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Arkitekt M.B. Sørensen
 Side 4

Enevoldsen Totalbyg
 Side 6

Sandblæseren 
 Side 15

JP-Service 
 Side 21

Jakobsen Tømrer- og 
snedkermester Side 8

Vestfyns Anlægsgartneri 
 Side 10

Trænger dit murværk til en hjælpende hånd?

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

Ring for tilbud!

· Vidensbærende i spåntagning og materialer siden 1975
· Vi kender kravene til kvalitet og finish, vi har materialerne 
 og maskinerne til at levere lynhurtigt 
· Vi har op til 20 forskellige materialer på lager  
 indenfor visse dimensioner
· Vi tilbyder færdigbehandling af enhver art 
· Vores 3 holdsskift giver kapacitet til de store serier
· Vi kan arbejde ud fra sparsomme oplysninger  
 – over telefonen eller via e-mail og uden tegning
· Vi oplyser gerne referencer

Mejerivej 1 · 5620 Glamsbjerg · Tlf. 6472 3435 · www.lindys.dk

SK-Marine
Leverandør til lystfiskere og sejlere
Udlejer kanoer
Marineservice 

SK Marine v/ Steen Philipsen
Næsvej 1 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 39 39 · Mobil 23 42 19 69
info@skmarine.dk · www.skmarine.dk 

C.J. Specialskovning 
og Skadedyrsbekæmpelse

Nappen 2 · 5683 Hårby
Mobil 23 24 58 35
info@cj-specialskovning.dk



Stjernebil til stjernepris.
Mercedes-Benz Vito 111 CDI Lang Flåde model. 

En af klassens mest stabile og velkørende trans-

portere. Med de 116 hk motoren yder ved 1600 

o/min, har denne bil masser af overskud til at 

løse dagligdagens udfordringer. 

Bilen leveres som standard med ESP, el-ruder, 

dobbelt passagersæde, bagdøre og træbund, og 

hvis der handles inden den 31.07.2009, er udbeta-

lingen kun på kr. 16.000 + moms.

P. Christensen A/S
Odense: Krumtappen 20, 5260 Odense S, tlf. 639 53900 - Kolding: Trianglen 11, 6000 Kolding, tlf. 7634 7800

Haderslev: Chr. X’s Vej 1, 6100 Haderslev, tlf. 7452 5510 - Padborg: Industrivej 17, 6330 Padborg - www.pchristensen.eu

2.769 kr./mdr.*
Udbetaling kr. 16.000 + moms

*Operationel leasing. 20.000 km/år. Inkl. service. Prisen er ekskl. moms, 
leveringsomkostninger og leasinggebyr. Baseret på nuværende renteniveau. 
Etableringsomk. på 3.500 kr. ekskl. moms. Løbetid 48 mdr. En positiv kreditvur-
dering er en forudsætning. Leasingaftale kun via Mercedes-Benz Finans. Ret til 
ændringer forbeholdes. Købspris kr. 189.900. Tilbudet gælder kun lagerbiler.

KUN KR. 16.000 UD!
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NTH er en solovirksomhed, der grundlagdes 
i 2007 af indehaver Laurids Nielsen. Firmaet 
byder på en række attraktive løsninger  
indenfor transport og logistik – heriblandt  
hurtig transport af varer mellem Fyn,  
Trekantsområdet og Aabenraa 

Hovedaktiviteten i den Aabenraa-baserede transportvirksom-
hed er den faste rutefart mellem Fyn og Sønderjylland. NTH 
appellerer til virksomhedskunder i alle brancher. »Jeg kører på 
daglig basis mellem landsdelene, og som udgangspunkt opere-
rer jeg med sammedagsleveringer fra Fyn til Trekantsområdet 
og dag-til-dag levering den anden vej«, siger Laurids Nielsen. 
»NTH står for leveringssikkerhed og kvalitet over hele linjen. 
Det koster ikke mere end den almindelige fragtpris at benytte 
sig af NTH, men i gennemsnit kommer varerne 4 gange hurtige-
re frem end via en traditionel fragtrute. På den måde fungerer 
NTH som et prisbilligt alternativ til kurerkørsel.«     

Aabenraa-Svendborg t/r

På en typisk arbejdsdag bevæger NTH sig frem og tilbage mel-
lem Aabenraa, Trekantsområdet, Middelfart og de vestfynske 
industri- og virksomhedsområder til Odense og Svendborg. 

Undervejs afhentes og leveres varer hos en lang række meget 
forskellige firmakunder. »Flere og flere virksomheder har fået 
øjnene op for NTH som en god samarbejdspartner på transport-
området, og på sigt er det tanken at udvide kapaciteten med 
endnu en bil«, afrunder Laurids Nielsen. »Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte mig for et uforbindende transporttil-
bud.«   

Hurtig transport  
mellem landsdelene

NTH ved Laurids Nielsen
Burkal Kirkevej 36 
6372 Bylderup-Bov
Tlf. 23 41 15 50 
lhrn-nth@hotmail.com

Nogle af de temaer der heldigvis får større 
og større vægt i boligbyggeriet i dag er:

· Bæredygtighed
· Miljøvenlig
· Økonomi
· Allergivenlig
· Sundt indeklima

Sunde huse er arkitekttegnede huse der tager  
udgangspunkt i ovenstående.
De udformes efter kundens ønsker og krav til  
boligen, grund og omgivelser.

Arkitekttegnede huse

Huset
Dette hus er opbygget som en træskelet konstruktion, med saksespær.
Udvendig træbeklædning er af varmebehandlet træ, hvis træet ikke får olie vil farven ændres til grå.
Huset er isoleret med 300mm  høruld på loftet og 250mm i væggene
Indvendige lofter er linoliemalet træ opsat på klink.
Indvendige vægge er dels muret i hårdtpressede lersten – dels opført i træ, trævæggene er også malet med linolie.
Vinduer og døre er ligeledes linoliemalet, med producent garanti på 25 år.
Opvarmning af huset foregår med gulvvarme tilsluttet et luft til vand system med varmepumpe.

Arkitektfirmaet Michael B. Sørensen · Akkerupvej 75 · 5683 Haarby 
Tlf. 62 67 10 05 · Mobil 51 21 79 71 · mbs@sundehuse.dk · www.sundehuse.dk
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»Her og nu har Tommerup 
Erhvervspark ledige lager og 
produktionslokaler i størrel-
sesordenen fra 400-1600 m2, og 
dertil kommer en række kon-
torlokaler fra 20-400 m2«, for-
tæller direktør Troels Eriksen. 
»Traditionelt udlejer Tommerup 
Erhvervspark administrations-
lokalerne til virksomheder, der 
i forvejen har produktionsaf-
snit i vores regi, men vi vil også 
gerne appellere til revisorer, 
advokater og andre liberale er-
hverv med vores attraktive mo-
derne kontormiljøer.  

Supergode faciliteter

»Tommerup Erhvervspark hen-
vender sig til alle virksomhe-
der med lyst til at indgå aktivt 
i parkens fællesskab omkring 
en rækker supergode faci-
liteter. De inkluderer blandt 
an det reception, kantine og 
gæstekantine, møderum, bade 
og omklædningsfaciliteter og 
ikke mindst rummelige p-
arealer. Alt dette letter firma-
ernes dagligdag, idet folk ikke 
længere skal tænke på tele-
fonpasning, møderum, parke-
ring og av-udstyr. Man skal 
blot huske at booke sig ind…« 

Optimal placering på 
Fyns-kortet

»”Med 2 minutters gang til 
jernbanen, 4 minutters kørsel 
til motorvejen og busruter til 
Odense, Middelfart og Assens 
kan erhvervsparkens placering 
på Fyns-kortet ganske enkelt 

ikke blive bedre. I modsætning 
til lignende initiativer i større 
byer er tilvejebringelsen af til-
strækkelige parkeringsforhold 
for medarbejdere og gæster 
intet problem i Tommerup Er-
hvervspark…«

Kurser og Konferencer 

»Erhvervsparken appellerer og så 
til eksternt placerede virk-
somheder, når det gælder leje 
af lokaler til konferencer, recep-
tioner, arbejds- og forretnings-
frokoster. Derudover leverer vi 
meget gerne catering, hvis en 
virksomhed ønsker lækkert 
smørrebrød eller lignende ud 
af huset. Erhvervsparken råder 
over tre møde- og konferencelo-
kaler med moderne av-udstyr. 
Derudover kan vi byde på to 
lyse og venlige kantiner med 
plads til omkring 100 personer.
Samtlige faciliteter kan lejes 
med forplejning i variabelt 
omfang. Kvaliteten er i top, 
og erhvervsparkens venlige 
og servicemindede persona-
les vigtigste målsætning er 
at gøre den enkelte virksom-
heds arrangement til noget 
særligt.«

Nye initiativer  
i støbeskeen
»Som supplement til udlej-
ningsaktiviteterne og de der-
til knyttede faciliteter, har vi 
en række helt ny initiativer i 
støbeskeen«, afrunder Troels 
Eriksen. »Blandt disse er etab-
leringen af en integreret bør-
neinstitution opbygget omkring 
temaet Musik & Natur.
Institutionen, der er norme-
ret til 44 børnehavebørn og 
12 vuggestuebørn, henvender 
sig både til erhvervsparkfir-
maernes medarbejdere og til 
eksterne brugere fra lokalom-
rådet. Et andet nyt initiativ 
er byggemodningen af nabo-
grunden, som vi købte i 2008. 
Her udstykkes 13 nye parcel-
husgrunde på den halvdel af 
matriklen, der ligger fjernest 
fra os og tættest på skoven, 
mens den del af grunden, der 
grænser umiddelbart op til os 
udstykkes til erhvervsformål. 
Tommerup Erhvervspark vil 
også fremover danne ramme 
om et spændende og dynamisk 
udviklingsmiljø. Kig ind, tjek 
hjemmesiden, eller ring og hør 
nærmere.«       

Tommerup Erhvervspark 

Østerbro 4 · 5690 Tommerup · Tlf. 63 40 13 30 · Mobil 26 36 18 99
troels@tommeruperhvervspark.dk · www.tommeruperhvervspark.dk

Med 11 firmaer under samme tag er 2009 
et godt år for erhvervs parken. Der er dog 
stadig ledige lejemål, og derudover er det 
planen af få flere eksterne virksomheder til 
at benytte parken i.f.m. møder, kurser,  
konferencer og undervisning 

ERHVERV FYN
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Jane Enevoldsen og 
John Enevoldsen kan 
godt prale lidt. De er 
nemlig så heldige at 
supplere hinanden i 
alle livets henseender. 
De er gift med  
hinanden, og de  
arbejder sammen. 
Jane sørger for at 
male det, John pro-
ducerer som tømrer. 
Faktisk kan de alt

De bygger nye huse, de repa-
rerer på de gamle, og de elsker 
at være i lokalområdet. 
– Vi føler os rigtig hjemme nu, 
siger Jane, som har boet i As-
sens siden hun var seks. Par-
ret har haft firmaet i 9 år og 
etablerede sig for tre år siden 
i en større gård på Rybergs-

vej, hvor de har værksted og 
lager.
Det energiske ægtepar har el-
lers ydet deres ekspertiser i 
hele Danmark og i Sverige.
– Vi har jo altid været meget 
udadfarende, men vi holder jo 
mest af Fyn, og vil gerne være 
her meget mere, siger John 
Enevoldsen, som har lavet en 
del haller, tage og nybygnin-
ger til erhvervslivet, og bl.a. 
mange køle- og frostrum til 
detailbranchen på Fyn.  
– Men vi reparerer også meget 
gerne fru Jensens vinduer, el-
ler hjælper med at få en tilbyg-
ning på huset,  tilføjer Jane og 
svinger penslen over karmene 
til de 100 døre, hun er i færd 
med at give en grunder. 
  

Rybergsvej 44 · 5631 Ebberup · Tlf. 51 35 97 42
jfe@pc.dk · www.enevoldsentotalbyg.dk

Total er også Lokal 
ERHVERV FYN

– løsninger til bedre kontormiljøer...

Oxford stol
Design: Arne Jacobsen

Plano bord
Design: Pelikan

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

Totalrenovering af to ejendomme på torvet i Assens.



Traditioner med visioner

Tlf. +45 6471 1089 · www.marcussens.dk

Strandgade 22 · 5610 Assens

www.ferie-assens.com

Marcussens Hotel i Assens ligger 
som en perle på det naturskøn-
ne Vestfyn. Her er havn, marina, 
strand og en  af Danmarks smuk-
keste gågader med kønne gamle 
huse. 
Desuden er hotellet ideelt til alle 

former for møder, kurser eller kon-

ferencer, da lokalerne varierer fra 

at kunne rumme alt fra 2 – ca. 200 

personer.

Vi har særlige mødepakker, der 

passer til ethvert formål - med pri-

ser fra kr. 140,- pr. person. 

Ens for dem alle er, at hotellet stil-

ler relevant AV-udstyr, som bl.a. 

flipover, whiteboard og overhead-

projektor til rådighed. 

Er der særlige behov, sørger per-

sonalet for at fremskaffe dette – i 

nogle tilfælde mod betaling af et 

mindre gebyr.

Hotellet er hyggeligt, og rummer 

33 smagfuldt møblerede, velind-

rettede og lyse værelser – flere med 

udsigt over Assens Havn.

Alle værelser har eget badeværelse 

med bruseniche og toilet. Desuden 

er der stort arbejdsbord, farve-TV 

samt telefon.

Vores klassiske restaurant byder på 

alt fra traditionel dansk mad til det 

mere sublime.

Vi lover at der altid er noget for 

enhver – både hvad angår smag og 

pengepung!

Bliver du oprettet som kunde på 

Marcussens Hotel, får De altid 10% 

rabat på dine restaurantbesøg.

De bliver altid budt velkommen 

med smil og førsteklasses betje-

ning af vort kompetente og fleksi-

ble personale, som også står klar i 

Marcussens maritime bar.

Som medlem af Danske Kroer og 

Hoteller kan Marcussens Hotel 

tilbyde et gratis loyalitetskort.

Med et loyalitetskort er der 

bl.a. kontantrabat på over-

natninger, og mange andre 

fordele.

Desuden er De, hvis Deres 

firma er medlem af ”Stats-

aftalen”, sikret en max. 

overnatningspris på kr. 

695,- inkl. morgenmad 

– foruden mulighed for 

køb af madpakker til 

kr. 48,- pr. stk.

Vi glæder os til at se Dem på 

Marcussens Hotel.

Med venlig hilsen

Mona Andersen og Daniel Juul

Har De behov for yderligere oplysninger, eller særlige ønsker og behov,

så kontakt Hotelchef Mona Andersen eller Pernille Birk på tlf. 64 71 10 89

Ta’ på Marcussens Hotel
... når I skal holde jeres næste møde, kursus eller konference!

- og opnå fordele på dejlige 

kroer og hoteller i hele Danmark
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Overholdelse af  
aftaler er en naturlig 
livsstil for tømrer- og 
snedkermester Jens 
Jakobsen fra Assens

Både fru Hansen og de større 
virksomheder, hvor Jens Ja-
kobsen har underentrepriser 
skal kunne stole på at klok-
ken 9 er klokken 9 – og ikke 
klokken ca. 11. 
Tømrer- og snedkermester 
Jens Jakobsen holder ord – 
også når det drejer sig om 
prissætning. Han gennemgår 

grundigt arbejdet, inden han 
fastsætter et tilbud. Han be-
regner en max-pris, og viser 
det sig at arbejdet kunne ud-
føres hurtigere, ja, så slipper 
kunden billigere.
– Det var jo en max-pris, jeg 
gav tilbud på, siger den reelle 
og lidt fåmælte håndværker.
Hvis det skulle vise sig, at 
Jens Jakobsen af en eller an-
den grund skal bruge flere ti-
mer på opgavens løsning, har 
han denne kommentar:
– Ja, det er selvfølgelig ærger-
ligt, men det er jo mig, der er 
den professionelle, og dermed 
også mig der skal tage den 
merudgift. Stadig, jeg har af-
givet et maxbeløb, og den af-
tale holder til hver en tid. 
Jens Jakobsen er altid åben 
og klar til nye opgaver. Der er 
ingen størrelses-sortering, alt 
fra små reparationer til store 
renoveringer. Hele vejen leve-
rer han et godt og solidt hånd-
værk.   

Anja Jakobsen kan bare det 
der med at lindre. Derfor har 
hun nu besluttet at tilbyde 
massage til rygplagede med-
mennesker fra et lokale i far-
mand Jens’s tømrerforretning. 
Hun har netop indkasseret 
et stort 10-tal og diplom som 
lægeeksamineret massør fra  
skolerne for idrætsmassage.
– Det kunne da tænkes, at der 

også var nogle arbejdsgivere, 
der ville give medarbejderne 
en ugentlig fyraftens massa-
getime, siger hun og under-
streger, at alle selvfølgelig er 
velkommen. ½ time koster 
kr.150,- og massagen kan også 
flyttes ud på arbejdspladser-
ne. Tlf. 20 51 87 75

Se også annoncen på side 22

Et ord er et ord

Jakobsen Tømrer- og Snedkermester · Skelvænget 9 · 5610 Assens · Tlf. 64 71 22 88 · Mobil 20 33 86 88 · jean@jakobsen.mail.dk

Hænderne på 
rette sted

Kærligheden holder 
længere til den kære 
firehjulede, efter at 
den har været i  
hænderne på Thomas 
Andreasen. Og har 
man et helt harem, er 
der mange ærgrelser 
og penge at spare ved 
at aflægge Thomas et 
visit

Thomas smører de skjulte 
og ædlere dele, han kommer 
rundt i hver eneste krog, og 
han gør sit arbejde så ordent-
ligt, at han lægger dokumen-
tation i bilen til ejeren, når 
vidunderet bliver afhentet. 
Han slår porten op til hver en 
tid for Teknologisk Instituts 
kontrollør, der dukker op uan-

meldt og gennemgår hele 45 
punkter i Thomas arbejde. 
– Vi er stolte af vort arbejde 
med at rustbeskytte bilerne. 
Så stolte, at vi ikke ser på 
tiden, men på effekten, siger 
han og oplyser at alle bilerne 
får afmonteret inderskærme-
ne, inden de lægges på skøn-
hedsbænken. De får den helt 
store tur, de bliver renset og 
vasket, smurt og sprøjtet med 
dinitrol i samtlige afkroge og 
vasket igen. Alt foregår med 
menneskehænder, så intet bli-
ver overset. 
– Den behandling holder med 
garanti de grimme nedbry-
dende røde og ru pletter langt 
væk, fortæller han.
Thomas har også eksperti-
sen indenfor rækkevidde, for 
det er en erfaren mekaniker 
gennem 36 år, der klæder de 
smukke firhjulede af. Thomas 
har nemlig ansat sin far til 
den opgave.

Kærligheden ruster aldrig

Vestfyns Undervognscenter · Smedevænget 2 · 5560 Aarup · Tlf. 64 43 18 01 · sindholm@post.tele.dk · www.undervognsbeh.dk

Sådan så der ud bag inderskær-
mene. Blade og sammenpresset 
jord, som holder godt fast i fugten 
det meste af året og grobund for 
rustskader på A-stolpen

Kontrolløren fra Teknologisk In-
stitut gennemgår hele 45 punkter 
i forbindelse med rustbeskyttelsen

Her på uanmaldt besøg – og med 
meget tilfredsstillende resultat

8 · ERHVERV FYN JUNI 2009



ERHVERV FYN JUNI 2009 · 9

ERHVERV FYN

Gennem den ny udstillings-
bygning på omkring 1200 m2, 
der er tegnet af den lokale ar-
kitekt Lars Nyland Andersen, 
viser Vedstaarup Teglværk, at 
tegl kan bruges arkitektonisk 
på en meget smuk og kreativ 
måde. Alle interesserede er 
velkomne til at lade sig inspi-
rere af udstillingsbygningens 
innovative brug af tegl. Ved-
staarup Teglværk står gerne 
til rådighed med hensyn til 
at demonstrere de spændende 
indretningsmæssige mulighe-
der, der ligger i materialet.   

Innovation og nye  
fremgangsmåder

»Trods den aktivitetsnedgang, 
der netop nu karakteriserer 
byggebranchen, befinder vi os 
i fulde omdrejninger«, fortæl-
ler teglværksdirektør Jørgen 
Strøjer engageret. »Nu er de 
nødvendige tidsmæssige res-
sourcer til stede, så vi kan 
koncentrere os om at tænke 
innovativt. Det har ført en 
række nye produkter og må-
der at gøre tingene på med 
sig. Når det gælder moderne 
boligindretning, stilles der 
store krav til innovativ tænk-
ning, og disse krav kan vi nu 
honorere.«

Tegl fra gulv til loft

»Produktudvikling fylder sta-
digt mere, da tegl gennem de 
senere år er blevet et særdeles 
populært materiale både ude 
og inde.  I dag ses det miljø- og 
allergivenlige naturprodukt 
både i form af teglbelægning 
og som flisebelægning. Udvik-

lingen går i retning af, at folk 
vil have tegl fra gulv til loft, 
og de er meget bevidste med 
hensyn til farvesammensæt-
ning og kvalitet. Hvad angår 
mursten, er den blågrå farve-
skala meget populær. I 2007 
investerede Vedstaarup Tegl-
værk derfor i yderligere en 
avanceret ovn af klokketypen 
som supplement til den, vi op-
førte i 2003. Ovnene er specia-
liserede til fremstilling af de 
grå- og blådæmpede sten, som 
vi nu kan matche den store ef-
terspørgsel på.«

Kirketegl i forskellig form

»Inspirationen til en ny bo-
ligtrend, som vi kalder kirke-
tegl, kommer fra gamle tiders 
meget smukke kirkegulve. 
I vores udbud af kirketegl 
kan man vælge mellem det 
oprindelige murstensformat 
og kvadratiske fliser. Ved-
staarup Teglværks smukke 
og rustikke fliser opnår de-
res unikke præg gennem den 
håndformningsproces, de gen-
nemgår før tørring, brænding, 
imprægnering og pakning.« 

Tegl til fremtidens bolig

»I modsætning til typehuse 
fra 70’erne og 80’erne er mu-
rermestervillaer i dag i høj 
kurs, og det er der ikke så få 
gode grunde til. Mange af det 
moderne byggeris populæreste 
produkter – heriblandt glas – 
frembyder store klimatiske 
problemer i form af kraftige 
varme/kulde-udsving, når de 
implementeres i virkelighe-
dens verden. Tegl både opta-

Vedstaarup Teglværk med 
ny udstillingshal

Åbningstider i bilmuseet 
4 tirsdage i juli

 d. 7-7 · 14-7 · 21-7 og 28-7
Alle dage fra

kl. 18.00-21.00

Vedstaarup Teglværk A/S 
Bogyden 12

5610 Assens 
Tlf. 64 79 13 99 

info@vedstaarup.dk
www.vedstaarup.dk

ger og afgiver varme, og i en 
fremtid med stigende knap-
hed på energiressourcerne 
vil denne kendsgerning med 
succes kunne udnyttes rent 
konstruktionsmæssigt. Med 
en høj koncentration af tegl 
kan boligens og kontormiljø-
ets akkumulerede varme- og 
kuldemængde recirkuleres. 
Herved dæmpes de kraftige 
temperaturudsving, så man 
får glæde af en jævnere og 
mere behagelig temperatur-
fordeling over hele døgnet”, 
afrunder Jørgen Strøjer og 
konstaterer: »Det danske vejr 
er murstensvejr…« 

Den ny hal, der stod færdig i efteråret 2008, 
tjener både som showroom for teglværkets  
produkter og som en arkitektonisk flot ramme 
om direktør Jørgen Strøjers enestående  
samling af unikke automobiler gennem tiderne
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Anlægsgartner Lars 
Fisker kom i lære som 
16-årig. Efter 4 år på 
Beder Gartnerskoles 
grå linje var han i 
2005 færdiguddannet, 
og i 2007 startede han 
egen virksomhed 

»Vestfyns Anlægsgartneri lø-
ser en bred vifte af opgaver 
indenfor faget«, fortæller inde-
haver Lars Fisker. »Medarbej-
derstaben består af 4 ansatte 
inklusive mig selv – heraf en 
lærling og en specialist i fæld-
ning af træer – også de van-
skeligt tilgængelige af slag-
sen. Vestfyns Anlægsgartneri 
har en fleksibel og all round 
orienteret tilgang til faget, 
og kundekredsen spænder fra 
private over en række virk-
somhedskunder til offentlige 

institutioner som børnehaver, 
skoler og kirker.«   

Alsidigt erhvervsprogram

»På erhvervsområdet kan vi 
blandt andet tilbyde pasning, 
pleje og vedligehold af allerede 
eksisterende grønne udenoms-
arealer. Derudover kan vi også 
etablere helt nye græsplæ-
ner og belægningsarealer og 
plante friske træer og buske. 
I vinterhalvåret har vi be-
skæring, træfældning og – om 
vejrguderne vil – saltning og 
snerydning på programmet. 
I 2008 blev Vestfyns Anlægs-
gartneri medlem af Danske 
Anlægsgartnere, og hermed er 
vores kunder garanteret vel-
udført arbejde og god service. 
Vi holder administrationsom-
kostningerne på så lavt et plan 
som muligt og udarbejder ger-
ne uforbindende tilbud. Tjek 
vores hjemmeside og kontakt 
os for mere info.«

Vestfyns Anlægsgartneri

Langgade 105 · 5620 Glamsbjerg · Tlf. 22 90 24 98 · vestfynsanlaegsgartneri@hotmail.com · www.vestfynsanlaegsgartneri.dk
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Middelfartvej 63 A
5492 Vissenbjerg
Tlf. 64 89 16 65
www.jtservice.dk

Specialister på transportsiden, og specialister i den service, der følger 
med. Det prædikat kan man uden at blinke føje sammen med J.T. Service 
i Vissenbjerg

J. T. Service har gang i hju-
lene. Der køres med alt fra 
vandprøver på køl til paller i 
vores lastbiler.
– Vi er åbne for de fleste op-
gaver, og rådgiver gerne for en 
fornuftig logistikløsning.
Det er efterhånden 16 år siden 
firmaet startede, og service og 
kvalitet har alle årene været 
i højsæde udtaler indehaver 
Jørgen Rasmussen.
Der er i dag 17 J.T. biler på 
landevejen, og et større net-
værk af samarbejdspartnere 
til at løse de alsidige opgaver.
I dag er lagerhotel/opbevaring 
også en del af virksomheden, 
en side som udvikles løbende.
– Vi følger selvfølgelig udvik-
lingen, så derfor er alle biler 
overvåget fra kontoret. Dette 
gælder også temperaturen på 
vores køle- og varmebiler, op-
lyser Jørgen Rasmussen.

– Vil du som 700 andre prøve 
J. T. Service  –   Så står vi al-
tid klar.

Kører døgnet rundt



En hjælpende hånd kan gøre underværker, hvis du tøver med at sprænge  
rammerne. Bare et lille skub i den rigtige retning. Muligheden for forvandling  
findes alle steder. Men det er op til dig at skabe dit eget rum.

www.montana.dk

making room for personality
made by you

Modulerne er vist i farven 79 Grass Green. Se mere om de mange farver og kombinationsmuligheder på www.montana.dk
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kontakt@hp-murerfirma.dk · www.hp-murerfirma.dk

»HP Murerfirma arbejder all 
round indenfor faget«, fortæl-
ler murermester Hans Peder-
sen. »Kundekredsen udgøres 
af private og erhvervsdri-
vende med hovedvægt på pri-
vatkunderne. Blandt vores 
største aktiviteter er nybyg, 
renovering og ombygning 
samt forsikringsskader og 
alle former for service- og re-
parationsopgaver. Vi er spe-
cialister, når det gælder ba-
deværelser. To medarbejdere 
er konstant beskæftiget med 
denne aktivitet. Netop nu er 
vi i fuld gang med genopfø-
relsen af en totalt udbrændt 
ejendom i Kindhestegade i 
Assens, og diverse facadere-
noveringer.« 

Kloak, entreprenør  
og anlæg
»Jeg er uddannet kloakme-
ster, og det betyder, at firmaet 
sideløbende med murerar-
bejdet løser en lang række 
kloak- og belægningsopgaver 
samt mindre entreprenør- og 
anlægsopgaver. Vi råder over 
alt det nødvendige entrepre-
nørgrej – blandt andet en 16 
meter teleskoplæsser med 

HP Murerfirma
Sammen med sin kone Grethe, der er firmaets administrative midtpunkt, 
er Hans Pedersen tredje generation bag roret i familievirksomheden, som 
i dag beskæftiger 6 arbejdsmænd, 2 lærlinge og 8 murere 
– heriblandt sønnen Uffe 

kurv, som er monteret med 
et drejeled – denne kurv kan 
fjernbetjenes.
Blandt firmaets øvrige mate-
riel er en rendegraver, en mi-
nigraver samt en unilæsser.
Sammenfattende nøgleord for 
alle firmaets aktiviteter er, at 
kvalitet og pris altid hænger 
sammen, og at vi leverer kva-
litet til fornuftige priser.«

ERHVERV FYN

Ryslinge Krukke Marked – Fyens største krukkemarked
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi byder på en kombination af flotte krukker, gode priser og god service, Ryslinge Krukke Marked er Bl.a.: Et stort udvalg  
af krukker, potter og smedejernsborde/stole · Gode råd og ideer til anvendelse og pleje af produkterne · Et lager af produkter, der giver 

mulighed for at købe flere eksemplarer af den samme krukke. Velkommen til en inspirerende og helt »ukrukket« oplevelse.

Rødamsvej 22 · 5856 Ryslinge · Tlf. 6267 2255 · Åbent mandag-fredag Kl. 10.00-17.00 · weekend og helligdage kl. 10.00-16.00

Mosaikbord 
200x90cm flere forskellige farver.
Før kr. 4.999,- Spar Kr. 3.000,-
Afhentningspris Nu Kr. 1.999,-

Vi har et meget stort udvalg  
i de lyse middelhavskrukker.
De er både frostsikre og vandafvisende,  
så de ændrer ikke udseende som andre 
krukker af terracottaler.

Sort Polyrattan fletstol
Incl. sort hynde
Kun Kr. 1.095,-
(begrænset lager)

Krukker til stuen
Vi har fået en hel del nye krukker beregnet til 
indendørs brug. Ovenstående er kun et lille 
udsnit af, hvad vi kan tilbyde.

Mexikanske brændeovne
De ægte mexikanske brændeovne  
er igen på lager. 
3 størrelser: 145cm, 115cm og 85cm

Nu har vi fået containerne hjem, og der er 
mange spændene nyheder. Vi har dog endnu 
lidt udgåede modeller tilbage, som vi kan 
tilbyde til halv pris og enkelte under halv pris.
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Tømrermester Bjarne Dide-
riksen er handlingens mand. 
Han er tømrer med stort T 
og han ser ustandselig nye 
muligheder indenfor sit fag, 
og siden han startede i 1990 
har forretningen fået kompe-
tencer i mange discipliner. 
– Jo, vi kan de fleste ting, 
siger han stille. Og med de 
fleste ting mener han sned-
ker- og tømrerarbejder, køk-
kener, glarmester- og linole-
ums opgaver, og selvfølgelig 
tagrenoveringer. 

Men Bjarne Dideriksen er 
konstant på udviklingens 
vej, er ekspertise indenfor  
de nye udfordringer i skim-
melsvampbekæmpelse og i 
gammelt bindingsværk.
– Vi har haft en mand på 
specialkursus, så han kan 
restaurere vore mange gam-
le bindingsværkshuse her på 
Fyn, fortæller han og oply-
ser, at firmaet også er  blevet 
»Tagproff«, hvilket betyder 
at flere medarbejdere har 
været på kursus på Tagproff 
centeret i Ålborg. Mange pa-
racelhustage fra 60’erne og 
70’erne står i dag til udskift-
ning og VTF ønsker i den 
forbindelse at kunne yde den 
bedste kvalitet og service.
Vestfyns Tømrerforretning 
kan li’  at få udfordringer. 

Vestfyns Tømrerforretning 
med utallige kompetencer

Når interesseområderne fører ideer og lyst til udvidelser med sig, så kan man  meget meget mere

– Vi hjælper gerne med total-
løsninger både i forbindelse 
med nybyg og renovering. 
Vi er altid åbne for både nye 
ideer og de gamle traditioner, 
siger Bjarne Dideriksen.

Tømrersvend, Henrik Guldbrandt 
har specialiseret sig i renovering 
af gammelt bindingsværk

Han har netop indkøbt en ny 
lavtbygget udtrækstrailer, der 
kan transportere store både 
og landbrugsmaskiner såsom 
store traktorer og mejetær-
skere.
- Vi vil gerne kunne yde vore 
kunder den service, og beho-
vet for at få taget sin båd op 
om efteråret og transporteret 

enten til et bådhotel eller hjem 
i haven der har været stigende 
de sidste par år.
Claus Christiansen 23 år, der 
er søn, medarbejder og næste 
generation i vognmandsfor-
retningen, har alle færdig-
hederne i behold til at køre 
med den  nye avancerede ud-
trækstrailer.

- Begge bagaksler er hydrau-
lisk styrede, den har hydrau-
lisk aftagelig svanehals og 
dobbelt udtræk, der giver en 
længde på 11 meter i sengen, 
hvor den er 30 cm i ladhøjden, 
siger han glad og fortsætter:
- Det betyder, at den kan an-
vendes til rigtig mange formål. 
Med det dobbelte udtræk, kan 

emnerne være rigtig lange og 
høje. Der er specielle bådstøt-
tere på traileren så vi kan 
transportere alle bådtyper.
Med den nye udtrækstrailer 
kombineret med kranbilen, 
der er monteret med en 100 
tm palfinger kran, kan firma-
et nu løse de fleste opgaver på 
transportsiden.

NYHED!!! NYHED!!!
Ebberup Vognmandsforretning kan nu supplere sine serviceydelser med større  

båd- og maskintransporter, fortæller indehaver Allan Christiansen 

Ebberup Vognmandsforretning ApS · Rybergsvej 1A · 5631 Ebberup · Tlf. 64 74 13 39
post@ebberupvognmandsforretning.dk · ebberupvognmandsforretning.dk
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Lindevænget 1 . 5620 Glamsbjerg . Tlf. 6472 3588 . tryksen.dk

VI BOR CENTRALT PÅ FYN – MEN LEVERER TIL HELE LANDET!

Tjek vores nye 
hjemmeside ud på:

TRYKSEN.DK
Her kan I også se 
vores nye nyheds-
brev pssst, hvor vi 
fortæller om hvad 
der sker hos os lige 
nu.

NY  WEBSHOP
Som noget helt nyt 
kan man besøge 
vores helt egen 
webshop, hvor du 
har mulighed for at 
sætte dit/jeres eget 
logo ind på tøj, ure, 
køkkenredskaber, 
kuglepenne og me-
get andet...!

IDÉ & TRYK
• Offsettryksager

• Kreativt layout

• Reklameartikler

• Profiltøj

• Skilte / Bilreklamer

BXT-2BXT-2 HS-IHS-I

Lækre Stormtech Jakker · Vind- & vandtætte!

VI  TRYKKER  DE  BEDSTE  TILBUD !
A4 brevpapir:
4+0 farver (CMYK)
90 g. laserpapir

5000 stk.

M5 Rudekonvolut:
4+0 farver (CMYK)
90 g. Freja SR DS
1000 stk.

A4 hæfter á 12 sider:
4+4 farver (CMYK)
1000 stk.

Flyers, A4:
4+0 farver (CMYK)
Flg. 1000 stk.

IDÉ & TRYK

Ring til os for andre

SUPER TILBUD!

Tlf. 6472 3588

kr. 1751,- kr. 6000,-

kr. 1500,-
kr. 1631,-

BXT-2 MEN’S/WOMEN’S
Cirrus H2xtreme Bonded Textured Shell
Farver: Black Cord, Earth Cord
Størrelser: S-XL

v/25 stk. KR. 670,-
(incl. tryk eller brodering)

BEGGE  JAKKER FÅS MED HÆTTE !

HS-I MEN’S/WOMEN’S
Epsilon H2xtreme Shell Farver: Black, 
Cool Blue, Chalk White, Kiwi
Størrelser: S-XL

v/10 stk. KR. 765,-
(incl. tryk)

Alle priser er excl. moms + fragt.
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Det kan klart 
anbefales at starte 
renoveringsprocessen 
med en sandblæsning. 
Dels slipper man 
for efterfølgende at 
måtte udbedre 
skæmmende  
borehuller på den 
nyrenoverede facade, 
og samtidigt bliver 
selve sandblæsningen 
billigere   

 
»Sandblæseren har 3 fuldtids-
medarbejdere«, fortæller in-
dehaver Peder Steenholdt, 
der har stået i spidsen for 
firmaet siden 2003. »Udover 
mig selv og min kone An-
nette, som er firmaets admi-
nistrative om drejningspunkt 
og ansigt ud adtil, består 
medarbejderstaben af Rene 
Pedersen, som sammen med 
mig varetager virksomhedens 
håndværksmæs sige side.« 

Vi blæser på alt

»Sandblæsning er en særdeles 
effektiv metode til fjernelse af 
gamle malingrester, kalk og 

løs puds, så et nyt lag vand-
skuring/puds kan få et godt og 
bindende underlag. Jo højere 
lufttryk og større sandkorn-
størrelse – jo hårdere afrens-
ning og vice versa. I overens-
stemmelse med firmamottoet 
kan Sandblæseren blæse på 
alt, og i kraft af vores specia-
liserede mobile anlæg kan vi 
lynhurtigt tilpasse blæseme-
tode og indsatsstyrke efter 
de enkelte opgavers skiftende 
karakter.  Omkring større 
projekter trækker vi på en 
fast kreds af dygtige samar-
bejdspartnere. Det betyder, at 
kunderne over hele linjen er 

sikret høj kvalitet leveret til 
tiden. Kontakt Sandblæseren 
for et uforbindende tilbud.« 

Blæs din renovering i gang

Sandblæseren · Holmelund 30 · 5560 Aarup · Tlf. 64 43 15 07 · Mobil 29 92 39 07 · info@sandblaeseren.dk · www.sandblaeseren.dk
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Med virkning fra den 
1. april i år har  
udviklingschef Henrik 
Frydendal og  
produktionschef Ole 
A. Rørdam Larsen 
købt Tommerup  
Elektronik A/S og 
Inno-Sign A/S. De ny 
ejere har begge  
arbejdet i firmaet 
siden grundlæggelsen 
i 1984 

»Tommerup Elektronik A/S 
er en velfunderet og seriøs 
underleverandørvirksomhed 
med speciale i udvikling og 
produktion af styrings- og 
reguleringselektronik til in-

dustrien. Vi er kendt for vores 
store knowhow og konkurren-
cedygtighed, og denne profil 
vil Ole og jeg videreføre som 
hidtil« fortæller Henrik Fry-
dendal.
»Med 22 medarbejdere, hvor-
af 3 er udviklingsingeniører, 
har Tommerup Elektronik 
A/S en høj grad af knowhow 
og faglig kapacitet in-house. 
Kombinationen af et stærkt 
elektronikudviklingsteam og 
konkurren cedygtig seriepro-
duktion gør os i stand til lø-
bende at servicere kundernes 
produkter med specialtilret-
ninger og markedstilpasnin-
ger.« 

Øget markedsindsats

»Kendskabet til Tommerup 
Elektronik A/S fortjener at 
blive udbredt til en større 
kreds, og derfor vil vi som 
noget nyt øge vores generelle 

markedsindsats. En anden 
nyhed er en intensivering af 
vores tiltag omkring kun-
detilfredshed. Med bredere 
fokus på dette område vil vi 
til fælles bedste kunne opti-
mere samarbejdet – både med 
eksisterende og nye kunder. 
Gennem 25 år har produktud-
vikling og nye måder at gøre 
tingene på ligget os meget på 
sinde. En fortsat dynamisk 
udvikling på disse områder er 
en vigtig forudsætning for den 
fremtidige udvikling og kon-
solidering af Tommerup Elek-
tronik A/S«, afrunder Henrik 
Frydendal. »Vi er på forkant 
med udviklingen.«  

Generationsskifte  
i Tommerup Elektronik A/S

Tommerup Elektronik A/S
Gyvelvænget 24
5690 Tommerup
Tlf. 64 76 19 55

teas@teas.dk · www.teas.dk
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»I kraft af sin smukke belig-
genhed mellem Lillebælt og 
Assens Marina med kun ti 
minutters gang til centrum 
er campingpladsen den ide-
elle ramme om en ferie i rolige 
omgivelser«, fortæller lejrchef 
Børge Knudsen. »Udover de 
åbenlyse beliggenhedsfordele 
i forhold til kulturlivet i As-
sens byder campingpladsen 
på en række faciliteter, som 
opfylder familiens behov. Vi 
har udlejning af hytter, cam-
pingvogne, cykler og skinne-
cykler på programmet. Fra 5. 
april til 18. oktober 2009 kan 
der køres på skinnecykel hele 

vejen fra Assens til Tomme-
rup St., en strækning på ca. 
30 km.
Til cykelfolket kan vi tilbyde 
en bilfri teltplads tæt på ser-
vicebygningen. Fra hele plad-
sen er der direkte adgang til 
en dejlig badestrand, og kort 
herfra er der gode muligheder 
for både fiskeri og surfing.« 

Blåt flag over Assens

»Med etableringen af en 
række helt nye handicapven-
lige faciliteter har den popu-
lære badestrand, der grænser 
umid delbart op til camping-
pladsen i år kvalificeret sig 

til Det Blå Flag. Den 4. juni 
indviedes det ny strandanlæg, 
der blandt andet byder på helt 
nye toiletfaciliteter og flise-
belagte ramblaer, der sikrer 
kørestolsbrugere let adgang 
til badebroen. Vores gæster 
er meget glade for de nye 
strandfaciliteter, der også har 
medført, at det danske kli-
mas meget omskiftelige luft 
og badevandstemperaturer nu 
kan aflæses direkte på en til 
formålet opsat skærm. Besøg 
Assens City Camping og oplev 
den unikke atmosfære – tæt 
på natur, strand og by.« 

Tæt på natur, strand og by

Assens City Camping · Camping Willemoes · v/ Lone & Børge Knudsen
Næsvej 15 · 610 Assens · Tlf. 64 71 15 43 · info@camping-willemoes.dk · www.camping-willemoes.dk

Med ultrakorte afstande til såvel naturen og badestranden som til  
bylivet i Assens nyder de mange gæster på den kendte og populære 
sydvestfynske campingplads godt af dens unikke beliggenhed, der på 
alle måder er ud over det sædvanlige

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

AUTOCENTRALEN A/S
Ole Christiansen · Søndergade 63 · 5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 72 11 89 · Mobil 23 72 77 89
mail@glamsbjerg-autocentralen.dk · www.glamsbjerg-autocentralen.dk

®



Tyverialarm er svaret. Men 
ikke hvilken som helst alarm. 
Den skal være nem at betjene 
med integration af f. eks ad-
gangskontrol og kunne sam-
menkobles med andre alar-
mer, f. eks en røgalarm.
-  En professionel tyverialarm 
kan sætte en tågesikring i 
gang, som fylder rummet med 
kraftig tåge i løbet af få se-
kunder, der forhindrer tyvene 
i at få noget med sig.  Imens 
sender tyverialarmen besked 
til vores kontrolcentral, her 
behandler personalet alarm-
meddelelserne og vil i mange 
tilfælde omgående kontakte 
politiet, fortæller alarmtekni-
ker og den ene af indehaverne 
af Secura, Christian Skov 
Nielsen.

Se tyven i øjnene

Identifikation af hærværks-
mænd og tyve er blevet nem-
mere med videoovervågning.
– Du kan bogstaveligt se tyve-
ne i øjnene, fortæller Secura’s 
medindehaver Kent Løvschall 
Jørgensen, som oplyser, at 
firmaet også installerer avan-
cerede videoovervågningssy-
stemer med grafiske bruger-
flader.
– Overvågningen har stor præ-
ventiv virkning og hjælper po-
litiet med opklaringen, siger 
han.

Fremtiden var i går

Da Christian Skov Nielsen 
og Kent Løvschall Jørgensen 
stiftede Secura ApS, var de 

flere skridt foran udviklingen, 
og det er de stadig.
– Vi sørger hele tiden for at 
være fuldt opdateret og på 
forkant med udviklingen i 
alarmsystemerne. I dag over-
føres mere end 70% af alle fir-
maets alarmtransmissioner 
via IP og med fjernservice er 
hjælpen altid lige i nærheden.
– Secura levere formentlig 
markedets bedste åbne brand-
system, fra tyske Esser. Vi har 
netop installeret et sådant  
brandalarm system i den ny-
byggede institution Tornhuset 
i Tommerup. Tornhuset bli-
ver bolig for 18 borgere med 
autisme og vil også rumme et 
aktivitets- og samværstilbud, 
fortæller Christian.
– Det kræver en helt særlig 
omtanke for hvilke, hvordan 
og hvor branddetektorerne 
skal monteres, så beboerne er 
sikret på højeste niveau, siger 
han.  Han og Kent har været 
med i hele planlægningen fra 
starten, og ved de har leveret 
et godt, sikkert og fejlimmunt  
produkt til kommunen.

Holder kunden i hånden

Secura gør mere end at instal-
lere alarmer, de sørger for at 
brugerne bliver holdt oriente-
ret om betjening og funktio-
ner.
– Vi gør meget ud af, at alle 
medarbejdere kan håndtere 
og føler sig trygge ved syste-
merne, fortæller Kent, og for-
tæller at det jo ikke nytter no-
get, at der er en brandalarm 
på en institution, hvis perso-
nalet ikke ved hvordan den 
skal håndteres.
– Derfor tilbyder vi altid lø-
bende intensiv vejledning og 
kurser, slutter han.
Secura ApS har solid erfaring 
og en stor referenceliste, som 
kan ses på deres opdaterede 
hjemmeside www.secura.dk 
den 1. august.

Secura lægger tågeslør

Afd vest Æblehaven 57 · 5560 Aarup · Afd øst Vestergade 1 · 5540 Ullerslev · Tlf. 70 100 919 · secura@secura.dk · www.secura.dk

Indbrud igen! Irriterende, trættende og ressourcekrævende. Virksomhederne  
bruger tusindvis af kroner på oprydning, papirarbejde og indrapporteringer til  

forsikringsselskaberne efter et indbrud. For ikke at tale om de genstande, 
 tyvene har stjålet. Nu er det slut. Secura trækker tæppet væk under tyvene

ERHVERV FYN
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Alt i haveservice udføres
Klipning af hæk · Græslåning · Belægning  

Opsætning af hegn · Snerydning · Saltning af fortove 
– og meget meget mere

Drosselvej 21 · 5560 Aarup · Tlf. 64 45 16 62  
Mobil 22 80 16 62 · info@sh-anlaegservice.dk 

www.sh-anlaegservice.dk

DIN EL-INSTALLATØR - VI HAR EN SIKKER LØSNING

 Vi udfører alt indenfor el-installationer

 ■ Nybygning
 ■ Renovering
 ■ Alarm
 ■ IHC
 ■ Ventilationsanlæg
 ■ Reparation og salg af hårde hvidevarer
 ■ Varmepumper
 ■ og meget andet

 Vi har stor erfaring  
 med installationer i nybygning af

 ■ Parcelhuse
 ■ Stalde
 ■ Haller
 ■ Domiciler

 Kontakt os for et uforpligtende tilbud

Tlf. 62 63 13 34 · www.broby-el.dk

Halvorsen Tømrer og Snedker ApS

Industrivej 24 · 5492 Vissenbjerg 

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

Man kan mærke  
stoltheden over

arbejdet, når Henning 
Halvorsen og Torben 
Rasmussen fortæller 
om deres mange  
færdige projekter

Siden 1974 har Halvorsen 
Tømrer og Snedker ApS leve-
ret kvalitet. Det er ikke noget 
de selv snakker så meget om, 
men projekterne og tilfreds-
heden blandt kunderne taler 
for sig selv.
– Joh, vi har da sat vort fin-
geraftryk rundt omkring, si-
ger Henning Halvorsen lidt 
ydmygt, hvor der ud af en lang 
række referencer bl.a. er Ejby 
Rådhus, Vissenbjerg Skole, Kil-

debakken Ældrecenter, Dansk 
Autotransport i Taulou, det tid-
ligere Vissenbjerg Rådhus og 
mange mange flere. Og ikke at 
forglemme, de mange forskel-
lige opgaver for Odense Zoo. 
De syv svende og de tre lær-
linge bliver holdt til ilden, og 
mindst en gang om året drøf-
tes og planlægges efterud-
dannelseskurser for det kom-
mende år, så de konstant er 
på forkant med alle nye tiltag 
indenfor branchen. 
– Vi er faktisk i gang med at 
bygge et helt nyt bjælkehus af 
douglasfyr, fortæller Torben 
Rasmussen, som bl.a også har 
opgaven med det nye voliere 
til Zoo.
Der er ingen tvivl om, at Hen-
ning Halvorsen og Torben 
Rasmussen kan deres kram 
og er stolte af deres arbejde. 

Godt solidt håndværk

Halvorsen Tømrer og Snedker ApS · Industrivej 24 · 5492 Vissenbjerg 
Tlf. 64 47 21 20 · kontor@halvorsen-aps.dk · www.halvorsen-aps.dk
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I en international 
virksomhed spiller 
teknologi og viden en 
afgørende rolle for 
produktudvikling og 
løsninger. På BROEN 
A/S navigeres der 
med stor erfaring og 
ekspertise i en  
udfordrende tid  
præget af forandring 
og nyudvikling

»BROEN A/S, der har 14 af-
delinger i 10 forskellige lande, 
er en del af den hollandske 
industrigruppe Aalberts In-
dustries NV«, fortæller admi-
nistrerende direktør Mogens 
Laursen. »Vi har inddelt vores 
aktiviteter i de 5 forretnings-
områder Building Instal-
lations, Building Controls, 
District Heating & Gas, LAB 
samt Emergency Shower Sy-
stems. Siden grundlæggelsen 
i 1948 har BROEN A/S sat 
de højeste standarder for ef-
fektive og sikre systemer til 
flowregulering. Vores store 
erfaring har sammen med ini-
tiativ og nytænkning gjort os 
til en af verdens førende virk-
somheder indenfor vores fem 
forretningsområder.« 

10 år med vækst

»Siden 1998 har BROEN 
A/S befundet sig i konstant 
vækst«, fortsætter Mogens 
Laursen. »Vi har med succes 
opdyrket nye markeder og ud-
viklet nye produkter. For 5-6 
år siden begyndte vores store 
satsning på det østeuropæi-
ske marked for alvor at bære 
frugt. De mange aktiviteter, 
der er orienteret mod dette 
marked, har imidlertid også 
bevirket, at den internatio-
nale finanskrise har kunnet 
mærkes siden slutningen af 
2008.« 

Proaktivitet og rettidig 
omhu

»Vores velfungerende organi-
sation er en væsentlig del af 
forklaringen på, at BROEN 

A/S har vist sig i stand til at 
tackle og imødegå de ændrede 
markedsforhold så proaktivt, 
som tilfældet er. Vi har udvist 
rettidig omhu ved gennem 
cirka et halvt år at nedbremse 
vores aktiviteter væsentligt, 
og nu er foden rykket over på 
speederen igen. Indadtil styr-
ker og optimerer vi løbende 
organisationens effektivitet, 
mens det udadtil gælder lan-
ceringen af nye produkter, der 
både nu og på sigt vil åbne nye 
konkurrencemuligheder på 
nye og større markeder.«  

Stigende omsætning  
og nye projekter

»Kaster man et blik i den 
store krystalkugle, er de øko-
nomiske udviklingsrammer 
begyndt at se lysere ud«, siger 
Mogens Laursen. »I april i år 
ramte markedet bunden, men 
nu er der lys forude i form af 
øget ordretilgang på marke-
der, der ellers har vist vigende 
tendenser gennem længere 
tid. Den russiske rubel er på 
vej op, og det samme er olie-
priserne. Tidligere tiders 
kraftige orientering mod Mo-
skva er afløst af et all round 
fokus på det østeuropæiske 
markeds forskellige regioner. 
Vi har taget højde for denne 
udvikling og ansat flere sæl-
gere – et initiativ der allerede 
nu begynder at bære frugt. På 
det nordiske marked forventes 
grossistleddets ordretilgang 
at vokse, og for første gang i 
længere tid tales der om nye 
projekter. Markedet forventes 
at vokse fra nu, og den sam-
lede omsætning i BROEN A/S 
begynder igen at stige.«    

På forkant med fremtiden

På samtlige aktivitetsområder 
har BROEN A/S nye spæn-
dende produkter i støbeskeen. 
Blandt nyhederne er en serie 
automatiske flowregulerings-
ventiler til optimering af var-
meforbruget i større byggerier 
– blandt andet til kontor og 
hotelejendomme. BROEN A/S 
er på forkant med fremtidens 
behov for økonomisk fordelag-
tig flowregulering og miljørig-
tige varmeløsninger. 

BROEN A/S

Skovvej 30 · 5610 Assens · Tlf. 64 71 20 95 · broen@broen.com · www.broen.com
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De er skarpe ved 
slibemaskinerne og 
giver totalservice til 
kunderne

Tubæk Slibe & Værktøjscenter ApS i Glamsbjerg tilbyder salg af 
forskellige former for værktøj til erhvervsvirksomheder.
»Vi har alt i måleværktøj, maskintilbehør, maskinskruestikke, 
slibematerialer og skæ rende værktøj. Desuden tilbyder vi også 
båndsavklinger til levering fra dag til dag i bredderne 13-54 
mm. og i kvaliteterne M42 og M 51«, fortæller Dennis Tubæk, 
slibemester i firmaet. 
Firmaet forhandler også nye knive og tilbehør i alle former og til 
alle industrier, specialknive fremstilles efter tegning.

Totalservice

Hos Tubæk Slibe & Værktøjscenter tilbyder de at hente, slibe og 
levere Deres værktøj til en aftalt pris.
Genopslibning af alle former for klinger og værktøjer er deres 
speciale og de leverer det nye værktøj, når det gamle ikke kan 
slibes mere.
På den måde slipper kunderne for at bruge tid på at skulle be-
stille værktøjer og de undgår de unødvendige lageromkostnin-
ger, der er ved at have værktøj liggende på hylderne.
»Virksomheder kan lave en serviceaftale med os, og så står vi for 
vedligehold og fornyelse af alle deres værktøjer – enkelt og let,« 
siger Dennis Tubæk.

Total værktøjsservice

Tubæk Slibe  
& Værktøjscenter ApS
Fåborgvej 96
5620 Glamsbjerg
Tlf. 66 18 12 45
tubaek@tubaek.dk
www.tubaek.dk

www.statoilgazelle.dk
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»Jeg har 24 års erfaring in-
denfor tømrer- og gulvbran-
cherne, og JP-Services akti-
vitetsfelt spænder tilsvarende 
vidt«, beretter indehaver John 
Pedersen. »Vi beskæftiger os 
med alt – lige fra renovering, 
vedligehold og reparationer 
indenfor tømrerfaget til alle 
former for gulvbelægning – 
tæpper, linoleum, laminat, 
trægulve samt vådrum. En 
relativt ny aktivitet er flise 
og klinkebelægning i køkken, 
bad og gang samt støbning og 

udlægning af undergulve og 
udførelse af murerarbejde i 
mindre omfang.«

God service  
og ditto kundebetjening

JP-Service kører hver dag ud 
til kunder over hele landet. 
Ofte medvirker firmaet som 
underentreprenør og free-
lanceaktør omkring realise-
ringen af større projekter. 
»Over hele linjen er vores va-
remærke god service og ditto 
kundebetjening. Vi konkur-

rerer på kvalitet og leverer or-
dentligt håndværk hele vejen 
igennem. Når det gælder løs-
ning af større opgaver, kan vi 
trække på en række dygtige 
samarbejdspartnere indenfor 
alle håndværksfag.«    

Effektive miljø  
specialprodukter

»En vigtig sideaktivitet er 
salg af inden og udendørs ma-
lingsprodukter, gulvlakker og 
værktøjer til private og gør 
det selv folk. Blandt produk-

terne er PP MESTER ma-
ling og BRICO. Sidstnævnte 
mærke er helt nyt i JP-Ser-
vice produktudvalg. BRICO 
er førende indenfor udvikling 
af effektive miljø specialpro-
dukter. BRICOS miljøvenlige 
vejstribe og fluorescerende 
maling er således et produkt, 
som jeg forventer mig en del 
af fremover. Alle er velkomne 
til at ringe for et uforbindende 
tilbud eller besøge vores hjem-
meside JPService.eu«, slutter 
John Pedersen.  

JP-Service

Tømrer & Gulve · Pilevænget 6 · 5620 Glamsbjerg · Tlf. 64 72 30 00 · Mobil 50 48 07 58 · jp-service@mail.dk · www.jpservice.eu

Firmaet, der blev grundlagt i august 2006 af John Pedersen, har tre ansatte  
og løser alle opgaver indenfor tømrer- og gulvarbejde. Den vidtspændende virksomheds 
kundekreds favner en bred vifte af private og erhvervsdrivende

John Gustavsen · Grøftebjergvej 87 · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 64 47 42 77 · Mobil 40 11 02 49 · john@hojfyns.dk
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Det hyggelige  
og velindrettede  
sydvestfynske  
havecenter, der netop 
har haft 10 års  
jubilæum, rummer alt 
hvad hjertet begærer 
af blomster og  
planter til såvel hus 
som have  

»Buketter, afskårne blomster, 
dekorationer og alle former for 
tilbehør er et stort og meget 
populært forretningsområde«, 
fortæller Heidi Breumsø, der 
varetager driften af inden-
dørsafdelingen. »Vi er leve-
ringsdygtige i buketter og 
blomster til enhver lejlighed 
– fra familiebegivenheder af 
enhver slags til alle former for 
firma- og foreningsarrange-
menter. Over hele linjen byder 
vi på masser af inspiration og 

flotte produkter at tage med 
hjem.«

Haver i alle stilarter

»Udendørsafdelingen, som jeg 
tager mig af, præsenterer sig 
først og fremmest via plante-
skolen, hvis store udvalg er 
målrettet haver og udenoms-
arealer i alle stilarter«, beret-
ter Søren Breumsø. »Efter en 
total renovering er afdelingen 
i dag indrettet, så den er let at 
finde rundt i og har masser af 
plads til små oaser med grøn-
ne planter, dekorative kruk-
ker, granitfigurer og andre 
u dendørsartikler.«

Nyt og gammelt mødes 

»I Glamsbjerg Havecenter har 
begreber som nærhed og god 
kundebetjening høj prioritet. 
Med en personalestab på 4 
ansatte inklusive os selv er vi 
et lille tæt team med et super 
velfungerende samarbejde.
Vi lægger stor vægt på tætte 
kunderelationer og kombine-

Glamsbjergs grønne oase

Glamsbjerg Havecenter
Rønnevej 3A

5620 Glamsbjerg 
Tlf. 64 72 18 14

www.planteskoleringen.dk

rer god gammeldags hygge 
med moderne knowhow og 
professionalisme. Kig ind og 
bliv inspireret…« 

ERHVERV FYN

Vi tilbyder og udfører stort set alt indenfor branchen, også

Salte og snerydning · Pleje og vedligeholdelse · Fældning af vanskelige træer
Lægning af sten, beton- og granitfliser samt klinker · Rensning af tagrender
Stubfræsning · Opsætning af hegn
Bekæmpelse af muldvarpe og mosegrise (autorisation haves)

Danske 
Anlægsgartnere

Vestfyns Anlægsgartneri

Vestfyns Anlægsgartneri · Langgade 105 · 5620 Glamsbjerg
Tlf. 2290 2498 · vestfynsanlaegsgartneri@hotmail.com

Lægeeksamineret massør
Anja Jakobsen

Tilbyder massage til 
rygplagede medmennesker 

Diplom som lægeeksamineret 
massør fra  skolerne for idrætsmassage

Få en ugentlig fyraftens massagetime
Alle er velkomne 
½ time koster kr. 150,- 

Kører også ud og masserer

Tlf. 20 51 87 75 · Skelvænget 9 · 5610 Assens

Fyns Skilte Design ved Knud-Erik Lauritzen
Dalvænget 10A · 5610 Assens
Tlf. 64 71 13 14 · Mobil 20 26 32 50 · www.fyns-skilte.dk

● Autoreklamer
● Facadeskilte
● Storformatsprint
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Deslers Bogtryk ApS · Vagtelvænget 10 · 5610 Assens · Tlf. 64 71 48 09 · info@deslers.dk · www.deslers.dk

Få et kreativt 
fingeraftryk 

på dine 
tryksager...
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Sandblæseren · Holmelund 30 · 5560 Aarup · Tlf. 64 43 15 07
Mobil 29 92 39 07 · info@sandblaeseren.dk · www.sandblaeseren.dk

VI BLÆSER  
PÅ ALT

Snedkervænget 3 · 5560 Aarup
Tlf. 64 43 13 01 

E-mail : vestfynsautolak@mail.dk

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

J◆J◆ Transport
◆ Levering af grus og sten
◆ Kørsel med åbne og lukkede vogne
◆ Kørsel med kran
◆ Ugentlige ture til Sjælland og Jylland

Tlf. 64 72 31 63 ◆ Mobil 40 19 34 63
Kastanievej 1 ◆ 5620 Glamsbjerg

ASSENS CITY CAMPING
Camping Willemoes ved Lone & Børge Knudsen

Næsvej 15 · 610 Assens · Tlf. 64 71 15 43
info@camping-willemoes.dk · www.camping-willemoes.dk
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Altid frisk
med et godt

tilbud
Ud over alle grænser  
og rundt i hele Danmark
»Værsgo at stige på« – Willemoes Bus A/S leverer alle former for buskørsel i ind og 
udland.

Willemoes Bus – alle former for turist- og bestillingskørsel – udflugtsture – firmaudflugter  
– kørsel til messer og udstillinger – weekendture – ferieture – kørsel for skoler og 
institu tioner – foreninger og klubber – kørsel til og fra fester samt rutekørsel.
Store og små busser samt stor trailer med plads til 40 cykler, eller… Vi tager det hele 
med!

Willemoes Taxi – er en del af Assens Taxa. Når du har brug for en hyrevogn i Assens  
kommune skal du derfor ringe til Assens Taxa, 65 50 50 50.

Ring til 64 71 29 10 og lad Willemoes Bus udfører din næste bustur.
Vi er altid frisk med et godt tilbud.

www.willemoes-rejser.dk

 Entreprenørarbejde udføres
 Entreprenør og aut. kloakmester

Bjørn Poulsen ApS · 6447 1752 · 4078 3835
 Svanevej 6 · 5492 Vissenbjerg · bjornaps@forum.dk

✓ Kloakarbejde og spuling

✓ Nedbrydning

✓ Betonarbejde

✓ Jordarbejde

✓ Flise- og anlægsarbejde

✓ Alt slags gravearbejde

✓ Udlejning af maskiner
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Mandag-fredag 9.00-17.30

Lørdag-søndag 9.00-15.00
jan./feb./marts samt juli/aug.

Lørdag 9.00-14.00
Søndag lukket

Glamsbjerg Havecenter
v/Heidi & Søren Breumsø · Rønnevej 3A · 5620 Glamsbjerg

● Buketter og Dekorationer
● Stueplanter
● Haveplanter
● Granit m.m.

Telefon 64 72 18 14

www.glamsbjerghavecenter.dk

Fremtidens bolig, bygget på fremtidens måde.
Vi kalder det fra Tradition til innovation. Huset 
bygges i lavenergiklasse 1 og opvarmes med  
jordvarme og genvexanlæg.
Huset er helt uafhængig af fremtidige energi priser.

ModulConcept
                                   Helårshuse samt sommerhuse

Varmeforbrug ca. 4000 pr. år v/ 180m2

Denne udsigt kan blive Din

Fantastiske ferieboliger i Tyrkiet

Flower Garden i Alanya, er 
ét af de byggeprojekter 
Troll Home står bag.

ModulConcept
5610 Assens – Tlf. 63730050 – 29712696
www.modulconcept.dk

funkisstil/dansk design

Ferieboliger er igen blevet interessante for danskerne. Såvel boliger som leve-
omkostninger er langt under danske priser.

Troll Home er et dansk/tyrkisk byggefirma fra 1999. med mere end 1400 
boligers erfaring er Troll Home din sikkerhed for det rigtige valg af feriebolig.

På vores informationsaftner præsenteres boligerne i samarbejde med 
Frode Munksgaard, kendt fra DR1 Hammerslag, der fortæller om Alanya, 
oplevelserne, kulturen og sin feriebolig.

Ferieboliger er en perfekt investering både for private som pensionsopsparing 
og for selskaber som investering og personalegode.

Kom til Alanya!
der er besigtigelsestur hver uge for 
kun 1995,-

Kontakt Claus Valsøe på 29 71 26 96 
for yderligere infomation.

Priser fra 596.000 kr.
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Teamtræning og Ledertræning
..når samarbejde og kommunikation skal have værdi

Svendborgvej 45, 5600 Faaborg

Target People A/S

w w w . t a r g e t - p e o p l e . d k

+45 62 61 18 62

mail@target-people.dk

TLF. 64 74 11 99 · MOBIL 20 74 16 99

Alt indenfor:
Jord · Beton · Kloak · Murerarbejde udføres
Belægningsarbejder

Udlejes med fører: 
Teleskoplift – op til 16 m
Minigraver · Minilæsser · Rendegraver

Aut. 
kloakmester

Bilsyn ● Bilvask ● Benzin
Syn af din bil, alle typer op til 3500 kg ● Book eller drive-in
Dagligt kl.8.00-16.00+ en gratis Bilvask mandag-torsdag

Jeg tilbyder
Bilsyn ● Tempo 100 ● Bilvask ● Benzin og diesel + High Speed

Bilvasken er åben Kl. 7.00-22.00, nu med nye vaske muligheder 
Bilvaskens mål: 2,30 cm B x 2,80 cm H x 9 m L, tager store varevogne

Kom og prøv, priser fra 49 kr.-129 kr. + gratis støvsugning 3000 W

Fyns Drive-in Center ved Benny S. Christensen ● GL. Hovedvej 27 ● 5560 Aarup

Tlf. 64 43 12 51 ● www.fynsdrivein.dk

VASKEKLUB 
NYT ● NYT ● NYT 

Betalingssysten 
– Nu klubkonto

Opret dig i  
vaskeklubben.  

Indsæt penge på din  
Personlige  

vaskekontokonto  
…og opnå 

STORE RABATTER
 via nettet eller her hos 

mig!

Periodisk
bilsyn

– Pris Lige nu
349,-

Regnskabservice

Daglig bogføring, debitor/kreditor 
og finasstyring, bugetter,

momsregnskab, lønadministration,
ejendomsadministration,
perioderegnskaber m.m.

Den professionelle partner til mindre 
og mellemstore virksomheder.

Udføres hos dig eller hos os 
– valget er dit

Telefon 7020 2465
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BIRKHOLM VVS
Aut. VVS, blik, gas  og oliefyrsservice

Industrivej 18 · 5492 Vissenbjerg
Tlf. 6614 1783 · 2033 1783 · 4044 7783
birkholm-vvs@teliamail.dk

MALERMESTER 

CLAUS ANDERSEN

Alt malerarbejde udføres
–ude og inde

Åløkkevej 3 · 5560 Årup
Mobil 4021 1550

SNAVE EL
Gennemtænkt og opfindsomt 
håndværk med respekt for  
kundens ejendom og ønsker…

SNAVE EL
Tlf. 6477 1266

Sigurd Langebjerg Hansen
Gåsemosen 12, Snave
5683 Haarby Tlf. 64 72 18 63 · www.glamsbjerg-turist.dk

 ÅRSLEV
 AUTOVÆRKSTED

Autoreparation · Pladearbejde
Autoopretning

Klargøring af alle biler

 

65 99 10 84 · 28 87 57 84

VED KIM ANDERSEN · ERHVERVSVANGEN 2 · 5792 ÅRSLEV

i n t e r n e t  &  n e t v æ r k

E R H V E R V S L Ø S N I N G E R

it-mark ApS · Blangstedgårdsvej 1 · 5220 Odense SØ · tlf. 63 11 01 03 · www.it-mark.dk

Netværk

Support

Server CRM – Business Intelligens

Virtuel platform

Overvågning

Hardware

Hosting

Backup
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Med godt 20  
medarbejdere fordelt 
på murere, betonfolk 
og tømrere er Ulskov 
en mindre lokalt  
baseret murer og 
entreprise-virksomhed 
med stor administrativ 
knowhow og fagligt 
vidtspændende  
kapacitet

»Firmaets udgangspunkt lig-
ger i murer- og entreprenør-
faget, og her råder vi over 

mandskab, maskiner og ma-
teriel til løsning af alle opga-
vetyper – også de helt store«, 
fortæller indehaver Jesper 
Ulskov. »Sideløbende hermed 
har vi tilstrækkelig med ka-
pacitet til også at kunne løse 
alle de mindre service, vedli-
geholdelses og reparationsop-
gaver. Over hele aktivitetsfel-
tet står Ulskov for veludført 
kvalitetsarbejde, og vi lægger 
stor vægt på at overholde alle 
indgåede aftaler.« 

Erfaring og knowhow

»Ulskov beskæftiger udeluk-
kende dygtige og erfarne 
håndværkere, og sammen med 
den højt specialiserede know-

how, der er samlet i admini-
strationsafsnittet, råder vi i 
dagligdagen over alle de nød-
vendige ressourcer til optimal 
opgaveløsning. Det betyder 
hurtige beslutningsgange til 
fordel for kunderne. Assens 
Kommune har en stor plads i 
kundekredsen, der endvidere 
består af lige dele private og 
erhvervsdrivende.« 

Nybyg, renovering  
og badeværelser

»Renovering, ombygning og 
etablering af nye badeværel-
ser er store gøremål. Et godt 
eksempel på aktiviteterne i er-
hvervssegmentet er tilbygnin-
gen til Bilhuset Thybo i Bred. 
Blandt de øvrige igangværende 
opgaver er 3 parcelhuse, en om-
bygning af en børnehave samt 
totalrenoveringen af en større 
landejendom og opførelsen af en 
murermestervilla i Orte. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte os for mere informati-
on om vore mange spændende 
aktiviteter og tilbud«

Ulskov A/S

Frøbjergvej 63 · Frøbjerg  
5560 Aarup 

Tlf. 64 45 10 09 
Mobil 28 14 31 09
email@ulskov.dk

www.ulskov.dk
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PowerStop sætter en stopper for tyveri af:
Computere• 
PC-fladskærme• 
TV-fladskærme• 
Projektorer• 
m.m.• 

- Tyverisikring og energibesparelse på den effektive måde - Personlig alarm til din mobiltelefon

Aktivering af din alarm sikre hurtig hjælp ved:
Sygdom• 
Ulykke• 
Overfald• 
Indbrud• 
m.m.• 

Power Secure A/S www.powersecure.dk 70 20 00 67
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En moderne optiker kan mere,  
end man på forhånd regner med

Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg
Telefon 62 22 30 01

Unik forretning med unikke varer!
· Stedet, hvor faglig ekspertise er en selvfølge

· Specialiseret i gaveløsninger til erhverv og private

· Vin, specielle øl, delikatesser, tobak, piber, spiritus

· Leverer overalt i Danmark og til udlandet

· Aftal møde med en konsulent på tlf. 65 31 02 61

· Nemt og bekvemt – til den rigtige pris

· Kvalitet – stort udvalg og servicePå gensyn

Vinspecialisten Nyborg ved Kenneth Løndahl · Nørregade 9 · 5800 Nyborg · Tlf. 6531 0261
nyborg@vinspecialisten.dk · www.vinspecialisten-nyborg.dk
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Kai Andersen’s Eftf. og KA Entreprenør A/S · Vesterlaugsvej 12 · Verninge · 5690 Tommerup · Tlf. 64 75 12 59
Torben Andersen · Mobil 22 44 19 59 · info@kai-andersen.dk

Jean Andersen · Mobil 22 69 17 30 · jean@kai-andersen.dk · Ole Laustsen 20 96 40 98
www.kai-andersen.dk

Det dynamiske  
vognmands- og  
entreprenørfirma 
grundlagdes af i 1947 
af Dagmar og Kai 
Andersen. I 1987  
overtog sønnen  
Torben firmaet  
sammen med sin  
hustru Lone
 
»I 1994 opkøbte Kai Ander-
sen’s Eftf. en lokal entrepre-
nørforretning, og med dette 
nye forretningsområde lagdes 
grunden til nutidens KA En-
treprenør A/S«, fortæller Tor-
ben Andersen. 
»I 99 blev jeg autoriseret klo-
akmester, og i 2006 stødte 
Jean Andersen til som entre-
priseleder. Han har 14 års er-
faring fra en lignende stilling 
hos SEV Søndersø, og fra 1. 
januar i år har vi opdelt den 
samlede virksomheds aktivi-
teter i en vognmands- og en 
entreprenørdel, hvor Jean An-
dersen er blevet medejer i KA 
Entreprenør A/S. De to under-
afdelinger varetager hver især 
opgaveløsningen indenfor de-
res specifikke fagområder.«

Stor kapacitet  
og spændvidde 
i KA Entreprenør A/S

»Fra 2006 til i dag har KA 
Entreprenør A/S kunnet ud-
vide medarbejderstaben fra 3 
til 20 dygtige og engagerede 
medarbejdere«, beretter Jean 
Andersen. »K A Entreprenør 
A/S råder over en maskinpark 
bestående af 6 gravemaskiner 
fra 1 til 21 ton samt 3 gum-
migeder 1 rendegraver og en 
del andre maskiner så vi kan 

klare de fleste opgaver inden-
for Jord – Kloak & Belæg-
ning. Endvidere råder vi over 
10 mandskabsvogne, hvoraf de 
fleste kan medbringe en mini-
graver. Dermed kan vi rykke 
hurtig ud, hvis kloakken stop-
per eller vandledningen går i 
stykker. Vi har døgnservice på 
dette specialområde og kører 
for vandværkerne i Søndersø 
og Verninge.«
»KA Entreprenør A/S har ud-
ført mange større entrepriser 
– heriblandt en udstykning på 
50 byggegrunde på Rømøvæn-
get i Middelfart. Vi har netop 
afsluttet jord, kloak og belæg-
ningsarbejderne omkring opfø-
relsen af Burger King og Sun-
set Boulevard på Slipshavnvej 
5  i Nyborg. Inden den 1/7 
2009 afsluttes et større bygge-
ri i Tommerup; nemlig Torhu-
set II . K A Entreprenør A/S 
går også ind som totalentre-
prenør. Senest har vi stået for 
en tilbygning på ca.700 m2 for 
Tommerup Kister på Kren-
gerupvej i Glamsbjerg. Efter 
sommerferien starter vi op 
på en rundkørsel for Assens 
Kommune. Den skal udføres 
i krydset Assensvej/ Mørkmo-
sevej i Årup.«
»Da det til tider har været 
svært for Jean Andersen at nå 
det hele, Har KA Entreprenør 
A/S fra 1/3-2009 ansat Ole 
Laustsen som entrepriseleder.
Ole kommer fra en lignende 
stilling hos Munkholm & 
Andersen, men er nok bedst 
kendt for sit mangeårige virke 
som vejformand i Tommerup 
Kommune.«  

Kai Andersens Eftf.  
Transporter alt

»Med vores 24 lastbiler trans-
portere vi meget for landbru-
get – f.eks. gylle/slam, korn/
foderstoffer, løg, kartofler, gu-
le rødder og halmkørsel. Vi 
varetager al asfaltkørsel for 

Munck Asfalt på Fyn og Søn-
derjylland med moderne isole-
rede sættevogne, kærretræk 
og båndvogne. I højsæsonen 
har vi ofte haft op mod 30–40 
eksterne samarbejdspartner 
til at hjælpe os med kørslen.«
»Når det gælder kranopga-
ver, kan vi også løse alt fra 
12 TM til 45 TM kraner med 
spil til rejsning og montering 
af drivhuse og haller. Der kan 
grabbes alle former for affald 
– både for ved privatkunder og 
industrivirksomheder. Vi kan 
også tilbyde opsætning af con-
tainer i alle størrelser og mo-
deller fra 5 m3 til 45 m3. Fir-
maet modtager endvidere alle 
former for brokker på egen 
godkendt modtagerstation i 
Glamsbjerg. Herfra sælges 
knuste materialer som beton 
og blandingsgods.«
»Med 9 stk. 4-akslet kærre-
træk flyttes grus, sten og jord 
for private og entreprenørfor-
retninger, ligesom vi vareta-
ger kørsel af grus og sten til 
beton og flisefabrikker. Med 
blokvogn/hurtigløber flyttes 
entreprenør/astfaltmaskiner 
fra 0 til 32 tons samt elemen-
ter på op til 22 meter i læng-
den på udtrækstrailer. Hvis 
det nu engang bliver vinter, 
kan vi også få travlt med 13 
sneplove og 4 saltspredere, 
som kører for Assens Kom-
mune og Vejdirektoratet. Fra 
vores moderne kontor, hvor 
vi kan følge lastvogne på sa-
tellit og kommunikere med 
vognene via computer, løser 
vi alle opgaver, som vores 
kunder måtte have. Troels 
Nielsen er klar ved telefonen, 
og som medhjælpere har vi 
Charlotte, Brigitte og Lone, 
som alle er vakse ved telefo-
nen. Kai Andersen’s Eftf. og 
KA Entreprenør A/S kommer 
hele kompasset rundt, når det 
gælder transport og entrepre-
nørarbejde.« 

Kai Andersen’s Eftf.  
KA Entreprenør A/S
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Skallebølle Slagtehus tilbyder:

Skallebølle Kødkvæg -fordi vi taler om mad

Skallebølle Slagtehus Odensevje 153 5492 Vissenbjerg Tlf. 6596 8037

Åbningstider: Torsdag kl. 9.00-17.30 Fredag kl. 9.00-18.00

Afhentning af dyr  - Opbevaring i kølerum - partering og opskæring efter eget ønske -
Vi slagter også dine egne dyr: okse, gris, lam og geder - Vi laver også jeres pålægs og
røgvarer. Ring og hør på netop dine mugligheder på 6596 8037 - ikke tirsdag.

Hjemmeslagtning:

På gården Skjoldmose i Tommerup har
Ruth og Egon Karlsen en besætning
som består af 35 amme køer med
opdræt samt 2 avlstyre i alt ca. 80 dyr.
Køerne afgræsser vore enge i sommer
halvåret, hvor hovedparten af kalvene
bliver født, kalvene patter til de er 6-8
mdr. Når efterårs kulden begynder
tages kalvene på stald. De er løsgåen-

de i bokse strøet med halm. Køerne
nyder efteråret uden kalvene og æder
sig i god stand til vinteren. Når det
bliver for koldt og vådt kan køerne gå
ind i dyb strøelses stalden, hvor de
ligger lunt i halmen. Fodringen foregår
så naturligt som muligt, i sommerperi-
oden lever dyrene af saftigt kløverg-
ræs. I vinterperioden fodres med

hjemmeavlet valset korn og halm samt
vac. pk. græs, vitaminer og mineraler.
Kødkvæget tilgodeser vort ønske om
kødproduktion i pagt med naturen, de
har et godt temperament, lette
fødsler, gode moderegenskaber, meget
højt klassificeret slagt kroppe samt
stor kødprocent (62-64%), dette skyl-
des den meget fine skeletik dyrene er

i besiddelse af, desuden er kødet
magert med tilpas fedtmarmorering.
Dyrene lever under de mest naturlige
forhold og uden vækstfremmer m.v.
Når dyrene skal slagtes benytter vi
vores eget slagtehus i Skallebølle, 
derved undgås de lange køreture 
med stresset kød til følge.

Kødpakke 4:
1 stk. klump (ca. 3 kg) 
1 stk. lårtunge uden fedt 
(ca. 1,5 kg) 
1 stk. tykstegsfilet 
(ca. 1,5 kg) 
T-bone steaks (ca. 2 kg) 
1 stk. højrebssteg/koteletter
(ca. 3,5 kg) 
1 stk. tykkam (ca. 1,5 kg) 
spareribs (evt.) 
1 stk. bov med ben 
(ca. 3 kg) 
10-12 kg hakket oksekød
(max. 5% fedt) 

Kødpakke 2:
1 stk. inderlår (ca. 3 kg) 
1 stk. klump (ca. 3 kg) 
1 stk. culotte (ca. 2 kg) 
1 stk. tykstegsfilet 
(ca. 1,25 kg) 
1 stk. entrecoté-steg/-
koteletter (ca. 3,5 kg) 
1 stk. tykkam (ca. 1.5 kg) 
1 stk. bov med ben 
(ca. 3 kg) 
ossobuco i skiver 
(ca. 1,5 kg) 
10-12 kg hakket oksekød
(max. 5% fedt).

Kødpakke 1:
1 stk.inderlår (ca. 3 kg) 
1 stk. cuvette (ca. 2 kg) 
T-bone steaks (ca. 2 kg) 
1 stk. mørbradhoved 
(ca. 500 g) 
1 stk. tykkam (ca. 1,5 kg)
spareribs (evt.) 
1 stk. bov med ben 
(ca. 3 kg) 
ossobuco i skiver 
(ca. 1,5 kg) 
10-12 kg hakket oksekød
(max. 5% fedt).

Kødpakke 3:
1 stk. inderlår (ca. 3 kg) 
1 stk. lårtunge uden fedt
(ca. 1,5 kg) 
1 stk. tykstegsfilet 
(ca. 1,5 kg) 
T-bone steaks (ca. 2 kg) 
1 stk. højrebssteg/kotelet-
ter (ca. 3,5 kg) 
1 stk. tykkam (ca. 1,5 kg)
spareribs (evt.) 
1 stk. Bov med ben 
(ca. 3 kg) 
10-12 kg hakket oksekød
(max. 5% fedt).

Kødpakker:
Du har mulighed for at
købe kødpakke 1, 2, 3 
eller 4 af KØDKVÆG 
(ca. 25-28 kg) af høj kvali-
tet svarende til 1/8 dyr. 
Kreaturet slagtes og kød
kroppen hænger til mod-
ning 16 dage på vores slag-
tehus i Skallbølle, hvoref-
ter kødet grov parteres,
pakkes med etikette og er
klar til afhentning.

Prisen er pr. kg
incl. moms.

Gode råd:
Et par gode råd, så får du det bed-
ste resultat og bliver tilfreds!
Del/skær det ferske kød i mindre
portioner, der egner sig til dit/Jeres
behov og læg kødet i fryseren.
Sørg for at fordele kødet i fryseren
samt evt. at vende det et par timer
senere for at sikre korrekt indfrys-
ning. Hvis der er tid, så form hak-
kekødet som bøffer og pak dem to
og to, inden de kommer i fryseren.
Det tager lidt tid, men er mere
fleksibelt ved optøning.

Opskæring - Anvendes til: 
Inderlår:
Roastbeef, sammenkogte retter f.eks.
boeuf bourginon og schnitzler. 
Yderlår: 
Sammenkogte retter f.eks. 
bøf stroganoff.
Lårtunge:
Roastbeef.
Klump:
Sammenkogte retter f.eks. gullasch.
Tykstegsfilet:
Bøffer, roastbeef eller tynde skiver i
f.eks. thai mad.  

T-bone staks:
Grill ( det er tyndsteg og mørbrad).  
Højrebssteg:
Hel steg i ovn/kuglegrill eller bøffer.  
Entrecó-steg:
Hel steg i ovn/kuglegrill eller bøffer.
Mørbradhoved:
Steges hel eller skæres i bøffer.
Cuvette:
Hel steg i ovn/kuglegrill, koges 
til f.eks. mexicansk mad eller 
peberrods-kød.
Culotte:
Hel steg i ovn/kuglegrill.  

Tykkam:
Gammeldags oksesteg.
Bov med ben: 
Koges til mexicansk/thai/indisk 
mad og få en god oksekødssuppe.
Ossobuco:
Ossobuco.
Oksehale: 
Oksehale ragout.  Spareribs:  Koges,
marineres og grilles.
Hakket kød:
Lasagne, taco, hakkebøffer m.v.

Velbekomme 

75.00  
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Ekstraudstyr:

NYHED

INEO+ 203
ET SOMMER FRISKT FARVE TILBUD...!

Kontakt os på TLF. 70 22 13 11 og hør mere om  
vores store udvalg. optil 65 sider i minuttet. 

DANSK KONTOR CENTER

 

BEDST OG 
BILLIGST

HVER GANG!
Kontakt os på tlf.

70 22 13 11 
og hør nærmere

Et udpluk af vores referencer:

             INEO+ 203 indeholdende kopi, printer og netværksscanner.             
ALT DETTE INKL.

   

29.900,- 
KONTANT BYTTEPRIS

   

 649,- 
LEJE KUN
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Flexbolig ApS er en 
stærk samarbejdspart-
ner i alle faser af  
et byggeprojekt. Via 
erfaring og ekspertise 
er firmaet garant 
for kundernes tryghed 
og tilfredshed – lige 
fra den spæde  
planlægningsfase til 
drømme huset står 
indflytningsklar

»Flexbolig APS er et bygge-
firma med speciale i nybyg og 
renovering af parcelhuse og 
større villaer«, fortæller inde-
haver John Nytofte Magelund. 
»Vores største og absolut pri-
mære fagområde er færdige 

hus-koncepter, der fleksibelt 
tilpasses kundens individu-
elle ønsker og behov – eksem-
pelvis, hvad angår antallet 
og størrelsen af husets rum. 
Netop nu er tilbygninger en 
stærkt stigende sideaktivitet. 
Her spænder vi fra garager til 
omfattende udvidelser af eksi-
sterende boliger.«  

Tryghed, fleksibilitet og 
tilfredshed

»Mit arbejde tager som regel 
udgangspunkt i en A4-side, 
som kunden viser mig«, smiler 
John Nytofte Magelund. »Her 
fremlægger han eller hun 
på skitseplan sine tanker og 
ideer, ønsker og krav omkring 
sit forestående byggeri. Heref-
ter formes projektet gennem 
en række dialogmøder med 
Flexbolig og bliver mere og 
mere konkret. Gennem hele 

procesforløbet er vi i Flexbolig 
behjælpelige med professio-
nelt udførte tegninger samt 
sparring og kompetent råd-
givning om materialevalg og 
meget mere. Flexboligs alt-
overskyggende målsætning er 
at levere tryghed, fleksibilitet 
og tilfredshed i alle faser af 
et byggeprojekt – hvad enten 
det drejer sig om et villabyg-
geri, en garage eller en reno-
vering.« 

Bygge- og håndværk  
på højt plan

»Flexbolig APS samarbejder 
med en række ingeniører og 
bygningskonstruktører, som 
bl.a. varetager funktioner som 
optegning, konstruktions- og 
energiberegning samt ind-
hentning af byggetilladelse. 
Omkring den fysiske realise-
ring af kundens projekt sam-

Flexbolig gør drøm til virkelighed 
– Bygger din bolig, med dig

Flexbolig APS  · Nyborgvej 5.1 · 5700 Svendborg · Tlf. 70 22 70 31 · mail@flexbolig.dk · www.flexbolig.dk

arbejder Flexbolig på fast ba-
sis med en stor kreds af gode, 
fagligt vidtspændende hånd-
værkere og underleverandører. 
Samtlige samarbejdspartnere 
har de rette kvalifikationer. 
Vi leverer byggearbejde på 
højt plan, og firmaet er natur-
ligvis omfattet af Byggeskade-
forsikringen for professionelle 
bygherrer.«

Aktuel renovering  
og tilbygning

Et godt eksempel på et aktu-
elt projekt er den viste reno-
verings- og tilbygningsopgave 
på et hus beliggende på De-
mantsvænget i Odense-forsta-
den Hjallese. Byggearbejdet 
omfatter alle etager fra kæl-
der til kvist. 

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

Få lavet en professionel 
webløsning

Udnyt internettet og få mersalg...
Forbrugerne er ikke længere bange for 

at handle på nettet

Torvet 10, 2.sal - 5800 Nyborg
www.xlweb.dk - tlf.: 63 35 01 70

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

Medlem af ts-gruppen

ERHVERV FYN
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TRYGHED, ALARM OG KOMMUNIKATION
 Tyverialarm

Direktør 
Flemming Larsen, Nyborg

A L A R M E R  A p S

Montør 
Allan S. Larsen

Montør 
Bent Laursen

Montør 
Anker Hildebrandt

Har du brug for hjælp

 til det daglige kontorarbejde?

Bogføring

Debitor/kreditorstyring

Momsindberetning

Periodebalancer

Lønadministration

ADMINISTRATIONEN

Skovsbo Administrationsservice v/ Anny Villebro
Svendborgvej 112 ∙ 5853 Ørbæk ∙ Tlf. 29 21 89 79

Jeg tilbyder løsning af følgende opgaver:

Har du brug for hjælp til det daglige kontorarbejde?

Bogføring

Debitor/kreditorstyring

Momsindberetning

Periodebalancer

Klargøring af regnskabsdokumentation 

og afstemninger til revisor

Lønadministration

Opstilling og renskrivning af tilbud

Fakturering m.m.

Få styr på administrationen

Opgaverne udføres til fast timepris.  

Du bestemmer selv, hvilke opgaver, der skal løses på hvilket tidspunkt.

Jeg tilbyder løsning af følgende opgaver:

Skovsbo Administrationsservice v/ Anny Villebro

Svendborgvej 112 · 5853 Ørbæk · Tlf. 29 21 89 79

Østfyns lokale revisor
Hos Nyborg ErhvervsRevision ApS er vi specialister i  
små og mellemstore virksomheder – naturligvis både  
personlig drevne og selskaber. Vi har den nødvendige 
indsigt og erfaring, til at kunne rådgive vore kunder  
individuelt og målrettet.

Vi tilbyder:
● Revision
● Årsrapporter
● Økonomisk rådgivning
● Skattemæssig
 rådgivning
● Regnskab via internettet

Vores lokale placering sikrer gode kontakter til  
pengeinstitutter, advokater og andre vigtige  
samarbejdspartnere.

Nyborg ErhvervsRevision
Registrerede Revisorer FRR  ●  CVR  30546792
Kirkegade 1  ●  5800 Nyborg  ●  Fax  65 31 57 68
www.ner.dk  ●   ner@ner.dk  ●   Tlf.  65 31 58 48

Se mere på www.ner.dk

 Henrik K.  Tony  Hans Rod  Carsten  Flemming D.
 Andreassen  Kissow  Nielsen  Pedersen  Madsen

● Køb og salg af 
 virksomheder
● Omdannelse af
 virksomhed til selskab
● Højt serviceniveau
● Hurtig levering

ApS
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Velkommen til den  
nye motorvej
Transportminister Lars Barfoed indvier den sidste del af  

motorvejsstrækningen mellem Odense og Svendborg den 26. juni
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Dagsmøder, kurser, konferen-
cer og efteruddannelser – alt 
kan lade sig gøre i en afslappet 
atmosfære, med højteknologi 
og alt hvad hjertet begærer 
af udstyr, der gør at et møde 
eller en konference er effektiv 
og professionel. 
– Men det er ikke alene ud-
styr, indhold og den profes-
sionelle fremlægning der gør, 
at en konference er en succes, 
siger vandrerhjemsleder John 
Haurits. Helheden af oplevel-
sen er altafgørende. Deltager-
ne skal have fyldestgørende 
information og udfordringer 
i det faglige indhold, men de 
skal også ligge i en ordentlig 
seng om natten, føle og se at 
der er rent, og at der bliver ta-

Kridt konferenceskoene  
og tag på Danhostel

get sig særligt af dem. De skal 
have ordentlig og sund mad, 
og de skal kunne trække sig 
tilbage for sig selv, eller være 
sammen med medkursisterne 
i deres helt eget hyggelige lo-
kale om aftenen.

Forvandling på kun 5 år 

John Haurits har virkelig 
tænkt på alle aspekter, og 
Svendborg Vandrerhjem er 
som forvandlet  i de fem år, 
den dynamiske leder har væ-
ret på banen. 
– Vi mener, at der skal være 
TV på alle værelser på et mo-
derne vandrerhjem, siger han 
og oplyser, at der selvfølgelig 
også er trådløst netværk in-
stalleret overalt.  

Og Svendborg Vandrerhjem er 
mere populært end nogensinde. 
– Vi er glade for de mange 
møder og konferencer, vi har 
gennem året, og vi ser ikke 
på deltagerantal. Nej, vi tager 
imod alle. Så er du to eller 150 
personer, der holder et møde, 
får du nøjagtig samme ser-
vice. Hos os er der ikke noget, 
der hedder »for få«.
John Haurits har hele tiden 
fingeren på nye pulse. Og det 
sidste skud på den lange til-
budsliste er Golfpakker.

Golf, vand og pedaler

– Vi har set et behov hos golfe-
re. Flere golfspillere vil gerne 
rundt i landet og prøve andre 
baner. Derfor har vi arrange-

Erhvervsvirksomheder, store som  

små, kan få den helt store oplevelse på  

Danhostel Svendborg

ret golfpakker, hvor vi sam-
arbejder med golfklubber på 
Fyn, som har nogle af de mest 
naturskønne golfbaner. Grup-
perne opholder sig et par dage 
i hver by, hvor der er arrange-
ret overnatning, sund forplej-
ning og et godt golfspil, fortæl-
ler John Haurits og oplyser, at 
Danhostel Svendborg arbejder 
med et koncept, som dækker 
alle aspekter af arrangemen-
ter, herunder  formidling af 
kulturelle oplevelser, plan-
lægning af begivenheder uden 
for huset som f.eks. cykel- el-
ler sejlture, udflugter o.l. – og 
ikke mindst en stor fleksibili-
tet, som tilgodeser alle arran-
gørers behov, herunder også 
priserne.

Danhostel Svendborg Vandrerhjem og Kursuscenter · Vestergade 45 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 66 99 · dk@danhostel-svendborg.dk · www.danhostel-svendborg.dk 

DANHOSTEL



»Vi har været involveret i mo-
torvejen på strækningerne 
Højby – Ringe og Stenstrup 
Syd – Kirkeby skovene«, be-
retter indehaver Niels Schroll-
Andersen. »Vi er fortrolige 
med alle tilblivelsesstadierne 
– fra bar mark og etablering 
af fikspunkter til udgrav-
ningsmæssig afsætning af 
hele vejens forløb og x y z pla-
cering i landskabet.
Dertil kommer afsætning til 
bundsikring, stabilgrus og 
asfalt samt kontrolnivellering 
af jævnhed og sidefald. Afsæt-
ningen er foregået i samar-
bejde med MJ Eriksson og TC 
Anlæg. Denne vigtige proces 
betegner implementeringen 
i den virkelige verden af hele 
den enorme elektroniske in-
formationsmængde omkring 
vejens projektering.« 

Supernøjagtigt  
måleudstyr

Landinspektørfirmaet  Schroll-
Andersen benytter en bred 
vifte af moderne avanceret 
grej – heriblandt enmands-
betjente robotstationer med 
fjernbetjening og GPS. En-
treprenørmaskiner orienterer 
sig også via GPS, og i forbin-
delse med motorvejsarbejdet 
genererede vi en 3-d model af 
motorvejen, som så blev læst 
ind i gravemaskiner, dozere 
og gradere. 3-d model og GPS 
er en supernøjagtig kombina-

tion, når det gælder opmåling 
og maskinstyring. Den vil vi 
uden tvivl se meget mere til 
i fremtiden. Udover motor-
vejsprojektet har vi med stor 
succes anvendt metoden i for-
bindelse med etableringen af 
støjvolde på Fynsvej i Nyborg 
og et staldprojekt på Sydvest-
fyn.«

Flerspektret  
konkurrencedygtighed

Schroll-Andersen har stor 
erfaring på hele det tekniske 
område, og i kraft heraf er 
virksomheden både konkur-
rencedygtig på pris og kvali-
tet. »Afsætning og opmåling 
i forbindelse hermed er et 
speciale, vi også har haft i 
spil omkring Siø dæmningen 
og Fiskebækbroen over Fa-
rum/Hillerød motorvejen. På 
det seneste har vi løst en del 
afsætningsopgaver omkring 
fundamenteringen af tre nye 
broer på A9. Blandt vores 
kommende projekter er kon-
trolnivellement af broernes 
belægning.« 

Udstykning,  
ejendomsgrænser og 
vejomlægning

»Afsætning i forbindelse med 
udstykning og byggeri er en 
stor aktivitet. Her spænder 
opgaverne fra erhvervsbyg-
gerier over skoler og dagin-
stitutioner til enfamilieshuse. 

Både for erhvervs- og privat-
kunder løser vi rigtigt mange 
opgaver omkring udstykning 
af nye grunde, arealoverfør-
sel mellem naboejendomme og 
vandløbsopmåling. Rådgivning 
om kring ejendomsgrænser og 
skel er for alle kundesegmen-
ters vedkommende en meget 
efterspurgt service. Sidst 
men ikke mindst foretager 
vi situationsopmålinger, der 
tjener som projektgrundlag 
for ingeniører og arkitekter 
– blandt andet i forbindelse 
med vejomlægninger«, slutter 
Niels Schroll-Andersen.  

Landinspektørfirmaet 
Schroll-Andersen 

Strandvejen 83 · 5700 Svendborg · Tlf.62 22 35 55
lsp@schroll-andersen.dk · www.schroll-andersen.dk

Gennem et flerårigt tæt samarbejde med ingeniører og entreprenører  
har det sydfynske landinspektørfirma med base i Svendborg været en 
vigtig medspiller i realiseringen af hele det nord/syd gående  
motorvejsprojekt på Fyn 
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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

Frøbje

www.or




