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FOCUS på Ny Assens

Udsendes til virksomheder på Fyn 
og i Trekantområdet.

Ny Assens Skibsværft:

Med fuld fart på udviklingen 
Side 9

Side 19

Vedstaarup Teglværk A/S

www.vedstaarup.dk · info@vedstaarup.dk

Tlf. 64 79 13 99
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Spodsbjerg Maskinværksted Side 4

Ophold med mere end udsigt
Side 5

Choise Coaching Side 4

Gl. Brydegaard Side 6

BROEN Side 20

Fyns Pumpe- og Brøndservice Side 25

TEMA: Smedebranchen/Coaching
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DIN EL KONTAKT i det vestfynske
Flere års erfaring i branchen

Følg strømmen og ring på 25 54 66 74 – og skab en god kontakt

Ved Aut. El-installatør Carsten Eriksen

Tlf. 25 54 66 74

Rosenvænget 7 · 5620 Glamsbjerg

E-mail: carsten@allround-elservice.dk · www.allround-elservice.dk
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Lærketræ · Douglas · Egetræ til bindingsværk m.m.
- Robinie (Akacie) import af dette gode træ til legepladser 
og andre krævende udendørsopgaver
Levering over hele landet
Åbningstider: Efter aftale på tlf. 62 25 18 28
Langgade 38, 5874 Hesselager
www.laerketrae.dk
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Hans Egedes Vej 8 - 5210 Odense NV
Tlf.: 70 20 60 95 - Fax: 70 20 60 99

E-mail: post@guldfeldt.com
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Choice Coaching 
– dit liv – dit valg…

Det kan handle om omsæt-
ningsforøgelse, forandrings-
processer, forbedring af servi-
ceniveauet over for kunderne, 
samarbejde mellem afdelinger, 
fælles værdisæt, indførelse af 
vision og mission for fi rmaet 
etc. Uanset emnet handler 
det om, at virksomheden op-
lever, at de opnår konkrete 
resultater med coachingen, 

Choice Coaching · Forskerparken 10 · 5230 Odense M · Tlf 22 26 47 44 · birgitte@choicecoaching.dk · www.choicecoaching.dk

så investeringen er godt givet 
ud”, siger indehaver Birgitte 
Kjeldsen engageret. 

Nye ressourcer og 
udviklingsmuligheder

”Team Coaching er et suve-
rænt redskab til at sikre, at 
alle samarbejder om at nå et 
mål og dermed kommer om-
bord i processen. Det er vig-
tigt, at medarbejderne oplever, 
at de kan påvirke HVORDAN 
målet nås – at den indsats de 
yder, gør en forskel i forhold 
til at nå målet. Det skaber 
engagement og arbejdsglæde, 
og medarbejderne bliver mo-

tiverede. I løbet af teamcoa-
chingen lærer medarbejderne 
hinanden at kende på en ny 
måde, og de fi nder ud af, hvor-
dan de kan hjælpe hinanden 
i hverdagen. De opdager nye 
ressourcer og udviklingsmu-
ligheder hos sig selv og hinan-
den, og når gruppen herefter 
samarbejder om, hvordan må-
let kan nås, føler de ejerskab 
og ansvar”. 

Det skal være sjovt 
at gå på arbejde

”I dag gælder det for virksom-
hederne om at holde på folk. 
Dygtige og erfarne medarbej-

dere kan hurtigt blive head-
huntet af konkurrenterne, og 
det er dyrt at ansætte og op-
lære nye medarbejdere. Fag-
lige udfordringer er en vigtig 
faktor – det skal være sjovt at 
gå på arbejde. Medarbejderne 
skal have chancen for at opleve 
virksomheden som et forum, 
hvor drømme, ambitioner og 
ønsker kan realiseres. Med 
coaching kan man udvikle en 
virksomheds samlede ressour-
cer og lade arbejdsglæde og 
udvikling sætte dagsordenen 
– til glæde for både medarbej-
dere og virksomhed”, slutter 
Birgitte Kjeldsen.

”Choice Coachings primære aktivitet er at hjælpe virksomhederne med 
at sætte nogle mål og nå dem

Fleksibelt maskinværksted 
på Langeland

Spodsbjerg Maskinværksted 
udfører svejse- og mindre 
konstruktionsopgaver i alu-
minium, rustfrit stål og al-
mindeligt jern. ”Mit speciale 
er udarbejdelse af individuelle 
løsninger målrettet den en-
kelte kundes behov”, fortæller 
indehaver Mikael Jensen. 
”Jeg er meget fl eksibel, når 
det gælder løsningsmodeller. 

Spodsbjergvej 293
5900 Rudkøbing
Tlf. 20 21 21 39

spodsbjergmaskin@mail.dk
www.spodsbjergmaskin.dk

Typisk arbejder jeg på basis 
af kundens tegning, men jeg 
kan lige så vel – i samarbejde 
med kunden – fi nde frem til 
den mest optimale løsning på 
opgaven.” 

Vidtspændende fi rma 
– voksende kundekreds

Fra starten af 2006 har Mi-
kael Jensen løst en række 
forskellige opgaver over hele 
landet for Freelance-smedene, 
der er et netværk af selvstæn-
dige erhvervsdrivende. ”Par-
ralelt hermed etablerede jeg 
Spodsbjerg Maskinværksted 
og servicerede min voksende 
kundekreds på Langeland”, 
beretter Mikael Jensen. ”Fra 
januar 2007 har jeg arbej-
det fuldtids i fi rmaet, der 
råder over alt det nødvendige 
maskineri samt et bredt ud-
valg af håndværktøj. Min 
kundegruppe består af pri-

vate samt mindre og mellem-
store virksomheder. Spods bjerg 
Maskinværksted spænder fra 
gelændere og trapper til frem-
stilling og montering af beslag 
til maritimt brug samt større 
opgaver, som løses på eget 
værksted eller ude hos kun-
den. Tjek hjemmesiden – ring 
og hør nærmere.”

Indehaver Mikael 
Jensen blev i 2003 
udlært som skibs-
mekaniker fra 
rederiet Dannebrog. I 
2005 etablerede han 
Spodsbjerg Maskin-
værksted, hvor han i 
dag arbejder på
fuld tid



Det kendte konference-
hotel Gl. Avernæs ejes 
af Danmarks Lærerfor-
ening og er en markant 
medspiller i lance-
ringen af koncernens 
nye brand SINATUR, 
der introduceredes 
i januar 2007 og 
omfatter 5 hoteller 
fordelt over hele 
landet  

”Det har på én gang været 
en spændende, tidskrævende 
og meget tilfredsstillende ud-
fordring at starte SINATUR-
konceptet op”, fortæller hotel-
direktør Morten Grimsgaard. 
”Og at dømme efter besøgs-
tallet og den store interesse i 
offentligheden, har vi fat i et 
gennemslagskraftigt brand.”

Unik natur 
og beliggenhed

”Den primære fællesnævner 
bag SINATUR-konceptet er 
smukke naturomgivelser, og 
her er vores forudsætninger 
optimale. I kraft af en unik 
landskabsmæssig beliggen-
hed er Gl. Avernæs nærmest 
omgivet af hav. Sammen med 
parken og den nærliggende 
skov byder hotellets strande 
på et utal af indtryk, aktivite-
ter og rekreative muligheder. 
Det er bogstaveligt talt umu-
ligt overhovedet at besøge Gl. 
Avernæs uden på et eller an-
det tidspunkt at måtte dvæle 
ved stedets smukke natur. 
Endelig udsender SINATUR-
brandet – udover den moderne 
reference til naturen – et godt 
gammeldags troværdigheds-
signal, idet en signatur jo er 
udtryk for noget, man kan stå 
ved.”

Fokus på helheden

Lokalt går Gl. Avernæs un-
der navnet ”Slottet”. Hotellets 
indre udstråler da også en på 
én gang en afslappet, stilfuld 
og næsten privat atmosfære, 
hvor gæsterne umiddelbart 
føler sig hjemme. Med sin sto-
re stemningsmæssige spænd-
vidde fra rum til rum præges 

Helnæsvej 9
5631 Ebberup 
Tlf. 63 73 73 73
glavernaes@sinatur.dk
www.gl-avernaes.dk

Gl. Avernæs i modsætning 
til langt de fl este hoteller i 
samme høje klasse af intimi-
tet og klarhed. ”Vi rummer 
både patina og modernitet og 
fokuserer samtidig meget på 
at fremstå som en sammen-
hængende helhed”, siger Mor-
ten Grimsgaard. ”Det betyder, 
at man – uanset om man del-
tager i et selskab på 10 eller 
50 personer – altid vil kunne 
fi nde en hyggekrog i en stue, 
der falder i ens smag.” 

Nyt & gammelt i skøn 
forening

På Gl. Avernæs mødes nyt 
og gammelt i skøn forening. 
Indvendigt er hele hotellet 
omfattet af trådløst netværk, 
ligesom samtlige værelser er 
nyrenoverede i 2006 – og hvem 
ved? Det næste bliver måske 
trådløs opkobling i park og på 
strand? Fortiden repræsente-
res af hovedbygningen, mens 
nu- og fremtiden slår igennem 
i de lyse, venlige konference- 
og mødelokaler, der matcher 
ethvert tænkeligt krav m.h.t. 
tekniske installationer som 
pc’er, projektor, lærred osv.  

Uanede muligheder

”Ideudvikling, coaching og 
teambuilding er ideelle akti-
viteter i vores regi. Teambuil-
ding kan være mange ting 
– fra fysisk krævende udfol-
delser på havet eller i skoven 
til guidede ture i parken med 
en naturvejleder. Kombinatio-
nen af golf og ølsmagning har 
også vist sig at være en stor 
succes. I øvrigt er Gl. Aver-
næs’ køkken klassisk dansk, 
fransk og italiensk inspireret. 
Vi har fokus på gode fynske 
råvarer som asparges, rabar-
ber og lammekød. Ved aktivt 
at bruge vores unikke omgi-
velser giver vi folk en masse 
ekstra oplevelser med hjem i 
bagagen. Gl. Avernæs ligger 
centralt placeret i kongeriget, 
og gæsterne kommer fra nær 
og fjern. Rundt regnet er der 
kun to timers transporttid 
til København og Aarhus. Vi 
byder på uanede muligheder 
– kun fantasien sætter græn-
ser.” 

ERHVERV FYN
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SINATUR Gl. Avernæs
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Nyt glashus i Odense

Proffglas ApS åbnede 1. april nyt glaslager med drive-in i Odense S

Meier Profi l & Glas a.s. har i fl ere år solgt termoglas efter mål til de fynske 
håndværkere, men på grund af pladsmangel har man etableret et nyt fi rma, 
Proffglas ApS på Energivej 4 i Odense S (bag ved Tæppeland), hvor der i et 
nyt drive-in center ekspederes alle typer glas.

Afdelingen er suppleret med håndværkerafdeling inden for værktøj og 
følgemateriale til glasmontering.

Den nye afdeling deler domicil med Fyns Trykluft Værktøj og Maskiner, som 
ligeledes på grund af pladsmangel har udvidet til 1600 m2 værktøjsbutik.

Aksel Aaquist er daglig leder af Proffglas ApS og 
yderligere 2 nyansatte chauffører leverer glas på hele Fyn

Yderligere oplysninger Aksel Aaquist 66 10 12 80

Kursuscenter, 
hotel og restaurant

Siden Connie Øster-
gaard i 2005 overtog 
Gl. Brydegaard, har 
stedets hovedaktivi-
teter været kursus-, 
hotel og restaurations-
virksomhed. Der bliver 
dog også plads til 
turistbesøg og fester 
– både i privat og 
fi rma mæssigt regi

”Gl. Brydegaard er et mange-
sidigt etablissement”, beretter 
den travle indehaver Connie 
Østergaard. ”Først og frem-
mest driver vi et kursuscenter 
og hotel med 21 værelser i na-

 · Helnæsvej 4 · 5683 Hårby · Tlf. 64 77 14 75 · info@gammelbrydegaard.dk · www.gammelbrydegaard.dk

turskønne omgivelser. Vores 
specielle trademark er sam-
mensat af lige dele charme, 
imødekommenhed og hygge 
kombineret med professionel-
le kursusfaciliteter midt i den 
sydfynske natur.” 

A la Carte fra kl. 17

”1. juli har vi sæsonpremiere 
på vores a la carte restaurant, 
der frem til d. 30. august har 
åbent alle dage fra kl. 17. Sid-
ste år valgte vi at fokusere på 
kombinationen af Weber grill 
og buffet, og i år har vi tænkt 
os at introducere en fast menu 
alle ugens dage – eventuelt 
suppleret af en lækker buffet.” 

Farverigt, 
internationalt køkken

”Inspirationen går i retning af 

en god og rigelig hovedret med 
udsøgt salat og valgfri des-
sert. Gl. Brydegaards køkken 
er farverigt og naturligt inspi-
reret af de moderne interna-
tionale tendenser, som vi bl.a. 
har set fungere i praksis via 
studieophold i New Zealand. 
I lighed med mange restau-
ranter ”down under” ligger 
Gl. Brydegaard lidt afsides. 
Beliggenheden har dog aldrig 
været noget problem for os, 
idet vi netop i kraft af vores 
geografi ske placering byder 
på en række specielle kulina-
riske oplevelser i samklang 
med den natur, der omgiver 
os. Naturen er en del af kon-
ceptet, og vores gæster opar-
bejder ofte en god og sund ap-
petit ved at gå en god lang tur 
på den nærliggende strand.” 
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Barløseborg baner op
til gode golfoplevelser

At være iværksætter og rea-
lisere sine drømme kan være 
en ressourcekrævende proces, 
som kan tage sin tid. Det kan 
Niels Haustrup, som oprin-
delig har drevet landbrug på 
Barløseborg, tale med om.
– Det har taget fem år at nå 
hertil, hvor vi er i dag. Men 
nu er der tilbagelagt et godt 
stykke vej, og vi har tro på, 
at det her er det helt rigtige, 
lyder det fra den entusiasti-
ske iværksætter, som i øvrigt 
allerede som seksårig stiftede 
bekendtskab med golfspillet.
– Der er sket meget indenfor 
området, golf er ikke længere 
forbeholdt en elite. Spillet har 
fået en vis bredde, og mange 
fl ere har fået øjnene op for de 
positive aspekter, som følger 
med spillet, fortæller Niels 
Haustrup.

Golf Company Days

Et smukt, varierende land-
skab på 65 ha  af Barløse-
borgs jorder udgør tilsammen 
golfbanen, som er placeret 
mellem to skove af høje løv-

træer. Banen gennemskæres 
af en rislende bæk, ligesom 
den snor sig ind imellem fl otte 
søer. Og oven i det er en green 
placeret på en ø, hvilket gør 
den spillemæssige oplevelse 
til en udfordring ud over det 
sædvanlige. Perfekte rammer 
for udøvere på alle niveauer, 
enkeltspillere som grupper. 
Med hensyn til sidstnævnte 
pointerer Niels Haustrup:
– Vi har de ideelle forhold for 
ethvert fi rma-arrangement. 
Og med Company Day kan 
kolleger, kunder og leveran-
dører igennem golfsporten og 
den herlige natur komme end-
nu tættere på hinanden. Sam-
tidig er vi i stand til at tilbyde 
individuelle løsninger, lige fra 
en startpakke med velkomst 
og briefi ng, planlægning af 
match, udfyldelse af scorekort 
osv. og til specielle ønsker, som 
måske kan være pro-træning, 
indkøb af præmier og over-
rækkelse af disse. Ligeledes 
er der også Company Day på 
Pay & Play banen.
Niels Haustrup pointerer 

igen, at alt kan justeres efter 
behov. For eksempel er der 
Company Day for uøvede, som 
består af fællestræning med 
stedets pro, hvorefter der er 
konkurrence på indspilsgreen 
og afslutning på en 18 huls 
puttingmatch. Et arrangement 
for 6-12 personer med en va-
righed af ca. 2,5 timer.
Barløseborg kan opfylde et-
hvert arrangement for grup-
per i størrelsen fra 8 til 80 
personer.

Cafe Tee Time

Niels Haustrup har endvidere 
en intention om at forene golf og 
turisme i de skønne omgivelser 
på Barløseborg. Derfor bliver 
der også udlejning af værelser 
på stedet – Bed & Breakfast 
– ligesom der med åbningen 
af Cafe Tee Time også bliver 
åbent for folk udefra.
Det bliver hustruen, Ann Hau-
strup, der bliver den ansvar-
lige for cafeen, som nok skal 
blive populær hos gæsterne.
– Enkle retter vil dominere 
menukortet, men det basiske 

vil være optimalt. Der vil ude-
lukkende blive serveret hjem-
melavede produkter, og det vil 
være lige fra agurkesalaten 
og op til de tungere ting. Som 
eksempel vil vi arrangere ret-
ter fra grill med årstidens til-
behør. Der vil dog også være 
mulighed for frokostarrange-
menter med sild osv. Og alt 
sammen til moderate priser, 
pointerer Ann Haustrup, som 
også kan fortælle, at det bli-
ver Theis’ Vine, der vil blive 
at fi nde på vinkortet.
Barløseborg, der har været 
i Niels Haustrups eje siden 
1990, beskæftiger udover ham 
selv og hustruen 6 personer til 
at passe og pleje de attraktive 
baner i den smukke, vestfyn-
ske natur.

Det er et år siden, at Barløseborg Golfbane tog en ni-hullers kortbane i brug. Nu tredobles der 
med åbningen af en 18-hullers bane den 16. juni. Og samtidig åbner stedets nye attraktion, 
Cafe Tee Time, som sammen med stedets øvrige fysiske faciliteter og smukke natur vil danne 
perfekte rammer for at tilfredsstille krop og sjæl samt smagsløgene

Skovvangsvej 47
Barløse · 5610 Assens 
Tlf. 64 79 12 24
bbgolf.dk

Ægteparret på Terrassen med 
bygningen i baggrunden, hvor 
Café Tee Time den 16. juni åbner.

I lige så smukke omgivelser som 
resten af banen, ligger denne 
ø-green, der nok vil blive noget af 
en golfmæssig udfordring.
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ERHVERV FYN

8 · ERHVERV FYN JUNI 2007

Det sker i Erhvervsklub Vestfyn 
– det vestfynske erhvervslederforum!

●  Tirsdag den 18. september 2007 kl. 17.00-20.00
 Besøg på Montana A/S, Haarby, med fokus på   
 LEAN.

●  Tirsdag den 20. november 2007 kl. 17.00-20.00
 Den oplevelsesøkonomiske udfordring for 
 virksomhederne
 Indlæg ved lektor Per Østergaard, SDU Odense.
 Arrangementet foregår på Vestfyns Handelsskole
 Niels Kjærbyes vej 9, Assens.

Bliv medlem – Join the Club

Kontakt Henrik Pabst, sekretariatet ved, Erhvervsklub 
Vestfyn, for yderligere information. Ring på 63 71 16 23
eller brug mailadressen: hpa@vestfyns.dk

Vel mødt i Erhvervsklub Vestfyn!

Rytterkasernen 21, 5100 Odense C. Tlf. 66 11 95 00. E-mail: ey.odense@dk.ey.com

www.ey.com/dk

Plads til vækst
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Travlhed i fynsk industri

”I øjeblikket har vi bl.a. travlt 
med opbygningen af en fl ek-
sibel maskintrailer, der både 
kan bruges til transport af 
maskiner og biler samt di-
verse former for almindeligt 
pallegods”, fortæller værksfø-
rer Lars Sørensen. ”Gennem 
det sidste halve år har vi le-
veret svejsearbejde m.m. til 
fi rmaet Cabinplant i Haarby, 
der fremstiller diverse for-
mer for maskineri til den in-
ternationale fødevareindustri. 
Der udover arbejder vi intenst 
med opbygningen af en række 
tankanlæg og blender-siloer 
til fi rmaet Dan Blend A/S fra 
Ebberup, hvis hovedaktivitet 
er blanding af produkter til 
brug i levnedsmiddelindu-
strien.”

EP Industri og Marine Service · Dalvænget 10 · 5610 Assens · Tlf. 64 71 55 58 · www.ep-assens.dk

EP Industri & Marine Service løser opgaver i Danmark og det meste af verden. 
Firmaets godt og vel 60 veluddannede og fl eksible medarbejdere er netop nu inde i en hektisk 
periode. Der er travlhed i industrien

Fremstilling af aluminiums 
a-ramme til katamaran
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Ny Assens Skibsværft
– med fuld fart på udviklingen
Fra 2006 til i dag har 
Ny Assens Skibsværft 
udvidet sin vifte af 
kompetencer betyde-
ligt. Værftet står midt 
i en større renove-
ringsfase, som varer 
året ud, og er i dag en 
kompetencemæssigt 
meget vidtspændende 
enhed

”Jeg overtog værftet i maj 
2006 og er meget glad for at 
kunne sige, at vi her på Ny 
Assens Skibsværft har haft 
en helt forrygende startsæ-
son, smiler direktør Erling 
Pedersen. ”Vores dygtige og 
topmotiverede medarbejder-
stab har ydet en førsteklasses 
indsats, og den første sæsons 
forløb er et særdeles positivt 
pejlemærke, når det gælder 
fremtidsudsigterne på marke-
det. Vi tror vi på fremtiden, og 
har da heller ikke tøvet med 
at springe på udviklingsvog-
nen.”

Fra havarier til renovering 
af havneanlæg 

Ny Assens Skibsværft kan 
håndtere enhver tænkelig 
værftsopgave i egne dokker. 
”Vi er på forkant med den 
nyeste udvikling på området 
og er på den måde en moderne 
eksponent for lokalområdets 
stolte traditioner indenfor 

Ny Assens Skibsværft · Sønder Havnevej 2 · 5610 Assens 
Tlf. 64 71 11 34 · asv@asyard.dk  · www.asyard.dk  www.ep-assens.dk

skibsbygning”, siger Erling 
Pedersen og fortsætter: ”Når 
det gælder skibsfart har 
værftet i international sam-
menhæng en lang række ak-
tiviteter, der bl.a. omfatter 
havariopgaver samt almin-
delig reparation og vedlige-
holdelse. Andre store aktivi-
teter er renovering af mindre 
havneanlæg, færgelejer og ma-
rinaer – f.eks. Assens og We-
dellsborg. Værftet har egne 
maler-, elektriker- og tøm-
rerværksteder, hvilket giver 
stor opgavemæssig fl eksibilitet, 
og derudover kan vi trække 
på en række dygtige underle-
verandører. Det er næsten kun 
fantasien, der sætter grænser 
for vores aktiviteter indenfor 
skibsfart og industri.”

Industrielle 
maskinprojekter og
produktionsanlæg

På industrisiden beskæftiger 
værftet sig bl.a. med imple-
mentering, service, vedlige-
hold og renovering af store 
industrielle maskinprojekter 
samt opbygning af produk-
tionsanlæg. Herom fortæller 
Erling Pedersen: ”Ny Assens 
Skibsværft samarbejder i vid 
udstrækning med søsterfi r-
maet EP Industri & Marine-
service omkring fordelingen 
af opgaver efter ressourcer 
og mandskab. Tit og ofte er vi 
booket helt op og må jonglere 
dygtigt med ressourcerne.” 

Nybygning af katamaran

Ny Assens Skibsværft har 

netop fået sin første nybyg-
ningsopgave i eget regi. Det 
drejer sig om en 9 x 22 me-
ters servicebåd af katamaran-
typen til mandskabstransport 
og reservedele til havvind-
møller. Derudover er værftet 
involveret i et helt nyt britisk 
projekt, der bl.a. omfatter en 
fl erårig ordre fra to engel-
ske fl ådeværfter. Ny Assens 
Skibsværft leverer møbler 
og andet inventar i.f.m. ny-
bygningen af to coastere til 
Bangladesh og arbejder som 
underleverandør på tre nybyg-
ninger til Lindø.   

Lovende 
konjunkturudvikling

”Fremover vil vi satse en del 
på nybygninger”, afrunder 
Erling Pedersen. ”Konjunk-
turerne på skibsområdet ser 
efter en længere periode med 
store op og nedture både sta-
bile og lovende ud. I perioder 
med spidsbelastning suppleres 
vores faste medarbejderstab 
på 60-70 mand af et lige så 
stort antal freelancebeskæft-
igede værftsarbejdere – bl.a. 
fra Tyskland, Polen og Por-
tugal. Op til min overtagelse 
har værftet opbygget tre 
luksusyachter, og Ny Assens 
Skibsværft har både mand-
skab, kapacitet og know how 
til i fremtiden at byde ind på 
den slags opgaver. Viser den 
nuværende udvikling sig sta-
bil, vil værftet i løbet af få år 
kunne beskæftige omkring 
100 medarbejdere fast.” 
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Mangfoldighed giver styrke
I Assens Kom-
mune har erhvervs-
investeringer med 
vækstpotentiale høj 
prioritet, og det har 
givet resultater. En 
pæn portion af den ny 
kommunes aktiviteter 
udspringer af den 
succesrige 
sammensmeltning af 
nyt og gammelt, der 
har fundet sted

”I Assens Kommune ser vi 
mangfoldigheden som væ-
rende en af vore væsentligste 
styrker”, fortæller borgmester 
Finn Brunse. ”En pæn por-
tion af kommunens nyeste til-
tag udspringer faktisk af den 
gamle organisationsstrukturs 
iboende erfaring og fi ntma-
skede net af kontakter. Vores 
sundheds-, kultur- og fritids-
områder fungerer som én en-
hed, hvor vi i vid udstrækning 
trækker på de mange lokal-
områders meget forskellige 
kompetencer. Udbygningspla-
nerne for haller og fritidsakti-
viteter rummer en række te-
maer for det enkelte område, 
og vi er meget opmærksomme 
på, om et lokalområde har 
særlige ekspertiser, der kan 
bygges videre på. I Vissen-
bjerg har man f.eks. tradition 
for at afholde messer, mens 
der i Tommerup fokuseres på 
sundhed og fi tness i bred for-
stand lige fra svømmehal til 
et egentligt fi tnesscenter.”

Stor interesse for
erhvervsgrunde

Når det gælder erhvervsud-
stykninger til nye virksom-
heder, er hovedparten af 
kommunens grunde placeret 

Willemoesgade 15
5610 Assens 
Tlf 64 74 74 74
assens@assens.dk
www.assens.dk

i Aarup/Vissenbjergområdet. 
”Vi oplever en stigende inte-
resse og efterspørgsel, og det 
er der mange gode grunde 
til. Motorvejens nærhed giver 
selvfølgelig optimale logistik-
muligheder, og ydermere kan 
en virksomhed, der placerer 
sig her, regne med en vis PR-
effekt alene på grund af pla-
ceringen ud til en af landets 
vigtigste trafi kårer.”

Nye ideer og initiativer

Assens Udviklingsråd har en 
lang række nye ideer og ini-
tiativer i støbeskeen. Rådet er 
sammensat af repræsentan-
ter fra en lang række produk-
tions- og handelsvirksom-
heder samt fra kultur- og 
landbrugsområderne. ”Ud-
viklingsrådets direktør Inge 
Dahl, formand Arne Jacob-
sen og jeg, har i foråret be-
søgt virksomheder over hele 
kommunen, og det har været 
meget inspirerende,” fortæl-
ler borgmesteren. ”I løbet af 
sommeren tager vi endnu en 
besøgsrunde til udvalgte virk-
somheder.” 

Kompetent sparring til 
nye iværksættere

”Assens Kommune huser en 
høj koncentration af interna-
tionalt orienterede virksom-
heder med stor know how og 
specialisering. På verdensplan 
befi nder fl ere sig i den mar-
kedsførende ende af skalaen. 
Det gælder f.eks. Cabinplant, 
Interacoustics, Broen og Build 
A Bear. På møbelområdet fi n-
der man bl.a. Montana, Carl 
Hansen, DAN-FOAM samt 
Trio Line, og på fødevarefron-
ten har vi Summerbird, Gram-
bogård og Vestfyns Bryg geriet. 
Virksomheder som disse er 
generelt positive overfor nye 
initiativer og udviklingsmu-
ligheder, og derfor har vi – i 
kombination med Udviklings-

rådets eget rådgivnings og 
iværksætterprogram – taget 
initiativ til et helt nyt sam-
arbejde med denne del af er-
hvervslivet omkring sparing 
og inspiration i forhold til 
kommunens store gruppe af 
nye iværksættere.” 

Fra smuk natur til 
spændende bymiljøer

På bosætningsområdet spil-
ler nærmiljøets kvaliteter en 
stor rolle  –  fra smuk natur 
til spændende bymiljøer med 
tilstrækkelige faciliteter på 
sundheds-, kultur- og fritids-
områderne. Kommunen be-
skæftiger sig meget med land-
distrikternes muligheder og 
samarbejder både med Land-
distriktsrådet og forenings-
livet. ”I Assens by har vi 
specielt fokus på kombinatio-
nen af idræts-, kultur- og for-
eningsverdenen. Den nu luk-
kede sukkerfabrik, Daniscos, 
gamle bygninger dækker et 
areal på 16.000 etage-m2 og 
byder på et utal af nye mulig-
heder og udviklingsveje. En 
bred mangfoldighed af fritid 
og kultur er en værdifuld fak-
tor for at synliggøre kommu-
nen. Assens Kommunes kul-
turelle fyrtårne spænder lige 
fra Tobaksgaarden og Indu-
strien til Frøbjerg Festspil og 
Jordløse Bakkefestival. Mang-
foldigheden er en styrke, og 
en stadig strøm af gode ideer 
og opbakning giver luft til, at 
nye ting kan lade sig gøre”, 
slutter Finn Brunse.      



ERHVERV FYN

ERHVERV FYN JUNI 2007 · 11

Nye udlejningsmulighederudlejningsmuligheder 
i Haarby

”Sammen med min kone Kir-
sten startede jeg for godt og vel 
11 år siden tømrerfi rma i eget 
navn”, fortæller René Niel-
sen. ”Gennem de første cirka 

4 år boede fi rmaet på vores 
privatadresse, og dette adres-
sefællesskab indebar virkelig 
beskedne pladsforhold – både 
for fi rmaet og familien. I 2000 

fl yttede fi rmaet, der i dag tæl-
ler 7 ansatte ind i sit nuvæ-
rende domicil på Stærmosevej 
i Haarby.”

Moderne haller med 
attraktiv beliggenhed

”Gennem årene har vi tit 
snakket om, at der her i Ha-
arby er en udtalt mangel på 
lejemuligheder for iværksæt-
tere og mindre virksomheder 
i opstartsfasen. Det er bag-
grunden for, at vi i februar i 
år startede byggeriet af de 
tre haller”, beretter Kirsten 
Nielsen. ”Hallerne, der er op-
ført i topmoderne materialer, 
er velisolerede og opvarmede 

Gennem RN Haarby Udlejning ApS, der udspringer af tømrerfi rmaet Rene 
Nielsen ApS, kan iværksættere og mindre virksom heder i opstartsfasen 
fra udgangen af 2007 teste deres forretningsmæssige vingefang, før de 
køber eget domicil 

og dækker hver især et areal 
700 m2. De kan bruges i en-
hver tænkelig erhvervssam-
menhæng, idet de er udstyrede 
med kontor, køkken, lager og 
omklædningsfaciliteter. Viser 
der sig at være behov for det, 
kan lejemålene opdeles i min-
dre enheder. Sidst men ikke 
mindst har hallerne, der ven-
tes at stå klar til indfl ytning 
i november 2007, en særdeles 
attraktiv beliggenhed kun 
150 meter fra Faaborg-Assens 
landevejen.”  

RN Haarby Udlejning ApS
Stærmosevej 21 · 5683 Haarby · Tlf. 2045 0448

RN Haarby Udlejning ApS

Nyt i Haarby
Tømrermester opfører 3 haller til udlejning til virksomheder i industiområdet på Stærmosevej. De 
3 haller ligger uafhængigt af hinanden og vil kunne bruges som værksted eller som lager. Der er 
mulighed for at dele en hal i 2 lejmål. Hallerne er isolerede, og området byder på gode parkerings-
forhold, vendeplads osv.

· Hver hal er på 700 m2 · 20 x 35 m · Benhøjde 4 m
· Kontor
· Køkken
· Bad/omklædning
· Naturgas

Hvis dette skulle have fået din interesse så kontakt René Nielsen på mobiltlf. 20 45 04 48
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Flemløse Sparekasse 
– demokratisk og gebyrfri

Flemløse Sparekasse 
er en selvejende 
institution, der ikke 
skal dele ud af sit 
overskud til en række 
aktionærer. Bl.a. 
derfor tilbydes 
kunderne betydeligt 
mere fordelagtige 
vilkår end hos de 
fl este at pengeinsti-
tuttets konkurrenter 

”Flemløse Sparekasses histo-
riske rødder går helt tilbage 
til 1886”, beretter direktør 
Peter Kaldahl. ”Her blev en 
kreds af driftige borgere fra 
Flemløse og Voldtofte nemlig 
enige om at stifte en låne- og 
sparekasse. Som demokratisk 
styret institution har vores 
udgangspunkt således lige fra 
starten været at yde optimal 
rådgivning og service til kun-
derne.” 

Gebyrfri

”I dag fungerer Flemløse 
Sparekasse som et gebyrfrit 
pengeinstitut”, fortsætter Pe-

Kirkebjergvej 13
Flemløse
5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 72 16 58
mail@sparekassen.dk 
www.sparekassen.dk

ter Kaldahl. ”I vores regi er 
en lang række traditionelt 
gebyrbelagte service- og for-
retningsområder altså ganske 
gratis for kunderne. Det gæl-
der f.eks. oprettelse og drift af 
alle former for konti og samt-
lige rutiner omkring dankort, 
kontoudskrifter, checks, giro-
kort samt homebanking via 
internet.”

Demokrati gennem 
garantordningen

Flemløse Sparekasse er en 
demokratisk institution, og 
det betyder, at man via en 
garantkonto med et indestå-
ende på bare 1000 kr. kan 
opnå stemmeret ved repræ-
sentantskabsvalget og dermed 
få med indfl ydelse på pengein-
stituttets drift. Ud fra spare-
kassens repræsentantskab på 
27 medlemmer vælges der en 
bestyrelse på 7 personer. Pen-
gestærke garanter kan ikke 
købe sig til ekstraordinær 
indfl ydelse, idet demokratiet 
er sikret på den måde, at hver 
enkelt garant maksimalt har 
mulighed for at råde over 20 
stemmer. Flemløse Sparekas-
ses garantkapital er på 8,5 
mio. kr.          

Kunderne kommer fra 
hele Fyn

Flemløse Sparekasses primæ-
re kundegrundlag er de man-
ge privatkunder, der tegner 
sig for over 70% af pengein-
stituttets aktiviteter – og der 
kommer hele tiden nye til. Pe-
ter Kaldahl uddyber: ”Vi til-
trækker kunder fra det meste 
af Fyn. Udover det helt nære 

lokalområde bor kunderne ty-
pisk i og omkring Glamsbjerg, 
Haarby, Assens, Tommerup, 
Ringe og Odense. I dag, hvor 
netbank er en integreret del 
af de fl estes hverdag, er kun-
dernes geografi ske placering 
underordnet. Vi mærker helt 
tydeligt en tendens i retning 
af, at folk er trætte af de fu-
sionerede storbankers uper-
sonlige service og de mange 
gebyrer, man her støder på. 
I erhvervssammenhæng be-
tjener vi en del mindre virk-
somheder – primært lokale 
håndværkere og handlende. 
De fl este bankforretninger 
klares via internet eller te-
lefon, men i forbindelse med 
større ting som f.eks. huskøb 
møder vi altid kunderne face 
to face.” 

Fantastisk aktiv for 
lokalområdet

På sports- og kulturområ-
derne er Flemløse Sparekasse 
en markant spiller i lokalom-
rådet. ”Vi sponsorerer Flem-
løse Boldklub, med hvem vi 
netop har indgået en 4-årig 
kontrakt, og i 2005 overtog 
vi Flemløse Kro og stillede 
bygningerne til rådighed for 
lokalbefolkningen. Kroen fun-
gerer i dag som et gammeldags 
forsamlingshus og midtpunkt 
for lokalområdets netværks-
kontakter på kryds og tværs, 
hvilket lige fra starten har 
været en stor succes. Husets 
drift styres suverænt af en 
frivillig borgergruppe og med 
sine mangeartede tiltag er det 
et fantastisk aktiv for lokal-
området.”    
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Fart på udviklingen
I februar 2005 overtog 
Knud Erik Lauritzen 
Fyns Skilte Design. 
Siden da har der været 
så meget fart på udvik-
lingen, at virksomhe-
den er vokset fra sine 
hidtidige lokaler på 
indehaverens privat-
adresse og nu er på ud-
kig efter et nyt domicil 

”I starten arbejdede jeg paral-
lelt med skiltevirksomheden 
som testkører på Roulunds 
fabrikker i Odense”, fortæller 
Knud Eriks Lauritzen. ”Jeg 
har altid haft stor interesse for 
computere og alle former for 
teknologi og design, så da jeg 
fi k mulighed for at få fod under 
eget bord og arbejde fuldtids i 
mit eget skiltefi rma, slog jeg til 
– og det har jeg ikke et øjeblik 
fortrudt.” 

Fra navneskilte til 
totalløsninger

Fyns Skilte Design er en mo-
derne virksomhed, der er le-
veringsdygtig i alt indenfor 
branchen. Firmaet spænder fra 
design af navneskilte og labels 
til totalløsninger, hvor funk-
tionaliteten går op i en højere 
enhed med de grafi ske virke-
midler. ”Overstiger en ordre 
min kapacitet m.h.t. størrelse 
eller mængde, kan jeg trække 
på et stort og pålideligt net-
værk af dygtige samarbejds-
partnere.” 

Personlig service 
i højsædet 

”Indenfor de sidste par år har 
udviklingen bare været kanon 
– fra 2006 til i dag er omsæt-
ningen steget med 20-25%, og 
virksomheden er vokset fra lo-
kalerne på min private bopæl. 
Lige nu er jeg på udkig efter et 
nyt fi rmadomicil i Assens eller 
nærmeste omegn. Herved vil 
jeg kunne tage nye og større op-
gaver ind. Fyns Skilte Design 
vil dog også fremover sætte den 
personlige service i højsædet. 
Jeg kører ud til kunderne på 
alle tider af døgnet…”    

Bastholmvænget 3
5610 Assens
Knud Erik Lauritzen 
Tlf. 64 71 13 14
Mobil 20 26 32 50
www.fyns-skilte.dk
kel@fyns-skilte.dk



14 · ERHVERV FYN JUNI 2007

 

AUTORUDER

Hvidkærvej 1 • 5250 Odense SV • 6617 0317 • www.thiemannkok.dk

30%
SPAR OP TIL

• Ny rude - Max 4 timer 
• Stenslag: ingen ventetid - kr. 350,- 
• Alle bilmærker - inkl. last- og varevogne
• Samarbejde med alle forsikringsselskaber
• Kundebil ved rudeskift

DE STØRSTE FORDELE
– UDOVER DEN BEDSTE PRIS

REPARATION  OG  UDSKIFTNING  AF  AUTORUDER 

@larmteknik tilbyder 
god vagtordning 

– Vi er en godkendt virksom-
hed til at installere alarmer, 
siger Brian Bonnemose, og ef-
ter den 30. juni er vi også cer-
tifi ceret som virksomhed. Vi 
har den nødvendige eksper-
tise, der sikrer vore kunder en 
kvalifi ceret rådgivning, der på 
et højt sikkerhedsmæssigt ni-
veau kombinerer fl eksibilitet, 
anvendelighed og økonomi.

Vagt til tiden ordning

Alarmteknik har ansat egne 
vægtere, som kun skal ser-
vicere deres kunder, og som 
kun opererer indenfor et be-
grænset geografi sk område, 

hvilket sikrer hurtige udryk-
ningstider. Her opereres der 
med tider i visse geografi ske 
områder med maxtid på fra 9 
til 12 minutter.
– Kunderne kan tegne et abon-
nement, så de kan trække på 
vore vagter i det omfang, der 
er behov for det og uden, at 
der kommer merpris af nogen 
art, siger Brian Bonnemose. 

@larmteknik i nye lokaler

I forbindelse med, at fi rmaet 
blev omdannet til selskab 
er de nu fl yttet i nye lokaler 
i Søndergade i Aarup. Her 
har de fået eget demonstra-

tionsrum, hvor kunderne kan 
komme og se de forskellige 
alarmsystemer og videoover-
vågning, som bliver mere og 
mere udbredt.
– Vi har også et videovervåg-
ningssæt til udlejning, som 
allerede har vist sig effektivt 
ved fl ere lejligheder, fortæl-
ler Brian Bonnemose. Det har 
typisk været i forbindelse med 
tyveri og indbrud, at det har 
været benyttet.

Alarmtekniks 
referenceliste er lang

De har lavet installationer for 
de daværende Aarup, Tomme-

@larmteknik ApS
Søndergade 2 · 5560 Aarup

Tlf. 64 79 19 09
Mobil 21 62 08 09

alarmteknik@mail.tele.dk
www.alarmteknik.dk

rup og Glamsbjerg kommuner, 
og laver nu for hele den nye As-
sens Kommune. De har gode 
ordninger at tilbyde kunder-
ne, og de har forrygende travlt 
med at servicere Landbo Fyn, 
Ved Staarup Teglværk, Su-
perBrugsen, Kriminalpolitiet, 
Mogens Marxen A/S, fl ere 3F 

Det er med 20 års erfaring bag, at Alarmteknik kan tilbyde kunderne deres service. 
Direktør Brian Bonnemose, startede fi rmaet for 10 år siden som enkeltmandsvirksomhed efter 

10 års ansættelse hos Semco.  Firmaet, der i dag er blevet til et selskab tæller 
nu syv ansatte, som primært arbejder for erhvervslivet, det offentlige og de private

ERHVERV FYN
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Tommerup Elektronik A/S

Virksomheden, hvis 
primære aktivitets
områder er udvikling 
og produktion af 
styrings- og regule-
ringselektronik til in-
dustrien, grundlagdes 
i 1984 og er et velfun-
deret og seriøst fi rma 
i branchen

”Vi startede oprindeligt ved 
knopskydning fra Nyborg 
Vaskerimaskiner – det nuvæ-
rende Electrolux – som vi i 
øvrigt stadig leverer reser-
vedele til”, fortæller direktør 
Hans Petersen. ”Her i 2007 
er Tommerup Elektronik A/S 
imidlertid et datterselskab 
i TE Holding A/S, og ad den 
vej indgår vi i en fi rmag-
ruppe, der også omfatter 
Inno-Sign A/S, med hvem vi 
deler adresse og har et tæt 
samarbejde. 
Inno-Sign A/S producerer info-
skilte, fjernstyringssystemer 
og alarmer – bl.a. det selvud-
viklede SMART SMS BOX sy-
stem. I Tommerup Elektronik 

Gyvelvænget 2-4 · 5690 Tommerup · Tlf. 64 76 19 55 · teas@teas.dk · www.teas.dk

A/S varetager vi i eget regi 
alt, hvad der har at gøre med 
udviklings- og produktions-
aktiviteter, mens vores mar-
kedsføring, kundekontakt og 
diverse specialiserede initia-
tiver på salgsområdet forestås 
af Inno-Sign A/S.”    

Fra ide til færdig maskine

”Tommerup Elektronik A/S 
satser i dag primært på udvik-
ling og produktion af styrings 
og reguleringselektronik til 
industrien og en række for-
skellige maskinvirksomheder. 
For samtlige opgavetyper gæl-
der det, at vi medvirker i hele 
udviklingsforløbet – fra idé til 
færdigudviklet maskine. Alle 
vores aktiviteter er målrettet 
et specialiseret marked, der 
kræver know how og løbende 
opdatering af installationer-
ne. Markedsmæssigt fokuse-
rer vi på Fyn og Trekantsom-
rådet og ikke mindst på den 
øvrige verden omkring os, 
siger Hans Petersen. ”Cirka 
halvdelen af vores produktion 
går til eksport – primært til 
de andre EU-lande samt til 
Norge.” 

Betjeningsvenlighed og 
fl eksibilitet

Moderne udstyr – f.eks. i et 

storkøkken, et autoværksted 
eller et selvbetjeningsvaskeri 
– er i dag så avanceret at 
brugeren skal stå med en 
manual i hånden hver gang 
man skal ændre på blot den 
mindste detalje. Hvis man 
undlader at tage hensyn til 
slutbrugeren/operatøren i 
opbygningen af den nye ma-
skines betjeningsprocedure 
giver man fra starten bruge-
ren en dårlig oplevelse uan-
set maskinens øvrige fortræf-
feligheder. Gennem mange 
års erfaring med udvikling 
af elektroniske styresystemer 
og betjeningspaneler mener 
vi at vi kan tilbyde et solidt 
og gennemtestet produkt med 
fl eksibiliteten og brugerven-
ligheden som fællesnævnere 
under hele forløbet i udvik-
lingen og produktionen for 
os er betjeningsvenlighed og 
fl eksibilitet. Jeg tror mange 
har prøvet at stå ved f.eks. en 
parkeringsautomat med en 
uforståelig brugsanvisning 
på et fremmed sprog uden 
at vide om man er købt eller 
solgt. Her skal brugeren gui-
des reservering og betaling 
på sit eget sprog. Præcis den 
samme situation kan man 
opleve i f.eks. et ubemandet 
møntvaskeri, hvor man oven 

i alle problemerne skal være 
i stand til at vælge det kor-
rekte vaskeprogram m.v.”      

På forkant med 
udviklingen 

Tommerup Elektronik A/S og 
Inno-sign A/S tæller omkring 
25 ansatte, der spænder fra 
ingeniører og faglærte elek-
tronikmekanikere og ditto 
teknikere over specialarbej-
dere til sælgere, indkøbs- og 
logistikfolk samt administra-
tivt personale og lærlinge. ”Vi 
er kendt for et godt arbejds-
miljø, hvor dagligdagen byder 
på en masse interessante og 
fagligt udfordrende opgaver. 
Siden d. 1. juli 2006, hvor EU-
bestemmelserne om blyfri lod-
deprocesser og i det hele taget 
forbuddet mod tungmetaller i 
konsumentprodukter trådte i 
kraft, har vi udvidet vores ka-
pacitet betydeligt. Tommerup 
Elektronik A/S sætter en ære 
i at være på forkant med ud-
viklingen – vi lever 100% op 
til de nye RoHs krav og stiller 
gerne vores udviklingsmæs-
sige know how og erfaring til 
rådighed for en større kreds.” 
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Golf for alle pengene!
– Man fi nder ikke en 
anden forlystelse el-
ler sport, hvor man får 
så meget for et yderst 
rimeligt beløb som 
her, siger Troels An-
dersen, som er inde-
haver af Sunset Golf

Solen skinner fra en skyfri 
himmel, og det er bagende 
varmt. Og selv om det er lige 
omkring middagstid, så er 
der alligevel mange – spe-
cielt unge mennesker – som 
har fundet vej til Sunset Golf. 
En såkaldt Pay & Play bane, 
beliggende et par kilometer 
sydøst for Glamsbjerg, hvor 
man i ordets forstand kan 
komme direkte fra vejen og 
få sig et spil golf. Uden tids-
bestilling, uden skelen til om 
man er fuldstændig ”grøn” 
på greenen, nybegynder eller 
øvet. Åbent for alle, og stort 
set hele året fra solopgang til 
solnedgang!

Opfylder mange behov

Sunset Golf er anlagt i et me-
get kuperet terræn med en 
fantastisk udsigt – 70 meter 
over havets overfl ade! – og ste-
det giver mulighed for at spille 
golf på en 9- eller 6 huls bane. 
Dertil kommer gode øvelses-
faciliteter med en 18 hullers 
puttinggreen, øvelsesbunker, 

driving range og around the 
clock green.
– Vi vil gøre det muligt for 
alle at prøve kræfter med golf-
spillet. Her i dag er her fl est 
yngre mennesker. Men f.eks. 
hver mandag arrangerer vi 
senior-golf til ½ pris, ligesom 
vi hver torsdag har match for 
herrer/damer med præmier 
til de bedste, fortæller Troels 
Andersen. 
Ligeledes om torsdagen – kl. 
19.00 – er der for interesse-
rede mulighed for at få viden 
om golfens grundprincipper. 
Denne del tager stedets in-
struktør Thomas Madsen sig 
af.
– Man kan spille helt efter 
temperament, måske går der 
lidt konkurrence i det, eller 
måske bruger man bare spil-
let som afkobling fra hverda-
gens stress og jag.
Men motion skal man nok få, 
når man gæster Sunset Golf, 
og alt, hvad man behøver, er 
et par gode sko. Resten kan 
lejes. Til stedet hører også 

en hyggelig pavillon, hvor 
man ikke alene kan nyde den 
smukke natur og udsigt, men 
også nyde den evt. medbragte 
mad. Der kan købes øl, kaffe, 
is og slik. 
Firmaarrangementer op til 40 
personer, hvor deltagerne kan 
få mulighed for at grille efter 
spillet, kan også arrangeres 
på stedet. Og som noget helt 
nyt tilbyder Sunset Golf ud-
lejning af et mødelokale med 
plads til 8-10 personer.
– Det kan eksempelvis bruges 
af forretningsfolk, virksom-
heder eller studerende, uden 
at de nødvendigvis behøver 
at spille golf. Men det vil med 
garanti give et godt udbytte, 
hvis de gør det, slutter Troels 
Andersen, som sammen med 
hustruen Gerda har drevet 
Sunset Golf siden 2004.

Troels Andersen trives godt med 
udendørsaktiviteten, som hører 
med til at drive Sunset Golf.

Sunset Golf
Holtevej · 5620 Glamsbjerg

Tlf. 64 72 12 12
www.sunsetgolf.dk 

Det er nu der skal bestilles
tid til rusteftersyn..!

Østerhaabs Auto
ved Michael Østerhaab

Tlf. 64 71 17 00
Odensevej 19 · 5610 Assens

Michael@oesterhaabs-auto.dk
www.oesterhaabs-auto.dk

®
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1. oktober 2006 
overtages Faaborg 
Entreprenørerne af 
Morten Nielsen Entre-
prenøren fra Haarby. 
Den ny virksomhed, 
der navnemæssigt 
forener sine ophavsfi r-
maer, har hovedsæde 
i Faaborg og drives af 
ægteparret Morten & 
Helle Nielsen

”MN Faaborg Entreprenø-
rerne er en virksomhed under 

konstant fornyelse”, fortæller 
Helle Nielsen, der varetager 
ledelsen af fi rmaets admini-
strative funktioner. ”Vores vi-
sion er at kunderne vælger os 
på grund af den høje kvalitet 
og medarbejderne vælger os 
på grund af den gode arbejds-
plads. Vores grundlæggende 
værdier baserer sig på klas-
siske nøgleord som troværdig-
hed, høj kompetence, åbenhed 
og ærlighed.  

Virksomheden består af to 
afdelinger, en i Faaborg og en 
i Dreslette ved Haarby – det 
oprindelige MN. Den daglige 
ledelse af fi rmaets afdelinger 
forestås af formændene Per 

Afd. Faaborg: Telemarken 9 · 5600 Faaborg
Afd. Haarby: Herredsbjerg 2a · Dreslette · 5683 Haarby

M. Hansen i Faaborg og Mor-
ten Smith i Dreslette. Direk-
tør Morten Nielsen tager sig 
af kundekontakten samt hele 
licitationsområdet.” 

Stor opgavemæssig 
spændvidde

”MN Faaborg Entreprenører-
ne har 50 ansatte og løser alle 
slags opgaver – f.eks.  større 
jord- og anlægsarbejde. Fir-
maet, der er autoriseret inden 
for kloak, har et godkendt 
kvalitetsstyringssystem og 
er leveringsdygtigt i TV in-
spektion af kloaker samt 
spuling/slamsugning. Vi ar-
bejder både med det offentlige 
kloaknet og med kloakering 

www.mnfaaborgentreprenorene.dk · Tlf. 62 61 81 61

i det åbne land. Derudover 
forestår vi – bl.a. for Faaborg 
Forsyningsvirksomheder A/
S – forskelligt gravearbejde 
i.f.m. vandforsyning, spilde-
vandsafl edning fjernvarme 
og el. Endelig løser vi diverse 
belægningsopgaver, der spæn-
der fra fortove, terrasser og 
indkørsler til større opgaver 
i.f.m. vejanlæg.. MN Faaborg 
Entreprenørerne har stor 
spændvidde” 
De to ejere har en klar stra-
tegi for fremtiden. Opkøbet af 
Faaborg Entreprenørerne er 
en investering i fremtiden. En 
virksomhed uden løbende ud-
vikling er en virksomhed, der 
afvikles.

Faaborg Entreprenørerne
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Gode tider i teglbranchen

”Odenses status som lokomo-
tiv for den fynske erhvervs-
udvikling er i dag et etableret 
faktum, og det kan vi tydeligt 
mærke”, beretter en travl tegl-
værksdirektør Jørgen Strøjer. 
”Vi er bl.a. involveret i bo-
ligbyggeriet overfor Odense 
Svømmehal på Klosterbakken 
og i byggeriet på den gamle 
Pe-Ve-Cette grund overfor 
TV2/Danmark, ligesom vi har 
leveret materialer til bolig-
byggeriet Rosenbæk-Kareen 
på Rosenbæk Torv i Odense.”    
”Stigende efterspørgsel og nyt 
maskineri.”
Et nyt tiltag i produktionen er 
en kæmpe maskine til opgrav-

Bogyden 12  · 5610 Assens
Tlf 64 79 13 99

www.vedstaarup.dk
info@vedstaarup.dk

ning af ler fra ”sumpen”, som 
er teglværkets interne lager-
plads for leret, der hjemføres 
fra Tommerup og Skalbjerg. 
Den ny maskine har medført 
en opgravningsmæssig mer-
kapacitet på ikke mindre end 
25%. En anden nyinvestering 
er en avanceret robotstyret 
sav. Ved elementbyggeri an-
vendes i dag en tyndere skal 
af mursten udenpå betonen 
end tidligere. Det skyldes, at 
nye lovkrav har medført øget 
brug af isoleringsmateriale, 
og det betyder mindre plads 
til murstenene. ”Med den ny 
robotstyrede sav kan vi følge 
med elementfabrikkernes efter-

spørgsel på ”halve mursten” 
og samtidigt tage højde for 
vores dygtige medarbejderes 
trivsel”, fortæller Jørgen Strø-
jer. ”Saven erstatter de ens-
formige arbejdsprocesser med 
tunge løft osv., der tidligere 
prægede denne del af produk-
tionen.”

Tegl er trendy

”Den nye indretningstrend 
hedder tegl. Folk vil have tegl 
– både ude og inde – tegl som 
belægning og som terracot-
tafl iser i bryggers, udestuer 
og lignende steder”. Ved-
staarup Teglværk har netop 
ibrugtaget et helt nyt anlæg 

Den positive konjunkturudvikling er for alvor slået igennem på Fyn, og det har medført 
en lang række nye initiativer. 2006 var det bedste år i Vedstaarup Teglværks 133-årige historie, 
og udviklingen fortsætter i 2007

til udstansning, løft og vi-
deretransport af de smukke 
rustikke fl iser, der opnår de-
res unikke præg gennem den 
håndformningsproces, de gen-
nemgår før tørring, brænding, 
imprægnering og pakning. 
”Folk går målbevidst efter de 
bedste, smukkeste og mest 
holdbare produkter, og på 
Vedstaarup Teglværk ser vi 
fremtiden lyst i møde…”  

Edmund Kristiansen ApS
Glamsbjerg Vognmandsforretning

Ved Jens Peder Pedersen
Nørregade 24 · 5620 Glamsbjerg 
Tlf. 64 72 15 53 · Mobil 25 55 19 00 
www.edmund-kristiansen.dk
info@edmund-kristiansen.dk

· Klassisk 
  entreprenørarbejde
· Udgravning
· Byggemodning
· Jord & Anlæg
· Transport af råtræ
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Når vi på BROEN i dag 
ser på den samlede 
forretning, kan vi 
konstatere, at 85% af 
denne foregår uden 
for landets grænser, 
og at andelen fortsat 
er stigende

Sådan har det dog ikke altid 
været!

BROEN, som har hovedsæde 
i Assens, er i Danmark vel 
mest kendt for BALLOFIX®-
kugleventilen, som i dag
sidder installeret i de fleste 
hjem. Produktionen foregik
udelukkende i Assens og
Danmark var i mange år også 
det største enkeltmarked for 
BROEN. Men i dag er BROEN 
meget mere end dette.

Med komplekse ventilløs-
ninger afsat til kunder i 
varmesektoren, i sanitetssek-
toren og i det professionelle 
laboratoriemarked på alle ver-
denskontinenterne er BROEN 
over tid vokset til at være en 
salgs- og produktionsvirksom-

hed i international størrelse 
med over 800 medarbejdere 
på globalt plan. Heraf er de ca. 
250 medarbejdere beskæftiget 
i hovedsædet i Assens.

BROEN har således formået 
at følge globaliseringens ud-
bredelse på både godt og ondt. 
Vi har specielt i Danmark 
set en reduktion i mængden 
af industriarbejde og en stig-
ning  i nye internationale 
kompetente vidensarbejder. 
Den udvikling har vi også 
kunnet se hos BROEN. Aldrig
før i historien har der været så 
mange højt specialiserede per-
soner beskæftiget hos BROEN 
i Assens.

Når vores markeder hastigt
flytter længere og længere 

ud i den store verden – og
her er der konkret tale om 
bl.a. Rusland, Polen, Kina og
USA, og mulighederne byder 
sig til at være med på disse, 
så må vi tilsvarende have de 
nødvendige kompetencer i 
BROEN både ude og hjemme 
for at håndtere denne proces. 
Vi har i Assens derfor valgt
at fokusere på en fortsat styr-
kelse af centrale funktioner, 
så som forretningsledelse, IT,
logistik og finans samt pro-
duktudvikling og design.

Den store globale 
verden holder ofte 
træf i de idylliske 
omgivelser ved 
Assens! 

Det udsagn kan de fleste på
BROEN genkende fra deres 
foranderlige hverdag, hvor be-
søg fra russiske, amerikanske, 
hollandske, kinesiske eller 
for så vidt tyske forretnings-
forbindelser er blevet nor-
malen – fordi den store globale 
verden ofte ønsker at holde 
træf i de idylliske omgivelser 
ved Assens.

Denne virkelighed har på
BROEN også medført en 
spændende og udfordrende 
dagligdag for mange af de med-
arbejdere, der de seneste år er 

kommet til BROEN – netop en 
følge af at BROEN mere end 
nogensinde før tilbyder ud-
fordringer for internationale 
kompetencer.

En god portion 
erfaring tilsat nyt blod

Ved et sundt miks af god erfa-
ring og nyt blod har BROEN 
således de seneste år formået at 
skabe en kompetent og foran-
dringsdygtig stab af medar-
bejdere, som er godt rustet til at 
møde fremtidens udfordring-
er – og i kraft af BROEN’s 
nuværende og budget-
terede globale vækst glæder 
vi os i ledelsen og staben alle-
rede nu til at byde nye medar-
bejdere med internationale 
kompetencer velkommen på
BROEN i Assens.

Skovvej 30 • 5610 Assens
Tel: +45 64 71 20 95

www.broen.com

BROEN A/S tiltrækker 
internationale 
kompetencer

ERHVERV FYN



Lokalt familiefi rma 
har sommertravlt
Entreprenør og Aut. 
Kloakmester Bjørn 
Poulsen ApS fra 
Vissenbjerg klager 
ikke over det varme 
danske vejr, der 
giver gode arbejds-
betingelser for fi rmaet

Bjørn Poulsen, der ellers er ud-
dannet tømrer og arbejdede som 
montør i Tyskland, kom i 1985 
tilbage og fortsatte i fi rmaet, 
som hans far Alfred Poulsen 
grundlagde i 1972 under eget 
navn. Bjørn Poulsen overtog 
senere fi rmaet i 2001, og siden 
januar i år har fi rmaet heddet 
Entreprenør og Aut. Kloakme-
ster Bjørn Poulsen. Firmaet har 
i dag otte ansatte.
– Det var ligesom helt naturligt 

at komme hjem og være med i 
fi rmaet, siger Bjørn Poulsen i 
en stille stund. Jeg har jo et el-
ler andet sted altid været med 
alligevel.
Firmaet har en tilpas størrelse i 
dag og når der er behov for det, 
så entrerer Bjørn Poulsen med 
underentreprenører til de større 
jord- og anlægsarbejder.
– Vi beskæftiger os med jord- 
og kloakarbejde, betonarbejde 
med støbning af fundamenter, 
fl isearbejde har vi meget af, 
og vi laver såvel fortove som 
parkeringspladser, siger Bjørn 
Poulsen. En stor del af vores 
arbejde består i komplette 
projekter, hvor vi blandt andet 
arbejder for fl ere af de kendte 
varehuse/supermarkeder her-
hjemme, og her laver alt fra at 
støbe fundament, alt jord- og 
fl isearbejde samt parkerings-

Svanevej 6 · Vissenbjerg
Tlf. 64 47 17 52

Mobil 40 78 38 35
bjornaps@forum.dk

www.bjoernpoulsen.dk

pladsen. Vi laver det hele und-
tagen det over jorden – selve 
bygningen. Vi har desuden en 
del arbejde for private, hvor 
vi ofte laver fl isearbejde, kæl-
derdræn, kloakreparationer 
og lignende.
Der er travlhed i fi rmaet som 
der altid er på denne tid af 
året, og de seneste år har der 
i modsætning til tidligere væ-
ret fuld beskæftigelse også om 
vinteren. Så det er en tilfreds 
Bjørn Poulsen, der kan tage af 
sted til den næste opgave.
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Kranarbejde samt kørsel med gummiged
Udlejning af container

Levering af sten og grus
Alt i vognmandskørsel for private og erhverv 

post@ebberupvognmandsforretning.dk
www.ebberupvognmandsforretning.dk
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Esmann Entreprise · Kohavevej 10 · 5750 Ringe 

• Offentlige arealer
• Virksomheder
• Boligforeninger
• Institutioner
• Større haveanlæg

Middelfart

Ringe

Anlægsgartner
Telefon 63 62 00 03
www.esmann-entreprise.dk

www.erhverv-fyn.dk

Professionelt arbejde
fra gulv til tag

Vestfyns Tømrerforret-
ning A/S er et seriøst 
og kvalitetsbevidst 
fi rma, som udfører 
alle tænkelige opga-
ver som traditionelt 
tømrer arbejde, nybyg-
ninger, vinduer/døre 
og meget mere. Alt 
sammen med øje for 
det bedste håndværk 
og til konkurrence-
dygtige priser

På 17 år er Vestfyns Tøm-
rerforretning  femdoblet i ar-
bejdsstyrke. Mod ni ansatte i 
1990 er der i dag 45 personer, 
der bliver beskæftiget i virk-

somheden på Løimarksvej 3 i 
Assens. 
– Vi er selvfølgelig vokset i takt 
med den store udvikling, der er 
sket indenfor byggebranchen 
igennem de senere år. Men vi 
ser det da også som et tegn 
på, at vi udfører vores arbejde 
ordentligt, fortæller Bjarne Di-
deriksen, som er indehaver af 
fi rmaet, der også omfatter en 
glas- og gulvafdeling. 
Ligeledes har Vestfyns Tøm-
rerforretning et 600 m2 stort 
værksted, hvor der udføres alle 
tænkelige former for arbejde, 
lige fra tilvirkning af lister 
efter model til nye døre og vin-
duer. Samtidig udføres en del 
halvfabrikata, som sendes ud 
til håndværkerne ”i marken”.

Hovedentrepriser

Vestfyns Tømrerforretning 
har et godt og solidt fundament 

i lokalområdet, men Bjarne Di-
deriksen fortæller, at man ved 
større opgaver gerne tager 
dele af trekantsområdet med. 
Lokalt set er Vestfyns Tøm-
rerforretning som hoveden-
treprenør i øjeblikket ved at 
lægge sidste hånd på et større 
ombygningsarbejde på Bar-
løseborg Golfbane. Et større 
projekt, som har stået på fra 
januar i år og indtil nu, og som 
har omfattet det nye klubhus 
og café til golfbanen.
Det er Bo Jacobsen, som har 
været projektleder i dette ar-
bejde, og han fortæller:
– Når en kunde vælger os som 
hovedentreprenør, giver det 
mange fordele for vedkommen-
de. Blandt andet skal kunden 
kun have kontakt til én hånd-

værker – nemlig os, idet vi le-
verer totalløsninger og tager 
kontakten og sørger for delta-
gelsen af øvrige implicerede 
håndværkere. Her ved spares 
kunden for mange arbejdsgan-
ge og kan koncentrere sig om 
sit eget virke i dagligdagen, 
pointerer projektlederen fra 
Vestfyns Tømrerforretning.

En tidligere staldbygning på Barløseborg er 
blevet omdannet til klubhus med kontor, omklædning og bad.

ERHVERV FYN

Odensevej 47a
5750 Ringe
Telefon 62 66 11 06
Fax 75 62 40 11

· Erhvervsrengøring
· Institutionsrengøring
· Hovedrengøring
· Hjemmeservice
· Havearbejde

Ørbækvej 13-15 - 5700 Svendborg - Tlf. 62 21 43 10
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Få gratis hjælp fraandre iværksættere: www.virksomhed.nu

Tryksager 
C4 rudekonvolutter • M5 rudekonvolutter
Visitkort (evt. 4x250) • Brevpapir
(1000 stk. af hver)

 

Sommertilbud 

50 stk.  
T-shirts med et tryk i én farve

Fra pr. stk.

En sjov historie...

39,-2995,-

1999,-
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Fra kæmpetraktorer 
til hakkejern
Flemløse Maskin-
forretning er et ægte 
familieforetagende, 
der grundlagdes i 1931. 
Den nuværende ejer 
er anden generation 
ved roret, og i Ringe 
Maskinforretning 
på Midtfyn er tredje 
 generation godt i gang

Flemløse Maskinforretnings 
primære brand er CASE IH, 
for hvem virksomheden er 
eneforhandler på Fyn. ”I år 
kan vi præsentere en helt ny 
traktorgeneration ved navn 
PUMA”, fortæller indeha-
ver og maskinhandler Hans 
Andersen. ”Vores største og 
vigtigste kundegruppe er 
landbruget. I de senere år har 

Åbningstider Butik:
Mandag-fredag 7.30-17.00

Lørdag 9.00-12.00 

Åbningstider Værksted:
Mandag-fredag 7.30-16.00

salget på have/park-området 
imidlertid også været i stærk 
vækst. Vi er i stand til at mat-
che ethvert behov, idet vores 
brede udvalg spænder lige fra 
en 597 hestekræfters kæmpe-
traktor – CASE IH STX 530 
– over diverse buskryddere og 
plæneklippere til motorsave 
og manuelt betjente redska-
ber som skovle og skuffe- & 
hakkejern.” 

Tredje generation 
på banen

”Flemløse Maskinforretning 
grundlagdes af min far Vic-
tor”, beretter Hans Andersen. 
”Selv er jeg nærmest født ind i 
branchen og dertil udlært ma-
skinarbejder. Jeg overtog sty-
ringen af fi rmaet i 1972. Den 
oprindelige personalestab på 
5-6 ansatte, er i dag vokset til 
18 medarbejdere, der fordeler 
sig på tre sælgere, en boghol-

der, fem lager & butiksmed-
arbejdere og ni teknikere, der 
tager sig af service, vedlige-
holdelse og reparation. I dag 
ejes Ringe Maskinforretning 
på Midtfyn af min søn Jens 
Jacob, og dermed er tredje ge-
neration på banen.”

Springenbjergvej 15
5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 72 11 74
fl emlose@caseih-fyn.dk
www.caseih-fyn.dk

20 års erfaring
Mal selv eller ring til malermester Flemming Hansen
det er nemt og billigt

Tlf. 64 74 16 41

Flemming Hansen har 20 års jubilæum, 
så du får professionel hjælp når der skal males
Vi har ligeledes lagersalg af gode kvalitetsprodukter, 
ring og bestil tid til lagersalg

www.malermester-flemming.dk

G å  e f t e r  g u l d e t

Ring 66 13 04 25 – odense-danhostel.dk

D a g s m ø d e r  k r .  2 7 5  a l t  i n k l .

Kerte Entreprenør 
og Maskinstation 

Kertevej 60 · 5560 Årup

Tlf. 64 43 34 02 · Mobil 21 46 64 86

mogens.kertemaskinstation@mail.dk

lone.kertemaskinstation@mail.dk

a e c o n s u l t
I  n  t  e  r  n  e  t  l  ø  s  n  I  n  g  e  r
Hjemmesider · Webdesign · CMS Systemer
E-handel · Udvikling

Skovvej 4 · 5330 Munkebo 
Tlf. 70277598 · www.aeconsult.dk · info@aeconsult.dk

Find os også på www.erhverv-fyn.dk
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Du har en formue
– skal vi lægge en plan?

Janni Thuesen, Formueplanlægger  

Fionia Bank tilbyder et koncept til formuende kunder. Et team af formueplanlæggere placeret lokalt står klar til at 
rådgive formuende kunder på et højt kvalificeret niveau. Vi kalder det Formueplanlægning, fordi rådgivningen har 
fokus på hele din økonomiske situation.

Vi kalder det Formueplanlægning

I Fionia Bank drejer formueplanlæg-
ning sig om mere end investerings-
rådgivning.

Vi ved, at den bedste løsning sikres 
ved rådgivning, der tager højde for 
alle forhold - investering, pension, 
bolig, gæld, skat og arv. Når vi 
sammen lægger en langsigtet plan, 
får du den bedste løsning.

Ring 65 20 47 70 og hør 
nærmere eller læs mere på 
www.fioniabank.dk

www.fioniabank.dk Her vokser formuen mest muligt
Fionia Banks formueplanlæggere rådgiver hele vejen rundt om 
kundens økonomi.
– Mange satser på at betale deres realkreditlån ud, inden de går 
på pension. Men i mange tilfælde vil det være en fordel at belåne 
boligens friværdi eller skifte til et afdragsfrit lån og bruge de 
frigjorte midler til at øge pensionsopsparingen, siger chefrådgi-
ver Janni Thuesen, Fionia Banks Formueplanlægning i Drifts-
område Assens.
– I vores rådgivning kommer vi hele vejen rundt om kundens 
økonomi, så vi kan hjælpe med at optimere den samlede opspa-
ring i frie midler, pension og i fast ejendom. Det får formuen til 
at vokse mest muligt, uden at der tages chancer, tilføjer hun.
Janni Thuesen og bankens øvrige formueplanlæggere rådgiver 
kunder med større formuer i form af frie midler, friværdi i fast 
ejendom og pensionsopsparing. Hun arbejder tæt på kunderne 
i hele driftsområdet, der har afdelinger i Assens, Brenderup, 
Ejby, Faaborg, Glamsbjerg, Hårby, Horne og Aarup.

Specialister i baglandet
Formueplanlæggerne bakkes op af et stærkt bagland bestående 
af børsmæglere, en pensionsekspert og andre specialister i ban-
kens hovedsæde.
Når det drejer sig om investering, har formueplanlæggerne en 
palette af muligheder at tilbyde. Fx investeringsforeninger, por-
teføljepleje og direkte kontakt til børsmæglere i bankens hoved-
sæde.
– Vi hjælper med at klarlægge kundens risikoprofi l og lægge en 
langsigtet investeringsstrategi, hvor der også kan være plads 
til ”hurtige handler” for en mindre del af formuen, siger Janni 
Thuesen.

Fyns Pumpe- 
og Brøndservice 
 – fl yttet til større lokaler
– Forretningen er blevet større, og der var behov for større 
faciliteter til kontor, garage og lagerplads, siger Anders Brask 
Nielsen. Så det blev til indfl ytning her på Erholmvej 16 i Aarup, 
hvor der var ledige lokaler, og hvor vi som det første fi k lavet nye 
større kontorlokaler.
Fyns Pumpe- og Brøndservice blev startet for 10 år siden, og 
i 2003 omdannet til ApS, og har i dag 9 ansatte. Firmaet har 
tillige udvidet deres maskinpark især på området i forbindelse 
med grundvandssænkning.
– Vi har haft forrygende travlt den seneste tid med at renovere 
vandværker, som vi arbejder meget med, siger Anders Brask 

Fyns Pumpe- og Brøndservice ApS· Erholmvej 16 · 5560 Aarup
Tlf. 64 45 11 61 · Mobil. 22 37 82 01 
jen@fynspumpe-ogbroendservice.dk

Nielsen. Renovering og desinfektion gør vi meget i, og det er en 
stor del af vores arbejde. Det gælder her også med nye boringer 
til vandværker som vi også udfører for gartnere og landbrug 
samt grundvandssænkning i forbindelse med byggeri.
Fyns Pumpe- og Brøndservice har de lovpligtige brøndborer-
certifi kater, som kræves når der skal laves nye boringer og 
brønde, og når gamle boringer skal sløjfes.
– Vi har gang i meget, og det ser ud til at fortsætte på den måde, 
siger Anders Brask Nielsen. Vi har travlt.

På grund af travlhed og behov for større faciliteter er nye lokaler taget i brug
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arrangementer, udstillinger, 
biograf og musikskole bor nu 
dør om dør med turistkontor og 
erhvervslivets udviklingsråd. 
Alt sammen placeret rundt 
om en restaurant i topklasse.
Alliancen mellem kultur og er-
hverv har lige fra starten givet 
Tobaksgaarden en utrolig bred 
kontaktfl ade, og dét er vores 
styrke, konstaterer kulturchef 
Lasse Tajmer, der kan kigge til-
bage på næsten 3 års virke som 
leder af en mere krævende virk-
somheder inden for oplevelses-
økonomien. Mangfoldigheden 
betyder, at vi har mange til-
bud på paletten, men det skal 
være topkvalitet for at gøre en 
forskel, understreger han.

Med Tobaksgaarden har er-
hvervslivet i Assens fået re-
præsentationslokaler med en 
lifl ig duft af kultur, og derfor 
det er meget attraktivt, at 
lægge alt fra uformelle froko-
ster til møder og konferencer 
på Tobaksgaarden. Ligesom 
man trygt kan invitere forret-

ningsforbindelser til på lødige 
musik- og teateroplevelser. (Se 
efterårets program på www.
tobaksgaarden.dk)

Som noget nyt vil Tobaksga-
arden anvende sine erfarin-
ger og kompetencer til selv at 
planlægge konferencer. Vi har 
jo ekspertisen og faciliteterne, 
siger Lasse Tajmer. I den kom-
mende sæson vil vi arrangere 
vores egne konferencer inden 
for emner som kulturudvik-
ling og erhvervsudvikling og 
på den måde være med til at 
sætte dagsordenen. Samtidig 
vil vi tilbyde at skræddersy 
konferencer, som er tilpasset 
virksomhedernes behov. Vi er 
en højt profi leret virksomhed, 
og vi har en ideel beliggenhed 
midt i landet, så potentialet er 
stort, slutter han.

Assens kulturelle 
profi l blev markant 
skærpet, da den 
vestfynskehovedstad 
i november 2004 fi k 
sit kulturhus, Tobaks-
gaarden. Forud var 
gået 10 år med planer 
og forslag, som ikke 
var blevet til noget

Men på et tidspunkt fandt en 
gruppe erhvervsfolk sammen 
med de kulturelle ildsjæle, og 
så skete der noget. Fondsmid-
ler blev tilvejebragt, kommu-
nen gik med i projektet med 
anlægspenge og driftstilskud, 
og inden for 1½ år lykkedes 
det at realisere mange års 
drømme.

 Den lykkelige alliance mellem 
erhverv og kultur har præget 
kulturhuset siden og givet det 
sin helt egen stil. Kulturelle 

Tobaksgaarden
ERHVERV FYN

Myllerupgyden 3 . 5610 Assens · Fax 64 45 10 51
Ole West Hansen 40 74 41 92  . Ib Hansen 40 60 41 92
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Aut. Kloakmester

MYLLERUP ENTREPRENØR I/S
Vi tilbyder alt indenfor:

Jord & betonarbejde
Dræn- og kloakarbejde

TV-inspektion af kloakker
Spuling af kloakker

Pleje af grønne arealer
Flise og anlægsarbejde

Snerydning og saltning

Ring 64 45 10 53
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Indehaver Niels 
Peter Hørsmann slog 
første gang Tæppe-
ladens døre op i 1985. 
Dengang som nu var 
udgangspunktet med 
garanti at være den 
suverænt billigste 
tæppeforhandler i 
Danmark – en indfalds-
vinkel der holder  

”Tæppeladen er leveringsdyg-
tig i alle former for gulvbelæg-
ning. Vi lægger vægt på den 
personlige betjening, der fore-
går i en venlig og uformel tone. 
Fra vores tæppebus, der kører 
over hele Fyn, yder vi gratis 
konsulentbesøg og tilbudsgiv-
ning. Hvad enten det gælder 
tæppefl iser, væg til væg eller 
hårde belægningstyper som 
vinyl, linoleum og trægulve, er 
vi på hjemmebane. F.eks. har 

vi leveret gulvbelægningen til 
Matas i Assens og til Assens 
Bowling Center – inklusive 
de nye restaurationslokaler. 
Tæppeladen er en professio-
nel samarbejdspartner med 
et stort og varieret sortiment. 
Vi garanterer Danmarks bil-
ligste priser og yder 30 dages 
prisgaranti på alle tæpper og 
vinyler. Kig ind og hør nær-
mere…” 

Tæpper til det 
fynske erhvervsliv

Tæppeladen
Odensevej 71
5610 Assens

Tlf. 64 71 50 19
Mobil 21 62 60 19

www.taeppeladen.dk
salg@taeppeladen.dk    

laden@mail.dk

·   Hvidevarer og belysninger
· El-arbejde
· Tele-installationer
· Data-installationer

Medlem af ts-gruppen
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Aut. gas- og vandmester
Gasinstallationer
Installation af fjernvarme
Oliefyrsservice
VVS-arbejde

Sønderbysmede- og VVS
Ved Karsten Andersen

Tlf. 64 74 10 05

Biltlf. 21 67 96 25
Kirkebakken 4 · 5631 Ebberup

Alt arbejde
udføres med

 Biler repareres 

…lad bare os reparere Deres bil
Vi klarer ethvert bilmærke 
– uanset om det er årgang 34 eller 2007

…alt i 
autoreparation
pladearbejde
opretning

AUTOVÆRKSTED Christian Pedersen
Ebberupvej 9 · 5631 Ebberup
Tlf. 64 74 15 24

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

Montana kontorindretning
Fleksible løsninger efter opgave!

– løsninger til bedre kontormiljøer...

Pedersen og Pilegaard 

Landevejen 29· Jordløse
5683 Haarby

Tlf. 64 73 18 20
pp@pedersen-pilegaard.dk

www.pedersen-pilegaard.dk   
www.onecollection.com

”Vi har stor erfaring og ar-
bejder i alle træsorter”, for-
tæller Mogens Pedersen. ”Og 
netop vores høje grad af spe-
cialisering og fl eksibilitet har 
gennem årene defi neret virk-
somheden som en attraktiv 
samarbejdspartner med hen-
syn til at virkeliggøre møbelde-
signernes konceptuelle tanker 
og ideer. Vi kender hinanden 
og ved lige præcis, hvad desig-
nerne vil have frem. Tit er vi 
med i hele udviklingsproces-
sen, idet vi samarbejder lige 
fra det indledende skitseplan 
til det færdige produkt.”

Onecollection

En af Pedersen og Pilegaards 
vigtigste kunder og samar-
bejdspartnere er arkitekt- og 
designvirksomheden One-
collection, der etableredes 
i januar 2007 og består af 

møbelfi rmaerne Erik Boi-
sen og Hansen og Sørensen. 
”Onecollections møbelserie 
Chair man er et godt eksem-
pel på en produktlinje, vi har 
været med til at udvikle helt 
fra starten”, beretter Asger 
Pilegaard. ”Geografi sk set er 
kunderne både placeret her i 
Danmark og resten af verden, 
idet en pæn del af produktio-
nen går til eksport. Vi sender 
de færdige produkter direkte 
ud til kunderne og varetager 
på den måde OneCollections 
produktion, kvalitetskontrol 
og forsendelse.”

Design og produktion af 
specialmøbler

Sidst men ikke mindst desig-
ner og producerer Pedersen 
og Pilegaard specialmøbler 
– f.eks. til receptioner og kon-
torer. Her drejer det sig om 

skranker, skabe, skrive- og 
hæve/sænkeborde, reoler og 
rumdelere. Kundekredsen om-
fatter bl.a. Ramsing + Ram-
sing, TV2/Danmark, Fyens 
Stiftstidende, Fiberline, Nør-
gård/Mikkelsen og Falsled 
Kro. ”Vores produkter fun-
gerer i dagligdagen til glæde 
for både kunder og medarbej-
dere, og vi er ret sikre på, at 
der også i fremtiden vil være 
plads til den form for kvalitet, 
håndværk og specialløsninger, 
som vi repræsenterer.” 

Snedkerivirksomheden Pedersen og Pilegaard, der beskæf tiger 13 medarbejdere og fungerer 
som under leverandør i forhold til en række markeds førende brands indenfor designermøbler, 
har udviklet sin egen niche på området 
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Stærkt lokalt elfi rma
Autoriseret elinstal-
latør John Pedersen 
A/S laver stort set 
alt indenfor 
elinstallationer

John Pedersen A/S er et 
stærkt velrenommeret fi rma, 
som John Pedersen overtog 
efter Tinglev El i 1987. Det er 

et lokalt fi rma med 17 ansatte 
i alt med lærlinge og kontor-
hold, der primært arbejder i 
den gamle Assens Kommune, 
– men som også har opgaver 
rundt på Fyn.
– Vi kører over det hele, og er i 
gang fl ere steder på øen, siger 
John Pedersen. Men ellers ar-
bejder vi meget i nærområdet. 
Vi laver stort set alt indenfor 
elinstallationer for landbrug, 

Autoriseret elinstallatør John Pedersen A/S
Damgade 28 · 5610 Assens

Tlf. 64 71 14 14 · jp-el@post.tele.dk

industri, håndværk, private, 
stat og kommune. Så vores 
kunder er bredt favnende. 
Derudover har vi en fast hvi-
devarerreparatør samt salg af 
nye hårde hvidevarer.
Landbruget er inde i en god 
udvikling og det betyder for 
John Pedersen A/S, at de har 
faste medarbejdere på arbej-
det i landbruget hele tiden, 
hvor de blandt andet arbejder 
på fl ere store nye svinestalde.
– Det nyeste projekt vi har væ-
ret på er Barløseborg Golfklub, 
hvor vi har lavet alle former for 
el, siger John Pedersen, og ellers 
arbejder vi for alle de store virk-
somheder i området som f.eks. 
Orlik Tobacco, Danisco Sugar 
og Vedstaarup Teglværk.
Elfi rmaet er også med i et 
vagtsamarbejde med fi re an-

dre fi rmaer, som deler week-
endvagten, hvilket betyder, 
at de på skift har vagt hver 
femte weekend.
At John Pedersen A/S er et 
populært velrenommeret fi r-
ma skyldes måske også andre 
ting end det rent faglige. For 
her gælder det om, at en aftale 
er en aftale, – og den skal hol-
des.
– Vi gør meget ud af, at afl ive 
den håndværkerfordom, at 
når kunderne har bestilt en 
håndværker, – så kommer de 
aldrig til den aftalte tid, siger 
John Pedersen. Vi har det så-
dan, at en aftale er en aftale, 
og vi afl everer vores arbejde 
til tiden ganske som, vi også 
møder til de tider, vi har aftalt 
med kunderne.

Per Pedersen A/S 
– sætter kvalitet i højsædet
Det erfarne entre-
prenør- og murer-
fi rma er blandt de 
første og de sidste 
på bygge pladsen og 
er som regel med i 
hele processen – lige 
fra bygge modningen 
til den sidste fi nish 
omkring det nøgle-
færdige projekt 

Per Pedersen A/S grundlag-
des i 1971. ”Dengang var der 
kun min mand Per og et par 
arbejdsmænd, beretter Bente 
Pedersen. ”Frem til i dag har 
virksomheden på alle planer 
gennemgået en voldsom udvik-
ling, og vi er i dag omkring 80 

dimensionering af opgaver, 
og datteren Majbritt, der er 
kontoruddannet, varetager de 
administrative opgaver. ”Selv 
står jeg for lejekontrakter og 
tilrettelæggelsen af reparati-
ons- og vedligeholdelsesopga-

ver i fi r maets udlejningsafde-
ling, der omfatter 176 mindre 
parcelhuse”, slutter Bente Pe-
dersen. Per Pedersen A/S er et 
ægte familiefi rma, der sætter 
kvalitet i højsædet.  

murere, arbejdsmænd, smede, 
mekanikere, lagerarbejdere og 
kontorfolk.” 

Parcelhuse og 
andelsboliger

”Vores aktiviteter omfatter 
både murer og entreprenør-
arbejde”, fortæller Per Peder-
sen. ”Vi arbejder i privat og 
i offentligt regi og spænder 
lige fra parcelhuse over virk-
somhedsbygninger til diverse 
institutioner – heriblandt ple-
jehjem. En vigtig aktivitet er 
vores medvirken som underle-
verandør omkring opførelsen 
af andelsboliger – bl.a. for Ku-
ben og Humlebo i Odense.”

Et ægte familiefi rma

Bente og Pers søn Kenneth, 
der er uddannet murer og byg-
ningstekniker, arbejder i dag 
med fi rmaets planlægning og 

Østergårdsvej 5-7 · 5683 Haarby
Tlf. 64 73 17 26  · Mobil 40 44 01 00

perpedersen@perpedersen.dk
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Se mere på www.skaarup-smedie.dk

● Alt i smedearbejde
● Pilleovne til opvarmning af 
   alle boligens rum
● Biobrændsel 

● Alt i maskiner til have, park   
   og skov
● StokerfyrTwinHeat Stokerfyr
   til træpiller, korn og flis

Kauslundevej 68 · 5500 Middelfart

· Salg & service af alle størrelser oliefyr
· Salg & service af Ecotec træpillebrænder
· Salg & service af Baxi Multiheat Stoker
· Ring for tilbud

GCGlamsbjerg 
Cykler

Søndergade 65 · 5620 Glamsbjerg · 64 72 11 89

v/ Autocentralen

Cykler fra kr. 2295,-

Horne
PLANTESKOLE

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

FYNS MINITRAKTOR
v. Jens Jørgen Viby

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

www.fynsminitraktor.dk

KIOTI - STIGA - JONSERED OG TEX AS

KIG IND

ELLER RING

OG HØR

NÆRMERE

 e-mail: info@ftdoere.dk www.ftdoere.dk

FT Døre og Vinduer ApS
Stærmosevej 20 · 5683 Haarby · Fax 64 73 17 78

Tlf. 64 73 17 30
Alt i døre og vinduer udføres efter mål og opgave.

(også koblede til ældre bygninger)   

– GÅ TIL
FAGMANDEN

AUTOLAKERING ER EN TILLIDSSAG

GLAMSBJERG AUTO- 
OG INDUSTRILAKERING

ved Bjarne Nielsen 
Dærupvej 22 ·  5620 Glamsbjerg

Tlf. 64 72 11 35
Mobil 51 35 29 62

Skal vi sætte dig i focus?
Ring til en af vores

konsulenter på 
Tlf. 6222 1314

Assenbølle Maskinstation A/S

✹ Presning og wrapning af små og
store runde samt firkant baller

✹ Finsnitning
✹ Slamsugning og spulning

✹ samt alt andet markarbejde udføres
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☎ 64 43 10 30 Biltlf. 40 25 21 30

GRÆSSLÅNING m/nye skivehøster
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Frøbjergvej 2 · 5620 Glamsbjeg
Tlf. 64 45 11 70

Mobil 30 57 10 70
Døgnvagt 24 22 45 43

www.orsted-lastvognscenter.dk

Ørsted Lastvognscenter ApS

Køb/salg og reparation 
er vort speciale

Værksted: 
Justering

  Reparation
  Ombygning
  Service-vogn

Lastbiler 
Hængere

Lagersalg



Program
Efterår 2007

Ed Thigpen Scantet
Return to Forever
Thomas Clausen

Arte Flamenco
Flamenco Passison

Jane & Shane
Rasmus Madsen
Johnny Madsen

Knud Møller
Henrik From

Billy Cross
Mik Schack

Flemming Ostermann
Jacob Andersen Band

Vivian Sessom
Jazz Kamikaze

Hooters Blues
Kristian Lilholt
Trio Cosmos
Anne Linnet

Valravn
Klaus Rifbjeg

Carsten Dahl Quintet
Peter Brander Band

MC Hansen Band
Nikolaj Christensen
Josefine Cronholm

Krister Jonson
Marilyn Mazur
Henning Stærk

Moonjam


