurtig
løsning.
Redningskransen
”Redningskransen er et symbol
på Ærø og vandet omkring os.
Vi står sammen, når det gælder.

Enighed gør stærk. Jeg er der
for mine klienter. Når de får problemer eller udfordringer, er jeg
deres redningskrans. Enten som
sikkerhed for at alt er i orden, eller den hjælp, der skal til når, de er
komme i uvejr og ikke kan bunde.
Om du er ejer eller direktør af et
værft, et landbrug, et hotel, en
håndværker, en butik, eller du er
privatperson, så kender vi til, at
problemerne kan hobe sig op. Hvis
du først har fat i redningskransen, kan du være tryg!

Det betaler sig!
”Visionen for min advokatvirksomhed er at få ærøboerne - både
private og erhvervsdrivende, og
kommunen - til at forstå, at det betaler sig at få mig ind over som advokat. I forhold til min erfaring,
er jeg meget bevidst om de lokale
forhold på Ærø. Vi er ærøboer og
finder vores egen løsning. Jeg vil,
med det i mente og en ydmyg tilgang, rigtigt gerne sætte mine
kompetencer og erfaring i spil,
når jeg rådgiver mine klienter.”

Rolighedsvej 1 · 5960 Marstal
Tlf.: 30829010
www.advokatpiajepsen.dk · pj@advokatpiajepsen.dk
aeroeferiehus_annonce_DK.pdf

12/7/

Connie von Elbwart - DK - 24-10-2017 8:08

Feriehuse
på hele Ærø
udlejes

Feriehusudlejning
Feriehusudlejning

mail@aeroeferiehus.dk
mail@aeroeferiehus.dk
Connie
von Elbwart
Tlf. +45 27574427
Søndergade
7, 5970 Ærøskøbing
Tlf. 27 57 44 27

Alle prislag - året rundt
- Kvalitetshuse
- Lokalt kendskab
- Personlig service
- Miniferie uden for
højsæson

aeroeferiehus.dk
aeroeferiehus.dk

H Mærk roen omfavne dig i smukke
omgivelser nær strand, skov og by.
H Vi har udsigtspladser, autocamperpladser, feriehytter med bad,
glampinghytter og teltpladser med
havudsigt.
H Alt dette finder du på vores lille
hyggelige familiedrevne
campingplads i havnebyen
Marstal.
Smedevejen 7 · 5970 Ærøskøbing
Egehovedvej
1 · 5960 Marstal
Tlf: +45
29120661
Tlf. 51 52 44 85
www. aeroesnedkeri.dk
mail@marstalcamping.dk
www.marstalcamping.dk
tomsorensen.hi@gmail.com
Starling Air - DK - 3-12-2017 8:59

Ferieboliger
på
Ærø * OFF-SHORE
SKIBSAPTERING
SNEDKER / TØMRER * TRANSPORT
GLASFIBERARBEJD
Nautic Wood ApS | DK-5985 Søby Ærø
T: (+45) 71 99 83 00 | www.nauticwood.dk
info@nauticwood.dk
N 54.942159, E 10.255476

SALG & SERVICE

af alle bilmærker · Autoudlejning

HIMMELSKE OPLEVELSER
FOR HELE FAMILIEN
Reberbanen 61 · 5960 Marstal

Tlf.: 62531720 / 20423582
www.autogaarden-marstal.dk · aautogaarden@gmail.com
Kontakt: Anders
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HVILER IKKE
PÅ DE GRØNNE
LAURBÆR
Selvom om Ærø allerede
nu betragtes som en verdens førende vedvarende
energiøer så er Ærøskøbing
Fjernvarme hele tiden obs
på udviklingen inden for
grøn energi.
En gammelt talemåde siger, at
man skal passe på med at hvile på
laurbærrene. Og den talemåde følger de i Ærøskøbing Fjernvarme.
For selvom fjernvarmen i dag er
100 procent grøn via solenergi og
lokalproduceret halm, så har energiproducenten hele tiden fokus på,
hvordan man kan tilføre nyt til

den fornemme grønne profil.
-Ja, det er korrekt. I øjeblikket undersøger vi muligheden for at supplere med en stor elkedel, en slags
dypkoger, der skal arbejde på den
overskydende strøm, vi får fra
øens vindmøller, fortæller Peter
Chr. Graversen, der er driftsleder
hos Ærøskøbing Fjernvarme.

--Samtidig undersøger vi muligheden for at kunne udnytte varmen fra et spildevandslæg, der er
placeret i nærheden, siger han.
Alle Ærøs fjernvarmeværker er i
dag baseret 100% på vedvarende
energikilder. Og ifølge Peter Chr.
Graversen er det faktum, der forpligter.

Ærøskøbing Fjernvarme

--Ja, vi skal ikke hvile på laurbærrene, men hele tiden følge udviklingen inden for grøn energi nøje.
Det er blandt andet også årsagen
til, at vi har et tæt samarbejde
med Dansk Fjernvarmeforeningsanlægs Projektafdeling, understreger driftslederen.

Lerbækken 23 · 5970 Ærøskøbing
TLF: 62 52 29 09 . www.aeroe-varme.dk · mail@aeroe-varme.dk

Din Tømrer & Kontruktør
• Tagarbejde

• Tømrer/Snedker

• Tilbygning/
ombygning

• Byggestyring

• Vinduer & Døre
• Renovering

• Byggeteknisk rådgivning og
undersøgelser

Kloak, fliser, jord og anlæg
Jeg er et enmands entreprenørfirma.
Enmands-entreprenørfirma
Jeg
mange
års erfarring
indenfor faget.
Mangeharårs
erfaring
indenfor
faget

• Køberrådgivning

Alle former for kloak-, flise-, jord-, anlægsarbejde og nedbrydningsopgaver udføres, for private, erhvervs- og offentlige kunder.

Autoriseret isætning af rottespærre
Aut. Kloak- og Dræningsmester
Jeg råder over følgende materiel:
•
•
•
•

8 ton gravemaskine
2 ton minigraver
minilæsser
traktorer og containervogne

Finn Jørgensen
Telefon +45 6025 5547
Nørremarksvej 21B, 5762 Vester Skerninge
Træffetid Mandag - fredag: 07 - 16
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Søndre Kystvej 5,
5970 Ærøskøbing
jrgensen.finn@yahoo.dk

Tlf. 60 48 81 32

HÅNDVÆRK MED
KÆRLIGHED TIL
DETALJEN
Respekt for gamle traditioner og
et stolt håndværk er kodeordene i
Ærø Snedkeri, hvis håndværkere er
specialister i skræddersyede løsninger.

Går man som husejer eller virksomhed og drømmer om et skræddersyet køkken, badeværelse,
biblioteker eller skab, så bør man
så absolut overveje Ærø Snedkeri
som en kommende samarbejdspartner.
Virksomheden, der er placeret
i de smukkeste omgivelser i det
charmerende Ærøskøbing, har
specialiseret sig i skræddersyede
løsninger baseret på det smukkeste håndværk i skandinavisk

og amerikansk design. Maskinel
produktion er ikke aktuel i virksomheden, hvor alt sortiment produceres ved håndkraft.
-- Vi har stor respekt for de gamle
traditioner og det stolte håndværk. Vi kræser for detaljerne og
kvaliteten og man kan vist roligt
sige, at vores arbejde emmer af
præcision, fortæller ejer af Ærø
Snedkeri, Tom Sørensen.
Virksomheden, der i dag tæller i
alt fem ansatte, blev startet i 1984

af Tom Sørensen og Paul Endresen i Washington, hvor den blev
drevet indtil år 2000, hvorefter
firmaet blev flyttet til Hawaii. Her
specialiserede parret sig i skabsprojekter af højeste klasse.
Ærø Snedkeri, der blev startet op
2019, har således i dag mere end
40 års erfaring med traditionelt
snedkerarbejde, hvilket tydeligt
kommer til udtryk i blandt andet
de specialfremstillede køkkener
og badeværelser.

--Og vores tidløse design og kvaliteten af materialerne, gør at vores
skræddersyede løsninger holder i
mange år. Så hvis man drømmer
om et skræddersyet snedkerkøkken eller snedkerbadeværelse, er
man kommet til det rette sted.
Vi laver køkkener efter kundens
ønsket mål og behov. Vi garanterer altid, at kvaliteten er i orden,
ligesom vi gerne står til rådighed
med rådgivning om design og materialevalg, understreger Tom Sørensen.

Smedevejen 7 · 5970 Ærøskøbing
Tlf: +45 29120661
www. aeroesnedkeri.dk
tomsorensen.hi@gmail.com
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Ærø Kommune Havnevæsenet, Havnefoged Christian Ørndrup PSO, Tlf.: 63 52 63 65 #4#
Ærø Kommune
Havnevæsenet,
Havnefoged
Christian Ørndrup PSO, Tlf.: 63 52 63 65 #4#
Søndre Værft
3, 5960 Marstal
havn@aeroekommune.dk
Søndre Værft 3, 5960 Marstal havn@aeroekommune.dk

STOKKEBY SM
EDE
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Lars Alberts
en
TLF. 62 52 11
79
MOBIL 20 46
45 29

Frederiksber
gvej 2
5970 Ærøskøb
ing
stokkebysmed
e@mail.dk

AUT. GAS- VAND OG SANITETSMESTER

Vi klare VVS, blik,
smedearbejde &
maskinreparationer.

11

SPECIALIST PÅ
ALT MURERARBEJDE
Lasse M. Pedersen har mere end 20
års erfaring som murer og har været
selvstændig på Ærø siden 2018.
Leder man efter en dygtig murer,
der har prøvet praktisk talt alle
facetter på sit felt, så bør man
overveje murermester Lasse M.
Pedersen som fremtidig samarbejdspartner.
-Ja, jeg laver alle former for murerarbejde. Jeg glæder mig over i
dag at have en trofast kundekreds

og at have rigeligt at se til, siger
Lasse M. Pedersen, der har mere
end 20 års erfaring som murer.
Han har i øvrigt arbejdet som
selvstændig på Ærø siden 2018.
--Og så er det vigtigt at understrege, at kvalitetsarbejde og god kundeservice er kodeordene hos mig,
understreger murermesteren.

Murermester
Lasse M. Pedersen
Korsgade 5, 5960 Marstal,
Tlf.: 20 58 18 94, lmpmurer@outlook.dk
Murermester-LMPedersen

Ekspert i udvikling og produktion
af emballge i pap og karton

672

HOLSTEDVEJ 64 · 5200 ODENSE V · TLF.: 28916466
MP@PAPSNEDKEREN.DK · WWW.PAPSNEDKEREN.DK

HANDYMAN
HANDYMAN
Vinko
Vinko
Ring og hør
nærmere.

Ommelsvejen 10
Marstal

Tlf. 25 21 00 91
handymanvinko@gmail.com

Ommelsvejen
10 · Marstal
Ingen opgave
er for lille eller for stor

25 21 00 91
12

vinko@privat.dk

1-8_HANDYMAN Vinko_90x64.indd 1

• Ingen opgave er for lille
eller for stor.

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

28/05/15 11.54

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

INGEN BEGRÆNSNINGER
MEN LØSNINGER
Ærø Redningskorps – og Vognmandsforretning er et velrenommeret firma med
en bred palette af ydelser indenfor mange forskellige arbejdsområder
De er ikke kun kendt som Ærøs
eneste redningskorps, men også
som en alsidig velrenommeret
vognmandsforretning, der løser
og har stor ekspertise til de mange
forskellige arbejdsopgaver.
Med Rasmus Hansen som den ene
partner blev vognmandsforretningen stiftet i 1928, og allerede i
1934 blev det også til en brand og
redningsstation. I 1942 kom ambulancetjenesten til, og der blev
flyttet til den nuværende adresse.
Siden er der sket en stor udvikling med mere materiel og større
mandskabsstyrke. I dag er der 8
faste medarbejdere samt 18 frivillige deltidsbrandmænd.

Virksomheden udvikler sig hele
tiden og har fokus på de nødvendige arbejdsopgaver. Det betyder
at de blandt andet også har fået
en ”nødbehandlerbil”, der bruges
når ambulancen er optaget, og der
kommer et akutopkald. Her kører
nødbehandlerbilen ud og starter
op indtil ambulancen kommer
frem. Her er 9 mand uddannet og
tilknyttet ordningen.
- Vi servicerer også Falcks abonnenter på Ærø med sygetransport og autohjælp, fortæller Kurt
& Heidi Hansen, der er anden og
tredje generation i firmaet, og vi
kører også ilt ud for Medical Danmark til hjemmeiltbrugerne. Li-

geledes servicerer vi og for Falck
Teknik med ildslukkere her på
Ærø og af og til også på Fyn.
- På vognmandssiden har vi, udover megen kørsel med jord, grus
og sten, også meget krankørsel.
Vi har en kran, der kan løfte op til
11 ton, så vi sætter både i og tager
både op af vandet samt vi har meget kørsel med kran og kurve til
håndværkere. Vi kan også sætte
en grabsav på kranen, og har
mange små og store opgaver med
træfældning. Vi har en bred vifte
af løsninger til alle træfældningsopgaver. Vi har også en nyere Hydrema minigravemaskine blandt
andet til dræn og gravearbejde

hos landmændene. Her kan vi også
sætte grabsav på, hvis der skal
fældes træer i markerne.
Som noget nyt har firmaet indkøbt en bil, som er opbygget og udstyret til opgaver med algerens af
tage og fliser. Den kører primært
på Ærø – men også i det fynske.
I samarbejde med DAKA er der
stillet kølecontainere til rådighed.
Det er containere, der kan gå ned
til minus 10 grader, og her opbevares døde dyr, der afhentes hos
landmændene. De døde dyr afhentes to gange ugentligt og placeres
i kar, der kommer i containerne,
der når de er fyldte køres til Randers til færdig destruktion.

Dunkærgade 21, 5970 Ærøskøbing,
Tlf.: 62 52 22 22, redning@aeroe-redningskorps.dk / www.ærø-redningskorps.dk
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HUSEJER KEND DIN BYGGESAG
Ærø-arkitekten Pernille
Arends på vej med bog,
der skal gøre det mere
overskueligt for
husejere at renovere
eller modernisere
deres ejendom.

Hører du til en af de mange tusinde danskere, der drømmer om at få
renoveret eller moderniseret dit
hjem, men samtidig har bekymringer om projektets omfang og
krav, så er der nu hjælp i horisonten. Den anerkendte Ærø-arkitekt
Pernille Arends er nemlig på vej
med en bog, der vil guide dig igennem junglen af lovkrav, faldgruber og andre problemstillinger,
når en byggesag påbegyndes.

--Virkeligheden er jo, at der findes
tusindvis af husejere, der ikke
har økonomi til at engagere en
arkitekt til deres projekt. I bogen
vil jeg præsentere disse husejere
for en metode, der gør at de kan
udvikle deres egen byggesag. Det
er et område jeg har beskæftiget
mig med i hele min karriere, og
nu vil jeg gerne videregive mine
erfaringer og viden, siger Pernille
Arends.

Arkitekten regner med, at bogen bliver udgivet i efteråret, og
planen er herefter at gennemføre
opfølgende weekendkurser for de
læsere, der måtte have behov for
dette.
--Samtidig bliver der oprettet en
onlineplatform, hvor husejerne
kan få hjælp og ideer fra hinanden, og hvor der også bliver mulighed for at stille mig spørgsmål,
fortæller Pernille Arends.

Pakhusvej 3 · 5960 Marstal
Telefon: 31132018
www.arends.dk · pernille@arends.dk

Alle opgaver indenfor
det traditionelle murerfag
både nybyg og renovering

Fangelvej 74 B · 5260 Odense S
Telefon: 20928490
www.hellasservicepartner.dk
mekanikerbirk@gmail.com
14

Murermester Lasse M. Pedersen
Korsgade 5, 5960 Marstal, Tlf.: 20 58 18 94
lmpmurer@outlook.dk

www.ærørøgeri.dk

Færøsk laks - uge 11-12-13 - 17-02-2018 10:18

Ærøskøbing Røgeri anvender

Færøsk Laks
Uden GMO, antibiotika og vækstfremmere
– med et højt indhold af omega 3
Kvalitets-laks fra Færøerne,
hvor laksene lever en ustresset tilværelse
med god plads, tempereret vand og
naturligt foder med masser af fiskeolie og
derfor et højt indhold af omega 3 fedtstoffer.

Med garanti for at der ikke anvendes
GMO-foder, antibiotika og vækstfremmere

Færøsk laks - uge 11-12-13.indd 1

17/02/18 10.18
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FREMTIDEN ER ET
FLYDENDE HJEM
Peter Kiær, der ejer
firmaet Holdfast Co.,
og Peter Hansen fra
Nautic Wood ApS er
mændene bag en helt
ny fartøjstype, der
på sigt skal lanceres
internationalt.
Står man eksempelvis som forældre til et barn, der skal studere i
København og oplever i den forbindelse problemer med at finde
bolig, ja så er det måske tiden at
rette øjnene mod et nyt tiltag, der
er kommet i hus takket været flere
stærke kræfter på Ærø. Nemlig
projektet med titlen, ”FLOATING
HOME”.
Her er det lykkedes for Peter Kiær,
der er manden bag firmaet, Hold-

fast Co., og investor Peter Hansen, der er ejer af virksomheden,
Nautic Wood ApS, at lancere en
helt ny fartøjstype, der kan blive
svaret på boligmanglen - ikke kun
her i landet men også internationalt. De to mænd har nu sammen
oprettet selskabet, Floating Home
ApS.
--Det er vigtigt at understrege,
at der ikke er tale om en husbåd.
Søfartsstyrelsen har godkendt

Nautic Wood ApS

projektet som en ny fartøjstype
med beskrivelsen: Et mindre
selvfremdrevet lystfartøj med et
dimensionstal på under 20. Og vi
har patent på fartøjet, forklarer
Peter Kiær.
Han forklarer videre, at fartøjet
får et beboeligt areal på 15 kvadratmeter, og at der bliver plads
til 2 personer. På grund af størrelsen bliver det muligt at ligge til
på en havnekaj, ligesom man kan

kaste anker og bo på havet.
--Fartøjet leveres med multifunktionelle møbler, hvor blandt andet
sofaen kan laves om til en seng.
Udover at benytte det som et hjem,
kan det eksempelvis også bruges
til et ”Tiny Office” eller et flydende sommerdomicil, understreger
Peter Kiær.
Vil man se et FLOATING HOME
kan dette i øjeblikket besigtiges
på Søby Havn.

Dokvej 3 · 5985 Søby Ærø · Telefon: 71998300
www.nauticwood.dk · peter@nauticwood.dk · Holdfastco5970@gmail.com

Mellemrubrik

• Murstensarbejde
• Facadearbejde

• Totalløsninger
på renovering af
hus / lejlighed

• Tagarbejde

• Boligforeninger

• Flise / klinkearbejde

• Forsikringsskader

• Totalløsninger på
badeværelser

• Hulmursisolering/
efterisolering af hus

Møllevejen 22 · 5960 Marstal · Tlf.: 28197182 · rg@murer-byg.dk

16

Arkitekt MAA Pernille Arends
https://arends.dk
https://e-arkitekten.dk
https://facebook.com/ArendsArkitekter

UNIKT INDBLIK
I DANSK
SØFARTSHISTORIE
Marstal Søfartsmuseum er en fantastisk oplevelse for både børn og voksne – og nu glæder
stedets direktør sig til sommerens store rykind.
Holder man ferie på Ærø, og ønsker man at give sin familie en
spændende oplevelse, så bør man
så absolut lægge turen forbi Marstal og byens søfartsmuseum.
--Ja, vi præsenterer vores gæster
for en unik udstilling omhandlende søfartens udvikling i Marstal
fra 1634 og frem til nu, fortæller
museumsdirektør David Thygesen-Tashev.

Han har haft ansvaret for det populære museum siden november
sidste år. I øvrigt som den kun 3.
direktør siden 1929.
Når søfartsmuseet er så interessant at besøge, handler det blandt
andet om Marstals storhedstid
som søfartsby.
-I 1893 var der 334 sejlskibe i Marstal. 1400 søfolk var tilknyttet, li-

gesom byen havde 8 skibsværfter
og 3 navigationsskoler. Ja, Marstal gik nærmest amok i søfart,
siger David Thygesen-Tashev og
tilføjer:
--Men vores gæster har også mulighed for flere spændende oplevelser. Blandt andet i coasteren DORAS styrehus, hvor de kan prøve,
hvordan det føles at sejle med en

af 1950’ernes små coastere en blæsende nat, mens de lytter til den
firecylindrede Alpha dieselmotor.
Desuden har vi flere udstillingsrum som er bygget efter rigtige
skibe i størrelse 1:1.
Marstal Søfartsmuseum har
åbent alle ugens dage i juli og
august fra 09.00-17.00.

Prinsensgade 1 · 5960 Marstal
Telefon: +45 62 53 23 31
www.marmus.dk · david@marmus.dk

Let·Køb - DK - 3-12-2017 11:09

Marstal Søfartsmuseum - DK - 25-11-2017 7:00

ET MEG
APOTEK

Marstal Søfartsmuseum
Børn
is
grat g
n
adga

Vestergade 30 C · Marstal · Tlf. 62 53 15 66

Det skal være let at handle
i Nicolaigaarden i 2011, hvor v
på mit apotek
bedre forhold for kunderne, s
- Vi har 30 medarbejdere fordelt på
Per Wisbech. Vi fik bl.a. instal
apoteket i Svendborgs centrum,
robot, der sender varerne op
Sct. Nicolai Apotek Vest i Kvickly
teket i forbindelse med ekspe
Storcenter og Vester Skerninge
I forløbet har man udvidet ant
Apotek, siger apoteker Per Wismedicinudleveringssteder, så
bech. Dertil kommer 12 udleverings- i dag har aftale med 12 daglig
steder i på Sydfyn.
butikker på Sydfyn, hvor kund
Da Sct. Nicolai Apotek åbnede i
hente deres medicin i butikke
1897, måtte kunderne fra byen og
åbningstid.
ÆRØ
oplandet hente deres medicin på
Dertil
kommer, at man på alle
SPECIALITETER
adressen i Gerritsgade 7. Det gør
af døgnet kan komme på net
GARN medicin og andre vare
mange stadig, men for apoteker Per bestille
Åbnet alle ugens dage OG TILBEHØR
Wisbech har ambitionen i mange
Sct. Nicolai apotek. Det kan b
Mandag-Fredag 08:00-19:00
at
komme
tættere
på
sine
til
direkte levering
Er duårpåværet
udkig
efter
delikatesser
og
specialiteter
produceret
på Ærø eller til afhen
Lørdag 08:00-13:00 + 16:00-18:00
kunder.
skal
let at handle
eller
lækkertDet
garn
fra være
bl.a. CaMaRose,
Mayflower,
Ladybug
Yarn via en såka
på
de
3
apoteker
Søndag 10:00-13:00
så finder
på mit apotek, –siger
han.du det hos os! Click og Collect-løsning. Via a
-Kirkestræde
Det første skridt
overtagelsen
hjemmeside eller på w
23,var
5960
Marstal,butikker,
tlf. tekets
62 531068,
En af Ærøs
hyggeligste
af Vester Skerninge
Apotek
i 2008
apotekeren.dk kommer man
web:
marstal.apotekeren.dk
du finder os på
gågaden i Marstal
og en modernisering
af apoteket
netshoppen.
E-mail: marstal@apoteket.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag til fredag kl. 8.00-18.00
Lørdag-søndag . kl. 8.00-14.00

Marstal Apotek

En maritim oplevelse
i søstærke omgivelser

Vi glæder os til dit besøg...

Prinsensgade 1, Marstal. Tlf. 62 53 23 31
www.marmus.dk

Kontakt: Ærøpigen, Kongensgade 32, Marstal
Mail: aeroepigen@gmail.com | Tlf. 30 29 17 20 | Web: Ærøpigen.dk
Femmasteren 1/4 - DK - 12-11-2020 9:52

Sejl- og Presenningsservice - DK - 28-11-2017 4:07
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Sct. Nicolai Apotek – Gerritsgade 7 – 5700 Svendborg – Tlf.: 6
Marstal Søfartsmuseum - DK.indd 1

25/11/17 07.01

Sejl- og presenningsservice ApS

På besøg i
Aladdins Hule
Antikhjørnet er en ren slikbutik
i nostalgiske effekter
Når man træder ind af døren til
Antikhjørnet i Marstal, så træder
man ind i en butik, der er fyldt
med så mange skatte. Der er nostalgi for alle pengene, og stort set
enhver kan finde noget, der kan
bringe minder frem igen.
Antikhjørnet er ikke kun en butik
med en oase af effekter, - men også
et sted, der oser af hygge og god
atmosfære, og det skyldes ikke
mindst ejeren René Duijn. Det er
ikke kun en butik han har – men
også hans store passion for de
gamle og spændende effekter. Han

er ligeledes meget historisk interesseret, og har megen historie at
fortælle omkring effekterne.
- Vi skal lære noget hele tiden, og
jeg lærer noget nyt hver dag, siger
René Duijn. Jeg tilbyder kunderne
en god historie fra effekterne, - og
jeg har også kunder, der kommer
ind med effekter, og hvor de fortæller historien.
René Duijn startede Antikhjørnet
for 1 ½ år siden for fuld tid, og det
har han ikke fortrudt.

Antikhjørnet
v/ René Duijn, Kirkestræde 15C, 5960 Marstal, Tlf.: 20 94 69 67,
duijn34@gmail.com / www.duijn.dk

- Det har været min interesse hele
livet, og da det var slut som håndværker, så skulle chancen gribes.
Det er min passion at have med
gamle ting og effekter at gøre. Jeg
er meget historisk interesseret, og
går meget op i at finde ting, som
har en historie. Det gør jo det hele
mere interessant.
René Duijn flyttede fra Snekkersten til Marstal for 13 år siden, og
det er her at han føler sig hjemme.
Marstal var heller ikke ukendt for
René Duijn, for i sine yngre dag
sejlede han for rederiet Kroman –
så at flytte til Marstal var med en
følelse af at komme hjem.

Erfaren fleksibel partner løser opgaverne
Murermester René
Grønne har stor
erfaring og ekspertise
til alle opgaver
indenfor murerfaget

Står man og har brug for at få
løst en opgave indenfor det traditionsrige murerfag, hvad enten
det er en lille eller større opgave, så kan man trygt henvende sig til
Murer - Byg, der har stor erfaring
og som kan alle facetter indenfor
murerfaget.

René Grønne er en professionel
murermester med 30 års erfaring i faget, og har de seneste 14
år haft sit eget firma, og som kan
alle facetter af det traditionsrige håndværk. Murer – Byg løser
alle opgaver, små som store, og
det såvel på Ærø som udenøs.

MURER-BYG
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Det gælder for såvel private som
erhverv.
- Vi er meget fleksible med det
hele, siger René Grønne. Uanset
hvilke opgaver det er og hvor det
er henne, så sikrer vi både kvalitet og at opgaverne bliver gjort

færdige til tiden. Det er vigtigt
at aftaler med kunderne bliver
holdt, for det handler også om
tillid. Når der er behov, så er der
gode samarbejdspartnere blandt
kolleger, - så ingen opgaver er for
små eller store.

Møllevejen 22 · 5960 Marstal
Tlf.: 28 19 71 82 · rg@murer-byg.dk · www.murer-byg.dk

Det dansk – nordiske køkken
er en populær frokostoplevelse
Restaurant Den Lille Café i Marstal byder gæsterne
på veltilberedt lækker frokost
og aftenmenuer med gourmet i øjenhøjde
På Den Lille Café i Marstal mærker de rigtigt,
at gæsterne har taget godt imod dem. Det er et
rigtig hyggeligt spisested, som serverer lækre
veltilberedte frokostretter og hvor servicen er helt i
top med gæsterne i centrum.
- Til frokost kører en meget klassisk dansk &
nordisk frokost, som vi har sat vores eget præg på,
fortæller kok og ejer Rasmus Bechgaard, der med
stor passion for sit fag tilbereder menuerne.
- Vi tilbyder blandt andet en helt speciel Marstal
Tartelet og Pariserbøf med alt tilbehør, og har
ellers et varieret menukort med også børneretter.

Til Marstal Tarteletten, som nærmest er et helt
måltid, får restauranten deres skaller bagt specielt
til dem hos bageren i SuperBrugsen i Marstal.
Den Lille Café byder også på såvel almindelig øl som
også specialøl, og der er vin i alle prisklasser, som
også kan fås i glas.
Når det står på aftenmenuerne, så bydes der på
klassisk fransk – nordisk gourmet til alle og til
enhver smag. Velsmagende menuer til priser hvor
alle kan være med. Det er gourmet i øjenhøjde.

Restaurant Den Lille Café i Marstal
Kirkestræde 15, 5960 Marstal, Tlf.: 30 24 36 70,
denlillecafeimarstal@gmail.com / Facebook@denlillecafeimarstal
Åbningstider
man. 10.00–21.00 . tir. 10.00–21.00
ons. 10.00–21.00 . tor. 10.00–21.00 . fre. 10.00–21.00
lør. 10.00–15.00 og 18.00–21.00 . søn. Lukket
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FLYT TIL ÆRØ

SoMe: @flyttilaeroe
flyttilaeroe@aerokommune.dk
flyttilaeroe.dk
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NYT KONCEPT FLOT
FRA START
FOMO, der arbejder tæt sammen med Tryg,
har stor succesrate i nyt samarbejde med fynske autoforhandlere
om billigere og bedre bilforsikringer.
I sidste nummer af Erhverv Fyn
kunne vi berette om Forsikringsformidlings-virksomheden,
FOMO, der var klar med et nyt
koncept, der skal give fynske bilister den bedste dækning til den
mest fordelagtige pris, når der
skal vælges bilforsikring. Og nu
viser det sig så, at det nye tiltag
er kommet rigtigt godt fra start.
Konceptet, der er en del af FOMOs

vækststrategi, går i hovedtræk
ud på, at forsikringsselskabet på
hele Fyn vil gå i dialog med autoforhandlere, således at disse kan
tilbyde deres kunder fordelagtige
bilforsikringer.
--Og vi må sige, at autoforhandlerne har taget rigtigt godt imod
det nye koncept. Ikke mindst fordi
det er så ligetil at overskue. Og de

sidste nye tal viser, at 4 ud af 5
bilkøbere nu vælger vores bilforsikringer, når de får dem tilbudt
hos autoforhandleren. Det er en
høj succesrate, som vi er stolte af,
fortæller Morten Rosenlund, der
er partnerkonsulent i FOMO.
Han er for nylig blevet ansat i
den sydfynske forsikringsformidlings-virksomhed og har fået som

hovedopgave at præsentere det nye
koncept for de fynske bilforhandlere
--Det er en opgave, jeg så frem til,
lige siden jeg blev ansat. Og lige nu
glæder jeg mig over, at vi er kommet så fint fra start. Ligesom jeg
glæder mig til flere fremtidige møder med de lokale bilforhandlere,
understreger Morten Rosenlund.

Tlf. 62 21 44 88 · E-mail: fomo@fomo.dk · Odensevej 8A · 5700 Svendborg
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N Y E VI N K LE R PÅ BYGGE RI
SVØMMEHAL
Gennem mange år og en lang række spændende projekter har Raunstrup opbygget en
omfattende ekspertise i at projektere og bygge svømmehaller. Ofte er det sket i OPP samarbejder med bygherre.

DETAIL

APTERING & STORENTREPRISE

Trimmet Byggeri er derfor kernen i at skabe en optimal byggeproces og et stramt styret forløb, der optimerer værdien for vores
kunder.

Ud fra kundens præmisser, økonomiske rammer og behov. Fuldt overblik over økonomi,
byggestyring og tidsrammer og med fuld adgang til også at finde den dybe detailindsigt.

BOLIG & ERHVERV

TØMRER & SNEDKER

BYGNINGSSERVICE

Uanset om domicilet skal være rammen om en
familie eller en virksomhed, så skal det være
et tydeligt udtryk for, hvem man er. Det skal
kort sagt være, lige som man drømmer om.

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

Håndterer på landsplan service- og vedligeholdelsesopgaver for en lang række kommuner, forsikringsselskaber, dagligvarekæder og
boligforeninger.

Hestehaven 33 - 5260 Odense S - Tlf.: 87 120 120 - www.raunstrup.com
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NP-STÅL APS MED NY INDEHAVER
Efter siden 2016 at have arbejdet som projektleder og tilbudsgiver
i den anerkendte Ringe-virksomhed, fik Henning Foged
muligheden for at eje den og så slog han til.

--Det kan siges meget enkelt. Da
jeg fik muligheden for at overtage
virksomheden, så slog jeg til. Jeg
har arbejdet som projektleder og
tilbudsgiver siden 2016, så jeg har
et godt kendskab til alle de facetter, der er en del af firmaet.
Sådan siger Henning Foged, efter
han for nylig har overtaget virksomheden, NP STÅL ApS i Ringe.
Firmaet blev startet op i 2009 af
Michael Møller Nielsen og Rene
Pedersen, og på
det tidspunkt var der ikke mange,
der troede på de to iværksætteres
ide.
GAZELLEPRIS
Såvel bankfolk som forretningsfolk frygtede, at det var uklogt at
starte en virksomhed op i en periode med lavkonjunktur. Men kritikerne tog heldigvis fejl. I de sidste 11 år er virksomheden vokset

stødt, og fra i begyndelse kun at
være to medarbejdere, er der i dag
tilknyttet omkring 30 ansatte.
2014 og 2019 blev specielt glædelige år for virksomheden, idet den
i disse år modtog Børsens Gazellepris.
Og trods de hårde Corona-tider,
der har ramt mange virksomheder, så glæder Henning Foged sig
over, at hans firma har haft rigeligt med opgaver.
--Ja, det er forfærdeligt for de firmaer, der er ramt af denne totalt
uforudsigelige krise, men jeg glæder mig over, vi er godt i gang. Vi
har selvfølgelig været ramt, men
ikke nær så hårdt som andre, siger
han.
EKSPERTER I STÅL
NP-Stål producerer alt i stål.
Primært trapper, stålkonstruktioner og altaner. Firmaet leverer

for det meste til byggebranchen,
men laver dog også en smule for
private.
Et vigtigt mål for firmaet er altid
at udføre arbejdet til tiden.
--Vi færdes i mange forskellige
brancher, hvor det at overholde
deadlines og tidsfrister ofte kan
være svært. Vi i NP-Stål gør en
ære ud af at levere til tiden, fordi
vi ved, hvordan byggeprojekter
ofte kan blive en tung affære, hvis
ikke tiden bliver overholdt, siger
Henning Foged og fortsætter:
--Samtidig benytter vi kun de
allerbedste materialer til vores
produkter. Vi har egen tegnestue,
produktion og montageafdeling –
og kan derfor stå inde for ethvert
trin i processen. Vores ca. 30
medarbejdere tæller blandt andet
klejnsmede, projektledere, ingeniører og tekniske tegnere, så vi

altid kan sikre kunden en løsning
hvor design, pris, samarbejde, og
ikke mindst vores konstruktioner,
holder
Investeret millioner
i robotter
En af de faktorer, der op igennem
årene har givet NP-STÅL ApS sit
fornemme ry i byggebranchen - og samtidig gjort firmaet meget
konkurrencedygtigt- er investeringer i nyt materiel - blandt andet en svejserobot.
-Ja, for nogle år siden investerede
de tidligere ejere i robotudstyr og
plasmaskær. Det har gjort, at vi
eksempelvis kan lave serier af gelændere. Hurtigt og fejlfrit. Samtidig bruger andre virksomheder
også udstyret, så vi har haft stor
fordel af den investering, understreger Henning Foged.

NP-STÅL APS

Industrivej 16-18 · 5750 Ringe · Telefon: +45 27 79 67 40 · www. np-staal.dk · Mail: henning@np-staal.dk
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Sæt strøm til udstyrsdrømmen
Den nye Audi Q5 plug-in hybrid

Priser fra 519.990 kr.*
Vi har skruet op for spændingen på den nye Audi Q5 plug-in hybrid, som nu er opdateret med et endnu større batteri.
Glid lydløst gennem byens gader med en elektrisk rækkevidde på op til 62 km eller udnyt den kraftige systemydelse på
hele 299 hk på de lange stræk. Audi Q5 plug-in hybrid er en udstyrsdrøm, som bl.a. byder på quattro firehjulstræk,
Audi assistentpakke med bl.a. adaptiv hastighedsassistent, 3-zonet komfortklimaanlæg og Audi smartphone interface
med Apple CarPlay og Android Auto.

Sæt strøm til din drøm og oplev Audi Q5 plug-in hybrid hos din Audi forhandler.

Audi Odense
Middelfartvej 50, 5200 Odense V., tlf. 7070 1025, odense.audi.dk
* Audi Q5 50 TFSI e quattro 299 hk S tronic. 519.990 kr. Forbrug v/bl. kørsel: 66,7 km/l. CO2: 35 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Audi Odense

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf: 70 70 10 25 · E-mail: odense@audi.dk
Certificeret
Salgsrådgiver
Mads Schultz
Jensen
Tlf.: 23 36 70 28
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OD Audi A5.indd 1

Salgsrådgiver
Mathias Harbo
Alnor
Tlf.: 23 42 58 08

Salgsansvarlig
Alexander
V. Clemensen
Tlf.: 43 22 36 59
Tlf.: 21 69 19 70

Åbningstider:
Man-fre: 09:00-17:30
Lør og søn: 11:00-16:00

05.05.2021 19.19

PALFINGER
ANSÆTTER NY
SALGSDIREKTØR
Fyns førende kranfirma
går i offensiven
i jagten på nye markedsandele.

Scan og se
din næste lastbil
--Det handler ganske enkelt om, at vi har brug for en mand til at strukturere vores salgsapparat i forsøget på at udvide vores markedsandele.

Palfinger AG gør arbejdsprocesserne lettere og arbejdet med de forskellige produkter endnu mere behageligt.

Sådan siger administrerende direktør i PALFINGER DANMARK A/S,
Jens Kristoffersen, efter det nu kommer frem, at det velrenommerede
kranfirma den 1. december 2020 ansatte en ny salgsdirektør.

--Vi ved, at vi har et rigtigt godt produkt, og derfor er vi også klar til at
gøre en ekstra indsats for at få det bredere ud her i landet. Vi føler, der er
områder i Danmark, hvor vi kunne sælge endnu bedre. Og det er blandt
andet her Anders Helbo kommer ind i billedet, siger Jens Kristoffersen.

--Navnet på vores nye mand er Anders Helbo, og han kommer fra en stilling som salgschef ved Fyns Kran Udstyr A/S. Han kender i forvejen
til de kunder, der bruger kraner og vi tror på han er manden, der over
tid kan være med til at forøge vores markedsandele, understreger Jens
Kristoffersen.
Det østrigske kvalitetsmærke, Palfinger AG, er på verdensplan den absolut største og førende producent af lastbilkraner, kroghejs og udstyr.
Ikke mindst kranernes kvalitet, betjening og sikkerhed er kendt for at
være helt i front. Samtidig er det velkendt, at de digitale løsninger fra

Han glæder sig i øvrigt over, at Palfinger har klaret sig fint i et år fyldt
med udfordringer.
-Ja, 2020 var et hårdt år med den verdensomspændte Covid19-epedemi.
Men vi klarede os bedre end forventet. Til gengæld har vi høje forventninger til 2021, hvor vi satser på en øget omsætning.
En forventning, der i øvrigt deles med de vognmænd, vi til daglig er i
kontakt med, fastslår Jens Kristoffersen.

Palfinger Danmark A/S . Stensgårdsvej 21 M . 5500 Middelfart . Tlf. +45 7010 8010
info@palfinger.dk www.palfinger.dk

MEKANIKER ER KOMMET FLOT FRA START
Søren Birk har fået flot
opbakning fra lokalbefolkningen, efter
han lige midt uder
epidemien sprang
ud som selvstændig
med virksomheden,
Autoværkstedet Birk.
Det kræver sin mand – eller mekaniker om man vil – at turde satse
på opstart af ny virksomhed midt
under en verdensomspændende
epidemi. Men for Søren Birk, der
er selvstændig mekaniker med
virksomheden, Autoværkstedet
Birk i Fangel ved Odense er satsningen gået godt.
-ja, jeg glæder mig over, at lokalbefolkningen har bakket mig så
godt op. Jeg har meget at lave og
kundekredsen er vokset støt, siger
Søren Birk.
Autoværkstedet Birk er Hellas

Service Partner, hvilket betyder
en række fordele for kunderne.
Blandt andet er der tre års garanti
på reservedele og et godt efteruddannelses program,som Søren
Birk benytter,for at holde sig opdateret med de nye ting der kommer i biler
--Og så er det vigtigt at understrege, at jeg servicerer alle bilmærker også elbiler. Og at kundekredsen er såvel private som
virksomheder, oplyser Søren Birk,
der i øvrigt har over 30 års erfaring som mekaniker.

Fangelvej 74 B · 5260 Odense S · Telefon: 20928490
www.hellasservicepartner.dk · mekanikerbirk@gmail.com

Erhvervsleasing
- det er lige os

Vi gør det helt enkelt og har hurtige svartider.
Som ét af markedets ledende selskaber inden for leasing af
udstyr til dansk erhverv tilbyder vi altid:
•
•
•
•
•

Claus Krog Nielsen
Kundechef
Mobil: 21 43 45 40

Michael Skjellerup
Kundechef
Mobil: 21 49 74 88

Morten Larsen
Direktør
Mobil: 23 30 03 50

Konstruktive og fleksible aftaler – også i svære tider!
Tilgængelighed 24-7
Konkurrencedygtige vilkår
Specielle løsninger og ”pakker” til din virksomhed
Intet bureaukrati

Dannebrogsgade 1 5000 Odense C Tlf: 59 48 95 55
info@nordfynsfinans.dk nordfynsfinans.dk
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Bo Aagaard
Kundechef
Mobil: 21 72 55 07

ONSDAG 7. JULI 2021
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Direktør
løftede
sløret på den
røde løber
Direktør for FilmFyn Klaus Hansen kunne
til gallapremieren på "Pagten" aften
afsløre, at filmfonden har ydet støtte til to
nye kommende tv-julekalendere på Fyn,
og at man i samarbejde med Destination
Fyn vil gøre de mange tv-julekalendere til
turistattraktioner.
André Majlund Jensen
andma@jfmedier.dk

verdens største navne inde
over projekterne.
Hvad er det Fyn kan, siden
der skal laves så mange film
her?
- Jamen ud over det helt
åbenlyse, nemlig at vi har
penge til at støtte filmene, så
er det jo et skønt område
med de rigtige locations, som
en som Bille skal bruge.
- Og så er der en venlighed
blandt befolkningen, når
man kommer med 40-50
mennesker og besætter et
område, og det er jo med til at

Persienner

Rullegardiner

Lamelgardiner

Afpassede tæpper
Insektnet

Direktør for FilmFyn Klaus Hansen var i vældig godt humør på den røde løber, hvor han blandt andet kunne afsløre et nyt samarbejde mellem FilmFyn og Destination Fyn.

gøre det rart at være her. Der
ligger også det i det, at vi er
tæt på København, så skuespillerne kan komme tilbage
på teatret om aftenen, hvis de
skal det.
Nu nævner du selv finanserne. Hvad er det fynboerne
får ud af, at kommunerne
spytter så mange penge i at lave film på Fyn?
- Det er meget enkelt, det
har vi lige opgjort i forbindelse med vores årsrapport.
Kommunerne kommer med
12 millioner, og det giver 47
millioner kroner i den anden
ende. Det kan jeg også mærke, når jeg er rundt ved vores

Fangelvej 74 B · 5260 Odense S
Telefon: 20928490
www.hellasservicepartner.dk
mekanikerbirk@gmail.com

SVENDBORG: Scala i Svendborg
fik æren af at danne ramme
gallapremieren for Bille Augusts nye film Pagten.
Filmen er lavet i samarbejde med fonden FilmFyn, og
direktøren for fonden Klaus
Hansen er meget stolt over, at
Fyn gang på gang kan være et
interessant sted at lave film,
der har nogle af landets og

år under optagelserne. Det
skaber et sammenhold. Jeg
kan også huske med De
Grønne Slagtere fra 2003, der
var der omkring 40 statister
med fra Faaborg, og det blev
Faaborgs film.
På jeres hjemmeside skriver
i også, at en del af jeres arbejde er at fremme filmturismen.
Er der kommet noget ud af
det?
- Det er svært at skabe filmturisme med enkelte film. Vi
har desværre ikke en Harry
Potter eller en Ringenes Herre, men vi er i gang med et
projekt, som vi godt kan afsløre her. Vi har mange julekalendere, der er blevet lavet
på Fyn, og der kommer også
to julekalendere, som er i
produktion nu her, til henholdsvis Danmarks Radio og
TV2. Og med dem kan vi begynde at samle noget, der kan
bruges til turister. Derfor har
i lavet et samarbejde med
Destination Fyn med forskellige områder på fyn, hvor
man har optaget julekalendere, og så skal der laves en udstilling i Odense. Så vi på den
måde kan vi få noget mere
turisme.
Og hvordan skal det foregå?
- Det skal både være i
Odense, hvor vi forhåbentligt
får en museumsudstilling på
Møntergården, men også de
forskellige steder på Fyn, som
har været hovedlocation for
julekalenderne. Idéen er, at
man skal kunne bruge det
året rundt, men gøre noget
særligt ud af det i forbindelse
med julemarkeder.

sætter sig ned og laver mediVæg-til-væg
tæpper
eforligsforhandlinger, ja så

ejere. De er glade for den synlighed, det skaber, men det er
også rart, at det kan mærkes
på bundlinjen.
Hvad betyder de ekstra
penge så for jer? Skal i så gå
ind i flere filmprojekter, eller
hvordan kan man arbejde
med de penge?
- Når kommunerne med
12 kroner, så er det som en
forudsætning for, at staten
støtter med ydereligere 24
millioner kroner. Det betyder, at vi på spillefilmsområdet skal støtte mellem seks og
ni film om året, og så nogle
dokumentarfilm. Og så håber
vi jo, at når kulturministeriet

får FilmFyn endnu flere penge, så vi kan støtte mere end
én tv-serie om året og måske
komme op på tre til fire tvserier.
Men foruden at der bliver
produceret alle de her film,
hvad får borgerne så ud af al
den filmproduktion på Fyn?
- Der er jo altid den oplevelse, at wow, vi er en del af
noget større, det er vores film.
Jeg ved, at der i Ebberup blev
skabt nye forbindelser mellem borgerne, da man lavede
tv-serien Fred til Lands, fordi byen lukkede ned i et halvt

Linoleum
Vinyl

Laminatgulve
Trægulve

Kom og mød os
på Frederiksøen
i Svendborg
Køb froko
st hos Ca
fé
Væredy
gtig, og
støt
Fonden
Skovhave
ns
arbejde
for unge
voksne
med au
tisme!

Corsiva 650

Corsiva 595

Fiskejolle

Gina

Minna/Leonora

Ulla/Birgitte

1 time 895,-

1 time 695,-

1 time 395,-

2 timer 1590,-

2 timer 1195,-

2 timer 720,-

3 timer 2285,-

3 timer 1695,-

3 timer 1045,-

Der vil være mulighed for at tilkøbe forsikring.

LAD OS FORKÆLE DIG
OG
DINE
Vi
forener
saglighedKOLLEGAER!
og en stor grad af faglighed
i målsætningen om kundetilfredshed.

Café Væredygtig laver velsmagende,
lækker frokost til medarbejderne i
Svendborgs virksomheder.
Mad, der gør glad - og mad for enhver smag og mave!

Vores både kræver ikke speedbådscerfitikat.

Ring til Line på tlf. 5458-0434
og hør, hvad vi kan tilbyde jer!

Se mere på vores hjemmeside

sydfyns-baadudlejning.dk

Arne

Per

Jens

Henrik

og følg os på Facebook og Instagram.
#ethavafmuligheder
Frederiksø,
5700 Svendborg
Tlf. 7199 2679
kontakt@sydfyns
-baadudlejning.dk

Åbningstider:
Man.-fre.
10-20
Lørdag
10-20
Søndag
10-20

JESSENS MOLE 11 - 5700 SVENDBORG - TLF 5458-0434
info@aeroeeksperimentet.dk
FONDEN SKOVHAVEN
WWW.SKOVHAVEN-FYN.DK

WWW.ÆRØEKSPERIMENTET.DK
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FARVE X-PERTEN MED
NYT STORT TILTAG

Svendborg-virksomheden
er nu en del af den
såkaldte Botex-kæde,
der giver kunderne
en masse fordele.

Farve X-perten i Svendborg kan
nu glæde sine kunder med, at virksomheden er blevet en del af den
såkaldte Botex-kæde. Et tiltag,
der giver en masse fordele.

Og Når vores kunder skal have nye
gardiner eller markiser, kommer
vi hjem til dem – både for at måle
op og for at rådgive dem om farver, strukturer, faconer og funktioner.

--Ja, vi glæder os over, at vi nu har
fået lavet en Botex-aftale, udtaler
indehaver Kim Hofmann og han
forklarer videre.
-Botex er en landsdækkende kæde
af butikker, der har specialiseret
sig i gardiner og boligtekstiler.

Udover det nyligt indkomne sortiment af gardiner og boligudstyr,
er Farve X-perten i Svendborg
først og fremmest en uafhængig
farvehandel, der ikke er bundet
af et fast sortiment eller bestemte
leverandører.

Vi kører ud,
ler
må op og giver et
uforpligtende tilbud på
ser
gardiner og/eller marki
GR ATIS, gælder
HELE Fyn

Den første Farve X-perten åbnede
i øvrigt i Svendborg i 1998. Herefter er der kommet flere afdelinger
til - nemlig i Odense og i Ringe.
Butikken i Odense på Klokkestøbervej er et grossist center, der

Svendborg

Ringe

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

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

www.farvexperten.dk
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-- Og det er grunden til, at vi altid
kan bestille de bedste produkter
hjem til vores kunder. Derudover
har vi mange special-malinger på
hylderne, der kan hjælpe kunderne
med selv de mest besværlige projekter, oplyser Kim Hofmann.

udelukkende forhandler forskellige malingsystemer. Eksempelvis kan nævnes stort udvalg af
Industri produkter fra Hempel &
PPG, hele Hempel´s program af
lystbådsmaling og plejeprodukter
og Sigma´s bygningsmalings program.
Ringe og Svendborg forhandler i
dag udover ovenstående, næsten
alt kunderne skal bruge i en husrenovering.

Strækker langt for at
klare alle opgaver
Skov og Vandløbs Entreprenør har investeret
i nyt maskineri der kan klare nye opgaver
Der har været en god efterspørgsel på opgaver med rensning og
opgravning af søer, og det har
Henrik Dam Jensen, der driver
firmaet Skov og Vandløbs Entreprenør taget til efterretning.
Det har betydet, at firmaet netop
har indkøbt en mellemstor 15 ton
langarmet gravemaskine, hvor
grabben kan række 13 meter ud
fra styrehuset.

Firmaet har stor erfaring i at
løse opgaverne i forbindelse med
både skov, vandløb og søer, og er
efterspurgt som entreprenør på
opgaver overalt i primært det
fynske, hvor deres placering i det
midtfynske er godt centralt beliggende, når de skal ud at løse opgaverne.
- Fra forår og frem til jul er det
opgaver med grødeskæring i såvel

private som kommunale vandløb
vi arbejder med, siger Henrik Dam
Jensen, - og for kommunerne laver
vi også oprensning. I vinterperioden ligger vi ikke stille, for her byder opgaverne på såvel opgravning
af grøfter og udgravning af søer.
Dertil kommer også skovarbejde
med oprensning, veje og stier samt
reparationer af disse.
Henrik Dam Jensen startede op i

branchen i 2008, hvor han blandt
andet også kørte på maskinstation.
- Jeg havde også arbejde for en
bekendt med entreprenørarbejde,
- og så fik jeg smagen for det. Det
blev til, at jeg besluttede at starte
som selvstændig, og det har jeg
ikke fortrudt. I dag har jeg yderligere en mand ansat til at hjælpe
med at løse firmaets opgaver.

Skov og Vandløbs Entreprenør
v/ Henrik Dam Jensen, Fjellebrovej 10, 5750 Ringe,
Tlf.: 20 11 47 35, hdj@dlgtele.dk / www.skovogvandløb.dk
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POPULÆR MEKANIKER
I SPIDSEN FOR LB AUTO
Anders Petersen, der
har næsten 30 års
erfaring som mekaniker, er klar til at servicere alle typer biler
fra såvel private som
virksomheder.
Da direktør Per Ryg for nylig overtog LB Auto i Revninge, var han
ikke i tvivl om, hvem den rigtige
mekaniker til den daglige ledelse
ville være.
--Nej, mit valg faldt helt naturligt på Anders Petersen. Han er
kendt og vellidt i området og har
erfaring med mange typer biler.
Blandt andet har han i flere år arbejdet hos VW i Kerteminde, siger

Per Ryg, der udover LB Auto også
er indehaver af virksomhederne
PR Design og Cars For You i Vissenbjerg, samt Vip Cars i Odense.
I Revninge glæder Anders Petersen, der har næsten 30 års erfaring som mekaniker, sig nu til at
tage imod alle typer kunder såvel
private som erhvervs kunder, på
det lokalt forankrede værksted.
--Ja, jeg er klar til at servicere alle
typer biler.

Eftersyn-Klimaservice-Klargøring af bil til syn-Har du fået en
skade på din bil, klarer vi også dette, vi har gratis lånebil under rep
af din skadede bil. Jeg er desuden .
Gelstedvej 45 5560 Årup
certificeret til at arbejde med elbiTlf. 64 49 25 05 . Mobil 40 45 85 52
ler. Jeg glæder mig samtidig over,
www.lebaek.dk . CVR 34 61 74 06
at lokalbefolkningen har taget
godt imod mig, og at jeg har påbegyndt et godt samarbejde med andre lokale virksomheder, udtaler
Anders Petersen.

LB Auto / CarSpot

Vejlebæksvej 10, Revninge · 5300 Kerteminde
Telefon: 61605300 · www.lbauto.dk
info@pr-design.dk

ERHVERVS- og BOLIGBYGGERI
Lebæk A/S udfører professionelle løsninger til erhverv og privat
- Vi er et moderne og innovativt Tømrer- og Snedkerfirma
Alle vores ca. 50 medarbejdere og professionelle
samarbejdspartnere, har en fælles forståelse
for, at den bedste kvalitet sikres gennem
høj fleksibilitet i samarbejdet samt
Vi lægger
vægt på godt
en tæt og åben dialog med
samarbejde kunden i centrum.

Det giver godt
byggeri

Vi er bygget op om fire
kerneområder
✓ Total- og hovedentrepriser

Eget
snedkerværksted til
special
opgaver
Hotel Vissenbjerg Storkro – Totalentreprise

✓ Privatbyggeri
✓ Restaurering af fredede og
bevaringsværdige bygninger
samt bindingsværk
✓ Bygningsservice &
vedligehold
Falen, Odense – Hovedentreprise

www.lebaek.dk

Vi udfører alt i tømrer- og snedkerarbejde
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www.lebaek.dk

Kongensgade, Odense – Hovedentreprise
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UGEAVISEN KERTEMINDE

18 V BOREMASKINE
DCD777S2T

9

18 V XR GRÆSTRIMMER
DCM561PB

JEG ER GLAD FOR AT HAVE VALGT FYN
Nr. 197088
• 1,5 Ah XR Li-Ion batteri
• Borepatron-kapacitet: 1,5-13 mm
• To gear
• Variabel hastighed
• Vægt: 1,5 kg

Nr. 176483
• 400 MWO kulløs motor
• Omdr./min.: 0-4.600
• Skærebredde: 33 cm
• Vægt: 4,1 kg
• Leveres ekskl.
batteri og lader

18 V LØVBLÆSER DCM562PB
Efter 17 år i Bygma Sønderborg valgte Sten Kristoffersen lige
før Covid19-epidimien at
Nr. 176482
• Kulløs
overtage ledelsen i Bygma Kerteminde – et valg han på ingen
måde fortryder.
• Støjsvagt design - under 65 dB
FØR 1.599,-

1.195,-

995,-

• Variabel blæsehastighed: 144 km/t
• Vægt: 3,2 kg
• Leveres
batteri
siger
Stenekskl.
Kristofferhar
og lader

-Det har været en fantastisk po- Bygma Sønderborg - de sidste ti år materialer,
sitiv oplevelse at komme til Ker- med titel af direktør.
sen.
teminde. Lokalbefolkningen har
Udover det positive møde med
taget virkeligt godt imod mig og --Når jeg nu valgte at skifte en lokalbefolkningen er filialchefen
personalet kunne jeg ikke
ønske
imponeret over det persostørre DCMW564N
forretning ud 18
med
min- også
2 X 18
V PLÆNEKLIPPER
V XRen
HÆKKEKLIPPER
DCMHT563-N-XJ
Nr. 199672
235387 af at
dre, var det fordi jegNr.holder
mig bedre.
nale, han nu siger godmorgen til i
• Klippebredde på 48 cm
• Kompakt
letv.gtsdesign
mindsker
bygge op og tilføre ny
energi.
Jeg det
daglige.
• Arealer op til 1.000 m2
brugertr.theden under arbejdet
ser
virkelig
frem
til
sammen
med
Sådan siger Sten Kristoffersen,
• Opsamlingspose på 55 L
• Sværdlængde: 550 mm
19 mm --Ja, det er virkelig kompetente
der umiddelbart før Covid19- personalet i Bygma• Tandafstand:
Kerteminde
• Buet håndtag
epidimien brød ud, valgte at sige at drive et lokalt forankret
byggemedarbejdere. Og samtidig yderst
• Øget køretid
lokale,
ja tak til et job som filialchef i center specielt for de• Vægt:
loyale. Således har vi lige haft et
3,4 kgmen
• Leveres
ekskl. batteri og25
laderårs jubilæum, ligesom vi til
og private,
Bygma Kerteminde. Forud for også for håndværkere
til byen KUN
og skal
brugeOG LØRDAG
næste år skal fejre en kollega, der
det fynske eventyr var gået 17 år i som kommerGÆLDER
FREDAG

været her i 40 år, siger Sten
Kristoffersen med et smil.

1.195,-

Bygma Gruppen beskæftiger i øvrigt i dag på landsplan ca. 2.500
ansatte fordelt på mere end 100
forretningsenheder i hele Norden.
Koncernen er den største danskejede leverandør til byggeriet med
aktiviteter inden for salg og distribution af byggematerialer til
både større og mindre byggerier.

1.195,-

3.295,-

MAKITA SLAGBORMASKINE 18V
DHP482SF1JM/1XAKKU
& LADER
Nr. 242114
• Stærk 2-gear maskine
• Luftkølet lynlader,
• Ladetid: 22 min 1 STK. 3,0AH

18 V STIKSAV DJV181Z
18 V HÆKKEKLIPPER
DUH523Z

1.099,-

Nr. 157798
• Ekstremt støjsvag, Blød opstart
• Max. grentykkelse: 15 mm
• Knivlængde: 52 cm
• Leveres ekskl. batteri og lader

18 V GRÆSTRIMMER
DUR181Z

599,-

Nr. 167104
• Kulløs motor
• Værktøjsfri klingeskift
• Omdr./min.: 800-3.500
• Slaglængde: 26 mm
• Max. skærekapacitet træ/stål: 135/10 mm
• Leveres ekskl. batteri og lader
FØR 1.899,-

18 V GRÆSTRIMMER DUR187LZ
Nr. 195286
• Kulløs motor, ADT, Miljøvenlig,
• Omdr./min.: 4-6.000
• Vibrationsniveau: 2,5 m/sek.
• Vægt: 3,4 kg
• Leveres inkl. bæresele,
6-kantnøgle og
2 x trimmerhoved
• Leveres ekskl.
batteri og lader

Nr. 157797
• Ekstremt støjog vibrationssvag
• Omdr./min.: 7.800
• Leveres inkl. snørrehoved
• Leveres ekskl. batteri og lader

599,-

1.199,-

ONSDAG 10. MARTS 2021

U G E A V I S E N K E R T E M I N D E 17

1199,-

KOM OG MØD KONSULENTEN FRA MAKITA BÅDE FREDAG DEN 28. MAJ KL. 13-17 OG LØRDAG DEN 29. MAJ KL. 9-13
GÆLDER KUN FREDAG OG LØRDAG
KERTEMINDE

Påsketid er havetid

Bygma Kerteminde

NU

599
Møllevangen 12
5300 Kerteminde
Tlf. 88 32 30 50

Åbningstider

95

Mandag - fredag
Lørdag
Søn- og helligdage

7.00 - 17.00
9.00 - 13.00
Lukket

Priserne gælder til og med lørdag den 27. marts 2021, eller så længe lager haves.
Med forbehold for udsolgte varer, manglende leveringer, fejl, prisændringer og eventuelle offentlige indgreb. Alle
priser er inkl. 25% moms. Se den aktuelle tilbudsavis på www. bygma.dk

AL-KO CLASSIC
3.82 SE
Nr. 178654
1400W
FØR 899,95

NILFISK
HØJTRYKSRENSER
CORE 125-5
Nr. 254869
FØR 1049,00

31

øs
a
l
l
e
r
ldit
øs næste
RING
vi hjælpe
projekt?
me med
SkalSkal
vi hjælpe
med
dit næste
projekt?
kontorpersonale
er klar til at
Bjarne
Dideriksenspørgsmål.
besvare

Et n

m

Et nmu

ger
ninninger

r
inge

6471
1909
6471
1909
Vestfyns
Tømrerforretning
A/S Vestfyns
Tøm
Vestfyns
Tømrerforretning
A/S
6471
1909
- anæste
kal viSkal
hjælpe
med edit
vi hjælpe m
r med
vi hjælpe
næste
l Skalprojekt?
ellre-dit
l alleprojekt?
RING

Et nu

Vestfyns
Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden
for træarbejde.
Vestfyns Tømrerforretning
Bjarne Dideriksen A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Bo Reimer
Mette Knudsen
Lone Østerhaab
bygger på og
grundighed
oghar
kvalitet,
ogårs
harerfaring.
over 25 Vi
årsløser
erfaring.
Vi løser
et væld af forskelligartede
Vi bygger på Vi
grundighed
kvalitet, og
over 25
et væld
af forskelligartede
opgaver,
Mette Knudsenopgaver,
Mette Knudsen
Østerhaab Vores friske
fra
de små ogtræarbejder
detaljerige
træarbejder
til de
store,
huset Lone
skalSå
ombygges.
tag endelig
fra de små
ogDideriksen
detaljerige
til
de store, når
huset
skalnår
ombygges.
tag endeligSåkontakt
til os.kontakt til os.
Bjarne
Bo Reimer

Totalløsning
Gulve kontorpersonale
Vores friske
Vestfyns Tømrerforretning
A/S
Glasarbejde
Totalløsning

Gulve

Lad os hjælpeMette
digKnudsen
igennemen om- ellerkontorpersonale
Vores ”gulvfolk”
er specialuddannede
Lone Østerhaab
er klar tilVores
atglarmester kan servicere og levere
Indehaver
Indehaver
os hjælpeIndehaver
igennemen
om-håndeller
Vores
”gulvfolk”
er specialuddannede
nyLad
tilbygning.
Vidig
samler
de rigtige
i lægning
og vedligehold
af trægulve, Indehaver
besvare
spørgsmål.
det
bedste inden for glas.Forskellige
er
klar
til
at
Vores friske
ny tilbygning.
samler desikkert
rigtige håndilinoleum
lægning og
trægulve,
værkere
og styrerVibyggeriet
og
ogvedligehold
vinyl. Somafnoget
nyt
termoglastype/lavenergiglas, afskærmværkere
og
styrer
byggeriet
sikkert
og
linoleum
og
vinyl.
Som
noget
nyt
besvare spørgsmål.
”smertefrit” til rette tid og pris. Med
en
klarer vi også gerne
kontorpersonale
Ulrik Danevig
Claus Carlsen
spejle, enkelt glas i
LadVestfyns
os hjælpe
igennemen
om-er
eller
Vores
”gulvfolk”
er
specialuddannede
Tømrerforretning
A/S
en tømrervirksomhed
medvistore
kompetencer
inden for træarbejde. ning i brusenicher,
”smertefrit”
tildig
rette
tid
oghåndværker
pris.
Med
en
klarer
også
gerne
Ulrik Danevig A/S er
ClausTotalløsning
Carlsen
Totalløsning
Vestfyns Tømrerforretning
enbygger
tømrervirksomhed
med
store
kompetencer
inden
foraftrægulve,
træarbejde.
Vestfyns
Tømrerforretning
A/S er en tømre
totalløsning
har
I kun
ener
at over
afslibning
og
Vestfyns
Tømrerforretning
A/S
er
en tømrervirksomhed
med
store
kompetencer
Vi
på
grundighed
og
kvalitet,
og
har
25
års
erfaring.
Vi
løser
et
væld
forskelligartede
opgaver,
ny
tilbygning.
Vi
samler
de
rigtige
håndi
lægning
og
vedligehold
af
er
klar
til
at
Vestfyns
Tømrerforretning
A/S
en
tømrervirksomhed
med
store
kompetencer
inden
for
træarbejde.
kitruder
og
meget mere. Ved glas
Totalløsning
Totalløsning
totalløsning
har
I
kun
en
håndværker
at
afslibning
og
samarbejde
med
nemlig
behandling
af
gulve
fra
de
små
og
detaljerige
træarbejder
til
de
store,
når
huset
skal
ombygges.
Så
tag
endelig
kontakt
til
os.
ygger på grundighed
og
kvalitet,
og
har
over
25
års
erfaring.
Vi
løser
et
væld
af
forskelligartede
Vi
opgaver,
bygger
på
grundighed
og
kvalitet,
og har o
værkere
byggeriet
og over
linoleum
ogog
vinyl.
Som
noget
nyt
inden og
forstyrer
træarbejde.
Vibesvare
bygger
på 25
grundighed
kvalitet,
oget
har
overaf25
års udskiftning vilopgaver,
lavenergiglas
Vi bygger på grundighed
og
kvalitet,
og
har
årsbehandling
erfaring.
Vi
løser
væld
forskelligartede
samarbejde
med
nemlig sikkert
af
gulve
spørgsmål.
Vestfyns
”smertefrit”
rette tid
og pris.
Medskal
en ombygges.
klarer viSå
også
gerne
Ulrik Danevig
Claus
være
endetaljerige
fordel for varmeregningen
a de små og detaljerige
træarbejder
tilTømrerforretning
de tilstore,
når
huset
tag
endelig kontakt fra
til os.
de små
ogCarlsen
træarbejder til de

Skal
vi hjælpe med dit
Totalløsning
Gulve
ø næsteø projekt?

s

s

RING
RING

m
Et nuEt nu
m
m

m

Et nu

m

ger
r
nin
inge
ger genr
nin nin

m

64716471
19091909

erfaring.
Vi løser et vældtil
af de
forskelligartede
opgaver,
fra de små ogSådetaljerige
Vestfyns
Tømrerforretning
fra de små og detaljerige
huset
tag endelig
kontakt til os.
Totalløsning
Totalløsning
totalløsning hartræarbejder
I kun
en håndværker
at store, når
afslibning
ogskal ombygges.
Indehaver
Indehaver

Bjarne Dideriksen
Indehaver

r - alle lø
e
s
m

Olekontakt
Dideriksen til os.
træarbejder
de store, når huset skal ombygges.
tag endelig
samarbejde medtil
nemlig
behandling af Så
gulve

- alleelrøRING
lle lGlasarbejde
- aGlasarbejde
r
e
Service
Glasarbejde
Gulve
Service
Service
ø
Totalløsning
Gulve
s
m
Vores
friske
Vores
friske
s
m
Service
6471kontorpersonale
1909Glasarbejde
kontorpersonale

Bjarne Dideriksen
Vestfyns Tømrerforretning
Indehaver

Mette Knudsen

Glarmester
Mette Knudsen
Bo Reimer
Lone Østerhaab
Indehaver
Indehaver

Lone Østerhaab
Bo Reimer
Indehaver

me

6471 1909
6471 1909
Et nu

Andreas
VibeDanevig
Ulrik
Andreas
Vibe
Service
Totalløsning
Service

private, erhverv
og kommune
”smertefrit”
til rette tid og pris. Med en

Andreas Vibe
Service

vil lavenergiglas
klarerudskiftning
vi også gerne
Jakob
Winther Ole
Ole Dideriksen
Ole
Dideriksen
Andreas
Dideriksen
være en fordel
forVibe
varmeregningen
Glarmester afslibning og
totalløsning har I kun enBygningskonstruktør
håndværker
Glarmester atGlarmester
Service
Ole
Dideriksen
Vores
samarbejde med
nemligfriske
behandling af gulve
Vores friske
Glarmester
Vestfyns Tømrerforretning
kontorpersonale
Mette Knudsen
Lone Østerhaab

Service
Mette Knudsen

kontorpersonale
Glasarbejde
Service Lone Østerhaab
Lone Østerhaab
er klarMette
tilKnudsen
at
er klar til at
besvare spørgsmål.
besvare spørgsmål.

Et nu

m

Et nu

Bjarne Dideriksen

ger
nin

RING RINGGulve

Totalløsning

m

Vores
faguddannede
ogogstabile
service
Voreskan
glarmester
kan
servicere
levere
Vores ”gulvfolk”
specialuddannede
Vores
og stabileerservice
Vores glarmester
servicere
ogservicere
levere
Vores
faguddannede
stabile
service
Vores
glarmester
kan
og og
levere
Bjarne Dideriksen
Bo Reimerfaguddannede
Knudsen
Lone
Østerhaab
Lad Mette
os hjælpe
dig
igennemen om- eller
Voresdet
”gulvfolk”
er
specialuddannede
personale
er er
klar
tiltilopgaver
med
lofter,
bedste
inden
for
glas.Forskellige
lægning
og vedligehold
personale er iklar
til opgaver
med lofter,
det bedste inden
for glas.Forskellige
personale
klar
opgaver
med
lofter,
det
bedste
inden
for
glas.Forskellige
ny tilbygning. Vi samler de rigtige håndi lægning og vedligehold af trægulve,
af trægulve,
linoleum,
lette
vægge,
vinduer
ogog
termoglastype/lavenergiglas,
afskærmlette
vægge,
vinduer
og døre,
afskærmlette
vægge,
vinduer
ogdøre,
døre,
termoglastype/lavenergiglas,
afskærmVores
faguddannede
stabile
servicebyggeriet sikkert og termoglastype/lavenergiglas,
Vores
glarmester
kan
servicere
og levere
værkere
og styrer
linoleum
og vinyl.
Som
noget nyt
er
klar
til
at
Vores
friske
er
klar
til
at
epoxy
microcementgulve.
reparation
aferaf
udhæng
m.v.
ning
iinden
brusenicher,
spejle,
i og m.v.
ning
i
brusenicher,
spejle,
glas
i enkelt
reparation
afglas
personale
klar
til”smertefrit”
opgaver
lofter,
det
bedste
forenkelt
glas.Forskellige
reparation
udhæng
m.v. med
ning
i brusenicher,
spejle,
enkelt
glas
iudhæng
til
rette
tid
og
pris.
Med
en
klarer
vi
også
gerne
Ulrik Danevig
Claus Carlsen
kontorpersonale
termoglastype/lavenergiglas,
afskærmkitruder
og
meget
mere.
Ved
glas
Servicearbejde
udføres
for
kitruder
meget
mere.
STotalløsning
erSvlette
rebaerjbdLad
uedos
øhjælpe
kitruder
ogog
meget
mere.
VedVed
glasglas
eicrveiacvægge,
eejdvinduer
ufd
frtotalløsning
øersog
efsodøre,
frodig
r igennemen
besvare
spørgsmål.
omeller
Vores
”gulvfolk”
er
specialuddannede
spørgsmål.
Totalløsning
har Ibesvare
kun en
håndværker
afslibning
og
er atklar
til atning
reparation
af udhæng
m.v.
i
brusenicher,
spejle,
enkelt
glas
i
udskiftning
vil
lavenergiglas
private,
erhverv
og
kommune
udskiftning
vil
lavenergiglas
private,
erhverv
kommune
private,
erhverv
ogogkommune
udskiftning
vil
lavenergiglas
ny
tilbygning.
Vi
samler
de
rigtige
håndi
lægning
og
vedligehold
af
trægulve,
Bo
Reimer
Bjarne
Dideriksen
samarbejde med nemlig
behandling af gulve
BjarneSDideriksen
Bo Reimer
besvare være
spørgsmål.
og
meget
Ved
ervicearbværkere
ejde udføVestfyns
res styrer
for Tømrerforretning
være
enen
fordel
for
varmeregningen
en kitruder
fordel
varmeregningen
og
byggeriet sikkert og
linoleum
ogfor
vinyl.
Sommere.
noget
nytglas
være
fordel
for
varmeregningen
Jens Reimer
Claus Carlsen
Jens Reimer
GulveGulve
Totalløsning

Jens Reimer
Gulve

Vores faguddannede og stabile service Vores faguddannede og stabile
glarmester kan servicere og levere
service
Totalløsning
GulveVores
personale er klar til opgaver
med lofter, om- eller
det
bedste inden for glas.Forskellige
Lad os hjælpe dig igennemen
Vores
”gulvfolk”
er
specialuddannede
personale er klar til opgaver med lofter,
lette vægge, vinduernyogtilbygning.
døre, Vi samler de rigtige håndtermoglastype/lavenergiglas,
afskærmi lægning og vedligehold
af trægulve,
lette
vægge,
vinduer
ogogdøre,
værkere
sikkert
og
linoleum
vinyl.ning
Som noget
nyt
reparation af udhæng
m.v.og styrer byggeriet
i brusenicher,
spejle, enkelt glas i
”smertefrit”
til
rette
tid
og
pris.
Med
en
klarer
vi
også
gerne
Lad
os
hjælpe
dig
igennemen
omeller
Vores
”gulvfolk”
er
specialuddannede
Ulrik
Danevig
Claus
Carlsen
Lad os
eller reparationVores
”gulvfolk”
af udhæng
m.v.er specialuddannede
kitruder og meget mere. Totalløsning
Ved glas
Serhjælpe
vTotalløsning
icearbedig
jdeigennemen
udførtotalløsning
es for omhar I kun en håndværker at
afslibning og
ny
tilbygning.
Vi
samler
de rigtigei lægning
håndi lægning
vedligehold
af trægulve,
Vores
stabile
Vores
glarmester
kan
servicere
og levere
nyfaguddannede
tilbygning.
Vi og
samler
deservice
rigtige
og vedligehold
afog
trægulve,
udføres
for
samarbejde
medhåndnemlig Servicearbejde
behandling
af gulve
private, erhverv
og kommune
udskiftning
vil
lavenergiglas
Vestfyns
Tømrerforretning
værkere
ogsikkert
styrer
sikkert
og og og
og
vinyl.
Som
noget nyt
personale
er og
klarstyrer
til opgaver
med
lofter,byggeriet
detlinoleum
bedste
for
værkere
byggeriet
og private,
linoleum
vinyl.
Som
nyt
erhverv
kommune
være noget
eninden
fordel
forglas.Forskellige
varmeregningen

64

Ulrik Dan
Totalløsn

Totalløsning

k

Lad os hjælpe dig igennemen om- ell
ny tilbygning. Vi samler de rigtigebes
hå
værkere og styrer byggeriet sikkert og
”smertefrit” til rette tid og pris. Med e
totalløsning har I kun én håndværke
samarbejde med nemlig
”smertefrit”
til Med
rette en
tid og pris. Med
en vi også gerne
klarer vi også gerne
letteDanevig
vægge, vinduer
og
døre,
termoglastype/lavenergiglas,
afskærm-Claus Carlsen
”smertefrit”
til
rette
tid
og
pris.
klarer
Ulrik
Claus
Carlsen
Vestfyns
Tømrerforretning
Ulrik Danevig
Andreas Vibe
Ole Dideriksen
Jens
Reimer
Totalløsning
har I kunaten håndværker
at og ning
afslibning
og
reparation
af udhæng
m.v.en håndværker
i brusenicher,
spejle, enkelt glas Totalløsning
i
Totalløsning ServiceTotalløsning
totalløsning
har Itotalløsning
kun
afslibning
Glarmester
Gulve
Andreas Vibe
Ulrik Danevig
samarbejde
med nemlig
behandling
af gulve
kitruder
og meget
mere. Ved
glas
Servsamarbejde
icearbejde umed
dførenemlig
s foService
r Service
behandling
Mette
Knudsen
Lone
Østerhaabaf gulve
Mette Knudsen
Totalløsning
Glasarbejde
Mette Tømrerforretning
Knudsen
Lone lavenergiglas
Østerhaab
Vestfyns
udskiftning
private,
erhverv
og kommune
Vestfyns
Tømrerforretning
Vores
faguddannede
og stabile service
Vores
glarmester kanvil
servicere og levere
personale er klar til opgaver med lofter,
detvære
bedsteen
inden
for
glas.Forskellige
fordel for varmeregningen
lette vægge, vinduer og døre,
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-

Totalløsning
Totalløsning
num
mmer
mer
Service tttnum
m
num
m
mer
leløs
løssninger!
ninger!
le
le 71
løsssninger!
19 09

Gulve Gulve
Glasarbejde

71 19
19 09
09

Et nummer
- alle løsninger!
64 71 19 09

TotalløsningTotalløsning
Gulve
Totalløsning
Ole Dideriksen
Jens Reimer
Gulve
Glarmester
hjælpe dig igennemen om- eller
Vores ”gulvfolk”
er specialuddannede
LadGulve
os hjælpe dig igennemen omLad os hjælpe dig igennemen om- eller
Vores ”gulvfolk” er specialuddannede
ny tilbygning. Vi samler de rigtige håndi lægning
og vedligehold af trægulve,
ny tilbygning. Vi samler de rigtige
t num
mer
ny tilbygning. Vi samler
dem
rigtige
håndi lægning og vedligehold af trægulve,
Service
Glasarbejde
værkere og styrer
byggeriet sikkert
og
linoleum og vinyl. Som noget nyt
værkere og styrer byggeriet sikker
Service
Glasarbejde
værkere og styrer byggeriet sikkert og
linoleum og vinyl. Som noget nyt
Vores
og stabile
service
Voresservicere
glarmester
kan
servicere og levere
”smertefrit”
rette tid og
pris.
Med enservicele
klarer
vi også gerne
”smertefrit” til rette tid og pris. Me
Et
nummer
Vorestil
faguddannede
ogfaguddannede
stabile
Vores
glarmester
kan
levere
løs
s
ninger!
rik Danevig
Clausog
Carlsen
Ulrik
Danevig
”smertefrit”
til
rette
tid
og
pris.
Med
en
klarer
vi
også
gerne
Ulrik Danevig
Carlsen har I kun en håndvær
klar
til opgaver
med lofter,
det
bedsteTotalløsning
inden
for glas.ForskelligeClaus
otalløsning
Totalløsning
totalløsning
har Ierkun
at lofter,
afslibning
og
totalløsning
personale
klarenpersonale
tilhåndværker
opgaverermed
det
bedste inden
for glas.Forskellige
Totalløsning
Totalløsning
totalløsning
har I kun en håndværker
at
afslibning
og
19
09
alle
løsninger!
letteogvægge,
vinduer og 71
døre,
termoglastype/lavenergiglas,
afskærm-samarbejde med nemlig
samarbejde
med nemlig
behandling
af gulve
lette vægge,
vinduer
døre,
termoglastype/lavenergiglas,
afskærmsamarbejde med nemlig
behandling af gulve
reparation
udhæng m.v.
ning
i brusenicher,
enkelt glas Vestfyns
i
Vestfyns
Tømrerforretning
Tømrerforretning
reparation
af udhæng
m.v. af
ning i brusenicher,
spejle,
enkelt glasspejle,
i
Vestfyns
Tømrerforretning
t
num
m
mer
64 og71
19
t
num
m
mer
kitruder
og meget
S
e
r
v
i
c
e
a
r
b
e
j
d
e
u
d
f
ø
r
e
s
f
o
r
kitruder
meget
mere.09
Ved
glas mere. Ved glas
Servicearbejde udføres fo
udskiftning vil lavenergiglas
private,
erhverv og kommune
udskiftning vil lavenergiglas
private, erhverv og
kommune
le løssninger!
le løssninger!
en fordel for varmeregningen
være en fordel forvære
varmeregningen
Din tryghed...
71 19 09
Andreas Vibe
Ole Dideriksen
Jens Reimer
71
19
09
Andreas Vibe
Ole Dideriksen
Jens Reimer
Service
Glarmester
Gulve
Service
Glarmester
Gulve
Service
Glasarbejde
Service
Service
Glasarbejde
VARMEVores faguddannede og stabile service
Vores glarmester kan servicere og levere
Vores faguddannede og stabile service
reparation af udhæng m.v.
Servicearbejde udføres for
private, erhverv og kommune

Andreas Vibe
Service
Lad os

ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen
Morten

Andreas Vibe
Service

PUMPER

Ole Dideriksen
Glarmester

Vores faguddannede og stabile service
personale er klar til opgaver med lofter,
personale er klar til opgaver med lofter,
lette vægge, vinduer og døre,
lette vægge, vinduer og døre,
reparation
af udhæng
m.v.
med
omtanke
reparation af udhæng m.v.
Servicearbejde udføres for
Servicearbejde udføres for
Vi monterer
og servicerer
private,
erhverv og kommune
private, erhverv og kommune
alle typer af varmepumper
Klimaanlæg, luft-luft,
Andreas Vibeog jordvarme
luft-vand

Vibe
e

Service

Vores glarmester kan servicere og levere
det bedste inden for glas.Forskellige
personale er klar til opgaver med lofter,
det bedste inden for glas.Forskellige
termoglastype/lavenergiglas, afskærmlette vægge, vinduer og døre,
termoglastype/lavenergiglas, afskærmning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
reparation af udhæng m.v.
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
Servicearbejde udføres for
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
private, erhverv og kommune
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen
være en fordel for varmeregningen

t num
mmer
t num
mmer
Ole
Dideriksen
le løssninger!
le løs
sGlarmester
ninger!
Ole Dideriksen
Glarmester
71
19
09
71 19 09

t num
mmer t num
mmer
le løssninger!le løssninger!
71 19 09 71 19 09
Industrivej 19 . 5550 Langeskov . Tlf. 71 99 95 00 . VARMEPUMPEFYN.DK
Varmepumpefyn.dk - 3 x 180 grå baggrund.indd 1

32

Jens Reimer
Gulve
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Andreas Jens
VibeReimer
Service Gulve

Jens Reimer
Gulve

Alt i elastiske fuger
Køkken/bad · Dører/vinduer
t num
mme
Gulve · Element · Dilatation le løssning
Fugeservice Fyn, Grønvangen
5550 Langeskov
Tlf.: 28 74 49 74
mail: fynfuger@gmail.com

71 19 0

UNIK
EKSPERTISE
INDENFOR 4 OMRÅDER LIGGER VI INDE
MED ENESTÅENDE KOMPETENCER.
Slibning – rundslibning og specielt slebne gevind, hvor man skal
til udlandet for at finde tilsvarende kunnen. Excentrisk- og profil-rundslibning beherskes også.
Plaststøbning med mange maskiner i flere størrelser, selvfølgelig
almindelig massestøbning, men også specialopgaver som
kræver erfaring og ideer. Derudover har vi udviklet et koncept hvor vi fra Cadmodel, kan lave prøvestøbning næste dag i
2-delte forme. Konceptet er tiltænkt prototyper hvor emner kan
afprøves i det rigtige materialer og i større antal.
5-akset fræsebearbejdning i alle fræsebare materialer. Vi kan
virkelig udnytte mulighederne ved 5 sidet- og simultan- fræsning
– vi vil gerne udfordres.
3D skanning fra pallestørrelse til nøjagtigheder under 0,01 mm.
Bruges til inspektion og ”reverse engineering”. Ved inspektion
lægges skan og 3D digital model sammen og man får et letoverskueligt farvelagt billede med no-go i blå-/rød+ og et go i

grøn. Mange kender problemet med at man har et emne, model
eller værktøj, men ingen 3D digital information. Vi kan omdanne
skannede artefakter til en triangel (STL-format) og en solid 3D
CAD-model – det kaldes reverse engineering.
Til at understøtte det hele har vi personel som har været pionerer i hele udviklingen fra de manuelle arbejdsgange til fuldt
digital udvikling, konstruktion og produktion. Som enhver god
værktøjs- og maskinfabrik har vi gode medarbejdere med
mange specialer. Selvfølgelig har vi også CNC-drejning, langdrejning, sænkgnist og trådgnistning.
Vi er stolte af vores fabrik og viser den gerne frem og ikke
mindst få en snak om de udfordringer du vil give os.
Kunne du se dig selv arbejde hos os og du kan byde ind med
noget – Så ring og lad os få en snak.

Odensevej 44 - 5550 Langeskov
Tlf. 65 95 20 65 - ztools.dk
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1-2-3
startup
VARMEPUMPEiværksæTTeri go psykiaTri
MED OMTANKE
1-2-3 startup
28 Ugeavisen svendborg
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Michael Thorbjørnsen
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og investere i en varmepumpe af høj
kvalitet, så tilbyder
Varmepumpe Fyn en
løsning, hvor der er
tænkt på alt.
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Alt tømrer- og snedkerarbejde

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

KVALITET FRA START TIL SLUT
Med venlig hilsen SØREN SKØTT

BYGNINGSSNEDKERIA/S

STOR RABAT i samarbejde med vores leverendører
Ellestedvej 24 - måre - 5853 Ørbæk
www.skott-vinduer.dk - tlf. 65 98 14 86
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Alt tømrer- og snedkerarbejde
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KVALITET FRA START TIL SLUT
Med venlig hilsen SØREN SKØTT

Longsvej 3 - 5300 Kerteminde
Tlf: 5174 7576 Mail: kbjerregaard@outlook.dk

Stenstrup – Tlf: 88 20 53 63 – www.maskin-fabrikken.dk
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KLÆDT PÅ TIL
SPECIAL-OPGAVER
Hjulene kører i topfart hos CFB Industri ApS,
der startede som en enkeltmandsvirksomhed,
men i dag tæller 13 ansatte – kodeordet er kvalitetsarbejde.

--Vores mål er ikke at være de billigste. Vores mål er at være de
bedste. Det er et motto, vi har kørt
med siden virksomhedens start,
og det har bragt os langt.
Sådan siger Christian Falk der er
indehaver af Ferritslev-virksomheden, CFB Industri ApS.
En virksomhed, der blandt andet
udfører professionel rør- og stålmontage.
Christian Falk startede ene mand
sit firma for syv år siden som et
iværksætterselskab, men i dag
tæller den populære og anerkendte virksomhed tretten ansatte. Og
årsagerne til firmaets succes er
mange. Nævnes kan blandt andet,
at firmaet løbende har investeret i
ny og moderne teknologi – eksempelvis råder virksomheden over
en plasmaskærer, der kan skære
op til 80 mm godstykkelse – men
også det faktum, at CFB Industri
ApS er klædt på til praktisk talt
alle specialopgaver, har vist sig at

være yderst populært hos en bred
vifte af virksomheder.
PERFEKTE LØSNINGER
--Vi søger altid den mest perfekte
løsning – ikke den billigste. For os
er kvalitetsarbejde og god kundeservice altafgørende, siger Christian Falk, der i dag glæder sig
over have gang i adskillige projekter samt en ordrebog, der ser mere
end fornuftig ud.
Skal man give nogle eksempler på
nogle af de opgavetyper CFB Industri ApS beskæftiger sig med
kunne det være: Stålindustri, rørog stålmontage, smedeservice på
fabrikker, fabriksombygninger,
drift og vedligehold.
Kigger man specifikt på firmaets
industridel, skal det nævnes at
smedeværkstedet fremstiller og
leverer mange typer af rør – og
stålkonstruktioner, store som
små. Det råder over certificerede
svejsere, som også har PED cer-

tifikat, således at der altid er garanti for kvalitetsarbejde.
CFB Industri ApS leverer eksempelvis også units monteret med
pumper og ventiler, ligesom fabrikken præfabrikerer rør hjemmefra eller bygger dem on-site.
FAGLIG HØJ SPARRING
I den forbindelse er det vigtigt at
nævne, at CFB Industri ApS er EN
1090-1 EXC3 og ISO 3834-3 certificeret, hvilket vil sige, at den må
levere stål til byggebranchen.

-Vi tilbyder i tæt samarbejde med
kunden at projektere opgaverne
fra idé til endelig design. Både
med faglig høj sparring på, hvordan opgaven bedst løses i form af
konstruktion og udførelse samt
fremstilling, levering og montering hos kunden.
- Mindre opgaver løser vi gerne
on-site, men kræver det mere, kan
vi tage det hjem på værkstedet og
leverer et flot og tilfredsstillende
resultat tilbage til kunden, understreger Christian Falk.
Elværksvej 2d,
5863 Ferritslev
Telefon: 88 44 78 44
www.cfbindustri.dk
info@cfbindustri.dk
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år under optagelserne. Det
skaber et sammenhold. Jeg
kan også huske med De
Grønne Slagtere fra 2003, der
var der omkring 40 statister
med fra Faaborg, og det blev
Faaborgs film.
På jeres hjemmeside skriver
i også, at en del af jeres arbejde er at fremme filmturismen.
Er der kommet noget ud af
det?
- Det er svært at skabe filmturisme med enkelte film. Vi
har desværre ikke en Harry
Potter eller en Ringenes Herre, men vi er i gang med et
projekt, som vi godt kan afsløre her. Vi har mange julekalendere, der er blevet lavet
på Fyn, og der kommer også
to julekalendere, som er i
produktion nu her, til henholdsvis Danmarks Radio og
TV2. Og med dem kan vi beKlaus Hansen var i vældig godt humør på den røde løber, hvor han blandt andet kunne af- gynde at samle noget, der kan
jde mellem FilmFyn og Destination Fyn.
bruges til turister. Derfor har
i lavet et samarbejde med
man
privat
der Destination
blev oprettet
i forskelnoære her. Der Er
Fyn med
ejere.
Desom
er glade
for deneller
syn- virksomsætter sig ned Firmaet,
og laver medidet, at vi er hed
lighed,
det er eforligsforhandlinger,
så lige
områder og
på drives
fyn, hvor
på det
kigskaber,
eftermen
tømrere,
der kan vemberja2020
indehaves
vn, så skue- også rart, at det kan mærkes får FilmFyn endnu flere pen- man har optaget julekalendeen bred vifte af
af Rasmus
på bundlinjen.
ge, så vi kan støtte
mere end Aamand
mme tilbage klare
re, og så skalog
der Nikolaj
laves en udåret og måske
stilling har
i Odense.
Så vi på
nen, hvis de
Hvad betyder de ekstra én tv-serie omNielsen,
der begge
mange
årsden
penge så for jer? Skal i så gå komme op på tre til fire tv- måde kan vi få noget mere
opgaver,
så
bør
man
overveje
erfaring
som
tømrere.
selv finan- ind i flere filmprojekter, eller serier.
turisme.
et fynboerne athvordan
man arbejde
Men foruden at der bliver
Og hvordan skal det foregå?
tage kan
kontakt
til Langeskovommunerne med de penge?
produceret alle de her film,
- Det skal både være i
virksomheden,
Tømrerfirmaet
-Ja,
og
vi
glæder
os over, at have
penge i at la- Når kommunerne med hvad får borgerne så ud af al Odense, hvor vi forhåbentligt
Aamand
&såNielsen
ApS
virkeligt
Tilmuseumsudstilling
daglig assiste- på
12 kroner,
er det som
en den filmproduktion
på Fyn?travlt.
får en
enkelt, det forudsætning for, at staten
- Der er jo altid den ople- Møntergården, men også de
i forbindel- støtter med ydereligere 24 velse, at wow, vi er en del af forskellige steder på Fyn, som
årsrapport. millioner kroner. Det bety- noget større, det er vores film. har været hovedlocation for
mmer med der, at vi på spillefilmsområ- Jeg ved, at der i Ebberup blev julekalenderne. Idéen er, at
det giver 47 det skal støtte mellem seks og skabt nye forbindelser mel- man skal kunne bruge det
i den anden ni film om året, og så nogle lem borgerne, da man lavede året rundt, men gøre noget
g også mær- dokumentarfilm. Og så håber tv-serien Fred til Lands, for- særligt ud af det i forbindelse
dt ved vores vi jo, at når kulturministeriet di byen lukkede ned i et halvt med julemarkeder.

Rasmus Aamand og
Nikolaj Nielsen har
forrygende travlt
i deres firma,
Tømrerfirmaet
Aamand & Nielsen
ApS, der så dagens
lys i november 2020

rer vi andre tømrerfirmaer, mens
vi om aftenen og i weekenderne
laver jobs for private, fortæller
Rasmus Aamand og tilføjer:
--Og så skal det nævnes, at vi altid
gør en ære ud af at levere professionelt kvalitetsarbejde,

Tømrerfirmaet Aamand & Nielsen ApS

samt at den personlige og tætte
kundekontakt er meget vigtig i
vores firma. Vi kan klare langt de
fleste opgaver inden for tømrerfaget, så jeg kan anbefale såvel private som virksomheder til at tage
kontakt til os, hvis de har opgaver,
der skal udføres professionelt.

Røjrupvej 34 · 5550 Langeskov
Tlf.: 28765434 · tfraann@gmail.com
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Café
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støt
Fonden
Skovhave
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arbejde
for unge
voksne
med au
tisme!

LAD OS FORKÆLE DIG
OG DINE KOLLEGAER!

le

itte

Café Væredygtig laver velsmagende,
lækker frokost til medarbejderne i
Svendborgs virksomheder.

95,-

20,-

045,-

Mad, der gør glad - og mad for enhver smag og mave!
Ring til Line på tlf. 5458-0434
og hør, hvad vi kan tilbyde jer!

JESSENS MOLE 11 - 5700 SVENDBORG - TLF 5458-0434

er:
10-20
10-20
10-20

FONDEN

info@aeroeeksperimentet.dk
SKOVHAVEN
WWW.SKOVHAVEN-FYN.DK

WWW.ÆRØEKSPERIMENTET.DK

HARREBEK ARKITEKTER A/S - www.harrebek.dk
skitsering/projektering/bygherrerådgivning/byggeledelse/fagtilsyn m.m.
Harrebek Arkitekter A/S - Gammel Torv 2 - DK 5800 Nyborg - tlf +45 6531 1618
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MALERMESTER MED
STOR SUCCES
Loan Huynh, der oprindeligt kom til landet som
bådflygtning, udvider nu sin virksomhed med
yderligere to Flügger farver butikker.

--Jeg elsker mit job og arbejder
syv dage om ugen. Kun fordi jeg
har en fantastisk familie, der støtter mig, kan det lade sig gøre.
Sådan siger malermester Loan
Huynh, efter han for nylig åbnede en malerforretning i Nyborg

i samarbejde med Flügger Farver
og i de kommende måneder vil
åbne nye butikker i Kerteminde og
Ringe.
Loan Huynh kom oprindeligt til
Danmark som 10-årig bådflygtning uden nogen familie overhovedet, men i de sidste 30 år har

Malermester Loan Huynh
Flügger Farver

han arbejdet som maler og bygningsmaler med mange forskellige opgaver.
--Mit firma tæller i dag 6 ansatte
og vi maler og tapetserer for både
private og erhverv, og vi er altid
omhyggelig med vores arbejde.
Vi holder til i Langeskov, men har

også kunder i bl.a. i Nyborg, Ringe og Munkebo samt på resten af
Fyn, siger Loan Huynh og tilføjer:
--Vi går meget op i kvalitet og god
kundeservice og samtidig overholder vi altid vores aftaler. Derfor
kan kunderne trygt vælge et samarbejde med os.

Odensevej 32 · 5550 Langeskov. · Telefon: 21 73 43 25
www.malermester-fyn.dk · loan-huynh@stofanet.dk

Her er kvalitet og service i højsædet
Duften af vinyl og god stemning er det første du møder,
når du træder ind af døren hos Trimcar i Aarup.
I kundemodtagelsen bydes du
velkommen af det unge team, der
har specialiseret sig i solfilm og
folieindpakning og flere tusinde
bilister besøger hvert år firmaet,
der sætter en ære i at efterleve
sloganet:
“Oplevelsen er din, kvaliteten er
vores”.
- Det forpligter naturligvis og
hver dag arbejder vi målrettet på
at gøre en forskel. Vi udfører omkring 2.000 solfilmmonteringer
om året samt et kraftigt voksende
antal folieindpakninger. Med 13
års erfaring og utallige monteringer bag os, er vi nu en af de mest
anerkendte virksomheder i vores
branche, fortæller firmaindehaver
Simon Pedersen.

Han forklarer endvidere, at kunder som Land Rover og Jaguar
Danmark, samt flere andre store
bilhuse og forhandlere af prestige
biler benytter Trimcar som deres
leverandør.
- Hovedparten af vores opgaver er
solfilm til personbiler. Solfilm har
en effektiv effekt mod solvarme.
Faktisk kan solfilm reducere varmeindfald med op til 58%. Ved et
behageligt indeklima højnes komforten og køreglæden, og det er
vores helt klare opfattelse, at flere
og flere i bilbranchen har indset,
at solfilm er med til at øge bilens
brugsværdi, oplyser Simon Pedersen. Solfilm monteres på bilforhandlerens adresse, inden den nye
bil udleveres til kunden.

Trimcar tilbyder også komplet
folieindpakning af biler, og der
benyttes altid kvalitetsfolier fra
anerkendte leverandører.
- Foliering af bilen er både en effektiv lakbeskyttelse og en god
mulighed for at personliggøre
bilen med en speciel farve eller
udtryk. Vi monterer også bilreklamer, og det er en oplagt mulighed
for at opnå maksimal synlighed.
Med en flot bildekoration forvandles din firmabil til en kørende reklamesøjle.
Vi tilbyder den komplette løsning
fra design til færdigt produkt, understreger Simon Pedersen.

TRIMCAR SOLFILM

Indre Ringvej 17 – 5560 Aarup – Tlf.: 9310 9090 Mail: trimcar@mail.dk – www.trimcar.dk
37

der afgjort kan køre et generationsskifte, så den er til overtage.

VI ØNSKER JO BARE
AT ALLE TRIVES

kan man også både sende og
hente pakker, og det er gennem
Post Nord, GLS og DAO. Det er
en industri i vækst, da hele nethandelen er i voldsom stigning.

- løsninger til bolig og erhver
Spar har øget medarbejderstaben, så der nu er 18 ansatte, og
der er kommet ekstra mandskab
i delikatesse afdelingen, der
har stor fremgang i det daglige.
Her tilbydes kunderne alt fra
håndmadder, smørrebrød, lune
dagligretter, anretninger, pålægsfade og så har de mad ud af
huset som f.eks. højreb med flødekartofler.

Vareudbringning
og bus til butikken
Fra butikken leveres også varer
ud til pensionister og institutioner i området samt andre, der
gerne vil have bragt varerne, - og
det gør Spar i hele kommunen.

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Lokal
og dialog
vetkunderne
købmandsvirksomhed, der i
Spar´sforankring
flytning gav
både med
er kodeordene for Spar-købmanden
dag drives af ægteparret Ingrid
øget omsætning og
Benjamin Rosengren, der har stor
succes
& Eggert
Christiansen, som er
større
tredje generation. Planerne om
med
sinmedarbejderstab
virksomhed i Munkebo

Vi er ikke begrænset på et sortiment, - men det kunderne gerne
vil have og det delikatessen kan
lave.
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har siden
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har
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det var
først nu, men
at den
er
sagt,
så er måden,
hvorpå
detgod
gøtige
lejlighed
bød sig,
og med
res,
en altafgørende
faktor.
planlægning
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ikkeenkonkurrere
på at
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ogvære
den
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men morgen.
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dialog med
kunderne,var
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Voresi god
tidligere
placering
lytte
deres ønsker.
gangei
ikke til
tidsaktuel,
den Nogle
lå forkert
bestiller
vi varer
hjem, der måske
forhold til
byudviklingen,
siger
ikke
er Christiansen.
den bedste forretning.
Til
Eggert
Vi har haft
gengæld
det kunderne,
atda
de
området viser
her i tankerne
før, og
har
indflydelse
og
at
vi
lytter
til
dedet så blev muligt, så slog vi til,
res ønsker, siger Benjamin Rosen-

Hver onsdag har vi en taxabus,
der kører rundt i området for at
hente kunder til butikken for at
handle. Det er en ordning vi har
haft de sidste 20 år, og de der
benytter den er meget glade for
kurs
hosdet
indehaveren
af Spar
Mundet, og
gælder også
kunder,
kebo,
mærkererman
også i det lokale
der måske
gangbesværet
elforeningsliv.
ler lignende. På denne dag har
--Ja,
vi sponsorer
bådepersonale
bold- og
vi udover
vores eget
bowling-klubben,
ligesom
vi hjælogså kundehjælpere
til rådighed
per
en borgergruppe,
der ekstra
gør alt
for dem
som har brug den
for
at på
skabe
en indkøb.
god stemning her i
hånd
deres
byen. Vi har også afholdt grisefester, der har været meget populære
blandt byens borgere. For når alt
kommer til alt, ønsker vi jo bare at
alle trives, understreger Benjamin
Rosengren.

Spar Munkebo · Bycentret 208 · 5330 Munkebo
Tlf.: 22574815 · www.sparmunkebo.dk · Mail: 0502047@spar.dk

- løsninger til bolig og erhverv!
Klassisk
KEVI kontorstol,
designet af
Jørgen Rasmussen 1958.
Polstring i Kvadrat stof:
Re-Wool , som består af
45 % genbrugsuld,

Montana
Montana
Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Reoler
+ borde
+ +stole
fantasi…
Reoler
+ borde
stole ++ fantasi
...
- lad–os
med
netop
ladhjælpe
os hjælpe
med
netopdin
din kombination!
kombination!

Og fås i mange
smagfulde farver

KAMPAGNEPRIS
5995,-

Montana
Åbningstider: Man- tors.Normalpris
kl. 10.00
· stole
Fredagfantasi…
kl. 10.00 - 19.00
7.440
incl.+moms
Reoler
+- 17.30
borde
Reoler
+ borde
+ stole ++ fantasi
...
9.30 -kl.
1.
lørdag
i netop
md.
kl.
9.30
- kl.
15.00
Åbningstider:Lørdag
Man-kl.tors.
10.00
- 17.30
· Fredag
10.00 - 19
-14.00
lad
med
din
kombination!
–os
lad·hjælpe
os hjælpe
med
netop
din
kombination!
Montana

Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00

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

38

ENORM INTERESSE FOR NY EL-VAREBIL
Lanceringen af det kinesiske bilmærke MAXUS
nye el-varebil, E-DELIVER 3
og E-DELIVER 9
har givet stor travlhed
hos Revninge Autoværksted
ApS, der er eneleverandør
på Fyn.

I en tid med stort fokus på grøn
energi er det ikke uventet, at virksomhederne hele tiden holder øje
med tiltag, der kan forbedre deres
grønne profil. Og et af de steder,
hvor den markant interesse for
tiden giver øget travlhed er i Kerteminde-virksomheden, Revninge
Autoværksted ApS. Firmaet er
nemlig eneforhandler af det populære kinesiske bilmærke MAXUS,
der for nylig har lanceret en ny
velvoksen eldrevet varebil.

--Ja, MAXUS E-DELIVER 9 er
netop landet i Danmark, og jeg
kan kun sige, at interessen fra
virksomhederne er enorm. Jeg har
pt flere daglige møder med håndværkere og andre repræsentanter
fra cvr-registrerede firmaer, fortæller Revninge Autoværksted
ApS’s salgsrådgiver, Søren Larsen.
-Dels handler det om, at det bliver
et større og større krav i samfundet, at firmaerne har en synlig

grøn profil – dels at Maxus har
haft stor succes med både elektriske person- og varebiler på det
nordiske marked de sidste par år,
og har været en salgsvinder på flere markeder, understreger salgsrådgiveren.
MAXUS E-DELIVER 9 er tilgængelig i to forskellige størrelser:
9,7 m³ og 11 m³. Vælger man 11 m³
varerum har man mulighed for
tre forskellige batteripakker (72

Revninge Autoværksted ApS

kWh og 88,55 kWh). Vælger man
derimod 9,7 m³ varerum har man
mulighed for to forskellige batteripakker (72 kWh og 88,55 kWh).
--Ja, det er en stor varebil, der leveres med et moderne og stilrent
udseende, et højt komfortniveau
og en imponerende sikkerhedspakke. Prisen vil ligge på omkring
474.900,- kroner, oplyser Søren
Larsen.

Revninge Bygade 21, Revninge
5300 Kerteminde · Telefon: 44228836 (salg)
www.revningeauto.dk · salg@revningeauto.dk
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NY ERHVERVSAFDELING
I SVENDBORG
Davidsen er en lokalforankret virksomhed med salgssteder over hele
Danmark. Gennem mere end 75 år har vi levet af godt købmandskab samt
høj service og udviklet forretningen gennem dialogen med vores kunder.
Vi arbejder ihærdigt for at gøre kundernes hverdag lettere og
hele tiden skabe nogetAalborg
nyt og spændende, der forbedrer
oplevelsen og styrker samarbejdet. Vi har et bredt sortiment
og Fyns bedste logistik indenfor levering af byggematerialer.

Nuuk

Vi glæder os til at møde jer i vores nye erhvervsafdeling på
Grønnemosevej 26 eller online på www.davidsen.as

Aarhus

Nr. Nebel

Billund

Grindsted
Brørup

Venslev

Vejle

Albertslund
Fredericia

Vejen

Karlslunde
Kolding
Haderslev

Odense

Ringsted
Langeskov

Vojens
Toftlund
Rødekro

Svendborg

Høruphav

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

WWW.DAVIDSEN.AS

ALT TIL BYGGERI

