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Ny dok forbedrer fremtiden
Assens Skibsværft
A/S på spændende
kurs. Ny flydedok
giver plads til større
skibe og flere opgaver
Søndre Havnevej 2A i Assens
danner også mange år frem
rammen om et skibsværft med
mangeårige traditioner for
godt arbejde, kvalitet, omhu i
alle arbejdsprocesser og aflevering til aftalt tid.
Det er Erling Pedersen, administrerende direktør og indehaver af værftet gennem de
seneste fire år, ikke i tvivl om.
1. maj 2006 købte han værftet af Fredericia Skibsværft.
Nu bakker han holdningen op
med indkøb af en ny og større
flydedok, der afløser en gammel og nedslidt af slagsen.
På plads før august
- Den nye dok er indkøbt i Århus og bugseres herned til
Assens før 1. august. Den nedsætter antallet af fremtidige
driftsstop og er 3 meter bredere og 15 meter længere end
den nuværende. Det giver plads
til skibe på op til 100 meters

længde, mod 86 meter i dag,
forklarer Erling Pedersen.
Skibsværftet er specialist i
alle former for service, reparation og nybygning af mindre
fartøjer, eksempelvis mindre
øfærger som Faaborg 2 og
Bitten Clausen, og skibe der
transporterer materialer og
mandskab til opførsel af havvindmøller.
Ny afdeling
- Jeg opretter samtidigt en ny
afdeling på Lindø, hvor mit

firma EP Skibsreparation fra
2010-2011 fungerer som underleverandør til Fayard.
De 91 ansatte haft meget
travlt i de seneste fire måneder. Direktøren vurderer, at
der er en lysning på vej oven
på finanskrisen. Han er netop
trådt ind i bestyrelsen for Assens Havn, hvor han blandt
andet arbejder på at sætte
gang i Nordhavnen.

Assens Skibsværft A/S
Søndre Havnevej 2A
5610 Assens
Tlf. 64 71 11 34
asv@asyard.dk
www.asyard.dk

Vigtigt parløb
Direktøren har den klare opfattelse, at både Assens Kommune og Assens Havn har stor
brug for hinanden.
- Assens Skibsværft er lokalt
ejet. Jeg bor selv i kommunen,
og det gør mange af mine ansatte også. Samtidigt skaber
værftet mange aktiviteter for
lokale
underentreprenører,
lige som aktiviteterne eksempelvis lægger fast beslag på lokale hotelværelser, restauranter og diverse butikker.
Værftsejeren begyndte i branchen som reparatør og har ejet
EP Skibsreparation i 16 år. De
seneste år har værftet haft en
årlig omsætning på cirka 100
til 118 mio. kr. Lige nu er der
tilbud ude for 55 mio. kr.
Den kommende nye dok i Assens betyder ikke mere støj
på havnen, lige som værftets
anden dok er miljøoverdækket
for netop at minimere støj og
støvgener.

3

Festlig og flot
havestil
dustri leverer rådgivning, erfaring og viden om de flotteste
og mest optimale løsninger.
Danmarks bedste garanti
- Ofte spørger kunder om vores holdning til eksempelvis
flagstangens højde, hvor den
placeres og om den skal monteres med støtte eller vippebeslag. Svarene er aldrig ens.
Normalt bør flagstangen være
minimum to meter højere end
huset. Der skal tages hensyn
til havens niveau, flagstangens placering, høje træer og
lignende, tilføjer Søren Larsen.
Fyns Flagstang Industri A/S
leverer kun glasfiberflagstæn-

Fyns Flagstang Industri leverer flagstænger i glasfiber, flag
og tilbehør - samt
havehegn - til yderst
konkurrencedygtige
priser
Fyns Flagstang Industri har
serviceret tilfredse erhvervsog privatkunder over hele landet siden 1931. Ganske enkelt
fordi Fyns Flagstang Industri
leverer og monterer Danmarks
flotteste glasfiberflagstænger
4

ger i Danmarks ubestridt bedste kvalitet.
- Det er vi så sikre på, at vi
som de eneste i Danmark tilbyder hele 10 års garanti mod
fabrikationsfejl på alle vores
glasfiberflagstænger.
Flotte naturhegn
Egehegn på 150 og 180 cm. højde samt 200 cm. bredde - med
17 stk. olierede granrafter,
inklusive hat i rustfri poleret
stål til stolper og bundplanke
i egetræ – er et andet attraktivt tilbud fra Fyns Flagstang
Industri.
Herfra leveres også matchende
afslutningsstolper i eg, inklusive hat i rustfri stål.

til Danmarks bedste priser og
garanti.
4 til 18 meter
Produktprogrammet indeholder flagstænger fra 4 til 18 meter, støtter eller vippebeslag og
alt inden for flag og vimpler.
- Kunderne bestemmer dermed selv, hvordan Dannebrog
vejrer hjemme i haverne, når
de handler med os, forklarer
Søren Larsen, Fyns Flagstang
Industri.
Levering og opsætning af tusinder af flagstænger i glasfiber til lige så mange hjem
betyder, at Fyns Flagstang In-

Fyns Flagstang Industri A/S
Tværvejen 3 · 5580 Nørre Aaby
Telefon 70 22 33 64
www.flag.nu · salg@flag.nu

Maritimt og royalt dress

P-S Marine Shop på havnen i Svendborg har alt, hvad
sejlerne måtte begære også de kongelige af slagsen
P-S Marine Shop fremstår i dag som en flot og nyrenoveret butik på havnen i Svendborg, hvor der findes alt i udstyr til bådfolket. »Basse« - aldrig
kaldt andet - og Anders Mortensen fortæller at der bl.a. er en masse nyheder i lækkert sejler- og fritidstøj fra det italienske firma Slam.
- Det bruges flittigt af både kronprinsen og af mandskabet på den vindende båd i American Cup - Oracle BMW - og så er vi de eneste på Fyn,
der forhandler det, så det er jo skønt at have på hylderne, lyder det stolt
fra Basse.
- En anden stor nyhed i butikken er plejeprodukter fra AWL-GRIP - et
firma som er kendt for dets gode kvalitet, og som bl.a. leverer til både vindmølle- og flyindustrien. Så det er også produkter, som de to medarbejdere
i sejlerbutikken er stolte over at have fået på hylderne.
Marineshoppen er en del af P.S.-gruppen, firmaet på havnen, som er kendt
for sin store ekspertise inden for bådmotorer.
-Det giver os helt klart et stort brancekendskab, som vi altid vil øse velvilligt ud af, siger Anders Mortensen.
Samtidigt pointeres det, at der også kan trækkes på hovedfirmaets træ- og
glasfiberafdeling, hvor medarbejderne er meget dygtige på deres område.
- Og skulle der bruges lidt større albuerum, så har vi Marstal Værft til at
tage sig af de større opgaver, fortæller Basse.
Med hensyn til maling af båden fortælles det, at en af butikkens leverandører - Maxen Bogense - netop er specialist på området og klarer små som
store opgaver.
- Vi har alle mulighederne for at hjælpe sejlerne frem mod en god sæson og vi glæder os til at præsentere vores mange nyheder for dem, lyder det
slutteligt fra Basse.

P & S MarineShop · Hudes Plads 1 · 5700 Svendborg · Tlf. 63 22 50 48 · marineshop@p-s.dk
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Alstrafikken bliver til
AlsFærgen

THOR SYDFYN

AlsFærgen

Alsfærgen

Det ny navn søsættes d. 1. oktober i år som led i rederiet Nordic Ferry
Services’ generelle navneskift til ”Færgen”. Blandt de øvrige nydøbte ruter finder man
Bornholmerfærgen, Samsøfærgen, Fanøfærgen og Langelandsfærgen

”Nordic Ferry Services’ nye
navn ”Færgen” markerer en
øget satsning på det danske
marked”, fortæller Alsfærgens
nyudnævnte terminalchef Jørgen Boutrup. Terminalchefen
er ingen novice på ruten, idet
han har været tilknyttet Bøjden-Fynshav-overfarten siden
1999 - de seneste fem år som
seniorkaptajn. ”Thor Sydfyen,
som byggedes i 1978, er som
den første af vores færger blevet udstyret med de nye farver
og logo. I 2012 vil alle rederiets
færger bære de nye farver. Med
de nye navne, farver og logoer
introduceres et nyt fokus for
rederiet, hvis fornemste ambition i dag er at blive danskernes foretrukne færgerederi.”
God og hurtig service
”Blandt mine mange ansvarsområder som terminalchef på
Bøjden-Fynshav overfarten,

THOR SYDFYN
BØJDEN

der etableredes i 1967, er at
passagererne får gode rejseoplevelser lige fra booking til
tjek ind, og at færgerne når
rettidigt frem”, beretter Jørgen Boutrup. ”I 2011 udstyres
Bøjden og Fynshav med nye
moderne tjek ind faciliteter
som på rederiets øvrige overfarter, og hermed er vores
kunder også fremover sikret
god og hurtig service.”
Kapacitetsfordobling
i 2011
”Næste år forventer vi at manifestere en fordobling af vores
nuværende kapacitet gennem
køb af en ny færge af dobbeltender-typen. Den nye færge
har en firkantet dækkonstruktion og kan sejle direkte fra A
til B og tilbage igen uden at
måtte vende undervejs. Færgen, der er ti meter længere
end den nuværende, vil også

byde på nye opdaterede faciliteter til imødekommelse af
vores mange passagers meget
forskellige behov. På Fynshavsiden er man netop nu i gang
med en udvidelse af kajanlæggene, som blandt andet har til
formål at kunne rumme den
nye færge.”
Danskerne knyttes
tættere sammen
”Færgeoverfarterne er blandt
de vigtigste livsnerver til vores øsamfund, og vi er stolte af
at være med til at løfte opgaven med at knytte danskerne
tættere sammen. Alsfærgen
servicerer en bred kundekreds, der spænder fra private
pendlere og rejsende mellem
landsdelene til en lang række
forskellige
erhvervskunder.
Når det gælder turister, betjener vi rigtigt mange gæster
på årsplan – blandt andet fra

a

Tyskland, Holland, Sverige og
Norge.”
Fra bilkø til havudsigt
”Op til navneskiftet gennemførtes en undersøgelse blandt
kunder og personale til kortlægning af nogle af de følelser, som
forbindes med færgetransport i
det danske øhav. Mange fortæller, at de oplever Alsfærgen som
en velkommen aflastning fra
varme biler og motorvejskøer.
Folk forbinder os med hygge og
afslapning, hvilket de også har
rig lejlighed til her, selvom den
smukke tur tager mindre end
en time. Overfarten byder på
smukke udsigter, blå horisonter
og usædvanligt gode muligheder for at se marsvin undervejs.
Vores fornemste opgave er at
gøre rejsen til en totaloplevelse,
hvor de lokale destinationers attraktioner er en del af glæden
ved at være om bord.”

AlsFærgen

Alsfærgen · Tlf. 70 23 15 15 · Online booking: www.alstrafikken.dk
Bøjden Landevej 49 · Bøjden · 5600 Fåborg · Færgevej 2 A · Fynshav · 6440 Augustenborg · Åbent alle dage 8-16
www.faergen.com
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En del fynske husejere
finder for øjeblikket ud af,
at deres tag, vinduer
og døre
ikke er i topform

Tagkvalitet
fra A til Z
A-Z Tagteknik leverer prikken over i’et - med et renoveret eller nyt tag og 5 eller 15 års skriftlig garanti via BYG
GARANTI-ORDNINGEN og Decra Tagekspert-ordningen
Mere end 20 års erfaring med renovering og maling af tage samt udskiftning af tagbelægning ligger bag A-Z Tagtekniks store kompetence som rådgiver og leverandør af husets store og præsentable værn mod vejr og vind.
– Vi er stolte af vores arbejde og vil kendes på den gode kvalitet. Vælg
A-Z Tagteknik som rådgiver, fordi vi ikke på forhånd vælger en bestemt
løsning, som vi pådutter dig. Men den billigste løsning her og nu bliver
måske den dyreste løsning på længere sigt. Derfor betaler det sig, når en
uvildig rådgiver gennemgår dit tag og vurderer hvilken løsning, der er
bedst, forklarer Jan Nielsen og Peter Christiansen, A-Z Tagteknik.
Renoveret eller nyt
Selv om det gamle tag måske ser slemt ud på overfladen, kan det i de
fleste tilfælde betale sig at få det renset og malet. Faktisk bliver mange
kunder overraskede over det efterfølgende resultat.
– Vores langtidsholdbare behandlingsmetode omfatter dybderensning,
afskylning, algebekæmpelse, grunding samt to gange sprøjtemaling
med ekstra dækkeevne, lyder det fra A-Z Tagteknik.
Rødb
run

Koks
grå

Teglr
ød

Mok
ka

Kontakt os og få
et uforpligtende tilbud!

Nislevvej 29 • 5450 Otterup • Tlf. 64 82 29 60 •

Grå

Sort

Tlf. 64 82 29 60

www.aztagteknik.dk

Er det gamle tag alligevel for nedslidt,
tilbyder A-Z Tagteknik at lægge nyt
tag, eksempelvis Decra Elegance. Denne
langtidsholdbare løsning ligner til forveksling glasserede teglsten – men er
kombinationen af prisbillig og langtidsholdbar topkvalitet som alternativ til det
tungere tegltag.
30 års produktgaranti
Alle Decra-tage har 30 års produktgaranti og 15 års udførelsesgaranti, når det
er blevet udført af en Decra Tagekspert
A-Z Tagteknik leverer altså professionel
rådgivning, før kunden beslutter sig.
Sammen med den valgte tagløsning følger også et helt nyt og friskt udseende på
huset.
– Vi har erfaring med alle tagtyper og
anbefaler kun en renovering, hvis det betaler sig i forhold til det eksisterende tags
tilstand og restlevetid.
5 års garanti på renovering
Fem års skriftlig garanti følger enhver
renovering af eternittag. Erfaringen viser, at den topprofessionelle behandling
forlænger tagets levetid med 15 til 20 år.
Vælger kunder renovering frem for udskiftning, er de samlede udgifter kun en
tredjedel af prisen for et nyt tag. Rensning og maling af et 170 kvadratmeter
stort tag, på et etplanhus, koster ca.
20.000 kr. inklusive moms.
Et nyt Decra-ståltag koster cirka 135.000
kr. inklusive moms for en komplet og 170
kvadratmeter stor tagløsning på et tilsvarende etplanhus, inklusive tagrender
i stål.

Din garanti for et godt resultat
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Vedstaarup Teglværk ser
lyst på fremtiden
Teglværkets optimistiske syn på fremtiden
refererer både til en
generelt stigende byggeaktivitet i Danmark
og til det faktum, at
virksomheden løbende
har forstået at tilpasse
produktion og udgiftsniveau til skiftende
tiders markedsvilkår

og miljø. Således har vi investeret omkring en million kroner i etableringen af et helt
nyt frekvensstyringssystem
til tørrekamrenes ventilatorer.
Det betyder en el- og afgiftsbesparelse på 15% om året. Endvidere har vi etableret en række markante støjdæmpende
foranstaltninger og iværksat
en miljøbevidst håndtering af
teglværkets spildevand, som
nu renses og genbruges. Disse
initiativer har udløst en dobbelt smiley fra Arbejdstilsynet.”

”Vedstaarup Teglværk er en
højt specialiseret virksomhed uden de store behov for
dramatiske nyinvesteringer”,
fortæller teglværksdirektør
Jørgen Strøjer. ”Vi prioriterer
fremtidsorienterede investeringer – blandt andet i energi

Inde og ude, fra gulv
til loft
”Dagens boligtrend markerer
en tilbagevenden til de traditionelle byggemetoder og dermed til en øget anvendelse af
tegl, der som materiale betragtet passer perfekt til det nordi-

ske klima. Folk vil have tegl
fra gulv til loft, og de er meget
bevidste med hensyn til farvesammensætning og kvalitet.
Vedstaarup Teglværk udvikler
hele tiden nye spændende produkter. På vores tegludstilling
kan man få indblik i det enestående naturmateriales utallige anvendelsesmuligheder
både inden- og udendørs. I dag
anvendes tegl arkitektonisk
på en meget smuk og kreativ
måde, og vi yder meget gerne
kompetent rådgivning om materialets mange muligheder.
Endvidere kan vi henvise til
en lang række konkrete byggerier på hele Fyn, hvor vores
produkter og materialer spiller
en fremtrædende rolle. Besøg
den spændende udstilling på
Vedstaarup Teglværk. I finder
os ved Assens på Fyn, så kig
på www.vedstaarup.dk

Vedstaarup Teglværk A/S
Bogyden 12 · 5610 Assens
Tlf. 64 79 13 99
www.vedstaarup.dk
info@vedstaarup.dk

Montering af reoler til
industri og forretning
Industrimontøren klarer alt indenfor montage og demontage
indenfor lagerreoler
Firmaet Industrimontøren i
Ebberup på Vestfyn arbejder
med montage og demontage af
industrielt baseret udstyr som
for eksempel palle reolanlæg,
stålreoler,
pallegennemløb,
kassegennemløb, mezzaniner,
push back-anlæg, dybde stabling, mobile reolanlæg, grenreoler og højlagre.
- Som montagefirma inddrager vi altid kunden/brugeren,
der tit har ændringer i forhold
til det forud aftalte, fordi det
nogle gange er nemmere at se
resultatet vokse op på pladsen end på papiret, fortæller
firmaets ejer og grundlægger,
8

Jackie Jacobsen, som oprindelig er uddannet smed, maskinarbejder og freelancetømrer
og har derfor mulighed for selv
at forestå forandringer og udbedringer på pladsen. – Vi har
også eget smede- og tømrerværksted tilknyttet virksomheden.
Desuden er virksomheden tilknyttet www.byggestart.dk og
kan klare meget andet end industrimontage. – Vi kan f. eks.
lægge nyt tag på et hus eller
anlægge og bygge en terrasse!
Firmaet
Industrimontøren
blev grundlagt tilbage i 1995. –
Også dengang med hovedvægten lagt på lagerinventar, men
desuden anlagde og byggede
vi en del naturlegepladser for
institutioner, fortæller Jackie
Jacobsen. – I dag kan vi mærke, det er nedgangstider, så de
færreste institutioner har råd

til at anlægge nye legepladser,
men vi tilser og renoverer også
gamle legepladser.
- Men hovedvægten i firmaet
ligger som nævnt på reol- og
lagerinventar. Udover at bygge
nye anlæg, kan vi også demontere anlæg og montere dem på
anden lokation, samt ombygge,
reparere og servicere eksisterende anlæg, fortæller Jackie
Jacobsen.

Jackie Jacobsen
Søvangen 39
5631 Ebberup
Tlf. 64 71 47 83
Mobil 53 57 00 42
jackie.jacobsen@mail.dk
www.industrimontoeren.dk

Ny fabrik i
Rusland

BROEN koncernen
udvikler, producerer
og distribuerer intelligente flowløsninger
til vvs, varme, køling,
fjernvarme, laboratorier og sikkerhedsudstyr.
BROEN’s løsninger til styring
og kontrol af energiressourcer
udvikler sig fortsat positivt
som en del af den hollandske
industrigruppe Aalberts Industries N.V.
Verdens største marked
Henning Nicolajsen, finansdirektør hos BROEN, udpeger
således Rusland som ”Verdens
største fjernvarmemarked”.
- Faktisk er jeg netop kommet hjem fra Rusland, hvor vi
har indviet vores nye fabrik
på ca. 12.000 kvadratmeter i
byen Kolumna, 100 kilometer syd for Moskva. Frem til
2008 har vi oplevet en kraftig
vækst i Østeuropa, hvor energiforsyningen mange steder
er meget gammeldags og skal
moderniseres. Efter en kraftig
opbremsning i 2009 forventer
vi, at efterspørgslen specielt i
Rusland hurtigt vender tilba-

ge til det tidligere høje niveau,
forklarer Henning Nicolajsen.
Højaktuel teknologi
Netop BROEN-produkter som
fjernvarmeventiler (BROEN
BALLOMAX ®) til varmeforsyning, og produkter til varmestyring i boliger (BROEN
BALLOREX ®) som er skabt
til at balancere flowet i varmeog kølesystemer, er højaktuelle
i Rusland og det øvrige Østeuropa, hvor BROEN også har
produktion i Polen.
Værdifuld udnyttelse af energiressourcer har aldrig været
så aktuelt som nu. Det er også
grundlaget for et moderne
samfund, hvor BROEN står
klar med intelligente og stærke løsninger fordelt på fem forretningsområder.
Fem områder
BROEN’s teknologi, viden, initiativ og nytænkning har således ført virksomheden frem til
en førende position inden for
fem forretningsområder:
Building Installations, Building Controls, District Heating & Gas, Laboratory Service
Fittings (LAB) og Emergency
Shower Systems.
BROEN i Assens, som også
er hoveddomicil i koncernen,
har sideløbende bevaret en

automatiseret
produktion
samt fastholdt nøgleprocesserne i produktionen og har
endvidere rollen som kompetencecenter i koncernen. Omkring 220 af koncernens cirka
700 ansatte arbejder således i
Danmark med de kendte mærkevareprodukter og løsninger
til VVS-branchen og fjernvarmeindustrien samt udstyr til
laboratorier verden over.
Førende producent
BROEN er således en af verdens førende producenter af
kugleventiler og armaturer
til sanitet og varmeforsyning
samt specialkomponenter til
professionelle laboratorier.
Det hele begyndte hjemme i
kælderen hos opfinderen Poul
Broen, der grundlagde sin
egen virksomhed umiddelbart
efter 2. verdenskrig i Hvidovre. Som bademester var han
træt af at se på alt det vand,
der gik til spilde under bruseren. Han udviklede derfor en
selvlukkende badeautomat.
BROEN var familieejet indtil
1986 og blev i 1993 en del af
Aalberts Industries N.V.
				
				
			

Skovvej 30 · 5610 Assens
Telefon 64 71 20 95
www.broen.com · broen@broen.com
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AUTOHUSET
OBELITZ A/S
Den kendte Aarupvirksomhed, der er
medlem af den internationale værkstedskæde
Bosch Car Service,
fokuserer på servicering og reparation af
alle bilmærker. Værkstedets speciale er
mærkerne Ford, Volvo
og Renault

”Autohuset Obelitz er medlem af den internationale
værkstedskæde Bosch Car
Service”, fortæller værkfører
og daglig leder Karl Poulsen.
”Hermed er vores kunder garanteret hurtig service og høj
kvalitet – både hvad angår reservedele, teknik og knowhow.
Vores dygtige mekanikerstab
deltager løbende i kurser og
efteruddannelsesforløb
arrangeret af Bosch. At det certificerede værksted hele tiden

befinder sig i tip top stand sikres af Bosch, der flere gange
årligt aflægger uanmeldte
kontrolbesøg. Her og nu er der
stor travlhed på værkstedet
omkring ferietjek af biler. Vi
kan varmt anbefale, at folk
bestiller deres ferietjek i god
tid.”
Bosch købekort og
vejhjælpspakke
”Skulle bilen få brug for en
større reparation lige før fe-

rien, er der ingen grund til at
fortvivle. Vi kan tilbyde vores
kunder et Bosch købekort, der
giver ret til et rentefrit lån på
reparationsbeløbet i op til 12
måneder. Derudover byder
vi i samarbejde med FDM på
en attraktiv Bosch vejhjælpspakke, der sikrer kunden hurtig og effektiv vejhjælp døgnet
rundt - også på helligdage.
Endelig bakker vi op om vores
kunder i forbindelse med køb
og salg af brugte biler. Rent
fysisk har vi ingen køretøjer
på lager, men bistår derimod
folk omkring dét at finde den
helt rigtige bil og gøre det
bedste køb. Her samarbejder vi med en bred vifte af
mærkeforhandlere over hele
landet. Alle interesserede er
velkomne til at kontakte os
for mere info om vores mange
spændende aktiviteter.”

Autohuset Obelitz A/S · Holmelund 32 · 5560 Aarup · Tlf. 64 43 10 05 · obelitz@boschcarservice.dk · www.autohuset-obelitz.dk

åbner
Self Storage i Assens
I løbet af sommeren
åbner det dynamiske
sydvestfynske flyttefirma en hal med Self
Storage faciliteter på
adressen Melvej 8 i
Assens. Med priser på
omkring 100 kr. pr. m2
appellerer Self Storage til såvel private
som erhvervskunder
”Royal Flyts nye hal på Melvej 8 i Assens er på omkring
400 m2”, fortæller indehaver
Dennis Hansen. ”Disse 400
m2 opdeles i en række mindre

opbevaringsrum på 4, 6 og 7
m2, som vores kunder kan leje
som ekstern oplagringsplads.
Herved frigøres værdifuld
plads i hjem, virksomheder og
forretninger. Kunden får egen
nøgle og adgangskode til hallen og har døgnadgang til sit
personlige Self Storage rum.
Faciliteterne er sikret med kameraovervågning og alarm.”
Tillid, professionalisme
og ordnede forhold
”Blandt vores øvrige aktiviteter er flytninger for private,
offentlige institutioner samt
store og små virksomheder i
både ind- og udland. Vi kører
over hele Europa og samarbejder med tre af Skandinaviens
største flyttefirmaer. Omkring

løsningen af store opgaver og
specialydelser kan vi trække
på et landsdækkende netværk af gode samarbejdspartnere i Dansk Møbeltransport
Forening (DMF). Blandt vores specialer er transport af
kunstgenstande – en disciplin
der indgår i stadigt flere flytninger. Over hele linjen handler det om tillid, professionalisme og ordnede forhold – lige
fra den indledende besigtigelse
og planlægning over selve flytteforløbet til den afsluttende
evaluering. Det giver trygge
og tilfredse kunder. Royal Flyt
har altid et godt tilbud. Ring
og hør nærmere.”

Ebberupvej 98 · 5631 Ebberup · Tlf. 64 792 705 · post@royalflyt.dk · www.royalflyt.dk
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Eldorado ApS og Idé Byg Fyn
ApS indleder tæt samarbejde
Til september behøver
kunderne kun handle
køkkener, bad, belysning og hårde hvidevarer et sted – hos
Eldorado Aps.
John Skælbæk, der ejer Eldorado ApS nær Tommerup, hvor
han forhandler belysning, hårde hvidevarer og brugskunst og
entreprenør Carsten Engel, Idé
Byg Fyn ApS, der blandt andet
bygger villaer, har besluttet at
indlede et samarbejde om udstilling og salg af køkkener fra
Nettoline samt badeværelser
og garderober. Eldorado Aps
leverer pladsen til udstillingen
samt hvidevarerne, mens Idé
Byg Fyn ApS udstiller, leverer
og eventuelt monterer køkkener og badeværelser.
- De fleste stirrer sig blind på
krisen, men vi prøver at fokusere på, hvordan vi kan sætte
nye initiativer i gang, siger
John Skælbæk om samarbejdet
med Carsten Engel og fortsætter: - De køkkener, der står i
forretningen nu, er ikke til salg,
men står der kun for, at hvidevarerne kan tage sig bedst muligt ud. Men jeg havde tænkt på
et stykke tid at udstille køkkener i forretningen med henblik
på salg. Ugen efter kontaktede
Carsten Engel mig og spurgte,
om jeg havde lyst til at lægge
butiksplads til de Nettolinekøkkener, han forhandler.
- Jeg var inde i Johns forretning
i anden anledning, og det ærgrede mig, at det ikke var mine
køkkener, han udstillede. Så jeg
ringede ham op og spurgte, om
vi ikke skulle indlede et samarbejde, siger Carsten Engel.
Plads er der nok af i den 850 m2
store butik, og John Skælbæk
sagde straks ja til at udstille
Carsten Engels køkkener.
- Vi har valgt at arbejde sammen, fordi John og jeg ved, vi
kan stå inde for hinanden og
sætter en optimal service for
kunden i højsædet, siger Carsten Engel og John Skælbæk
tilføjer, at de på den måde også

kan hjælpe hinanden. – Hver
især har vi en stor kontaktflade til både private kunder og
erhvervslivet, men med vores
samarbejde kommer vi ud til en
endnu bredere vifte af folk.
Køkken, bad og
garderobe
Udstillingen kommer til at omfatte tre forskellige typer køkkener af mærket Nettoline, desuden vil kunderne også kunne
se tre badeværelsesmiljøer
samt et udvalg af garderober.
- Konceptet er i al sin enkelhed,
at vi kan løfte hele opgaven som
en mindre totalentreprise indeholdende køkken, bad og garderobe samt tilhørende tømrer-,
murer-, el-, vvs- og malerarbejde. Jeg står for køkkener og
badeværelser og hele den håndværksmæssige side af opgaven,
mens John står for belysning
og hårde hvidevarer, forklarer
Carsten Engel, og tilføjer, han
og John Skælbæk ikke er mere
gift og forlovet end, at det naturligvis står kunderne frit, om
de vil gøre brug af den ene, men
ikke den anden.
- Vi hverken kan eller skal tvinge kunderne til noget. Vores ypperste mål er at skabe en god
oplevelse for kunden. Det er vi
meget enige om, siger Carsten
Engel.
Udstillingen åbner i
september
1. September i år slår Eldorado
og Idé Byg Fyn ApS dørene op
for samarbejdet med en udstilling af køkkener, badeværelser
og garderober i Eldorados lokaler. – I princippet lægger jeg
bare plads til, men hvis der er
tid til det, vil jeg også i et vist
omfang kunne betjene kunder
til køkkener og badeværelser,
og ellers henviser jeg naturligvis til Carsten, siger John
Skælbæk.
Selv om udstillingen først åbner
til september, er samarbejdet
allerede en realitet. – Og i løbet
af den uge, vi foreløbig har arbejdet sammen, har vi allerede
solgt fem køkkener! fortæller
John Skælbæk.

Idé Byg Fyn ApS
V I

B Y G G E R

I D E E R

www.eldoradoweb.dk
Eldorado Aps
Knarreborgvej 30 · 5690 Tommerup · Tlf. 64 75 16 40
kontakt@eldoradoweb.dk · www.eldoradoweb.dk
Idé Byg Fyn ApS
Tværvejen 13 · 5580 Nørre Aaby · Tlf. 22 17 23 85
post@idebygfyn.dk · www.idebygfyn.dk
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Indbrudssik
re
vinduer og
døre er må
ske
på vej til a
t blive stan
dard
i danske by
ggeri

Hvorfor lukke tyven ind?

Mange designs: ”Huset skal ikke
ligne et fængsel, blot fordi man gerne
vil have sine ejendele i fred”.

Regeringen nævner, som det første punkt i sin indbrudspakke, at
indbrudstyvenes adgang til boliger
skal hindres gennem tekniske tiltag – herunder indbrudssikre døre
og vinduer. Og det foreslås, at bygningsreglementet suppleres med en
ny ”vejledning om tekniske og bygningsmæssige tiltag til forebyggelse

Tlf. 62 615 615
info@danskindbrudssikring.dk
www.danskindbrudssikring.dk

af indbrudskriminalitet”, som den
kaldes.
”Det var også på tide,” siger direktør Per Bang Jensen fra Dansk indbrudssikring, der som det eneste
danske firma tilbyder certificerede
indbrudssikre døre og vinduer, som
er godkendt af forsikringsselskaberne. Andre lande i Europa er nemlig
langt foran Danmark på dette område.
Direktør Per Bang Jensen forstår
ikke tankegangen omkring at sikre
sig med alarmer, videoovervågning
eller mere passive tiltag som at få
naboen til at fylde lidt i skraldespanden. ”En alarm kan stresse tyven,
når han er inde i huset. Hvis tyven
i stedet møder et indbrudssikkert
vindue, kommer han slet ikke ind.
Et certificeret indbrudssikkert vindue skal leve op til nogle krav. Det
har ekstra mange lukkepunkter, så
det ikke kan åbnes med et koben.
Grebet låses med nøgle, så ingen
vinduer kan åbnes indefra. Glasset er lamineret med en 1½ mm
tyk sikkerhedsfolie, som gør, at det
ikke kan slås i stykker. Vinduet har
ingen udvendige lister, så tyven kan
ikke afmontere ruden.

Per Bang Jensen har selv begået
indbrud i sit eget hus. ”Jeg havde
smækket min nøgle inde i huset, og
kunne ikke komme ind. Heldigvis
havde jeg en stor skruetrækker i bilen. Med den kunne jeg løsne glaslisterne, og så var det en simpel sag at
tage ruden ud. Det tog omkring 1½
minut for en ’amatør’ som mig,” fortæller han. Og bagefter kunne han
genmontere ruden uden at nogen
kunne se, at den havde været pillet
af. Det kunne han ikke have gjort
med et indbrudssikkert vindue.
Dansk Indbrudssikrings kunder er
typisk folk, der har haft indbrud –
muligvis endda flere gange – og som
ikke orker den evige utryghed ved
frygten for en gentagelse. Ofte har
kunderne alligevel stået over for en
udskiftning af husets vinduer. De
har så valgt at betragte merudgiften som en investering i beskyttelse
af deres ejendele.
De indbrudssikre vinduer kan leveres i alle gængse designs og materialer. ”Det er jo ikke meningen,
at huset skal komme til at ligne et
fængsel, blot fordi man gerne vil
have sine ejendele i fred,” mener Per
Bang Jensen.

Han glæder sig over regeringens
indbrudspakke. ”Det er da dejligt,
at Det Kriminalpræventive Råd får
øje på produkterne fra et lille firma
i Fåborg, når de sender anbefalinger til regeringen,” smiler Per Bang
Jensen, der også håber på, at forsikringsselskaberne vil stille krav om
certificerede indbrudssikre vinduer
– i hvert fald i de mest indbrudsplagede områder.

Der er op til 10 lukkepunkter i
hvert vindue, og hvert lukkepunkt
modstår et pres på 800 kg.

Lamineret glas, som gør, at det ikke
kan slås i stykker.

KIRKEBJERG ERHVERV
”Mini Erhvervspark”
Ved årsskiftet 2010 blev en
ny lille erhvervspark etableret i Knarreborg / Tommerup.
2800 m2 under tag, fordelt på
9-10 lejemål, og en grund på
12.000 m2 er hvad KIRKEBJERG ERHVERV råder over
til udlejnings formål. Lejemåle-

ne varierer i størrelse fra 100 m2
til 800 m2 og består af kontorer,
lager, værksteder samt en enkelt
beboelse.
DANSK TRÆIMPORT APS,
er lejer i det største af lejemålene der anvendes til lager og
salgssted for virksomhedens
produkter, og varetager også
den daglige drift af ejendom-

men med hensyn til udlejning
og kontakt med de øvrige lejere.
DANSK TRÆIMPORT APS
beskæftiger sig med salg af træ
produkter, primært forædlet
træ i form af liste produkter i
mange varianter i træsorterne
Fyr, Eg, Ask, Mahogni og hvidmalet.

Som noget helt nyt er DANSK
TRÆIMPORT APS også startet
op med et mindre lager af hårdttræ, dels bestående af råvarer,
men også færdig forarbejde varer i beklædninger, håndlister
og terrassebrædder. Der kan
også tilbydes specialforarbejdning af stort set alle træsorter
efter kundens ønske og behov.

KIRKEBJERG ERHVERV & DANSK TRÆIMPORT APS · Kirkebjerg 8 · 5690 Tommerup
Telefon 6447 4041 · Peter Pilegaard Jensen Mobil 3012 5741
www.dansktraeimport.dk · ppj@dansktraeimport.dk
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Rent arbejdsmiljø,
flotte vinduer
RD Rengøring leverer rengøring og vinduespolering i høj kvalitet til erhvervsog privatkunder. Nyt er effektiv flyttehjælp til mulvarper og mosegrise

Mangeårig inspektør
Dorte Johansen har blandt andet en mangeårig baggrund som inspektør i rengøringsbranchen.
- Derfor står RD Rengøring inde for, at det tydeligt
fremgår, når vi har besøgt vores kunder, tilføjer Dorte Johansen.
RD Rengøring kommer gerne forbi til et uformelt
besøg og udarbejder herefter uforpligtende tilbud på
løsninger, der passer kundernes enkelte behov. Et
rent og dermed attraktivt arbejdsmiljø understøtter
også medarbejdernes trivsel.

Vindues- og gulvpolering, facade- og trappevask, erhvervs-, flytte-, håndværker- og hovedrengøring.
Plus effektiv og miljøvenlig bekæmpelse af mulvarper og mosegrise. RD Rengøring leverer attraktive og
kvalitetsprægede tilbud på alle hylder og sætter en
ære i at levere flotte resultater hver gang.
MulSTOP
RD Rengøring bruger kun giftfri bekæmpelse til muldKvalitet til god pris
- Som kunde hos RD Rengøring modtager du effektive varper og mosegrise. MulSTOP hældes ned i muldvarog optimale serviceløsninger til konkurrencedygtige pens eller mosegrisens gange, hvor det kraftigt lugtende
priser. Sammen med den almindelig rengøring tilby- middel ikke slår dyrene ihjel men jager dem på flugt.
der vi blandt andet også rengøring efter håndvær- MulSTOP skader hverken planter, kæledyr eller
kere, hovedrengøring, gulvpolering og trappevask, mennesker. Dermed kan både børn og kæledyr lege
fortæller indehaver Dorte Johansen, RD Rengøring. i haven, når produktet
I dag har firmaet en lang række tilfredse kunder over anvendes.
RD Rengøring
hele Fyn samt i Trekantområdet fra Horsens til KolOdensevej 169 · 5500 Middelfart
ding med udgangepunkt fra kontoret i Middelfart.
Tlf. 60 74 14 01
www.rdrengoring.dk · rdrengoering@live.dk

Fleksibel kontorhjælp
er guld værd
KontorAssistancen
ved Annette Maid Larsen holder styr på det
vigtige papirarbejde
i små virksomheder –
og assisterer større
firmaer efter behov
Mange små håndværkere kender alt for godt problemet: Papirdyngerne hober sig op, regninger bliver ikke skrevet, og
der er måske heller ikke helt
styr på, hvornår kunderne betaler – og om de gør.
Bogføring af bilag, løn, moms
og afstemninger er nogle af
kerneområderne i KontorAssistencens service sammen med

eksempelvis tasteopgaver, for
eksempel dagsedler og ordrer.
- Mine kunder betaler kun for
den faktiske tid, jeg bruger på
opgaven. Det foregår typisk
ude hos kunderne, hvor jeg har
adgang til alle oplysninger og
papirer. Jeg oplærer også gerne kunder i daglig bogføring.
Jeg tager 300 kr. plus moms i
timen – eller giver en fast pris,
fortæller Annette Maid Larsen.
Er der orden på afstemningerne, er der samtidig gjort klar
til revisoren. En revisor der
er meget dyrere, hvis der ikke
på forhånd er styr på bogholderiet.

3
3
3
3
3
3

på
Stol trygt en,
sistanc
KontorAs
arbejde
dit kontor nder
e hæ
er i bedst

Bogføring
Fakturering
Afstemning
Løn
Telefonpasning
Tasteopgaver

KontorAssistancen · Filstruplund 28 · 5683 Haarby
Telefon 23 61 50 19 · www.amlarsen.dk · antor@mail.dk
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Kølig bil, perfekt indretning
DAN-COOL opbygger
køle- og varebiler til
de enkelte kunders
særlige specifikationer
Som SORTIMO Center FYN
leverer DAN-COOL en perfekt og målrettet indretning
af varebilen til eksempelvis
elektrikere, smede, tømrere
og lignende. Også specialopgaver med indretning af eksempelvis lægebil eller følgebil
til sværtransport, indrettet
med køje, vask, køleskab og

fladskærm, udføres hos DANCOOL.
Bilen bliver dermed en optimal
arbejdsplads med perfekt indretning – og et behageligt sted at
sidde med et velfungerende klimaanlæg – også i førerkabinen.
DAN-COOL opbygger mange
vidt forskellige specialbiler. Eksempelvis halve kølebiler, frostbiler og biler til transport af dyr
med køl, varme og ventilation.
DAN-COOL leverer naturligvis alle opbygninger med
tilstrækkelig isolering, så der
ikke bruges unødvendig energi til nedkøling - og den rigtige

temperatur holdes selv i varmt
sommervejr.
DAN-COOL er etableret for
over 10 år siden. Alle ansatte
er i dag specialister, der leverer førsteklasses og funktionelle opbygninger af køle- og
varebiler.
DAN-COOL eftermonterer, reparerer og servicerer klimaanlæg på alle slags køretøjer, også
landbrugsmaskiner. Klimaanlæg er en god investering, der
ikke blot øger komfort og sikkerhed for chauffør og passager. Klimaanlæg øger også bilens gensalgsværdi væsentligt.

DAN-COOL
Kertevej 25 · 5560 Årup
Telefon 64 43 18 47
dan-cool@dan-cool.dk
www.dan-cool.dk

Sirdal Danmark
Tømrermester Henry
Andersen, som via
Sirdal Danmark varetager forhandlingen af
de arkitektonisk flotte
norske lavenergihuse
i træ, står for miljøvenlige kvalitetsløsninger – både når det
gælder sommer- og
helårshuse
”Sirdals mere end 200 lavenergihuse har norsk polargran som

primær træsort, og elementerne
bag et Sirdal hus bygger helt
fra grunden på gammeldags
traditionelt tømrerhåndværk”,
fortæller tømrermester Henry
Andersen. ”Trods den høje kvalitet i både materialer og håndværk er det muligt at opføre et
Sirdal helårshus for under 1
million kroner eksklusive udgifter til sokkel, jordarbejde,
stikledninger mv. Husene fås
både som byg selv sæt og som
færdigbyg. Sirdal husene er
ikke produceret i fastlåste standarder. Tværtimod kan husene
i høj grad tilpasses kundens
individuelle boligønsker. Jeg er
fortrolig med produktet i alle

detaljer, og har kunden valgt
Sirdal færdigbyg, stiller jeg min
ekspertise til rådighed gennem
hele entreprisen omkring opførelsen af huset.”
Miljørigtighed, lavt
energiforbrug og godt
indeklima
”Et Sirdal hus er bygget til at
stå ude det i nordiske klima året
rundt. I kraft af husets eminente isolering af tag og vægge, der
opfylder de strenge norske krav
på området, kan det modstå alle
klimatiske udfordringer inklusive snestorme og polare kuldegrader. Et lavenergihus fra Sirdal kan tilkobles en lang række

energiløsninger, der ofte både
skåner miljøet og ejerens tegnebog. Således er varmepumper,
der luner om vinteren og køler
om sommeren, populære i sommerhuse. Mit eget Sirdal helårshus af typen Øksendal 101,
der opvarmes med jordvarme,
genererer en samlet årlig energiudgift til lys, vand og varme
på omkring 12.000 kr. Da de består af 100 % naturmaterialer,
repræsenterer Sirdal husene en
sund og allergivenlig boligløsning med supergodt indeklima.
Alle interesserede er velkomne
til at kontakte Sirdal Danmark
for mere information.”

Sirdal Danmark Tømrer- & Bygningssnedkerforretning
Skovsbyvej 10 · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 26 80 31 25 · hea@sirdal-danmark.dk · www.sirdal-danmark.dk
14

Murer- og kloakmester
med kvalitet
Torben Larsen, Murer& aut. kloakmester,
leverer mangeårig
erfaring og solid kvalitet som eksempelvis
sokkel- og støbearbejde, bolig- og erhvervsbyggeri, terrasser og
indkørsler
- Jeg løser alle former for murer- og kloakarbejde, både til
erhvervs- og privatkunder.
Blandt andet sokler og andet
støbearbejde, renovering og
nybyggeri, blandt andet nye
badeværelser eller nye parcelhuse, fortæller Torben Larsen.
Kloakering i det åbne land,
med nedsivnings- og miniren-

seanlæg, herunder biologisk
sandfilter fra Water Care, leveres også af Torben Larsen,
Murer- & aut. kloakmester,
sammen med renovering og
nybyggeri af erhvervsbygninger, eksempelvis nyt maskinhus til landbrug.
Ny terrasse?
Med sommerens komme er det
samtidigt tid til at overveje,
om terrassen eller måske indkørslen trænger til en renovering eller udvidelse. Her står
Torben Larsen klar med råd
og oplæg til et færdigt projekt
– som han naturligvis gerne
udfører i god dialog med kunderne.
I afdelingen for kloakering udfører Torben Larsen, Murer- &
aut. kloakmester blandt andet
inspektion og kort lægning af
eventuelle fejl og forsikrings-

skader med såkaldt kloak-tv.
Murer- og kloakmesteren udfører dermed alsidigt murerarbejde for private, virksomheder, institutioner og skoler
med nøgleord som kvalitet og
service – i en kombination af
gamle håndværksmæssig teknik og nyeste teknologi.
Totalentreprise
Torben Larsen har stor erfaring med hoved-, total- og fagentrepriser. Ved at vælge en
totalløsning gennem Torben
Larsen, murer & kloakmester,
har kunderne blot én kontaktperson, der igen holder tæt
kontakt til de implicerede faggrupper.
- Vi koordinerer således Deres
projekt på professionel vis, så
De kan koncentrere Dem om
vigtigere ting end at holde styr
på flere håndværkergrupper

Solvarmeanlæg og
Spar penge og bevar et god miljø
I Danmark skinner solen mere end
1800 timer i løbet af året. Derfor er der
gode muligheder for at udnytte solens
energi samtidig med at du hjælper med
til at begrænse CO2 -udslippet.

på én gang, tilføjer murer- og
kloakmester Torben Larsen.

Torben Larsen,
murer & kloakmester
Filstruplund 28
5683 Haarby
Telefon 40 19 45 04
www.tl-murermester.dk
antor@mail.dk

Behageligt og sundt
indeklima indeklima
hele året...
sundt
-i din bolig og i dit sommerhus.

Billig varme og comfort...
Billig varme og comfort...
Med LG luft/luft systemer får du ikke blot en støjLG luft/luft systemer får du ikke blot en støjsvag
svag ogMed
kraftfuld
varmepumpe
med energimærke
A
og
kraftfuld varmepumpe
med energimærke
A
4,60)
store besparelser på varmeog store(virkningsgrad
besparelser
påogvarmeregningen…
regningen…
Du får samtidigt
et etairconditionanlæg
derkøle
kan køle
Du får samtidigt
airconditionanlæg der kan
på varme dage, affugte ( i kølefunktion) og rense
på varme
dage,
og rense
luften der
med
et super
luften
medaffugte
et super effektivt
plasmafilter
fjerner
helt ned til
0,01
micron partikler
(Pollen, svampeeffektivtpartikler
plasmafilter
der
fjerner
helt ned til
sporer, vira, tobaksrøg osv.) Alt sammen udført
0,01 micron
(Pollen,
svampesporer,
vira, tobaksrøg
i et smukt
og unikt
design, der vil kunne
i enhver indretning.
osv.) Altindpasses
sammen
udført i et unikt design, der vil
Elpriser:
kunne indpasses i enhver indretning.

Med et solvarmeanlæg fra Biovarme
er der mange fordele at hente. Med
en investering i et moderne solvarmeanlæg kan du spare mange penge på
varmeregningen til brugsvand. I de varmeste måneder af året vil et solvarmeanlæg kunne stå for opvarmningen af
brugsvand samt være en supplerende
varmekilde resten af året.
Vi sammensætter gerne et solvarmeanlæg efter individuelle ønsker, så det
passer til det eksisterende varmeanlæg
(biobrændsel, olie eller andet).

LG Maestro

LG Energy

Direkte el-varme . . . . . . . . . . . DKK 1,75 pr. kW
LG varmepumpe MAESTRO 09 har:

En alvorlig trussel for klimaet på jorden er drivhuseffekten, der opstår som en ubalance mellem forbrug og produktion af CO2. Med et solvarmeanlæg fra Biovarme med 4-5 m2 solfanger
paneler, sparer du naturen for et CO2 -udslip, der ellers skulle omkring 1100 m2 udvokset skov
til at neutralisere.

Elpriser:
el-varme
VedDirekte
+20°C inde
og +7° ude . . . DKK 1,75 pr. kW
en virkningsgrad på 4,60 . . . . . . . DKK 0,38 pr. kW.
LG varmepumpe
MAESTRO 09 har:
Ved +16°C inde og -10° ude
en virkningsgrad
4,52ude
. . . . en
. . . virknings
DKK 0,39 pr.gkW.
Ved +20°C
inde og på
+7°
rad på
. . . . . . . . . . . . . . . 4,60 DKK 0,38 pr. kW.
En del
kender
til lugt
problemer
Ved +16°C
inde
og -10°
udeogenfugt
virkningsgrad
når de kommer til et hus der har stået
på . . . .tomt
. . . . i.en
. . længere
. . . 4,52 periode.
DKK 0,39
pr. kW.
Dette
skyldes
dugpunktet
på 14°C,
og at der
En del at
kender
til lugtligger
og fugt
problemer
når
derfor dannes kondens i huset.
de kommer
til et hus dererhar
stået til
tomt
i en
LG varmepumper
designet
at holde
minimumstemperatur
16°C, og
længereenperiode.
Dette skyldes atpådugpunktet
en fantastisk
selv
ligger påhar
14°C,
og at dervirkningsgrad
derfor dannes
konved meget lave udendørstemperaturer
dens i huset.
LG varmepumper
er designet
(4,52 ved
100% last ved -10
grader Ctil
ude
grader C inde)
at holdeogen16minimumstemperatur
på 16°C,
og har en fantastisk virkningsgrad selv ved
meget lave udendørstemperaturer.

LG Inverter

Konta
for et Kt os
godt
tilbud

Comfort Electronics 70 25 12 10

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

Medlem af ts-gruppen
15

Ulskov Entreprise A/S
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

Solafskærmning
Glarmestervej 14
5700 Svendborg

Salg til erhverv og privat

Kvalitetsprodukter
indenfor markiser, persienner, rullegardiner,
plisségardiner og lamelgardiner

Solafskærmning
Glarmestervej 14
5700 Svendborg

Tlf. 22 91 30 44 · 62 21 30 45

”Firmaets udgangspunkt ligger
i murer- og entreprenørfaget,
og her råder vi over mandskab,
maskiner og materiel til løsning
af alle opgavetyper – også de helt
store”. ”Sideløbende hermed har
vi tilstrækkelig med kapacitet til
også at kunne løse alle de mindre service, vedligeholdelses og
reparationsopgaver. Over hele
aktivitetsfeltet står Ulskov for
veludført kvalitetsarbejde, og vi
lægger stor vægt på at overholde
alle indgåede aftaler.”

specialiserede knowhow, der er
samlet i administrationsafsnittet, råder vi i dagligdagen over
alle de nødvendige ressourcer til
optimal opgaveløsning. Det betyder hurtige beslutningsgange
til fordel for kunderne, der endvidere består af lige dele private
og erhvervsdrivende.”
Nybyg, renovering
og badeværelser
”Renovering, ombygning og
etablering af nye badeværelser
er store gøremål. Alle interesserede er velkomne til at kontakte
os for mere information om vore
mange spændende aktiviteter og
tilbud.”

Erfaring og knowhow
”Ulskov beskæftiger udelukkenSalg
til erhverv
privat
de dygtige
og erfarneoghåndværkere, og sammen med den højt

kvalitetsprodukter:

Markiser
Ulskov Entreprise A/S
Persienner
Frøbjergvej
63 · 5560 Aarup · Tlf. 64 45 10 09 · 28 14 31 09
email@ulskov.dk · www.ulskov.dk
Rullegardiner
Plisségardiner
Lamelgardiner

Vognmand sælger
også fliser
Glamsbjerg Fliser og
Anlæg, Kastanievej 1 i
Glamsbjerg, er nyt
initiativ fra Jan
Jørgensen, der sideløbende med sin nye
forretning fortsætter
som vognmand
gennem mere end 25
år.
Glamsbjerg Fliser og Anlæg
bagmand oplyser til Månedsmagasinet Erhverv Fyn, at
han også leverer grus, sten,
skærver, strøbemix, strand
sand, dækningsbark og spag-

num. Varer der eventuelt kan
leveres til kundernes dør.
Men ellers kan kunderne køre
direkte ind med traileren og
læsse på, siger Jan Jørgensen.
Jan Jørgensen mener, at der er
behov for den nye forretning,
efter lukningen af Glamsbjerg
Byggevare.
Glamsbjerg Fliser og Anlæg
holder åbent mandag til torsdag klokken 14.30-17, fredag
13.30-17 og lørdag 9-12.

Der er fliser så langt øjet rækker hos Glamsbjerg Fliser og Anlæg

Glamsbjerg Fliser & Anlæg · Kastanievej 1 · 5620 Glamsbjerg · Tlf. 40 19 34 63
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Et nummer – Alle løsninger
Vestfyns
Tømrerforretning
A/S er blevet certificeret Tagproffer med ekspertviden inden for tagdækning. De medarbejdere der beskæftiger sig
med tag, har således været på
kursus hos Tagproff centeret
i Aalborg og gennemgået alle
gældende løsninger og regler
for tagkonstruktioner. Uddannelsen afsluttes med eksamen.
Vi hjælper gerne vores kunder
med totalløsninger, hvor Vestfyns Tømrerforretning samler
alle trådene i byggeriet. Vi
sørger for koordinering, samlet pris og tidsplan så kunden
hjælpes bedst muligt igennem
et byggeri.

Derudover er Vestfyns Tømrerforretning et meget alsidigt
tømrer-snedker firma som
også udfører alt inden for udskiftning af vinduer og døre,
tilbygning, nybygning, renovering og serviceopgaver af
enhver art.
På vort værksted løses mange
specialopgaver og i glasafdelingen klares alt fra termoruder,
spejle til nyt glas i drivhuset.
Gulvafdelingen er specialister
i lægning og vedligehold af
trægulve, linoleum, vinyl samt
afslibning og lakering af gulve.
Sammenlagt beskæftiger Vestfyns Tømrerforretning p.t. 15
svende og 5 lærlinge.

Med troen på fremtiden, trods den aktuelle afmatning i nybyggeriet, har STARK lanceret et nyt, banebrydende koncept – STARK SelvByg. Med det nye koncept deler
STARK mange års erfaring fra det professionelle marked med private bygherrer, der enten drømmer om eller har en konkret plan om at bygge eller renovere.
Med STARK SelvByg tilbydes gratis rådgivning og projektkoordinering, som gør ethvert byggeprojekt mere effektivt og overskueligt.
»Som markedets førende leverandør af byggematerialer til professionelt byggeri, har vi masser af erfaring med både planlægning, materialevalg og logistik. Og nu stiller vi vores kompetencer og serviceydelser til rådighed for private bygherrer. Det betyder, at vi, i samarbejde med vores loyale håndværkerkunder, hjælper private bygherrer fra idé til virkelighed«, fortæller Freddy Søndergaard, Trælastdirektør
STARK Assens og fortsætter: SelvByg-Processen hjælper med at sætte byggeprocessen i system og skaffer overblik over alle byggeriets faser. Efter rådgivning og inspiration omkring materialevalg og
løsninger i Idéfasen, begynder Projekteringsfasen. Her udarbejdes materialelister, projektpriser og der rådgives om særlige forhold så som byggetilladelser. Dernæst sættes selve byggeprocessen i system via
en SelvByg-Plan med information om alt lige fra leverance af materialer til håndværkstimer. Byggeprojektet afsluttes i Opfølgningsfasen med afsluttende gennemsyn, oprydning og vedligeholdelsesplaner.
»Det er STARKs mange års erfaringer fra den professionelle verden, der gør os til en vigtig partner for de ambitiøse bygherrer, der, ligesom vores professionelle kunder, ikke går på kompromis med det gode
håndværk. Vi ved alt, hvad der er at vide indenfor byggeriet, og kender materialerne. SelvByg-Processen er derfor udformet på baggrund af vores viden om, hvad der skal til i en effektiv byggeproces. Og
med vores kontakt til Danmarks bedste håndværkere, hjælpes byggeprojektet godt på vej«.
Hjemmebesøg, når det passer dig
Når du står med et kommende byggeprojekt, kan du få din egen STARK SelvByg konsulent tilknyttet, som står for al rådgivning. Da det ofte giver den bedste forståelse for byggeprojektet at holde det
indledende møde der, hvor byggeriet skal opføres, kommer SelvByg konsulenten gerne på hjemmebesøg, når det passer
ind i kundens tidsplan.
»STARK SelvByg konsulenten har gennemgået en uddannelse, og ved alt om, hvordan byggeprocessen sættes i system. Vi
har erfaringen og ved, hvad der kræves - vi har nemlig prøvet det mange gange før. Så uanset hvad, dit projekt går ud på, er
STARK SelvByg med dig hele vejen«, slutter Freddy Søndergaard, Trælastdirektør STARK Assens.
Det er gratis at blive medlem af STARK SelvByg. Medlemmer får rådgivning og adgang til et personligt website, hvor al
information om eget byggeprojekt samles. På websitet findes inspirationsmateriale, medlemstilbud, invitationer til specialarrangementer, henvisning til håndværkere og en lang række andre attraktive fordele.
Læs mere på STARK.dk/selvbyg eller kontakt Trælastdirektør Freddy Søndergaard på telefon 64 71 36 00

Assens Trælast
Sdr. RIngvej 25 · 5610 Assens · Tlf. 6471 3600
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Ny græsplæne med
indbygget jordvarme
Moderne serviceværksted
Køb, salg og service af biler
Moselund Entreprenør leverer
hele pakken fra kloakering,
græsplæne, støbe- og sokkelarbejde samt billig og miljøvenlig
jordvarme
Hvem siger, at kloakering med
mere ikke både er spændende og
fremsynet?
Hos Moselund Entreprenør får
kunderne hele paletten:
Kloakarbejde som nyanlæg,
reparation og vedligeholdelse,
renovering, tv-inspektion, nedsivnings-, sandfiltrerings- og
minirensningsanlæg.
Her til kommer også belægningsarbejde, eksempelvis som

terrasser, havegange eller indkørsler, grave- og betonarbejde
samt støbeopgaver, eksempelvis
som sokler eller støttemure i haven.
- Alle disse opgaver løser vi i
forbindelse med ny-, om- og
tilbygninger, reparationer, vedligeholdelse samt renovering,
udtaler Carsten Larsen, Moselund Entreprenør.
Firmaet indgår altid klar skriftlig aftale med kunderne, så begge parter undgår misforståelser
og ærgelser i forbindelse med
projekterne.

Moselund Entreprenør · Moselundvej · 5560 Aarup
Telefon 22 98 58 29 · moselundentreprenor@mail.dk
www.moselund-entreprenor.dk

Vores salgsvogne er nogle vi udvælger blandt
mange derfor 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.

Strandgades Auto ApS
Strandgade 10 · 5683 Haarby
www.strandgadesauto.dk

Tlf. 64 73 16 26

Velduftende kvalitet
på Højfyn
GuldBageren i
Vissenbjerg frister
med frisktbagte
lækkerier hele dagen
- Vi bager frisktbagt brød hele
dagen. Meget bages i vores
stenovn, der står midt i butikken, så kunderne både ser og
dufter varerne. Stenovnen giver brødet større sprødhed, en

anden skorpe og mere smag,
forklarer bagermester Michael
Jensen.
Lige siden han overtog virksomheden for tre år siden, har
han lagt stort vægt på frisktbagt kvalitet og smagsoplevelser. Og han har efter det første
år udvidet bageripersonalet,
så der i alt er ansat 2 svende
samt 1 lærling. Derfor møder
personalet nu forskudt ind på
job henholdsvis klokken 2, 5
og 6 om natten/morgenen.
- Dermed ligger der konstant
lunt og friskbagt brød på hylderne, lige som vi i weekenden
tager varme rundstykker ud
af ovnen hver halve time. Men
vi har selvfølgeligt også andre
fristelser på hylderne, blandt

andet lækre sandwich, der
er populære hos både håndværkere og andre kunder, der
ønsker sig noget lækkert til
frokost, fortsætter Michael
Jensen.
GuldBagerens
bonusklub,
Krummeklubben, der med ca.
140.000 medlemmer er en af
Danmarks største børneklubber, har også nyt på hylderne.
Klubben er ikke mere kun forbeholdt børn. Men der imod for
hele familien.
GuldBageren i Vissenbjerg
sælger klubbens nye elektroniske medlemskort, der med bonuspoint giver adgang til Bonusshoppens store udvalg af
gaver til både børn og voksne.

GuldBageren Vissenbjerg · Vestergade 5 · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 64 47 12 66
www.guldbageren.dk · guldbageren.vissenbjerg@firma.tele.dk
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Tæpper til det
fynske erhvervsliv

Indehaver Niels Peter
Hørsmann slog første
gang Tæppeladens døre
op i 1985. Dengang
som nu var udgangspunktet med garanti at
være den suverænt billigste tæppeforhandler
i Danmark – en indfaldsvinkel der holder

”Tæppeladen er leveringsdygtig i alle former for gulvbelægning. Vi lægger vægt på den
personlige betjening, der foregår i en venlig og uformel tone.
Fra vores tæppebus, der kører
over hele Fyn, yder vi gratis
konsulentbesøg og tilbudsgivning. Hvad enten det gælder
tæppefliser, væg til væg eller
hårde belægningstyper som
vinyl, linoleum og trægulve,

er vi på hjemmebane. Tæppeladen er en professionel samarbejdspartner med et stort og
varieret sortiment. Vi garanterer Danmarks billigste priser
og yder 30 dages prisgaranti
på alle tæpper og vinyler. Vi
forhandler bl.a. kvalitetsprodukter fra Ege, Fetco & Hammer Tæpper, som vi kan levere
fra dag til dag. Kig ind og hør
nærmere…”

Tæppeladen
Odensevej 71
5610 Assens
Tlf. 64 71 50 19
www.taeppeladen.dk
salg@taeppeladen.dk

Alt i tømrer- og
snedkerarbejde
og snedkerfirmaet Snave Invest, der blev åbnet i 2001.

Snave Invest udfører
alt i tømrer- og snedkerarbejde, herunder
restaurering, ny-, omog tilbygning samt
byggeri af stålhaller.

Byhus totalrenoveres
Da Månedsmagasinet Erhverv
Fyn forleden kom forbi til en
snak med Leif Barkholt, var
han og firmaets øvrige ansatte
i fuld gang med at totalrenovere
et hyggeligt og charmerende byhus i det centrale Assens.
- De nye ejere har bestilt en totalrenovering, så vi har travlt.
Men mon ikke vi kan se en ende
på det i løbet af en god måneds
tid, fortæller tømrermester Leif
Barkholt til Månedsmagasinet
Erhverv Fyn.

Tømrermester Leif Barkholt
blev i 2007 medejer af tømrer-

Opgave til halv mio.
Det cirka 160 kvadratmeter

store byhus i tre etager renoveres for cirka en halv mio. kr.
Arbejdet inkluderer blandt andet nyt tegltag, ny flot kvist,
nye vinduer, en ny tagterrasse,
nye ekstra isolering, nye gulve,
lofter, vvs- og elinstallationer.
- Vi mærker da, at der er ved
at ske noget igen, når vi taler
større byggeopgaver. De seneste
tre år har vi også bygget to nye
parcelhuse, tilføjer tømrermester Leif Barkholt.
Han står parat til en uforpligtende snak med alle, der ønsker
nærmere råd eller vejledning
om mulige byggeopgaver. Eller
som har helt konkrete ønsker,
når det handler om tømrer- og
snedkeropgaver.

Snave Invest · Gåsemosen 10 · 5683 Haarby · Telefon 61 18 44 41
www.snaveinvest.dk · snaveinvest@hotmail.com
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Udviklingsrådet styrker
Assens’ udvikling
Finn Brunse (S), Assens Kommunes borgmester, peger på Udviklingsrådet
som en meget væsentlig dynamo i kommunens udvikling
– Udviklingsrådet er, som partnerskab mellem erhvervslivet
og Assens Kommune, et godt
eksempel på, at vi samler alle,
der på en eller anden måde har
idéer til kommunens udvikling.
Også når det gælder kultur, uddannelse og turisme.
Finn Brunse tilføjer, at kommunen fra sin side spørger, hvad
den kan gøre for at understøtte
det lokale erhvervsliv – hvad
eksisterende og kommende
virksomheder lægger vægt på
i et godt samarbejde med kommunen.
De gode historier
– Vi skal også synliggøre de
gode erhvervshistorier, fordi de
inspirerer andre iværksættere
og mere etablerede erhvervsfolk

til at udvikle deres egne virksomheder.
Finn Brunse peger således på
det væsentlige i, at Udviklingsrådets medlemmer – og alle andre relevante samarbejdspartnere – understøtter hinanden til
gavn for både Assens Kommune
og kommunens erhvervsliv. Det
gælder fx også for det særlige
Assens initiativ: »Alle unge i arbejde og/eller uddannelse«.
Udviklingsrådets arbejde skal
også ses i forlængelse af Regeringens arbejde for, at flere
iværksættere og unge virksomheder vokser sig større.
Få virksomheder vokser
– Der starter mange virksomheder i Danmark, men kun få
af dem vokser. Lande som Sve-

rige og Finland fostrer mange
flere vækstvirksomheder end
Danmark. For at imødegå denne
udvikling opstiller regeringen
en række mål for den regionale
og lokale erhvervsudvikling.
På baggrund af regeringens
Ungepakke, arbejder rådet fx
for at få virksomheder i Assens
Kommune til at tage flere unge
praktikanter ind. Det er både
godt for de unge og fremtidssikrer faglig arbejdskraft, fortæller
Inge Dahl, Direktør for Udviklingsrådet.
Rådet arbejder aktivt med
iværksætteri og vækst for kommunens virksomheder med tilbud om nem og hurtig adgang
til forretningsudvikling, stærkt
netværk, branchekendskab og
bæredygtig udvikling.

Udviklingsrådet · Tobaksgaarden 7 · 5610 Assens · Tlf. 64 71 20 31 · www.udviklingsraadet.dk · post@udviklingsraadet.dk

Privat og offentligt
partnerskab
Vestfyns Bank og
Assens Kommune
skaber rammen for
det kommende Assens
Idrætshus
– Et godt eksempel på et privat
og offentligt partnerskab, der
bidrager aktivt til udviklingen i vores kommune, udtaler
bankdirektør Arne Jakobsen,
Vestfyns Bank.
Han udtrykker glæde og tilfredshed med partnerskabet
med Assens Kommune, der
baner sikker vej for det kommende nye Idrætshus i Assens
by. Modellen kopieres nu også i
kommunens nordlige del, hvor
erhvervslivet og kommunen
danner partnerskaber.

Underskrifterne blev sidste år
sat af kommunen, banken og
Idrætshusets bestyrelse. Navnetrækkene sidder dermed på
dokumenter, der sikrer det
juridiske og økonomiske fundament for det kommende Assens Idrætshus.
Bank giver 1 mio. kr.
Vestfyns Bank har medvirket
til etablering af den nye erhvervsdrivende fond, Assens
Arena, der som selvejende institution har egen professionel
bestyrelse. Denne har det seneste år arbejdet med udbud,
projektering og indretningen
af det nye kultur- og idrætskompleks.
Byggeriet er nu i fuld gang og
forventes indviet i sommeren
2011. Visionerne for huset er

meget store. Bestyrelsen har
sideløbende med byggeprojekteringen arbejdet meget med
den kommende udnyttelse og
inddragelse af foreningslivet
og borgerne i opgaven.
– Det bliver et unikt og spændende sted til glæde for alle i
Assens og omegn - både borgere, virksomheder, foreninger
og gæster, siger bankdirektør
Arne Jakobsen.
Han nævner flere grunde til
bankens støttetilsagn.
– Assens Sukkerfabrik blev
etableret i 1884. Vestfyns Bank
åbnede i Assens by i 1896. I
mere end 100 år har banken
haft stor samhandel med både
fabrikken og mange interessenter. Vi synes, at så langt et
samarbejde forpligter. Som lokalbank vil vi gerne være med

til at realisere de beslutninger
og meget spændende planer,
som det nye Idrætshus på Daniscogrunden giver mulighed
for. Det styrker klart områdets
idræts- og kulturliv.
Investorer søges
Der mangler endnu et par mio.
kr. i indskudskapital. Beløbet
forventes finansieret af lokale
erhvervsinvestorer, der snart
inviteres med i det private og
offentlige partnerskab.

Østergade 42 . 5610 Assens · Tlf. 6371 5050 · assens@vb.dk · www.vb.dk
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Tyst arbejdsmiljø en kunst
LYDAC AKUSTIK nedsætter også støjen i
store kontorfællesskaber
Bekæmpelse af støj kan godt
kombineres med kunstneriske
oplevelser. Det beviser firmaet
LYDAC AKUSTIK, der leverer
og monterer lyddæmpende plader med kunstneriske motiver
via systemet SILENT DECO.
Kontor – produktion
- Vores produkter er specielt
velegnede til blandt andet
storrumskontorer og produktionslokaler. Men også private
boliger kan med stor fordel
støjdæmpes, fortæller Karsten Skytteløv, indehaver af
LYDAC AKUSTIK.
Han henviser til videnskabens
beviser for, at støj på arbejdspladsen rent faktisk kan gøre

de ansatte syge og nedsætte
deres levealder væsentligt.
SILENT DECO
LYDAC AKUSTIK nedsætter
i forvejen støjen i eksempelvis
børnehaver og skoler. Firmaet
har i årevis arbejdet tæt sammen med blandt andre BSTcentrene. Nu står Karsten
Skytteløv klar med SILENT
DECO, der med elegante og
lyddæmpende plader med
kunstneriske motiver passer
perfekt ind i store kontorlandskaber – eller måske det moderne hjem med store samtalekøkkener og tilhørende stuer.
SILENT DECO’s lydabsorberende plader er svanemærket
og godkendt af Astma- og Allergiforbundet. Det sikrer godt
indeklima – også for astmatikere og allergikere.
Parcelhus
- Jeg har netop været en tur
på Tåsinge for at støjdæmpe
et moderne hus. Det koster
18.000 kr. i det pågældende
tilfælde – væsentligt billigere
end eksempelvis at montere
et nyt loft, forklarer Karsten
Skytteløv.
Bagenkop Kro, 3F Sydfyn og
det internationale firma Leroy-Somer Danmark på Hollufgård er aktuelle eksempler
på vellykkede støjdæmpende
tiltag. Alle steder har medarbejderne fået et markant mere
behageligt arbejdsmiljø efter
LYDAC AKUSTIK’s besøg.

tes arbejdsmiljø på den pågældende fabrik, tilføjer Karsten
Skytteløv.
Han er tidligere trælastdirektør. Nu samarbejder han som
selvstændig med eksterne
montører og producenter og leverer støjmåling og rådgivning
ude hos kunderne i forbindelse
med LYDAC AKUSTIKs lyddæmpende tilstedeværelse.

Fabrikslokaler
Karsten Skytteløv har netop
fået en ny stor ordre ind på
støjdæmpning af et stort produktions- og fabriksanlæg på
Østfyn. Nu er han i fuld gang
med at forberede arbejdet, der
udføres på fabrikken i løbet af
den kommende sommerferie.
- Til stor fordel for de ansat-

LYDAC AKUSTIK · Egholmvænget 3 · 5610 Assens
Telefon 66 11 64 30 · www.lydac.dk · lydac@lydac.dk

silentdeco
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Spar tid og penge ved drift stop

Anlægsgartner Brdr. Pedersen I/S

Fremstilling af el-dokumentation

Nyanlæg · Flisearbejde · Fræsning · Sprøjtning · Kloakering

Konstruktion af el-styringer og kontroltavler

Skaboeshusevej 31 · 5800 Nyborg
Tlf. 20 13 00 73 · automatic-design.dk
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Lerbjergvej 9 · 5610 Assens
Tlf. 64 71 33 29
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Tandprotese Klinikken

Klinisk Tandteknikker
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Joan Dideriksen

Valdemarsgade 40
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 09 77

Skippergade 3
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 11 16
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Vores speciale er ombygning og renovering af badeværelser.
Vi laver opmåling og kommer med indretningsforslag - samt
styrer arbejdet fra start til slut.
Gratis udlån af toiletvogn i byggeperioden.

sammen kan vi gøre din drøm til virkelighed...
- som murermester garanterer jeg
for kvaliteten!

Malerfirmaet Kulavig
Østergade 89
5610 Assens

Tlf. 64 71 18 72

Frøbjergvej 63 . 5560 Aarup . tlf. 6445 1009
email@ulskov.dk . www.ulskov.dk
m u r e r tøm r e r m a l e r e n t r e pr e nør
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Fyns Bogholderi
Service
Virksomheden
startede 1. ju
ni i år, men
har en bred
referenceramme i bogholderibranchen,
idet indehaver
Max Hansen kan trække på adskillige års erfaring som ansat i
sin svigermor Susanne Nielsens
firma Svanninge Bogholderiservice
”Fyns Bogholderi Service er et
rullende bogholderi forstået på
den måde, at opgaverne både
kan løses ude hos kunden med
brug af dennes regnskabssystem og hjemmefra”, fortæller
Max Hansen.
”Vi servicerer en bredt sammensat kundekreds, der spænder fra
kunstnere og enkeltmandsfirmaer til små og mellemstore virksomheder i alle brancher. Fyns

Massage og terapi
mod skader

Bogholderi Service varetager
alle former bogholderi og regnskabsopgaver såvel ugentligt
som månedligt og på årsbasis.
Fællesnævneren hedder kvalitet
på kundens præmisser. Vi står
for tæt kundekontakt, individuel
rådgivning og professionel assistance. Fyns Bogholderi Service
omdanner viden til værdi og bilag til fakta – altid med afsæt i
den enkelte kundes behov. Kontakt os og få mere at vide om de
mange spændende muligheder
på regnskabsområdet. Vi besøger gerne din virksomhed for et
uforbindende møde.”

Fyns Bogholderi Service
Nørregade 46 · Bred · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 60 13 71 77
maxhhansen@hotmail.com og manettex@forum.dk

Safe N Sound behandler muskelsmerter og tilbyder afslapningsmassage, terapi mod
idrætsskader, smertebehandling og kostvejledning
Alle mennesker kan have glæde af fysiurgisk massage, der
effektivt og målrettet løsner
spændte og ømme muskler i
nakke, skuldre og ryg. Også
egentlig afslapningsmassage
for bedre velvære tilbydes af
Safe N Sound og firmaets indehaver Eva Mosberg, uddannet lægeeksamineret massør
og idrætsskadeterapeut.

Ved terapi mod idrætsskader
benytter Safe N Sound særlige tests, der undersøger og
diagnostiserer idrætsskader
og skader i bevægeapperatet.
Herefter gives egentlig målrettet behandling – og eventuel professionel vejledning i
genoptræning efter skader.
Mulighed for firmaaftaler med
behandling hos firmaet eller
Safe N Sound, der også giver
foredrag om kost og motion.
Eva Mosberg er sportsudøver,
har blandt andet løbet halvmaraton og deltaget i Fjällräven Polar Race.
Hun er også massør for Årups
1. hold i herrefodbold, der lige
er rykket op i Danmarksserien.

Tobovej 31 · 5690 Tommerup · Telefon 60 14 23 34
www.safe-n-sound.dk · info@safe-n-sound.dk

Fokus og forandring
YAMKA ved Lisbeth
Fønss, hjælper virksomheder med at løse
problemer i forhold
til medarbejdere – så
eventuelle sygemeldinger minimeres.
- Der skal ikke så meget mere
til end et par samtaler med en
medarbejder, før vi løsner op
for problemet, og folk eventuelt får afklaret deres situation, forklarer Lisbeth Fønss.
Større flow
Som coach, kursusarrangør,
uddannet socialrådgiver og
indehaver af YAMKA har hun
god erfaring i at skabe større
flow hos medarbejderen - i forhold til blandt andet gennemslagskraft, dynamik, selvtillid og forandringsprocesser.
Større flow der fremmer posi-

tive forandringer og ny energi
i virksomheders hverdag.
- Det handler også om at udnytte de ansattes ressourcer
meget bedre. Om at øge fokus, trivsel, samarbejde og
livsglæde, fortsætter Lisbeth
Fønss.
Forbillede
Hun nævner et konkret eksempel fra et firma, hvor tre
højtspecialiserede faggrupper
havde svært ved at arbejde
optimalt sammen – selv efter

fem konsulentfirmaers besøg.
- Der skete først for alvor noget, da jeg havde fået en mellemleder til at acceptere faggruppernes forskelligheder.
Den grundlæggende forandring begyndte, da mellemlederen selv påtog sig rollen som
forbillede for en forandring,
tilføjer YAMKA’s indehaver.
Erhvervstilbud
YAMKA’s erhvervstilbud dækker blandt andet undervisning
i, og arbejde med, kommuni-

kation, kurser i arbejdsglæde,
samarbejde og omstillingsevne,
individuelle forløb og supervision. Og konkret hjælp til den
enkelte medarbejder, både i personlige og faglige forhold.
Det sker også i form af korte
og længerevarende forløb med
udvalgte målgrupper. Alle forløb tilrettelægges individuelt
på baggrund af virksomhedens
ønsker og behov. Udgangspunkt
er altid virksomhedens og de
ansattes position – her og nu.

Den rette investering i dig selv
-giver gode afkast resten af livet.







Kurser og coaching for virksomheder og private.Kontakt: Lisbeth Fønss Tlf: 60 77 51 64

YAMKA · Bredgade 2A · 5492 Vissenbjerg · Telefon 60 77 51 64 · www.yamka.dk · life@yamka.dk
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Flere fester i Avnslev
Forsamlingshus
Folk har virkelig fået
øje på Avnslev Forsamlingshus og søskendeparret Jonna og Peter
Hansens talenter med
hensyn til at stable et
personligt festarrangement med god mad
og drikke på benene
i hyggelige og stemningsfulde omgivelser
»Vi står i den heldige situation,
at vores kunder anbefaler os
på kryds og tværs til familie,
venner, kolleger og bekendte«,
fortæller en glad og travl Jonna Hansen. »Det er vi utroligt

glade for og stolte over, da den
form for reklame er den bedste,
man overhovedet kan forestille
sig.«
Alt til festen ud af huset
»En nyhed på vores repertoire
er udlejning af borde, stole, service og glas m.m. ud af huset
– både med og uden levering
af mad og drikke. Hvad arrangementstyper og kapacitet
angår, spænder vi fra 6 personers familiemiddage, hvor folk
selv afhenter deres bestilling,
til kæmpearrangementer af
enhver slags. I forbindelse med
Ørbæk Marked leverede vi
mad og bestik til det store festtelt, hvor der var dækket op til
600 personer. Et godt eksempel
på et stort udlejningsarrangement er et kæmpe bryllup, der
løber af stabelen i september

med deltagelse af mellem 500
og 700 mennesker.«
Vinsmagning i september
»En populær årligt tilbagevendende begivenhed er vinsmagningsarrangementet, der
finder sted den første onsdag i
september. Arrangementet af-

holdes i samarbejde med Kjær
& Sommerfeldt, der er vores
faste leverandør på vinområdet. Både i forbindelse med
vinsmagningen og de øvrige
aktiviteter i forsamlingshuset
kan kunderne købe de gode
vine fra Kjær & Sommerfeldt
med hjem.«

Skovgyden 1 · Avnslev · 5800 Nyborg · Tlf 65 36 13 50 · www.avnslev-diner.dk · diner@avnslev-diner.dk

– løsninger til bedre kontormiljøer...

l
l
l

Autoreklamer
Facadeskilte
Storformatsprint

multi syncron kontorstol

Flere varianter, priser fra kr. 3347,00 + moms

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

Ny ultrahøjtryksspuler kan
skyde beton i stykker
FV Sandblæsning ApS
har investeret i nyt udstyr til blandt andet at
spule beton og fjerne
kørestriber på vejbanen
Før i tiden måtte man bruge
tryklufthamre for at fjerne
gammel beton fra for eksempel
vejbaner, men i dag kan man
ved hjælp af en kraftig højtryksspuler skyde betonen i stykker,
- Vi anskaffede den ny spuler i
august sidste år og har nu haft
et halvt års tid til at afprøve
den, fortæller ejeren af FV
Sandblæsning ApS Flemming
Vilhelmsen. – Den er fantastisk
til at fjerne kørestriber, til at
bortspule skader i beton samt
rugøring af beton, som man efterfølgende kan støbe ovenpå.
Trykket i slangen er 25 kg., så

der skal lægges kræfter i, når
man spuler med den nye maskine!
FV Sandblæsning ApS råder
desuden over to lastbiler som
er opbygget til at foretage sandblæsning af huse, broer og store
bygninger.
Firmaet foretager blandt andet vådsandblæsning, hvor der,
som navnet antyder, tilsættes
vand, hvilket minimerer støvgener samt lavtryksblæsnings,
der nærmest er det samme som
vådsandblæsning, men typisk

med andre blæsemidler end
sand for at beskytte facaden.
Til fjernelse af løstsiddende
maling og algebelægninger på
beton og murværk bruger firmaet hedvandsrensning, som
er meget varmt vand tilsat højt
tryk. Firmaet foretager også
kemiske rensninger af facader.
Sidstnævne metode benyttes
særligt på teglstensfacader,
som er tilsmudsede af bilos og
andet snavs og hvor teglstenene
ønskes bevaret.
- Vi har blandt andet kemisk

afrenset facaderne på forretningen Neye samt Retsbygningen i Svendborg. Når man
renser murstenene af og ikke
efterfølgende pudser facaden,
er huset stort set vedligeholdelsesfrit i de næste 40 – 50 år.
Derimod kræver efterfølgende
oppudsning af facader jævnlig
vedligeholdelse, forklarer Flemming Vilhelmsen fra FV sandblæsning ApS, der beskæftiger
endnu en mand.
– De næste otte måneder er der
bogstaveligt tryk på forretningen og i de perioder hyrer vi
ekstra mandskab, siger Flemming Vilhelmsen.
FV sandblæsning ApS
Stenbankevej 2
5771 Stenstrup
Tlf. 20 19 47 51

· Kunne du tænke dig ØGET OMSÆTNING
· Kunne du bruge FLERE KUNDER
· Skal du have trimet dit regnskab
Så bestil et gratis servicetjek af din virksomhed
Ring til Jørn Vistisen og bestil tid på
Tlf. 2175 4712 eller jvregnskab@forum.dk

Autoriseret bekæmpelse af alle former for skadedyr
Stor erfaring indenfor erhvervs og private kunder
Kører på Fyn og Trekantområdet
Kontakt og bliv overrasket over service og pris

Skadedyrservice · Tlf. 26 68 88 61

Tlf. 65 95 20 65

Speciel fremstilling og slibning af værktøjer

www.ztools.dk
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AlarmCompagniet ApS
Tlf.: 70 70 70 25

VI LAVER DINE ELINSTALLATIONER
Vi løser større og mindre installations- og konstruktionsopgaver
i nybyggeri og renovering for erhvervsvirksomheder, landbrug og
private.
Vi kan altid beregne uforpligtende tilbud og du kan bestille, hvad
der passer til dine ønsker og behov.
Du kan nu booke opgaver via vores website. Vi tjekker løbende
vores mail og vender tilbage med hurtig hjælp. Du er også altid
velkommen til at ringe til os på 6471 1414
Aut. El-installatør John Pedersen A/S
Melvej 8 · DK-5610 Assens
Tlf. 6471 1414
sa@jp-assens.dk
www.jp-assens.dk

Vestfyn har fået en ny partner indenfor alarmsystemer
Det nyoprettede AlarmCompagniet, der er beliggende på Melvej 8 i Assens, kan tilbyde
alarmer til såvel private, som til offentlige bygninger og erhverv. Ingen opgave er for stor
eller for lille. ”Spadestikket” til AlarmCompagniet ApS blev taget, da fire lokale el-installatører så potentialet i, at kunne tilbyde alarmer til deres kunder.
AlarmCompagniet kan tilbyde:
• Tyverialarmer til både private og erhverv
• Videoovervågning
• Adgangskontrol

• Mekanisk sikring
• Overvågning af tekniske alarmer, m.m.
• Tilslutning til kontrolcentral

AlarmCompagniet kan som nævnt ovenfor, tilbyde kunden at blive tilkoblet kontrolcentral.
At være tilkoblet en kontrolcentral, giver en øget sikkerhed ved indbrud. Ved en alarm vil
alarmen gå til kontrolcentralen, hvor man kan de se, hvilken type alarm der er udløst.
AlarmCompagniet glæder sig til at kunne servicere kommende kunder.
Ring og få et uforpligtende tilbud
Derfor, hvis huset, sommerhuset, virksomheden, skolen, institutionen, osv. skal sikres,
kameraovervåges, og lignende, kontakt da AlarmCompagniet ApS på 70 70 70 25 eller
søg oplysninger på www.alarmcompagniet.dk
På AlarmCompagniet ApS’ vegne:
Årup El-service, H.J. Elmbo ApS, John Pedersen A/S, EL-FLEX ApS

Alle former for el-installationer/el-arbejde

Private
Landbrug
Industri
EDB
Telefoncentral
Renovering
Rådgivning

EL-FLEX

- din fleksible el-installatør
Glamsbjerg
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www.el-flex.dk
TELEFON 64 72 17 01

Dinitrol og Würth
plejer bilen
Vestfyns Undervogns
Center leverer stærk
rustbeskyttelse og
komplet pleje til bil,
mc og campingvogn.
Topkvalitet der holder år efter år. Dét handler det om hos
Vestfyns Undervogns Center,
der med Dinitrol rustbeskyttelse og, fra 1. maj i år, Würth
bilpleje leverer knap 40 års erfaring. Kompromisløs kvalitet
vægtes før pris sammen med
solid kundeservice og levering
til aftalt tid.
Stenslag
- Når vi tager os af kundernes
biler, og herunder reparerer
stenslag, tilbyder vi samtidigt
billeje til lav pris, forklarer Thomas Andreasen, Vestfyns Undervogns Center.

Vestfyns Undervogns Center
Smedevænget 2 · 5560 Aarup
Telefon 64 43 18 01
www.vestfynsundervognscenter.dk
Info@vestfynsundervognscenter.dk

med en tilstandsrapport med
foto, så kunden kender tilstanden på bilen.

Dinitrol rustbeskyttelsen er
meget grundig og inkluderer
eventuelt montering eller udskiftning af inderskærme fra
stof til plast. Gratis rusttjek og
gratis skift fra sommer- til vinterdæk eller omvendt, ved køb
af rustbeskyttelse, hører med
til den gode service, hvor Vestfyns Undervogns Center også er
specialist i ældre køretøjer.
Rustbeskyttelsen foregår meget grundigt. Inderskærme,
bundplader og hjul med videre
afmonteres, så arbejdet kan
laves ordentligt. Alt fotodokumenteres til kunden sammen

Würth bilpleje
Klargøringscenteret tilbyder
Würth bilpleje i form af polering og vandslibning af ridser
– og tilsvarende af ridsede eller
matte lygter og ruder på eksempelvis campingvogne.
Rens af interiør og kabine, klargøring til salg samt udbedring
af malerskader, flyverust og
stenslag er andre muligheder
sammen med NANO-behandling af ruder, der begrænser
brug af vinduesvisker.
- Ring med netop dit ønske og
lad os vise, at vi leverer kvalitet og god kundeservice, tilføjer
Thomas Andreasen.

Landrover Klubben. Undervognscentret er samtidigt tilsluttet Danmarks skrappeste
kontrolordning ved Teknologisk
Institut. Kontrollen indebærer,
at der årligt tages stikprøver hos
Vestfyns Undervogns Center.
Teknologisk Institut udvælger eksempelvis seks biler der
kontrolleres, efter at bilerne er
rustbeskyttet på centret. Kontrollen på hver enkelt bil består
af op til 42 punkter, der tjekkes
for blandt andet korrekt afmontering af inderskærme, rigtig
mængde rustbeskyttelse og så
videre.

Skrap kontrol
Vestfyns Undervogns Center samarbejder med FDM og

Ford Service oplevelsen - nu med PrisSikring
.....forvent mere
Din bil ...men vores baby
PRIS

Original service

PRIS

Originale reservedele

PRIS

Original kvalitet

SIKRING

SIKRING

SIKRING

Skadescenter
med gratis lånebil
person- og varebil
op til 3.500 kg.
Stort lager af
fabriksnye Ford
til omgående
levering.

PRIS

FordService

SIKRING

Feel the difference

* Prissikring hos Ford forudsætterr at: Tilbudett ikke
ikk
ik
ke er over 3 uger
ug gammelt. At tilbudet er
indhentet fra et værksted der ligger max 20 km fra dit Ford værksted. Tilbudet skal lyde
på det samme stykke arbejde og ved brug af originale Ford reservedele.

Se mere på
www.bilhusetthybo.dk
Bredgade 74 | 5492 Vissenbjerg | tlf. 6447 1165
Åbent hver

Åbningstider:
Mandag-onsdag 7.30 - 16.00
Torsdag
7.30 - 15.30
Fredag
7.30 - 14.30

Vi
servicerer
din Ford
bedst og
billigst.
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Svendborggenser og
Fitnesspioner
– vil skabe
svendborgensernes
”tredje sted”...
Første juni 2010 blev der skrevet
lokal fitnesshistorie i Svendborg,
idet Lars Christoffersen - efter
nogle år væk fra branchen - igen
kunne kalde sig fitnesscenterindehaver med åbningen af sundhedscentret i Vestergade 42.
Lars Christoffersen åbnede sit
første fitnesscenter i Svendborg i
1997 og gjorde hurtigt sit center
bemærket langt udover Svendborgs bygrænse. Det helt særlige ved FinForm i Svendborg var
stedets atmosfære og dedikation
til Lars’ forretningsfilosofi, der
har som altoverskyggende mål
at gøre centret til de lokale borgeres ”tredje sted” – efter hjemmet og arbejdspladsen.
FinForm i Svendborg voksede
i løbet af få år til at blive et re-

lativt stort center med et stort
trænings- og holdudbud, men
på grund af den grundlæggende
filosofi forblev centret meget
stærkt forankret hos lokalbefolkningen som byens foretrukne træningssted.
I 2005 solgte Lars Christoffersen
FinForm i Svendborg til Fitnessdk og blev derefter ansat som regionschef i samme koncern.
At Lars’ hjerte dog altid har banket for den direkte kontakt til de
lokale medlemmer og den nærværende, kompetente service,
som findes i et veldrevet lokalt
ejet center, er der ingen tvivl om,
og denne passion blev derfor igen
til virkelighed for få uger siden.
Hos Dansk Fitness, der er en
kæde af lokalt ejede sundhedscentre, har Lars fundet en
ramme og et samarbejde, som i
stort omfang bygger på og promoverer de værdier, der i sin tid

gjorde FinForm i Svendborg til
byens hyggeligste og mest kvalitetsbevidste center. I et Dansk
Fitness-center skal der - ifølge
kædens grundlæggende værdier - være hyggeligt og trygt at
træne, og centrets medlemmer
skal behandles som ”gæster af
huset” via exceptionel nærværende, kompetent service.
Disse serviceløfter til de lokale
medlemmer i Svendborg realiseres nu med Lars Christoffersen i

spidsen, og svendborgenserne vil
dermed snarligt kunne mærke
på egen krop, at byen har fået sit
lokale trænings- og sundhedscenter igen – og dette i en topoptimeret udgave!
Mange venlige hilsner
Dansk Fitness Sundhedscenter i
Svendborg
svendborg@danskfitness.dk
lars@danskfitness.dk

Profil-Beklædning
- til alle formål

Skilte
Folie tekster

tarup

Digitale printopgaver
Storformat print

Få et tilbud på kvalitetstryk
-tryk der holder..

Laminering
Visitkort
Erhvervsbeklædning
Profil-tryk

Stærmosegårdsvej 14 5230 Odense M
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Tlf. 66 15 42 14

E-mail: erhverv@chrisholm.dk

www.chrisholm.dk

Alt under et tag
Siden Søren Jespersen i februar 2008
overtog Ørbæk Auto& Lastvognsservice,
har det østfynske
bil-hus oplevet en god
vækst. I dag kan den
alsidige virksomhed
stort set tilbyde alt
under et tag
»Som noget relativt nyt har vi
fået D-autorisation fra Teknologisk Institut til eftersyn og

Altid frisk
med et godt
tilbud

arbejde med specialudstyr som
fartskrivere og hastighedsbegrænsere til lastbiler«, fortæller indehaver Søren Jespersen.
»Vores dygtige personale på syv
mekanikere og tre lærlinge har
også mulighed for at service
lifte, kraner og personløftere.«
Stor spændvidde og godt
flow i arbejdet
»Som
Automesterværksted
yder vi service og reparation på
alle bilmærker, og alt det elektroniske testudstyr er af nyeste
dato. Rent fagligt holder mekanikerne sig løbende opdaterede
gennem diverse efteruddan-

Ørbæk Auto- & Lastvognsservice
Tjørnevej 4 B · 5853 Ørbæk · Tlf. 65 33 16 16
info@oals.dk . www.oals.dk

nelseskurser. Vi er et landsbyværksted og lægger stor vægt
på, at vores kompetencer er all
round. Vores store spændvidde
speeder processerne op og giver
et godt flow i arbejdet, og det er
en stor fordel – både for os selv
og for kunderne. Vi har hver
vores specialer og tilpasser os
hinanden. Det giver et godt arbejdsklima. Et par af mekanikerne har 25 års anciennitet.«
Døgnservice til faste
erhvervskunder
»Kundekredsen, der fordeler
sig ligeligt mellem private,
erhvervskunder og offentlige

institutioner, er hovedsageligt
lokalt baseret. Omkring længevarende værkstedsforløb tilbyder vi lånebiler, og det har
medført, at enkelte kunder finder herud fra Odense. I kraft af
et fornuftigt prisniveau kan vi
også prale af faste kunder fra
hovedstadsområdet med tilknytning til Ørbæk. Vi er konkurrencedygtige – både med
hensyn til pris og kvalitet - og
for de faste erhvervskunder er
der døgnservice.«

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
Vi tilbyder alle former for turist- og bestillingskørsel – udflugtsture – firmaudflugter
– kørsel til messer og udstillinger – weekendture – ferieture – kørsel for skoler og
institutioner – 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!
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
29

Regnskabs- og administrationsservice
Mange virksomheder i dag vælger at outsource hele, eller del af deres administrative opgaver.
Det kan der være mange gode grunde til. Det kan være omkostningshensyn, det kan være de føler de bruger for mange
resourser på at administrere i stedet for at bruge energi på at udvikle deres virksomheder o.s.v.
Kene har i mere end 15 år specialiseret sig i at løse de mangeartede opgaver virksomhederne dagligt »bokser rundt
med«. Hos os kan virksomhederne »plukke« præcis den ydelse som de måtte ønske.
Som eksempler kan nævnes kunder, hvor vi alene fakturerer og følger op på debitorindbetalinger, kunder hvor vi 4 gange
om året laver deres momsregnskab, kunder hvor vi alene kører løn for, kunder hvor vi »kører« hele deres administration
med bl.a. kreditorstyring/betalinger, kunder
der ønsker hjælp til udfærdigelse af budgetter,
strategiplaner, handlingsplaner, krisehjælp og
meget mere.
Ring til os for en uforpligtende samtale eller
send en e-mail, så vil vi kontakte dig. Det kan
vise sig at være en af de bedste investeringer
du længe har foretaget.
Kene Erhvervsservice
Telefon 70 20 24 65
post@kene.dk

www.kene.dk
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Telefon 70 20 24 65

Strålende flot
beskyttelse af bilen
Ziebart TidyCar Odense og Svendborg leverer førsteklasses rensning, polering og
beskyttelse af nye og brugte biler, der ligefrem øger køretøjernes værdi
Ziebart TidyCar stammer fra
den amerikanske bilbyen Detroit. Den danske kædeafdeling
står ikke tilbage for ”Guds eget
landet”, når det handler om
fornuftig forkælelse af bilen.
Hos Ziebart TidyCar Odense
og Svendborg bliver lakken poleret og effektivt beskyttet med
Diamond Gloss eller Protect-AShine lakforsegling.
Indvendigt renses interiøret
med en antibakteriel behandling, inklusiv en beskyttende
imprægnering.
Gnister fra sneplove
- Den lange vinter var hård ved
bilerne. Vi hører fra bilister, at
gnister fra sneplovenes ridser
på asfalten sætter sig hårdt
fast på bilernes lak. Det føles
faktisk som sandpapir og ligner rustpletter, som bilisterne
ikke selv kan tage af. Det kan
vi heldigvis, forklarer Finn
Rasmussen fra Ziebart TidyCar Odense og Svendborg.
De mange saltpytter på vintervejene er heldigvis også væk.
Nu trænger bilerne derfor til
en ordentlig omgang kærlig
pleje – også beskyttelse mod
sommerens forhåbentligt lange
soltid. Her er særligt hvide og
røde biler udsatte for falmet
lakglans.
Smart Repair
De seneste knap 20 år har Ziebart TidyCar haft afdeling som
nabo til SMC på Middelfartvej i
Odense V.
- Vi har et utroligt godt samarbejde med SMC, hvor kunderne
eksempelvis får en lakforseg-

Ziebart TidyCar
Middelfartvej 50
5200 Odense V
Tlf. 66 12 27 00
odense@tidycar.dk
www.tidycardk.dk

ling ved køb af nye eller brugt
bil, fortsætter Finn Rasmussen.
Har bilen fået en mindre pskade, måske efter lidt for nærgående kontakt med en bildør
eller anden genstand, forsvinder ærgelsen også hos Ziebart
TidyCar – til en meget favorabel pris.
I dag behøver mindre lakskader eller buler dermed ikke at
udløse en omlakering af hele
bildøren eller skærmen.
- Vi har det rigtige specialværktøj til at rette bulerne op. Og så
maler og pudser vi skaden væk,
så det er umuligt at se, at bilen
har været skadet, tilføjer Finn
Rasmussen.
Ridsefri bilvask
Afdelingen på Odensevej i
Odense tager også imod kunderne med en særdeles effektiv men skånsom førsteklasses
Kärcher bilvask. Her glemmer
bilister alt om ridser i lakken
ved hyppig bilvask – for maskinen leverer flot bilvask med
ridsefri vaskebørster.
Vasken er åben hverdage
fra kl. 7 til 17.30, lørdag fra
kl. 10 til 13 - med TidyCar
bemanding(dog lukket lørdag
i skolernes sommerferie) samt
søndag kl. 11 – 16. Kunder her
har også adgang til en topmoderne højtryksrenser.
God investering
Når bilister lader deres biler
behandle hos Ziebart TidyCar
Odense og Svendborg, får de op
til ekstra 10.000 til 15.000 kr.
ved senere salg af bilen.

Ziebart TidyCar
Odensevej 101
5260 Odense S
Tlf. 66 12 27 00
odense@tidycar.dk
www.tidycardk.dk

Ziebart TidyCar
Grønnemosevej 10
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 01 01
svendborg@tidycar.dk
www.tidycardk.dk
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Skallebølle Slagtehus tilbyder:

Skallebølle Kødkvæg
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 sommerperioden lever dyrene af saftigt kløvergræs. I vinterperioden fodres med

-fordi vi taler om mad
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 skyldes 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.

Kødpakker:

Kødpakke 1:

Kødpakke 2:

Kødpakke 3:

Kødpakke 4:

Du har mulighed for at
købe kødpakke 1, 2, 3
eller 4 af KØDKVÆG
(ca. 25-28 kg) af høj kvalitet svarende til 1/8 dyr.
Kreaturet slagtes og kød
kroppen hænger til modning 16 dage på vores slagtehus i Skallbølle, hvorefter kødet grov parteres,
pakkes med etikette og er
klar til afhentning.

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).

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).

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/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).

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)

Prisen er pr. kg
incl. moms.

75.00

Gode råd:
Et par gode råd, så får du det bedste 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 indfrysning. Hvis der er tid, så form hakkekødet som bøffer og pak dem to
og to, inden de kommer i fryseren.
Det tager lidt tid, men er mere
fleksibelt ved optøning.

Hjemmeslagtning:

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

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.

Skallebølle
Slagtehus
· Odensevej
153 · 5492 Vissenbjerg
· Tlf. 6596
8037 · www.skallebølleslagter.dk
Skallebølle
Slagtehus
• Odensevje
153 • 5492
Vissenbjerg
• Tlf. 6596 8037

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

Secura lægger tågeslør
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
Tyverialarm er svaret. Men
ikke hvilken som helst alarm.
Den skal være nem at betjene
med integration af f. eks adgangskontrol og kunne sammenkobles med andre alarmer,
f. eks en røgalarm.
- En professionel tyverialarm
kan sætte en tågesikring i
gang, som fylder rummet med
kraftig tåge i løbet af få sekunder, der forhindrer tyvene i at
få noget med sig. Imens sender
tyverialarmen besked til vores
kontrolcentral, her behandler
personalet alarmmeddelelserne og vil i mange tilfælde omgående kontakte politiet, fortæller alarmtekniker og den
ene af indehaverne af Secura,
Christian Skov Nielsen.
Se tyven i øjnene
Identifikation af hærværksmænd og tyve er blevet nemmere med videoovervågning.
– Du kan bogstaveligt se tyvene i øjnene, fortæller Secura’s
medindehaver Kent Løvschall
Jørgensen, som oplyser, at
firmaet også installerer avancerede videoovervågningssystemer med grafiske brugerflader.
– Overvågningen har stor præ
ventiv virkning og hjælper politiet 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 overføres
mere end 70% af alle firmaets
alarmtransmissioner via IP og
med fjernservice er hjælpen altid lige i nærheden.
– Secura levere formentlig
markedets bedste åbne brandsystem, fra tyske Esser. Vi har
netop installeret et sådant
brandalarm system i den nybyggede institution Tornhuset
i Tommerup. Tornhuset bliver 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 installere alarmer, de sørger for at
brugerne bliver holdt orienteret om betjening og funktioner.
– Vi gør meget ud af, at alle
medarbejdere kan håndtere og
føler sig trygge ved systemerne, fortæller Kent, og fortæller
at det jo ikke nytter noget, at
der er en brandalarm på en institution, hvis personalet ikke
ved hvordan den skal håndteres.
– Derfor tilbyder vi altid løbende 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

Afd vest Æblehaven 57 · 5560 Aarup · Afd øst Vestergade 1 · 5540 Ullerslev · Tlf. 70 100 919 · secura@secura.dk · www.secura.dk
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Udviklingspark Lindholm
inspirerende kontorfællesskab i Nyborg
·

Fokus på vækst og udvikling
Gratis sparring med
professionelle erhvervsfolk

Alle tekniske faciliteter
og bredbånd er til stede
Masser af gratis parkeringspladser

Fokus på et godt socialt dynamisk miljø

Gratis undervisnings- og mødelokaler

Kontorer i 3 forskellige størrelser

Flotte fysiske rammer – ude og inde

Udviklingspark Lindholm
Lindholm Havnevej 29 · 5800 Nyborg
65 31 00 69 · upl@uplindholm.dk
www.uplindholm.dk

Persontransport

Hoteller

Med vores mangeårige erfaring, rutinerede
chauffører og høje komfort i moderne
busser sikrer du, at dit næste transportarrangement bliver mere end bare transport.
Vi er også specialister i kørsel med liftbus
og transport af grupper, der stiller specielle
krav i forhold til gruppers sammensætning
og chaufførens formåen.

Har du brug for overnatning
på hotel i Danmark eller i 		
Europa, hjælper vi gerne med
det også. Vi har en række 		
kontakter i større byer i
Europa, som du kan få
fordel af.
Kontakt os og hør mere.

www.nyborg-rejser.dk
Individuel Rejser/Udflugter

Agentur

Vi inviterer dig til at opleve natur og kultur
i vores eget dejlige Danmark. På endagsudflugter med egne busser kan du bl. a.
opleve revy, shows, teater, koncerter og
sportsarrangementer. Vi arrangerer også
flere dages rejser i ind- og udland, hvor du
er velkommen til at være med. Hold dig
opdateret via vores hjemmeside eller kontakt os og hør nærmere.

Vi formidler sommer
husudlejning i indog udland, dansk
kroferie samt
pakketure for udvalgte færge- og
bus selskaber.
Kontakt os og
hør nærmere.

Nyborg Rejser er et helt igennem dansk selskab, der har drevet rejsebureauvirksomhed siden grundlæggelsen i 1948. Vores erfaring og store krav til kvalitet og sikkerhed er din garanti for en god oplevelse når du
rejser med os. Vi arrangerer for grupper og individuelle i ind- og udland og events for private og virksomheder. Derudover arrangere vi persontransport for private virksomheder, kommuner og institutioner. Vores
chauffører er rutinerede og veluddannede, og busserne er komfortabelt indrettede efter moderne standard.

ION
R EC E P T
l. 13-17
25. juni k

Nyborg Rejser modtog som en af de første indenfor persontransport i oktober 1994 et ISO-9001 certifikat
som bevis på vores internationale kvalitetsniveau. Det sikrer dig en ensartet og altid opdateret kvalitet. Vi
arbejder altid efter kvalitetsparametrene sikkerhed, tillid og troværdighed.
Nyborg Rejser er et dansk rejsebureau med et bredt udvalg af rejser, ferier, weekendophold, transport og
agentur for private og virksomheder. Lad os hjælpe dig på vej med dit næste arrangement.

Vi er flyttet i nye lokaler til Nymarksvej 61
– Kom til reception 25. juni kl. 13 og få en attraktiv aftale for dit næste arrangement med Nyborg Rejser.
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Nyborg Rejser A/S · Nymarksvej 61
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 13 69
nyborg@nyborg-rejser.dk

www.nyborg-rejser.dk

Værktøj slibes og sælges
Fast pris
- Vi tilbyder blandt andet at
hente, slibe og efterfølgende levere kundernes værktøj til fast
aftalte priser. Uden ubehagelige
overraskelser i form af ekstra
omkostninger. Vi leverer også
gerne nyt værktøj, når det gamle skal udskiftes, forklarer Dennis Tubæk, indehaver af Tubæk
Slibe- & Værktøjscenter.
Service- og salgsvirksomheden
fremstiller og leverer alle typer
værktøj, både standard og kundetilpasset.
- Henvend Dem trygt for yderligere information om vores
totalkoncept. Vi giver gerne et
uforpligtende løsningsforslag
på netop Deres værktøjsbehov,
fortsætter Dennis Tubæk.

Tubæk Slibe- & Værktøjscenter henter og
bringer værktøj til fast
pris. Et totalkoncept,
der minimerer behovet
for intern styring af
værktøj hos kunden.
Syd- og Sønderjylland fra
Horsens og sydpå samt Fyn
er primært arbejdsområde for
Tubæk Slibe- & Værktøjscenter, der leverer kompetent og
kvalitetsbevidst service til attraktive priser.

Tubæk Slibe
& Værktøjscenter ApS
Fåborgvej 96
5620 Glamsbjerg
Tlf. 66 18 12 45 · 20 33 12 45
tubaek@tubaek.dk
www.tubaek.dk

Alle former
Tubæk Slibe- & Værktøjscenter genopsliber alle former for
klinger og værktøj. Blandt andet rundsavklinger, knive og
maskinsakse samt rundknive
til papir og gummi.

Tubæk Slibe- & Værktøjscenter sælger som nævnt også alle
former for værktøj og savklinger til stort alle materialer.
Nævnte værktøjer er blandt
andet: CMT savklinger – fræseværktøj, FREZITE fræseværktøj, AKE savklinger,
KADUR høvlejern HSS+HM,
KAMADUR planskæreknive
– trimmerknive – skærelister
– papirbor – rundknive, KRESO maskinknive – papirknive,
KENDU HM fræser, LATZ
HSS og HM bor, SLK produktionstappe – gevindfræser, DIEFFE rundsavklinger,
WELL-CUT båndsavklinger,
BLUE-MOL hulsave og hulsavsæt, SAIT slibematerialer
og meget mere.
Vendeplatter, herunder alle
former for platter, skær og
knive til fræseværktøj, samt
diamantværktøj, også salg og
genopslibning af diaværktøj
fra tysk producent, leveres ligeledes.

Fra idé til virkelighed
Idé & Tryk FYN i
Glamsbjerg hjælper
virksomheder med alt
i reklame, design og
tryk
Inden længe får de vestfynske
virksomheder en brochure ind
ad døren fra trykkerivirksomheden Idé & Tryk FYN ApS.
– Det er en appetitvækker for
at vise, hvad vi kan, fortæller

virksomhedens direktør Lone
Storgaard. – Vores spidskompetence er trykkeriet, men vi
er også knaldgode til reklame
og design af blandt andet logoer
og brochure layout, og det vil
vi gerne bredere ud med, siger
Lone Storgaard.
– Vi hjælper nye virksomheder
fra start og kalder vores koncept for One Stop Shopping.
Kunden behøver kun at komme
til os, da vi tilbyder: Tryksager,
grafisk design, profiltøj m/tryk,

skilte, bilreklamer og reklameartikler!
– Vi løser opgaver for alle typer
kunder, lige fra store etablerede virksomheder og organisationer til mindre firmaer.
- Som mindre virksomhed er
det vigtigt med et stort netværk
og i vores firma har vi udviklet
et bredt udvalg af samarbejdspartnere, så vi kan levere en høj
standard inden for de områder
vi beskæftiger os med, fortæller
Lone Storgaard.
Idé og Tryk FYN ApS har også
gode løsninger til f.eks. messer,
hvor behovet måske er »engangs« men alligevel skal have
et professionelt look, forklarer
Lone Storgaard, der har en fortid som marketingskoordinator
i virksomheden ”FYRVÆRCO
AS”.
Idé & Tryk FYN ApS beskæftiger syv personer, deriblandt to
trykkere og to grafikere. Desuden har virksomheden så stor
maskinmæssig kapacitet, at
man også fungerer som under-

leverandør til andre trykkerier
og til reklamebureauer.

Tlf. 64 72 35 88
tryksen@tryksen.dk
www.tryksen.dk
35

Kranioklinikken

v/sygeplejerske Shila Nielsen
• Kranio sakral terapi og livsstilsamtaler
• Har du problemer med ryg/nakke/bækken
• Kronisk hovedpine/migræne
• Kranioklinikken
Menstruations- eller andre smerter
v/sygeplejerske
Shila Nielsen
• Koncentrationsbesvær/ADHD/Autisme
Depression/angst
• •Kranio
sakral terapi og livsstilsamtaler
• Fruens
Har duBøge
problemer
med5250
ryg/nakke/bækken
Alle 29,
Odense SV
Tlf.
24 48 04hovedpine/migræne
96 - www.kranioklinikken.dk
• v/sygeplejerske
Kronisk
Shila Nielsen
• Menstruations- eller andre smerter
Kranio sakral terapi og livsstilsamtaler
• •Koncentrationsbesvær/ADHD/Autisme
Har du problemer med ryg/nakke/bækken
• •Depression/angst
Fruens
Bøge Alle
29, 5250 Odense SV
• Kronisk
hovedpine/migræne
Tlf. 24• 48 04 96 - www.kranioklinikken.dk

Kranioklinikken

grejbsmalG 0265 • 1 tegnævedniL

88 52 27 46 xaF • 88 53 27 46 .flT
kd.neskyrt • kd.neskyrt@neskyrt

Menstruations- eller andre smerter
• Koncentrationsbesvær/ADHD/Autisme
• Depression/angst
Fruens Bøge Alle 29, 5250 Odense SV
Tlf. 24 48 04 96 - www.kranioklinikken.dk

Lindevænget 1 | 5620 Glamsbjerg | www.tryksen.dk

Ring og få et uforpligtende tilbud på dine tryksager!
Tlf. 6472 3588

Hol
vore d øje m e
d
s bro
cHur
e!

reklame

Profiltøj

tryksager

skilte

design

Leverandør tiL erhverv, institutioner & foreninger - ring 6472 3588

Tryghed, alarm og kommunikaTion
• Tyverialarm
• Videoovervågning

• Kald til familie, personlig hjælper, hjemmepleje,
vagtcentral m.m.
• Specialløsninger til standardanlæg
• Omverdenskontrol
• Elektrisk døråbner
• 0/1-kontakter
• Telefoni

Direktør
Flemming Larsen, Nyborg
Montør
Allan S. Larsen
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Montør
Bent Laursen

Montør
Anker Hildebrandt

A L A R M E R

A p S

Tlf. 40 37 32 51
www.flt.dk

Luksus i topklasse
Damgården er perlen
der ikke ligger mere
end en rask gåtur fra
Ærøskøbing

Hotel Damgården har i alt 8
smagfuldt indrettede ferielejligheder. Lejlighederne er
rigt udstyret. Bl. a. har lejlighedernes køkkener alt hvad
et moderne køkken skal have.
Såsom komfur, opvaskemaskine og køle/fryseskab. Stuen
er indrettet med smagfulde
møbler udstyret med farve TV
med DVD, radio og CD afspiller. Alle lejligheder har 2 soveværelser og en altan eller terrasse som vender mod syd eller
øst med udsigt over havet eller
til haven. Som besøgende på
Ærø kan du opleve mange seværdigheder. F.eks. badehusene ved Eriks Hale, Marstal og

Ærøskøbing. Øhavsstien, Ærø
Museum, Hammerichs Hus,
jettestuer/stendyser, og ikke
mindst byerne Søby, værfts og
fiskeby, Ærøskøbing – som vel
er Danmarks bedst bevarede
1700-tals by, samt Marstal.
På Ærøs Nordvestligste punkt
ligger Skjoldnæs Fyr, lige ved
side af en af de flottest beliggende golfbaner i Danmark.
Med en fantastisk udsigt til
øhavet er det en oplevelse at
spille golf på denne bane. Hotel Damgården samarbejder
med golfklubben så de vil være
behjælpelig med bestilling af
green fee.

Hotel Damgården
Borgnæsvej 4
5970 Ærøskøbing
Tlf. 40 34 51 61
info@hoteldamgaarden.dk
www.hoteldamgården.dk

Falstervej 10C · Tlf. 65 30 13 77 · jh@jpl-industri.dk

SMEDEVÆRKSTED OG MONTAGE
Alt indenfor
rustfri stål · aluminium · stål · galvaniseret
www.jpl-industri.dk
· Altaner
· Balkoner
· Trapper
· Platforme

· Rustfri transportbånd
· Modulbånd
· Transportbaner
· Rullebaner

Ale nr. 16 blev brygget for første gang i 1995
Det er en mørk overgæret guldøl, brygget på vand, malt,
humle og original engelsk gær.
I 1997 blev Ale nr. 16 kåret som Danmarks bedste øl,
det samme skete i år 2000, hvor den også fik en 3. plads på
verdensplan.
Danmarks bedste 2004 og nr. 4 på verdensplan og i 2005.
Danmarks bedste, nr. 2 på verdensplan.
Vol 5,7 Indeholder ingen tilsætningsstoffer

Refsvindinge Bryggeriet ApS
Nyborgvej 80 · 5853 Ørbæk · Tlf. 65 33 10 40
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Transport

Salg af grus,
perlesten og
granitskærver til private. Sted:
Solholm 1
(overfor
Ullerslev
Genbrugsstation).

Den femarmede blæksprutte
Koordination, planlægning og disciplin i logistikken gør det muligt
for vognmand Palle Matthiesen at spille på flere strenge i
Ullerslev Vognmandsforretning. – Det drejer sig om at overskue
opgaverne og lave aftaler, som man er sikker på at kunne
holde, siger Palle Matthiesen som konstant har alle hjul
i gang. Bilerne er i bevægelse døgnet rundt
og chaufførerne kører på skiftehold.

Alle graveopgaver
udføres professionelt
af Kim Boye Samsøe
tlf. 21 44 06 07
Udlejning af
containere

Og opgaverne er mange,
lige fra udlejning af
containere, salg af og kørsel
med sten og grus eller
granitskærver,
og så er Palle Matthiesen også
ekspert i dyretransport med alt
hvad det indebærer af
ekspertise og viden.

Dyretransport

Ullerslev Vognmandsforretning ApS · Skovvej 4 · 5540 Ullerslev . Tlf. 65 35 10 96 · matthiesen@mail.dk

NYE MASKINER – NYE MØBLER?
TÆNK BRUGT – MED NYGARANTI
TJEK BRUGTBØRSEN PÅ

www.guldfeldt.com
Gratis 3D indretningsforslag

KONTAKT OS FOR ET TILBUD DER PASSER TIL DIT BEHOV
Altid den rigtige pris – FØRSTE GANG!

GULDFELDT A/S
Kontor & Data

Landsdækkende
service

www.guldfeldt.com

Hans Egedes Vej 8 • 5210 Odense NV • Tlf. 7020 6095 • Fax: 7020 6099 • E-mail: post@guldfeldt.com
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Umulige opgaver
bliver gjort mulige
Georg Gearløs, Storm P
og alle de andre opfindere er ikke alene på
arenaen, når umulige
opgaver skal løses. FH
Maskinteknik går dem i
fodsporene, dog på en
mere moderne måde
»Er det muligt at lave en maskine, der kan tælle de komponenter, der er brugt til dette
produkt? Er det muligt at få
denne gamle enhed i vor maskinpark til at fungere med de
andre enheder? Kan I bygge
en maskine - eller et helt anlæg, der kan .....«?
Og sådan trænger opgaverne
sig på hver eneste dag hos FH
Maskinteknik ApS.
-Vi har en maskinfabrik, hvor

vi laver alverdens ting og sager i reparationer og vedligeholdelse, oplyser indehaver
Flemming Harboe.
- Vi reperererer kundernes
maskiner og laver reservedele
til dem, og vi bygger specielmaskiner til lige den opgave de
ønsker. Ja, hele maskinanlæg.
Vi starter fra en ende af, og får
det udviklet i samarbejde med
virksomhedens behov og ideer.
forklarer Flemming Harboe,
som netop har afsluttet et
større projekt for Kompan.
Er på pletten
- Ingen dag er ens her hos os.
Det er udfordringen ved at
have denne type af virksomhed. Vi må være på pletten, så
snart en virksomhed ringer.
De er afhængige af, at deres
produktionsapparat
kører
kontinuerligt. Derfor smider

vi alt, hvad vi har i hænderne
og rykker ud med det samme.
Og heldigvis er alle tre mand
i virksomheden skruet sammen med en kombination af
opfinder-gén, hænderne sat
rigtigt på og en god portion
logisk sans, så det umulige bliver gjort muligt.
Disse unikke evner har bl.a.
firmaerne Kompan og Trioplast Nyborg benyttet sig af.

FH Maskinteknik ApS
Langemosevej 8
5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 26 86
Mobil 21 25 13 86
www.fh-maskinteknik.dk
fh@fh-maskinteknik.dk
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John Gustavsen · Grøftebjergvej 87 · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 64 47 42 77 · Mobil 40 11 02 49 · john@hojfyns.dk
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VM – FEBER
Vi gir
op til et kæmpe udsalg
i såvel nye som brugte maskiner og møbler.
Med 6 års nygaranti.
FÅ Kr. 10.000 KONTANT

Indbyttet. 40 siders digital.
Kopi, Print og scan til net & E-mail.
Som vist med fuld efterbehandling.
Kun kørt 39.500 print

For din gamle maskine ved køb af
DEVELOP +220

OLIVETTI
COPIER 400
6 ÅRS NYGARANTI

FØR 39.900,-

NU
NU
U

NU

29.900,-

NU

4.495,EKSKL. MOMS

EKSKL. MOMS

Brandsikret/Indbrudsikret skab, 60
minutter brandsikret til Dokumenter.
Vægt 400 kg Højde 84 cm

DEVELOP
+450
6 ÅRS NYGARANTI

29.900,EKSKL. MOMS

HÆVE-/SÆNKEBORD

29.900,-

EKSKL. MOMS

Indbyttet. 45 siders digital. Fuldfarve
Kopi, Print og scan til net & E-mail.
Som vist med fuld efterbehandling og
stor kassette.

NU

AMIGO

DEVELOP
INEO +220

FØR 79.900,-

FØR 79.900,-

Hæve-/sænkebord i alu med valgfrit
laminat eller ﬁner.
Vejl. kr. 6.995,-

Indbyttede fuldfarve maskiner med
kopi, print og scan til net og E-mail.

INDBRUDSIKRET SKAB

DEVELOP
+250 BASIC

FØR 9.795,-

6 ÅRS NYGARANTI
FRA

NU

6.845,-

14.900,-

EKSKL. MOMS

EKSKL. MOMS

KONTAKT OS FOR ET TILBUD DER PASSER TIL DIT BEHOV
Altid den rigtige pris – FØRSTE GANG!

GULDFELDT A/S
Kontor & Data

Landsdækkende
service

www.guldfeldt.com

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

