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Energioptimering og salg, 
service og installation af varmepumper

Sand VVS Entreprise v/ Mads Sand Andersen, 
Kaslundvej 31, 5560 Aarup, tlf. 21 636 131

www.sand-varmepumper.dk
mail: mads@sand-varmepumper.dk



Mercedes-Benz Try&Buy: Mercedes-Benz eSprinter 312 mellemlang FWD 4pack H2 Ksv med 55 kW batteri. Elektrisk forbrug ved blandet kørsel 38,6 kWh/100 km*. 
CO

ServiceLeasing: Mercedes-Benz eSprinter 312 mellemlang FWD 4pack H2 Ksv med 55 kW batteri. Elektrisk forbrug ved blandet 
kørsel 38,6 kWh/100 km*. CO
2.995 kr./md. ekskl. moms. Leasingydelsen er inkl. service og vedligeholdelse. Leasingydelsen gælder for en leasingperiode på 48 måneder, 15.000 km pr. år samt en 
engangsydelse på 35.000 kr. ekskl. moms. Etableringsgebyr 4.840 kr. inkl. panthaverdeklaration. ServiceLeasing tilbydes kun via Mercedes-Benz Finans og forudsætter 
positiv kreditvurdering. Alle oplysninger er pr. 16. juni 2021. Der tages forbehold for fejl og/eller ændringer i specifikationer samt priser. Bilen kan være vist med 
ekstraudstyr. *WLTP måling. Forbrug kan ændre sig ved valg af evt. ekstraudstyr.

Try&Buy
Leje i 1-6 måneder

Pris 4.995 kr./md.

Udbetaling 0 kr.
1.666 km/md.

Niks til det hele – med en rækkevidde på 143 km, en ladetid (10–80%) på ca. 25 minutter  
og de nedenstående priser, er det hverken dyrt eller besværligt at elektrificere din arbejdsdag. 

for at leje en eSprinter i 1–6 måneder med Try&Buy, inden du leaser eller køber den.

”En Mercedes eSprinter har ikke rækkevidde nok, 
tager for lang tid at lade op og koster en formue”

ServiceLeasing (Erhverv)
på operationelle vilkår.

Pris fra 2.995 kr./md.

Førstegangsydelse 35.000 kr.
48 mdr./ 60.000 km

FORDOMME: 

Krumtappen 20, 5260 Odense

pchristensen.dk - 70 202 203
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Står man som virksomhed og skal 
have klaret en transport i Odense 
eller andre steder på Fyn og om-
egn, og vil man gerne være sikker 
på et højt serviceniveau og - ikke 
mindst på at der bliver passet 
godt på ens produkter- så er det 
uden tvivl en ide at alliere sig med 
Vognmand Kai Andersens Eftf.  
Med ikke færre end 50 forskellige 
lastbiler er firmaet, der blev stif-
tet den 1.december 1947 af ægte-

parret Kai og Dagmar Andersen 
og nu ejes af 2. generation Torben 
Andersen, klædt på til alle typer 
transportopgaver.
--Ja, vi har mandskab og vogne 
til at klare de fleste former for er-
hvervstransporter. Desuden skal 
det nævnes, at vi er meget stærke 
på gylle - og spildevandskørsel. Vi 
har også en del kørsel for biogas-
anlæg, fortæller direktør Martin 
Hummel.

Vognmand Kai Andersens Eftf 
har i dag også meget entreprenør-
kørsel, og har blandt andet specia-
liseret sig i kørsel med autoværn.
--Vores team består af erfarne og 
kompetente medarbejdere, som 
med vores alsidige vognpark, kan 
håndtere mange forskellig artede 
opgaver. På den måde er du som 
kunde altid sikret de bedste forud-
sætninger for transportopgaven, 
understreger Martin Hummel. 

KLARER ALLE 
FORMER FOR 
TRANSPORT
Vognmand Kai Andersens Eftf.  
løser alle kran-, kørsels-, 
special- og transportopgaver 
på hele Fyn og i Trekantområdet

Ellehaven 48 ·  5690 Tommerup  ·Telefon: 64 75 12 59
www.kai-andersen.dk  ·  Mail: info@kai-andersen.dk

Et
nu
m

me
r - alle løsninger

RING

6471 1909
Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Ulrik Danevig
Totalløsning

Ole Dideriksen
Glarmester

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

Service
Vores faguddannede og stabile service
personale er klar til opgaver med lofter,
lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
SSeerrvviicceeaarrbbeejjddee uuddfføørreess ffoorr
private, erhverv og kommune

Gulve
Vores ”gulvfolk” er specialuddannede
i lægning og vedligehold af trægulve,
linoleum og vinyl. Som noget nyt
klarer vi også gerne
afslibning og
behandling af gulve

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere
det bedste inden for glas.Forskellige
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen

Totalløsning
Lad os hjælpe dig igennemen om- eller
ny tilbygning. Vi samler de rigtige hånd-
værkere og styrer byggeriet sikkert og
”smertefrit” til rette tid og pris. Med en
totalløsning har I kun en håndværker at
samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning

t nummmer
le løssninger!
71 19 09
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Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Ulrik Danevig
Totalløsning

Ole Dideriksen
Glarmester

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

Service
Vores faguddannede og stabile service
personale er klar til opgaver med lofter,
lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
SSeerrvviicceeaarrbbeejjddee uuddfføørreess ffoorr
private, erhverv og kommune

Gulve
Vores ”gulvfolk” er specialuddannede
i lægning og vedligehold af trægulve,
linoleum og vinyl. Som noget nyt
klarer vi også gerne
afslibning og
behandling af gulve

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere
det bedste inden for glas.Forskellige
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen

Totalløsning
Lad os hjælpe dig igennemen om- eller
ny tilbygning. Vi samler de rigtige hånd-
værkere og styrer byggeriet sikkert og
”smertefrit” til rette tid og pris. Med en
totalløsning har I kun en håndværker at
samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning

t nummmer
le løssninger!
71 19 09
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6471 1909
Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Ulrik Danevig
Totalløsning

Ole Dideriksen
Glarmester

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

Service
Vores faguddannede og stabile service
personale er klar til opgaver med lofter,
lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
SSeerrvviicceeaarrbbeejjddee uuddfføørreess ffoorr
private, erhverv og kommune

Gulve
Vores ”gulvfolk” er specialuddannede
i lægning og vedligehold af trægulve,
linoleum og vinyl. Som noget nyt
klarer vi også gerne
afslibning og
behandling af gulve

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere
det bedste inden for glas.Forskellige
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen

Totalløsning
Lad os hjælpe dig igennemen om- eller
ny tilbygning. Vi samler de rigtige hånd-
værkere og styrer byggeriet sikkert og
”smertefrit” til rette tid og pris. Med en
totalløsning har I kun en håndværker at
samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning

t nummmer
le løssninger!
71 19 09

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer 
inden for træarbejde. Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års  
erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver, fra de små og detaljerige 
træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.
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6471 1909
Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Ulrik Danevig
Totalløsning

Ole Dideriksen
Glarmester

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

Service
Vores faguddannede og stabile service
personale er klar til opgaver med lofter,
lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
SSeerrvviicceeaarrbbeejjddee uuddfføørreess ffoorr
private, erhverv og kommune

Gulve
Vores ”gulvfolk” er specialuddannede
i lægning og vedligehold af trægulve,
linoleum og vinyl. Som noget nyt
klarer vi også gerne
afslibning og
behandling af gulve

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere
det bedste inden for glas.Forskellige
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen

Totalløsning
Lad os hjælpe dig igennemen om- eller
ny tilbygning. Vi samler de rigtige hånd-
værkere og styrer byggeriet sikkert og
”smertefrit” til rette tid og pris. Med en
totalløsning har I kun en håndværker at
samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning

t nummmer
le løssninger!
71 19 09
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6471 1909
Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver, 

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

 Service
Vores faguddannede og stabile service 
personale er klar til opgaver med lofter, 
lette vægge, vinduer og døre, 
reparation af udhæng m.v. 
Servicearbejde udføres for 
private, erhverv og kommune 

 Gulve
Vores ”gulvfolk” er specialuddannede  
i lægning og vedligehold  
af trægulve, linoleum,  
epoxy og microcementgulve. 

Ulrik Danevig
Totalløsning

 Totalløsning
Lad os hjælpe dig igennemen om- eller 
ny tilbygning. Vi samler de rigtige hånd-
værkere og styrer byggeriet sikkert og 
”smertefrit” til rette tid og pris. Med en 
totalløsning har I kun én håndværker at 
samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning 

Et nummer
- alle løsninger!

64 71 19 09

Ole Dideriksen
Glarmester

 Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere 
det bedste inden for glas.Forskellige 
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i 
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen
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Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver, 

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

 Service
Vores faguddannede og stabile service 
personale er klar til opgaver med lofter, 
lette vægge, vinduer og døre, 
reparation af udhæng m.v. 
Servicearbejde udføres for 
private, erhverv og kommune 

 Gulve
Vores ”gulvfolk” er specialuddannede  
i lægning og vedligehold  
af trægulve, linoleum,  
epoxy og microcementgulve. 

Ulrik Danevig
Totalløsning

 Totalløsning
Lad os hjælpe dig igennemen om- eller 
ny tilbygning. Vi samler de rigtige hånd-
værkere og styrer byggeriet sikkert og 
”smertefrit” til rette tid og pris. Med en 
totalløsning har I kun én håndværker at 
samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning 

Et nummer
- alle løsninger!

64 71 19 09

Ole Dideriksen
Glarmester

 Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere 
det bedste inden for glas.Forskellige 
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i 
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen
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6471 1909
Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Ulrik Danevig
Totalløsning

Ole Dideriksen
Glarmester

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

Service
Vores faguddannede og stabile service
personale er klar til opgaver med lofter,
lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
SSeerrvviicceeaarrbbeejjddee uuddfføørreess ffoorr
private, erhverv og kommune

Gulve
Vores ”gulvfolk” er specialuddannede
i lægning og vedligehold af trægulve,
linoleum og vinyl. Som noget nyt
klarer vi også gerne
afslibning og
behandling af gulve

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere
det bedste inden for glas.Forskellige
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen

Totalløsning
Lad os hjælpe dig igennemen om- eller
ny tilbygning. Vi samler de rigtige hånd-
værkere og styrer byggeriet sikkert og
”smertefrit” til rette tid og pris. Med en
totalløsning har I kun en håndværker at
samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning

t nummmer
le løssninger!
71 19 09
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Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Ulrik Danevig
Totalløsning

Ole Dideriksen
Glarmester

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

Service
Vores faguddannede og stabile service
personale er klar til opgaver med lofter,
lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
SSeerrvviicceeaarrbbeejjddee uuddfføørreess ffoorr
private, erhverv og kommune

Gulve
Vores ”gulvfolk” er specialuddannede
i lægning og vedligehold af trægulve,
linoleum og vinyl. Som noget nyt
klarer vi også gerne
afslibning og
behandling af gulve

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere
det bedste inden for glas.Forskellige
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen

Totalløsning
Lad os hjælpe dig igennemen om- eller
ny tilbygning. Vi samler de rigtige hånd-
værkere og styrer byggeriet sikkert og
”smertefrit” til rette tid og pris. Med en
totalløsning har I kun en håndværker at
samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning

t nummmer
le løssninger!
71 19 09
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6471 1909
Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Ulrik Danevig
Totalløsning

Ole Dideriksen
Glarmester

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

Service
Vores faguddannede og stabile service
personale er klar til opgaver med lofter,
lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
SSeerrvviicceeaarrbbeejjddee uuddfføørreess ffoorr
private, erhverv og kommune

Gulve
Vores ”gulvfolk” er specialuddannede
i lægning og vedligehold af trægulve,
linoleum og vinyl. Som noget nyt
klarer vi også gerne
afslibning og
behandling af gulve

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere
det bedste inden for glas.Forskellige
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen

Totalløsning
Lad os hjælpe dig igennemen om- eller
ny tilbygning. Vi samler de rigtige hånd-
værkere og styrer byggeriet sikkert og
”smertefrit” til rette tid og pris. Med en
totalløsning har I kun en håndværker at
samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning

t nummmer
le løssninger!
71 19 09
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Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Ulrik Danevig
Totalløsning

Ole Dideriksen
Glarmester

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

Service
Vores faguddannede og stabile service
personale er klar til opgaver med lofter,
lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
SSeerrvviicceeaarrbbeejjddee uuddfføørreess ffoorr
private, erhverv og kommune

Gulve
Vores ”gulvfolk” er specialuddannede
i lægning og vedligehold af trægulve,
linoleum og vinyl. Som noget nyt
klarer vi også gerne
afslibning og
behandling af gulve

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere
det bedste inden for glas.Forskellige
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen

Totalløsning
Lad os hjælpe dig igennemen om- eller
ny tilbygning. Vi samler de rigtige hånd-
værkere og styrer byggeriet sikkert og
”smertefrit” til rette tid og pris. Med en
totalløsning har I kun en håndværker at
samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning

t nummmer
le løssninger!
71 19 09
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Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Ulrik Danevig
Totalløsning

Ole Dideriksen
Glarmester

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

Service
Vores faguddannede og stabile service
personale er klar til opgaver med lofter,
lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
SSeerrvviicceeaarrbbeejjddee uuddfføørreess ffoorr
private, erhverv og kommune

Gulve
Vores ”gulvfolk” er specialuddannede
i lægning og vedligehold af trægulve,
linoleum og vinyl. Som noget nyt
klarer vi også gerne
afslibning og
behandling af gulve

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere
det bedste inden for glas.Forskellige
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen

Totalløsning
Lad os hjælpe dig igennemen om- eller
ny tilbygning. Vi samler de rigtige hånd-
værkere og styrer byggeriet sikkert og
”smertefrit” til rette tid og pris. Med en
totalløsning har I kun en håndværker at
samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning

t nummmer
le løssninger!
71 19 09
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Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Ulrik Danevig
Totalløsning

Ole Dideriksen
Glarmester

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver

Service
Vores faguddannede og stabile service
personale er klar til opgaver med lofter,
lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
SSeerrvviicceeaarrbbeejjddee uuddfføørreess ffoorr
private, erhverv og kommune

Gulve
Vores ”gulvfolk” er specialuddannede
i lægning og vedligehold af trægulve,
linoleum og vinyl. Som noget nyt
klarer vi også gerne
afslibning og
behandling af gulve

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og levere
det bedste inden for glas.Forskellige
termoglastype/lavenergiglas, afskærm-
ning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel for varmeregningen

Totalløsning
Lad os hjælpe dig igennemen om- eller
ny tilbygning. Vi samler de rigtige hånd-
værkere og styrer byggeriet sikkert og
”smertefrit” til rette tid og pris. Med en
totalløsning har I kun en håndværker at
samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning

t nummmer
le løssninger!
71 19 09
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6471 1909
Vores friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning A/S
Skal vi hjælpe med dit næste projekt?

Vestfyns Tømrerforretning A/S er en tømrervirksomhed med store kompetencer inden for træarbejde.
Vi bygger på grundighed og kvalitet, og har over 25 års erfaring. Vi løser et væld af forskelligartede opgaver,

fra de små og detaljerige træarbejder til de store, når huset skal ombygges. Så tag endelig kontakt til os.

Bjarne Dideriksen

Ulrik Danevig
Totalløsning

Ole Dideriksen
Glarmester

Jens Reimer
Gulve

Bo Reimer

Claus Carlsen
Totalløsning

Mette Knudsen Lone Østerhaab

Andreas Vibe
Service

Indehaver Indehaver
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Her er kvalitet og service i højsædet
Duften af vinyl og god stemning er det første du møder, 
når du træder ind af døren hos Trimcar i Aarup.

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

I kundemodtagelsen bydes du vel-
kommen af det unge team, der 
har specialiseret sig i solfilm og 
folieindpakning og flere tusinde 
bilister besøger hvert år firmaet, 
der sætter en ære i at efterleve slo-
ganet:
“Oplevelsen er din, kvaliteten er 
vores”.

- Det forpligter naturligvis og 
hver dag arbejder vi målrettet på 
at gøre en forskel. Vi udfører om-
kring 2.000 solfilmmonteringer 
om året samt et kraftigt voksende 
antal folieindpakninger. Med 13 
års erfaring og utallige monterin-
ger bag os, er vi nu en af de mest 
anerkendte virksomheder i vores 
branche, fortæller firmaindehaver 
Simon Pedersen.

Han forklarer endvidere, at kun-
der som Land Rover og Jaguar 
Danmark, samt flere andre store 
bilhuse og forhandlere af prestige 
biler benytter Trimcar som deres 
leverandør.

- Hovedparten af vores opgaver er 
solfilm til personbiler. Solfilm har 
en effektiv effekt mod solvarme. 

Faktisk kan solfilm reducere var-
meindfald med op til 58%. Ved et 
behageligt indeklima højnes kom-
forten og køreglæden, og det er 
vores helt klare opfattelse, at flere 
og flere i bilbranchen har indset, 
at solfilm er med til at øge bilens 
brugsværdi, oplyser Simon Peder-
sen. Solfilm monteres på bilfor-
handlerens adresse, inden den nye 
bil udleveres til kunden.

Trimcar tilbyder også komplet 
folieindpakning af biler, og der 
benyttes altid kvalitetsfolier fra 
anerkendte leverandører.

- Foliering af bilen er både en ef-
fektiv lakbeskyttelse og en god 
mulighed for at personliggøre 
bilen med en speciel farve eller 
udtryk. Vi monterer også bilrekla-
mer, og det er en oplagt mulighed 
for at opnå maksimal synlighed.

Med en flot bildekoration forvand-
les din firmabil til en kørende re-
klamesøjle.

Vi tilbyder den komplette løsning 
fra design til færdigt produkt, un-
derstreger Simon Pedersen. 

TRIMCAR SOLFILM
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I sidste nummer af Erhverv Fyn 
kunne vi berette om Forsik-
ringsformidlings-virksomheden, 
FOMO, der var klar med et nyt 
koncept, der skal give fynske bi-
lister den bedste dækning til den 
mest fordelagtige pris, når der 
skal vælges bilforsikring. Og nu 
viser det sig så, at det nye tiltag 
er kommet rigtigt godt fra start. 
Konceptet, der er en del af FOMOs 

vækststrategi, går i hovedtræk 
ud på, at forsikringsselskabet på 
hele Fyn vil gå i dialog med auto-
forhandlere, således at disse kan 
tilbyde deres kunder fordelagtige 
bilforsikringer. 

--Og vi må sige, at autoforhand-
lerne har taget rigtigt godt imod 
det nye koncept. Ikke mindst fordi 
det er så ligetil at overskue. Og de 

sidste nye tal viser, at 4 ud af 5 
bilkøbere nu vælger vores bilfor-
sikringer, når de får dem tilbudt 
hos autoforhandleren. Det er en 
høj succesrate, som vi er stolte af, 
fortæller Morten Rosenlund, der 
er partnerkonsulent i FOMO.

Han er for nylig blevet ansat i 
den sydfynske forsikringsformid-
lings-virksomhed og har fået som 

hovedopgave at præsentere det nye 
koncept for de fynske bilforhand-
lere 

--Det er en opgave, jeg så frem til, 
lige siden jeg blev ansat. Og lige nu 
glæder jeg mig over, at vi er kom-
met så fint fra start. Ligesom jeg 
glæder mig til flere fremtidige mø-
der med de lokale bilforhandlere, 
understreger Morten Rosenlund.

NYT KONCEPT FLOT 
FRA START

Tlf. 62 21 44 88  ·  E-mail: fomo@fomo.dk  ·  Odensevej 8A  ·  5700 Svendborg

FOMO, der arbejder tæt sammen med Tryg, 
har stor succesrate i nyt samarbejde med fynske autoforhandlere 

om billigere og bedre bilforsikringer.
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Fra basen i Haarby leverer KC 
Product A/S stålløsninger til 
virksomheder og private i hele 
landet. Virksomheden har årelang 
erfaring med at levere til retail-, 
medicinal-, undervisnings- og in-
dustribranchen, men i de seneste 
år har også private kunder fået 
øjnene op for stålmaterialer i ind-
retningen.

--Der er nærmest ingen grænser 
for, hvad vi kan producere. Vi går 
langt for vores kunder og skræd-
dersyr en løsning, som passer til 
deres behov. Vi producerer pri-
mært stålbordplader, men også 
emhætter samt hæve- og sænk-
bare stel i høj kvalitet, fortæller 
indehaver Jonas Bolvig.

Hans virksomhed beskæftiger i 
dag femten dedikerede medarbej-
dere, hvoraf de ti er i produktio-
nen og de sidste fem er funktionæ-
rer.
-- Vores kunder og opgaver er man-

geartede og vidt forskellige. Vi le-
verer bl.a. isotop- og stinkskabe 
i syrefast rustfrit stål samt spe-
cialbordplader til Danmarks fø-
rende medicinalvirksomheder og 
hospitaler. Lige nu er vi f.eks. in-
volveret i flere projekter i forbin-
delse med de nye supersygehuse og 
bidrager med løsninger, der lever 
op til kravene fra moderne hospi-
taler, tilføjer Jonas Bolvig.

De mange års erfaring med rust-
frit stål sikrer, at virksomheden 
kan imødekomme behov fra man-
ge forskellige brancher og kunde-
typer.

-- Vi har en stor og trofast kun-
dekreds, og det er vi stolte af. 
Nøgleordene i vores virksomhed 
har altid været kvalitet, person-
lig kundeservice og overholdelse 
af leveringstider, og det holder vi 
fast i, afslutter Jonas Bolvig. 

Rustfrit stål i høj kvalitet
KC Product A/S har i mere end 40 år produceret smukke og slidstærke stålløsninger 

i høj kvalitet til virksomheder, institutioner og private. 

Stærmosevej 7-9  ·DK-5683 Haarby
Telefon: +45 64 73 30 73  · www.kcproduct.dk  ·  jb@kcproduct.dkKC Product A/S
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Siden Tommerup Elektronik A/S 
blev overtaget af Ole Rørdam Lar-
sen og Henrik Frydendal i 2008 
har virksomheden været igennem 
en positiv vækst. Firmaet, der har 
mere end 30 års teknisk erfaring, 
har således i dag 25 ansatte og er 
kendt for at levere elektronik i høj 
klasse til såvel danske som uden-
landske virksomheder.

Tommerup Elektronik A/S henter 
sågar montage opgaver hjem fra 
både Kina og Polen, hvilket må be-

tragtes som et sundhedstegn for 
Dansk elektronik montage.

-- Vi investerede i 2015 i en ny 
SMD højhastighedslinje, 75.000 
komponenter i timen, som kan 
montere lange print med størrel-
ser på op til 1500mm x 650mm. 
Nu har vi så i år investeret i en 
ekstra højhastighedslinje, så vi 
derved kan opnå en produktion 
af 115.000 komponenter i timen. 
Volumenproduktion samt Proto-
typer vil blive afviklet på de nye 

linjer, men for os er de hurtige pro-
totyper – primært til dansk indu-
stri – en mærkesag, understreger 
Ole Rørdam Larsen.

Han oplyser endvidere, at det ikke 
er den eneste investering, der er 
foretaget i år.

--Nej, om kort tid skifter vi vores 
AOI-system (Automatisk Optisk 
Inspektion) fra 2D til 3D, således 
at vi kan følge komponenterne 
hele vejen rundt, siger han.

Tommerup Elektronik A/S har 
i øvrigt både en produktionsaf-
deling og en udviklingsafdeling, 
der begge er kendetegnet ved en 
fleksibel og veluddannet medar-
bejderstab.

--Vores professionelle medarbej-
derstab uddannes løbende, således 
at de altid er opdateret indenfor 
nyeste tekniske muligheder og 
trends, fastslår Ole Rørdam Lar-
sen. 

Eksperter i 
Elektronik montage

Tommerup Elektronik A/S har stor succes med at producere elektroniske 
styringer i topkvalitet til såvel danske som udenlandske virksomheder.

Gyvelvænget 2  ·  5690 Tommerup  ·  Telefon: 64761955  ·  www.teas.dk  ·  teas@teas.dk
HINDSGAUL Entreprise ApS  ·  Østergade 32  ·  5560 Aarup  ·  Tlf.: 64 43 14 80

TILLID OG TROVÆRDIGHED
Troværdighed er et nøgleord i hele vores 
virksomhed, og i den måde vi arbejder på. 
Fra idé til færdigt byggeri.

Vi er overbeviste om, at det er en af årsagerne til,
at vores kunder kommer igen.

HINDSGAUL Entreprise ApS

Totalentreprise  |  Hovedentreprise  |  Fagentreprise  |  In-Situ støbt beton  |  Borede  fundamenter 
Terrændæk  |  Kloakarbejder  |  Brovægt  |  Jord og anlægsarbejder
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Det går hurtigt hos Fyns Porte, 
som i første halvår af 2021, har 
måtte ansætte ekstra personale 
grundet travlhed. Firmaet mon-
terer og servicerer porte både hos 
private og i industrien. 

Fyns Porte er et hæderkronet 
Haarby-firma oprettet i 2005. 
Firmaet startede oprindeligt som 
en enkeltmandsvirksomhed, men 

har i dag, grundet travlhed, udvi-
det til tre portmontører i marken, 
samt en fleksjobber og en fejedreng 
på værkstedet. 

 Fyns Porte får produceret porte 
hos hollandske CONDOOR, og 
tager, udover at montere og ser-
vicere porte, også imod specialop-
gaver såsom montering af gitre og 
automatiske havelåger og sågar en 

hundelem med automatik og fjern-
betjening, er blevet faktureret ud 
af huset. 

“Vi udfører service på alle typer 
porte. Lovgivningen kræver et 
årligt sikkerhedstjek på indu-
striporte, og skulle Arbejdstilsy-
net komme forbi, er indehaveren 
af porten sikker på, ikke at få en 
bøde, og brugerne af porten sikre 

på, at den fungerer som den skal”, 
oplyser indehaveren af virksomhe-
den, Steen Sietam.
Han understreger at firmaet mon-
terer og servicerer porte for såvel 
private som erhverv.
“For os er kvalitet, personlig ser-
vice og overholdelse af tidsfrister 
meget vigtigt. For os er ingen op-
gave er for stor eller for lille, siger 
Steen Sietam.  

KVALITETSPORTE 
TIL PRIVATE 
OG ERHVERV

Vind i sejlene hos Fyns Porte ApS, 
der ansætter ekstra personale 
grundet travlhed – firmaet både 
producerer og servicerer porte.

Svinget 2  ·  5683 Haarby  ·  Tlf.: 21601202
www.fynsporte.dk  ·  steen@fynsporte.dkFyns Porte ApS

Er man på kig efter et byggefirma, 
der kan klare alle typer snedker- 
og tømrer-opgaver så vil en god 
samarbejdspartner være Lange-
berg Byg ApS. 

Manden bag det hæderkronede 
firma, Kim Langeberg har 21 års 
erfaring i faget.

-Ja, også så har jeg faktisk en 
dygtig svend, som har 35 års er-
faring. Så vi ved godt, hvad vi 
har med at gøre, siger Kim Lan-

geberg, der i sin virksomhed læg-
ger stor vægt på kvalitet, person-
lig kundeservice og overholdelse 
af tidsfrister.
--De principper har gjort, at vi 
i dag en stor og trofast kunde-
gruppe. Vi glæder os over at have 
rigeligt at lave i øjeblikket. Og så 
skal det nævnes at vi primært kø-
rer på Fyn, men i sjældne tilfælde 
også tager imod opgaver på Sjæl-
land. Og at vi i dag er fem mand 
ansat, understreger tømrerme-
steren. 

TØMREREN DER 
KLARER ALLE 
OPGAVER
Indehaveren af Langeberg Byg ApS, Kim Langeberg 
har sammen med en af sine trofaste svende 
næsten 50 års erfaring inden for tømrer- og 
snedkerfaget.

Lilleskovvej 28  ·  5690 Tommerup  ·  Tlf.: 20-446195 
www.langebergbyg.dk  · info@langebergbyg.dk

Ønsker man som virksomhed el-
ler privat at få foretaget et stykke 
professionelt fugearbejde, så kan 
det uden tvivl betale sig at tage 
kontakt til firmaet KB Fugeser-
vice i Aarup. 
Indehaveren af virksomheden 
Kent Bjerringholm har mere end 
ti års erfaring med forskelligt fu-
gearbejde. 
Således klarer han eksempelvis 
facadefuger, badeværelsesfuger, 
fuger ved døre og vinduer, brand-
fuger, vindfuger, lydfuger og 
gulvfuger.

--Og jeg arbejder altid med 
elastiske fuger. Mine samar-
bejdspartnere i dag er private, 
virksomheder, institutioner og bo-
ligforeninger på Fyn og i hele Tre-
kantområdet. Men også længere 
væk, hvis det er efter aftale, siger 
Kent Bjerringholm, der aldrig går 
på kompromis med sit arbejde.

--Jeg forlader aldrig en opgave, 
før jeg selv er tilfreds. Kvalitet, 
god kundeservice og overholdelse 
af tidsfrister er vigtige principper 
i mit firma, understreger han.  

FUGEARBEJDE 
I HØJ KLASSE
Manden bag firmaet KB 
Fugeservice Kent Bjerring-
holm har mere end ti
års erfaring i fugearbejde 
og samarbejder i dag 
med flere entreprenører, 
murere og tømrere.

Kongensgade, Odense – Hovedentreprise

Falen, Odense –  Hovedentreprise 

Hotel Vissenbjerg Storkro – Totalentreprise

ERHVERVS- og BOLIGBYGGERI

Gelstedvej 45 . 5560 Årup
Tlf. 64 49 25 05 . Mobil 40 45 85 52
www.lebaek.dk . CVR 34 61 74 06

Vi udfører alt i tømrer- og snedkerarbejde

www.lebaek.dk

www.lebaek.dk

Lebæk A/S udfører professionelle løsninger til erhverv og privat
- Vi er et moderne og innovativt Tømrer- og Snedkerfi rma Eget

snedker- 
værksted til 

special 
opgaver

Alle vores ca. 50 med arbejdere og professionelle 
samarbejdspartnere, har en fælles forståelse
for, at den bedste kvalitet sikres gennem
høj fl eksibilitet i samarbejdet samt 
en tæt og åben dialog med
kunden i centrum.

Vi er bygget op om fi re
kerneområder

✓  Total- og hovedentrepriser

✓ Privatbyggeri

✓  Restaurering af fredede og
bevaringsværdige bygninger 
samt bindingsværk

✓  Bygningsservice & 
vedligehold

Vi lægger
vægt på godt 
samarbejde - 

Det giver godt 
byggeri
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samarbejdspartner være Lange-
berg Byg ApS. 

Manden bag det hæderkronede 
firma, Kim Langeberg har 21 års 
erfaring i faget.

-Ja, også så har jeg faktisk en 
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rigeligt at lave i øjeblikket. Og så 
skal det nævnes at vi primært kø-
rer på Fyn, men i sjældne tilfælde 
også tager imod opgaver på Sjæl-
land. Og at vi i dag er fem mand 
ansat, understreger tømrerme-
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næsten 50 års erfaring inden for tømrer- og 
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Ønsker man som virksomhed el-
ler privat at få foretaget et stykke 
professionelt fugearbejde, så kan 
det uden tvivl betale sig at tage 
kontakt til firmaet KB Fugeser-
vice i Aarup. 
Indehaveren af virksomheden 
Kent Bjerringholm har mere end 
ti års erfaring med forskelligt fu-
gearbejde. 
Således klarer han eksempelvis 
facadefuger, badeværelsesfuger, 
fuger ved døre og vinduer, brand-
fuger, vindfuger, lydfuger og 
gulvfuger.

--Og jeg arbejder altid med 
elastiske fuger. Mine samar-
bejdspartnere i dag er private, 
virksomheder, institutioner og bo-
ligforeninger på Fyn og i hele Tre-
kantområdet. Men også længere 
væk, hvis det er efter aftale, siger 
Kent Bjerringholm, der aldrig går 
på kompromis med sit arbejde.

--Jeg forlader aldrig en opgave, 
før jeg selv er tilfreds. Kvalitet, 
god kundeservice og overholdelse 
af tidsfrister er vigtige principper 
i mit firma, understreger han.  

FUGEARBEJDE 
I HØJ KLASSE
Manden bag firmaet KB 
Fugeservice Kent Bjerring-
holm har mere end ti
års erfaring i fugearbejde 
og samarbejder i dag 
med flere entreprenører, 
murere og tømrere.
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Ønsker man i forbindelse med et 
byggeprojekt at alliere sig med en 
samarbejdspartner med stor erfa-
ring, så er det så absolut en ide at 
tage kontakt til Faaborg-firmaet, 
DHM Byg.

Manden bag firmaet, Dennis 
Henriksen, har nemlig mere end 
16 års erfaring som selvstændig 
indenfor byggebranchen, og har i 
den forbindelse løst en bred vifte 
af opgaver.
-Vi leverer primært murer, tøm-
rer og malerarbejde og arrangerer 

gerne totalentrepriser for vores 
kunder. Bliver der i forbindelse 
med byggeprojektet brug for an-
dre faggrupper, har vi et godt 
samarbejde med forskellige pro-
fessionelle aktører, oplyser Dennis 
Henriksen og tilføjer:

--Vi giver altid en ærlig vurdering 
af de projekter, vi skal arbejde 
med. Vi giver os god tid tilden en-
kelte kunde og sætter en ære i at 
levere et professionelt stykke ar-
bejde med fokus på høj

kvalitet og god service. Vi bestræ-
ber os altid på at møde enhver kun-
des konkrete behov – uanset om 
det er virksomheder eller private, 
fastslår Dennis Henriksen.  

EKSPERT I 
BYGGEPROJEKTER

Med mere end 16 års erfaring inden 
for byggebranchen er manden bag 

DHM Byg, Dennis Henriksen, 
klar til at tage imod de 

helt store opgaver.

 Brunsegyden 17
5690 Tommerup  ·  Tlf: 22949697

dhmurerfirma@godmail.dk

1-2_DHM Byg-621.indd   11-2_DHM Byg-621.indd   1 31/08/2021   10:3431/08/2021   10:34

Advokat
Pia Jepsen

pj@advokatpiajepsen.dk • www.advokatpiajepsen.dk 

Din lokale  
redningskrans på Ærø

Er du privat eller erhvervsdrivende, få erfaren 
juridisk rådgivning og stå på sikker grund. 

Det betaler sig.

Ring, skriv eller kom forbi kontoret. 

Første samtale er altid gratis.
30 82 90 10 • Rolighedsvej 1, 5960 Marstal
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iværksæTTeri go psykiaTri

erhverv
Michael Thorbjørnsen 
mith@faa.dk

Svendborg: Hvordan får man 
kunder? Hvad er min pris? 
Hvordan bruger jeg min 
tid bedst? Spørgsmålene er 

mange, når man skal star-
te op som selvstændig. Der-
for meldte Hanne Bourgeat 
sig til forløbet Power Up på 
Fremtidsfabrikken tilbage i 
marts måned.

En beslutning hun ikke var 
alene om. Sammen med 20 

andre sydfynske iværksætte-
re, valgte Hanne Bourgeat at 
tage skridtet mod livet som 
selvstændig.

- Jeg meldte mig, fordi jeg 
havde brug for sparring på 
min idé - og for at finde ud 
af, om livet som selvstændig 
var noget for mig, forklarer 
hun i en pressemeddelelse.

Sydfyn og iværksætteri
Fra kontoret på Fremtids-
fabrikken ved Jessens Mole 
møder projektleder i Med-
strøm, Jonathan Broch Ja-
cobsen, mange iværksættere. 
I alt er over 1100 iværksætte-
re indtil nu kommet gennem 
et af forløbene i Medstrøm, 
hvoraf de 275 kommer fra 
Sydfyn.

På spørgsmålet om hvilken 

rolle iværksætteri spiller for 
Svendborg og Sydfyn, lyder 
svaret i pressemeddelelsen:

- Vi møder mange iværk-
sættere på vores forløb, som 
både har et ønske om forme 
deres eget arbejdsliv og ska-
be noget godt for andre. Med 
Power Up bliver du skærpet i 
at gøre det til en virksomhed 
og ikke mindst i at forstå dig 
selv som virksomhedsejer, 
siger Jonathan Broch Jacob-
sen.

For Hanne Bourgeat var 
det især det at blive skarp 
på sit koncept og i stand til 

at pitche det overfor andre, 
som hun har taget med fra 
sig forløbet. Derudover har 
netværket med andre på 
samme stadie haft stor be-
tydning for udviklingen af 
Sydfynforlivet.dk

Sidste udkald
Projektet Medstrøm, som 
står bag Power Up er finan-
sieret af EU's Socialfond. 
Midlerne til projektet løber 
ud til august 2020, så det er 
derfor sidste chance for at få 
hjælp til opstarten af sin virk-
somhed.

Derfor lyder opfordringen 
fra Jonathan Broch Jacobsen:

- Meld dig til inden 20. no-
vember og få ti dages super 
professionel undervisning 
inden for de områder, som 
alle iværksættere skal forhol-
de sig til: Hvordan man får fat 
i kunderne og hvad skal det 
koste, for blot at nævne et par 
stykker. Derudover 1:1 spar-
ring med en forretningsud-
vikler, der hjælper dig med 
dine specifikke spørgsmål, si-
ger han i pressemeddelelsen 
og afrunder:

- Sidst, men ikke mindst 
får du også et netværk med 
andre iværksættere, der gi-
ver dig inspiration, støtte 
og mod til at tage de første 
skridt ud i livet som selv-
stændig.

1-2-3 startup
med iværksætterforløbet power Up fik Hanne 
bourgeat byggeklodserne til at komme i gang med 
sin virksomhed sydfynforlivet.dk. en side, der giver 
inspiration til natur, kultur og oplevelser på sydfyn.

Sundhed

Svendborg: Cirka 50 procent 
af alle, der har en psykisk syg-
dom, har også et misbrug, 
viser dansk forskning ifølge 
en pressemeddelelse fra Psy-
kInfo Region Syddanmark. 
Denne problematik kaldes 
for dobbeltdiagnose og har 
i mange år været en udfor-
dring for såvel psykiatriens 
personale som personalet i 
misbrugscentrene.

Tit falder mennesker med 
dobbeltdiagnoser mellem 

to stole, da hverken behand-
lingspsykiatrien eller mis-
brugsafdelinger har ment at 
kunne hjælpe, så længe beg-
ge problematikker er til ste-
de på samme tid. Således har 
mennesker med dobbelt-
diagnoser ofte været i risiko-
zonen for at blive "underbe-
handlet".

behandling og støtte
Overlæge og psykiater Hen-
rik Rindom, der har mange 
års erfaring med behandling 
af borgere med psykisk syg-

dom og misbrug, kommer 
til Svendborg onsdag 20. 
november kl. 19-21 på AOF 
Svendborg, Vestergade 23. 
Han vil komme ind på, hvor-
for nogle mennesker udvik-
ler en dobbeltdiagnose, og 
hvad der er en god støtte og 
behandling til disse menne-
sker.

Foredraget er arrangeret af 
AOF Svendborg og PsykInfo 
Svendborg. PsykInfo Region 
Syddanmark arrangerer med 
jævne mellemrum foredrag, 
film og udflugter, der hen-

vender sig til alle, der øn-
sker mere viden om psykisk 
sygdom og psykiske proble-
mer. Hvert halve år udkom-
mer deres arrangementska-
lender med arrangementer 
rundt om i hele regionen.

Arrangementet med Hen-
rik Rindom om dobbeltdiag-
noser koster 50 kroner, og du 
tilmelder sig hos AOF Svend-
borg på telefon 62 21 73 73 
eller via www.centerfyn.aof.
dk./exp

Misbrug og psykisk sygdom  
giver ekstra problemer

Hanne Bourgeat fik støtte og 
sparring, da hun ville etablere 
sig som selvstændig. Pr-foto
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Vi kører på hele Fyn
og de omliggende øer!

SEMERE PÅ
WWW.OKKR.DK

Ring og aftal
tid til et gratis
hjemmebesøg!

Nye låger
–monteret på 1 dag

Forny dit køkken ved at udskifte
til DANSK-producerede låger,
skuffer, bordplader mv. Alt efter
mål – passer til ALLE køkkener

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-

RENOVERING
OK

Kjeld Haldkjær · T: 3070 7870

Maskinfabrikken.dk ApS

Maskinfabrikken.dk ApS – Tværvej 23 – 5771 Stenstrup – Tlf: 88 20 53 63 – www.maskin-fabrikken.dk
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bearbejdning af alle former

for maskindele.
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Et firma i et og samme navn gennem 50 år og med dygtige
faglærte medarbejdere. Med stor erfaring giver vi den bedste
kvalitet og en garanti, der holder. Kom og se udstilling med de
rigtige varer til de rigtige priser. Kom selv og blive overbevist.

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

KVALITET FRA STARTTIL SLUT
MMMeeeeddd vveeennlig hilsen SØREN SKØTT

STOR RABAT i samarbejde med vores leverendører
Ellestedvej 24 - måre - 5853 Ørbæk

www.skott-vinduer.dk - tlf. 65 98 14 86

BYGNINGSSNEDKERIA/S

CE-godCE-godkendt

MMaasskkiinnffaabbrriikkkkeenn..ddkk  AAppSS  
MMaasskkiinnffaabbrriikkkkeenn..ddkk  AAppSS      Tværvej 23   5771 Stenstrup  
Mobil: 42 13 18 81    Tlf: 88 20 53 63  

wwwwww..mmaasskkiinn--ffaabbrriikkkkeenn..ddkk  
 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMaasskkiinnffaabbrriikkkkeenn..ddkk  AAppSS  
MMaasskkiinnffaabbrriikkkkeenn..ddkk  AAppSS      Tværvej 23   5771 Stenstrup  
Mobil: 42 13 18 81    Tlf: 88 20 53 63  

wwwwww..mmaasskkiinn--ffaabbrriikkkkeenn..ddkk  
 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMaasskkiinnffaabbrriikkkkeenn..ddkk  AAppSS  
MMaasskkiinnffaabbrriikkkkeenn..ddkk  AAppSS      Tværvej 23   5771 Stenstrup  
Mobil: 42 13 18 81    Tlf: 88 20 53 63  

wwwwww..mmaasskkiinn--ffaabbrriikkkkeenn..ddkk  
 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 Ugeavisen svendborg Tirsdag 12. november 2019

   

iværksæTTeri go psykiaTri

erhverv
Michael Thorbjørnsen 
mith@faa.dk

Svendborg: Hvordan får man 
kunder? Hvad er min pris? 
Hvordan bruger jeg min 
tid bedst? Spørgsmålene er 

mange, når man skal star-
te op som selvstændig. Der-
for meldte Hanne Bourgeat 
sig til forløbet Power Up på 
Fremtidsfabrikken tilbage i 
marts måned.

En beslutning hun ikke var 
alene om. Sammen med 20 

andre sydfynske iværksætte-
re, valgte Hanne Bourgeat at 
tage skridtet mod livet som 
selvstændig.

- Jeg meldte mig, fordi jeg 
havde brug for sparring på 
min idé - og for at finde ud 
af, om livet som selvstændig 
var noget for mig, forklarer 
hun i en pressemeddelelse.

Sydfyn og iværksætteri
Fra kontoret på Fremtids-
fabrikken ved Jessens Mole 
møder projektleder i Med-
strøm, Jonathan Broch Ja-
cobsen, mange iværksættere. 
I alt er over 1100 iværksætte-
re indtil nu kommet gennem 
et af forløbene i Medstrøm, 
hvoraf de 275 kommer fra 
Sydfyn.

På spørgsmålet om hvilken 

rolle iværksætteri spiller for 
Svendborg og Sydfyn, lyder 
svaret i pressemeddelelsen:

- Vi møder mange iværk-
sættere på vores forløb, som 
både har et ønske om forme 
deres eget arbejdsliv og ska-
be noget godt for andre. Med 
Power Up bliver du skærpet i 
at gøre det til en virksomhed 
og ikke mindst i at forstå dig 
selv som virksomhedsejer, 
siger Jonathan Broch Jacob-
sen.

For Hanne Bourgeat var 
det især det at blive skarp 
på sit koncept og i stand til 

at pitche det overfor andre, 
som hun har taget med fra 
sig forløbet. Derudover har 
netværket med andre på 
samme stadie haft stor be-
tydning for udviklingen af 
Sydfynforlivet.dk

Sidste udkald
Projektet Medstrøm, som 
står bag Power Up er finan-
sieret af EU's Socialfond. 
Midlerne til projektet løber 
ud til august 2020, så det er 
derfor sidste chance for at få 
hjælp til opstarten af sin virk-
somhed.

Derfor lyder opfordringen 
fra Jonathan Broch Jacobsen:

- Meld dig til inden 20. no-
vember og få ti dages super 
professionel undervisning 
inden for de områder, som 
alle iværksættere skal forhol-
de sig til: Hvordan man får fat 
i kunderne og hvad skal det 
koste, for blot at nævne et par 
stykker. Derudover 1:1 spar-
ring med en forretningsud-
vikler, der hjælper dig med 
dine specifikke spørgsmål, si-
ger han i pressemeddelelsen 
og afrunder:

- Sidst, men ikke mindst 
får du også et netværk med 
andre iværksættere, der gi-
ver dig inspiration, støtte 
og mod til at tage de første 
skridt ud i livet som selv-
stændig.

1-2-3 startup
med iværksætterforløbet power Up fik Hanne 
bourgeat byggeklodserne til at komme i gang med 
sin virksomhed sydfynforlivet.dk. en side, der giver 
inspiration til natur, kultur og oplevelser på sydfyn.

Sundhed

Svendborg: Cirka 50 procent 
af alle, der har en psykisk syg-
dom, har også et misbrug, 
viser dansk forskning ifølge 
en pressemeddelelse fra Psy-
kInfo Region Syddanmark. 
Denne problematik kaldes 
for dobbeltdiagnose og har 
i mange år været en udfor-
dring for såvel psykiatriens 
personale som personalet i 
misbrugscentrene.

Tit falder mennesker med 
dobbeltdiagnoser mellem 

to stole, da hverken behand-
lingspsykiatrien eller mis-
brugsafdelinger har ment at 
kunne hjælpe, så længe beg-
ge problematikker er til ste-
de på samme tid. Således har 
mennesker med dobbelt-
diagnoser ofte været i risiko-
zonen for at blive "underbe-
handlet".

behandling og støtte
Overlæge og psykiater Hen-
rik Rindom, der har mange 
års erfaring med behandling 
af borgere med psykisk syg-

dom og misbrug, kommer 
til Svendborg onsdag 20. 
november kl. 19-21 på AOF 
Svendborg, Vestergade 23. 
Han vil komme ind på, hvor-
for nogle mennesker udvik-
ler en dobbeltdiagnose, og 
hvad der er en god støtte og 
behandling til disse menne-
sker.

Foredraget er arrangeret af 
AOF Svendborg og PsykInfo 
Svendborg. PsykInfo Region 
Syddanmark arrangerer med 
jævne mellemrum foredrag, 
film og udflugter, der hen-

vender sig til alle, der øn-
sker mere viden om psykisk 
sygdom og psykiske proble-
mer. Hvert halve år udkom-
mer deres arrangementska-
lender med arrangementer 
rundt om i hele regionen.

Arrangementet med Hen-
rik Rindom om dobbeltdiag-
noser koster 50 kroner, og du 
tilmelder sig hos AOF Svend-
borg på telefon 62 21 73 73 
eller via www.centerfyn.aof.
dk./exp

Misbrug og psykisk sygdom  
giver ekstra problemer

Hanne Bourgeat fik støtte og 
sparring, da hun ville etablere 
sig som selvstændig. Pr-foto
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DREJNING SVEJSNING OG 
MONTAGE

REPARATION OG 
SERVICE

FRÆSNING DREJNING

Christian Bekker, hvis firma tid-
ligere var kendt i Glamsbjerg-
området som Bekker Montage, har 
valgt at ændre sit firmanavn til 
Bekker Tømrer og Snedker. Hvil-
ket må siges at være et navn, der 
rammer plet, idet Christian Bek-
ker er udlært som både tømrer og 
snedker. Og faktisk har mere end 

20 års erfaring inden for begge ar-
bejdsområder.

 --Jeg er den lille tømrer, der altid 
giver mig tid til mine kunder og 
lægger vægt på den personlige
service. Jeg udfører en bred vifte 
af opgaver for såvel private som 
virksomheder og har blandt andet 

et specielt fokus på energioptime-
ring, siger Christian Bekker og 
tilføjer:

--Jeg giver altid en ærlig vurde-
ring af de projekter, jeg skal arbej-
de med. Jeg giver mig godt tid til
den enkelte kunde og sætter en 
ære i at levere et professionelt 

stykke arbejde med fokus på høj
kvalitet og god service. Jeg be-
stræber mig altid på at møde 
enhver kundes konkrete behov 
– uanset om det er virksomheder 
eller private, fastslår Christian 
Bekker. 

Chr. Richartsvej 28, Ørsted
5620 Glamsbjerg  ·  Tlf.: 20186018
www.bekkertoemrer.dk  ·  mail@bekkertoemrer.dkBekker Tømrer & Snedker

GLAMSBJERG-TØMRER 
ÆNDRER FIRMANAVN
Bekker Montage ændrer navn til Bekker Tømrer & Snedker 
– og vil fortsat have fokus på høj kvalitet og god service
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Produktudvikling
Heidi Juel Skovrider 
heju@fyens.dk

Ejby: Førerløse biler og kob-
linger, der kan give informa-
tion om, hvornår det er tid til 
service.

Det er noget af det, VBG 
Group Sales arbejder med. 
Virksomheden i Ejby er en del 
af en svensk koncern, og her 
fylder udviklingen af tekno-
logi meget.

- Vi har været en traditionel 
industrivirksomhed i forhold 
til at arbejde med stål, men nu 
har vi et stort hold af el-inge-
niører, der arbejder på at ud-
vikle vores produkter, fortæl-
ler Per Mikkelsen, der sidder i 
Ejby og har ansvaret for salg i 
Norden og England.

- Målet er førerløse biler, og 
det kræver enorme ressourcer 
at udvikle i det felt. Vi er med 
i mange forsøg sammen med 
bilfabrikkerne, og der foregår 
rigtig mange forsøg i små om-
råder, hvor man har accepte-
ret, at man tester det. I Europa 
er det i Sverige.

Per Mikkelsen understreger 
dog, at det ligger langt ude i 

fremtiden at se førerløse biler 
på vejene, for der er især to 
ting, der mangler at blive fun-
det svar på.

kan undgå stop
- Vi er længere fra, end vi tror, 
og jeg tror ikke, at det bliver 
ikke i min tid. For der er to 
ting, vi slet ikke har styr på. 
Det er det juridiske, for i visse 
lande har man besluttet, at 
det er førerens ansvar, hvis det 
går galt, men hvad så hvis der 
ikke er en fører, forklarer han.

- Det andet er, at der er ufat-
telig mange leverandører af 
teknologien, og det skal gå op 
i en højere enhed. Man skal 
have afklaret, hvem der ejer 
hvad, og hvor grænsen går.

Men en ting, som VBG 

Group Sales er ved at udvikle, 
og som ikke er ret langt ude 
i fremtiden, er muligheden 
for at "tale" med sammen-
koblingerne. I begyndelsen af 
det nye år skal en ny form for 
kommunikation testes.

- Vi sender en feltprøve ud, 
hvor man kan kommunikere 
med vores produkt og få data 
om kondition, slitage og re-
servedele, fortæller Per Mik-
kelsen.

- Det betyder, at man kan 
indsamle data, sådan at man 
kan time service og vedlige-
hold af sammenkoblingsde-
len med andet vedligehold, 
så man undgår de stop, som 
ingen ønsker, fordi de ko-
ster penge. Det bliver også en 
hjælp til vores udviklingsafde-

ling, som kan analysere på de 
indsamlede data.

Udviklingen af teknologien 
har fyldt meget hos VBG gen-
nem en del år.

- Vi har en fuldautomati-
seret kobling, som kan styres 
fra førerhuset. Udviklingen af 
den og designet er 10 år gam-
melt, men det er stadig det 
mest moderne, der findes, si-
ger Per Mikkelsen.

Også teknologien i forbin-

delse med produktionen ud-
vikler sig, og her fylder auto-
mation mere og mere.

En særlig historie
Baggrunden er, at VBG Group 
Sales efter finanskrisen har 
samlet al produktion i den 
svenske by Vänersborg, og at 
koncernen i den forbindelse 
lavede en analyse i produkti-
onsapparatet.

- Den undersøgelse viste en-

tydigt, at vi skulle investere, og 
der ligger nu en meget stor in-
vesteringsplan for vores eksi-

Teknologi fylder mere end stål
vbg group sales i ejby sælger sammenkoblinger til lastbiler. Fra at have været en traditionel 
industrivirksomhed fylder produktudvikling og teknologi i dag det meste.

Den danske del af VBG Group Sales er arrangør af 
transportmessen Vestfyn Trækker. Det er et non profit-
arrangement, men fungerer som en del af virksomhedens 
markedsføring. Arkivfoto: Mia Harm Madsen

"  
Det er klart, at når man investerer i ny produktion, 
handler det også om automation, om man kan  
lide det eller ej. Men det er ikke kun for at spare,  
for robotterne overtager en del af de tunge løft.  
Så det er også for at skåne de folk, vi har.
Per MikkelSen,  
AnSVArliG for SAlG i norDen oG enGlAnD, VBG GrouP SAleS
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-Der er mange derude, der ikke vil 
ansætte fleksjobbere og pensioni-
ster. Men vi kan leve af det. Og det 
gør det faktisk sjovt.
Sådan siger den ansvarlige chef 
for virksomheden KM Service, 
Kaj van Elzelingen 
Haarby-virksomheden, der består 
af flexjobbere, pensionister og 
nogle få deltidsansatte, udfører 
en bred vifte af opgaver inden for 
blandt andet boligrenovering og 
haveservice.  
--Faktisk lejer vi også fleksjobbere 
ud. Det har i flere tilfælde udmøn-
tet sig i, at virksomhederne efter-
følgende har fastansat dem. Men 
sandheden er, at mange ikke tør 
ansætte fleksjobbere, hvilket jeg 
synes er synd i en tid, hvor alle 

skriger på arbejdskraft. Selvom 
mennesker ikke længere er stand 
til at arbejde 35 timer om ugen, så 
kan de stadig være værdifulde for 
en virksomhed, understreger Kaj 
van Elzelingen.
Han lægger ikke skjul på, at social 
ansvarlighed er vigtige kodeord i 
hans virksomhed.
--Jeg ser det ikke bare som en sam-
fundstjeneste, men faktisk også 
som en økonomisk gevinst. Ikke at 
vi tjener millioner på det, for det 
gør vi ikke, men forretningen kø-
rer fint rundt økonomisk. Og mere 
forlanger jeg ikke, siger Kaj van 
Elzelingen og tilføjer:
-Ønsker man at høre noget om det 
at ansætte en flexjobber, må man 
gerne kontakte mig.  

SOCIALT ANSVAR
I HØJSÆDET
KM Service i Haarby beskæftiger primært 
flexjobbere og pensionister, hvilket har vist 
sig at være en rigtig god ide.

Jordløse Møllevej 12  ·  5683 Haarby  ·  Tlf.: 50950373
kve2401@godmail.dk

Står man som eksempelvis land-
mand, entreprenør eller gartner 
og har akutte maskinproblemer, så 
kan det absolut anbefales at tage 
kontakt til den velrenommerede 
virksomhed, Flemløse Maskinfor-
retning ApS. Flere og flere kunder 
har fået øjnene op for maskinfor-
retningens evne til hurtigt og pro-
fessionelt at løse maskinproblemer.
--Ja, vi er klar til at servicere vores 
kunder døgnet rundt, hele ugen. 
En af virksomhedens hjørnesten 
er nemlig at servicere kunderne, 
når der er brug for det, fortæller 

indehaver Martin Andersen. Han 
suppleres af Værkfører Christoffer 
Hviid, som fortæller at kunderne 
ikke bare møder en telefonsvarer, 
men får personlig kontakt med en 
kompetent medarbejder med en 
baggrundsviden og forståelse af 
kundens problemer og udfordrin-
ger. 
Christoffer Hviid oplyser endvide-
re, at Flemløse Maskinforretning 
ApS råder over fem topprofessio-
nelle 
servicebiler, der altid er klar til at 
rykke ud.

--I øjeblikket oplever vi en stor 
travlhed, hvad angår landbruget. 
Ofte handler det om, at vi skal 
være kreative og hurtige, så land-
mændene hurtigt kan komme i 
marken igen. Men vores dygtige 
folk har så megen erfaring ud i de 
forskellige problemstillinger, at vi 
altid løser opgaven, siger Martin 
Andersen, der har ejet Flemløse 
Maskinforretning ApS i 7 år.

I den periode er antallet af såvel 
ansatte som kunder steget støt.
--- Kort sagt er vi en moderne land-

brugsmaskinforretning, som har 
fokus både på professionelle land-
brug, samt virksomheder og priva-
te. Og som lægger stor vægt på en 
udpræget kundeservice. Samtidig 
skal det nævnes, at Case IH er vo-
res hovedleverandør, siger Martin 
Andersen.
Udover den populære serviceafde-
ling har Flemløse Maskinforret-
ning ApS også en salgsafdeling, 
hvorfra der blandt andet sælges 
landbrugsmaskiner og produkter 
til have og park sektoren, samt et 
reservedelslager/butik.   

SPECIALISTER I 
GOD SERVICE 
Flemløse Maskinforret-
ning ApS klar til at rykke 
ud 24/7, når kundernes 
maskiner strejker –  
kreativitet og hurtighed  
er nøgleordene i firmaet.

Springenbjergvej 15, Flemløse  ·  5620 Glamsbjerg  ·  
Tlf. 64 72 11 74   ·  www.caseih-fyn.dk  ·  ma@caseih-fyn.dkFlemløse Maskinforretning ApS
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Strynø slået i 
opløbet om 
"Årets Ø"
Trods vedholdenhed til øens skole og 
børneliv, så måtte Strynø nøjes med en 
delt andenplads. Vinderen blev Endelave, 
men strynboerne holder modet oppe.

Christian Moegreen Hjortshøj
chmhj@jfmedier.dk

STRYNØ: Det var tæt på, men
Strynø måtte se sig besejret i
kampen om "Årets Ø". Dom-
merkomitéen endte med at
vælge Endelaves aktive livsstil
fremfor Strynøs børneliv.
Strynø hædres dog sammen
med Aarø, som 2. og 3. plads
med en sidegevinst på 25.000
kr.

Kirsten Havemann fra bo-
sætningsgruppen, som send-
te ansøgningen til prisen, og
arrangerede komitéens be-
søg, ærgrer sig, men holder
modet oppe.

- Vi er selvfølgelig glade
over sidegevinsten, men også
lidt skuffede, da vi gerne ville
have vundet. Vi fik beskeden
i går, men måtte ikke sige no-
get før den officielle melding.
Jeg skal lige have snakket
med de andre, men jeg tror, vi
prøver igen næste år, fortæl-
ler Kirsten Havemann.

Dommerkomitéen har ik-
ke haft nemt ved at træffe be-
slutningen om hvilken ø, der
skulle vinde. I sidste ende var
det dog Endelave og deres
idrætsforening Aktiv Ø, som
vandt.

- Vi har besøgt tre helt fan-
tastiske øer og mødt engage-
rede og passionerede beboe-
re alle tre steder. Det har væ-
ret en svær beslutning at væl-

ge en vinder, men Endelave
har særligt imponeret os med
en klar og realistisk tilgang til
øens udvikling, efter skolen
lukkede, fortæller formanden
for dommerkomitéen Jens
Otto Størup i en pressemed-
delelse

Lukkede og åbne skoler
Det er øens børneliv, som har
fået Strynø med i spillet til
Årets Ø. Modsat Endelave
som har lang færgetid og in-
gen skole, så nyder Strynø
godt af begge dele. Da dom-
merkomitéen kom forbi, blev
flere dele af øen vist frem.

Kirsten Havemann erken-
der, at de nok skulle have
vinklet skarpere på skolen.

- Jeg har læst kriterierne, og
måske skulle vi have gjort lidt
mere ud af, at vi har forhin-
dret, at skolen blev lukket.
Det har vi nok taget for givet,
men det er det jo slet ikke.
Det har vi kæmpet for de sid-
ste 10 år, fortæller hun.

Kirsten Havemann uddy-
ber desuden, at bosætnings-
gruppen regner med at bruge
præmiepengene til at frem-
me bosætningen. Her er det
fortsat børnefamilier, som er
i fokus.

Komitéen roser øen
Om det bliver en udvidelse af
legepladsen ved havnen eller
andet, er ikke besluttet end-
nu.

Det er dog ikke uden ro-

Fredag 4. september bød lærer Susanne Nielsen og pædagog Finn Jørgensen sammen med bosætningsgruppen priskomitéen velkommen til 
Strynø Skole. Foto: Christian Moegreen Hjortshøj

Måske skulle vi have gjort lidt mere ud af, at vi 
har forhindret, at skolen blev lukket. Det har vi nok 
taget for givet, men det er det jo slet ikke. Det har 
vi kæmpet for de sidste 10 år.
KIRSTEN HAVEMANN

”

sende ord, at Strynø i dag må
nøjes som enten ø nummer
to eller tre i landet. Forman-
den for komitéen og admini-
strerende direktør i DGI, Jens
Otto Størup, havde følgende
at sige i dagens pressemed-
delelse:

- Jeg vil også gerne rose de
to andre nominerede øer:
Strynø, som gør noget helt
unikt for øens børn med den
lokale skole som ramme for

en masse fællesaktiviteter, ly-
der det fra formanden.

Et par opmuntrende ord
kommer også med på vejen,
så både Strynø og Aarø ved, at
de har en chance næste år.

- Selvom de to ikke løber
med titlen i år, så er jeg sikker
på, at fællesskaberne her fort-
sat vil sikre øernes udvikling,
og jeg glæder mig til at besø-
ge dem igen, slutter Jens Otto
Størup.

ERSTAT OLIEFYRET MED DAIKIN ALTHERMA 3
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Hvis der er en virksomhed på Fyn 
der har forstand på motorer i alle 
afskygninger, så må det siges at 
være Fyns Marineservice med 
adresse på Næsvej 9 i Assens.
Da firmaet startede op var det pri-
mære formål at servicere og repa-
rere privates bådmotorer.
Men det billede har nu ændret sig 
markant.
-Ja, 90 procent af vores omsætning 
kommer fra erhvervslivet. Vi laver 

i dag motorer for rigtigt mange 
forskellige firmaer – blandt andre 
for skibsværfter, traktorværkste-
der og motorer, der bruges inden-
for byggebranchen, siger indeha-
ver Per Poulsen.
Udover altid at levere kvalitetsar-
bejde er Assens-firmaet også kendt 
for en udpræget kundeservice.
--Ja, vi afgiver altid en fast pris 
på vores reparationer. Ligesom vi 
altid selv henter motorer, når det 

drejer sig om vores faste erhvervs-
kunder. Vi har en aftale med en 
fragtvirkomhed om afhentning 
samme dag en ordre afgives fra en 
kunde, understreger Per Poulsen 
og tilføjer:
--Med flere årtiers erfaring kan vi 
tilbyde en service i særklasse og et 
knowhow bedre end de fleste andre 
på markedet. Desuden råder vi over 
det mest professionelle udstyr, der 
blandt andet tæller borværk, plan-

sliber, ventilsliber, ventil sæde/
fræser, honeværk, hydraulisk 
presser, drejebænk, krumtapsliber 
og liniebor. Alt laves inhouse, den 
eneste underleverandør ved mo-
tor reperation vi bruger er Ketner 
(Holstebro) til dieseludstyr.
Det skal afslutningsvis nævnes, 
at Fyns Marineservice ligger inde 
med et stort reservedelslager til 
blandt andre Perkins, Ford, Cum-
mins og MF.  

SPECIALISTER 
I MOTORER

Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for firmaet 
Fyens Marinecenter, når motorer skal renoveres eller repareres 
– firmaet drives af far og søn, Per og Simon Poulsen.

Næsvej 9  ·  5610 Assens  ·  www.fyns-marineservice.dk
mail@fyns-marineservice.dk  ·  Tlf.: 50734102Fyns-Marineservice

Står man som eksempelvis land-
mand, entreprenør eller gartner 
og har akutte maskinproblemer, så 
kan det absolut anbefales at tage 
kontakt til den velrenommerede 
virksomhed, Flemløse Maskinfor-
retning ApS. Flere og flere kunder 
har fået øjnene op for maskinfor-
retningens evne til hurtigt og pro-
fessionelt at løse maskinproblemer.
--Ja, vi er klar til at servicere vores 
kunder døgnet rundt, hele ugen. 
En af virksomhedens hjørnesten 
er nemlig at servicere kunderne, 
når der er brug for det, fortæller 

indehaver Martin Andersen. Han 
suppleres af Værkfører Christoffer 
Hviid, som fortæller at kunderne 
ikke bare møder en telefonsvarer, 
men får personlig kontakt med en 
kompetent medarbejder med en 
baggrundsviden og forståelse af 
kundens problemer og udfordrin-
ger. 
Christoffer Hviid oplyser endvide-
re, at Flemløse Maskinforretning 
ApS råder over fem topprofessio-
nelle 
servicebiler, der altid er klar til at 
rykke ud.

--I øjeblikket oplever vi en stor 
travlhed, hvad angår landbruget. 
Ofte handler det om, at vi skal 
være kreative og hurtige, så land-
mændene hurtigt kan komme i 
marken igen. Men vores dygtige 
folk har så megen erfaring ud i de 
forskellige problemstillinger, at vi 
altid løser opgaven, siger Martin 
Andersen, der har ejet Flemløse 
Maskinforretning ApS i 7 år.

I den periode er antallet af såvel 
ansatte som kunder steget støt.
--- Kort sagt er vi en moderne land-

brugsmaskinforretning, som har 
fokus både på professionelle land-
brug, samt virksomheder og priva-
te. Og som lægger stor vægt på en 
udpræget kundeservice. Samtidig 
skal det nævnes, at Case IH er vo-
res hovedleverandør, siger Martin 
Andersen.
Udover den populære serviceafde-
ling har Flemløse Maskinforret-
ning ApS også en salgsafdeling, 
hvorfra der blandt andet sælges 
landbrugsmaskiner og produkter 
til have og park sektoren, samt et 
reservedelslager/butik.   

SPECIALISTER I 
GOD SERVICE 
Flemløse Maskinforret-
ning ApS klar til at rykke 
ud 24/7, når kundernes 
maskiner strejker –  
kreativitet og hurtighed  
er nøgleordene i firmaet.

Springenbjergvej 15, Flemløse  ·  5620 Glamsbjerg  ·  
Tlf. 64 72 11 74   ·  www.caseih-fyn.dk  ·  ma@caseih-fyn.dkFlemløse Maskinforretning ApS
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Kvalitet, personlig 
kundeservice og 
levering til tiden er 
kodeordene i Hinds-
gaul Enterprise ApS, 
der for nylig har fær-
diggjort to haller for 
Carl Hansen&Søn.

Leder man efter en professionel 
partner til sit byggeprojekt, er 
det så absolut en ide at tage kon-
takt til det hæderkronede firma, 
Hindsgaul Enterprise ApS, der 
har adresse på Østergade 32 i 
Aarup.

For nylig har Aarup-firmaet så-
ledes afsluttet opførelsen af to 
ny haller for Carl Hansen&Søn, 

og yderligere to afsluttes inden 
nytår.

--Lige bortset fra boligbyggeri, 
har vi beskæftiget os med langt 
det meste, fortæller salgsdirek-
tør Kim Hindsgaul, der i dag dri-
ver firmaet sammen med sin bror 
og direktør Mikael Hindsgaul.
Skal man give nogle eksempler 
på nogle af de mangeartede op-
gaver firmaet har beskæftiget 
sig med op igennem årene kan 
eksempelvis nævnes:

Opførsel af flere former for land-
brugsbygninger, erhvervsbyg-
ninger, højlager, sportshaller, 
offentlige miljø-stationer, lidt 
mere teknisk krævende biogas-
byggerier, flisfyrede kedelcen-
traler og ikke mindst store for-
synings transformerstationer.

--Landbrugsbyggeriet, som vi 
har beskæftiget os med siden 

Administrerende direktør hos Carl Hansen&Søn, Knud Erik Hansen, 
glæder sig over veludført arbejde af to nye haller.
--Vi kan kun være tilfredse med det arbejde Hindsgaul Enterprise har 
udført for os, fastslår han.

HINDSGAUL ENTERPRISE APS      DEN BEDSTE PARTNER I BYGGERIET

HINDSGAUL Entreprise ApS  ·  Østergade 32  ·  5560 Aarup  ·  Tlf.: 64 43 14 80  ·  kim@hindsgaul.as

70’erne, er desværre gået lidt i 
stå. Branchen er hård, og man 
er tvunget til at tænke alter-
nativt for at komme med den 
rigtige pris. Det er vi så til gen-
gæld blevet så gode til, at vi nu 
også har implementeret det i 
erhvervsbyggeriet. Det handler 
om at bruge pengene rigtigt - og 
de rigtige steder, understreger 
Kim Hindsgaul.

Hindsgaul Enterprise ApS har 
op igennem årene været inde i 
gode vækstperioder og leverer 
i dag både hoved- og totalentre-
priser. 

--Det behøves ikke at koste noget 
at få sat lidt streger på sit pro-
jekt. Vi har egen tegnestue, og vi 
laver gerne skitser til vores kun-
der Desuden samarbejder vi med 
ingeniører og arkitekter som kø-
rer efter princippet ”no deal - no 
pay”, siger salgsdirektøren.

Den velrenommerede Aarup-
virksomhed har op igennem åre-
ne opbygget en stor og trofast og 
kundekreds.

-- Ja, og det hænger blandt andet 
sammen med, at vi altid har lagt 
meget vægt på at overholde de 
lovede byggetider. Det kan have 
store konsekvenser for bygherre, 
hvis byggeriet ikke er færdigt til 
tiden. Hvis vi er pressede, udvi-
der vi gerne arbejdsugen til syv 
dage, påpeger Kim Hindsgaul og 
tilføjer:

--Kvalitet, tillid og troværdig-
hed er nøgleord i hele vores 
virksomhed, og i den måde vi 
arbejder på. Fra idé til færdigt 
byggeri. Vi er overbeviste om, at 
det er en af årsagerne til, at vo-
res kunder kommer igen.
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stå. Branchen er hård, og man 
er tvunget til at tænke alter-
nativt for at komme med den 
rigtige pris. Det er vi så til gen-
gæld blevet så gode til, at vi nu 
også har implementeret det i 
erhvervsbyggeriet. Det handler 
om at bruge pengene rigtigt - og 
de rigtige steder, understreger 
Kim Hindsgaul.

Hindsgaul Enterprise ApS har 
op igennem årene været inde i 
gode vækstperioder og leverer 
i dag både hoved- og totalentre-
priser. 

--Det behøves ikke at koste noget 
at få sat lidt streger på sit pro-
jekt. Vi har egen tegnestue, og vi 
laver gerne skitser til vores kun-
der Desuden samarbejder vi med 
ingeniører og arkitekter som kø-
rer efter princippet ”no deal - no 
pay”, siger salgsdirektøren.

Den velrenommerede Aarup-
virksomhed har op igennem åre-
ne opbygget en stor og trofast og 
kundekreds.

-- Ja, og det hænger blandt andet 
sammen med, at vi altid har lagt 
meget vægt på at overholde de 
lovede byggetider. Det kan have 
store konsekvenser for bygherre, 
hvis byggeriet ikke er færdigt til 
tiden. Hvis vi er pressede, udvi-
der vi gerne arbejdsugen til syv 
dage, påpeger Kim Hindsgaul og 
tilføjer:

--Kvalitet, tillid og troværdig-
hed er nøgleord i hele vores 
virksomhed, og i den måde vi 
arbejder på. Fra idé til færdigt 
byggeri. Vi er overbeviste om, at 
det er en af årsagerne til, at vo-
res kunder kommer igen.
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Hører man til en af de virksomhe-
der, der på et tidspunkt får brug 
for tekniske artikler i polyuretan, 
så kan det så absolut anbefales at 
tage kontakt til Dansk Elastomer 
A/S. 
Den velrenommerede Aarup-virk-
somhed er ordreproducerende un-
derleverandør i tekniske artikler 
i netop polyuretan, som blandt 
andet bruges til belægning af hjul 
og valser. 
Derudover støber Dansk Elasto-
mer A/S rør i polyuretan, som 
senere anvendes som pakninger i 

fly-, offshore- og andre industrier.
-- Kunderne spænder fra små loka-
le håndværkerfirmaer til aktører 
i den internationale storindustri. 
Vores virksomhed har eksisteret 
siden 1979. I den periode er vi gået 
fra 3 til 24 ansatte og har oplevet 
en god positiv vækst, fortæller di-
rektør Jacob Gade.
Som så mange andre erhvervsle-
dere fik han sved på panden, da 
COVID19-epidimien gjorde sit 
indtog.
--Ja, der var lige en kort periode, 
hvor ordrerne udeblev, men det 

rettede sig hurtigt. I dag slås vi 
lidt med stigende råvarepriser, 
men der er stadig godt gang i hju-
lene og vi er optimistiske, slår Ja-
cob Gade fast.
Kodeordene i Dansk Elastomer 
A/S er kvalitet, personlig kunde-
service og fleksibilitet.
--Og så værdsætter vi, når kan 
samarbejde med kunden fra start 
til slut om et projekt, således at vi 

rammer plet, så snart vi kaster os 
ud i produktionen, fastslår direk-
tøren.  

DANSK ELASTOMER 
A/S MED VIND 
I SEJLENE
Trods stigende råvarepriser og skidt periode 
under COVID-19 epidemien er såvel optimismen 
som ordrebogen igen i top i Aarup-firmaet.

Snedkervænget 2    5560 Aarup    Tlf.: 64433220
www.dansk-elastomer.dk    jg@dansk-elastomer.dkDansk Elastomer A/S

CMYK (0, 100, 100, 0)

CMYK (0, 0, 0, 100)

Barløsevej 23 · 5610 Assens · Tlf. 63 74 00 41  ·  Fax. 63 74 00 48 · info@fynscnc.dk

3D fræsning  ·  Udviklingsarbejde  ·  Værktøjsfremstilling  ·  Optegning af emner

Fræsning i alle materialer fra 1 stk og op efter ·  Alt inden for automatdrejning
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Som tusindvis af andre selvstæn-
dige frygtede indehaveren af 
Tinggaard Auto ApS i Assens, 
Thomas Tinggaard, at regerin-
gens totale ”lock down” i forbin-
delse med COVID19-epedimien 
kunne have fået katastrofale føl-
ger for hans virksomhed. Men hel-
digvis er bekymringen vendt til 
stor optimisme.

--Ja, jeg glæder mig over, at vi sta-
dig har masser af gang i hjulene. 
Der var lige et par dage sidste år
hvor ikke et øje dukkede op i værk-
stedet, og bilsalget gik helt i stå. 
Men så ændrede tingene sig til det 
bedre. Og nu har jeg faktisk mere 

at lave end før krisen, siger Tho-
mas Tinggaard.
Tinggaard Auto Ivs er i øvrigt 
kendetegnet ved at kunne repare-
re, servicere og vedligeholde alle 
typer biler. Uanset om det drejer 
sig om privat eller virksomhed. 
Virksomheden lægger vægt på et 
højt serviceniveau og sørger for 
hele tiden at være up to date med 
det nyeste udstyr. Samtidig er fir-
maet klassificeret HELLA SER-
VICE PARTNER.
--Dertil kommer, at jeg to gange 
om året deltager i kurser, således 
at jeg hele tiden er opdateret på de 
nyeste teknologier, fortæller Tho-
mas Tinggaard. 

FORTSÆTTER I HØJE
OMDREJNINGER
Indehaveren af Tinggaard Auto ApS, 
Thomas Tinggaard, glæder sig over
høj travlhed og fortsat vækst.  

Bogensevej 170  .  5610 Assens  ·  Telefon: 61 27 05 06
www.tinggaardauto.dk  ·  tauto170@gmail.comTinggaard Auto ApS

Ønsker man i forbindelse med 
bearbejdning af tyndplader at al-
liere sig med en professionel og 
anerkendt partner, så kan det så 
absolut anbefales at tage kontakt 
til Tommerup-virksomheden, Nå-
rup Pladeindustri. 
Firmaet, der blandt andet leverer 
en del til elektronik- gartneri- og 
robotbranchen, klarer alle opga-
ver, når det eksempelvis kommer 
til revolverstansning, kantbuk-
ning, svejsning, boltsvejsning, 
punktsvejsning og laserskæring. 
Desuden har firmaet netop in-

vesteret i en Kantbukke Robot, 
der kan bukke dele der er op til 
800x800mm

--Vi arbejder med alle metalty-
per herunder dekaperet plade, 
aluminium samt rustfri stål. Vi 
stiller gerne vores ekspertise til 
rådighed og bistår i alle faser, her-
under rådgivning, projektering, 
tegning, myndighedsspørgsmål 
og tilladelser. Og sikrer naturlig-
vis det ønskede resultat afleveret 
til aftalt pris, fastslår direktør 
Klaus Johansen.  

PROFESSIONEL
TYNDPLADE-
BEARBEJDNING
God vækst og øget travlhed 
hos Nårup Pladeindustri

Neversvej 33  .  5690 Tommerup
www.naarup-pladeindustri.dk  ·  info@napl.dk  ·  Tlf.: 64751084Nårup Pladeindustri A/S
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--Kunderne elsker, at vi bruger 
lokale råvarer og alt vores kød er 
indbegrebet af dyrevelfærd. Fak-
tisk så meget, at efterspørgslen på 
vores pølsevogne er vokset betyde-
ligt.

Sådan siger indehaveren af Lund-
by Kiosken i Svendborg, Preben 
Lund. Han har igennem længere 
tid via hjemmesiden, Lundbyen.
com, også udlejet pølsevogne, 

hvortil kunderne kan bestille for-
skellige former for menuer, der 
blandt andet inkluderer grillpøl-
ser, hjemmelavede burgere og flæ-
skestegssandwiches.  Et koncept, 
der er blevet en ubetinget succes 
grundet det faktum, at alt kød er 
fra fritgående køer og grise, og alle 
grøntsager er nøje udvalgte fra lo-
kale forhandlere.
--Vi får igen og igen at vide fra vo-
res kunder, at vores kød er virke-

ligt lækkert og at det er fornøjelse 
at vide, at alle øvrige ingredienser 
vi bruger er fra den lokale egn, si-
ger Preben Lund, der glæder sig 
over at landet igen er blevet åbent 
fuldt op efter COVID19-krisen.
--Ja, vi får mange bestillinger i 
forbindelse med blandt andet kon-
firmationer, firmafester og recep-
tioner. Ja, sågar julefrokosterne 
er begyndt at komme ind, fortæller 
Preben Lund.

En anden grund til at Lundby-
ens pølsevogne er blevet utroligt 
populære, er det faktum, at kun-
derne automatisk støtter det lokale 
foreningsliv, når de lejer en pølse-
vogn.

--Ja, når man lejer en pølsevogn 
kan man selv bestemme hvilken 
sportsklub eller forening man vil 
støtte med 500 kroner, oplyser Pre-
ben Lund. 

LUNDBYEN.COM:
PØSEVOGNE MED 

DYREVELFÆRD HITTER
Ejeren af Lundbyen.com, Preben Lund overvejer nu at 
udvide med foodtrucks efter nyt pølsevogns-koncept 

er blevet en stor succes på Fyn og i Jylland.

Lundby Kiosken
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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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!

Kai Andersens Eftf a/s
Ellehaven 48  ·  5690 Tommerup  ·  tlf: 64751259
info@kai-andersen.dk  ·  www.kai-andersen.dk

VI LØSER DINE KRAN-, KØRSELS-, SPECIAL- OG 
TRANSPORT OPGAVER I ODENSE OG PÅ FYN

GYLLETRANSPORT  ·  SPECIALTRANSPORT
CONTAINERKØRSEL  ·  KRANOPGAVER

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

Ekspert i udvikling og produktion 
af emballge i pap og karton

Hestehaven 33 - 5260 Odense S - Tlf.: 87 120 120 - www.raunstrup.com 

BYGGERI
Varetager bolig- og erhvervsbyggeri-, samt 
svømmehaller typisk i totalentreprise, samt 
aptering og storentrepriser.

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

BYGNINGSSERVICE
Håndterer på landsplan service- og vedlige-
holdelsesopgaver for en lang række kommun-
er, forsikringsselskaber, dagligvarekæder og 
boligforeninger.

Den hæderkronede virksomhed 
FVLS (Fyns Vandværks- & Led-
ningsservice ApS) er for nylig 
blevet overtaget af et andet vel-
kørende Vissenbjerg-firma, nem-
lig Dansk PE Svejsning A/S.
FVLS udfører service og renove-
ring på diverse vandbehandlings-
anlæg og vandværker, nyudstyk-
ninger samt udfører arbejde for 
private.
-Det er vigtigt at understrege, at 

vi tilbyder hele pakken, hvor ek-
sempelvis ledningsoplysninger, 
opgravning, levering og svejs-
ning af rør, raketskydning og 
diamantboring indgår, fortæl-
ler den daglige leder, Jan Hel-
darskard.
Og han fortsætter:
--Vi er et stærkt og veluddannet 
team, der alle yder den bedste 
service for vores kunder. FVLS 
er et erfarent firma med mere end 

20 års erfaring i branchen. Vi har 
en ambition om, at alle opgaver 
bliver løst med kvalitet for øje, 
samt at alle regler og forskrifter 
overholdes. Vi lægger stor vægt 
på sikkerhed, så du får en profes-
sionel samarbejdspartner, du kan 
stole på. Vi varetager alle former 
for opgaver og sørger altid for at 
leve op til vores kunders ønsker 
og forventninger, understreger 
Jan Heldarskard. 

FVLS FÅR 
NY EJER

Dansk PE Svejsning 
A/S har for nylig 
overtaget Fyns 
Vandværks- &
Ledningsservice ApS 
(FVLS)

Energivej 9  ·  5492 Vissenbjerg 
Tlf.: 31 32 35 94
www.FVLS.dk  ·  jan@fvls.dk

FVLS
F Y N S  V A N D V Æ R K S -  

&  L E D N I N G S S E R V I C E

At starte en virksomhed op midt i 
en verdensomspændende epidemi 
kræver både mod og dygtighed. 
Og begge dele må manden bag Ha-
arby Køleteknik, Ulrik Pedersen 
sige at have. Trods de dårlige odds 
er han kommet godt fra start med 
sin virksomhed, og ser nu frem 
mod mere normale tider.
--Ja, vi startede op i november 
2020 lige midt i epidemien. Men 
nu glæder jeg mig over, at det går 
godt, siger Ulrik Pedersen, der 
har specialiseret sig i alt køletek-
nisk.
--Vi arbejder meget med køletek-
niske installationer i forbindelse 

med eksempelvis køle- og fro-
strum. Vores kunder er typisk sko-
ler, efterskoler, restauranter og 
hoteller, oplyser Ulrik Pedersen, 
der har tidligere har arbejdet fem 
år som køletekniker ved Syddansk 
Køleteknik.
Vælger man at bruge Haarby Kø-
leteknik kan man være sikker på 
professionel kvalitet, personlig 
service og overholdelse af tidsfri-
ster.
--Samtidig tilbyder vi døgnservice 
samt direkte adgang til fagman-
den, så kunden aldrig står med et 
problem vedkommende ikke kan få 
løst, fastslår Ulrik Pedersen.  

KØLETEKNIK 
I FOKUS
Manden bag Haarby Køleteknik, Ulrik Pedersen, 
glæder sig over at være kommet godt fra start 
med nyt firma trods opstart i svær periode.

Skovvangen 2  ·  5683 Haarby  ·  Tlf.: 23234948
www.haarbykoeleteknik.dk  · info@haarbykoeleteknik.dk
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Træpiller på Fyn
Træpiller  ·  Træbriketter  ·  Strøelse
Lave priser på træpiller og træbriketter

Træpiller på Fyn 

v/ Jesper Thorsen, Ravnebjerg  11, Snave, 5683 Haarby, tlf. 40 27 19 17, 
tæpiller-fyn.dk, kontakt@traepiller-fyn.dk

Vores produkter er i toppen af markedet, 
så hvis varen, ifølge dig, ikke lever op 
til dette – kontakt da venligst os.

Træpiller
Vores træpiller er produceret 
af ren tørret nåletræ uden bark.

Aktuelle træpillepriser:
6 mm Varga  896 kg pr. palle  -        kr. 1.600,00
8 mm Varga 896 kg. Pr. palle –        kr. 1.600,00
Varga Træpiller pr. pose 16 kg. -                40,00
Heatlets Premium (10 kg. Sække)   kr. 2.350,00

Træbriketter
Topkvalitets træbriketter med god brændværdi.

Aktuelle træbriketpriser:
960 kg. pr. palle, 96 poser   kr. 1.650,00

Alle priser er inkl. moms afhentning, Ravnebjerg 11, 
Snave, 5683 Haarby.
Mulighed for levering på Fyn fra kr. 400,00

Kvalitets-
bevidst

malerfirma

Jacob Gade Vej 2
5610 Assens

• Indvendige og udvendige maleropgaver

• Fuldspartling af vægge

• Tapetsering

• Lagersalg til private

VI UDFØRER:

47UG EAV I S EN SV ENDBORGO N S D A G 1 . S E P T E M B E R 2 0 2 1

GUDBJERG Tlf.: 62 25 11 36 | HAARBY Tlf.: 63 23 65 06

TARUP MØLLE Tlf.: 65 97 20 30 | AARUP Tlf.: 64 49 12 23

hojlund.dk

HØJLUND PREMIUM TRÆPILLER

Leveret og aflæsset med mobiltruck

6 mm og 8mm |16kg sække| 896 kg pr. palle

Træpille af 100% rent træ og helt fri for smuld

Pr. palle v/1 stk. 1.895,00 DKK

Pr. palle v/ 2 stk. 1.845,00 DKK

Pr. palle v/ 3 stk. 1.745,00 DKK

Pr. palle v/ 12 stk. 1.695,00 DKK

Pr. palle v/ 24 stk. 1.645,00 DKK

Pr. palle v/ 32 stk. 1.595,00 DKK

FRIT

LEVERET

Med forbehold for fejl. Priserne gælder til og med 5/9-2021

ÅBNINGSTIDER

Hverdage

9.00-17.30

Lørdage

9.00-14.00

Nærvær
fra kun 149,- pr. måned

Ring nu
70 230 560

Gratis
høretest

Få det hele med til fast lav pris pr. måned
Hos Dansk HøreCenter kan du få små diskrete høreapparater
til fast lav pris pr. måned inkl. fri service og justering.
Livet er lidt sjovere, når vi hører sammen.

www.dkhc.dk
Dansk HøreCenter, Svendborg
Tinghusgade 34 5700 Svendborg

Svendborgdrengen Brage Helving
synes, at det er vildt spændende
at være på togt med Georg Stage.
Foto: Michael Thorbjørnsen

FAKTA

KAMP FOR TO TOGTER

GEORG STAGE-STIFTELSEN

Det første Georg Stage blev bygget på privat initiativ i 1882. Det
sejlede som skoleskib frem til 1934 og ligger i dag sommuse-
umsskib i Mystic Seaport, Connecticut. Det nuværende skib - Ge-
org Stage II - blev bygget i Frederikshavn i 1934. Fra 2015-2018
gennemgik skibet den største rehabilitering i dets historie, og
fremstår i dag i bedre stand end nogensinde før, og er fremtids-
sikret formindst de næste 50 år.

Georg Stage er en sejlende søfartsskole. I 2019 begyndte sko-
leskibet at sejle to togter om året. Skolen optager ved hvert togt
63 elever, der i løbet af togtet får en uddannelse somubefaren
skibsassistent. Uddannelsen er godkendt af Uddannelses- og
Forskningsministeriet. Skibet ejes og drivesaf en stiftelsemed
hjemsted i København.

Skibets elever ermeget efterspurgte både af rederierne og af
andre arbejdsgivere. Det er faktisk svært at blive arbejdsløs, ef-
terman har været på Georg Stage. Ifølge Uddannelsesministeri-
ets tal er 99,5% af eleverne i arbejde eller under uddannelse to
år efter de har været ombord. På sidste togt var der elever, der
kom til jobsamtaler allerede inden de var færdige.

Dertil kommer, atman har en høj gennemførelsesprocent
(95%), selv om ca. 70 procent af eleverne har en eller flere af-
brudte uddannelser bag sig.

Nu lader det til, at bevillingen til det ene af de to årlige togter fal-
der væk - og dermed får 63 færre ungemulighed for at komme
på togt.

- Da vi har såmange kvalificerede ansøgere at vi kunne fylde 3-4
skibe for hvert togt, mener vi, at det vil være en god ide fortsat at
sende skibet på havet to gange omåret, i stedet for kun et en-
kelt togt årligt. Selvfølgeligmenneskeligt, men også samfunds-
økonomisk, skriver stiftelsen bag Georg Stage i et brev til politi-
kerne.

Georg Stage er verdensældste sejlende civilesøfartsskole og
forbilledet formange af de sejlendemaritime skoler, som igen-
nem årene er blev etableret rundt omkring i verden. I dag er det
en af kun to skoler på globalt plan, som giver unge en kompe-
tencegivendemaritim uddannelse om bord på et sejlskib. Ud-
dannelsen er SU-berettiget og under tilsyn af Ministeriet for Ud-
dannelse og Forskning.

fred og ro, når jeg ikke hele ti-
den skal forholde mig til,
hvad der nu skal ske.

- Jeg er også begyndt at
forstå betydningen og vigtig-
heden af autoriteter, eller
mennesker med erfaring og
viden, når det kommer til li-
vet til søs - og sikkert også i
mange andre henseender.

- Kaptajnen og de andre fa-
ste besætningsmedlemmer
kender jo til det at sejle et
skib, og så dur det jo ikke, at
vi unge begynder at stille for
mange spørgsmål. Jo, jeg har
lært at rette ind, hvilket igen
giver mig ro og overskud til at
tænke og spekulere over an-
dre ting, siger Brage Helving.

Han tænker blandt andet
over sin fremtid, som efter de
første par måneder til søs me-
re og mere peger mod en ma-
ritim fremtid.

- Jeg er blevet helt vild med
at sejle, for sikke oplevelser, vi
får med destinationer i
blandt andet Estland, Norge,
Holland og Frankrig. Og det
er bare fedt med frisk luft i
ansigtet hver dag, du bruger
din krop og så er det sociale
liv ombord så givende, fordi
vi bor så tæt og har god tid til
at lære hinanden at kende.

- Jeg overvejer derfor at be-
gynde på en navigatøruddan-
nelse, når togtet er forbi midt
i november, for jeg kan godt
se mig selv som sømand, hvis
altså bare jeg kan få min gu-
itar med, siger Brage Helving.

Alle mandm/k på dæk - langs kaj på Frederiksøen. Af togtets godt 60 elever er omkring 40 pct. kvinder. Foto:
Søren Stidsholt Nielsen

På Svendborg-visit: Corona holdt
Georg Stage tilbage fra paradesejlads
Søren Stidsholt Nielsen
sosn@faa.dk

SVENDBORG: Skoleskibet Georg
Stage var i sidste uge en tur i
Svendborg, hvor skibet med
otte andre skonnerter og ga-
leaser skulle deltage i en para-
de vest ud gennem Svend-
borgsund.

Dog måtte Georg Stage af-

lyse sin deltagelse på grund af
mistanke om corona hos et
enkelt besætningsmedlem,
som hurtigt blev isoleret.

Skoleskibets kaptajn Bjar-
ke Wahlquist oplyser, at de to
dages anløb i Svendborg var
det sidste i dansk havn i man-
ge uger.

Georg Stage tog en større
mængde proviant om bord i
Svendborg. Næste anløb vil
være i Nordheimssund i Har-

dangerfjorden, Norge. Herfra
går det sydpå mod Den Hel-
der i Holland og videre til
Saint Malo i Frankrig.

Georg Stages aktuelle togt
for de godt 60 elever og den ti
mand store besætning slutter
i København sidst i oktober.
Derefter følger fire ugers
landfast uddannelse før af-
mønstring på Holmen den
26. november.
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Træpiller på Fyn
Træpiller  ·  Træbriketter  ·  Strøelse
Lave priser på træpiller og træbriketter

Træpiller på Fyn 

v/ Jesper Thorsen, Ravnebjerg  11, Snave, 5683 Haarby, tlf. 40 27 19 17, 
tæpiller-fyn.dk, kontakt@traepiller-fyn.dk

Vores produkter er i toppen af markedet, 
så hvis varen, ifølge dig, ikke lever op 
til dette – kontakt da venligst os.

Træpiller
Vores træpiller er produceret 
af ren tørret nåletræ uden bark.

Aktuelle træpillepriser:
6 mm Varga  896 kg pr. palle  -        kr. 1.600,00
8 mm Varga 896 kg. Pr. palle –        kr. 1.600,00
Varga Træpiller pr. pose 16 kg. -                40,00
Heatlets Premium (10 kg. Sække)   kr. 2.350,00

Træbriketter
Topkvalitets træbriketter med god brændværdi.

Aktuelle træbriketpriser:
960 kg. pr. palle, 96 poser   kr. 1.650,00

Alle priser er inkl. moms afhentning, Ravnebjerg 11, 
Snave, 5683 Haarby.
Mulighed for levering på Fyn fra kr. 400,00

Haarby Industrilakering ApS | Roesbjergvej 3 & 8
5683 Haarby | Tlf. 6473 2113

Hos Haarby Industri
lakering er vi specialister
inden for over
behandling med pulver
lakering og vådlakering.

Det betyder vi kan lave
stort set alt, både for
erhverv og private.
Lige fra køkken til
skabslåger, møbler,
dører samt til spændende
speciel opgaver.

Vi ved at mere end
3300 å rffariing ttællller.

Haarby Industrilakering ApS | Roesbjergvej 3 & 8
5683 Haarby | Tlf. 6473 2113

Hos Haarby Industri
lakering er vi specialister
inden for over
behandling med pulver
lakering og vådlakering.

Det betyder vi kan lave
stort set alt, både for
erhverv og private.
Lige fra køkken til
skabslåger, møbler,
dører samt til spændende
speciel opgaver.

Vi ved at mere end
3300 å rffariing ttællller.

Haarby Industrilakering ApS | Roesbjergvej 3 & 8
5683 Haarby | Tlf. 6473 2113

Hos Haarby Industri
lakering er vi specialister
inden for over
behandling med pulver
lakering og vådlakering.

Det betyder vi kan lave
stort set alt, både for
erhverv og private.
Lige fra køkken til
skabslåger, møbler,
dører samt til spændende
speciel opgaver.

Vi ved at mere end
3300 å rffariing ttællller.

NÅR HÅNDVÆRK BLIVER KUNST
NÅR HÅNDVÆRK BLIVER KUNST

Hos Haarby Industrilakering, er vi specialister indenfor 
overfladebehandling med pulverlakering og vådlakering.
Det betyder, at vi kan lave stort set alt, både for erhverv 
og private. Vi ved at mere end 30 års erfaring tæller.

Falstervej 10 c · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 13 77
jh@jpl-industri.dk · www.jpl-industri.dk

JPL INDUSTRI ApS
- betjener en bredt funderet kundekreds af industri-, 

håndværks- og levnedsmiddelvirksomheder i alle størrelser.  
Private kunder betjenes også med mindre opgaver,

samt trapper, altaner + gelændere m.m.
Falstervej 10 c · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 13 77

jh@jpl-industri.dk · www.jpl-industri.dk

JPL INDUSTRI ApS
- betjener en bredt funderet kundekreds af industri-, 

håndværks- og levnedsmiddelvirksomheder i alle størrelser.  
Private kunder betjenes også med mindre opgaver,

samt trapper, altaner + gelændere m.m.

Falstervej 10 c · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 13 77
jh@jpl-industri.dk · www.jpl-industri.dk

JPL INDUSTRI ApS
- betjener en bredt funderet kundekreds af industri-, 

håndværks- og levnedsmiddelvirksomheder i alle størrelser.  
Private kunder betjenes også med mindre opgaver,

samt trapper, altaner + gelændere m.m.

Falstervej 10 c . 5800 Nyborg . Tlf. 65 30 13 77 . jh@jpl-industri.dk . www.jpl-industri.dkFalstervej 10 c . 5800 Nyborg . Tlf. 65 30 13 77 . lk@jpl-industri.dk . www.jpl-industri.dk

, bygningsstål

Falstervej 10 c · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 13 77
jh@jpl-industri.dk · www.jpl-industri.dk

JPL INDUSTRI ApS
- betjener en bredt funderet kundekreds af industri-, 

håndværks- og levnedsmiddelvirksomheder i alle størrelser.  
Private kunder betjenes også med mindre opgaver,

samt trapper, altaner + gelændere m.m.
Falstervej 10 c · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 13 77

jh@jpl-industri.dk · www.jpl-industri.dk

JPL INDUSTRI ApS
- betjener en bredt funderet kundekreds af industri-, 

håndværks- og levnedsmiddelvirksomheder i alle størrelser.  
Private kunder betjenes også med mindre opgaver,

samt trapper, altaner + gelændere m.m.

Falstervej 10 c · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 13 77
jh@jpl-industri.dk · www.jpl-industri.dk

JPL INDUSTRI ApS
- betjener en bredt funderet kundekreds af industri-, 

håndværks- og levnedsmiddelvirksomheder i alle størrelser.  
Private kunder betjenes også med mindre opgaver,

samt trapper, altaner + gelændere m.m.

Falstervej 10 c . 5800 Nyborg . Tlf. 65 30 13 77 . jh@jpl-industri.dk . www.jpl-industri.dk
Juniortalent til de voksnes EM:
- Minudviklinger fløjet tilmånen 68

Toner fra Tårnet: Sanggiver tåre
i øjenkrogenogsmil på læben 48

Tilflytter fandt nye
veninder gennemnetværk 46

U G E 1 7 O n s d a g d e n 2 8 . a p r i l 2 0 2 1

● Gennemgang af købsaftalen og handlens bilag

●Møde med advokat

● Korrespondance og drøftelse med mægler

● Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse

● Rådgivning om behovet for ejerskifteforsikring m.m.

● Udarbejdelse af handlens dokumenter og refusionsopgørelse

● Tinglysning

- seriøs advokatrådgivning ved køb og salg af bolig

FAST PRIS KR. 5.000,- inkl. moms

uanset om du køber eller sælger

S Y D F Y N S B O L I G A D V O K A T E R

Jessens Mole 12, 5700 Svendborg . Telefon: 62 22 77 22

e50
.00
0,-

i s
ka
tte
fra
dr
ag

for en
familie med
2 voksne.

Gælder for energiforbedringer
på helårs-, fritids- og sommerhuse.

VI ER KLAR TIL AT HJÆLPE!

Vi dækker
hele sydfyn

TØMRER . SNEDKER . MURER . ENTREPRENØR . AUT. KLOAKMESTER
6256 1962 - tts@tts-langeland.dk - www.tts-langeland.dk - 6251 1964

VI TAGER ANSVAR FOR HELHEDEN KVALITET TIL TIDEN

Tved Kirkevej 5A · 5700 Svendborg · Tlf. 20 91 27 67

LAD FAGMANDEN
PASSE DIN CYKEL

FRI LIVSTIDSSERVICE 299,- (ELCYKLER 499,-)

BringMyBike
Vi henter og bringerdin cykel gratistil værkstedet!

MØLLERGADE 6 (DET GAMLE LOUIS NIELSEN)

HUSK TORSDAG ÅBENT 10.00-22.00

OO

OUTLET

OPEN BY NIGHT
TORSDAG DEN 29. APRIL 2021

SPAR OP TIL 80%
MASSER AF NYE FORÅRSVARER FRA KENDTE MÆRKER, BLA.

LES DEUX, MADS NØRGAARD OG KNOWLEDGE COTTON.

KM Service
Jordløse Møllevej 12  ·  5683 Haarby  ·  Tlf.: 50950373 

kve2401@godmail.dk  ·  www.km-service.nu

SOCIALT ANSVAR I HØJSÆDET
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50 Gang i Fyn

Nyt fra EU
Artiklen er leveret af  
South Denmark European Office

Robotter kan finde anven-
delse i en række af sektorer: i 
sundhedssektoren og i land-
bruget, til vedligehold af infra-
strukturer samt i industrien, 
hvor de kan styrke konkur-
renceevnen og lette arbejds-
gange.

Kunstig Intelligens (AI) skal 
styrkes med tættere forsker-
samarbejder og videndeling 
samt dybere integration med 
industrien og i samarbejder 
med mennesker. AI kan ikke 
stå alene og det skal ikke være 
en kopi af amerikanerne eller 
kineserne, Europa skal finde 

sin egen vej i overensstem-
melse med god anvendelig-
hed og etik.

Det er blot to af priorite-
terne i det nye ICT-arbejds-
program under Horizon 
2020, EU’s flagskib for forsk-
ning og innovation, der skal 
sikre Europas digitale frem-
tid, evne til at løse de sociale 
udfordringer i den voksende 
digitalisering og fremme kon-
kurrencedygtigheden på den 
internationale scene.

Udover robotter og AI 
åbner der også muligheder 
indenfor 5G og fremtidens 
internet, Big Data og data-
infrastrukturer samt fotonik 
til 3D, mixed-reality og scan-
ning. Flere af ICT-indkaldel-

serne er nu åbne, og der kom-
mer flere til november.

Blandt syddanske succeser 
på området finder man bl.a. 
virksomhederne Smooth Ro-
botics og Tendo, som har fået 
plads i acceleratorprogram-
met RobotUnion samt pro-
jektet CovR, hvor Teknologisk 
Institut koordinerer fordelin-
gen af ca. 78 mio. kr. fra Hori-
zon 2020, der skal bidrage til 
at øge sikkerheden for men-
nesker og robotter, som deler 
arbejdsrum i produktionen.

Kontakt gerne Det Syddan-
ske EU-Kontors robotekspert 
Else Dyekjær Mejer for at 
høre, om din projektidé mat-
cher med én af de mange ind-
kaldelser.

Robotter med alsidige evner og  
kunstig intelligens i verdensklasse

Her er de store prioriteter i EU’s ICT-arbejdsprogram.

Se mere på www.msandersen.dk . mail: cm@msandersen.dk . Tlf. 2812 8377

MSA – det er dem der ka´
Lad os hjælpe dig færdig!

Vi sv
arer

24/7

• Håndværker rengøring
• Maler, murer og tømrer opgaver
• Afsyring af fliser i store rum
• Rengøring efter brand
• Tag og facaderens – der virker med det samme.

Ring på
28 12 83 77

www.k�r�nsko�kk�n.nu • Tlf. 51 15 65 34 • info@k�r�nsko�kk�n.nu

• M�d ud �f hus�t
• Skol���d FROKOST-

ORDNING
50 KR. OM DaGeN + MOMS

• Kl�r til s�rv�ring • Vi kl�r�r o�v�sk�n • B�stil d�g�n før
TOTaL aRRaNGeMeNT • FIRMa aRRaNGMeNTeR • MØDeFORPLeJNING

Bion�d�ryd�lig
����ll�g�

KSM Maskinservice
Skovgyden 1, 5540 Ullerslev

Salg af entreprenør maskiner og nedbrydningsudstyr

Kontakt: Henrik Bergholdt

henrik@ksm-gruppen.com, 51 66 60 70

SEW-EURODRIVE A/S
Hovedkontor
Geminivej 28-30
DK-2670 Greve
Tel  +45 4395 8500

SEW-EURODRIVE A/S
Servicecenter Vest
Bødkervej 2
DK-7100 Vejle
Tel  +45 4395 8500

SEW-EURODRIVE-Driving the world  

Modernisering
Retrofit
Fra dataopsamling til konvertering
Øget driftspålidelighed og – tilgængelighed

Referenceprojekt

Industri: Rensningsanlæg
Løsning: Retrofit – servicering af skruepumpe
Kunde: Kleinsbach rensningsanlæg 
Kapacitet: 32.000 personækvivalenter

For mere info, kontakt mail: 
sew@sew-eurodrive.dk

MODERNISERING

Schnohrsvej 42 5900 Rudkøbing

Tlf. 62 51 19 29
E-mail: bogholder@langelandselektro.dk

www.langelandselektro.dk

Elektromekanisk værksted med speciale i
om- og nyvikling af ankre og statorer.

Salg af motorer, pumper, ventilatorer kuglelejer,
kileremme og remskiver.

Endvidere renoveres motorer, gear, ventilatorer, pumper og elværktøj.

Nye

Bjærgning til alt erhverv

Egelundsvej 3, Brangstrup  ·  5750 Ringe  ·  Telefon: 20 61 18 00  ·  assistancen@email.dk

Hos Au2assistancen, 
arbejder vi os frem til at 
kunne løse alle opgaver. 

Derfor har vi fået et nyt medlem, 
til besætningen af køretøjer 
(UNI-MAN)

Til fritrækning af større 
køretøjer, som traktor, lastbil 
og entreprenør/skov maskiner.

Hvis uheldet skulle opstå, 
står vi klar 24 timer i døgnet. 
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Pr. 1. august giver Carsten Andersen nøglerne til Nyt Syn Nyborg Optik videre til nye indehavere – nemlig Nyt SynWichmann
Optik i Svendborg. Du vil dog stadig møde Carsten og det øvrige dygtige personale i butikken. Fremover vil det være optiker
og indehaver Bo Kristensen, der står i spidsen for teamet i Nyborg. Bo har været optiker i både Nyborg og Svendborg.
Derfor glæder han sig til at tage imod nuværende såvel som nye kunder. I begge butikker finder du et spændende brille
udvalg og ZEISS brilleglas i verdensklasse – og vi glæder os til at give dig en personlig service ud over det sædvanlige.
Kig ind i vores butikker eller book en synsprøve på nytsyn.dk

Nye indehavere byder
velkommen hos

Nyt Syn Nyborg Optik

TOMMY & TOMMY
Nyt Syn Svendborg - Wichmann Optik

CARSTEN & BO
Nyt Syn Nyborg Optik

Nyt Syn Nyborg Optik
Nørregade 18, 5800 Nyborg
65 31 10 10, nytsyn.dk/nyborg

Nyt Syn Svendborg - Wichmann Optik
Kattesundet 4, 5700 Svendborg

62 22 30 01, nytsyn.dk/svendborg
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VIP Konferencebus
Transport til erhvervsformål såvel 
som til de mere sociale 
arrangementer.

Bussen er veludstyrede med faciliteter af 
højeste kvalitet, for at kunne give dig og dine 
gæster de mest eksklusive og professionel 
anvendelige omgivelser under transporten.

Konferencebussen er ideel i forbindelse med:

• Besigtigelsesture
• Lufthavnstransport
• Virksomhedsbesøg og rejser
• Studieture, konferencer og 

personalearrangementer

Få et godt tilbud

Persontransport & Rejsebureau

Nyborg-rejser.dk
Nymarksvej 61 – 5800 Nyborg – Tlf.: 65311369

Det kræver sin mand – eller meka-
niker om man vil – at turde satse 
på opstart af ny virksomhed midt 
under  en verdensomspændende 
epidemi. Men for Søren Birk, der 
er selvstændig mekaniker med 
virksomheden, Autoværkstedet 
Birk i Fangel ved Odense er sats-
ningen gået godt.

-ja, jeg glæder mig over, at lokal-
befolkningen har bakket mig så 
godt op. Jeg har meget at lave og 
kundekredsen er vokset støt, siger 
Søren Birk.
Autoværkstedet Birk er Hellas 

Service Partner, hvilket betyder 
en række fordele for kunderne. 
Blandt andet er der tre års garanti 
på reservedele og et godt efterud-
dannelses program,som Søren  
Birk benytter,for at holde sig op-
dateret med de nye ting der kom-
mer i biler

--Og så er det vigtigt at under-
strege, at jeg servicerer alle bil-
mærker også elbiler. Og at kun-
dekredsen er såvel private som 
virksomheder, oplyser Søren Birk, 
der i øvrigt har over 30 års erfa-
ring som mekaniker.

MEKANIKER ER KOMMET FLOT FRA START
Søren Birk har fået flot 
opbakning fra lokal-
befolkningen, efter 
han lige midt uder 
epidemien sprang 
ud som selvstændig 
med virksomheden, 
Autoværkstedet Birk.

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

Dannebrogsgade 1   5000 Odense C   Tlf: 59 48 95 55
info@nordfynsfinans.dk   nordfynsfinans.dk

Morten Larsen 
Direktør

Mobil: 23 30 03 50

Michael Skjellerup 
Kundechef

Mobil: 21 49 74 88

Erhvervsleasing 
- det er lige os

Bo Aagaard 
 Kundechef

Mobil: 21 72 55 07

Claus Krog Nielsen 
Kundechef  

Mobil: 21 43 45 40

Vi gør det helt enkelt og har hurtige svartider.

Som ét af markedets ledende selskaber inden for leasing af 
udstyr til dansk erhverv tilbyder vi altid:

• Konstruktive og fleksible aftaler – også i svære tider!
• Tilgængelighed 24-7
• Konkurrencedygtige vilkår
• Specielle løsninger og ”pakker” til din virksomhed
• Intet bureaukrati
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GrowTek Entreprise med adresse 
på Tværvejen 6 i Nørre Aaby er 
på vej med et opsigtsvækkende 
tiltag. 
Således er virksomheden langt 
fremme i produktionen af lokalt 
producerede økologiske sedum-
tage, der i disse dage ser dagens 
lys på en mark i Skovby ved Bo-
gense. En mark, der er under om-
lægning til økologisk landbrug.

-- Vi har igennem længere tid 
dyrket de økologiske sedum-

planter på 10.000 kvadratmeter 
mark, men regner med allerede 
i 2022 at kunne udvide arealet 
til 30-50.000 kvadratmeter, for-
tæller administrerende direktør 
Lars Erik Nielsen.

Fordelen ved at bruge sedumtage 
er, at de er CO2-reducerende, de 
optager og forsinker regnvand 
som så ikke skal i kloaksystemet, 
de tiltrækker insekter og bier, 
og de virker støjdæmpende. Alt 
sammen faktorer, der har gjort 

de smukke grønne tage enormt 
populære.

--I en tid hvor alt handler om bæ-
redygtighed, er vi utroligt glade 
og stolte over vores projekt. De 
økologiske sedumtage kan bru-
ges på mange typer hustage og 
vi ved, at nogle kommuner al-
lerede nu forlanger, at tage med 
forskellig udformning og krav, 
skal have grønne planter på ta-
get, forklarer Lars Erik Nielsen.

GrowTek Entreprise har igen-
nem flere år leveret grønne tage 
til byggebranchen og til privat-
kunder, men regner med i de 
kommende år via det nye økolo-
giske tiltag at kunne øge salget 
markant.

--Vi er i øjeblikket seks ansatte 
her i virksomheden, men det er 
klart, at vi på sigt regner med 
at skulle udvide arbejdsstyrken 
betragteligt, fastslår Lars Erik 
Nielsen.  

KLAR MED 
BANEBRYDENDE 
ØKOLOGISKE GRØNNE 
TAGE
Nørre Aaby-virksomheden GrowTek Entreprise regner med i 
2022 at kunne producere 30-50.000 kvadratmeter økologiske 
sedumplanter til grønne tage på jord i Skovby ved Bogense.

Tværvejen 6  ·  5580 Nørre Aaby
Telefon: 70202071  ·  www.growtek.dk
info@growtek.dk
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NY ERHVERVSAFDELING 
I SVENDBORG

WWW.DAVIDSEN.AS ALT TIL BYGGERI

Aalborg

Aarhus

Vejle

Fredericia

Odense Ringsted

Albertslund

Karlslunde

Venslev

Nuuk

Kolding

Haderslev

Rødekro

Høruphav

Toftlund

Vejen

Billund

Brørup

Nr. Nebel

Grindsted

Vojens

Langeskov

Svendborg

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

Davidsen er en lokalforankret virksomhed med salgssteder over hele 
Danmark. Gennem mere end 75 år har vi levet af godt købmandskab samt 
høj service og udviklet forretningen gennem dialogen med vores kunder. 

Vi arbejder ihærdigt for at gøre kundernes hverdag lettere og 
hele tiden skabe noget nyt og spændende, der forbedrer 
oplevelsen og styrker samarbejdet. Vi har et bredt sortiment 
og Fyns bedste logistik indenfor levering af byggematerialer.
 
Vi glæder os til at møde jer i vores nye erhvervsafdeling på 
Grønnemosevej 26 eller online på www.davidsen.as
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      Arne           Per              Jens       Henrik 

Vi forener saglighed og en stor grad af faglighed             
i målsætningen om kundetilfredshed. 

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

Blikfang.nu            hej@blikfang.nu            20 68 16 60

Professionelt autoværksted  
med mere end 10 års erfaring

Vi servicerer og reparerer alle bilmærker

Fasanvej 20 (indkørsel fra Solholm), 5540 Ullerslev
Telefon: 22 13 96 76  ·  cr@crauto.dk

Vi giver naturligvis altid en grundig rådgivning i, hvad 
der er bedst for dig og din bil.

Vi har stor erfaring med ældre biler, men vi har også 
den rette efteruddannelse til at håndtere den nyeste 

teknologiske udvikling i de helt nye biler.
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Fiber Flex giver frihed til selv at vælge! 
Med Fiber Flex får du internet af højeste kvalitet og 
fleksibilitet til individuel produktsammensætning.

Du vælger selv, hvad dit internetprodukt skal indeholde:
• Hastighed
• Bindingsperiode (med eller uden binding)
• Serviceniveau (SLA)

Kort sagt - Du betaler kun for det din virksomhed har 
behov for.

Vejen til vækst går via en stabil fiberforbindelse.  
Med fibernet er du garanteret høj oppetid og 
symmetriske hastigheder.

FIBER FLEX

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

Vælg hastighed

50 
50
Mbit/s

500 
500
Mbit/s

100 
100
Mbit/s

1000 
1000
Mbit/s

Vælg bindingsperiode

0
mdr.

6
mdr.

12
mdr.

36
mdr.

48
mdr.

PRIS EKSEMPEL 

100/100  
Mbit/s
12 mdr. binding.
8 timer SLA (service level agrement).

478,-*

*Hertil kommer tilslutningsprisen. Pris er ex moms.
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