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Du kan nu købe en Vito 111 CDI lang kampagnemodel med 116 HK. Bilen er som standard udstyret med ABS, 

ESP, el-ruder, 6-trins gearkasse, fjernbetjent centrallås, træbund, assyst servicecomputer, skydedør i højre side 

og tophængt bagklap. Bilens totalvægt er 2940 kg. Denne Vito har desuden CD radio, bænksæde og aircondition.

Vi tilbyder også bilen med andre løbetider på leasing. Kontakt os for yderligere informationer. Tilbuddet gælder 

et begrænset antal biler.

PÅ LAGER TIL OMGÅENDE LEVERING!

Vito 111 CDI Leasing ekskl. moms 

fra 2.499 kr. / md

Vito 111 CDI - førstegangsydelse kun kr. 25.000. 

Du kan nu købe en Sprinter 315 CDI 4325 chassis med 150 HK. Bilen er opbygget med letvægtskas-

se: 4200 mm lang x 2213 mm høj x 2195 mm bred. Den har fjernbetjent lift og sidedør, 2 loftslamper i 

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

En Mercedes Sprinter er som standard udstyret med klimaanlæg, oliefyr med timer, servicecomputer 

(40.000 km intervaller), el-ruder, el-spejle med varme, ESP, ABS, bremseassistentsystem, elektronisk 

bremsekraftfordeling, førerairbag og den nyeste generation af økonomiske, lydløse CDI motorer.

Vi tilbyder også bilen med andre km tal og løbetider på leasing. Kontakt os for yderligere informationer.

PÅ LAGER TIL OMGÅENDE LEVERING!

Sprinter 315 CDI ServiceLeasing ekskl. moms 

fra 4.800 kr. / md

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

Sprinter med letvægtskasse og lift. 

*Baseret på nuværende renteniveau og etableringsomk. på 900 kr. ekskl. moms. Løbetid 60 mdr. Km 15.000/år. En positiv 
kreditvurdering er en forudsætning. Bilen returneres til leasingselskabet ved aftalens udløb. Ret til ændringer forbeholdes. 
Bilen er vist med ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. moms.
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Kvalitet og faglig stolthed

Højfyns Tækkeservice 
grundlagdes i marts 
2006 som et enkelt-
mandsfirma. I dag 
tæller medarbejder-
staben udover indeha-
ver Tonny Nielsen to 
svende og en lærling. 
Det fremgangsrige 
firma sætter kvalitet 
og faglig stolthed i 
højsædet
 
”Den overvældende vækst i 
firmaets aktiviteter er først 
og fremmest genereret via 
mund-til-øre-metoden, og det 
er jeg både glad for og stolt 
over”, beretter indehaver og 
tækkemester Tonny Nielsen. 
”Flere og flere mennesker øn-

sker at udskifte billige eter-
nittage med strå og på den 
måde genetablere deres huses 
oprindelige visuelle udtryk i 
overensstemmelse med tradi-
tionel byggeskik.”

Den æstetiske dimension

”Højfyns Tækkeservice sæt-
ter faglig stolthed og kvalitet 
i højsædet. Personligt finder 
jeg, at mit håndværk i højere 
grad end så mange andre har 
en på én gang synlig og lang-
tidsholdbar æstetisk dimen-
sion. Når jeg i dag kører rundt 
på Fyn og i Trekantsområdet 
og ser mine tidligere arbejder, 
kan jeg – selv efter mange år 
– glæde mig over, at lige præ-
cis dét stråtag stadigvæk ser 
godt ud.” 

Prima råmaterialer og 
lang holdbarhed

”Højfyns Tækkeservice benyt-
ter udelukkende førsteklasses 
råmaterialer til tækning. Min 
lærer på Den Jydske Haand-
værkerskole Leif Tarp har 
netop udgivet bogen ”Strå-
taget”. Heri hedder det, at 
tækkerør skal udvælges efter 
forholdene og placeres korrekt 
på taget. Rørene skal have en 
god, kraftig struktur og være 
stærke og spændstige. Denne 
definition er jeg helt enig i. 
Vi går hverken på kompromis 
med kvalitet eller sikkerhed. 
Alle stråtage kan brandisole-
res i forbindelse med nytæk-
ning og evt. væskeimpræg-
neres udefra. Et stråtag kan 

holde i mindst 25-50 år alt 
afhængigt af en lang række 
variable ydre faktorer som 
vejrforhold, beliggenhed og 
tagets hældningsgrad.”

Tækning og isolering  
kombineres 

”Som noget nyt kan vi nu til-
byde at kombinere tækning 
med isolering. Et tag repræ-
senterer ofte mere end 25 % 
af husets samlede klimaflade, 
og der kan være rigtigt mange 
penge at spare ved efterisole-
ring. Det er helt op til kun-
den, men oliepriserne falder 
næppe, og der bliver bedre og 
bedre økonomi i at efterisole-
re. Højfyns Tækkeservice iso-
lerer med papiruld, som besår 
af overskuds og returpapir, 
som er findelt og imprægne-
ret mod påvirkning fra brand, 
råd, svamp og skadedyr.”

Et sikkert og miljørigtigt 
produkt

”Papiruld indblæses med 
specialudstyr, og det miljø-
rigtige produkt anvendes til 
hulmurs- og etageadskillel-
sesisolering, loftsrum, skunke 
og skråvægge. Man behøver 
ikke tage hensyn til graden 
af dampspærring, idet mate-
rialet kan blæses helt ud til 
tagets brandisolering, hvilket 
sparer en masse tid. Sidst men 
ikke mindst har Brandteknisk 
Institut ved en test påvist, 
at papiruld yder det bedste 
brandmodstandsbidrag i sam-
menligning med andre løse 
isoleringsmaterialer.” 

Mere strå i fremtiden

”Som medlem af Jysk Tæk-
kemandslaug arbejder jeg 
på at udvide kendskabet til 
tækkerørenes anvendelses-
muligheder. Holland er fore-
gangsland, og her anvendes 
tækkede bygningselementer 
ofte som alternativ til traditi-
onelle vvs-inddækninger. Kun 
fysikkens love og arkitekter-
nes fantasi sætter grænser 
for tækkehåndværkets udvik-

lingspotentiale. Lovgivnings-
mæssigt arbejder Jysk Tække-
mandslaug på at få opdateret 
den eksisterende jura, så den 
bringes på omgangshøjde med 
nutidens teknologi og høje sik-
kerhedsniveau. Står det til os, 
vil fremtiden byde på mere 
strå.” 

Højfyns Tækkeservice 
Gelstedvej 36 - 5560 Aarup
Tlf. 64 43 36 41
taekkeservice@mail.dk
www.hojfyns-taekkeservice.dk
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Vedstaarup Teglværk 
er det eneste dansk 
ejede teglværk på 
Fyn. Det nuværende 
teglværks historie 
kan spores tilbage til 
omkring 1850, men 
forinden var det her-
regårdsteglværk under 
Brahesborg. I dag, er 
det femte generation 
med Jørgen Strøjer 
Hansen i spidsen som 
fører det moderne 
teglværk videre.

Fremtidssikret teknologi

Vi har netop afsluttet en gen-
nemgribende renovering til 15 
mil. kr. af hele vores produk-
tionsapparat, så vi nu frem-
står som et helt moderne og 
tidssvarende teglværk, hvor 
alle tunge håndteringsmæs-
sige opgaver er afløst af fuldt 
automatiseret produktionslin-
jer og robotter. Samtidig har 
vi forøget vores kapacitet væ-
sentligt, så vi er godt rustet til 
fremtiden.  

Fra ler til sten

Et typisk teglprodukt er 8 
dage undervejs fra rå ler til 
færdig tegl. Råmaterialet er 
rød og blåler der hentes fra ler 
gruber i Tommerup.  Omkring 
350 tons ler bliver i løbet af et 
døgn til 120.000 teglmursten. 
Det giver en årsproduktion på 
ca. 40 mil. tegl.  Vores produk-
ter indgår i alt lige fra arki-
tekttegnede villaer til store 
byggerier som f.eks. Kloster-
bakken og Grønløkkehus i 
Odense.

Kvalitet tager tid

Den rå ler bliver først renset 
og granuleret, og der tilsæt-
tes vand og fint sand som er 
afgørende for at kunne kon-
trollere størrelsen på det fær-
dige tegl.  En fuldautomatisk 
maskine former teglen, som 
herefter bliver stablet på reo-
ler og kørt til tørring i spe-
cielle tørrekamre i 4 dage ved 
60 grader. Selve brændingen 

foregår i den store gasfyrede 
ovn hvor hver vogn langsomt 
føres igennem og varmes op til 
1100 grader og herefter lang-
somt afkøles igen. Samlet er 
der 250.000 tegl undervejs i 4 
dage, i denne gigantiske ovn.
Sluttelig bliver teglene sorte-
ret og stablet på små paller 
som bliver emballeret i folie 
som herefter går ud på vores 
store lager.
Alt foregår fuldautomatisk, 
så de ansattes opgaver er ude-
lukkende af overvågende ka-
rakter. Al overskudsvarme og 
vand genbruges så vi kan for 3. 
år i træk bryste os af at være 
blandt de 3 bedste teglværker 
når talen falder på miljømæs-
sig forsvarlig produktion
Dagligt kører lastbiler rå ler 
ind på rålerlageret, og 4 last-
biler kører ud med tegl til vo-
res mange kunder i Danmark, 
Sverige, Norge og Tyskland.
Tegl er et naturprodukt med 
mange positive egenskaber. 
Det er stærkt og kan »ånde«. 
Desuden har det gode isole-
ringsegenskaber, hvad der 
borger for et godt indeklima.  
Tegl er lette, og råmaterialet 
kan let formes, til fremstilling 
af tegl til specielle og kreative 
byggeopgaver.
Tegl har lang holdbarhed, hvil-
ket betyder at der er god øko-
nomi i vedligeholdelsen. Og så 
er tegl med nutidens højtekno-
logiske produktionsmetoder et 
miljøvenligt byggemateriale.
Vi producerer 100 forskellige 
typer tegl deriblandt nogle 
helt nye typer blådæmpede 
tegl som brændes en ekstra 
gang i en speciel ovn. Vi di-
stribuerer alle vore tegl fra 
eget salgsselskab under nav-
net ”Egernsund Tegl”.

Agent 007

I løbet af kort tid åbner vi en 
helt ny 800 m2 stor udstillings-
hal, som både ind og udven-
digt viser mangfoldigheden i 
hvad tegl kan bruges til. Fra 
gulv til loft præsenteres vores 
mange produkter sammen 
med en unik samling af gamle 
biler fra en svunden tid.    
Jørgen Strøjer købte sin før-
ste bil som 14 år og i dag tæl-
ler Strøjer samlingen alt fra 
gamle teglvogne til James 
Bonds Aston Martin.  

Tegl fra gulv til loft

Vedstaarup Teglværk 
Bogyden 12 
5610 Assens 

Tlf. 64 79 13 99 
www.vedstaarup.dk 
info@vedstaarup.dk 
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Netop nu befinder 
EP Industri og  
Marine Service sig 
midt i en spændende 
renoverings og  
udvidelsesproces, 
der åbner helt nye 
aktivitetsmuligheder

”EP Industri og Marine Ser-
vices værkstedsafdeling for 
rustfri udvides med næsten 
400 %. De nye faciliteter åbner 
helt nye muligheder - både med 
hensyn til at køre flere projek-
ter parallelt og at ekspedere 
større ordrer”, fortæller værk-
fører Lars Sørensen. ”Frem-
over vil vi kunne imødekomme 
endog meget store pladskrav 

i forbindelse med opbygning 
af store anlæg – eksempelvis 
til fødevareindustrien og det 
maritime marked, som vi bl.a. 
producerer inddækning og ge-
lændere til.” 

Alt under samme tag

”De nye lokaler betyder en sam-
ling af det rustfri værksteds og 
smede værksteds arbejdspro-
cesser under et og samme tag. 
Det medfører en væsentlig ra-
tionalisering, idet den interne 
trafik fra den ene afdeling til 
den anden minimeres. Sidst 
men ikke mindst er adgangs-
forholdene i forbindelse med 

udvidelsen også blevet forbed-
ret betydeligt.”      

Alsidig servicepartner

”Servicering af industrien og 
akutberedskab for hurtig ud-
rykning er stadig en stor aktivi-
tet. P.t. beskæftiger EP Industri 
og Marine Service 12 smede og 
30 rejsemontører. Det udbredte 
samarbejde i EP koncernen gør, 
at de enkelte afdelingers med-
arbejdere kan afløse hinanden 
i spidsbelastningssituationer. 
Det sikrer en høj grad af flek-
sibilitet i forhold til kunderne. 
EP Industri og Marine Service 
er en alsidig servicepartner”    

Markant 
værkstedsudvidelse hos EP

Vissenbjerg  
– brød med smag

Jo længere brødene 
hæver, desto bedre 
smager de.  
GuldBageren Vissen-
bjerg har friskbagt brød 
hele dagen og byder på 
et bredt sortiment med 
8-10 forskellige slags 
stenovnsbrød plus et 
kæmpe udvalg af  
velsmagende stenovns-
rundstykker

»Da vi overtog forretningen 
den 1. marts 2007, installerede 
vi straks den karakteristi-
ske stenovn, som i dag er om-
drejningspunkt for hele vores 
spændende butiksindretning«, 
fortæller bagermester Michael 

Jensen. »Folk kunne med det 
samme både se, dufte og sma-
ge, at der skete noget nyt, og 
de har virkelig taget stenovns-
brødene til sig. På kun et år er 
produktionspersonalet mere 
end fordoblet, så det udover mig 
selv tæller to svende og en lær-
ling. Takket være moderne ma-
skiner behøver vi ikke længere 
møde så tidligt om morgenen, 
og det sikrer friskbagt brød og 
kager hele dagen.«     

24 km efter brød

»Vores kundekreds kommer 
mestendels fra det vestfynske 
lokalområde. En af vores vir-
keligt gode kunder kommer fra 
Nårup og tilbagelægger altså 
24 kilometer fra sulten mel-
der sig, til brødet står på bor-
det. Udover stenovnsbrødene 
og et kæmpe udvalg af lækre 
kager fører vi selvfølgelig alle 
GuldBager-kædens populære 

specialprodukter. Det er bl.a. 
Fnuggi rugbrød samt ugedags-
relaterede produkter som tirs-
dagsguf, onsdagssnegle med 
mere. GuldBager-kæden sørger 
for en samlet markedsføring af 
sine medlemmer. Et spænden-
de tiltag på den front er børne-
nes Krummeklub. Klubmed-

lemmerne kan blandt andet 
samle »musemønter« og få sjove 
gaver som guldbager-bamser, 
skoletasker og meget mere. Et 
populært tiltag i Krummeklub-
ben er brunsvigermænd til alle 
fødselarer med medlemskort. 
Prøv et stenovnsbrød – kig ind 
til GuldBageren Vissenbjerg.« 

Konni & Michael Jensen
Vestergade 5 · 5492 vissenbjerg · Tlf. 64 47 12 66

guldbageren.vissenbjerg@firma.tele.dk
www.guldbageren.dk

EP Industri og Marine Service
Dalvænget 10 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 55 58
www.ep-assens.dk
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Efter renoveringen, 
som varede det me-
ste af 2007, fungerer 
Assens Skibsværft i 
dag som en gennem-
moderniseret og 
kompetencemæssigt 
vidtspændende enhed. 
Værftets markedsom-
råde er under udvidel-
se, og det giver øget 
beskæftigelse 

”Udviklingen går meget stærkt 
lige nu, fortæller direktør Er-
ling Pedersen. ”Vores markeds-
område udvides til stadighed, 
og det genererer øget beskæfti-
gelse i både ind- og udland. Lige 
nu er vi for eksempel involveret 
i et udstationeringsprojekt i 
Bangladesh. Her arbejder vi på 
el og aptering i.f.m færdiggørel-
sen af to nybygninger i feeder 
coaster klassen. Derudover har 
vi tre nybygninger på Lindø, og 
det strækker sig fire år frem i 
tiden. Endelig er vi i fuld gang 
med nogle opgaver på et en-
gelsk flådeværft.”

Service og reparation

”Parallelt med nybygningerne 
kører et omfattende service og 
reparationsarbejde. Blandt an-
det er vi i gang med en total om-
bygning  af sandsugeren Kivas 
el og aptering. Parallelt hermed 
løser vi en større opgave for re-
deriet Lauritzen, ligesom vi er i 
færd med en større renovering 
af en slæbebåd. På permanent 
basis har vi typisk mellem fem 
og ni skibe under behandling ” 

Lokal havneudvikling

”Med hensyn til den lokale ud-
vikling på Assens Havn er der 

netop nu rigtigt mange menin-
ger i spil. Én ting er imidlertid 
sikker: For Assens vil værftet 
fortsat spille en vigtig økonomisk 
rolle på mange planer – lige fra 
beskæftigelse over handelsliv 
til byudvikling. I min optik vil 
en optimal udvikling på Assens 
Havn indebære en udvidelse af 
værftsarealet, så støjgener og 
andre ulemper i forhold til det 
samlede havneområdes rekrea-
tive udnyttelsesmuligheder kan 
minimeres. De kanalplaner, 
som Cowi Consult har skitseret, 
er fine – især hvis de skitserede 
kanaler graves så dybe og gøres 
så brede, at vi får mere plads 
til det stigende antal skibe, der 
anløber værftet,” smiler Erling 
Pedersen.” 

Optimistisk  
fremtidsudsigt

”De høje oliepriser gør det 
uhyre vanskeligt at spå – især 
om fremtiden. Indtil videre 
har oliemarkedets øjeblikke-
lige turbulens ikke influeret 
nævneværdigt på værftets ak-
tiviteter. Generelt ser jeg opti-
mistisk på fremtiden. På indu-
strisiden beskæftiger værftet 
sig bl.a. med implementering, 
service, vedligehold og renove-
ring af store industrielle ma-
skinprojekter samt opbygning 
af produktionsanlæg. Assens 
Skibsværft samarbejder i vid 
udstrækning med søsterfir-
maet EP Industri & Marine-
service omkring fordelingen 
af opgaver efter ressourcer og 
mandskab. EP koncernen tæl-
ler i alt 95 medarbejdere, og 
dertil kommer 35-40 under-
leverandører. I kraft af vores 
teknologi og store kompetence-
mæssige spændvidde kan vi 
tilbyde vores kunder en række 
unikke løsningsmodeller, der 
vil være solid efterspørgsel på 
langt ud i fremtiden. ”

Travlhed på 
Assens Skibsværft

Assens Skibsværft A/S
Sønder Havnevej 2 · 5610 Assens 

Tlf. 64 71 11 34
asv@asyard.dk · www.asyard.dk

www.ep-assens.dk
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Den 14. juni flyttede 
Fyns Skilte Design 
fra indehaver Knud 
Erik Lauritzens pri-
vatadresse på Bast-
holmvænget 3 til et 
nyindrettet 250 kva-
dratmeters firmadomi-
cil på Dalvænget 10  
i Assens 

”Vores nye lokaler er først og 
fremmest bedre og større end 
de tidligere”, fortæller inde-
haver Knud Erik Lauritzen. 
”Vi har fået egen montagehal 
– bl.a. til løsning af folieopga-
ver på biler. På sigt forventer 

Den kendte vestfyn-
ske maskinforretning 
har et glidende gene-
rationsskifte i støbe-
skeen, som ventes 
endeligt effektueret 
over en femårig periode

”Forretningen grundlagdes i 
1931 af min far Victor”, beret-
ter indehaver Hans Andersen. 
”Selv er jeg født ind i branchen 
og udlært maskinarbejder. Jeg 
har styret firmaet siden 1972, 
og den oprindelige personale-
stab på 5-6 ansatte, er i dag 
vokset til 18 medarbejdere. De 
fordeler sig på 5 lagerekspedi-
enter, 4 salgsmedarbejdere, 8 
mekanikere og en bogholder/
administrativ medarbejder.
I dag ejes Ringe Maskinfor-

jeg også at kunne investere 
i en række nye maskiner. 
Blandt Fyns Skilte Designs 
mange specialer er autore-
klamer, bandereklamer, dør- 
og kontorskilte, facadeskilte, 
gadeskilte, gadestandere, 
klaprammer, streamers, la-
belprint, storformat, pyloner 
og vejskilte.”

Synliggørelse er  
tidens trend

”Efter 3 års aktivitet kan 
jeg konstatere, at der er god 
fremgang i skiltebranchen. 
En af tidens hotteste trends 
hedder synliggørelse. Når folk 
f.eks. får ny vognpark, skal 
den udstyres med personlig-
hed, og det er hér Fyns Skilte 
Design kommer ind i billedet. 

retning på Midtfyn af min søn 
Jens Jacob. Tredje generation 
er således allerede på banen, 
og det endelige generations-
skifte ventes effektueret in-
denfor 5 år.”

En alsidig forretning

”Kerneprodukterne i Flem-
løse Maskinforretning A/S er 
landbrugsmaskiner over en 
bred kam – med specielt fokus 
på CASE IH. Vi fører alt – fra 
traktorer til de allerstørste og 
mest avancerede mejetærske-
re”, fortæller Hans Andersen. 
”Den primære kundegruppe 
er landbrugere. Lige nu er 
have/park-området på privat-
kundesiden imidlertid et om-
råde i stærk vækst. Her råder 
vi over en velassorteret butik 
med alt tænkeligt grej til pas-
ning af haver og grønne uden-
omsarealer. Udvalget spæn-

I kraft af vores knowhow og 
brancheerfaring har vi finge-
ren på pulsen med hensyn til 
at virkeliggøre kundens ønske 
om en effektiv profilering, der 
virker. Bliv et kendt ansigt. 
Kontakt os for nærmere infor-
mation om vores mange spæn-
dende profileringsløsninger.”      

der fra mindre traktorer over 
buskryddere og plæneklip-
pere til motorsave og manuelt 
betjente redskaber som skovle 
og skuffe/hakkejern. Endelig 
byder forretningen på et stort 
reservedelslager og et alsidigt 
reparations- og serviceværk-
sted for landbrugsmaskiner.”

Flemløse Maskinforretning 
i glidende generationsskifte

Flemløse Maskinforretning ApS
Springenbjergvej 15

5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 72 11 74

flemlose@caseih-fyn.dk
www.caseih-fyn.dk

Dalvænget 10 · 5610 Assens · Tlf. 64 71 13 14
kel@fyns-skilte.dk · www.fyns-skilte.dk

Alle veje fører til Rom…  
hvis skiltningen er god
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Bæredygtigt byggeri 
til fremtiden

Med Lindbo Huset  
illustrerer Lindbo 
Gruppen bevægelsen 
fra tradition til in-
novation i byggeriet. 
Husene er modulop-
byggede og opføres 
indendørs i opvar-
mede lokaler. Det 
optimerer både plan-
lægning og kvalitets-
sikring.

”Lindbo Gruppen grundlag-
des i 2006”, beretter indehaver 
Claus Valsøe. Ideen udsprang 
af mit eksamensprojekt i.f.m 
uddannelsen til teknisk desig-
ner på Odense Tekniske Skole. 
Projektet gik ud på at udvikle 
en ny produktionsform på basis 
af en afbalancering af fordele 
og ulemper ved den eksiste-
rende måde at gøre tingene på. 

Det første flyvefærdige projekt 
blev et prøvehus, som i dag kan 
ses på Byggecentrum i Middel-
fart. Det spændende hus, som 
bestemt er et besøg værd, er en 
miniaturemodel på 72 m2 af et 
sommerhus, der er isoleret og 
indrettet som helårshus i lav-
energiklassen.”    

Unik og effektiv  
produktionsform

”Når det gælder Lindbo Husets 
unikke stationære produkti-
onsform har vi taget ved lære 
af industriens effektive ar-
bejdsgange og overført dem til 
byggebranchen. Husene er mo-
dulopbyggede og opføres inden-
dørs i opvarmede lokaler. På 
den måde er vi uafhængige af 
vejrforholdene, og det optimerer 
både planlægning og kvalitets-

sikring, idet faktorer som tids-
forbrug og materialespild mini-
meres. Arbejdstiden fra kl. 7-16 
er 100 % effektiv. Fejlmængden 
er minimal, idet vi ved hjælp 
af fotodokumentation følger og 
kontrollerer Lindbo Husets en-
kelte arbejdsgange i takt med 
selve afviklingen. Op til 90 % 
af et hus leveres færdigbygget 
og monteret hjemmefra.”         

Fokus på lavenergi

”Det er målet, at alle Lindbo 
Huse befinder sig i lavenergi-
klasse 1. De selvopvarmende 

huse har 400 mm isolering i 
væggene, og i kraft af den ud-
strakte brug af genvex og jord-
varme vil de automatisk blive 
fritaget for tilslutningspligt til 
varme og gas. Det betyder store 
besparelser på energibudget-
tet, og kunderne vil kun have 
små udgifter i forbindelse med 
drift og vedligehold af de pum-
per, der driver husenes jordvar-
meanlæg. Disse udgifter skøn-
nes at ville ligge på omkring 
4000 kr. om året uafhængigt af 
energipriserne i øvrigt. Der er 
stort fokus på lavenergi, og vo-
res produktion matches ikke af 
andre tilbud på markedet.”

Enkelhed og fleksibilitet

”Netop nu er vi i fuld gang 
med leveringen af en række 
40 kvadratmeters ferielejlighe-

der, hvor alle installationer til 
strøm og vand er klar til brug 
ved overdragelsen til kunden. 
Typemæssigt er vi både leve-
ringsdygtige i pudsede facader, 
træfacader og skalmure. Stan-
dard Lindbo Huset kan udsty-
res med tre etager, og når det 
gælder tage opererer vi med 
flere stilistiske udtryk. Vores 
tagløsninger rækker fra sadel-
tage til flade tage, der i kraft af 
byggeriets modulære karakter 
åbner mulighed for at etablere 
grønne områder i første sals 
højde. Byggeriets koncept er 

enkelhed og fleksibilitet, og det 
er meget let at udvide et eksi-
sterende hus med nye moduler 
– eksempelvis i form af børne-
værelser.”

Fart på udviklingen

”Hvad fremtiden angår, har 
Lindbo Gruppen nedsat en pro-
fessionel bestyrelse, hvis pri-
mære opgave er at øge salget 
– bl.a. i Tyskland og Grønland, 
og fra den 1. juni har vi ansat 
projektchef Henrik Knudsen 
til varetagelse af diverse pro-
jekter omkring Lindbo Huset. 
Vores mål er over en fireårig 
periode at gå fra de nuværende 
cirka 20 enheder til omkring 
120 enheder svarende til 60 
boligenheder. Lindbo Gruppen 
leverer bæredygtigt byggeri til 
fremtiden.” 

Lindbo Gruppen
Tegnestue/Byggefirma 
Barløsevej 23
5610 Assens
Tlf. 70 22 30 77
info@lindbogruppen.dk 
www.lindbogruppen.dk
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Strøm til store og små

Barløseborg Golfbane 
Golfbanen, der lejes 
ud til Barløseborg 
Golfklub, har et sti-
gende antal green 
fee besøgende og 
parallelt hermed en 
øget tilstrømning af 
erhvervskunder. Barlø-
seborg Golfbane er en 
fantastisk ramme om 
ethvert firmaarrange-
ment 

”Det gode forårsvejr har givet 
os en rigtig fin sæsonstart”, 
beretter indehaver Niels Hau-

JP-el i Assens  
klarer alt indenfor  
el-arbejde

John Pedersens 18 medarbej-
dere har gang i mange for-
skellige typer arbejde rundt 
omkring på Vestfyn.

”Vi har flere store projekter 
kørende bl.a. på Vedstaarup 
Teglværk, Orlik Tobacco, 
Danisco Sugar og Assens 
Kommune,” fortæller John 
Pedersen, der også har stør-
re landbrug og forskellige 
kommunale institutioner på 
kundelisten. 

Men firmaet servicerer na-
turligvis også private kun-
der med alt fra hvideva-
reservice til reparationer 
og nybyggeri.

”God service er højt prio-

strup. ”Vores faciliteter er 
enestående og folk værdsæt-
ter i høj grad den afslappede 
atmosfære og de fine natur-
oplevelser, som banen byder 
på. Vi har vand i spil omkring 
ikke mindre end 16 huller, 
og banen, der er beliggende 
i den gamle proprietærgård 
Barløseborgs tidligere park, 
er omgivet af skov på to sider. 
Det giver alt sammen nogle 
helt unikke rammer. Sidelæn-
gerne huser Barløseborg Golf-
klubs kontor samt en proshop, 
der fører alle golfartikler fra a 
til z. I hovedbygningen finder 
man vores restaurant og cafe, 
der er åben for alle. Fra i år 
er restauranten forpagtet ud 
til den kendte kok Klaus Ole 

riteret hos os, hvad enten det 
gælder store eller små kun-
der,” fastslår John Pedersen.

Specialiserede  
medarbejdere

Alle medarbejdere hos JP-el 
har deres specifikke kompe-
tencer. Det kan være inden-
for f.eks. hvidevareservice, 
installationer i landbrug og 
industri eller andre former 
for el-arbejde, hvor det er 
vigtigt med specialviden.

”Vi har valgt at videreud-
danne vores medarbejdere, 
så de hver især har nogle om-
råder, hvor de er eksperter,” 
fortæller John Pedersen. Vi 
kan derfor løse opgaver for 
alle vores kunder på den 
bedst mulige måde. Der vil 
nemlig altid være en af vores 
medarbejdere, som lige præ-
cis er ekspert på den opgave 
en kunde skal have lavet.”

Jensen, og hermed er vores 
gæster sikret en spændende 
og velsmagende oplevelse.”

Fælles inspiration  
og oplevelse

”Vi er værter for flere og flere 
firma- og foreningsrelaterede 
arrangementer. På 9 huls Pay 
& Play banen kan selskaber 
på 10-50 personer under mun-
tre og afslappede former stifte 
bekendtskab med golfsporten. 
Efter cirka en times instrukti-
on og undervisning af en af vo-
res professionelle lærerkræf-
ter, slippes begynderne løs på 
banen. De øvede golferes lege-
plads er 18 huls banen, hvor 
vi også er værter for en række 
firmaarrangementer med for-

Firmaet samarbejder med lo-
kale tømrer- murer- og VVS 
firmaer, og kan derfor også 
tilbyde totalløsninger i stør-
re opgaver med nybyggeri og 
renovering.

skelligt indhold. På sigt er det 
planen – i samarbejde med 
Udviklingsrådet i Ny Assens 
Kommune – at opføre cirka 
30 ferielejligheder og eventu-
elt etablere kursusfaciliteter i 
forbindelse hermed. Golfspor-
ten og de herlige omgivelser 
bringer kolleger, kunder og 
leverandører sammen til fæl-
les inspiration og oplevelse. 
Se mere på www.bbgolf.dk og 
kontakt os for et uforbindende 
tilbud.”    

Aut. El-installatør John Pedersen A/S · Damgade 28 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 14 14 · www.jp-assens.dk · jp-el@post.tele.dk

Barløseborg Golfbane
Skovvangsvej 47

5610 Assens
Tlf. 64 79 10 23

nh@bbgolf.dk
www.bbgolf.dk
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@larm Teknik ApS 
grundlagdes i 1997 
med indehaver Brian 
Bonnemose som 
eneste person på 
lønningslisten. I dag 
tæller medarbejder-
staben udover inde-
haveren tre montører, 
tre vagter og en admi-
nistrativ medarbejder

”I takt med den positive kon-
junkturudvikling i branchen 
blev firmaet i 2006 omdannet 
til et anpartsselskab”, beretter 
indehaver Brian Bonnemose. 
”I 2007 flyttedes alle aktivi-
teter i @larm Teknik ApS fra 
min privatadresse til firmaets 
nuværende domicil i Aarup.”    

Kodeordet hedder  
kvalitet

”Virksomhedens produktside 
består af salg og levering af 
avancerede integrerede alarm- 
og overvågningssystemer. 
Vo  res produkter er markeds-
førende og findes simpelthen 
ikke bedre. Vi skræddersyr 
sikkerhedsinstallationerne til 
de enkelte kunder. Overvåg-
ning og alarmer skal tilpasses 
rum og bygninger og placeres 
diskret. De enkelte komponen-
ter i en sikkerhedsløsning kan 
kombineres på rigtigt mange 
måder, og samtlige løsninger 
implementeres i overensstem-
melse med gældende regler på 
området. I @larm Teknik ApS 
hedder kodeordet kvalitet.”  

Alarm ved driftsstop

@larm Teknik ApS arbejder 
også med tekniske alarmer. 
Disse installationer kan spare 
en virksomhed for mange pen-
ge, idet de reagerer på driftsstop 
som strømsvigt, vandskade el-
ler mangel på ventilation. Også 
privatkunder kan have glæde 
af at have en teknisk alarm, 
en brandalarm, en gasalarm, 
en strømsvigtsalarm eller en 
vandskadedetektor tilkoblet 

tyverialarmen. På den måde 
undgår man f.eks. at komme 
hjem til en fryser, hvor ma-
den er fordærvet på grund af 
strømsvigt.

Vagt til Tiden 

”Via mund-til-øre-princippet 
erfarede jeg, at der manglede et 
hurtigt lokalt alternativ til de 
store landsdækkende vagtsel-
skaber. Derfor udvidede jeg min 
forretning til også at omfatte 
en vagtordning. @larm Teknik 
ApS er en ISO 9001-certificeret 
og rigspolitichefgodkendt vagt-
virksomhed. Vi opererer med 
ankomst på stedet indenfor ti 
minutter fra alarmopkaldet i 
hele Ny Assens Kommune. Det 
kalder vi Vagt til Tiden. Ord-
ningen er praktisk realiserbar 
i kraft af, at vores vægtere 
hele tiden arbejder og opholder 
sig fast i nærområdet. Vi yder 
kunderne optimal service – 
lige fra installation af alarm 
og overvågningssystemer over 
service og løbende vedligehold 
til forskellige former for vagt-
tjeneste tilpasset den enkelte 
kundes behov.”        

Stigende efterspørgsel og 
øget aktivitet

”Rent sikkerhedsmæssigt er 
de fynske virksomheder og in-
stitutioner dækket godt ind”, 
siger Brian Bonnemose. ”Der-
for oplever vi netop nu et gene-
relt øget fokus på sikkerhed i 
private hjem. Det betyder sti-
gende efterspørgsel på alarm-, 
adgangs- og overvågningssy-
stemer. Parallelt hermed er vo-
res vagt-relaterede aktiviteter 
også øget. En ny ydelse i den 
forbindelse er ronderingsvag-
ter eller lukkeordninger. F.eks. 
lukker vi Assens Skole og en 
lang række virksomheder for 
natten. Blandt vores kunder er 
Vedstaarup Teglværk, Landbo 
Fyn, Mogens Marxen A/S, As-
sens Kommune samt flere afde-
linger af Super Brugsen. Vores 
gennemgående varemærke er 
individuelt designede løsninger 
tilpasset den enkelte kunde. 
Kontakt @larm Teknik ApS for 
nærmere information.” 

@larm Teknik ApS  
– et firma i fremdrift

@larm Teknik ApS

Søndergade 2 · 5560 Aarup

Tlf. 64 79 19 09

Mobil 21 62 08 09

alarmteknik@mail.tele.dk

www.alarmteknik.dk

ERHVERV FYN
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Trelleborg 0-energihuse
Jeg bygger næsten udeluk-
kende træhuse for Trelleborg. 
Mit arbejde består af opsæt-
ning af ydervægge, rejse spær 
og gøre klar til tagsten. Der-
efter lukker jeg ydervæggene 
med vindgips og træ beklæd-
ning (lodret eller vandret). 
Døre og vinduer sættes i og 
udhænget gøres færdigt. Når 
tagstenene er lagt slutter jeg 
af med at isolere ydervægge-
ne i stueetagen. Dette tager 

typisk 6-8 uger og herefter 
overtager et nyt hold hånd-
værkere til færdiggørelse af 
det indvendige.
Da jeg arbejder både på Fyn 
og i hele Jylland bor jeg ofte 
på byggepladsen fra mandag 
til torsdag i en lille skurvogn 
naturligvis indrettet med alle 
bekvemmeligheder.
Når opgaven er løst tager jeg 
videre til den næste opgave 
der er normalt ikke nogen 
spildtid mellem de enkelte 

opgaver men skulle det ske 
f.eks. pga. en manglende byg-
getilladelse, er der altid an-
dre småprojekter og opgaver 
at løse så jeg har rigeligt at se 
til slutter Kent Pilegaard.

Det frie tømrer liv

Skovhavevej 120 . 5260 Odense S

Tlf. 65 96 21 26
info@anlaegsgartnersparvath.dk

www.anlaegsgartnersparvath.dk

Efter endt læretid 
hos en større tøm-
rermester på Syd-
fyn, besluttede jeg 
at starte op som 
selvstændig og har 
eksisteret nu i 1 
1/2 år. Dette har jeg 
ikke fortrudt da det 
giver mig stor frihed 
til selv at kunne 
planlægge min dag. 
Anbefalet af min 
tidligere mester fik 
jeg hurtigt opgaver 
omkring opsætning 
af træhuse fra Trelle-
borg typehuse.

Pilegaard’s Tømrerfirma
v/Kent Pilegaard

Middelfartvej 140
Stubberup · 5560 Aarup

Tlf. 21 22 25 98
kent.pilegaard@

hotmail.com

Motorbyen Specialbusser a/s
Hvidkærvej 4 og 39 · 5250 Odense SV 
Tlf. 63 15 20 00 · www.motorbyen.dk
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En flytning fra den ene 
bolig til den anden er 
en stor begivenhed. 
Boligskiftet - og de 
mange ofte uafklare-
de spørgsmål omkring 
det - bringer mange 
usikkerhedsmomenter 
i spil. Her er det, EDC 
Assens kommer ind i 
billedet 

”EDC Assens samler trådene 
og skaber individuelle løs-
ninger”, beretter indehaver 
Vinnie Kyrstein. ”Vi kan til-
byde et bredt boligudbud, der 
spænder fra små og store by-
huse, ejerlejligheder, villaer og 
andelsboliger til sommerhuse, 

liebhaverejendomme og fri-
tidslandbrug. Som professio-
nelle aktører på markedet lig-
ger vi inde med specialiserede 
redskaber til løsning af langt 
de fleste problemer omkring 
boligskift. I kraft af vores vi-
den og erfaring fra godt og vel 
et par hundrede sager om året 
ved vi også, hvordan disse 
redskaber betjenes til fordel 
for vores kunder. For eksem-
pel tilbyder EDC Assens to-
talproduktioner, hvorigennem 
vi kan hjælpe folk med finan-
sieringen af deres næste bolig 
– og dét både før og efter deres 
oprindelige bolig er solgt.” 

EDC totalproduktion giver 
optimale løsninger

”Uanset om man vil købe eller 
sælge først, sikrer vores grun-
dige risikovurdering i forhold 
til omstændighederne om-

kring den enkelte handel, at 
vi i samråd med kunden kan 
finde frem til de mest optima-
le løsninger”, fortæller ejen-
domsmægler Claus Lopdrup. 
”En totalproduktion omfat-
ter også service i forbindelse 
med den forsikringsmæssige 
side af en bolighandel samt 
hjælp til korrekt håndtering 
af skøde, tinglysning m.m. 
Bolighandlen afsluttes 100 
% herfra, og på den måde be-
høver kunden kun gå ét sted 
hen. Kontakt os for mere de-
taljeret information. Alle er 
velkomne.”   

Kom godt videre med 
EDC Assens

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

Medlem af ts-gruppen

Østergade 45
5610 Assens
Tlf. 64 71 31 50
561@edc.dk
www.edc.dk
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Vestfyns Tømrerforretning A/S 
– med service i højsædet
Vestfyns Tømrerforret-
nings primære ker-
neydelse er service-
området, som siden 
starten i 1990 har 
haft højeste prioritet. 
Den travle tømrer og 
snedkervirksomhed 
dyrker og udvider 
løbende kontakten til 
sine mange kunder i 
lokalområdet 

”Vestfyns Tømrerforretnings 
kundegruppe består af en 
kombination af private og er-
hvervskunder, og blandt vores 
største aktiviteter er løsning 
af serviceopgaver i Assens og 
omegn”, fortæller indehaver 
og tømrermester Bjarne Di-
deriksen. ”Vestfyns Tømrer-
forretning er en af de relativt 
få virksomheder i branchen, 
der stadig har et alsidigt og 
velfungerende værksted. Vi 
udfører klassisk tømrer/sned-
kerarbejde og arbejder derud-
over i både glas og gulv. Lige 
nu oplever vi en særdeles liv-

lig aktivitet omkring renove-
ring, vinduer og badeværelser 
og meget mere.”    

Fra produktionshaller til 
køkken/alrum

”Gulvafdelingen er leverings-
dygtig i træ og linoleumsgul-
ve. Vi måler op og afgiver til-
bud ude hos kunden. Vestfyns 
Tømrerforretnings opgaver 
spænder fra produktionshal-
ler til køkken/alrum. Intet 
er for stort og intet for småt. 
Netop nu er projektafdelingen 
i færd med at løse en stor om-
bygningsopgave for virksom-

heden Interacoustics. Blandt 
de kommende opgaver er et 
ombygnings og renoverings-
projekt for Broen Armatur. 
I Fredericia – er vi underle-
verandør på tømrer/snedker-
området i.f.m. opførelsen af et 
plejecenter for Hoffmann. På 
samtlige aktivitetsområder 
leverer vi kvalitetsarbejde til 
konkurrencedygtige priser og 
overholder aftalte betingelser 
og leveringstider. Se hjemme-
siden for mere information - 
ring og hør nærmere.”

www.fioniabank.dk

Vi tror ikke på pakke- eller standardløsninger. Når vi rådgiver dig, skal 
du altid forvente at få løsninger, som passer til netop dine behov.   

Fremtiden er din og ikke alle andres – og det er derfor, vi kalder os  
din fremtids bank.

Fremtiden er individuel
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vil huse idrætslige og kultu-
relle aktiviteter. Visionen er at 
hallen året rundt fyldes med liv 
via sportsarrangementer og en 
lang række udstillinger, mes-
ser, møder og konferencer. 
Udviklingschef Peter Nielsen 
uddyber: ”Rundt om rådhus og 
hal skaber vi en række smukke 
byrum, der bruges aktivt til 
f.eks. klatre- og boldfacilite-
ter”. ”De resterende 50 ha kan 
bebygges eller landskabsplan-
lægges. Inspirationen til den 
nye bydel, der skaber sammen-
hæng mellem byen og havnen, 
har vi bl.a. hentet i Hamburgs 
innovative og dynamiske hav-
nemiljø og i Ruhr-distriktet.” 

Assens Kommune  
– med fokus på udvikling

Assens Kommune
Tlf. 64 74 74 74

assens@assens.dk
www.assens.dk

Udviklingsrådet
post@udviklingsraadet.dk

Tlf. 64 71 20 31
www.udviklingsraadet.dk

Partnerskabet mellem 
Assens Kommune og 
Udviklingsrådet så da-
gens lys i forbindelse 
med den nye kom-
munalstruktur i 2007.  
Samarbejdspartnerne 
markerer sig nu med 
en række konkrete og 
dynamiske initiativer  

Udviklingsrådet har 33 med-
lemmer, hvoraf kun to er po-
litikere – nemlig borgmester 
Finn Brunse og formand for 
kommunens udviklingsud-
valg Ole Knudsen. Direktør 
Arne Jakobsen fra Vestfyns 
Bank, Assens er formand 
for rådet, der fungerer som 
bindeled mellem erhvervsliv 
og kommune. Udviklingsrå-
det varetager bl.a. Assens 
Kommunes erhvervsfremme, 
iværksætterrådgivning og 
tu    ris meservice og spiller 
en aktiv rolle i Bioenergi 
og DANISCO-projekterne. 
Fra den 6. maj i år har Rå-
det ydermere fået ansvar for 
turistforeningens tidligere 
arbejdsområde. Rådet repræ-
senterer hele turisterhvervet 
og danner også her basis for 
en serie nyskabende partner-

skaber mellem kommune og 
erhvervsliv. 

Fantastisk platform for 
nye visioner

”Da vi lagde planerne for den 
nye kommune, valgte vi den 
tredje vej – nemlig at inddrage 
så mange samarbejdspartnere 
i planlægningen og opgavedefi-
nitionen som muligt”, fortæller 
borgmester Finn Brunse. ”Ejer-
skabet til opgaverne er fælles. 
Ide og udviklingsarbejde samt 
praktisk implementering af 
de nye initiativer varetages af 
kommune og udviklingsråd, er-
hvervsliv og turistattraktioner 
i fællesskab. Samarbejdet er 
gensidigt forpligtende, og der-
med danner de nye udviklings-
fora en fantastisk platform for 
iværksættelse af nye, visionære 
og bredt funderede initiativer.”

Udviklingsrådet spiller  
en aktiv rolle

”Vores samarbejde med Assens 
Kommune er både positivt og 
nyskabende. Lige nu arbejdes 
der på højtryk med visioner og 
målsætninger – ikke kun for 
Assens by men for hele kom-
munen”, fortæller direktør i 
Udviklingsrådet Inge Dahl. 
”Vi ønsker at skabe vækst og 
udvikling gennem forskel-
lige aktiviteter, der dels tager 
udgangspunkt i eksisterende 
virksomheder og institutioner, 

og dels fokuserer på skabelsen 
af helt nye aktivitetsfora på 
tværs af traditionelle struk-
turer. De nye partnerskaber 
i Udviklingsrådets regi viser 
nu deres duelighed; vi spiller 
en aktiv rolle.”

Fra gylle til fjernvarme

”Assens Kommune arbejder på 
at blive klima-kommune”, si-
ger Finn Brunse. ”Med Udvik-
lingsrådets bioenergiprojekt 
”Fra gylle til fjernvarme” er 
det tanken, at Assens Fjern-
varmeværk på sigt erstatter 
den stadigt dyrere træflis med 
lokalt produceret gylle og ener-
gipil. Det er et miljøfremmen-
de netværkspro jekt, vi forven-
ter os meget af. Lige nu er vi 
sammen med kommunens 125 
gylleproducerende landmænd 
meget tæt på en konkretise-
ring af planerne.” 

Dynamik og innovation

”Med DANISCO-projektet sæt -
ter vi fokus på den gamle suk-
kerfabriks arealer ned mod 
havnen, marinaen og cam-
pingpladsen. Der er virkelig 
mange nye spændende udvik-
lingsmuligheder, der åbner 
sig her,” beretter rådsformand 
Arne Jakobsen. ”De eksiste-
rende bygninger der fornyes 
og renoveres, vil danne ramme 
om Assens Rådhus samt en ny 
multifunktionel hal, der både 
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Alt i anlægs- og kloakarbejde

De opgaver Moselund 
Entreprenør udfører 
spænder vidt fra 
kloak arbejde over  
anlæg af haver til 
støbning af sokkel.

”Vi påtager os mange forskel-
lige typer anlægsarbejde både 
for private og erhvervskun-
der,” fortæller Carsten Lar-
sen, der ejer firmaet.

Et stort virksomhedsbyggeri i 
Langeskov er bl.a. noget af det 
de arbejder på for tiden.

Maskiner til alt arbejde

Hos Moselund Entreprenør 
har de selv maskiner til det 
arbejde, der skal laves.
”Vi har de maskiner, der skal 
til og derfor kan vi hurtigt og 
enkelt gå i gang med de opga-
ver vores kunder gerne vil have 
løst,” siger Carsten Larsen.
Han har to mand ansat i fir-

maet, hvoraf den ene er ud-
dannet anlægsgartner.
”Til de mange haveopgaver vi 
har for private kunder er det 
guld værd at have en fagmand 
ansat til at rådgive kunderne 
om bl.a. fliser og beplantning.”
Kloakering i åbent land, re-
paration, tv-inspektion samt 
etablering af kloakanlæg er 
også opgaver Carsten Larsen 
og hans medarbejdere kan 
klare. De har alle sammen 
mange års erfaring indenfor 
entreprenørarbejde og de bru-
ger den nyeste teknologi, så 
kunderne bliver tilfredse med 
det arbejde der udføres.
”Vi tilbyder også vores kun-
der rådgivning i alle faser i et 
byggeri og vi giver helt ufor-
pligtende tilbud på de opgaver 
kunderne ønsker. Så det er 
bare at tage kontakt til os,” 
slutter Carsten Larsen.

Nyrøget alle ugens dage
Tag med hjem – eller nyd  
miljøet på havnen

Vi pakker også gerne
til frokosten i Ærøs natur

Nyrøget alle ugens dage
Tag med hjem – eller nyd  
miljøet på havnen

Vi pakker også gerne
til frokosten i Ærøs natur

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...

· Skræddersyede løsninger · Fuldt udbytte af budgettet · Vi bistår i alle faser

Moselund Entreprenør v/Carsten Larsen · Moselundvej 29 · 5560 Aarup · Tlf. 22 98 58 29
www.moselund-entreprenoer.dk · moselundentreprenor@mail.dk 
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TRYKSEN.DKLindevænget 1 · 5620 Glamsbjerg · Tlf. 6472 3588

Vi har udvidet trykkeriet 
med ny fuldautomatisk 
4-farvet trykmaskine!!!

Dermed er vi blevet
vestfyns største og
mest moderne trykkeri!

F A R V E R I G E  T R Y K S A G E RVI LOVER DIG HURTIG & SIKKER LEVERING!

1000 stk.

kr.1039,-

Eftf. 1
000

kr. 243,-

Visitkort
f.eks. 2+0 (pantone farver)

1000 stk.

kr.2495,-

Eftf. 1
000

kr. 398,-

A5 folder
4+4 CMYK-farver (2 sider)

1000 stk.

kr.1126,-

Eftf. 1
000

kr. 465,-

M5 konvolut
f.eks. 2+0 (pantone farver)

Brevpapir
f.eks. 2+0 (pantone farver)

1000 stk.

kr.1032,-

Eftf. 1
000

kr. 209,-

Brochure, 8 sider, A54+4 CMYK-farver (2 sider)

1000 stk.

kr.3268,-

Eftf. 1
000

kr. 1136,- 
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Steen og Karina  
Philipsen står klar til 
at servicere folk, som 
færdes på vandet 

For et år siden startede de 
deres butik og marineservice 
på havnen i Assens, og det går 
derud af for fulde sejl.
”Vi har travlt for det er ved at 
være højsæson for sejlere og 
lystfiskere,” fortæller Steen 
Philipsen.
I butikken kan man finde alt 
det som man har brug for på en 
sejl- eller motorbåd. Fra skruer 

Trætrapper i høj  
kvalitet 

GS trætrapper fremstilles af 
de bedste materialer og alle 
led i fremstillingen er under 
omhyggelig kontrol.
” Vi sælger trapperne i samle-
sæt, men vi har altid haft hele 
trappen samlet inden vi leve-
rer den. Vi vil nemlig være 
helt sikre på, at det hele pas-
ser sammen,” fortæller Bjarne 
Puggaard. 
Den første maj i år overtog 
han, sammen med Lenette 
Olsen, virksomheden efter 
stifteren Gunner Skovsby. 
Rent produktionsmæssigt er 
der naturligvis i forbindelse 
med overtagelsen sket æn-
dringer. De 22 ansatte produ-
cerer stadig de klassiske træ-
trapper i samme gode kvalitet 
som hidtil, hvilket fortsat vil 

og møtrikker til påhængsmo-
torer og redningsveste.
”– og har vi ikke lige præcis 
det du har brug for, så skal vi 
nok skaffe det,” lover Steen 
Philipsen.

Marineservice

SK-MARINE sikrer bjærg-
ning af lystfartøjer, laver 
motorreparationer samt ud-
bedrer diverse skader og repa-
rationer på alle typer fartøjer. 
Specialopgaver i rustfri stål, 
hvad enten det drejer sig om 
en ny pulpit eller badeplat-
form, så er også noget de kan 
klare.

være målsætningen for de nye 
ejere.

Højt serviceniveau

Virksomheden råder over det 
bedste og mest tidssvarende 
produktionsudstyr, som sik-
rer en ensartet høj kvalitet og 
finish.
Trapperne er i udgangspunk-
tet i træ, men kan kombineres 
med stål. Trin i egetræ er det 
mest populære lige for tiden, 
men fyr og bøg er også efter-
spurgt.
Rådgivning i forhold til mate-
rialevalg og opmåling til den 
trappe kunderne har brug for 
er en del af den service firma-
et yder. 
”Vi gør også meget ud af at 
svare vores kunder hurtigt, 
når de henvender sig, så de 
kan få den vejledning de har 
brug for i deres valg af trap-
pe,” siger Bjarne Puggaard.

SK-Marine er autoriseret for-
handler af Vetus og Yanmar 
motorer.
I lokalerne ved siden af butik-
ken er der smedeværksted, 
hvor Steen tilbyder alle for-
mer for smedearbejde. 
”Det er ikke kun til både, men 
vi producerer f.eks. også porte 
og altaner til private kunder 
og firmaer,” fortæller Steen 
Philipsen.
I de fine bygninger på Næsvej 
har SK Marine så god plads, at 
de udlejer 240 m2 til erhverv, 
så skulle nogen være interes-
seret er man velkommen til at 
kontakte Steen Philipsen.  

GS Trapper leverer kun trap-
per efter individuelle ønsker, 
således at kunderne får netop 
den type trappe som de øn-
sker.
 

Leverandør til 
lystfiskere og sejlere

GS Trapper – et trin bedre

SK Marine
Næsvej 2

5610 Assens
Tlf. 64 71 39 39

 www.skmarine.dk 
info@skmarine.dk

GS-Trapper A/S · Lindevænget 5-9 · 5620 Glamsbjerg · Tlf. 64 72 13 47  · www.gstrapper.dk
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Flemløse Sparekasse 
er et af Danmarks 
mest solide pengein-
stitutter. Lovgivningen 
på området siger, at 
et pengeinstitut skal 
kunne manifestere en 
solvensprocent på 8. 
Flemløse Sparekasses 
ligger på 25,8 og er en 
af landets højeste

”Sparekassens egenkapital 
er på cirka 32 mio. kr. og ind- 
og udlånet er på omkring 100 
mio. De økonomiske kurver 
– ind og udlån samt egenka-
pital og garantier følges ad, 
og vi befinder os i en stabil 
vækstposition”, beretter di-
rektør Peter Kaldahl. 

Flad struktur og hurtige 
beslutninger

”Blandt de positive effek-
ter af den stabile vækst er, 
at vi gennem det seneste år 
har kunnet ansætte to nye 
medarbejdere, så personale-
staben i dag tæller otte dyg-
tige medarbejdere. I hverda-
gen dyrker vi en uhøjtidelig 
omgangstone i en flad og 

være netbank er kundernes 
geografiske placering under-
ordnet. Vi mærker tydeligt 
en tendens i retning af, at 
folk er trætte af de fusione-
rede storbankers upersonlige 
service og mange gebyrer. Vi 
har ingen aktionærer og er 
derfor billige i drift for kun-
derne. I erhvervssammen-
hæng betjener vi en del min-
dre virksomheder – lokale 
håndværkere og handlende. 
De fleste bankforretninger 
klares via internet eller te-
lefon, men i forbindelse med 
større investeringer møder 
vi altid vores kunder face to 
face.” 

Garantbeviser med  
renteafkast

”Flemløse Sparekasse er 
en demokratisk institution, 
og det betyder, at man via 
en garantkonto med et in-
destående på blot 1000 kr. 
kan opnå stemmeret ved re-
præsentantskabsvalget og 
dermed få medindflydelse på 
pengeinstituttets drift. Ud 
fra sparekassens repræsen-
tantskab på 27 medlemmer 
vælges der en bestyrelse på 
7 personer. Pengestærke ga-
ranter kan ikke købe sig til 
ekstraordinær indflydelse, 
idet demokratiet er sikret på 
den måde, at hver enkelt ga-
rant maksimalt har mulig-
hed for at råde over 20 stem-
mer. Flemløse Sparekasses 
garantkapital er på 10 mio. 
kr. Et garantbevis kan til 
enhver tid veksles tilbage 
til kroner og ører. Garant-
beviset koster ikke andet 
end bindingen, og det kaster 
oven i købet renter af sig. Det 
er helt entydigt en god for-
retning at være garant.”

Solidt pengeinstitut i  
stabil vækst

ikke-hierarkisk organisati-
onsstruktur, og det positive 
arbejdsklima danner gro-
bund for en høj grad af in-
formationsdeling og hurtig 
beslutningsdygtighed.” 

Ingen gebyrer

”Flemløse Sparekasse mar-
kerer sig som gebyrfrit pen-
geinstitut”, fortsætter Peter 
Kaldahl. ”I vores regi er en 
lang række traditionelt ge-
byrbelagte service- og forret-
ningsområder ganske gratis 
for kunderne. Det gælder 
blandt andet oprettelse og 

drift af alle slags konti plus 
samtlige rutiner omkring 
dankort, kontoudskrifter, 
checks, girokort samt home-
banking via internettet.”

Kunder fra hele Fyn

”Vores primære kunde-
grundlag er privatkunderne, 
der tegner sig for mere end 
70 % af vores aktiviteter. Vi 
tiltrækker kunder fra hele 
Fyn. Udover det nære lokal-
område bor kunderne typisk 
i og omkring Glamsbjerg, 
Haarby, Assens, Tommerup, 
Ringe og Odense. Takket 

Flemløse Sparekasse  
Kirkebjergvej 13 · Flemløse · 5620 Glamsbjerg

Tlf. 64 72 16 58
mail@sparekassen.dk  · www.sparekassen.dk
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Strandgades Auto i 
Haarby er et veletab-
leret autoværksted, 
hvor de har investeret 
i det nyeste test-
udstyr og fejludlæser 
fra Bosch.

”Det gør os i stand til at ved-
ligeholde din bil på den bedst 
mulige måde, fortæller inde-
haver Martin Jørgensen. 
Nyere biler har i dag så man-
ge tekniske funktioner, at de 
kræver specielt udstyr for at 
kunne finde fejl og laver re-
parationer. Med de nye ma-
skiner kan de på bedst mulig 
måde holde kundernes biler i 
topform. 

Den nyeste investering er en 
dækmaskine, der kan tage 
hjul helt op til 22 tommer.

Køb din nye bil her

Martin har tre an satte og de 

servicerer alle typer biler, men 
har specialiseret sig indenfor 
mærkerne Peugeot, Citroën, 
Skoda, VW og Audi.
”Vi kan klare alt indenfor re-
paration, undervognsbehand-

ling og synsklargøring,” for-
tæller Martin. Han har haft 
godt gang i forretningen siden 
han startede for syv år siden.
”God service er vigtig for det 
giver tilfredse kunder, er vo-
res erfaring. Derfor gør vi alt 
for at overholde de aftaler vi 
laver,” siger han.
Strandgades Auto forhandler 
også biler og giver en god byt-
tepris for den gamle bil lover 
Martin.
”Vores salgsvogne er nogle vi 
udvælger blandt mange der-
for får du altid en rigtig fin 
bil her hos os. Vi skaffer også 
fabriksnye biler hjem, så kom 
forbi og få en uforpligtende 
snak, så finder vi en løsning,” 
slutter Martin.

Moderne serviceværksted
Køb, salg og service af biler

Strandgades Auto ApS v/Martin Jørgensen · Strandgade 10 · 5683 Haarby · www.strandgadesauto.dk · Tlf. 64 73 16 26

  ● Container service
 ● Lev. sten & grus m.m.
 ● Entreprenør kørsel
 ● Kran arbejde
 ● Blokvognstransport
 ● Båd & Maskintransport

post@ebberupvognmandsforretning.dk
www.ebberupvognmandsforretning.dk
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Den generationsmæs-
sige skifteproces 
mellem tømrer og 
snedkerforretningens 
nuværende indehaver 
Henning Halvorsen og 
mangeårig medarbej-
der Torben Rasmussen 
igangsattes den 1. 
januar 2008 og reali-
seres over en 3-årig 
periode 

”Halvorsen ApS grundlagdes 
i 1974 som et soloforetagende”, 
fortæller indehaver Henning 
Halvorsen. ”I dag omfatter 
medarbejderstaben 10 per-
soner - tømrere, snedkere og 
lærlinge samt en administra-
tiv medarbejder.” 

Kendt ansigt i  
lokalområdet

”Firmaets kommende inde-
haver Torben Rasmussen er 
uddannet i vores regi, idet 
han kom i lære her tilbage i 
1980. Efter endt uddannelse 
søgte han nye græsgange, 
men fra 1998 har han arbej-
det som formand i Halvorsen 
ApS. Torben er et stort aktiv 
for firmaet – han har et bredt 
fagligt erfaringsgrundlag og 
er et kendt ansigt i lokalom-
rådet - både blandt kunder og 
samarbejdspartnere.”     

Fra plejehjem til  
zoologisk have

”Halvorsen ApS er en moder-
ne all round tømrer/snedker-
virksomhed. Når det gælder 
opgaveløsning, spænder vi 
lige fra totalentrepriser til re-
noverings-, service- og repara-
tionsarbejde i alle størrelses-
ordener. Halvorsen ApS bliver 
indbudt til mange licitationer 
og medvirker i en del nybyg i 

samarbejde med arkitekter og 
ingeniører – bl.a. den nyopfør-
te tilbygning til plejehjemmet 
Kildebakken i Vissenbjerg og 
den ny fløj på Hillerslev Fri og 
Efterskole. Derudover opfører 
vi også en del maskinhaller 
for landbrug og industri, og alt 
udføres naturligvis med BYG-
garanti. Siden 1996 har vi løst 
en lang række spændende op-
gaver for Odense Zoo. Blandt 
andet har vi medvirket ved 
opførelsen af den zoologiske 
haves butik, administration 
og spisehus samt skildpad-
dernes helt nye og tip top mo-
derne faciliteter.” 

Fra service til  
specialopgaver

”Også på det private kundeom-
rådet løser Halvorsen ApS en 
bred vifte af tømrer/snedker-
opgaver. Vi udfører service 
og reparationsopgaver samt 
renoverings og ombygnings-
projekter i alle størrelser. Helt 
aktuelt har vi netop varetaget 
totalrenoveringen af en stor 
taglejlighed i Kongensgade 
i Odense. Det var et ganske 
omfattende projekt, der inklu-
derede udskiftning af samtlige 
døre og vinduer. I kraft af vores 
velfungerende snedker/tøm-
rerværksted kan vi løse et utal 
af specialopgaver. Vi er højt 
specialiserede, når det gælder 
vinduer, dørkarme og paneler i 
gammel stil og leverer blandt 
andet til herregården Grøfte-
bjerg i Vissenbjerg.” 

Kvalitetsarbejde til tiden

”Halvorsen ApS har mange 
års erfaring inden for bran-
chen, og firmaet lægger stor 
vægt på at levere høj kvalitet 
samt at overholde branche-
regler og bygningsreglement. 
Vi leverer kvalitetsarbejde til 
konkurrencedygtige priser, og 
sørger altid for at overholde 
aftalte betingelser og leve-
ringstider.”      
    

Generationsskifte  
i Halvorsen ApS

Halvorsen ApS Tømrer og Snedkerforretning
Industrivej 24  · 5492 Vissenbjerg

Tlf. 64 47 21 20 
kirsten@halvorsen-aps.dk · www.halvorsen-aps.dk



 

ner, skurvogne samt toilet og 
badefaciliteter”, beretter in-
dehaver Berit Dyrendal. ”Vi 
har alle facetter af begrebet 
rengøring på programmet og 
sætter i udpræget grad kvalitet 
og punktlighed i højsædet. Vo-
res arbejdsfelt spænder lige fra 
almindelig rengøring over ho-
ved- og håndværkerrengøring 
til køkkenrengøring og værel-
sesrengøring.” 

Varieret kundekreds 

”BD Erhvervsrengørings meget 
varierede kundekreds tæller en 
lang række meget forskellige 

dygtige medarbejderstab er 
på seks mand. I den travle 
hverdag viser samtlige an-
satte stor pligtfølelse og kva-
litetsbevidsthed, og vi har et 
super godt arbejdsklima med 
en humoristisk og uhøjtidelig 
omgangstone.”  

Fra kloak-tv til  
vintertjeneste

”Brdr. Dyrendals kerneom-
råder er belægning, støbear-
bejde og kloakering. Vi ser-
vicerer Jesper Birkely, Hans 
Jørgensen & Søn, Munck 
Asfalt, kunstneren Jens Gal-
schiøt, Tietgenskolen i Odense 
og mange flere. En stor aktivi-
tet er reparation, udskiftning, 
spuling og eftersyn af kloak-
systemer ved hjælp af kloak 
tv. I den mørke del af året har 
vi vintertjeneste på program-

fynske firmaer og institutioner. 
I Odense-området er det bl.a. 
Madkompagniet, Inventarland 
og Tietgen KompetenceCenter, 
der har til huse i den tidligere 
Nordisk Landbrugsskole på 
Rugårdsvej. I det vestfynske 
lokalområde betjener vi bl.a. 
virksomhederne Velux i Gel-
sted og Thava i Middelfart.” 

Høj specialisering

”BD Erhvervsrengøring løser 
en stor mængde opgaver, der 
kræver en stadigt højere grad 
af specialisering. I lyset heraf 
er det planen på sigt at øge 

met. Blandt firmaets øvrige 
aktiviteter er miljørestaure-
ring for Hede Danmark. Det 
er et stort og spændende spe-
ciale, hvor emnerne bl.a. kan 
være skove, veje og åer. Se vo-
res hjemmeside - ring og hør 
nærmere…”  

satsningen på efteruddannelse 
af vores dygtige sanitører. BD 
Erhvervsrengøring har et bredt 
sortiment af kompetencer på 
programmet. Kontakt os for et 
uforpligtende tilbud.”       

Fart på udviklingen hos 
brdr. Dyrendal

Brødrene Dyrendal 
Entreprenørforretning

Assensvej 38
5492 Vissenbjerg

post@brdr-dyrendal.dk
www.brdr-dyrendal.dk

BD Erhvervsrengøring
ved Berit Dyrendal
Assensvej 38
5492 Vissenbjerg
Mobil 41 26 34 32
dyrendal@dlgnet.dk
www.bd-rengoring.dk
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Brødrene Kaj og Karl 
Erik Dyrendal startede 
familievirksomheden 
den 1. september 
2004, og lige fra dag 
et har der været fuld 
fart på udviklingen  

”Siden 2004 er udviklingen 
gået meget stærkt, og i dag 
varetager jeg hele den admi-
nistrative side af firmaet - fra 
tilbudsgivning til fakture-
ring”, fortæller Kaj ”Bamme” 
Dyrendal. ”Min bror Karl 
Erik, der er autoriseret klo-
akmester, er firmaets arbejds-
leder. Han er den, der hele 
tiden har fingeren på pulsen 
med hensyn til opgavernes 
praktiske udførelse. Vores 

BD Erhvervsrengøring
Rengøringsfirmaet 
grundlagdes den 1. 
oktober 2005 af inde-
haver Berit Dyrendal 
som et soloforeta-
gende. I dag er medar-
bejderstaben vokset 
til seks ansatte på 
forskelligt timetal

”BD Erhvervsrengørings akti-
viteter er målrettet butikker, 
kontorer, mødelokaler, kanti-

ERHVERV FYN
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Fynske Solid Sound er 
brancheførende, når 
det gælder levering og 
betjening af lydanlæg 
ved arrangementer i 
hele Danmark. Blandt 
de lokale aktiviteter 
er Skt. Hans Aften på 
Engen og Torsdags-
koncerterne i Kongens 
Have i Odense 

”Solid Sound er et af Dan-
marks førende lydfirmaer. Vi 
leverer bl.a. teknik og betje-
ningsmæssig knowhow til sto-
re arrangementer som Rock 
Under Broen samt Skander-

Med virkning fra 1. 
januar 2008 har Tøm-
rer og Snedkermester 
Klaus Lebæk fra Aarup 
overtaget det Gudme-
baserede firma Jacks 
Tømrer og Snedkerser-
vice. Det har medført 
større aktionsradius 
og øget spændvidde i 
opgaveløsningen  

”Med overtagelsen af Jacks 
Tømrer og Snedkerservice 
har vi udvidet med en afde-
ling i det sydfynske og en 
række dygtige og kompe-
tente medarbejdere”, siger 
indehaver Klaus Lebæk. ”På 
kontoret i Aarup er staben 

borg og Langelands festiva-
lerne”, fortæller indehaver 
Peter Heinicke. ”Vores arran-
gementsmæssige spændvidde 
er meget stor. Jeg er specielt 
stolt af, at Solid Sound med 
virkning fra i år er engageret 
til at levere lydsiden af Tors-
dagskoncerterne i Kongens 
Have, som afvikles i samar-
bejde med Peak Productions. 

Derudover leverer vi til Oden-
se Musical Teater, (som i år op-
sætter FAME),HCA Festspil-
lene, (som opsætter Fyrtøjet), 
begge i Den Fynske Landsby, 
samt en masse revyer, som-
merfester, orkester og solister 
i hele landet. Vi har gode kon-
takter til kunstnere, bands og 
bookingbureauer og kan i den 
forbindelse være behjælpelige 

blevet udvidet med en erfa-
ren kapacitet på området for 
beregning, tilbudsgivning 
og kundekontakt, idet Jack 
Lynge nu sammen med mig 
varetager disse funktioner. 
På den måde har firmaover-
tagelsen på én gang medført 
større geografisk aktionsra-
dius og øget spændvidde i op-
gaveløsningen. Alt sammen 
til glæde – både for kunderne 
og for os.”        

Fra entrepriser til  
reparationsopgaver

”Firmaet spænder fra total- 
og hovedentrepriser til min-
dre tilbygningsopgaver, tag 
og glasarbejde, udskiftning 
af døre og vinduer samt all 
round service og reparations-
virksomhed. Nyt i firmaet er 
at vi er blevet eksperter i stål-
tage af mærket Lindab. Lin-

med kontaktskabelse i forbin-
delse med diverse erhvervsar-
rangementer. ” 

Individuelle lyd og  
AV-løsninger

”Når det gælder salg af lydan-
læg, finder jeg frem til den op-
timale produktkombination på 
basis af den enkelte kundes 
behov, lokaleforhold og penge-
pung. Solid Sound leverer lyd-
anlæg til en bred kundekreds 
– cafeer og spillesteder som 
Posten og Dexter i Odense, 
samt Tobaksgaarden i Assens 
og Industrien i Aarup. AV-
området byder også på stor 
aktivitet. Her har vi leveret 
panelmikrofoner og headsets 
til møde og konferencebrug 
til Lillebæltshallerne, Rosen-
gårdcentret, H.C. Andersen/
Radisson Hotel og Odense 
Koncerthus. Solid Sound står 
for faglig dygtighed og profes-
sionelle kvalitetsanlæg. Kon-
takt os for uforbindende infor-
mation.”  
    

dab har en tagstensprofileret 
stålplade, som til forveksling 
ligner et rigtigt ædel engobe-
ret tegltag. Vi er en lille grup-
pe på Fyn, som har fået tildelt 
navnet Topline Expert Team 
Fyn, da vores folk er speciel-
uddannede til ståltage. Vi har 
eget værksted, og i kraft heraf 
kan vi håndtere et meget va-
rieret opgavesortiment. Vores 

vidtspændende kundekreds 
omfatter bl.a. virksomheder, 
skoler og boligforeninger samt 
et stort segment af faste pri-
vatkunder, hvis løbende ser-
vicering vi lægger stor vægt 
på. Tømrer og Snedkermester 
Klaus Lebæk udfører alle 
tænkelige opgaver indenfor 
faget. 
 

Solid Sound · Overgade 9 · Skalbjerg · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 64 47 35 49
admin@solidsound.dk · www.solidsound.dk

Tømrer og Snedkermester Klaus Lebæk · Gelstedvej 45 · 5560 Aarup
Tlf. 64 49 25 05 · Klaus Lebæk: lebaek@mail.dk · www.lebaek.dk

ERHVERV FYN JUNI 2008 · 23

TØMRER- OG SNEDKERMESTER



ERHVERV FYN

24 · ERHVERV FYN JUNI 2008

 

Murermester Carsten 
L. Pedersen startede 
sin alsidige virksom-
hed som et solofirma 
i 2003. Efter kort tid 
kom den første med-
arbejder til, og i dag 
beskæftiger firmaet 
udover indehaveren 
selv en elev og en 
arbejdsmand  

”Trio-formatet er ideelt, når 
det gælder dét at styre og have 
fod på forløbet af en arbejds-
proces og betjene henholdsvis 
speeder og bremse undervejs”, 
smiler indehaver Carsten L. 
Pedersen. ”Vi er kendt for at 
levere kvalitetsarbejde til 

tiden. Det er vigtigt for os, 
at der er klare aftaler, og at 
arbejdet er 100% i orden fra 
starten. Kunderne, der både 
er private og virksomheder, 
kommer for de flestes vedkom-
mende fra det vest og højfyn-
ske lokalområde. I kraft af vo-
res ideelle logistiske placering 
tæt på motorvejen betjener vi 
også en del kunder i resten af 
landet.”   

Fra husbygning til  
fliseudskiftning

”Vi beskæftiger os primært 
med nybyg og renovering og 
optræder både som total- og 
underleverandør. Firmaet er 
en del af et velfungerende pro-
fessionelt netværk af hånd-
værkere og entreprenører. Op-
gaverne fordeler sig over et 
bredt felt – fra fuldmurede 
huse til udskiftning af fliser. 

Sideløbende med servicerin-
gen af vores privatkunder er 
typehuse en stor aktivitet 
lige nu. Derudover arbejder 
vi blandt meget andet med 
sokler, fundamenter, tage, 
terrasser og badeværelser. Vi 
løser alle til faget hørende op-
gaver og udvider løbende vo-
res kompetencer. Ring og hør 
nærmere.”    

  

Murer-trio med  
kvalitetsrepertoire

HAARBY HANDELSHUS
SALG AF BYGNINGSARTIKLER & VVS ARTIKLER

AKKERUPVEJ 43
5683 HAARBY
TLF. 64 73 30 99
MOBIL 21 47 25 73

HAARBYHANDELSHUS@MAIL.DK
WWW.HAARBYHANDELSHUS.DK

Malerfirmaet Kulavig
Østergade 89
5610 Assens
Tlf. 64 71 18 72

Trænger dit murværk til en hjælpende hånd?

· Fliser og klinker
· Muring og støbning
· Ny-, om- og tilbygning
· Reparationer
· Badeværelser

Ring for tilbud!

Murermester 
Carsten L. Pedersen
Nørrevænget 1  
5492 Vissenbjerg 
Tlf. 64 47 28 92
pedersen-wulff@adr.dk
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Barløse Tømrerfor-
retning grundlagdes 
den 1. januar 2008. All 
round tømrerarbejde 
samt tagløsninger og 
udestuer er firmaets 
kerneydelser. Godt 
håndværk til tiden er 
selvfølge hos Barløse 
Tømrerforretning.

”Udover det klassiske tøm-
rerarbejde har vi en stor pro-
duktion af præfabrikerede 
carporte og skure – bl.a. til 
andels- og lejeboliger”, fortæl-
ler daglig leder Morten Rense 
Jensen. ”Derudover løser Bar-
løse Tømrerforretnings fem 
ansatte en bred vifte af op-
gaver i forbindelse med køk-
kener, døre og vinduer samt 
præfabrikerede kviste, der op-
bygges hjemmefra, hvorefter 
de hejses på plads. Godt og vel 

halvdelen af vores arbejdstid 
går med at servicere privat og 
erhvervskunder i lokalområ-
det. I den resterende tid vare-
tager vi al indvendig aptering 
i forbindelse med Lindbo Hu-
set.” 

Homilius vinterhaver  
og udestuer

”Den 1. marts 2008 fik vi den 
fynske forhandling og monte-
ring af Homilius vinterhaver 
og udestuer på programmet. 

De nye vinterhaver og ude-
stuer, der opføres i træ, plast 
eller træ/aluminium-elemen-
ter, kan kombineres med fa-
ste materialer som mursten 
og tegl og tilpasses kundens 
bolig på individuel basis. Ho-
milius produkterne repræsen-
terer en hastigt voksende ak-
tivitet, som vi forventer os en 
del af i fremtiden. Tjek vores 
hjemmeside eller ring og hør 
nærmere.” 

Godt håndværk 
til tiden

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

FYNS MINITRAKTOR
v. Jens Jørgen Viby 

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

www.fynsminitraktor.dk

K IOTI - STIGA - JONSER ED OG TEX AS

KIG IND 

ELLER RING 

OG HØR 

NÆRMERE

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

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

Tlf. 20 83 61 81 

v/Karin Bøgh Rasmussen

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

E-mail : mail@kbrprintogeb.dk

www.kbrprintogweb.dk

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

Landsdækkende god service
Konkurrence dygtige priser 

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

Tlf. 24 481 481

Barløse Tømrerforretning ApS  
Barløsevej 23 
5610 Assens 

Tlf. 70 22 30 77  
info@lindbohuset.dk  
www.lindbohuset.dk
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Et rigtig eventyr 

Det er nok de færreste 
bekendt, at der i Ringe 
på Midtfyn ligger 
en virksomhed som 
udvikler og produce-
rer noget helt unikt 
udstyr, der bruges af 
nogle af verdens  
største virksomheder

K.H Produktion – Microflex  
Danske virksomhedssuc-
ceser, starter næsten altid 
under små kår, og historien 
om KH Produktion er ingen 
undtagelse.  Året er  1979 og 
Knud Aage Hansen starter 
virksomheden i sin garage.  
Opgaverne er fra starten 
udvikling og fremstilling af 
specialmaskiner, blandt an-
det maskine til fremstilling 
af ligkister, som den dag i dag 

stadig kører på Fuglebjerg 
ligkistefabrik.       

I starten af halvfemserne 
kommer Allan Banke til og 
Neoplex (senere Microflex) 
etableres med udvikling af 
udstyr til den flexografiske 
branche, som laver flextryk, 
som hovedsaglig bliver an-
vendt til emballagetryk. 
I 2005 overtager Søren Jørgen-
sen, som har været med siden 
starten, den daglige ledelse, 
men Knud Aage Hansen sid-
der stadig med i bestyrelsen. 

Microflex største kunde er den 
multinationale koncern Du 
Pont, som vi har haft et samar-
bejde med siden 1991. Gennem 
dem har vi i dag også en kon-
trakt med svenske Tetrapak.     
Vi har bl.a. produceret mere end 
510 maskiner til montering af 
polymerfilm på trykcylindre.  
En stor del af arbejdet består i 

at tage ud på fjerne lokationer 
som Mexico og Australien og 
sætte maskinerne op samt ef-
terfølgende at servicere dem.

Verdenspremiere

På den netop afholdte Drupa 
udstilling i Düsseldorf, blev 
Cyrel FAST round præsente-
ret for første gang.  Produk-
tet er den første af sin art i 
verden og skal leveres til Du 
Pont.  Produktet er en fuld-
automatisk maskine som ved 
hjælp af en fotopolymer proces 
laver en færdig trykmatrice. 
Processen går i korthed ud på 
at filmen bliver omsat til en 
plade som består af en hård 
og blød overflade. Den bløde 
overflade fjernes efterfølgen-
de og man står med en færdig 
reliefagtig trykmatrice.

I forhold til tidligere er det 
en stor gevinst, både tids og 
miljømæssigt, at processen 
foregår helt uden organiske 
opløsningsmidler og i et helt 
lukket miljø. 
Udviklingen har været længe 
undervejs, næsten 8 år og i det 
færdige produkt indgår der 
mere end 700 tegninger.
Vi forventer os meget af dette 
produkt.  Indtil videre er der 
kun lavet tre eksemplarer, men 
snart vil produktionen være 
oppe på omkring 40 enheder om 
året. Det betyder at vi indenfor 
nær fremtid skal ansatte yder-
ligere 5 til 10 medarbejde in-
denfor maskin-, elektriker- og 
konstruktørfaget, fortæller en 
stolt Søren Jørgensen.

Kvalitetssikring og  
sporbarhed

Det siger sig selv at der er 
høje krav til kvalitetssikring 
af vore produkter.  Vi bliver 
løbende inspiceret af vore 
kunder fra USA og Tyskland.  
På hver eneste maskine som 
forlader os har vi en mappe 
som fortæller historikken. Her 
kan vi se hvilke komponen-
ter samt hvilke ændringer og 
service der er blevet udført på 
hver enkelt maskine.  Dette er 

en af grundene til at vore kun-
der er meget tilfredse med den 
service vi yder. 

 

K.H Produktion ApS · Microflex A/S
Nordmarken 2 · 5750 Ringe 

Tlf. 62 62 41 66
www.khproduktion.dk

TEMA BYGGEBRANCHEN

Microflex MS 1320 klar til  
levering til UkraineEn vore mange CNC fræsemaskiner 

Cyrel FAST round  
verdenspremiere

Ledningsmontage på Microflex 
Model 28/3 klar til levering til 
det indre Monogoliet for Tetrapak

Domicilen på Nordmarken
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Odense Låseservice A/S
- din nøgle 
til større sikkerhed

Mekanisk nøgle 
med berøringsfri 
teknologi

KVALITETSBEVIDSTHED
Altid opdateret med den sidste nye viden indenfor me-
kanisk og elektronisk sikring. Vi er med i et internationalt 
netværk, der medvirker til fortsat udvikling og høj kvalitet.

TROVÆRDIGHED
Vi søger altid de bedste løsninger og gennemtester alle 
produkter.

SIKKERHED 
Rådgivning og dialog omkring en målrettet sikkerheds-
løsning, der tilgodeser dit behov.

LEVERING TIL TIDEN 
En aftale er en aftale, og aftalt levering er vigtigt for os - 
og ikke mindst for dig som kunde. Vores døgnvagt sikrer 
dig tryghed i akutte situationer.

Vindegade 31-33  
5000 Odense C 
Tel.: 6612 6815
E-mail: odense@laas.dk 
www.laas.dk

DUO-PRO nøglesystem
EVVA’s patenterede 6-stift 
combisystem til sikring i for-
skellige sikkerhedsniveauer, 
DUO i SKAFOR blå klasse og 
DUO-PRO i SKAFOR 
rød klasse.

Steffen,  
2. generation
Salg, telefon, 
ekspedition

Birthe, 2. generation
Logistik, telefon, indkøb

Thomas, 3. generation
Salg, service, teknikker

Martin, 3. generation
Salg, projekter, indkøb

Vi dækker 
hele fyn
- 16 ansatte - 9 servicevogne

Berøringsfri kort
Den berøringsfri teknologi er 
den mest populære teknologi. 
Kort eller brik skal bare i nær-
heden af læseren for at blive 
læst. Dette er den ideelle tek-
niske løsning til områder med 
meget trafik og behov for over-
vågning, såsom hospitaler, be-
skyttede boliger, parkerings-
pladser, boligforeninger etc. Din SALTO og EVVA leverandør
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Det Nyborgbaserede 
firma startede un-
der navnet Seal Jet 
i 2006. Dette firma 
opkøbtes i 2007 af 
Economos, som i 2008 
under navnet SKF Eco-
nomos Danmark A/S 
blev en del af SKF-
koncernen 

”SKF er en 100-årig koncern 
med mere ned 50.000 ansatte 
worldwide, og vi er nu en fuldt 
integreret del af dette verdens-
omspændende forretningsim-
perium. Det betyder, at SKF 
Economos Danmark A/S med 
virkning fra i år dækker 100 
% globalt”, fortæller direktør 
Peter Jørgensen. ”Vi startede 
fra scratch i 2006. På SKF-

”Umiddelbart har hverken 
Jesper eller jeg tænkt os at re-
volutionere firmadriften”, smi-
ler John Riber. ”Tværtimod er 
det vores plan at videreføre og 
udvikle virksomheden i den 
samme gode ånd som hidtil. 
Det er en stor styrke både at 
have VVS- og el-kompetencer 
samlet under samme tag, og 
vi vil fortsat sætte firmaets 
faglige kompetencer og høje 
håndværksmæssige niveau i 
højsædet”. 

Mere tid til familien

Morud VVS & Els grundlæg-
ger Jørn Mikkelsen forlader 
ikke firmaet helt. ”Jeg forven-

ter dog fremover at få mere 
fritid, og den vil jeg blandt an-
det bruge på cykelsport, som-
merhusophold og dét at være 
mere sammen med min kone 
Alice og vores fire børnebørn”, 
fortæller han.

Korte kommandoveje og 
stor fleksibilitet

Morud VVS & EL løser et 
bredt repertoire af opgaver, 
der både omfatter nybyg samt 
diverse reparations-, ser-
vice- og renoveringsopgaver i 
den eksisterende boligmasse. 
Også underentrepriser er en 
stor aktivitet. Der er travlhed 
i branchen, og koordinerin-

koncernens sub-møde i år op-
nåede vi en fjerdeplads som 
hurtigst voksende afdeling 
worldwide. 2008-budgettet er 
på 20 mio. kr., og det når vi.”

Fra tappemaskiner til 
bovporte

”Vores speciale er hydrauli-
ske tætninger/pakninger fra 
03-600 mm i diameter – for-
trinsvis til fødevare- og medi-
cinalindustrien samt det ma-
ritime marked. Sortimentet 
spænder fra bittesmå tætnin-
ger til insulintappemaskiner 
til enorme tætninger til bov-
porte, broklapper og entrepre-
nørgrej. 60 % af omsætningen 
refererer til standardtætnin-
ger, mens 40 % er fra special-
løsninger. Maritime kerne-
kunder er Bosch Rexroth og 
Hydratech A/S. Andre store 
kunder er Danfoss og Grund-
fos samt en lang række ma-

gen af de forskellige opgaver 
foregår på kryds og tværs 
af skrivebordene. Det giver 
korte kommandoveje og stor 
fleksibilitet. ”Vi servicerer 
både private, institutioner og 
virksomheder”, afrunder John 
Riber. ”Blandt vores store in-
dustrikunder er Kims og Ex-
pan i Søndersø. De øvrige ak-
tiviteter tæller bl.a. etablering 
af dagligvarebutikker i hele 
landet, og netop nu er vi fuld 
gang med tolv ejerlejligheder i 
Bogense.” 

skinfabrikker, autoværkste-
der og reparatører af trucks 
og landbrugsmaskiner.”

Hasteordrer indenfor  
60 minutter

”For at kunne levere 100 % 
fleksibelt dimensionerede tæt-
ninger til alle formål, benyt-
ter vi os af en specialudviklet 
og unik produktionsteknologi. 
Processen er cnc-styret, og 
fra det øjeblik vi modtager en 
hasteordre, går der som regel 
ikke mere end en time, før va-
ren er klar til levering.”

Generationsskifte i 
Morud VVS & EL

SKF Economos Danmark A/S 
– dækker globalt

SKF Economos Danmark A/S
Falstervej 10A 

5800 Nyborg
Tlf. 65 31 11 27

www.economos.dk
denmark@economos.com

Jesper Mikkelsen og John Riber overtog pr. 1. marts 2008 den kendte 
håndværkerforretning fra Jespers forældre Jørn og Alice Mikkelsen.  
Begivenheden markeredes ved en velbesøgt reception den 25. april

post@morud-vvs-el.dk
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www.tidycar.dk

Ziebart TidyCar 

Skånsom vask på  
Odensevej

»Ziebart TidyCars afdeling på 
Odensevej 101 åbnede den 1. 
maj i år, og siden dag et har 
der været fart over feltet. En 
populær facilitet på Odense-
vej er en nyudviklet og meget 
avanceret bilvaskemaskine af 
mærket Kärcher. Maskinens 
specialudviklede børstesystem 
garanterer vores kunder et re-
sultat, der er 100% ridsefrit. I 
den kommende tid bliver der 
travlhed i bilvasken, idet en 
perfekt afslutning på en vin-
terforberedende overfladebe-
handling og lakforsegling er 
en skånsom vask.«

Middelfartvej 50
5200 Odense V
Tlf. 66 12 27 00

Odensevej 101
5260 Odense S
Tlf. 66 12 27 00

www.tidycar.dk

Grønnemosevej 10
5700 Svendborg 
Tlf. 62 22 01 01

Chairman 
-en moderne 

klassiker.
One 

Collection.

 Central møbler
‘Erhverv’

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

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

info@centralmoebler.dk . www.centralmoebler.dk  
Åbent: man-torsdag 9.30-17.30 . Fredag 9.30-19.00 . Lørdag 10.00-14.00
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Fyns Kontorteknik udnævnt til 
Kyocera Business Center Fyn
Fyns Kontorteknik er 
blevet udpeget som 
Business Center for 
hele Fyn af produkter 
fra Kyocera som er en 
af verdens førende 
virksomheder inden 
for dokumentløsninger 
til kontorer 

Produkterne består af printere, 
multifunktionsmaskiner, stor-
formatsystemer, reservedele, 
forbrugsstoffer og effektive out-
putløsninger til kontorforbrug. 
– Kyoceras produkter som i 
øvrigt er særdeles miljøvenlige, 
har de laveste side priser, og 
det skyldes først og fremmest 
anvendelse af langtidsholdbare 
og slidstærke komponenter, som 

garanterer en enkel og pålidelig 
drift. Desuden skal der kun 
foretages vedligehold med lan-
ge intervaller, hvilket holder 
driftomkostningerne nede og 
produktiviteten oppe. Kyocera-
koncernen har 55.000 ansatte 
på verdensplan, og afdelinger 
for multifunktionsmaskiner til 
kontorer omsatte for ca. 13,5 
mia. kroner i regnskabsåret 
2006 hvilket svarer til 21% af 
den totale omsætning i Kyo-
cera koncernen.
Vi tilbyder gratis rådgivning 

og analyse af dokumetløsnin-
ger, og vi leverer teknisk ud-
styr og software til dokument-
håndtering.
Vores mission er at hjælpe 
vores kunder til at producere 
og administrere dokumenter 
mere effektivt. Vi skaber mål-
bare forbedringer og besparel-
ser for vores kunder og styrker 
dermed deres konkurrenceev-
ne. Desuden kan nævnes, at 
vi via både en landsdækkende 
serviceorganisation samt eget 
lokal serviceværksted, ydes 

der og haves der én særlig 
hurtig service respons, hvis 
dette skulle være nødvendigt.
Vores mål er at imødekomme 
vores kunders ønsker, behov 
og interresser – og i at opbyg-
ge langvarige partnerskaber 
med kunden i centrum. Derfor 
arbejder vi seriøst med fast-
holdelse og udvikling af kun-
der. Vi skræddersyer løsnin-
ger og arbejder kontinuerligt 
med at optimere vores interne 
processer, så salg, service og 
implementering kan tilpasses 
den enkelte kunde. Løbende 
gennemfører vi kundetilfreds-
undersøgelser for at indsamle 
viden og blive en endnu bedre 
samarbejdspartner.

Fyns Kontorteknik 
Ørbækvej 13-15 
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 43 10

www.statoilgazelle.dk
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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

Køb/salg og reparation  
er vort speciale

Værksted: 
Justering

  Reparation
  Ombygning
  Service-vogn

Lastbiler 
Hængere

Lagersalg

Frøbjerg

www.orst



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

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

GRATIS 3D TEGNINGER
VI E

R BILL
IGERE 

END DU TROR!

SOMMERSALG SOMMERSALG

VI HAR GRILLET PRISERNE!

Develop 
Ineo+ 550

Vinci-serien

55 print/min.

Develop 
Ineo+ 203

20 print/min.

LEJE PR. MD.
FRA KR.

EKSKL. MOMS
895,-

NYHED

1 stk. 
Weber

One Touch 
Gold 57
medfølger ved køb 

af Develop 

farvekopimaskine

1 stk. 
Weber
grillhandske
medfølger ved køb 

af hæve-sænkebord


