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Lige fra køkken til
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NÅR HÅNDVÆRK BLIVER KUNST
NÅR HÅNDVÆRK BLIVER KUNST
5700 Svendborg
Region Sy d

Vi ved at mere end
rffariing tælller.
30 å

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

Tlf. 62 22 13 14
post@erhverv-fyn.dk
www.erhverv-fyn.dk
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Haarby Industrilakering ApS | Roesbjergvej 3 & 8
5683 Haarby | Tlf. 6473 2113

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

Jan Olsen

Journalist - Tlf.: 20 94 88 04
Kurt Hardi
Journalist - Tlf.: 40 37 39 14

LINDEBJERGVEJ 14
5690 TOMMERUP
MALERPLUS@HOTMAIL.COM

AB Entreprenøren ApS

Erik Brogaard

REKRUTTERIN

Journalist - Tlf.: 23 72 27 89
Leif Hansgaard

Precis – Personlig Kommunikation udvider
forretningsområdet til at omfatte rekruttering
og stifter i den forbindelse søsterselskabet,
Precis – Search & Selection.

Journalist - Tlf.: 20 12 09 18

Stenkilde IT

Haarby Industrilakering ApS | Roesbjergvej 3 & 8
Louise Helmann
5683 Haarby | Tlf. 6473 2113
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At finde de rigtige vikatig svært ved at tiltrække nordisk
af den første måned har se
talende vikarer med et højt fagfået 5 faste samarbejdspa
rer hurtigt har stor beligt niveau, der f.eks. har lyst til
og der ser ud til at komme
tydning for det enkelte
sygehus- eller plejehjems at hive to måneder ud af kalende- flere til i fremtiden.
ren og tage til Norge for at arbej- Lige nu søger vi sygeple
drift. Derfor er det vigde og opleve den storslåede natur,
og efterlønnere til flere
tigt at finde de rigtige
siger Jesper Bøje Pedersen, der
lige stillinger i Norge, og
kandidater – særligt når
er medejer og administrerende
derstreger bare, hvor stor
det handler om afløsere
direktør hos Precis - Personlig
vet for fagligt dygtige vik
BK-Pack
SideDer20mangler ligesom et
i sommerferien
eller i ApS Kommunikation og det nystartede søsterselskab, Precis – Search
rekrutteringsbureau med
andre perioder, hvor der
& Selection.
le i rekruttering af topkan
opstår et akut behov for
inden for hospitals-, sun
ekstra hænder.
Precis – Search & Selection funog sygehusvæsenet, og de

Tømrerfirma JK VILLABYG ApS

er erhvervsmæssig
affotografering af magasinets

Side 14

Precis – Search & Selection finder og udvælger
sygeplejerskevikarer og efterlønnere, der vil
rykke teltpælene op for en kortere eller længere
periode, for at gå på arbejde som vikar
i et nordisk land.

Grafiker - Tlf.: 27 57 36 62

Uden forudgående aftale

Side 11

Precis ─ Personlig Kommu
stifter nyt søsterselskab me

Nybyggeri – Sommerhuse
Tilbygning – Terrasser
Nyt tag – Udhæng
Døre – Vinduer

- Udfordringen med at finde personale til sommerperioden er
meget stort i de tyndtbefolkede
yderområder, hvor man har rig-

gerer som en nordisk netværksbaseret tjeneste, hvor konsulenterne
dagligt er i kontakt med kandidater og norske arbejdsgivere. I løbet

´gap´, vi gerne vil udfylde m
sterselskabet Precis – Se
Selection, fortæller Jespe
Pedersen.

VIDSTE DU AT ...

Precis slog dørene op i efteråret 2017. I dag består
teamet af 7 ansatte, 6 stærke salgsprofiler og en kommunikationskonsulent.

agtig og akkurat (pre
exact, exactly) fylder m
i hverdagen.

Precis er et tele- og marketingselskab, hvor konsulenterne har mangeårig erfaring inden for mødebooking,
salgssupport og kommunikation.

nemEDI ApS

Navnet Precis er valgt, fordi
de tre ord som præcis, nøj-

I ‘pre’ ligger også, at P
er en samarbejdspar
der gerne vil rådgive og
porterer i opstartsfase

Side 21

Kontakt os for et uforpligtende tilbud!
Bladet bliver også
sendt til:
»Reklame, Nej tak«
i udvalgte måneder
2

2077 2585
Skovvangsvej 22 | 5610 Assens
Tlf. 20 77 25 85 | jean@jkvillabyg.dk | www.jkvillabyg.dk

Precis – Personlig Kommunikation Side 25

Varevognen der føles som en personbil
Premieren på den nye Mercedes-Benz Sprinter VS30 tog Danmark med storm. Den er fyldt med
arbejdsomme herligheder, der giver en helt unik køreoplevelse og gør din arbejdsdag nemmere,
behageligere og sikrere.

Kig ind og få en

prøvetur
allerede i dag

Oplev den nye Sprinter, der er spækket med udstyr, som f.eks.:
» 7” MBUX system med touchscreen, med mulighed for
opgradering til 10,25” MBUX system og Apple Carplay

» Opdateret klimaanlæg og oliefyr

» Multifunktionsrat med touchpad, integreret fartpilot og
ratbetjent gearskifte til automatgearene

» Helt ny 9 trins Tronic gearkasse med konverter

» Ultra-lav læssehøjde på modeller med firhjulstræk

Og meget mere!

» 5 forskellige længder at vælge imellem

Læs mere om den nye Sprinter her:

varebiler.pchristensen.dk/ny-sprinter

www.pchristensen.dk

O
K
R

17985-Den-Ny-Sprinter-Ann-185x263-5.indd 1

Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900
Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800
Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680

Åbningstider:
Mandag-fredag: 8.00-17.30
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EN GENVEJ TIL KLASSISKE MØBLER
TIL FAVORABLE PRISER
Haarby Boligmontering
har eksisteret i mere
end 40 år og er fast
knyttet til den klassiske
skandinaviske tradition
med kvalitet, design og
værdi.
- Vi bor midt i landet og har været på stedet i mange år, og vi
har god plads og parkeringsforhold, siger Ivan Andersen. Han
har været i forretningen i godt ti
år, og for nogle år siden har han
overtaget og viderefører forretningen.
- Vi er kendt i store dele af landet for vores betydelige udvalg af
moderne og klassiske skandinaviske møbler. Det holder vi fast

ved. Vi har overkommelige faste
omkostninger og kan give favorable priser.

Lægger vægt på service
- Vi gør meget ud af vores vejledning og service, siger Ivan
Andersen. Vi har mange private
kunder, men også kunder i liberale erhverv, der tænker i klassisk møbelindretning til kontorer og mødelokaler.
- Vores service er blandt andet
at tilbyde prøveopstillinger i det
hjem eller kontormiljø, det drejer sig om. Derefter finder vi ud
af, om det er det rigtige, og kan
afslutte handelen. Et godt omdømme er vores varemærke og er
med til at fastholde og skaffe nye
kunder.

Algade 23 - 5683 Haarby - Tlf. 6473 1473 - Mobil: 2127 2548
sbh@haarby-boligmontering.dk - www.haarby-boligmontering.dk

Slip for kalk

Meget mere discount!
Pantone 287 Pantone 186 HVID

i hele boligen med blødgøringsanlæg

• Ingen kalkaflejringer
• Blødere hår
• Smukkere hud
• Spar på sæben
• Drop skyllemiddel
• Mindre varmespild

ASSASSENS
ENS

V/Torben Lorenzen

V/Torben Lorenzen
Østergade 74 · 5610 Assens
Tlf. 63 74 50 35
www.rema1000.dk

på varmelegemer

• Længere levetid
på elapparater

Bestil et uforpligtend tilbud på

www.supervand-vvs.dk
Sortebrovej 6 - 5690 Tommerup
mail@supervand-vvs.dk
www.supervand-vvs.dk

Tlf.: 24 23 74 21
4

Vi tilbyder bl.a. at hente, slibe, og levere Deres værktøj til en
fast aftalt pris, uden nogen ubehagelige overraskelser i form af
ekstra omkostninger. Vi tilbyder Dem naturligvis også, at levere
Deres nye værktøjer, når de gamle skal udskiftes.
Fåborgvej 96 • 5620 Glamsbjerg • Tlf. 20 33 12 45
www.tubaek.dk • tubaek@email.dk

FOKUS PÅ LÆRLINGE
OG NYE VIRKSOMHEDER
- Der er vækst og god
beskæftigelse i det vestfynske erhvervsliv, siger
direktør Kristine Lawaetz
Lyngbo, Udvikling
Assens, der i 2018 blandt
andet har sat særlig
fokus på unge lærlinge
og iværksættere.
Udvikling Assens er en medlemsorganisation tæt på og med
daglige direkte kontakter med
en stor del af deres 404 medlemsvirksomheder på Vestfyn.
Her er hovedopgaven effektiv og
sammenhængende erhvervsservice og netværk.
Udvikling Assens driver tillige
turistkontoret i Tobaksgaarden
i Assens og er udfarende med
initiativer over for iværksættere.

netværk: LærlingVestfyn. Netværket er startet af en kreds af
håndværksvirksomheder.

Kammeratlige
arrangementer
- Lærlinge møder ofte hinanden
på byggepladser, men kan uden
for arbejdspladsen gennem netværket møde hinanden til faglige og sociale arrangementer, der
i øvrigt er betalt af virksomhederne selv. Lærlingene skal lære
hinanden at kende på tværs af
virksomheder og fag. Det styrker
deres faglige stolthed.
- Vi har brug for dygtige unge
i erhvervslivet, siger Kristine
Lawaetz Lyngbo. På sigt er det
tanken, at vi også inviterer lærlinge og elever fra andre brancher til at netværke.
Udvikling Assens finder, at det

bør være højt værdsat at tage en
erhvervsuddannelse. Vi vil gerne
fortælle, at på Vestfyn er der gode
arbejdspladser, der gør meget for
deres lærlinge, og at man her kan
tage en god uddannelse og bagefter få et godt job.

Brug for anerkendelse
- I fremtiden kommer vi til at
mangle medarbejdere med en
faglig uddannelse. I Udvikling
Assens synes vi, at de, der vælger en erhvervsuddannelse, har
brug for meget mere anerkendelse. Det vil vi gerne medvirke til i
netværket LærlingVestfyn.
Kristine Lawaetz Lyngbo peger
på, at de unge gennem arrangementerne også får netværk og
brede faglige kontakter, som
har betydning i deres fremtidige
karriere.

Gratis rådgivning
til iværksættere
Udvikling Assens holder hver
måned en såkaldt iværksættercafé for dem, der har en iværksætter i maven – eller lige har
startet egen virksomhed.
- Her kan iværksættere høre om
vores kurser og vejledning, møde
andre iværksættere og høre om
deres erfaringer, siger Kristine
Lawaetz Lyngbo.
Tilbuddene til den voksende
kreds af iværksættere omfatter
gratis medlemskab af Udvikling
Assens i et år.
Vi har også i medlemskredsen
dygtige jurister, revisorer og
bankfolk, som stiller sig gratis til
rådighed og hjælper de nye virksomheder på vej i den ofte vanskelige etableringsfase.

Motiverede unge
I år har vi blandt andet valgt at
sætte særligt fokus på de unge,
siger Udvikling Assens’ direktør
Kristine Lawaetz Lyngbo. Der er
brug for dygtige og motiverede
unge med en erhvervsuddannelse.
- I forsommeren samlede vi 50
unge fra byggefagene i kommunen og etablerede et nyt

Tobaksgården 7 – 5610 Assens – Tlf.: 3012 8561 – post@udviklingassens.dk – www.udviklingassens.dk
5

Alsidig cykelsmed i Aarup
Conny Nissen og Claus
Grønquist flyttede for
et år siden cykelforretning til større lokaler på
hovedgaden i Aarup og
udvidede både med handicap- og specialcykler.
-Vi interesserer os især for cyklister, siger ejer Conny Nissen.
Cykler er ikke kun legetøj, men
også transportmidler, der skal
vedligeholdes og bruges dagligt.
-Der er gode muligheder for
smukke cykelture i det vestfynske, men vi kunne godt tænke
os flere cykelstier i Assens kommune, så kommunen kan leve op
til sin egen målsætning som cykelturist-kommune, siger Conny
Nissen og Claus Grønquist.

Havde brug for medvind
- Vi følger naturligvis den teknologiske udvikling. Vi hjælper et
stigende antal ældre cyklister til
at få gode driftssikre elcykler.
- Vi har nylig solgt en fin elcykel
til en 84-årig, der havde brug for
lidt medvind. Og Claus er netop
ved at ombygge en cykel til brug
for en kunde med hjælpebehov,
der har brug for støttehjul og
særlige pedaler.
- Kunden er glad for at cykle, og
vi er glade for at kunne hjælpe.
Parret er klar over, at en cykelforretning i Aarup ikke kan
undværes til almindelig vedligeholdelse af cykler, men også må
have tilbud til det publikum, der
efterspørger el-scootere og specialcykler.
- Vi tilbyder eftersyn og vedlige-

holdelse af alle cykler. Vi har lånecykler, og ved cykelsalg sender vi
en sms til kunden om eftersyn
ved 2, 9, 16 og 23 måneder, hvor
vi gerne vil se og høre, om alt er,
som det skal være siger Conny
Nissen.

Skarpe knive
- Vi sørger også for, at borgerne i
området kan have skarpe knive i
skuffen, siger Conny Nissen. Vi
har den service, at vi kan slibe
knive, sakse, rotorknive, kædesaves kæder m.m. samt salg af
hjælpemidler som kørestole og
rollator samt diverse tilbehør.

Bredgade 24 - 5560 Aarup - Tlf. 9155 2019 www.cykelsmeden-aarup.dk - facebook.com/cykelsmeden.Aarup

ATTRAPGEVÆRER FRA FYN TIL FORSVARET
Dansk Elastomer A/S i
Aarup er ordreproducerende underleverandør i
maskindele i polyuretan.
Kunderne er alt fra små
industrivirksomheder i
Danmark til internationalt orienterede virksomheder i hele verden.
- Det er sæson for skraberuller til forarbejdning af skind
af pelsdyr, og vi har også travlt
med ruller til bagagetransport i
lufthavnsterminaler og til bagagehåndtering ind og ud af fly, siger Jacob Gade, der er indehaver

af Dansk Elastomer i Aarup.
Hans virksomhed er en af dansk
erhvervslivs talrige og uundværlige underleverandører, der
udmærker sig med kvalitet og
levering til tiden.

Belægning af hjul og valser
- Dansk Elastomer A/S er en ordreproducerende virksomhed med
kunder i hele Europa, USA, Hong
Kong og Kina. Vi arbejder med
polyuretan – et materiale, som
blandt andet anvendes til belægning af hjul og valser, siger Jacob
Gade.
Der er også plads til meget specielle opgaver. En

lidt anderledes opgave har været
fremstilling af attrapgeværer
med jernkerne til det danske
forsvar.
- Vores kunder spænder fra små
lokale håndværkerfirmaer til aktører i den internationale storindustri. På paletten af opgaver er
støbning af rør til pakningsmateriale til fly-, offshore-, vindmølleog andre industrier, siger Jacob
Gade. De kræver kvalitet, fleksibilitet og hurtig levering. Og det
er vi gode til.

Dansk Elastomer A/S – Snedkervænget 2 – 5560 Aarup – Tlf.: 64 43 32 20 – info@dansk-elastomer.dk – www.dansk-elastomer.dk

Skaber et roligt lydmiljø

Haarby
Boligmontering
Haarby
Haarby
Boligmontering
Boligmontering
Haarby
Boligmontering
- Dårlig lyd skader
arbejdsklimaet, siger
Karsten Skytteløv. Hans
virksomhed Lydac Akustik har 35 års erfaring
med at løse problemer
for virksomheder og offentlige institutioner.

- På mange arbejdspladser er
der støj og ofte endda voldsom
larm, siger Karsten Skytteløv,
der er indehaver af Assensvirksomheden Lydac Akustik. Det er
altid muligt med enkle midler at
dæmpe støj og skabe ro og mindre stressende forhold.
Lydac Akustik har godt 35 års
erfaring med at dæmpe lyd og
forbedre arbejdsmiljøet på of-

fentlige arbejdspladser så som
børnehaver, SFO’er og skoler
samt virksom- heders kontorer,
kantiner og produktionslokaler.
- Dårlig lyd er generende for
samtaler og ikke mindst for
undervisning og samvær, siger
Karsten Skytteløv. Hvor akustikken er dårlig og stressende,
falder koncentrationen, og indlæringen og samværet lider.

i lokalet, siger Karsten Skytteløv. Vi har store erfaring med at
analysere problemet og foreslå
og udmønte løsningen.
- Det kræver lidt god tilrettelæggelse, men kan i langt de fleste
tilfælde udføres på kort tid og
uden gener for brugen af de berørte lokaler.

En overkommelig opgave

Trinidad stol

Han peger på, at det er en overkommelig opgave at dæmpe støjen og forbedre opholds- og arbejdsmiljøet i små og store rum.
- Det kan ske med lyddæmpende
absorbenter, men også med billeder og motiver, som kan pynte

Trinidad
stolstol
Trinidad
Trinidad stol

Egholmvænget 3 | 5610 Assens | Tel. 66 11 64 30 | lydac@lydac.dk | www.lydac.dk
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SOLIDT FYNSK ERHVERVSBYGGERI
FRA IDÈ TIL VIRKELIGHED - LAD OS VÆRE EN DEL AF DIT NÆSTE PROJEKT

Bryggeriet Vestfyen - Assens

Del-Pin - Assens

Total- og hovedentrepriser

Genbrugsstation, Nyborg Forsyning
Assens Murer- og Entreprenørforretning A/S · Gl. Torøhusevej 30-32 · 5610 Assens · Tlf.: 64 71 16 09 · Mobil: 21 27 69 99 · p@llejohansen.dk

JPL INDUSTRI ApS

- betjener en bredt funderet kundekreds af industri-,
håndværks- og levnedsmiddelvirksomheder i alle størrelser.
Private kunder betjenes også med mindre opgaver,
å
samt trapper,h
altaner + gelændere m.m.
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Går i dybden med udstyr
til overfladebehandling
SurfaceTechnic, der er
flyttet til Vissenbjerg, er
leverandør af udstyr, reservedele og blæsemidler
til overfladebehandling af stål.
Keld Thomassen er indehaver
af SurfaceTechnic og har mange
års erfaring i overfladebehandling. Efter i en årrække at have
ekspanderet og til sidst havde
kontor, lager og værksted på tre
forskellige adresser i Odense,
har virksomheden flyttet det hele
sammen i en nyerhvervet ejen-

dom i industrikvarteret på Højmarken i Vissenbjerg.
- Vi er en smal organistaion med
fem medarbejdere, siger Keld
Thomassen, men vi har bred
erfaring både på maskindelen
med service og reparationer og
som professionel totalleverandør
af reservedele og forbrugsvarer
inden for alle typer overfladebehandling.
- Vores produktprogram i SurfaceTechnic er til gengæld bredt.
Det omfatter slyngrensere, tørreovne - også med infrarød tørring,
sandblæsningsanlæg,
våd- og pulverlakeringskabiner,
malepumper, metalliseringsanlæg
og -kabiner samt
affedtnings- og fosfateringsanlæg.
Ligeledes er der en
stor afdeling med
kabiner, filtre, ven-

tilation og udstyr
til autolakering.
Vores serviceafdeling udfører service og reparationsopgaver i hele Danmark
samt Sydsverige og Nordtyskland.
Vi er ikke låst fast i standardiserede løsninger, men kan designe
og tilpasse udstyr til individuelle
behov. I forbindelse med flytningen til de nye lokale, bliver der
indrettet et showroom, hvor en
bred vifte af vore vore produkter
udstilles og kan afprøves.
I virksomheden i Vissenbjerg er
man lagerførende i alle typer reservedele og også blæsemidler fra
Eisenwerk Würth GmbH i Tyskland.
Sortimentet omfatter stålshot og
jerngrit af betegnelserne VERA®
og DIAMANT, der er helt unikke
produkter. I forbindelse med flytningen er der også blevet plads til

et stort laboratorium for test af
blæsemidler.

Rådgivning og service
SurfaceTechnic har et tæt samarbejde med store europæiske
producenter i branchen, hvilket
betyder vi har fokus på fleksibilitet og nytænkning.
- Som totalleverandør kan vi også
bistå med kurser og induviduel
oplæring af medarbejdere, siger
Keld Thomassen. Den teknologiske udvikling går stærk i branchen, og derfor er rådgivning,
service og reparation af udstyr
også en kernekompetence i vores
virksomhed og hvor vores store
know-how samt professionelle tilgang til tingene, virkelig kommer
kunden til gode.

SurfaceTechnic ApS – Højmarken 23 – 5492 Vissenbjerg - 70 238 338
mail@surfacetechnic.dk – www.surfacetechnic.dk

SMILEY FOR UDSTYR TIL FØDEVAREINDUSTRIEN
– Vi har efterhånden
placeret os som en anerkendt og professionel
samarbejdspartner med
speciale i rustfrie procesdele, siger Lars Jensen,
der er indehaver af Linox
Industri & Montage i
Haarby.
Som underleverandør til fødevareindustriens produktionsfaciliteter skal man have Fødevarestyrelsens godkendelse. Den har
Linox Industri & Montage.
- Jeg er stolt af den godkendelse,
som virkelig er et kvalitetsstempel, siger indehaver Lars Jensen.

sker fortsat at være den fleksible samarbejdspartner, der kan
producere rustfrie dele af høj
kvalitet og sende medarbejderne
ud på monteringsarbejder, sætte
maskinerne i drift og yde kvalificeret vedligeholdelse.
- Vi kan også hente medarbejdere ind fra firmaer, som vi har et
tæt samarbejde med. Det gør det
muligt også at byde ind på større
opgaver, siger Lars Jensen.

- Den er et bevis på, at vi har
styr på tingene. Vi skal kunne
dokumentere, hvilke underleverandører vi bruger, og hvor vi
har brugt hver enkelt del. Det
udløser en Smiley og giver samtidig tryghed for forbrugerne.

Større lokaler i Haarby

Lars Jensens virksomhed har
i mange år haft til huse i Ebberup, men større lokaler og en
gunstig pris har fået ham til flytte til industriområdet i Haarby.
Linox Industri & Montage øn-

Roesbjergvej 1 - 5683 Haarby - Tlf. 4058 1942 - lars@linox.dk - www.linox.dk

Vi producerer kød i pagt med naturen!

Til Gårdbutikker:
Vi anbefaler os til slagtning til gårdbutikker med specielle udskæringer og hakning efter eget ønske, samt
prismærkninger med gårdbutikkens eget logo og fabrikering af egne pålægsvarer.

Hjemmeslagtning:
Hjemmeslagtning og afhentning af dine dyr i vores
egen lastbil, grise såvel som kreaturer. Opskæring og
partering efter eget ønske mens I ser på. Vi laver også
gerne jeres pålægs- og røgvarer. Er der problemer med
indfangning af kreaturene, kommer vi og skyder dem på
marken. (Husk dyrlægeattest). Ring og aftal tid.

Døre & vinduer · Tagarbejde
Gulve · Køkken · Bad

Odensevej 153 · 5492 Vissenbjerg
Telefon: 65 96 80 37
skb-slagtehus@hotmail.com
www.skallebølleslagter.dk
ÅBNINGSTIDER:
Torsdag kl. 9.00 - 17.30 Fredag kl. 9.00 - 18.00

Kan du holde
kølekæden?

Isolering · Glasarbejde
Forsikringsskader

Har du brug for hjælp?
Ring eller mail for et
uforpligtende tilbud.
Med Dan-Cool køleopbygning kan du!

Wittenbergvej 73 · 5631 Ebberup
hp@hptomrerogsnedker.dk ·
10

HP Tømrer & Snedker ApS

Kertevej 25 · 5560 Aarup · Tlf. 64 43 18 47
info@dan-cool.dk · www.dan-cool.dk

Det travle og alsidige
entreprenørfirma grundlagdes i 2016 af indehaver Anders Bang, der
oprindeligt er uddannet
landmand og har ni års
erfaring i entreprenørfaget
”Efter godt og vel et par år som
selvstændig entreprenør kan jeg
til min glæde konstatere, at der
er fuld gang i den fynske byggebranche, og det giver stor travl-

hed her i firmaet, smiler Anders
Bang.
”Her og nu beskæftiger AB entreprenøren ti dygtige og engagerede medarbejdere. I den travle hverdag er jeg medarbejdende
chef og beskæftiger mig i den forbindelse med alt lige fra praktisk
gravearbejde ude i marken til
opmåling, rådgivning og tilbudsgivning. Firmaets planlægning
og kommunikation varetages
af vores dygtige administrative
medarbejder, Laila Hindsgaul
Nielsen, som med stort engagement og præcision styrer slagets

gang i vores mange projekter.”

Vi siger aldrig nej
”Vi løser alle til faget hørende
opgaver”, fortsætter Anders
Bang. ”Siden firmastarten har
det været en tommelfingerregel
for vores måde at drive forretning på, at vi aldrig siger nej til
en opgave. Blandt vores helt store specialer er indskydning af fiberkabler for antenneforeninger
og privatkunder over hele Fyn.
Generelt fordeler kundekredsen
sig på 90 % antenneforeninger,

vandværker og andre offentlige
institutioner samt 10 % privatkunder. På Helnæs løser vi lige
nu en specialopgave for en privatkunde i form af etablering
af en vinkælder i to etager. Her
udfører vi både gravearbejde og
stampning, ligesom vi assisterer projektets murere med opmuringsarbejdet fra grunden.
En stor igangværende opgave
er etablering af fibernet i Sanderum by for Sanderum/Dyrup
Antenneforening. Dette projekt
ventes afsluttet i starten af september”, slutter Anders Bang.

AB entreprenøren ApS - Kirkebjerg 8 - 5690 Tommerup - DØGNVAGT Tlf.: 61 44 16 84
Laila: lh@anders-bang.dk - Anders: ab@anders-bang.dk - www.anders-bang.dk
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Lastbiler
Busser
Varevogne
Aircondition
Hydraulik
ABS – EBS

2 års farskriver kontrol
Klargøring til syn
Dæk & Sporing
Lovpligtig kran-hejs-lift
eftersyn
l Tømning af chaufførkort
l
l
l
l

Frøbjergvej 2 · 5620 Glamsbjeg
www.orsted-lastvognscenter.dk
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SH–ANL ÆGSERVICE
Det alsidige Aarupbaserede anlægsfirma,
som grundlagdes i 2007 af
indehaver Søren Hartvig
Nielsen, har stort fokus
på alt indenfor have-,
terrasse- og fliseanlæg –
fra etablering til vedligehold og renovering

”Når det gælder totalløsninger,
er kunden med SH-Anlægservice
garanteret sammenhæng og
fleksibilitet hele vejen gennem
opgaveforløbet”, fortæller Søren
Hartvig Nielsen. ”SH-Anlægservice servicerer både privat- og
erhvervskunder med professionel
rådgivning fra start til slut. Det
er mester selv, der tager telefonen,
indgår kundeaftalerne, udfører
arbejdet og til sidst skriver fakturaerne. Virksomheden drives som

enkeltmandsfirma og samarbejder fast med kreds af dygtige fagfolk og kolleger i lokalområdet om
løsning af større opgaver.
Vores primære kompetenceområde er etablering af have-, terrasse
og fliseanlæg fra bunden. Dertil
kommer løsning af en bred vifte af
specialopgaver – blandt andet topkapning og fældning af vanskeligt
tilgængelige træer, der eksempelvis står meget tæt på bygninger.
Her og nu skaber renovering af

70’er-haver stor aktivitet. Vi starter fra scratch og realiserer kundens ideer i tæt dialog med denne.
SH-Anlægservice er højt specialiseret i etablering og servicering
af moderne havetyper med en høj
grad af vedligeholdelsesfrihed.
Alle interesserede er velkomne til
at kontakte os for mere info om de
spændende muligheder, vi har at
byde på”, slutter Søren Hartvig
Nielsen.

SH-Anlægservice | Holmevænget 1 | 5560 Aarup | Tlf.: 22 80 16 62 | info@sh-anlaegservice.dk | www.sh-anlaegservice.dk

Overtog Bil-Hjørnet
Din Service-Partner
inklusiv
50 års erfaring

Det er kun 100%
kvalitet
der tæller!
Farvel
og goddag
reception

professionel behandling af både
Bil-Hjørnet på Løimarksvej.
VW-modeller og andre bilmærBil-Hjørnet Assens er fortsat
ker, siger Verner Bjarning, der
autoriseret Volkswagen-servicestyrer værkstedet suppleret af
partner, der ved alt om Volkswahustruen Lisette, der står for
gens modeller og udstyr.
der moderne
arbejder
hårdt,
ved, hvad
ægte
kvalitet
betyder.
kontor
og reservedele
på deres
- ViDem,
harAssens
det
tekniske
Bil-hjørnet
vil gerne
invitere
kunder,
samarbejdspartnere
fælles
nye
arbejdsplads.
udstyr, der
sikrer
en
god
og
Vi har
valgt
at
være
autoriserede
specialister,
og venner af huset til reception
Lisette og Verner Bjarning har
mange års erfaring fra ansættelser i bilbranchen. Lisette på
kontorsiden og Verner med grundig uddannelse i VW, hvor han
også har undervist på importørens skole for videre- og efteruddannelse af SMC-koncernens
ansatte.
- Vi så med det samme, at VWBil-Hjørnet i Assens lige var noget for os, siger Lisette Bjarning.
Nu ville vi være selvstændige
sammen, og Frede Pedersens

så vi er klar til at modtage din bil.

fredag den 20. juli kl. 14-17

bundsolide forretning i Assens
Aftal tid med vores servicerådgiver,
var, hvad vi længe havde ledt
som koncentrerer sig 100% om dig og din bil.
hvor vi serverer lidt godt til ganen og maven.
efter.
Vores specialuddannede mekanikere giver
- Ja, og så får vi i tilgift 50 års
Sonja og Fredegaranti
Pedersen
af efter 27
og dele.
en omfattende
påtakker
alt arbejde
ogåralle
erfaring med i købet, supplerer
overdrager
nøglerne
til Lisette
og%
Verner
Bjarning.
På
den
måde
får
du
100
kvalitet…
Verner. Med svendene Rune RasVerner er tidligere Mekaniker-instruktør for Volkswagen AG på fabriks- og importørniveau,
mussen, Steen Jensen og Daniel
og for ham er det vigtigt at have højt uddannet og erfarent personale.
-Derfor
vi ererogså
gode til Skoda, SEAT og Audi..!
Carlsen får vi ikke mindre end
det med stor glæde at det er det samme mandskab,
50 års erfaring og lokalkendskab
der vil stå klar til at servicere og rådgive jer.
med i købet. Det er vi meget glaBil-hjørnet holder ferielukket fra den 20. juli og åbner igen,
de for.
Åbningstider: Værksted: Mandag-Torsdag kl. 8-16.00. Fredag kl. 8-15.30
med de nye ejere, mandag den 6. august.
De to nye ejere kommer fra Holbæk og er netop flyttet ind i boligen, der ligger i tilknytning til

Volkswagen Assens
Løimarksvej 1 ∙ 55610 Assens ∙ Tlf. 64 71 17 75

Bil-Hjørnet · VW-Servicepartner · Løimarksvej 1 · 5610 Assens · Tlf. 6471 1775 · assens@volkswagen.dk
· www.bilhjoernet. dk
www.bilhjornet.dk
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BØVL MED IT

Stenkilde IT hjælper
private og virksomheder
Tonny Stenkilde har 20
års erfaring i IT-branchen. Fra stillinger i store
virksomheder besluttede han i 2011 at blive
sin egen herre og få sine
egne kunder.
- Alle både private og virksomheder skal nu nærmest være
på nettet for at kunne fungere i

Skovsbyvej 6 – 5492 Vissenbjerg
Tlf. 2365 7605
tonny@stenkilde.net
www.stenkilde.net

samfundet og kommunikere med
offentlige myndigheder, siger
Tonny Stenkilde.
- Jeg besluttede mig for at være
den hjælpende hånd for både
private, iværksættere og mindre
virksomheder, der ikke har egne
medarbejdere til at hjælpe med
IT i det daglige, og som kommer i
problemer, der hurtigt skal løses.

denne hurtige måde. Jeg tager
en beskeden timeløn for jobbet

og bringer hurtigt mine kunder
tilbage på nettet.

Fjernsupport er løsningen
- Jeg er godt kørende og kommer
hurtigt ud til mine kunder. Vi
har også sammen fundet ud af,
at jeg kan løse de fleste problemer ved fjernsupport. Det har de
fleste taget imod.
- Fra mit kontor kan jeg hjælpe
med adgangskoder, fjerne virus og klare opdateringer af
programmer og afhjælpe fejl på

STYR PÅ
PERSONDATA?
Få en enkel digital løsning, der både sikrer
virksomhedens data og fleksibilitet i hverdagen

...det behøver faktisk ikke
være så svært !

Dataplan Annonce 185 x 129 mm.indd 1
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Lad robotten tage det kedelige havearbejde
Robotplæneklipperen er
den hjælpsomme ven af
huset, der giver plads til
mere kreativ udfoldelse i
haven.
Ejgil Jensen, der er indehaver
af Jensen Motor i Vissenbjerg,
har været med fra starten, hvor
robotplæneklipperen for en halv
snes år siden kom på markedet.
Bag sig har han en årelang erfaring som selvstændig i maskinbranchen.
- Den støjende motoriserede plæneklipper er på vej ud af haverne
og er ved at blive afløst af en
hjælpsom ven – robotplæneklipperen – der giver havefolket tid
til den mere kreative fornøjelse
ved haven, siger Ejgil Jensen.

Skræddersyede løsninger

Et grønt klimabidrag

- Mit forretningskoncept er at
hjælpe haveejere og virksomheder og institutioner med at
skræddersy den rette løsning
for deres ønsker og behov. Og jeg
kommer gerne over hele landet.
- Når jeg får en henvendelse, så
siger jeg, lad mig se din have, og
lad os tale om de mulige løsninger. Han peger på, at kunden må
overveje om man ønsker selv at
programmere robotten via sin
mobiltelefon eller em totalt automatiseret løsning.
- Jeg kender markedet og har
valgt robotplæneklippere fra
Ambrogio, siger Ejgil Jensen.
Jeg finder, at det er den perfekte
ven at alliere sig med. Den kan
klippe enhver form for plæne.

- Det gælder lige fra små beboelseshaver op til store haver og anlæg ved virksomheder og institutioner. Der er i enhver henseende
tale om et grønt bidrag til både
økonomi og klima.
- Bioklip-funktionen betyder at
man opretholder en sund og frodig græsplæne, der kræver mindre gødning.
Ejgil Jensen oplyser, at Ambrogio-løsninger inkluderer
en høj grad af sikkerhed.
- Det er det eneste brand
på markedet, der er udstyret med en speciel afskærmning af kniven, så
fremmedlegemer, så som
pindsvin, ikke kommer i
kontakt med den.

Jensen Motor – Grøftebjergvej 1 – 5492 Vissenbjerg – Tlf. 2127 1392
jensen.motore@gmail.com – www.jensenmotor.dk

JP El & Data
Den 1. januar i år købte
JP EL&DATA Syd-Vestfyns
El i Hårby, og parallelt
hermed har firmaet
øget sit fokus på computerservice, fibernet og
sikringsløsninger til såvel
virksomheds- som privatkunder.

Øget fokus på tele/data og
sikringsløsninger

”I forbindelse med købet af Sydvestfyns El i Hårby er vores
samlede personalestab vokset
med to medarbejdere, så vi i dag
beskæftiger 15 ansatte”, fortæller indehaver Stephan Andersen.
”Samtidigt har vi udvidet vores
geografiske dækningsområde. I
dag når vi med vores 12 servicebilder ud i alle hjørner af Fyn.
Vi løser alle til faget hørende

”Vores erfarne tele/data-tekniker,
Kim Sjønov, har arbejdet i vores
regi siden 2015”, fortsætter Stephan Andersen. ”Kim er specialiseret i salg, installation, service
og reparation af en lang række
produkter. Og efter lukningen af
Expert Assens har JP El & Data
oplevet et naturligt øget fokus
på servicering af privatkunder
omkring salg, service og repara-

opgaver, og et stort aktivitetsområde i den travle hverdag er salg,
montering, service og reparation af alle former for hvidevarer.
Her fører vi et stort og varieret
udvalg af kvalitetsprodukter –
heriblandt Bosch, Gram, Voss og
Electrolux.”

IT problemer?

bredbånd. Sidst men ikke mindst
tion af computere, printere samt
tegner hele sikringsområdet sig
wi-fi og netværksløsninger. På
netop nu for stor vækst, både når
telefonifronten servicerer vi vodet gælder alarmsystemer, videres mange erhvervskunder med
•IP-løsninger
Tilslutning ogfra
opkobling
af PC og MAC,oovervågning
router, hjemme-netværk,
printere
og adgangskontrol.
kvalitetsbrandet
og meget andet.
Alle interesserede er velkomne til
UNI-TEL.
Ydelserne på IT-områat kontakte os for mere detaljeret
inkluderer
konnektering af
•det
Reparationer
af alle
info om vores mange spændende
fiberkabler
– både
til industrien
former for PC
og MAC,
og
til stationære
privatkunder
både
og i forbindelse aktiviteter”, slutter Stephan Anbærbare.
dersen.
med
installation af tv, wi-fi og

Vi hjælper både private og erhverv!

• Rådgivning og
installation af
sikkerheds
software
Dit lokale TS-center

Melvej 8 | 5610 Assens | Tel.: 6471 1414 | www.jp-assens.dk
En del af TS-gruppen - Danmarks stærkeste el og energi installatører
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Håndværker med det gode overblik
Heino Pedersen er
bygningskonstruktør
med egen virksomhed
som tømrer og snedker i
Ebberup. Han har 10 års
erfaring som taksator og
er hjælpsom ved forsikringsskader.
Med 10 års erfaring som taksator i forsikringsbranchen har
39-årige bygningskonstruktør
Heino Pedersen i foråret 2018
startet sin egen virksomhed

som tømrer og snedker på Wittenbergvej i Ebberup.
- Jeg er uddannet tømrer hos
tømrermester Bendt Madsen i
Sønderby og arbejdede nogle år
som svend og tog senere videreuddannelse som bygningskonstruktør i Odense, siger Heino
Pedersen.
Da finanskrisen i efteråret 2008
satte en stopper i byggebranchen, tog han et job som taksator
i Topdanmark.

Kvalitetsbevidst
malerfirma

Takserer skader for kunden

- Det er blevet til flere tusinde
takseringer ude hos selskabets
kunder, og med den erfaring i
bagagen føler jeg mig godt rustet
til at være selvstændig, siger
Heino Pedersen.
- Jeg har som svend været med
til komplicerede restaureringer
af kirker og ganske almindeligt
tømrer- og snedkerarbejde. Så
den faglige side er på plads til
også at påtage mig disse jobs.

- Dertil kommer så min erfaring
med forsikringsskader. Her er
jeg parat til at hjælpe skadelidte
med håndtering af vurdering og
anmeldelse af bygningsskader. I
den sammenhæng er jeg skadelidtes partner og rådgiver.
HP Tømrer & Snedker
Wittenbergvej 73
5631 Ebberup
Tlf. 2226 2724
hp@hptomrerogsnedker.dk

Terrasse og haveanlæg
Træfældning og topkapning
Muldvarpebekæmpelse
Specielle løsninger

Holmevænget 1 · 5560 Aarup
Mobil: 22 80 16 62
info@sh-anlaegservice.dk
www.sh-anlaegservice.dk

REPARATION AF DIN PC

VI UDFØRER:
• Indvendige og udvendige maleropgaver
• Fuldspartling af vægge
• Tapetsering
• Lagersalg til private

Jacob Gade Vej 2
5610 Assens
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www.stenkilde.net

Den gode emballage
skaber merværdi
H-Emballage i Glamsbjerg forener kreative
tanker med praktisk
funktionalitet for både
mærkevarer og den lille
specielle produktion.
H-Emballage er en af områdets
virksomheder og arbejdspladser.
Ejer og direktør Jesper Christensen sætter fokus på den
kreative del af de brancher, hos
iværksættere, såvel små som store virksomheder. De har brug for
sparring i forbindelse med lancering af nye produkter eller som
tiltrængt fornyelse af den måde,
som en given vare hidtil har været præsenteret på.

- Her ved vi, at emballagen kan
bidrage væsentligt til at skabe
merværdi ikke kun for producenten, men også for detailhandelen
og forbrugeren.
Man kender det fra kostbare ure
og smykker og fra dyre dråber
på flasker, hvor en del af samlerværdien ofte afhænger af,
om den originale emballage er
intakt.

Inspiration til nye produkter
- Det har vi stor erfaring med,
som vi gerne vil dele med både
etablerede virksomheder af alle
størrelser og dem, der har en god
idé til en helt ny produktion.
Jesper Christensen peger på, at
man i Glamsbjerg dels har en
professionel designafdeling, dels
også gerne samarbejder med
producenten og vedkommendes
egne forbindelser for at skabe
den rette emballage til produktet.
I Glamsbjerg er man i dag leverandør af emballage til fine
gaveartikler som for eksempel
fødevarer som kager, chokolade,
most og vin. Det kan tillige være
smykker, blomster, tekstil og legetøj.

Grønne løsninger
- Miljø og bæredygtighed har
længe været dagsordenen i vores
produktion, siger Jesper Christensen. Vi går ind for grønne
løsninger og er derfor FSC-godkendt. FSC er en international
non-profit-mærkningsordning til
træ og papir. Det vil sige, at vi
køber papir, hvor råvaren af træ
bliver erstattet af nye beplantninger, og hvor løn- og arbejds-

vilkår er godkendte. Vi arbejder
meget lidt med plastløsninger,
som vi er godt i gang med at udfase.
- Når vi udvikler en emballage,
er det ikke nok at skele til design
og æstetisk udtryk. Helt afgørende er det, at emballagen også
funktionelt tiltaler forbrugerne
og besidder gode visuelle løsninger, som virker i praksis, siger
Jesper Christensen.

Levering til tiden

Blomster og gaveartikler
- Vi har kunder i det meste af
landet og er fortrinsvis ordreproducerende. Jeg mener, at der
ikke mindst på Fyn er et behov
og et marked for gartneriprodukter - navnlig blomster - og
andre gaveartikler, siger Jesper
Christensen.

- Der er ofte tale om sæsonvarer,
som kræver en hurtig indsats og
levering, og her er vores styrke,
at vi nu producerer og samarbejder med danske underleverandører, der matcher vores vekslende
behov.
Erfaring og fleksibilitet er vigtig
for H-Emballage i Glamsbjerg.
Det er afgørende at besidde den
rette tekniske ekspertise og ikke
mindst at kunne levere til aftalt tid.

H-Emballage | Højrupvej 11 | 5620 Glamsbjerg | Tlf. 2127 4034
jesper@hemballage.dk | www.hemballage.dk
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- en oase for livsnydere i alle aldre

Store muligheder
for leg, læring og motion
i sydlandske omgivelser
tæt ved Helnæsbugten
Af Nicolai Agger, Agger VIN & PARKGOLF

Agger VIN & PARKGOLF
er én af Fyns nyeste
turistattraktioner,
og
kombinationen Vin og
Parkgolf gør, at man nemt
kan få en hel dag til at gå
med leg, læring og motion
i den skønneste fynske
natur med sydeuropæisk
stemning.

Agger VIN

Vingården er Fyns største
med ca. 4.000 vinstokke på
fine skråninger i det skønne
Ungersbjerge ved Helnæsbugten.
Den newzealandske vinmager,
som hvert år er i Ungersbjerge
for at lave vin af de lokale druer,
er en sand kunstner i vineriet
med fremragende vine til følge.
Det kolde, nordeuropæiske klima
er velegnet til hvid- og rosévine,
hvor en frugtagtig friskhed ala
Sauvignon Blanc er dominerende.
Foredrag
om
fremvisning af

dansk
vin,
vinmarker og

smagning af 3 vine fra egen
produktion koster 160 kr. pr.
person (min. 8 personer).

Agger PARKGOLF

For foden af de godt 3 ha store
vinskråninger ligger Danmarks
første parkgolfbaner - 4 baner à
9 huller. Parkgolf er en japansk
opfindelse
fra 1983, og nu
er parkgolf langt den største
udendørs idrætsgren på nordøen
Hokkaido.
Parkgolf er en femtedel almindelig
golf, dvs. man går godt 1 km for
at spille 18 huller og det tager
godt en time. Man slår til en
speciallavet, kompakt plastbold
på størrelse med en tennisbold,
og man anvender samme kølle til
alle slag. Alle kan spille parkgolf
(se videoerne på www.aggers.
info).

spille lige så meget man ønsker
på en dag.

Agger
VIN & PARKGOLF

Kombination af de 2 aktiviteter
koster 220 kr. pr. person (min. 8
personer).

Agger VINCAFÉ

har åbent alle dage i sæsonen.
Her eller på den store terrasse
foran cafeen kan man spise sin
medbragte mad. Drikkevarer som
kaffe, the, vand, vin og øl kan
købes i vincafeen.
Vincafeen er meget velegnet til
selskaber såsom konfirmation,
bryllup og andre familiefester,
hvor gæsterne kan slappe af i
smukke omgivelser – langt væk
fra byen og de trafikerede veje.

Spil på banerne koster 100 kr. pr.
person over 15 år. Børn under 10
spiller gratis og børn mellem 10
og 15 år betaler 50 kr. Man kan

KONTAKT:
Agger VIN & PARKGOLF
Ungersbjerge 7 | 5683 Haarby
Tlf. 6313 0303 (fastnet) eller 2240 2383 (mobil) for mere information

www.aggers.info
18

Den ultimative læder- og
kunstlæderpleje
SUPR-CLEAN ApS blev stiftet
1. september i 2017, samtidig
med moderfirmaet EFFEKTIV’s
25 års jubilæum, og kan nu fejre
sin første fødselsdag.
På adressen Middelfartvej 63E
i Vissenbjerg ligger begge virksomheder. Produkterne er mere
eller mindre de samme, men
SUPR-CLEAN ApS betjener primært kiropraktorer og fysioterapeuter, hoteller, restaurationer
samt fitnesscentre og lignende.
Allan Kjerside er på landevejen, og undersøger gratis både
den tekniske og optiske tilstand
på kundernes møbler og udstyr,
samtidig med at han nøje instru-

erer personalet i at benytte vores
koncept og vores produkter optimalt, for at sikre at der opnås
den maximale besparelse.
”Vores kunder bliver gang på
gang overrasket over, hvor meget
SUPR 2 CLEAN går i dybden,
på de møbler og andet inventar
som de jo lige har gjort rent med
almindelige rengøringsmidler”,
siger Allan Kjerside. ”Samtidig
kan jeg fortælle dem, at SUPR
2 CLEAN fjerner grobunden
for bakterier, og det bliver jeg jo
ikke mindre populær af”. ”Hvor
der er behov, behov, laver jeg lige
en bakterietest hos kunden, og
flere og flere kunder vælger at
udbygge disse tests med uanmeldte kontrolbesøg, så de bibeholder standarden. På plus siden
er yderligere kombinationen af

både rengøring og pleje af læder- og kunstlæder og andre
syntetiske beklædninger, i et og
samme produkt. Det er enormt
tidsbesparende, og samtidig kan
vi garantere at levetiden for dine
møbler og andet inventar forlænges, og samtidig beholder et flot
udseende i længere tid, end ved

brug af hårde og almindelige
rengøringsmidler.” ”Vores viden i SUPR-CLEAN ApS bygger
videre på EFFEKTIV’s mangeårige erfaringer og ekspertise,
så vores kunder er i helt trykke
hænder, pointerer Allan Kjerside.”

SUPR CLEAN APS – info@supr2clean.dk – Tlf. 3411 2222

GOURMETKØD PÅ FYNSKE MARKEDER
Slagter Per Rasmussen
og Simone Jensen i Aarup
har skaffet sig en salgsvogn og sælger kvalitetskød til fynboerne.
De satser på Svendborg
Gourmetgris og oksekød
fra Kildegården.
Der er livlig handel på onsdage og
lørdage på fødevaremarkedet på
Sortebrødre Torv i Odense. Det
marked tillige med fredagsmarkedet i Ringe har makkerparret
Simone Jensen og Per Rasmussen blandet sig i siden april.
- Vi anskaffede os en salgsvogn,
og da vi har produktion i Aarup
i en ejendom, der tidligere har
huset en slagter, så slog vi til og
startede Fyns Gourmetkød, siger Simone Jensen.

- Per er slagter, og vi er begge
begejstrede for gode råvarer, så
vi besluttede foreløbig tre gange
om ugen at give fynboerne muligheden for at købe gourmetgris
fra Svendborg og oksekød fra
Kildegården.

Fyns Gourmetkød

Tlf. 6155 6099

Bredgade 57

fynsgourmetkoed@gmail.com

5560 Aarup

c Fyns Gourmetkød

Kødet modnes naturligt

- Svendborg Gourmetgris kommer fra Fynsområdet og er udvalgt blandt de bedste grise i
vægtkategorien 75-90 kilo, siger
Per Rasmussen.
- Når den er slagtet, kø-

les den langsomt ned og modnes
naturligt. Det giver kødet et mørkere udseende og fyldig smag og
en ekstraordinær perfekt svær.
Om Kildegaarden kødkvæg siger
Per Rasmussen, at madskribenter og kendiskokke ved blindsmagning flere år i træk har kåret Kildegaarden som årets bøf.
Svendborg Gourmetgrise vejer
76-82 kg, når de er slagteklare.
- Både grisekødet og oksekødet
vakuumpakker og mærker vi i
Aarup, siger Simone Jensen. Siden april har vi fået mange nye
kunder, og nu efter ferien er de
heldigvis kommet tilbage.

Kødbilen er på:
Odense Torv: Onsdag og lørdag kl. 9-13
Torvet i Ringe: Fredag kl. 9-17
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Tjekker 20 punkter på bilen til en fast pris
Efter tre år på Store
Landevej i Aarup er kundekredsen hos Linhardt
Auto vokset stødt, og
man holder nu også aftenåbent på værkstedet
fra mandag til torsdag til
klokken 22.
Når René Linhardt skal skifte
olie og filter og udføre service
på en kundes person- eller varevogn, tjekker han tyve punkter
til en fast pris.
- Jeg tjekker de tyve punkter på
bilen for 999 kroner inklusive
moms. Den faste pris inklusive
olie og filter kan kunderne forholde sig til, og de er glade for en
fast aftale. Vi aftaler også, at jeg,
hvis jeg støder på fejl og mang-

ler, så ringer op og fortæller, om
det er noget, der kan vente, eller vi skal få det ordnet med det
samme.
René Linhardt er fra Glamsbjerg og har arbejdet tre steder
som svend. Senest hos VW i
Odense. Hans kone Line passer
kontoret, og på værkstedet har
han lærlingen Alex Hansen og
en fast svend til aftenvagterne.
Lindhardt Auto har derfor også
mulighed for online booking via
hjemmesiden.

bliver set efter på værkstedet
og sælges videre med garanti.
Man har værktøj og elektronisk
udstyr til at kunne tjekke og
servicere også alle de nyeste bilmærker.

Åbent til klokken 22
- Vi satser på fortsat at udbygge
kundekredsen, siger René Linhardt. Vi har både pendlere og
erhvervskunder og har derfor

Linhardt Auto
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besluttet at få mere hjælp på
værkstedet og tillige holde åbent
fra mandag til torsdag til klokken 22.
Linhardt Auto køber, bytter og
sælger også brugte biler, som

Store Landevej 158 – Aarup – Tlf. 6064 3462 / 6081 5111
service@linhardtauto.dk – www.linhardtauto.dk

det primært
nologi i flexo
eriet og de nye og
munikationsed Private Label
kunder. Alle
velkomne til at
mere detaljeret
d Andersen.

EDI-YDELSER TIL EN MEGET LAVERE PRIS

- Elektronisk samhandel
eller Electronic Data
Interchange (EDI) er
en genvej til en bedre
bundlinje også for små
og mellemstore virksomheder, siger civilingeniør
Jesper Carstensen, der er
bk-pack.dk
indehaver af nemEDI.
I den globale samhandel er
elektronisk udveksling af data
nærmest
en
forudsætning,
siger
civilingeniør
Jesper
Carstensen, der er indehaver af
nemEDI i Vissenbjerg. De data,
virksomhederne udveksler, er
typisk forretningsdokumenter,
f.eks. ordrer, logistik og betaling.
Jesper Carstensen har arbejdet i it-branchen i mange år og
specielt med EDI, som er den internationale betegnelse for handelssamkvem mellem producent,
mellemhandler, distributør og
ordregiver.

Hvem har brug for EDI?
- For iværksættere med den
gode idé og for små og mellemstore virksomheder er det ofte en
fremmed oplevelse at begive sig
ind i EDI-verdenen, siger Jesper
Carstensen.
- Men er man først kommet i
gang, så bliver man hurtigt klar
over, at det har man brug for, og
at der er knyttet fordele både
administrativt og økonomisk til
brugen af EDI.
- Mit koncept er at levere pakke-

løsninger til små og mellemstore
virksomheder og til en meget
lavere pris, end man hidtil har
set i forbindelse med implementering af EDI i danske virksomheder.
- Er der tale om en faktura på
en leverance, man vil sende via
EDI, skal den indeholde data
om modtageren, der specificerer, hvad der skal betales for.
Der skal være en ordrereference
og oplysninger om, hvordan og
hvornår den skal betales.
Disse informationer findes i afsenderens økonomisystem. Fælles for de fleste systemer er, at de
kan eksportere data. Resultatet
er en fil, der indeholder de data,
som skal bruges for at konstruere en faktura.

Standardiserede
informationer
- For at udveksle informationer
på den måde skal informationerne i dokumentet være formateret på en standardiseret måde.
Det sparer arbejdskraft, og man
forebygger tastefejl.
Jesper Carstensen peger på, at
virksomhederne med EDI oplever, at de åbner markedet for
deres varer og ydelser og får frigjort kræfter til det grundlæggende i virksomheden: Kreativitet, nytænkning og kundepleje.
- Det, man får i EDI-pakken, er
lettelser i dokument behandlingen med hensyn til fakturering,
ordrebehandling,
følgesedler,
styring af varekataloger, transport - og logistikdokumenter.

- Det andet ben, leverandørerne
kan og bør stå på, er webportaler. De benyttes af de store
udbydere som tyske Otto Versand, der blandt andet tilbyder
dame- og herremode og møbler.
Herhjemme har vi bl.a. Coop, og

vi kommer også til at se amerikanske Amazon i Danmark, som
tilbyder dagligvarer.
- Vil man være leverandør til
disse giganter, så er det nødvendigt, at man tilpasser sig deres
forretningsgange.

nemEDI ApS

Tlf. 6089 7755

Magtenbøllevej 121

info@nemedi.dk

5492 Vissenbjerg

www.nemedi.dk
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Kvalitet og levering til
tiden er vores koncept og
varemærke som underleverandør af sprøjtelakering af komponenter
til industrien, siger
Bo Hjorth Jensen,
Kolomore i Middelfart.

Den sikre underleverandør
til møbelindustrien

INDUSTRILAKERING: Kolomore i Middelfart har 25 års
erfaring med industrilakering.
Virksomheden maler på metal,
plast, kompositter og træ.

Vores kunder er konkurrenceudsatte og skal naturligvis lige
som Kolomore leve op til de højeste krav i branchen.
Virksomheden på Alsvej har
netop taget en fuldautomatisk
sprøjtelinje i brug. Den er særdeles velegnet til komponenter til
blandt andet møbelindustrien.

- Kolomore kan det meste, når
det har noget med industrilakering, maling og overfladebehandling at gøre, og vi er kendt
som specialister i maling for
især møbelindustrien.
- Vi samarbejder med førende
leverandører fra ind- og udland,
både hvad angår ny teknologi og

Levering til tiden

maskiner og råvarer og hjælpematerialer.
- Vores kunder kan forvente at
høre fra os med et uforpligtende
tilbud indenfor 24 timer fra modtagelsen.

- Vi er den sikre underleverandør
til industrien, siger Bo Hjorth
Jensen. Erfaring er vores ballast, og vores fortsatte vækst baserer sig på moderne teknologi.

- Vores varemærke har altid
været kvalitet og konkurrencedygtige priser, siger Bo Hjorth
Jensen. Vi holder indgåede prisaftaler, og vi leverer til aftalt tid.

Kolomore IVS | Alsvej 2B | 5500 Middelfart | Tlf.: 93 96 18 28
bhj@kolomore.com | www.kolomore.com
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Sikker transport i
skræddersyet emballage

Varmebehandlet træemballage
Kontakt vores havneVi tilbyder løft af alle bådtyper op til 27 ton. Alle nød- personale og hør nærmere
· In
ndividuelle løsninger i tæt
om mulighederne
vendige faciliteter, mastesamarbejde
med kunden
s
tlf. 21 69 15 67 eller mail
kran/hus, højtryksrensere,
·
H
Hurtig
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slibemaskiner og bådstativ. amba@assens-marina.dk
www.assens-marina.dk
Mulighed for bådhotel.
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Varmebehandlet træemballage
Se vores bådhåndtering på hjemmesiden http://www.
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assens-marina.dk/marina-faciliteter/baadhaandtering/
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Koppenbjerg Emballage A/S
www.koppenbjerg.dk

Assensvej 126
5620 Glamsbjerg

Tlf. 3135 4300
salg@koppenbjerg.dk

www.koppenbjerg.dk
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Koppenbjerg Emballage A/S
www.koppenbjerg.dk

Assensvej 126
5620 Glamsbjerg

Tlf. 3135 4300
salg@koppenbjerg.dk

Precis ─ Personlig Kommunikation
stifter nyt søsterselskab med speciale i

REKRUTTERING
Precis – Personlig Kommunikation udvider
forretningsområdet til at omfatte rekruttering
og stifter i den forbindelse søsterselskabet,
Precis – Search & Selection.
Precis – Search & Selection finder og udvælger
sygeplejerskevikarer og efterlønnere, der vil
rykke teltpælene op for en kortere eller længere
periode, for at gå på arbejde som vikar
i et nordisk land.

At finde de rigtige vikarer hurtigt har stor betydning for det enkelte
sygehus- eller plejehjems
drift. Derfor er det vigtigt at finde de rigtige
kandidater – særligt når
det handler om afløsere
i sommerferien eller i
andre perioder, hvor der
opstår et akut behov for
ekstra hænder.
- Udfordringen med at finde personale til sommerperioden er
meget stort i de tyndtbefolkede
yderområder, hvor man har rig-

VIDSTE DU AT ...
Precis er et tele- og marketingselskab, hvor konsulenterne har mangeårig erfaring inden for mødebooking,
salgssupport og kommunikation.

tig svært ved at tiltrække nordisk
talende vikarer med et højt fagligt niveau, der f.eks. har lyst til
at hive to måneder ud af kalenderen og tage til Norge for at arbejde og opleve den storslåede natur,
siger Jesper Bøje Pedersen, der
er medejer og administrerende
direktør hos Precis - Personlig
Kommunikation og det nystartede søsterselskab, Precis – Search
& Selection.
Precis – Search & Selection fungerer som en nordisk netværksbaseret tjeneste, hvor konsulenterne
dagligt er i kontakt med kandidater og norske arbejdsgivere. I løbet

Precis slog dørene op i efteråret 2017. I dag består
teamet af 7 ansatte, 6 stærke salgsprofiler og en kommunikationskonsulent.
Navnet Precis er valgt, fordi
de tre ord som præcis, nøj-

af den første måned har selskabet
fået 5 faste samarbejdspartnere,
og der ser ud til at komme mange
flere til i fremtiden.
- Lige nu søger vi sygeplejersker
og efterlønnere til flere forskellige stillinger i Norge, og det understreger bare, hvor stort behovet for fagligt dygtige vikarer er.
Der mangler ligesom et nordisk
rekrutteringsbureau med speciale i rekruttering af topkandidater
inden for hospitals-, sundheds-,
og sygehusvæsenet, og det er det
´gap´, vi gerne vil udfylde med søsterselskabet Precis – Search &
Selection, fortæller Jesper Bøje
Pedersen.

Det nystartede søsterselskab
optager i øjeblikket to fuldtidsansatte, der formidler kontakten
mellem kandidater og det enkelte
sygehus eller plejehjem.

agtig og akkurat (precise,
exact, exactly) fylder meget
i hverdagen.

en specifik opgave. Små- og
mellemstore virksomheder
kan kontakte Precis, før opgaven er defineret.

I ‘pre’ ligger også, at Precis
er en samarbejdspartner,
der gerne vil rådgive og supporterer i opstartsfasen af

Selskabets samarbejdspartnere
stiller høje krav til faglighed.
Derfor er det også oplagt at den
daglige kontakt varetages af uddannede sygeplejesker, der også
selv i perioder har arbejdet som
vikarer i udlandet.
Læs mere om Precis – Search &
Selection eller hold øje med aktuelle stillinger på: www.precis.dk/
searchandselection

Fynsvej 60A · 5500 Middelfart
Telefon: 25 64 40 97 / 63 40 01 01
kontakt@precis.dk · www.precis.dk
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Kuhlmann print & design dit grafiske hus... hjælper med at designe og producere

logoer, brochurer, emballager, annoncer, skilte, og andre markedsføringsmaterialer fra idé til færdig produkt.

Kuhlmann print & design skaber flotte og holdbare løsninger...
så din virksomhed bliver set, forstået og husket.

Kuhlmann print & design glæde og godt håndværk. Virksomheden drives af Joan Kuhlmann

der har mere end 20 års erfaring fra den grafiske branche. Joan Kuhlmann er således både grafikeren,
der designer – og projektlederen, der fører opgaven trygt igennem hele processen.

Kuhlmann print & design kan printe på alle materialer uv,
Vi leverer alt i skilte, logoer, folietekster, byggepladsskilte,
facadeskilte, lysskilte osv...

Kun fantasien sætter grænser...
Ring på 40683635

Havnegade 98 · 5000 Odense · +4540683635 · joankuhlmann@live.dk

Bustransport til erhvervslivet
- lige meget hvor du vil hen, kan vi hjælpe
dig med dit næste arrangement

Rejsebureau og Persontransport
TLF. 65 31 13 69 www.nyborg-rejser.dk
26

•
•
•
•

Persontransport
VIP-konferencebus
Firma- og grupperejser
Hoteller, arrangementer,
konferencer og events

VOLKSWAGEN PRIVATLEASING.

Arteon.

til eksklusiv forpremiere på den nye Arteon.

Med Arteon får du køreoplevelser ud over det
dig en spændende
aften hos os ”DATO”, hvor vi løfter sløret for den nye
EKSEMPEL:
sædvanlige. Oplev en premium bil, hvor elegance
der helt unikt forener elegance og sportslighed.
møder sportslighed, og hvor det er svært ikke
at blive begejstret over det høje niveau af
Business til priser
agen BynavnElegance
kl. 18.00-19.30
komfort og rummelighed. Arteon er ren
dig på volkswagen.dk/vip
– indtast koden XXXX
fra kun kr./md.
dynamik og forførende design med et meget
højt niveau af standardudstyr i luksusklassen.

Arteon 1,5 TSI

4.499,-

Kom og se og prøv Arteon hos Volkswagen Odense.
*Bilen er vist med ekstraudstyr. Forbrug ved blandet kørsel 13,7-17,2 km/l. CO2-udslip 131-164 g/km.
. Privatleasingpriser er baseret på
fast rente, inkl. moms, Service- og Reparationsaftale og lånebil ved service. Positiv kreditgodkendelse kræves. Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn
ejerafgift (driftsomkostninger). Udbetaling kr. 30.000,-. Samlet pris for 36 måneder fra kr. 191.964,-. Der tages forbehold for fejl og renteændringer.

Forhandler
Rasmus W.
Frederiksen

Alexander V.
Clemensen

Lasse
Toft

SALGSRÅDGIVER

SALGSRÅDGIVER

SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 47

T: 43 22 36 59

T: 43 22 36 63

Nikoline
Krabbe
Clausen
SALGSRÅDGIVER

Volkswagen Odense
OD VW ARTEON Leasing 185x263.indd 1

T: 43 22 36 41

Martin
Persson

Jeppe
Engedahl

Morten
Alnor

SALGSRÅDGIVER

SALGSRÅDGIVER

SALGSCHEF

T: 24 63 67 97

T: 43 22 36 18

T: 43 22 36 71

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V
Tlf: 63 11 85 00 · vw-odense.dk

Åbningstider i salgsafdelingen:
Man-fre: 09.00-17.30 / Søn: 11.00-16.00
14/08/2018 14.24
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SPIDER BORD

KONTORSKABE MED NY KODELÅS

CUBE

SPIDER table

D E S I G N

Anke & Martin’s

RYSLINGE FORSAMLINGSHUS

CUBE Design – Kodelås kontorskabe

Anke & Martin’s

RYSLINGE FORSAMLINGSHUS

Tilbuddet
gælder indtil
1. december
2018
Tilbuddet
gælder indtil
1. december
2018

Oksemørbrad

Dataforordningsloven om aflåste personfølsomme oplysninger opfyldes.
Urtebagt hamburgerryg
Kontorskabene kan konfigureres efter netop dit kontormiljø.
Kalkunbryst i baconnet
Melonsalat med feta og jordbær

Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00
· Lørdag
kl.Oksemørbrad
9.30
14.00 · 1.
lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00
Pasta
med pesto
og -soltørret
tomater

Urtebagt
hamburgerryg
Babysalat
med cherrytomat,
ærter,
Tilbuddet
Kalkunbryst
baconnet
agurk og gul ipeber
Tilbuddetgælder indtil
Tilbuddet
Melonsalat
med feta og jordbær
Purløgscreme
gælder
indtil
Tilbuddet
Pasta
pesto ogisoltørret
tomater
gælder
indtil
Små med
nye
kartofler
krydderolie
1. december
gælder
indtil
1. december 2018
Babysalat med cherrytomat,1.ærter,
december
1. december
&&
agurk og gul peber
2018
2018
&R YR SY LS IL NI NGGEE FFOORR SS AA M L II NNGGS2018
SHPurløgscreme
HUUS S
RYSLINGE FORSAMLINGSHUS
Små nye kartofler i krydderolie

Anke
Anke Martin’s
Martin’s
Martin’s

129,Sommerbuffet 2018
129,-

Anke

Oksemørbrad
Oksemørbrad
Oksemørbrad
Stegeret:
Urtebagt hamburgerryg
Urtebagt
hamburgerryg
Urtebagt hamburgerryg
Kalkunbryst iKalvesteg
baconnetstegt som vildt med hvide,
Kalkunbryst i baconnet
Kalkunbryst
baconnet
Melonsalat
med ifeta
og jordbær
brune
franske kartofler, vildtsauce,
Melonsalat med fetaMelonsalat
og jordbær med feta ogogjordbær
Pasta med pesto
og soltørret
tomater
ribsgelé,
asier og waldorfsalat
Pasta med pesto og soltørret
tomater
Stegeret:
Pasta
med
pesto
soltørret tomater
Babysalat
med og
cherrytomat,
ærter,
Babysalat med cherrytomat, ærter,
Babysalatagurk
med og
cherrytomat,
Kalvestegærter,
stegt som vildt med hvide,
gul peber
agurk og gul peber
brune
og
franske
kartofler, vildtsauce,
Purløgscreme
agurk og gul peber Dessert:
Purløgscreme
ribsgelé, asier og waldorfsalat
Små nyePurløgscreme
kartofler i krydderolie
Små nye kartofler i krydderolie
Hjemmelavet isbombe
Små nye kartofler i krydderolie
med jordbærsauce

Stegeret:

89,-

129,129,-129,-

Dessert:
Dessert:
Hjemmelavet isbombe
med jordbærsauce

Levering over hele Fyn -kr. 150,(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup)kr.
- 50,Afhentning over hele Fyn -op til kr. 150,-

30,-

Gråbjergvej 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
Stegeret:

Levering over heleStegeret:
Fyn: kr. 150,- (Ryslinge, Ringe,
kun kr. 50,-)
MobilGislev,
29 29 96Kværndrup
08 · mail@ryslingeforsamlingshus.dk
Levering over hele Fyn -kr. 150,Kalvesteg
stegt
som
vildt
med
hvide,
www.ryslingeforsamlingshus.dk
Afhentning
over
hele
Fyn:
op
til
kr.
150,Kalvesteg stegt som vildt med hvide,
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup)kr.
- 50,-

89,-

Stegeret:
Afhentning over hele Fyn -op til kr. 150,brune
brune
og franske
kartofler,
vildtsauce,
Gråbjergvej
16 · 5856
Ryslinge
· og
Tlf.franske
62 67 13kartofler,
32 · Mobilvildtsauce,
29 29 96 08 · mail@ryslingeforsamlingshus.dk
ribsgelé,
asiervildt
og waldorfsalat
stegt som
medGråbjergvej
hvide, 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32
ribsgelé, asierKalvesteg
og waldorfsalat
www.ryslingeforsamlingshus.dk
28

Mobil 29 29 96 08 · mail@ryslingeforsamlingshus.dk
brune og franske kartofler, vildtsauce,
www.ryslingeforsamlingshus.dk
ribsgelé, asier og waldorfsalat

Dessert:

Dessert:

Hjemmelavet isbombe Hjemmelavet isbombe

Svendborg havn på vej til fre mtiden
Af Anna Als Nielsen og
Kim Barren, Svendborg Kommune.

Svendborg Havn anno 2018 vil
ikke være den samme, når du
besøger den i de kommende år.
Der venter store forandringer
i og omkring havnen. Der skal
bygges lejligheder ved havnen.
Den venter et stort nyt byggeri
af Simac. Og sidst med ikke
mindst er planerne om Den Blå
Kant også på vej.
Planer der skal være med til
at skabe sammenhæng langs
Svendborg Havn med byrum af
høj kvalitet og samtidig klimasikre havnen og den omkringliggende by mod højvande og kraftig regn.
For nylig blev vinderen fundet.
Holdet bag vinderforslaget består af arkitektvirksomheden
Effekt(hovedrådgiver),
Sweco
Architects, WTM Engineers, og
arkitektfirmaet Arcgency.
Vinderforslaget ”100 % Svendborg” viser en god forståelse af
de kvaliteter, der allerede findes
på havnen i dag. Havnens kvaliteter bliver styrket af en sammenhængende stiforbindelse for
gående og cyklister, som binder

havnen sammen fra Christiansmindestien til Den Runde
Lystbådehavn. Undervejs passerer man byrum med mulighed
for et ophold langs havnen eller
bruge nogle af de aktiviteter, der
planlægges Blandt de mange nye
byrum er et havnebad, der integreres i kajen på Frederiksø og
en ny Havnepark ved Toldboden
med skaterbane, legeplads og ophold samt en ny pumpestation i
Havneparken med fitness og leg
på taget.
Borgmester Bo Hansen siger om
vinderforslaget:
- Vi har med konkurrencen fået
et vinderforslag, der tager udgangspunkt og bygger videre
på Svendborg Havns mange
kvaliteter. Forslaget giver bud
på helt nye byrum og aktivitetsmuligheder på havnen, der
vil komme alle borgere og besøgende til gode Derudover får vi

en klimaløsning, der forstærker
den tætte relation mellem land,
kaj og vand, siger han..

Byrum og klimatilpasning
hænger sammen
Vinderforslaget bevarer den direkte forbindelse mellem vand og
bymidte ved at løse højvandssikringen på den ydre del af havnen
over Frederiksø med en kombination af sluser og diger. Projektet
foreslår en ny kombineret bro- og
højvandssikring over vandet ved
Træskibshavnen. Mellem Hudes
Plads og Frederiksø mod nord og
mellem Havnepladsen og Frederiksø mod syd anviser forslaget
sluseløsninger i form af klapper
på havbunden. Ved ekstremt højvande kan disse klapper hæves
og sammen med diger på land
vil de sikre hele havneområdet
mod oversvømmelse. Klapperne
vil ikke være synlige ved normal

vandstand og bliver kun aktiveret ved de sjældne højvandshændelser. I situationer med skybrud
og kraftig regn har vinderforslaget anvist løsninger, hvor vandet
ledes væk fra bygningerne og
ned i havnen via åbne render.

Videre planlægning
DEN BLÅ KANT kan ikke realiseres på én gang. Tidsplanen
for realiseringen afhænger af, i
hvilken takt der skabes den nødvendige finansiering til projektet. Byrådet har foreløbigt afsat
24 mio. kr. til dele af projektet.
Med Udviklingsplanen for havnen fra 2014 og vinderprojektet
er der skabt et godt grundlag for
det videre arbejde.
Det første skridt efter offentliggørelsen af vinderen er, at byrådet fastlægger en proces for
arbejdet frem mod realisering af
den første anlægsetape. I forbindelse med lokalplanlægning og
miljøvurdering vil der være inddragelse af borgerne.
Samtidig skal forslagets økonomiske og tekniske sider bearbejdes, og der skal arbejdes med
forskellige finansieringsmuligheder for både den første og de
øvrige etaper.

Direktionssekretariat: Ramsherred 5, Indgang B, 1. sal - 5700 Svendborg - 62233108 - kim.barren@svendborg.dk - www.svendborg-havn.dk

Nu skal der for alvor bry
SIMAC – Danmarks førende
maritime uddannelsescenter

liver
n lidt
...

Svendborg International Maritime Academy
– SIMAC – er førende
inden for uddannelse
af nye medarbejdere til
Det Blå Danmark. SIMAC
udbyder de tre professionsbacheloruddannelser
maskinmester, skibsfører
og skibsofficer.

en helt ny vinkel

Mange vælger en maritim
uddannelse, men der er
brug for flere

Danmark har brug for at flere
unge vælger en maritim karriere. Fælles for de maritime
uddannelser på SIMAC er, at
man kommer ud på et arbejdsmarked, hvor der er mangel på
netop de kompetencer, man får
med disse uddannelser. Der er
dermed næsten ingen arbejdsløshed, og lønnen er rigtig god.
SIMACs fornemste opgave er at
levere det, Det Blå Danmark har
brug for - vi har derfor brug for
at endnu flere unge får øjnene
op for, hvilke fantastiske muligheder, der er med en maritim
officersuddannelse. For mulighederne er rigtig rigtig mange.

er | Skibsfører

Thurø har fået sit eget bryggeri

A F CH R I ST I A N DA N J E N S E N

Enhver, som har bare en lille smule sans for smagen af god lokal, sydfynsk øl, kender Erik Nielsens Ø-Bryg. I ved nok, det var ham, som fik
stor mediebevågenhed og Fødevarestyrelsen på nakken med øllen
Maskinmesteruddannelsen Rough
er
Snuff, fordi der var anvendt snustobak i brygprocessen. Uha, uha…
for eksempel en af de bredeste
Der er løbet en del øl gennem brygkarrene siden. De fleste beværtninger
tekniske uddannelser i Dani Svendborg med respekt for sig selv kan i dag ekspedere en af Erik Nielmark. Man kan arbejde enten til
sens øl over bardisken, og det vil være de færreste, som bliver skuffede
søs eller på land, og der er ofte
over smagen. Her er nemlig tale om øl, som er brygget efter de gamle
en maskinmester bag titler såsom: projektleder, salgsingeniør,
håndværksmæssige traditioner. Og nu bliver der for alvor sat kog under
miljø- og kvalitetschef, teknisk
kedlerne. Erik Nielsen har købt både den tidligere købmandsbutik på
chef, driftsleder, maskinchef elBergmannsvej på Thurø og det gamle bryganlæg fra Midtfyns Bryghus –
ler energirådgiver. Kort fortalt,
endda samme anlæg, som Erik brugte til den forbudte ”Rough Snuff”.
kan uddannelsen føre til job som

teknisk leder - enten i Danmark
eller udlandet, til søs eller -tilVi er i fuld gang med at ombygge den gamle købmandsforretning
lands. Skibsføreruddannelsen
til bryggeri. Ejendommens udformning gør, at bryganlægget kan
Det
er til dem, der er interesserede i
opstilles efter principperne for et ”fritfaldsbryggeri”, hvilket
ho
at sejle de helt store skibe. Som
betyder, at øllet kan bevæge sig frit og udelukkende ved hjælp
ko
skibsfører har man mulighed
af tyngdekraften,
forklarer
Erik Havn.
Nielsen. MAC kunne fortsætte og udvikle
Da
nye lokaler på
Svendborg
for at blive kaptajn og dermed
detpåhøje
ambitionsniveau
i Fakta
et
Der bliver
talemed
om en
et tankkapacitet
helt nyt
den øverst ansvarlige leder om
Anlæggets
størrelse
næsten
13.000
lit
nyt, samlet
campus
topmoderne
uddannelbord. De fleste skibsførere sejliter gør,
at Ø-Brygmaritimt
nu vil kunne
imødekomme
ønsker
fra med rammer
le
om øli verdensklasse.
sescenter. Byggeprojektet, der er
ler, men der er også masser restauratører
af
brygning 1
og bryggerier om at lave mindre
specialbryg
Projektet er blevet muliggjort
og produktudviklingsopgaver.
takket være en donation påØlbrygning
100 er
Ud over bryggeriet skal der også være enmillioner
lille butik
med fra A.P. en
fysisk proces,
kroner
Møller
som ikke kan autoFonden. Det samlede finansiefynske specialiteter.
matiseres. Alt foregår
ringsbehov er på 310 millioner
således manuelt.
moms). Sideløbende med
- Der er stor opbakning – folk her på Thurø(ex.
er meget
Først kværnes malten. Here
arkitektkonkurrencen
arbejder
foregår ølbrygningen i et mæ
begejstrede for, at der sker noget på øen. Flere
forbipasSMUC
Fonden på hvor
at rejse
yder- vand på m
der tilsættes
serende har været helt indenfor for at høre,
hvadkapital
der til at realisere67-68
ligere
pro-grader.
foregår, og alle er meget positive, siger Erikjektet.
Nielsen, som
Således omdanner enzyme
malten proteinerne til sukke
selv bor på Thurø, hvor det hele startede tilbage i 2005.

Kedler og kogler i carporten

Erik Nielsen har en passion for ølbrygning. Og det skal
gøres på den rigtige måde. Ikke som i 70érne, hvor man
kunne købe et øl-sæt i Matas, og så var der hjemmejobmuligheder i land. Skibsoffibryggede guldbajere til hele villavejen. For Erik Nielsen
cersuddannelsen er en ”dobbelt
handler det om de helt rigtige råvarer og at brygge
(dual) uddannelse”, hvor man
efter de gamle håndbryggerprincipper og – ikke mindst
både kan arbejde som skibsfører og maskinmester. Man får–etmed nærvær og kærlighed.
stort indblik i, hvordan hele skibet fungerer, og få uddannelser
giver så bred en viden, som den
man får med en uddannelse som
skibsofficer.

Fremtidens SIMAC

senere bliver til alkohol. Eft
gende sker en filtrering i et
hvor urten adskilles, som ba
bringes i kog og tilsættes hu
Det er malten samt tempera
ved mæskningen, som af
smagsnuancerne i øllet
Efter kogningen køles urten
cirka 25 grader. Herefter tils
gær. Selve processen tage
timer, og efter omkring tre
er øllet klar til aftapnin

Lune ører i tørvejr
forankret i SMUC Fonden, starLæs mere om projektet på www.
tede op i 2018 med en arkitekt- gsmuc.dk
o hueog. mere om SIMACs udLo dannelser
konkurrence - og med forventet
stk på www.simac.dk
ved 50
indflytning i 2022. Her vil SI-Pris

SIMAC er i dag placeret på fem
forskellige adresser i Svendborg,
men i 2022 flytter SIMAC ind i

Fra

Graaesvej 27 DK-5700 Svendborg
Tel. +45 72 21 55 00 | mail@simac.dk
www.simac.dk
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Fremstil dit eget unikke hue-design. Bestem
selv om huen skal være med kvast, inderfleece
eller ombuk – uden merpris.

Besøg vores hjemmeside: www.sve

Nyt projekt til 19 millioner skal fremme
ygges IT
øl og
på maritime
Thurø erhverv på Sydfyn
ShareFifty5 er titlen
påFoto:
et nyt
projekt, der
mitsvendborg.dk
lægger sig i rækken af
erhvervs-udviklingsprojekter i de fire sydfynske
kommuner, Svendborg,
Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner.
Projekterne hidtil har fokuseret primært på iværksætterne,

branchen. Advice klippekortet
kan f.eks. bruges til juridisk bistand, revision, markedsføring,
eller en anden konsulentydelse
som virksomheden efterspørger.

Vækst, innovation
og samarbejde
Vækst, innovation og samarbejde er nøgleordene og succeskriterierne for ShareFifty5. Bag projektet står Fremtidsfabrikken

t begyndte hjemme i carporten på Bjarkesvej på Thurø. Bilen
oldt udenfor, da pladsen var optaget af kedler og kogler, som
ogte og spruttede for fuld skrue.
a pladsen blev for trang, og brygningen begrænsede sig til 50
ter ad gangen, var Erik Nielsen så heldig, at han i 2011 kunne
eje sig ind på Ørbæk Bryggeri og benytte de gamle brygkar fra
1946 til sine egne bryg. Nu kunne han pludselig lave 2000 liter
øl ad gangen.
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Disse kompetencer stiller SharFifty5 skarpt på, siger uddannelseskonsulent Jakob G. Marling.
Projektets målgrupper har forskellige behov, derfor er der en
bred vifte af forskellige tilbud til
rådighed. Der er lagt stor vægt
på fleksibilitet, så virksomhederne selv kan vælge til og fra,
og på den måde få de kompetencer og den viden og sparring, som
netop de har brug for.
For at deltage kræver det, at
man har en veldefineret idé,
Iværksættere kan deltage, hvis
deres cvr-nr. ikke er ældre en 3
år – eller hvis de slet ikke har
noget cvr-nr. endnu, men påtænker at oprette et under forløbet.
For SMV´ernes vedkommende er
det udover den veldefinerede idé
vigtigt, at de har en vækststrategi. Er man i tvivl om, hvorvidt
man kan deltage, så er man velkommen til at kontakte Sharefifty5’s projektteam.

der er et accelerator-forløb for
særligt vækstparate iværksættere med stort potentiale. I
skrivende stund er allerede to
iværksættervirksomheder blevet
optaget i hub´en - DanaDynamics, der udvikler en sejlende
drone og Scoutbase, der udvikler
en digital sikkerhedsplatform til
maritimt brug.
Advice, hvor der uddeles rådgivningsklippekort til SMV’er (20
timer pr. virksomhed) og iværksættere (10 timer pr. virksomhed). Klippene kan anvendes efter behov til f.eks. mentorer eller
rådgivning fra ingeniører, advokater m.fl.
Endelig er der Leadership med
opstart i efteråret 2019. Programmet tilbyder korte, intensive kompetenceudviklingsforløb
for topledelse og bestyrelsesmedlemmer, hvor der er mulighed at
zoome ind på tunge strategiske
emner, som f.eks. risikostyring,
strategi- og forretningsudvikling.

ShareFifty5 omfatter
fem primære aktiviteter:

Holdet bag projektet

Development, der tilbyder individuelt tilpasset, modulopbygget
kompetenceudviklingsforløb for
SMV´ere.
Entrepreneur, som er kollektive uddannelsesforløb, der forbedrer iværksætteres vækstrater og
levedygtighed.
Den maritime Startup Hub,

Holdet, bag projektet består af
projektleder Charlotte Flugt,
Bethina Larsen med ansvar for
kontakten til SMV’erne, Troels
Ankerstjerne, der er leder af den
Maritime Start Up-Hub, Jakob
Gottschalk Marling, der er projektets uddannelseskonsulent,
samt Jørgen Lynge, der er projektets økonomikonsulent.
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Vi leverer fibernet til ALLE typer virksomheder

VEJEN TIL VÆKST
GÅR VIA EN STABIL
FIBERFORBINDELSE
Energi Fyn leverer professionelle datakommunikationsløsninger til erhvervslivet på Fyn
og er en lokalt forankret virksomhed, hvor der ikke er langt fra kunde til leverandør.
Vi tilbyder alt fra internetløsninger over kapacitet til sort fiber. Vi leverer produkter
via fibernet og kan derfor imødekomme ethvert ønske om garanterede symmetriske
hastigheder hvad end du har behov for en mindre 10/10 Mbit/s løsning eller en stor
løsning op til 10/10 Gbit/s.
Ring 63 17 25 69 for en uforpligtende rådgivning om hvordan du bedst fremtidssikrer
din virksomhed.

Energi Fyn Bredbånd, Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, www.energifyn.dk

