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Ryslinge forsamlingshus
Ryttermarken 11
5700 Svendborg
Tlf.: 62 22 13 14
Fax: 62 22 93 43
post@erhverv-fyn.dk
www.erhverv-fyn.dk

Vi leverer gerne mad til jeres fest,
reception eller åbent hus arrangement
Se hjemmesiden
eller ring venligst efter brochure!
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FYNS MINITRAKTOR

Undervognsbehandling

v. Jens Jørgen Viby
Ringvej 10 · 5853 Ørbæk
Telefon 65 33 17 41 · 40 42 70 41
www.fynsminitraktor.dk

Livslang garanti kan tilbydes på biler
op til 48 mdr.
Gratis eftergodkendelse

FAABORG
UNDERVOGNSCENTER
EFFEKTIV RUST BESKYTTELSE

Smedemestervej 22 · 5600 Faaborg

Tlf. 62 60 20 72 · Fax 62 20 20 73
GRATIS TEST af bilens undervogn
www.faaborgsundervognscenter.dk
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KAMI A/S om samarbejdet
med Sparekassen Faaborg...
”De er hurtige på aftrækkeren og kommer altid med
en grundig gennemgang af de muligheder, vi har i en
given investering. Samtidig lægger vi også stor vægt
på, at man kan sige tingene, som de er.”

Vi tror på
den gode idé

”Som alle vore andre leverandører tester vi Sparekassen Faaborg hvert 2. år. Hver gang har de vist sig at
være de bedste.”

Direktører i Kami A/S
Claus Eskildsen og Peter Billum

I Sparekassen Faaborg er vi overbeviste
om, at man skal engagere sig for at være
en god sparringspartner.
Vi er ikke bange for at forlade vores skrivebord og vil gerne ud til dig, tæt på din
virksomhed.
Det er ude hos dig, vi opnår den indsigt
og forståelse, der danner grundlaget for
et godt og frugtbart samarbejde.
Kontakt os for et uforbindende møde,
så kigger vi gerne forbi...

ErhvervsCenter Faaborg
Herregårdscentret 23 - 5600 Faaborg
Tlf. 63 61 27 00 - Fax 63 61 27 17
faaborgerhverv@sparekassenfaaborg.dk
www.sparekassenfaaborg.dk

Erhverv
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Ekspert i
bygningsinstallationer
El-Skov varetager alle slags opgaver på elektricitetsområdet. Firmaets
aktivitetsmæssige ekspertise ligger indenfor bygningsinstallationer
– stikkontakter, lys, tele/data-anlæg, porttelefoner, tyverialarmer m.m
”Oprindeligt er jeg udlært
elektriker fra El-Gården i
Svendborg”, fortæller Merete
Skov. ”Herefter videreuddannede jeg mig og blev diplomingeniør i stærkstrømsteknik fra
Odense Teknikum.”
Et navn der er til at huske
”Da jeg i 2003 skulle navngive mit dengang nystartede
firma, blev det til El-Skov
– dels af humoristiske grunde

og dels fordi jeg jo beskæftiger mig med el-installationer
og hedder Skov til efternavn.
Bortset fra det har jeg gennem årene erfaret, at folk rent
faktisk HUSKER både mig og
mit firma på en positiv måde,
blot de har set firmanavnet en
enkelt gang.”
Kvalitetsarbejde til
konkurrencedygtige priser
”El-Skov er et solo-firma, og
det indebærer, at jeg har 100%

tjek på det totale forløb af hele
en arbejdsproces fra start til
slut. I spidsbelastningssituationer kan jeg trække på
et stærkt netværk af lokale
selvstændige. Min kundekreds, der geografisk centrerer sig omkring Svendborg
og det midtfynske lokalområde, består for størstedelens
vedkommende af privat- og
industrikunder samt butikker, kontorer og diverse offentlige institutioner. El-Skov

El-Skov ved Aut. El-installatør & Ingeniør Merete Skov
Espe · 5750 Ringe · Tlf. 25 79 23 69 · el-skov@mail.dk · www.el-skov.dk

Glarmesterfaget
i fremmarch
Efter mange år som en af håndværksjunglens mest udrydningstruede arter,
er glarmesterfaget i fremmarch. Nutidens glas er et så avanceret materiale,
at kun fantasien sætter grænser for dets anvendelsesmæssige udbredelse
”Firmaet startede op i 2003, og siden dag et har der været fart over feltet”, fortæller indehaver Jens
Ulrik Fast. ”Jeg kunne sagtens beskæftige en glarmestersvend ud over mig selv, men da der kun
uddannes 35 svende om året, skal jeg vist være mere end heldig for at løbe ind i en her på Sydfyn.”
Unikt glashåndværk i konkurrencedygtig prisklasse
Fra værkstedet på Parkvej i Faaborg udfører Jens Ulrik Fast all round glarmesterarbejde – lige
fra billedindramning til produktion af interiørglas som brusekabiner, glasvægge og ditto gulve.
Lethed og enkelhed er tidens løsen, og glasgulve er et speciale i kraftig udvikling. ”Jeg leverer
også en del specialdesignede glastrapper - især til store virksomhedsdomiciler. På privatkundeområdet gælder det badeværelserne. Her designer, producerer og leverer jeg individuelt tilpassede
brusekabiner efter kundens mål og anvisninger. Resultatet er et stykke unikt håndværk af høj
kvalitet, der prismæssigt let spiller lige op med bolig- og livsstils-kædernes tilbud.”
Glarmesteren ved Jens Ulrik Fast · Parkvej 22 · 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 43 34 · info@glarmesteren.com · www.glarmesteren.com
4 · ERHVERV FYN AUGUST 2007

leverer kvalitetsarbejde til
konkurrencedygtige priser,
og sørger altid for at overholde
aftalte betingelser og leveringstider.”
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Midtfyns største
gulv- og gardincenter

Garant Ringe er i dag
Midtfyns største butik
af sin slags. De sidste
par år er der investeret ﬂere millioner
kroner i moderniseringer og udvidelser,
så butikken i dag er
blandt Danmarks
allermest tip top
moderne
”Garant Ringe medvirker i
et landsdækkende butiksfællesskab, hvor samtlige 50 forretninger har selvstændigt
ejerskab og således på frivillig
basis deltager i kædens fælles
indkøb og markedsføring”, beretter indehaver Bo Jeppesen.
”I de seneste år har vi oplevet
en stabil omsætningsstigning,
og vi ser lyst på fremtiden.”
Specialister i god
kundebetjening
”Vi er særdeles skarpe – både
m.h.t. indkøbs- og udsalgspriser. I vores verden findes
begrebet ”en oser” ikke. Folk
kommer næsten udelukkende
ind i butikken for at handle
ud fra et seriøst behov. Vores
kunder har derfor krav på god
service og rådgivning, og det
får de. Garant Ringes butikspersonale tæller syv fuldtidsansatte medarbejdere – fire
sælgere og tre montører. Vi
oppebærer et meget højt serviceniveau og er på det nærme-

ste specialister i god kundebetjening. I hvert fald sætter
vi en ære i at kunne yde vores
kunder den bedste vejledning
og information omkring butikkens mange spændende
kvalitetsprodukter og deres
anvendelse.”
Fra gulve & klinker til
plissé & solafskærmning
Garant Ringes montører er
uddannede til at kunne det
hele, og forretningens flåde på
fem gulv- og gardinbiler kører
over det meste af Fyn og øerne. Medarbejderne holder sig
løbende opdaterede med den
nyeste viden, og i kraft heraf
kan de hele tiden yde kunderne den bedste service og
rådgivning omkring alle produkter – fra gulve & klinker
til plissé og solafskærmning.
Hurtig levering og unik
placering
Garant Ringe skaber totalløsninger, og forretningen har
gennem mere end 40 år været
at finde blandt de første aktører på banen med de nyeste
trends indenfor dansk boligindretning. ”Vi er også kendt
for at levere varerne hurtigt
– og til tiden”, afrunder Bo
Jeppesen. ”Garant Ringe er
gearet til at effektuere en ordre indenfor normalt 14 dage.
Sidst men ikke mindst er et
særkende for Garant Ringe
forretningens unikke placering – kun 100 m fra motorvejsafkørsel 13 Ringe C. Vores
parkeringsforhold er simpelthen eminente...”

Garant Ringe ved Bo Jeppesen
Gørtlervej 4 · 5750 Ringe
Tlf. 62 62 18 43 · ringe@garant.nu · www.garant.nu
ERHVERV FYN AUGUST 2007 · 5
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Først på banen med
ﬂeksible compactsættere
Vognmandsforretningen AN Bilerne
Hans Halskov A/S er
en af Fyns førende og
mest alsidige aktører
i branchen. Firmaet
har netop indkøbt
sin femte to-akslede
tipper eller compactsætter fra Kel-Berg

AN Bilerne anskaffede sine to
første compactsættere i sommeren 2006, og de har været
så stor en succes, at virksomheden har bestilt yderligere tre
i år. Firmaets kunder i entreprenørbranchen har alle taget
særdeles positivt imod den nye
meget fleksible og manøvredygtige sættevognstype.
Stor smidighed og styrke
”En af de mest iøjnefaldende
fordele ved vores nye compactsættere er, at de har en aksel

mindre end traditionelle sættevogne”, beretter indehaver
hans Halskov. Med sine kun
11 meter i længden, men alligevel 31 ton i nyttelast, kommer en compactsætter ubesværet rundt på byggepladser
med så trange pladsforhold, at
ellers kun kørsel med solo-vogne er mulig. Både trækkeren
og sættevognens bagaksler er
drejbare og tvangsstyrede i
forhold til hinanden. På den
måde er hele hjulsystemet
bevægeligt og fungerer med

samme smidighed og fleksibilitet som leddene i en kæde.
Det betyder mindre vridning
og friktion på hjulene, hvilket
er en klar fordel – f.eks. ved
asfaltudlægning, hvor man
med en traditionel sættevogn
let kom til at afsætte dybe og
udbedringskrævende spor i
stabilgruset. Trækkerens foraksel er udstyret med Hydrodrive, og det giver stor styrke
ved kørsel i vanskeligt fremkommeligt terræn.”

Egelundsvej 3 · 5750 Ringe
Tlf. 62 62 12 63
hh@an-bilerne.dk
www.an-bilerne.dk

Vi bygger grønt
– med garanti

Vi ved, at et godt resultat begynder med seriøs rådgivning.
Anlægsgartnerfirmaet 3A har gennem 25 år udført kvalitetsbevidst anlægsgartnerarbejde.

● 25 års erfaring med etablering
og pleje af grønne områder

– Derfor tager vores landskabsarkitekter altid udgangspunkt i
kundens individuelle behov og rådgiver om design, udførelse,
samt pleje af alle grønne anlæg.
Anlægsgartnerfirmaet 3A råder over en stor og moderne
maskinpark med mange specialmaskiner og vi har en fast stab
af dygtige anlægsteknikere og faguddannede gartnere
– din garanti for en professionel samarbejdspartner
I fællesskab når vi frem til det bedste resultat
– til aftalt tid og pris.

● Et godt stykke arbejde
– til fasttid og pris

● Vi rådgiver – og udfører
1. klasses arbejde, med sans
for detaljer

● Vi stiller faglig kompetence og
fleksibilitet til rådighed

Kontakt os på www.3A.dk eller
telefon 62 221 205
Hvis du har spørgsmål eller vil have et
uforpligtende møde, med en af vores havearkitekter.
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Firmabiler for alle
Carepoint
Svendborg/Nika
Bilers lokaler afspejler VW’s kæmpe
udvalg af spændende
og funtionelle ﬁrmabiler i alle størrelser
og prisklasser

biler udenfor værkstedets
normale arbejdstid og undgå
problemer med at skulle undvære biler. Folk kan hente og
bringe deres biler til og fra
service eller reparation hele
åbningstiden igennem. Værkstedet servicerer alle modeller
på markedet. Et stort speciale
er tilpasning af håndværkerbiler.

Carepoint Svendborg/Nika Biler A/S tæller 25 ansatte – mekanikere, pladesmede, lagerfolk, sælgere og funktionærer.
Firmaets store kundegruppe,
der består af lige dele private
og erhvervsfolk, kommer først
og fremmest fra Sydfyn og
øerne. CarePoint Svendborg/
Nika Biler A/S er kundernes
seriøse sparringspartner og
har stor ekspertise, når det
gælder afgiftsregler, løbende
leasingarrangementer samt
god service og høj kvalitet,
hvad produkter og værkstedsydelser angår.

VW – fra direktionsbiler
til varevogne
”Der er overhovedet ingen
tvivl om, at VW rent sortimentsmæssigt er det bredest
rangerende mærke overhovedet”, udtaler direktør HansHenrik Vilhelmsen, der driver
firmaet i kompagniskab med
sin bror Flemming. ”Her hos
Carepoint Svendborg/Nika Biler A/S er vi specialister i VW
og kan med dette ene mærke
imødekomme langt de fleste
behov. VW’s erhvervssortiment spænder lige fra komfortable direktionsbiler med
suveræne
køreegenskaber
til mest innovative modeller
målrettet professionel personog varetransport. Vi leverer
taxavogne i alle afskygninger
og fører også et bredt udvalg
af busser til persontransport
– herunder specialdesignede
modeller til handicappede. På
varevognsområdet spænder vi
fra de helt lette små biler til
den nye Crafter, der med sin

Fleksibelt værksted
I kraft af det store pres på
værkstedsfaciliteterne generelt
har vi valgt at indføre et koncept, hvor der køres 2-holdsskift, så vores værksted er i
omdrejninger fra kl. 6.30-22
mandag-torsdag. Dermed får
folk hurtigere service, ligesom
vores erhvervskunder på den
måde kan få serviceret deres

kæmpestore varevognsvolumen
er skabt til at tilbagelægge
rigtigt mange kilometer.”
Attraktive varevogne
på under 2 tons
”De netop gennemførte ændringer i loven om registreringsafgift har bevirket, at
afgiften på varevogne på over
to tons er blevet væsentligt
forhøjet. Herved er varevogne
på under to tons blevet mere
attraktive”, beretter HansHenrik Vilhelmsen. Vi er løbende opdaterede med den nyeste viden på afgiftsområdet
og står hele tiden til rådighed
for vores kunder med råd og
vejledning om de bedste køb. I
fremtiden vil vi kunne tilbyde
biler på gule plader – helt ned
til 112.000 kr.”
Danmarkspremiere
I weekenden den 18.-19. august var der danmarkspremiere på den ny VW Golf Variant.

Carepoint Svendborg · Nika Biler A/S · Grønnemosevej 22 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 15 05 · hhv@nika.dk · www.nika.dk og www.carepoint.dk
Åbningstider Butik
Mandag-fredag 7.30 -17.30 · Lørdag Lukket · Søndag 11.00-16.00
ERHVERV FYN AUGUST 2007 · 7
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Kommunikerende kunst
Turning Teen: Hvert lærred måler 110 x 110 cm

Kunstneren Birgitte
Busk, hvis galleri har
til huse i landsbyen
Trunderup, er kvinden
bag en række unikke
trådmalede portrætter
i storformat.
Ansigterne er pågående
og insisterende, men
maner også til
eftertanke – de
fortæller en historie
”Med mine store tekstilportrætter henvender jeg mig
primært til folk med store

flader”, fortæller kunstner og
galleriejer Birgitte Busk. ”Det
vil sige store virksomheder,
hvis domiciler naturligt byder
på optimale ophængningsmuligheder med masser af luft
og højt til loftet. Teknisk set
er trådmalerierne en videreudvikling af de velkendte
applikationer, som jeg via en
unik tegneteknik og en variabel stoflig intensitet tilfører et
tredimensionelt præg.”
Portrætter med indbygget
historie
”Portrætterne fortæller en
historie, som publikum genfortæller og videreudvikler, så
der ad den vej afdækkes skjulte lag i billederne. ”Turning

Teen” er et dobbeltportræt
på to lærreder, hvor motivets
beskæring og placering gør, at
billederne uafhængigt af hinanden kan drejes 180 grader.
På den måde indgår det portrætterede ansigt i variable
relationer til sig selv og fremkalder herved meget forskellige associationer. Ved køb af
store tekstilbilleder medfølger
et oplag på 50 postkort med
billedets motiv, hvorigennem
køberen kan præsentere sit
nyerhvervede kunstværk for
kunder og forretningsforbindelser. Private, der investerer
i et stort portræt, modtager
udover selve værket en billedbog på blankt papir om trådmaleriets tilblivelse. Bogen

kan bestilles i ubegrænsede
oplag.”
Lørdag d. 3. november
har Galleri Busk premiere på årets vinter- og juleudstilling med deltagelse
af 8-10 kunstnere fra
hele landet – heriblandt
publikumssuccesen
Filtgalleri Bladt & Keidser

Galleri Busk
Gl. Nyborgvej 75
Trunderup · 5772 Kværndrup
Tlf. 62 27 26 42 · 40 57 72 63
galleri@birgittebusk.dk
www.galleribusk.dk

Bredspektret
designvirksomhed
Den nystartede mediegraﬁske virksomhed Munch Design har et bredt
virkefelt, der kombinerer klassisk graﬁsk produktion med de seneste
tendenser og trends fra den digitale mediefront

”Jeg startede virksomheden i maj 2007”, fortæller indehaver
Anni Munch. ”Oprindeligt er jeg kontoruddannet. Via målrettede studier på Designskolen samt en uddannelse som web-integrator har jeg fulgt op på min store interesse for grafisk design
og visuelle udtryksformer i det hele taget.”
Fra visitkort til hjemmesider
Munch Designs repertoire spænder fra visit- og postkort over
brochurer, kongresmærker, skilte, tekstiltryk og reklamebannere til udarbejdelse af firmalogoer og hjemmesider. I erhvervssammenhæng er der ofte tale om totalløsninger med gennemMunch Design ved Anni Munch
Bøjdenvej 90 · Krarup · 5750 Ringe
Tlf. 50 71 01 54 · mikdan@sol.dk · www.munch-design.dk
8 · ERHVERV FYN AUGUST 2007

gående grafiske temaer. Til den lokale Mosegård Gårdbutik har
Munch design både leveret hjemmeside og stået for design af
butikkens produktetiketter. Blandt firmaets øvrige hjemmesideprojekter er bl.a. Krarup Friskole, Trunderup Bylaug og
firmaet Dansk Gulv og Facade. ”På privatområdet løser vi en
lang række grafiske småopgaver, der spænder fra laminering til
mangfoldiggørelse af festsange m.m. Fleksible oplagsstørrelser
er en af vores store styrker. Vi spænder fra et enkelt eksemplar
og opefter og har altid et godt tilbud. Ring eller kig ind og hør
nærmere”.
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Tilbage til rødderne

Bilister på landevejen
mellem Odense og
Faaborg kender
skiltet med »Juletræer
og pyntegrønt«. Også
om sommeren står det
i svinget ved
landsbyen Heden og
fortæller sin egen lille
del af historien om
Heden Planteskole og
Benny Tubæk A/S
I en årrække har salget af juletræer og pyntegrønt både til
inden- og udenlandske kunder
været væsentlig og såre synlig
del af det midtfynske familiefirma.
Letter den travle bilist på
speederen og giver sig tid til
et kig indenfor, tegner der
sig imidlertid et billede af en
virksomhed, der kan meget
andet. Et firma, der med et
vidt forgrenet rodnet er under
stadig udvikling.
Meget er kommet til siden den
kun 20-årige anlægsgartner
Benny Tubæk, for mere end
fire årtier vovede springet og
blev selvstændig, og sammen
med sin bedre halvdel Karen
købte den gamle æbleplantage i udkanten af Heden for at
drive planteskole og anlægsgartner-virsomhed.
Starten var nøjsom
Det unge ægtepar var kun sig
selv. Men den beskedne kåbe
blev hurtigt for trang, og i dag
er Benny Tubæk A/S en bredt
favnene virksomhed, der med
op til 35 ansatte løser talrige
anlægs- og entreprenøropgaver, ligesom man i de senere år
har kastet sig over alle former
for ejendomsservice med lige
fra vedligeholdelse af udenoms-arealer og bygninger til
indendørs rengøring af kontorer, trapper, toiletter m.m.

– Men i sådan en afdeling er
det vigtigt med dygtige og
smilende ansatte, det understreger Kent Tubæk og Lone
Jensen som er ansat, som
Kents højre hånd.
At det primært er Tubæk Junior, den 40-årige Kent Tubæk, der står som eksponent
for den nye servicebetonede
del af virksomhedens virke,
ligner alt andet end en tilfældighed. Efter en tur rundt i
verden valgte han for nogle
år siden at finde tilbage til
sine grønne midtfynske rødder, og er i dag med til at styre
virksomheden på Faaborgvej
i Heden. Med sig hjem fra sin
rundrejse havde han både uddannelse og erfaringer fra servicefaget. Det er de erfaringer
han nu tilfører firmaet.
Uddannet på
Grand Hotel i Odense
Kent Tubæk er uddannet på
Grand Hotel, og efter endt uddannelse arbejdede han i en
årrække dels i Spanien og dels
i Japan. Derefter fulgte en periode som hotelchef i Næstved
afløst af 5 år som supervisor
hos Marsk Air.
Derefter var tiden moden til at
få jord under neglene hjemme
på Midtfyn.
Service er in
Vi skal med på servicebølgen,
fastslår Tubæk Junior om
baggrunden for at udbygge
viften af tilbud med ejendom-

service og vedligeholdelse.
– For mange både større og
mindre firmaer er det ganske
enkel lettere at købe sig til
den nødvendige hjælp frem for
at klare det selv, spørg bare
hos »Amstrup & Baggesen,«
»Arkitektgruppen« eller andre af de firmaer vi har som
kunder, forklarer Kent Tubæk
og understreger at i samme
åndedrag at man trods de
midtfynske rødder også løser
opgaver uden for Fyn.
– Rent faktisk har vi i flere år
haft store anlægsentrepriser
både i Jylland og på Sjælland,
ligesom vi har anlægs- og vedligeholdelsesopgaver for flere
landsdækkende selskaber indenfor bygningsadministration.
Den udvidede satsning på
ejendomsservice betyder dog
ingenlunde, at den gamle anlægsgartner er trængt i baggrunden. Firmaets grundlægger, den nu 63-årige Benny
Tubæk, har fortsat et par travle hænder med i den daglige
drift, godt hjulpet af blandt
andre hans lillebror Birger
Tubæk, der er uddannet anlægsteknikker. Han tager sig
af de anlægs- og entreprenøropgaver, der i mere end 40 år
har været med til at tegne firmaet.
Jo Benny Tubæk A/S er meget
andet end juletræer. Let selv
foden fra speederen og se efter
hvad der gemmer sig i svinget
ved Heden.

Fåborgvej 2 · 5750 Ringe · Tlf. 62 66 13 11 · Mobil 40 27 40 59
bennytubaekas@tubaek.com · www.tubaek.com
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Gulve er en vigtig
del af indretningen
Det gode kvalitetsgulv er i dag ikke kun funktionelt og til at træde på, – men en lige så vigtig del
af indretningen i forhold til rummets udformning som til det øvrige, der skal være en del af
helheden, og det er noget C – Gulve ApS fra Korinth kender til og arbejder med. Firmaet kører nu
på 28. år, og ﬁk for to år siden navnet C – Gulve, da Christian Nielsen, der startede ﬁrmaet som
enkeltmandsvirksomhed, indgik partnerskab med Lars Borchers. C – Gulve beskæftiger i dag
syv medarbejdere, og kører primært på Fyn
C – Gulve ApS · Lykkevalg 10 · Korinth · 5600 Faaborg · Tlf. 62 65 16 75 · cgulve@mail.dk
– Vi har tilknytning til erhverv, som er blevet en meget
stor del af beskæftigelsen, siger Christian Nielsen og Lars
Borchers samstemmende. Vi
har blandt andet været med
i det nye havnebyggeri i Faaborg, hvor vi er stolte af at
være med, for hele byggeriet
er et godt aktiv for byen.
I det nye havnebyggeri har C
– Gulve blandt andet stået for
gulvbelægningen, trægulve og
tæpper, hos Jyske Bank, EDC
og restaurant Il Corvo, og de

arbejder stadig på andre lejemål i byggeriet.
Indenfor skoleområdet og specielt Fri – og Efterskoler har
C – Gulve fået et godt navn.
– Vi er meget glade for den
nye kommunesammenlægning,
der har givet os arbejde på
flere skoler, siger Christian
Nielsen. Vi bor i den landsdel, hvor der er flest Fri – og
Efterskoler, og i øjeblikket er
vi i gang med Faaborgegnens
Efterskole.
Blandt deres faste kunder har

C – Gulve ligeledes flere boligforeninger, hvor de i øjeblikket på grund af travlhed har
måttet sige nej til yderligere,
da de først og fremmest gerne
vil servicere deres faste kunder bedst muligt.
C – Gulve beskæftiger sig også
med arbejde for private, hvor
det ofte drejer sig om gulvafslibning, behandling af nye
og gamle gulve, badeværelser,
køkkengulve og tæpper.
– Det er meget arbejde med
linoleumsfliser, linoleum i ba-

ner, vinyl i mønstre, tæpper,
trægulve, parketgulve, – og
her laver vi blandt andet massivt sildebens parketgulve,
som vi blandt andet lige har
gjort i en villa i Rantzausminde, fortæller Lars Borchers.

Brobyværk Kro
Brobyværk Kro er ideelt beliggende 20 km fra Odense i det skønne sydfynske område.
Kroen ligger omkranset af skov direkte til Odense Å, hvor der er fine muligheder for
fiskeri, 10 km til flere golfbaner, Egeskov Slot lige i nærheden, gode chancer for at opleve
det helt unikke i fritiden. Sonja Brandes papirklip findes i den lokale sognekirke.
●

Go’ dansk mad
Fleksible lokaler til selskaber, møder og kurser.
● Selskaber op til 100 personer
● Skøn natur med fiskemuligheder i Odense Å
● Lækre værelser med bad og toilet
● Mødelokaler med diverse AV-udstyr
●

Brobyværk Kro er medlem af Dansk Kroferie, hvis varemærke er den røde hane er
gæstens garanti for høj standard og kvalitet. Dansk Kroferie er Danmarks ældste og
største krosammenslutning. Vi er udelukkende velrenommerede kroer og hoteller
med hver vores individuelle særpræg.

Anne-Lise og Ib Jørgensen
Marsk Billevej 15 · 5672 Brobyværk
Tlf. 62 63 11 22
brobyverk.kro@mail.dk · www.brobyvaerk-kro.dk

10 · ERHVERV FYN AUGUST 2007

ERHVERV

FYN

Safe-IT en
sikker forbindelse
Det midtfynske ﬁrma
har specialiseret sig
i sikkerhed, serverløsninger og hosting
Med en stigende og konstant
udvikling indenfor IT-området med deraf større brug og
afhængighed af computer teknologi og internet service, – så
øges risikoen for computer
kriminalitet også. Derfor er
behovet for større sikkerhed
for såvel systemet som brugeren nødvendigt, og her er Safe
-IT en god løsning at benytte
som samarbejdspartner såvel
med serverløsninger som med
hosting.
Safe-IT er en professionel
velfungerende IT-konsulentvirksomhed, som primært
rådgiver, servicerer og implementerer IT-løsninger, hvor

der lægges stor vægt på ITsikkerhed.
– Vi servicerer kundernes infrastruktur med servere, firewall, backup, antivirus, spyware og wireless, og hermed
også kundernes IT-sikkerhed,
siger Thomas V. Nielsen, der
startede firmaet i 2003 som
enkeltmandsvirksomhed, og
hvor der i da er fem ansatte og
med eget værksted.
– Vi koncentrerer os meget
om, at det er kvalitet, vi laver,
og derfor har vi kun samarbejdspartnere med produkter,
som vi kender godt, og hvor vi
kan stå inde for kvaliteten, siger Thomas V. Nielsen. Vores
primære behov er at servicere
vore kunder med kvalitet.
Det gælder samarbejdspartnere som blandt andet Microsoft, IBM, HP, Norman og
Symantec, hvor Safe-IT gør
meget ud af, at medarbejderne

er certificeret og derved har de
opnået at blive bl.a. Microsoft
Certified Partner og Microsoft
Small Business Specialist.
Safe-IT arbejder primært for
at servicere erhvervslivet, og
udarbejder løsninger, som altid tager udgangspunkt i kundernes behov. I den forbindelse
besøges kundens firma gerne,
så der kan blive foretaget en
grundig kvalitetsanalyse af
kundens behov, så der kan
findes den helt rigtige IT løsning, der dækker behovet.

Safe – IT
Selagervej 5
5750 Ringe
Tlf. 63 22 77 00
info@safe-it.dk
www.safe-it.dk

Safe-IT
IT med sikkerhed

Kompetencer der giver tryghed

●
●
●
●
●
●
●

Totalløsninger
Konsulentbistand
SafeServerSolution
Service og support
Hosted server
Hardware
Software

Her vises et lille udsnit i områder vi er specialister i
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EDC Faaborg
– nu med adresse
på havnen
Fredag den 22. juni
i år kunne EDC Faaborgs seks mæglere
og kontorfolk tage
ejendomsmæglervirksomhedens
splinternye og
specialindrettede
domicil på havnen i
brug
”Først og fremmest har vi
med vores nye adresse her på
havnen fået en langt bedre
beliggenhed end før”, fortæller indehaver Claus Perre-

gaard. ”En lige så stor fordel
ved vores nye domicil er, at
det lige fra dag et har været
skræddersyet til ejendomsmæglervirksomhed, idet vi
selv har været medbestemmende m.h.t. lejemålets rumopdeling m.m.. Sidst men ikke
mindst er prisforskellen på
det nye og det gamle lejemål
af så overskuelig størrelse, at
den ventes udlignet af de besparelser på el- og varmebudgettet, som den energivenlige
indretning af det ny domicil
fører med sig.”
Vi handler med det hele
”Sammen med min kompagnon Hans Kristensen driver

jeg EDC Faaborg, fortsætter Claus Perregaard. ”Et af
EDC-kædens særkender er
det faktum, at den udelukkende består af selvstændige
ejendomsmæglere med fælles
markedsføring. Vi handler
med det hele – fra privatboliger i alle afskygninger og prislag til udlejningsejendomme
samt mindre virksomheder.
En stor aktivitet for os er hobbylandbrug op til 30 ha. M.h.t.
større brug henviser vi til deciderede landbrugsmæglere.”

folk, der kender Faaborg-området og det sydfynske øhavs
herligheder og som efterlønnere vælger at flytte hertil. I
Faaborg har man både det moderne bymiljøs mange faciliteter lige ved hånden, og samtidig kan man efter få minutters
sejlads lægge til ved en af de
små øer, og her have en oplevelse af at være langt hjemmefra. Faaborg er et sandt Eldorado for lystsejlere.”
EDC Faaborg
Kanalvej 2-4
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 48 00
560@edc.dk
www.edc.dk/faaborg

Et Eldorado for
lystsejlere
”En voksende kundegruppe
lige nu er de mange sejlsports-

Midtfyns Totalservice
– et godt alternativ!

Her ses indehaver Michael Nielsen (th)
og formand Kim Kristensen
med firmaets senest indkøbte bil,
der er specialindrettet til affugtningsopgaver

Midtfyns Totalservice,
der startede med to
ansatte i 2005, tæller
i dag en medarbejderstab på 20. Firmaet,
der råder over egne
lager- og værkstedsfaciliteter, ﬂyttede pr. 1.
november 2006 ind i sit
velindrettede domicil
på Industrivej i Broby

Midtfyns Totalservice ApS
Industrivej 13 · 5672 Broby
62 63 17 88 · 21 22 26 90
Døgntelefon 62 63 17 88
michael@fynstotalservice.dk
www.midtfynstotalservice.dk
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Midtfyns Totalservice, der
løser en bred vifte af meget
forskellige opgavetyper, er et
godt alternativ til de store i
branchen. En anselig aktivitet
er daglig rengøring i små og
mellemstore virksomheders
kontorer, kantiner og baderum
samt løsning af specielle ren-

gøringsopgaver. ”Vi har netop
løst en specialopgave for Ny Assens Skibsværft”, fortæller indehaver Michael Nielsen. ”Her
rengjorde vi et af søværnets
miljøskibe, der efter deltagelse
i en oprensningsopgave i Jammerbugten var totalt indsmurt
i olie. Det er sjovt og fagligt udfordrende for os at løse opgaver
som denne.”
Brand, vand
og skimmelsvamp
”Firmaets andet store hovedområde er skadeservice”, fortsætter Michael Nielsen. ”Det
består af rengøring, oprydning, affugtning, bortskaffelse
af affald samt afdækning og
værdisikring i.f.m. brand- og
vandskader, indbrud, angreb
af skimmelsvamp osv. Her på
vores lager og værksted tager
vi os af renovering og rensning

af indbo som tæpper og møbler
m.m. F.eks. varetog firmaet
renovering og rengøring af alt
indboet fra 15 sommerhuse
i.f.m. oversvømmelsen i 2006.”
Tæt samarbejde
med kunderne
Midtfyns Totalservice leverer
god og hurtig service til en støt
voksende kundekreds. ”Vi arbejder tæt sammen med vores
kunder – også omkring løsningen af utraditionelle sideopgaver. Det kan f.eks. være vedligeholdelse af udenomsarealer med
græsslåning og regelmæssig
trimning og klipning af hække
og buske. Også på vinterbekæmpelsesområdet har vi masser af gode tilbud”, afrunder
Michael Nielsen. ”Ring og hør
nærmere…”

ERHVERV

FYN

En professionel
samarbejdspartner
– når du vil se resultater
LP Total ﬂyttede ind i
sit nuværende domicil
i marts 2007.
Bygningerne og
området omkring dem
er p.t. under kraftig
renovering. Det er
planen at opbygge et
udendørs showroom
for alverdens
havetyper – fra den
engelske til den
japanske
”LP Total anlægger og vedligeholder haver og grønne
områder hele året rundt.
Kundekredsen er vidtfavnende og består af lige dele
private, foreninger, virksomheder samt diverse offentlige
institutioner”, fortæller in-

dehaver Peter Pedersen. ”LP
Total spænder lige fra regelmæssig græsslåning samt
trimning og klipning af buske
og hække til topkapning af
vanskeligt tilgængelige træer.
Andre aktivitetsområder er
totalentrepriser og brolægning. LP Total har mange års
erfaring og kan trække på en
kompetencemæssigt
meget
bredspektret stab af dygtige
medarbejdere, der alle har en
veludviklet sans for havemæssigt kvalitetsarbejde.”
Nye trends og tendenser
”LP Total har fingeren på
pulsen, når det gælder de nyeste trends og tendenser. Populære tiltag lige nu er f.eks.
etablering af flotte indkørsler
og terrasser”, beretter Peter
Pedersen. ”Når det kommer
til belægning, er trenden her
og nu en tilbagevenden til de
klassiske chaussé- og brosten. Faktisk truer de med

at overhale de traditionelle
betonfliser, hvad popularitet
angår. Vi leverer dog fortsat
rigtigt mange betonfliser, der
er en pæn, praktisk og så
godt som vedligeholdelsesfri
belægningstype. For samtlige produkters vedkommende
gælder det, at de leveres fuldt
monteret – klar til brug. De
samme medarbejdere medvirker gennem et helt procesforløb – fra idé til færdigt
projekt. Vi leverer kvalitet
til konkurrencedygtige priser
og overholder altid de aftalte
betingelser og leveringstider.”
Efter engelsk forbillede
”Et af vores store specialer er
etablering, pasning og vedligehold af engelsk inspirerede
haver. En engelsk have karakteriseres ved at være flot
opdelt i flere rum adskilt af
hække og forbundet med gammeldags grusgange, der netop
i forbindelse med denne have-

type har fået en sand renæssance. Græslinjerne er omhyggeligt hugget eller tilklippede,
og som prikken over i’et må der
i enhver engelsk have med respekt for sig selv forefindes et
springvand. Et beslægtet speciale er omlægning af ældre
haver – ofte i forbindelse med
patriciervillaer – hvor det tit
kan være en fordel at bevare
haven og miljøet omkring den
i den klassiske stil.”
Sæson for græsplæner
”Den store sæson for etablering
af græsplæner løber af stabelen her i august – september.
I den forbindelse tilbyder LP
Total både nysåning og udrulning af græs og står naturligvis til rådighed med gode råd
og vejledning. Vi afgiver gerne
et uforpligtende tilbud. Ring
og hør nærmere...”

Anlægsgartner LP Total · Ny Vestergade 34 · 5672 Broby · Tlf. 62 69 27 85 · 28 76 99 96 · lptotal@oﬁ r.dk · www.lptotal.dk
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Fionia Bank skaber
helhedsløsninger
Fionia Bank Faaborg er et moderne og
professionelt pengeinstitut, der tæller 12
ansatte inkl. oplandsﬁlialen i Horne. Fionia
Bank en attraktiv samarbejdspartner for
mindre og mellemstore virksomheder der
ønsker helhedsløsninger

Fionia Bank Faaborg øger i
denne tid sit fokus på erhvervslivet. ”Vi har netop ansat en
ny medarbejder til styrkelse
af bankens erhvervsaktiviteter”, fortæller direktør Egon
Porsmose.
”Vores rådgivning og sparring
tager altid afsæt i kundens
konkrete situation og i virksomhedens samlede finansieringsbehov. Som erhvervskunde hos os slipper man dermed
for at skulle forholde sig til en
lang række enkeltstående og

isolerede valg. Vi skaber helhedsløsninger.”
Finansiel risikostyring er et
af de mange nye tiltag, Fionia Bank har på programmet.
”Sammensætningen af virksomhedens gæld er afgørende for
hvordan virksomheden påvirkes af rente- og valutakursudsving”, uddyber Egon Porsmose.
”Med finansiel risikostyring får
virksomheden et overblik over,
hvordan virksomhedens gæld
er sammensat og hvilken risi-

koprofil virksomheden har, ligesom der kastes lys over hvordan
rentestigning eller fald påvirker
virksomhedens restgæld og rentebetaling.”
Valutastyring med fuldmagt
er et andet tiltag fra Fionia
Bank som kan nedbringe virksomheders rentebetaling ved
at udnytte renteforskellene
landene imellem. Renteniveauet i Schweiz er f.eks. 1,75%
mindre end i Danmark.

Fionia Bank
Faaborg Afdeling
Østergade 16
5600 Faaborg
Tlf 62 61 16 25
faaborg@ﬁoniabank.dk
www.ﬁoniabank.dk
Åbningstider
Mandag, tirsdag, onsdag og
fredag: 10:00 – 16:00
Torsdag: 10:00 – 17:30

Fyns foretrukne
fragt & ﬂytteﬁrma
CP Flytteservice har
lige fra starten i
oktober 2005 haft
som primær målsætning altid at levere et
stykke arbejde, der
kunne indfri kundens
forventninger i
henhold til aftalegrundlaget. Det er en
ﬁrmaﬁlosoﬁ, der har
båret frugt
”CP Flytteservice startede
med en enkelt bil, og i dag har
vi tre køretøjer, der rummer
fra 12-90 m3”, fortæller inde-

haver Claus Petersen. ”P.t.
beskæftiger firmaet fire professionelle flyttefolk, og i perioder med ekstra travlhed kan
vi trække på en lang række
velkvalificerede freelancere.”
Specialtilbud til
fynboerne
CP Flytteservice udfører alle
former for flytning – både for
private, virksomheder, foreninger og diverse offentlige institutioner. Et aktuelt specialtilbud
er studenterflytninger fra Fyn
til Jylland eller Sjælland med
priser ned til 2550 kr. alt inklusive. Et andet godt tilbud
til firmaets fynske kunder er
fire timers gratis rengøring
eller haveservice, når man
flytter i.f.m et huskøb. Tilbu-

det løber frem til den 15. september og omfatter alt – fra
let havearbejde til den helt
store flytterengøring.
Faste fragtaftaler til
fynske erhvervskunder
”Som noget helt nyt kan vi
tilbyde faste fragtaftaler til
vores fynske erhvervskunder,
idet vi på dette område netop
har indgået en samarbejdsaftale med en række kolleger.
Lige nu er CP Flytteservice
på udkig efter et nyt domicil
med god lagerplads og en beliggenhed tæt på det fynske
motorvejsnet. Med alle aktiviteter samlet under et tag vil vi
på sigt kunne varetage større
logistikopgaver.”

CP Flytteservice · Birkelyvej 89 · 5792 Aarslev · Tlf. 62 61 78 78 · Mobil 21 25 49 68 · claus@cp-ﬂyt.dk · www.cp-ﬂyt.dk
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Professionel rengøring og
vinduespolering overalt på Fyn
Comfort Service
leverer rengøringsløsninger samt
vinduespolering i
topklasse til det
fynske erhvervsliv.
Kvalitet, troværdighed
og ﬂeksibilitet sætter
dagsordenen i ﬁrmaet,
der har været på
banen i mere end 25 år
”Comfort Service leverer professionel rengøring og vinduespolering til erhvervskunder
over hele Fyn”, fortæller indehaver og direktør Kenneth
Tygesen. ”Sammen med min
kone Susanne står jeg for driften af firmaet, som tæller en

halv snes ansatte – heriblandt
vores søn Nicolas. Vores kunder fordeler sig ligeligt mellem sektorerne kontor, detailhandel og supermarked.”
Kvalitet til
konkurrencedygtige priser
”En serviceaftale hos os indledes typisk med en gratis
gennemgang af kundens rengøringsbehov, hvorefter vi afgiver tilbud. I kraft af vores
store brancheerfaring afgiver
vi kun realistiske tilbud”, forklarer Susanne Tygesen. ”Vi
leverer kvalitet til konkurrencedygtige priser og står for
en god, troværdig og fleksibel
service. Vores kunder har mulighed for at tilkøbe ydelser,
der ikke er faste programpunkter i rengøringsplanen.
Vi anvender kun de nyeste

redskaber på markedet, hvilket nedsætter firmaets forbrug af ”skrappe” rengøringsmidler betydeligt.”
Gulvopfriskning
og vikarservice
Comfort Service har også
mindre reparationsopgaver
på programmet. ”Et af vores
specialer er opfriskning af
”triste” gulve. I kraft af de
topmoderne redskaber og slibe/pudsemidler vi anvender,
kan vi tilbyde vores kunder
et prismæssigt særdeles konkurrencedygtigt alternativ til,
hvad der ellers findes på markedet. Sidst men ikke mindst
er Comfort Service erhvervslivets garant for stabil levering
af løbende vikarservice på
rengøringsområdet”, slutter
Susanne Tygesen.

Comfort Service
Carl Nielsensvej 15
5792 Årslev
Tlf. 65 90 14 48
Mobil 40 16 15 08
comfort-service@oﬁr.dk
www.comfort-service.dk
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Når det drejer sig
om know-how…
Jensen Coating
Products stiftedes i
januar 2004 af
brødrene Carsten og
Benny Jensen.
Firmaets kundekreds
kommer fra hele
landet, og Jensen
Coating Products er
centralt beliggende i
Ringe – få hundrede
meter fra det fynske
motorvejsnet

... og når det drejer sig
om Know-how altid

ico

O
OTT

Jensen Coating Products’ primære aktiviteter er markedsføring, salg og rådgivning
omkring alle former for kemi/
fugeprodukter. Firmaet er
dansk eneforhandler af produktserierne fra OTTO CHEMIE, der med sine 125 år som
førende international aktør i
branchen borger for kvalitet.
Målrettede
kvalitetsprodukter
”Jensen Coating Products fører
en bred vifte af OTTO-CHEMIE’s tætnings- og klæbemidler, og over hele linjen er der
tale om gennemarbejdet topkvalitet ned til mindste detalje”, fortæller direktør Carsten
Jensen. ”OTTO-CHEMIE, der
har hovedsæde i Tyskland,
er blandt verdens førende
udviklere og producenter af
silikone-tætningsmidler
og
PU-klæbemidler. Hvert eneste produkt er målrettet den
specifikke sammenhæng og
funktion, det skal indgå i. På
den måde garanteres vores
kunder optimale resultater
– også ved løsning af meget
vanskelige specialopgaver.”
Kompetent rådgivning
og stor spændvidde
Det høje kvalitative niveau
afspejles ikke kun i produkterne. Hos Jensen Coating
Products sætter man en ære i

s

il
ials
pec

... for

kvalitet

kan
ikke erstattes

OTTO-CHEMIE er blandt de førende udviklere og producenter

Men kvalitetten hos OTTO viser sig ikke kun i produkterne:

af silicone-tætningsmidler og er ekspert i PU-klæbemidler.

fagligt kompetent rådgivning på alle niveauer og en

En usædvanlig bred produktvifte af tætnings- og klæbemidler

højtkvaliﬁceret medarbejderstab i udvikling og anvendelses-

garanterer altid for den optimale løsning til Dem, også og

teknik løser ethvert tætnings- og klæbeproblem. Og en

især ved specialløsninger og vanskelige opgaver.

målrettet logistikfunktion sparer dem for manglende leverancer.

ne
OTTOSEAL® S100
Markedsførende indenfor professionelle sanitetsfugemidler og
eksklusive specialopgaver, som ved denne keramiske kakkelfacade på Berlins Tekniske Universitet

OTTOSEAL® S110
Moderne konstruktioner kræver moderne løsninger.
OTTOSEAL® S 110 har fra starten af været retninggivende for
glasfalsforsegling for enhver vindues- og dørkonstruktion.

OTTOSEAL® S70
Silicone nr. 1 til marmor og natursten. Til tætning og limning.
Uovertruffen i forarbejningen og med mangfoldige anvendelsesmuligheder. Garanteret ingen randzoneforurening.

OTTOCOLL® P 85
Hvis der er et klæbemiddel der fortjener betegnelsen universal, så er det dette. Uanset branche, uanset hvilken opgave:
OTTOCOLL® P 85 er løsningen til utallige formål.

også at være leveringsdygtig i
fagligt kompetent rådgivning
på alle niveauer. ”For os er fugemasse ikke bare fugemasse”, forklarer Carsten Jensen.
”Vi fører et kæmpe udvalg af
multifunktionelle silikoneprodukter, der spænder over ikke
mindre end 74 forskellige farver og strukturer. I bygge- og
industrisammenhæng kan man
med OTTO-CHEMIE’s produkter løse tætnings- og klæbeopgaver i alle materialer
– fra marmor- og granit-interiør over svømmebassiner og
store glasfacader til levnedsmiddelindustriens højt specialiserede maskinpark.”
Produkter til gulve
og grafﬁtiafrensning

Udover silikoneprodukterne er
en af Jensen Coating Products
store aktiviteter salg og råd-

givning omkring produkter
til rengøring, vedligeholdelse
og coating af alle slags gulve.
Sidst men ikke mindst har
firmaet ekspertstatus, når det
gælder specialmidler til graffitiafrensning. Virksomheden
har stor erfaring på dette område og står gerne til rådighed

med råd og vejledning – f.eks.
om det rette produktvalg til
etablering af præventive anti
graffiti shields. Læs mere om
OTTO-CHEMIE og Jensen
Coating Products’ vidtspændende vareudbud på internettet eller ring og hør nærmere.

C00
transparent

C01
hvid

C787
ﬂashgrå

C81
tidselgrå

C62
agatgrå

C1172
titangrå

C79
stengrå

C67
antracit

C979
sandstensgrå

C103
sahara

C1043
cremebeige

C10
bahamabeige

C1056
pastelgul

C105
fyr

C1113
cocktail

C1053
ler

C1049
safrangul

C1130
karrygul

C1044
melon

C1129
orange

C1066
tomat

C1063
rødbrun

C1131
oxydrødt

C1062
blegt brun

C1116
violblå

C982
pastelblå

C964
dueblå

C958
brilliantblå

C983
havblå

C1042
akva

C980
tyrkis

C1008
pastelgrøn

C1112
patinagrøn

C1009
karibiskgrøn

C1039
petrol

C04
sort

OTTO
CHEMIE

Jensen Coating Products ApS · Industrivej 24 · 5750 Ringe · Tlf. 62 62 10 15 · Mobil 40 31 38 42
dkfugeteknik@webspeed.dk og carsten@jensen-anti-graffiti.dk · www.jensen-anti-graffiti.dk og www.ottochemie.de
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Kjerbye Design
– midt på Fyn
Kjerbye Design, hvis
speciale er broderi på
forskellige beklædningstyper, bor
centralt i Danmark
– tæt på motorvejsnettet. Samtidig er
Aarslev-ﬁrmaet, der
sætter kvalitet i højsædet, det eneste af
sin slags på Midtfyn
”Kjerbye Designs geografiske
placering i Aarslev er helt ideel”, fortæller indehaver Anette
Kjerbye. Firmaet har både

kunder i lokalområdet og i resten af landet og er leveringsdygtigt i alle former for broderi på en lang række meget
forskellige beklædningstyper.
”Jeg driver virksomheden solo
og det betyder, at jeg har styr
på hele processen – fra bestilling til design, produktion og
levering”.
Kun fantasien sætter
grænser
I erhvervs- og foreningssammenhæng indgår Kjerbye Designs produkter i et utal af
sammenhænge – fra børnetøj
over profil- og håndværkerbeklædning til festival-T-shirts
samt specialiseret sportstøj og
ditto udstyr. Kjerbye Design le-

verer bl.a. broderi til hotel- og
restaurationsudstyr af mærket Chau Devant Chefwear,
og broderi på stolebetræk til
øreklapstole til børnetøjskæden Bam Bam. På privatkundemarkedet spænder virksomhedens aktiviteter fra broderi
på folks egen beklædning til
broderi på rideudstyr og dåbskjoler. I praksis er det kun fantasien, der sætter grænser.

Stationsvej 22
5792 Aarslev
Tlf. 65 99 20 05
Mobil 20 13 19 60
kjerbye@mail.dk
www.kjerbyedesign.dk

Høj service og kvalitet
Den røde tråd, der kendetegner samtlige Kjerbye Designs
produkter, hedder høj service
og kvalitet. ”Jeg startede op
for ca. 1½ år siden, og frem til
i dag har kendskabet til min
virksomhed først og fremmest
spredt sig via mund-til-øre-metoden. Og at det er en effektiv
metode, vidner min hastigt
voksende kundekreds om”, smiler en travl Anette Kjerbye.

Ekspreskørsel overalt i Europa

JP-Xpressen.dk

Bygmestervej 6
5854 Gislev
Tlf. 62 29 13 83

Bøgeløkken 2 · Thurø · 5700 Svendborg · Tlf. 2216 1343
jpxpressen@webspeed.dk · www.jp-xpressen.dk

på info

@ sunp

Husk
vi henter
og
bringer ud
en
beregning

Mail a
rint.dk llerede idag
d
eller ri
ng på i n b e s t i l l i n g
65 38
2 9 55

Tilbud på roll-up systemer!
Roll-up system incl. print på eksklusivt
syntetisk papir samt taske
60 x 200 cm
80 x 200 cm

kr. 799,00
kr. 899,00

Priserne er excl. moms og fragt

Tilbuddet er gældende t.o.m 31-12-07
eller så længe lager haves

TILBU
D

- EN DEL AF VISUAL MARKETING

Industrivej 11 · 5792 Årslev
Tlf. 65 38 29 55
info@sunprint.dk
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Malerﬁrma i god udvikling
Broby Malerforretning
er et ungt ﬁrma, som
blev grundlagt i 2002,
hvor Henrik Mikkelsen
ﬁk lyst til at prøve
noget nyt, – prøve at
tage udfordringen med
at være selvstændig.
Det har han ikke
fortrudt, for Broby
Malerforretning har
siden været inde i en
god udvikling med god
beskæftigelse, og har
i dag 35 medarbejdere.
– Selvom der er nok at se til,
så har jeg ikke fortrudt det,
siger Henrik Mikkelsen. Der
er nok at lave, og vi har også
haft en del opgaver på Sjæl-

land og i København, – men
ellers er det hovedsagelig Fyn
og øerne, som vi tager os af.
Det er hovedsagelig nybyggeri
vi beskæftiger os med. Det er
det, som er hovedbeskæftigelsen. Men vi har da arbejdsopgaver for private til almindelig drift og vedligeholdelse. Så
har der gennem de senere år
været rigtig god gang i byggeriet, og det har da helt klart
smittet af på vores firma.

vore egne opgaver samt også
forarbejdet for andre firmaer,
og det gør vi naturligvis fordi
vi har maskinerne til det.
Hos Broby Malerforretning
sætter de sikkerheden i højsædet, og det betyder blandt
andet også, at de kun bruger
miljøvenlige produkter.

Eget værksted
Broby Malerforretning har
også deres eget værksted,
hvor de blandt laver forskelligt sprøjtearbejde.
– Vi sprøjter døre, vinduer og
træværk på vores værksted, siger Henrik Mikkelsen, og det
er hovedsagelig til vores eget
byggeri, hvor vi er på opgaven.
Så har vi nu også indkøbt to
store spartelmaskiner, så vi
både kan lave forarbejdet til

Broby Malerforretning · Vesterågade 57 · 5672 Broby · Tlf. 62 63 26 37 · henrik@brobymalerforretning.dk

Allested Maskinudlejning
Vi har et
bredt udvalgt af
maskiner

Det Blå Hus

Gågaden - Østergade 41 B - 5600 Faaborg

Personalepleje – et gode
Arbejdspladser køber personalepleje til deres
medarbejdere i Det Blå Hus
Der er stadig mere fokus på personalets sundhed
og velvære, som en forudsætning for at kunne
udføre et godt stykke arbejde
I bl.a. Toftegårdens Børnehave kan personalet få
hjælp fra behandlerne i Det Blå Hus
Personalet har brugt Huset i forbindelse med at
håndtere fysisk og psykisk overbelastning, stress
og for at øge den enkeltes velvære

Bedst og billigst på Fyn
Hovgyden 21 · Allested · 5672 Broby

Tlf. 65 90 25 95 · mobil 21 23 26 63
bjarne@allestedmaskinudlejning.dk
www.allestedmaskinudlejning.dk

Virksomheden har indgået en aftale med
Det Blå Hus, som gør at personalet, meget billigt
kan modtage behandlinger

Vi kan træffes i klinikken
mandag, onsdag og fredag kl. 12.30-14.00
eller på tlf. 24 67 16 74

www.det-blaa-hus.dk
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Dansk Polyglas A/S
– En moderne glasﬁberfabrik
i nye rammer
Virksomheden er i
konstant udvikling
og er ﬂyttet til
større lokaler
Virksomheden Dansk Polyglas A/S er producent af glasfiberarmerede komponenter
til store dele af industrien.
Der er en virksomhed i stadig udvikling og med stigende
behov for vækstmuligheder.
Det har betydet, at Dansk
Polyglas A/S nu er flyttet til
større lokaler på Industrivej i
Nr. Broby, hvor der er plads til
produktionen samt udvidelsesmuligheder i takt med den
stigende efterspørgsel efter
virksomhedens produkter.
Dansk Polyglas A/S, der i øvrigt har været kåret som Gazelle virksomhed tre år i træk,
har været i konstant vækst
siden 2000, og allerede nu er
det planlagt, at der grundet
den stadig stigende vækst,
skal bygges endnu en produktionshal.
– Baggrunden for vores succes er helt klart at vi med
kundens behov i centrum er
i stand til at levere produkter
af høj kvalitet og opretholde

en stor grad af fleksibilitet i
samarbejdet med den enkelte
kunde siger Kurt Nielsen.
I øjeblikket råder Dansk Polyglas over 2000 kvadratmeter
produktionsområde på Industrivej 12, hvor den planlagte
nye produktionshal vil give
yderligere 500. Dertil kommer at virksomheden har et
lejemål på ca. 700 kvadratmeter, hvor der bliver produceret
sandwichkonstruktioner samt
datterselskabet L. T. Glasfiber i Kjellerup med godt 1000
kvadratmeter. Et selskab som
de overtog i efteråret 2003.
Dansk Polyglas A/S blev stiftet i 1985 af Knud Nielsen, og
i 2000 blev et glidende generationsskifte startet, hvor sønnen Kurt Nielsen kom med i
firmaet, og generationsskiftet
blev fuldendt i 2005.
Af større serieproduktioner
kan nævnes Laminater til
Europas anden største producent af køletrailere, ventilationsenheder til en af verdens førende leverandører af
klimastyring til animalsk
produktion, komponenter til
togfabrikation, altan kasser
til boligbyggeri, glasfibertage
til elektronikhuse langs det
danske jernbanenet og som et

nyt emne i produktionen også
swimmingpools.
– Vi laver også mindre serieproduktioner kombineret med
specialopgaver som blandt andet dørforlængere til Mercedes, siger Kurt Nielsen. Vi er
på konstant udkig efter nye
forretningsområder.
Velkvaliﬁceret
medarbejderstab
– Vi er en ung organisation
med i alt 22 ansatte i begge
selskaber, og heraf tæller
administrationen kun 3-4
personer, siger Kurt Nielsen.
Resten er beskæftiget i produktionen. Langt størstedelen
af produktionsmedarbejderne
er oplært internt i virksomheden. Vi er meget fokuseret
på ikke at blive for administrationstunge på grund af
den øgede konkurrence fra
Fjernøsten og Østeuropa. Det
kræver så også, at der stilles
store krav til medarbejderne,
som skal være engagerede og
håndværksmæssigt dygtige.
De skal selv kunne tage initiativ og se løsninger frem for
problemer. Vi ser mere på de
resultater og den værdi den
enkelte medarbejder skaber
for virksomheden frem for

anciennitet og tidligere bedrifter. Her kan vi så glæde
os over, at vi har en supergod
medarbejderstab, som har
stor andel i vores succes og
som forhåbentlig er kernen i
vores medarbejderstab de næste mange år.
Godt arbejdsmiljø
– Dansk Polyglas A/S er meget
bevist om arbejdsmiljøet såvel
internt som eksternt, fortæller Kurt Nielsen. Vi arbejder
primært med åbne forme, hvilket stiller store krav til det
interne arbejdsmiljø, pga. de
styrendampe som afgives ved
glasfiberstøbning. Derfor er der
investeret et væsentligt millionbeløb i udsugningsanlæg og
optimal indretning i alle vore 3
produktionshaller. Ligesom der
er klare retningslinjer for medarbejdernes brug af de nødvendige værnemidler. Det er utrolig
vigtigt at arbejdsmiljøet er helt
i top, dels for at kunne tiltrække kvalificeret arbejdskraft, og
dels for at kunne imødekomme
de krav som vores store kunder
stiller, men mest af alt fordi vi
ønsker at være en virksomhed
med styr på de miljømæssige
forhold.

Dansk Polyglas A/S
Industrivej 12
5672 Broby
Tlf. 62 64 12 00
kn@polyglas.dk
www.polyglas.dk
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T. J. Spartling
i god udvikling
Firmaet T. J. Spartling, der har til huse på Bakkevej 5 i Faaborg, er inde i en god udvikling, kan
indehaver Thomas Jensen fortælle. Firmaet, der udfører al spartling af gips og beton, har senest
ansat yderligere to medarbejdere – to malersvende, hvilket betyder, at T. J. Spartling nu også kan
tilbyde alt i malerarbejde samt salg af maling

Malersvende: Ronnie Jessen og Laila Steensen
Spartelmænd: Carsten Jensen og Allan Andresen

Thomas Jensen startede som
enkeltmandsvirksomhed for
seks år siden, hvor han begyndte at spartle, og så er firmaet
langsomt blevet udvidet, og ikke
mindst fordi de også begyndte at
tilbyde og udføre malerarbejde.
– Jeg startede for mig selv fordi
jeg havde lyst til at blive selvstændig, – og så var markedet
der til det vurderede jeg, siger
Thomas Jensen. Det har jeg
ikke fortrudt, for det har vist
sig, at være den helt rigtige beslutning
I begyndelsen var det hovedsagelig på Fyn at firmaet havde

opgaver, – men i takt med at
T. J. Spartling blev kendt, så er
det nu over hele landet, at der er
behov for deres service.
– Vi spartler gipslofter, vægge
og beton, – og så er vi jo begyndt med malerarbejdet, siger
Thomas Jensen. Det betyder
nu også, at blandt vore mange
opgaver, så udfører vi renoveringer af huse med alt indenfor
malerentrepriserne. Det er ikke
kun firmaopgaver, – men også
private, som vi arbejder for.
Der er ingen opgaver, som er for
store eller små for os. Vi tager os
af det hele.

T. J. Spartling · Bakkevej 5 · 5600 Faaborg · Tlf. 21 24 16 18 · tjspartling@gmail.com

Y3HWHU5DVPXVVHQ
Krogsbjergvej 8
5600 Faaborg

Tømrer- og
snedkerforretning

Tlf. 62 61 99 09

Alt bygningsarbejde
glas og inventar

Mobil 23 30 85 28
ma@a-byg-faaborg.dk

%LOGHNRUDWLRQ
)DFDGHUHNODPH
*DGHV OJHUH
'LJLWDOIRWRSULQW
9LQGXHVUHNODPHU
%DQGHUHNODPHU

6YHQGERUJYHMD
)DDERUJ

7HOHIRQ
0RELO

ZZZVNLOWHNRQVXOHQWHQGN
VNLOWH#VNLOWHNRQVXOHQWHQGN

1\W1XWLOE\GHUYLRJVn,7KM OS

Bil- og Bådservice
Salg og reparation af biler,
Uden- og inden bords motor
Forhandling af nye Opel og Suzuki
person- og varebiler,
samt påhængsmotorer fra Mariner
Kirkevej 10 · Vejle · 5672 Broby · vae@vejle-allested-el.dk

Reberbanen 55 · Marstal · Tlf. 6253 3017
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Quick Stål et stærkt team

Det handler først og
fremmest om høj
kvalitet, når Quick
Stål i Millinge ved
Faaborg skal udføre
almindelige som
specielopgaver for
såvel deres faste
kunder som andre der
henvender sig, hvad
enten det er erhverv
eller private

For cirka to år siden startede
Brian Quick sit firma som enkeltmandsvirksomhed, og fik
her sin gamle drøm om at blive selvstændig realiseret. Det
var den helt rigtige beslutning den gang, og Quick Stål
løser i dag mange opgaver som
underleverandør til flere store
firmaer, og har i dag otte beskæftigede i firmaet.
– Jeg har altid haft tanken
om at være selvstændig, siger
Brian Quick, – også selvom
det kræver mange ekstra timer at drive en virksomhed.
Det betyder meget, at det er

de rigtig folk man har ansat
og her har Brian Quick et rigtig godt team.
Quick Stål laver alt til såvel
private som erhverv, hvor de
blandt andet er underleverandør til Skako, som de løser en
del opgaver for ganske som de
også gør for Faaborg Rehab.
– Vi laver også en del til Invita
Køkken, – alle deres specielle
løsninger som bordplader, bordben og specielle stativer i
rustfrit stål, fortæller Brian
Quick. Vi leverer meget til fødevareindustrien med blandt
andet maskiner til mælkepro-

dukter, grøntsager og fisk, og
har her blandt andet Cabinplant som kunde. Vi er meget
fleksible og gode til at løse opgaver på kort tid, og altid frisk
på noget nyt. Vi kan løse opgaver lige fra tegning i 3D og til
det færdige slutprodukt.
Quick Stål løser også specialopgaver for private, og i øjeblikket bliver der arbejdet i
firmaet med altaner i rustfrit
stål til villaer.
Quick Stål
Nygyde 2 · 5642 Millinge
Tlf. 60 82 72 65
Brian@Quick-staal.dk

Reparationer der
kan betale sig
Faaborg Hvidevare
service sparer penge
til kunderne med
fornuftige reparationer
Et nyt firma har set dagens lys,
og er kommet godt fra start.
Brian Mosegaard havde altid
haft lysten til at blive selvstændig, og det blev realiseret den
1. juni, hvor Faaborg Hvidevareservice kunne slå dørene op
og tilbyde kunderne kvalitetsservice med reparation af deres
hårde hvidevarer.
– Den første tid gik med opsøgende arbejde, og nu er der
allerede blevet opbygget en
god kundekreds, siger Brian
Mosegaard. Så det har været
den helt rigtige beslutning at
starte som selvstændig. Det er
simpelthen perfekt. Det er helt
sikkert.
Faaborg Hvidevareservice er

en ren servicevirksomhed med
reparation af alle hvidevarer,
– til såvel private som erhverv
og industri.
– Stort set alt kan betale sig
at reparere, og så skal prisen
passe til det selvfølgelig, siger
Brian Mosegaard. Hvis jeg
vurderer, at det ikke kan betale
sig at reparere mere, så er jeg
behjælpelig med at skaffe noget
nyt helt efter kundens behov og
ønsker.
Brian Mosegaard er uddannet
elektriker hos Jens Nielsen i
Millinge, som han også har
etableret et fremtidigt samarbejde med.
– Jeg har interesseret mig for
arbejdet med hvidevarer siden
min lærlingetid, fortæller Brian
Mosegaard. Så jeg var heldig at
få ansættelse først hos Henning
Madsen i V. Aaby, hvor der var
mange hvidevarereparationer,
og dernæst indtil jeg startede

som selvstændig som ansat hos
Hvidevaredoktoren.
– Man kommer typisk ikke til
at undvære sine hvidevarer,
siger Brian Mosegaard. Det er
kun mens jeg arbejder med det,
og det gør jeg på stedet. Det er i
meget få tilfælde, at det er nødvendigt at tage enheder med
tilbage på værkstedet. Jeg har
et rullende værksted hvorfra
jeg kan klare det meste.
Indenfor de næste 2-3 år forventer Brian Mosegaard at
have to servicebiler til at betjene Faaborg-Midtfyn Kommune
samt de omkringliggende kommuner, og det er den størrelse
han gerne ser Faaborg Hvidevareservice forblive i, da det
giver den bedste personlige
kontakt til kunderne, som han
sætter højt.

Faaborg Hvidevareservice
Østerbyvej 7 · 5642 Millinge
Tlf. 62 61 30 96 · Mobil 26 70 63 29
faaborghvidevareservice@hotmail.com
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Registreret revisor
Rådgivende skatterevisor
EDB-rådgiver

Lindevej 9
5884 Gudme . Tlf. 62 25 12 68 . Fax. 62 25 42 68
Rosmarinvænget 1
5772 Kværndrup . Tlf. 62 27 20 07
Biltelefon 21 75 60 07

Følgende arbejde udføres
· Belysningsanlæg
· Bygningsinstallationer
· Industri-installationer
· Olie- og gasinstallationer
· Sanitetsinstallationer
· Alle former for blikkenslagerarbejde

Ny Stenderup Tømrerforretning ApS
Ny Stenderupvej 28 · 5672 Broby

Nybygning · Ombygning · Tilbygning
Telefon
Mobil
Fax

Svendborgvej 252
5600 Faaborg

62 68 12 04
40 26 32 04
62 68 22 04

Tlf. 62 610 700 · Bil 21 256 774
elvaco.dk
post@elvaco.dk

- løsninger til bedre kontormiljøer...

ICE
Stabelbare stole i lyse farver – ryg og
sæde i vejrbestandigt plastmateriale,
aluminiumsstel. Fås med eller uden
arme.
Lette stabelbare borde med plade i
vejrbestandig kompaktlaminat i gråsort
og sølvgrå. Aluminiumsstel.
Design: Kasper Salto

KONTORMØBLER TIL ERHVERV & BOLIG

Bolighuset

LINDEGAARD POULSEN
Nyborgvej 264, Odense SØ . Tlf. 66 14 25 00 . www.plp-bolig.dk
Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00 · Lørdag kl. 9.30 - 13.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00
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Haveglæde skabes med
en god plan
Detailleret tegning
af havens udseende
og sammensætning
er grundlaget for en
oplevelse i haven
året rundt
Gennem de seneste to år har
Janne Fuglsang drevet firmaet Fuglsang Haver, der
indretter haver i alle størrelser – lige fra bede, små haver
og til parker for såvel private
som offentlige bygherrer, boligforeninger, institutioner,
virksomheder med mere.
Tegnestuen er for nylig flyttet
til de herskabelige omgivelser
på Holstenshuus Gods, hvor
tegnestuen er beliggende inde
i parken, – med ro og inspiration til det grønne arbejde.
– Det er mest private jeg arbejder for, – men også erhverv,

– disponering af fællesarealer
for blandt andet firmaer og
boligforeninger, siger Janne
Fuglsang. Jeg går gerne rundt
sammen med folk i deres
have, og det munder ofte ud i
en havetegning, som fortæller
hvordan haven kan indrettes
og med hvilke planter. Det
vigtigste, når folk skal have
disponeret deres grønne områder, er at deres behov bliver
afdækket først, så det færdige
resultat svarer til deres ønsker og den tid de også vil afsætte og bruge på vedligeholdelse. Det er vigtigt, at man
oplever noget haveglæde, også
selvom man ikke er den store
havemand.
Fuglsang Haver tilbyder havetegninger til alle, såvel den

• ALMEN INSTALLATION
• RENOVERING AF INSTALLATION
• LANDBRUG
• INDUSTRI
• EDB INSTALLATION
• REPARATION AF HVIDEVARER

havekyndige, som har stirret
sig blind på egen have, og hvor
nye øjne på haven ser nye muligheder, som til den ikke havekyndige, der gerne vil have
en pæn og funktionel have.
Med den rigtige rådgivning
får man haven indrettet rigtigt fra start og planterne
placeret hvor de kan trives.
Det giver succes-oplevelser i
haven, – så bliver det sjovt at
passe haven og glæden bliver
større.
Fuglsang Haver
ved Janne Fuglsang
Slotsalléen 6A · 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 02 32
Mobil 28 44 02 32
janne@fuglsanghaver.dk
www.fuglsanghaver.dk

• SALG AF HVIDEVARER
• BELYSNINGSANLÆG
• CENTRALSTØVSUGER
• TV OVERVÅGNING
• BRAND/RØGALARM

Vester Aaby Inst. forretning
Svenborgvej 413 · V. Aaby · 5600 Faaborg · Telefon 62 61 64 82 · Biltlf. 40 57 24 82
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Kaleko Inventar
en stærk partner
Med produkter i høj
kvalitet løser ﬁrmaet
som underleverandør
alle opgaver
Kaleko Inventar ApS, der blev
grundlagt i 1985 af Jens Peter
Lund, har de seneste tre år haft
deres adresse i Allested hvor
produktionen foregår i et meget
moderne snedkeri, og hvor der
produceres butiks- og kontorinventar i høj kvalitet i træ.
– Vi satser på at være ren underleverandør til andre firmaer i inventarbranchen, hvor vi

dog har en stor slutkunde som
er Synoptik, siger direktør
Lars Larsen, der sammen med
Planova overtog ejerskabet af
Kaleko Inventar ApS i januar
2007. Derudover er vi underleverandør til andre brancher
som blandt andet køkkenfirmaet Ryberg Design, hvor vi
laver eksklusive køkkener.
Kaleko Inventar, der arbejder
med en lille administration
og en stor produktion, har i
øjeblikket 15 mand beskæftiget i virksomheden, en meget
god og velkvalificeret medarbejderstab, der alle er udlært
indenfor snedkerbranchen, som

Kaleko Inventar ApS
Østergade 110
Allested · 5672 Broby
Tlf. 62 61 25 94
lcl@kaleko.biz

Ved Ernst B. Jensen
Tlf. 60 81 60 20
ebj@ebjtech.dk

Selagervej 5
5750 Ringe
www.ebjtech.dk

Teknisk konstruktion og dokumentation
▼ 2D og 3D tegninger og illustrationer som udføres
i AutoCAD og inventor
▼ Udførelse af opgaver fra ideoplæg til færdig
dokumentation
▼ Optimerings opgaver af nye og eksisterende
konstruktioner
▼ Konstruktion i for eksempel tyndplade som
resulterer i “samlesæt” klar til sammensvejsning
▼ Opmåling og rentegning af eksisterende emner
samt optimering
▼ Vejledning vedrørende konstruktionsmetoder,
samt ved valg af egnede underleverendører
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f.eks. Mikkel Rasmussen, der
i sin lærlingetid deltog ved
DM for lærlinge.
– Som underleverandører arbejder vi for flere forskellige
virksomheder som for eksempel Kompan hvor vi har fremstillet prototyper, siger Lars
Larsen. De kommer med en
tegning, – og så udfører vi
opgaven, og det kan vi roligt
sige, at det har vi gjort godt.
Ligeledes arbejder vi for arkitekter og designere, hvor vi
udfører specielle og komplicerede opgaver ud fra en skitse
eller designoplæg, – og designerne er nok en af de vigtig-

ste kundegrupper for os, hvor
vi ud fra deres tegning laver
deres vision i en meget høj
kvalitet.
For Kaleko Inventar er det en
udfordring at løse kundernes
ønsker og skabe et produkt af
høj standard og helt som kunden kunne forestille sig det
færdige produkt.
– Vi vil gerne være den professionelle partner for de virksomheder der vælger at lægge
deres produktion her hos os.
Vi ønsker at koncentrere os
om at løse produktionsopgaven for kunden, slutter direktør Lars Larsen.
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Ventherm udvider og
bygger om

Knud Hansen, som stiftede Ventherm i 1984, har netop fejret 60 års
fødselsdag ved en velbesøgt reception.

Hos Ventherm A/S i
Brobyværk står en
ombygning og
udvidelse af
administrationsfaciliteterne netop nu
klar til brug. Samtidig
er der foretaget
væsentlige investeringer på maskinområdet
– bl.a. en CNC-styret
kantpresse, en
plasmaskærer samt
en valse
Ventherm producerer og sælger maleanlæg, sprøjtekabiner
samt udsugnings- og ventilationsanlæg til autobranchen
og industrien. De store industrianlæg, der dels består af
egenproducerede og importerede dele, samles til færdige
enheder ude hos kunden.

Ny fabrik til overfladebehandling af vindmøller med sprøjtekabine,
tørrekabine, ovn og sandblæsekabine leveret af Ventherm. Samlet
luftmængde 370.000 m3/h. De store aggregater og kanaler ses udvendig
på bygningen.

Ventherm Sprøjtekabine:
Special-designet sprøjtekabine på 72x6x6 m udviklet af Ventherm. Kabinen
er etableret med zoneopdeling for minimering af energiforbruget.

Individuelle
turn-key-løsninger
”Vores speciale er nøglefærdige og individuelt designede
turn-key-løsninger”, fortæller
Ventherms stifter Knud Hansen, som netop har fejret 60
års fødselsdag ved en reception i virksomheden. ”Vi betjener en bred kundekreds
– primært i Danmark og det
øvrige Skandinavien men
også i Nordeuropa og USA. P.t.
er vi ved at afslutte leveringen
af et stort anlæg til en dansk
kunde, som etablerer fabrik i
USA. Vi er meget stærke på
dette område, og vores medarbejderstab tæller højt specia-

liserede projektledere, rejsemontører og smede.”
Viden skaber værdi
”Ventherm er en stærk partner
på videnområdet. Vores dygtige
medarbejdere
opkvalificerer
løbende deres faglige kunnen.
Medarbejdernes viden og erfaring er vores vigtigste råstof,
og vi ofrer betydelige ressourcer på at rekruttere, uddanne
og fastholde vores dygtige medarbejdere. Ventherm arbejder
ud fra den grundholdning, at
virksomhedens primære eksistensberettigelse er vores fortsatte evne til at skabe værdi for
kunderne.”
Generationsskifte
”For 1½ år siden påbegyndte
vi et generationsskifte, så det
primære ledelsesansvar i dag
varetages af mine sønner Brian og Allan”, fortsætter Knud
Hansen. ”På den måde har jeg
fået frihed til udelukkende at
beskæftige mig med salg, som
jeg helst vil. Brians ansvarsområde er produktionen og
montage, medens Allan tager
sig af den generelle ledelse og
salg.”
Nye mål for fremtiden
”Vi har haft stor succes med
at definere en række nye mål
for fremtiden. I løbet af bare
to år har vi fordoblet vores
omsætning, ligesom medarbejderstaben er vokset med 10
ansatte, så vi i dag beskæftiger 28 personer. Hvad fremtiden angår, satser Ventherm
A/S på en fortsat udvikling
– både når det gælder markeder, produkter og forretningsområder.”

as

Kastanievej 5 · Brobyværk · 5672 Broby
Tlf. 62 63 18 68 · info@ventherm.dk
www.ventherm.dk
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Jyske Forskelle er et hit
– også på Fyn
Med konceptet
"Jyske forskelle 2.
generation" indførtes
elementer som
bordfodbold og cafe
latte i bankﬁlialerne.
Det har været så stort
et hit, at bankens
nettotilgang af kunder
på landsplan næsten
er fordoblet. Også på
Fyn går det godt
”Jyske Bank startede sin
virksomhed i Faaborg d. 16.
august 1985”, fortæller direktør Hans Jørgen Larsen. ”Vi
lagde ud i nogle lokaler, der
tidligere husede en dyneforretning, hvilket dog ikke har
betydet, at vi er kommet sovende til vores succes. I 1985
havde banken fem ansatte, og
i dag tæller medarbejderstaben – de sidste 22 års enorme
teknologiske udvikling til trods
– 13 medarbejdere. Det fortæller lidt om den dynamiske udviklingsproces, vi befinder os i.
Langt de fleste af vores aktiviteter er målrettet det Faaborgmidtfynske lokalområde. Vi er
lokalt kendte ansigter.”

Jyske Bank Faaborg
Kanalvej 1 · 5600 Faaborg
Tlf. 89 89 95 00
faaborg@jyskebank.dk
www.jyskebank.dk
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Vi svømmer mod
strømmen
”Jyske Bank Faaborg er en full
line bank. Vi har alle bankfunktioner samlet under et
tag og forener herigennem begreber som kompetence, kapacitet og beslutningsdygtighed.
Med denne lokale placering af
hovedkompetencer går Jyske
bank stik imod trenden i den
traditionelle bankverden. At
det ikke er nogen dårlig idé
på den måde at være en underlig fisk, kan man forvisse
sig om ved at kaste et blik på
regnskabet for første halvdel
af 2007. Her manifesterede
Jyske bank en historisk høj
indtjening på omkring 1,2
milliarder kroner før skat, og
dermed må man konstatere,

at havkatten i hyttefadet har
stor succes med at svømme
mod strømmen…”
Jyske bank gør en forskel
”Med konceptet ”Jyske Forskelle” har vi realiseret en innovativ og meget anderledes
form for pengeinstitut, hvor
både indretning og betjening
markerer en helt ny måde at
tænke bank på. Hos os skal et
bankbesøg være en positiv oplevelse i et afslappet og uhøjtideligt miljø. Indretningsmæssigt er det tre b'er, der sætter
dagsordenen, nemlig B for
bank – men en anderledes af
slagsen, B for butik – fordi vi
har synlige fysiske produkter
på hylderne og sidst men ikke
mindst B for bibliotek – fordi
vi med ”Jyske Forskelle” har
skabt et rum, hvor kunderne
kan hente ny inspiration og
viden.”
Nærhed og faglig
kompetence
Både på privat- og erhvervsområdet er Jyske Bank Faaborg
tæt på kunderne. Bankens
erhvervs-team består af fire
specialuddannede rådgivere.
Udover teamets funktionsleder Preben Larsen udgøres
holdet af erhvervsrådgiverne
Jette Zenshøj, Lotte Højmark
og Per Hansen. ”Vi har stort
kendskab til de helt aktuelle
trends og tendenser, når det
gælder det lokale erhvervslivs
behov og udviklingsmuligheder”, beretter Preben Larsen.
”Vores kunder er på alle planer
sikret en høj grad af kontinuitet. Der er ingen, der risikerer
pludselig at se sig overflyttet
til en anden afdeling med nye
rådgivere. Dét, at vi er tæt
på, indebærer, at vi kan operere med meget korte sagsbehandlingstider. I Jyske Bank
Faaborg videreuddanner vi os
kontinuerligt, så vi hele tiden
er fagligt up to date og på den
måde i stand til at træffe de
helt rigtige beslutninger til
gavn for vores kunder.”
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Murerﬁrma klarer
specialopgaverne
Murerﬁrmaet Heino
Larsen ApS er et nyt
– men et ﬁrma med
stor og kvaliﬁceret
erfaring
Heino Larsen overtog for godt
et år siden murerfirmaet Aksel Skovlyst, som var specialiseret i renovering af kirker,
herregårde og fredede bygninger. Heino Larsen arbejdede
selv i firmaet i 17 år, hvor han
også er udlært, så han kender og har arbejdet med alle
de specielle opgaver, der kan
komme i forbindelse med renoveringer, som murerfirmaet
er meget gode til og nyder at
arbejde med.
– I øjeblikket er vi ved at

bygge to nye huse, – men det
er renoveringsarbejde, som vi
er gode til, og så har vi gennem de senere år lavet utroligt mange badeværelser, siger Heino Larsen, der i dag
beskæftiger 6 medarbejdere,
hvoraf den ene er sønnen Kristian, som har været med fra
starten, samt at hans hustru
Anne-Lotte Bruun står for en
stor del af kontorarbejdet.
– Jeg synes, at der er mere
udfordring i at renovere huse,
kirker og lignende, fortsætter
Heino Larsen. Jeg arbejder
sammen med mange af de
tømrermestre, som jeg gennem tiden har mødt på arbejdspladserne. Så det er et
godt netværk vi har.
Tidligere var Heino Larsen
med til restaureringen af så-

vel Bryggergården som Kaleko Mølle som ansat hos Edwin Andersen, hvor der især
blev lavet meget brolægning
og stenhegn. Et arbejde som
Heino Larsen satte stor pris
på, da det var kvalitet, flot og
spændende og med et resultat,
der står for fremtiden.
– Vi arbejder også meget med
gamle bindingsværkshuse, siger Heino Larsen. Det gør vi
helt fra bunden med syldsten
som fundament (kampestensfundamentet som huset står
på). Blandt vore opgaver har
vi også flere, hvor vi jævner de
store gamle hovedtrapper, for
så at genopbygge dem igen. Vi
har mange blandede og spændende opgaver, og derfor er renoverings og restaureringsarbejdet særligt interessant.

Murerﬁrmaet Heino Larsen ApS · Assensvej 375 · 5642 Millinge · Tlf. 62 61 95 62

Kerte Entreprenør
og Maskinstation
Kertevej 60 · 5560 Årup
Tlf. 64 43 34 02 · Mobil 21 46 64 86
mogens.kertemaskinstation@mail.dk
lone.kertemaskinstation@mail.dk

Program
Efterår 2007

Ed Thigpen Scantet
Return to Forever
Thomas Clausen
Arte Flamenco
Flamenco Passison
Jane & Shane
Rasmus Madsen
Johnny Madsen
Knud Møller
Henrik From
Billy Cross
Mik Schack
Flemming Ostermann
Jacob Andersen Band
Vivian Sessom
Jazz Kamikaze
Hooters Blues
Kristian Lilholt
Trio Cosmos
Anne Linnet
Valravn
Klaus Rifbjeg
Carsten Dahl Quintet
Peter Brander Band
MC Hansen Band
Nikolaj Christensen
Josefine Cronholm
Krister Jonson
Marilyn Mazur
Henning Stærk
Moonjam

SUPPORT · SERVICE
REPARATIONER
SALG AF HARDWARE OG SOFTWARE
62 61 20 33 · 40 27 13 76 · morten@ml-dataconsulting.dk

Morten Led · Svendborgvej 69B · 5600 Faaborg
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Faaborg Autoteknik ApS
– kvalitet til tiden
De primære aktiviteter
hos Faaborg Autoteknik
er all round service
og reparation af alle
bilmærker.
Firmaet koncentrerer
sig om det, det drejer
sig om – nemlig at
levere kvalitet
til tiden

Engvej 41 - 5600 Faaborg
Tlf.2013 6224 - Fax: 6381 6224
Email:faaborg@autoteknik.dk

Faaborg Autoteknik ejes af
Frede Jensen og Lars Aage
Nørregaard, der i fællesskab
har stået for driften af firmaet siden november 2006.
Frede kan trække på 25 års
mekanikererfaring fra Toyota/Faaborg, og Lars er udlært samme sted, hvorefter
han har arbejdet en årrække
på Ivecos lastvognsværksted i

Odense. Udover indehaverne
beskæftiger firmaet en mekanikerlærling.
Højt serviceniveau
”Det er meget tilfredsstillende
at have fået fod under eget
bord og yde sine kunder optimal service”, fortæller Lars.
Vi råder over alt nødvendigt
testudstyr, og i kraft af forretningens overskuelige størrelse har vi hold i tingene – fra
indlevering til færdig service
og/eller reparation. Vi leverer
kort sagt et ordentligt stykke
arbejde. Det høje serviceniveau indebærer, at vi fra tid
til anden udfører reparationer
- bl.a. på taxaer og skraldebiler – med meget kort varsel.
Vi arbejder på alle tider af
døgnet og spænder kapacitetsmæssigt fra personbiler
og varevogne til de helt store
lastbiler.”

Den rigtige bil til den
rigtige kunde
Sideløbende med service- og reparationsaktiviteterne sælger
Faaborg Autoteknik brugte
biler af alle mærker. På dette
område er firmaet specialiseret m.h.t. på kort tid at indkredse og fremskaffe netop
den bil, som kunden efterspørger.

aeconsult
I n t e r n e t l ø s n I n g e r
Hjemmesider · Webdesign · CMS Systemer
E-handel · Udvikling
Skovvej 4 · 5330 Munkebo
Tlf. 70277598 · www.aeconsult.dk · info@aeconsult.dk

AUTORISERET BOBESTYRER · MØDERET FOR LANDSRET

Fynbo’s AUTOLAKERING

62 61 44 65

Industrivej 1 · 5672 Broby · fynbo.autolak@mail.dk

ADVOKATFIRMAET
SUSANNE RASMUSSEN
Tlf. 62 63 20 32 · Fax 62 63 21 32
home20.inet.tele.dk/fynbos/
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Torvegade 12A · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 44 65
Telefax 62 61 44 75
Email: sr@advokat-s-rasmussen.dk
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Succesfuld fusion
Forløbet af den rent
fysiske fusion mellem
BG bank og Danske
Bank i Faaborg
skrider frem i ﬁneste
stil. Netop nu er de
sidste detaljer ved at
være på plads efter
den store renovering
af pengeinstitutternes
nye fællesdomicil i
Vestergade
”Fusionen har været en succes,
og det skyldes ikke mindst, at
vi siden 2001, hvor Danske
Bank opkøbte BG Bank har
brugt mange ressourcer på
at tilpasse os hinanden m.h.t.
forretningsgange, systemer
osv.”, fortæller Filialdirektør
Henrik Biil Andersen. ”Fremtidens Danske Bank er en optimalt fungerende bankenhed
med et stærkt udbud af ser-

vices og tilbud til vores mange
kunder.”
Vante rådgivere
i nye omgivelser
”Danske Bank henvender sig
både til private og businesskunder. For begge kundetypers vedkommende gælder
det, at de kun vil oplevet få
ændringer efter fusionen. Kunderne møder deres vante rådgivere – også i det ny domicil,
der for nogle kunder vil være
forsynet med nye firmafarver
og logoer. For Torvegade-afdelingens kunder indebærer
fusionen, at deres banks placering i det centrale Faaborgs
gadebillede er forskudt 50-100
m, hvilket også er en overskuelig forandring.”
Stærk sparring til
erhvervslivet
”Danske Bank er en stærk
samarbejds- og sparringpartner for det sydfynske erhvervsliv. Fra Faaborg-afdelingen
varetager vi de daglige eks-

peditioner. I mere komplekse
sager, der kræver specielle
detailkompetencer, kan vi
trække på vores specialister
fra Erhvervsgruppen i Ringe
og Finanscentret i Odense.
Skulle man som erhvervs- eller Privatkunde få en god idé
eller et godt forretningstilbud
udenfor bankens åbningstid,
er der også hjælp at hente. En
unik ting for Danske Bank
er, at vores rådgivere er tilgængelige via kundelinjen 24
timer i døgnet.”

Danske Bank
Faaborg Afdeling
Vestergade 4
5600 Faaborg
Tlf. 45 12 09 20
www.danskebank.dk

AUTORUDER
SPAR OP TIL

30%

• Ny rude - Max 4 timer
• Stenslag: ingen ventetid - kr. 350,• Alle bilmærker - inkl. last- og varevogne
• Samarbejde med alle forsikringsselskaber
• Kundebil ved rudeskift

DE STØRSTE FORDELE
– UDOVER DEN BEDSTE PRIS

Hvidkærvej 1 • 5250 Odense SV • 6617 0317 • www.thiemannkok.dk

REPARATION OG UDSKIFTNING AF AUTORUDER
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Fart på udviklingen
Ditlevs El & Data ApS tæller i alt ti elektrikere – heraf to lærlinge. Virksomheden, der i år har taget et
nyopført ﬁrmadomicil i brug, råder over seks fuldt udrustede specialbiler med alt det nyeste grej
”Jeg startede Ditlevs El &
Data i 2000”, fortæller indehaver Brian Ditlevsen. ”Efter
godt og vel 6 år på Bygmestervej har vi i år taget vores
nye domicil her på Industrivej i brug, og det er vi meget
glade for. En ikke uvæsentlig
sidegevinst ved vores nye lokaler er nemlig, at lageret nu
er flyttet hertil hjemme fra
privaten. Flytningen har dels
tilført firmaet en betragtelig
lagermæssig merkapacitet og

givet min kone Britta og mig
mere plads derhjemme. Der er
fart på udviklingen, og gennem de sidste tre år har vi
fordoblet omsætningen. Kundekredsen er fra det meste af
Fyn og består bl.a. af industri, boligselskaber, offentlige
institutioner samt et mindre
antal privatkunder.”
Fokus på
Comfort-installationer
En stor aktivitet er el-instal-

lationer i forbindelse med
nybyg, og derudover er Ditlevs El & Data specialiseret
indenfor alle former for industri- og boliginstallation. Et
fokusområde i kraftig vækst
er Comfort-installationerne
– dvs. intelligent belysning,
lysdæmpere, centralstøvsugere, aircondition, ventilation
m.m. På datasiden koncentreres firmaets aktiviteter omkring netværksinstallation
– dvs. kabeltrækning, monte-

ring af stik samt etablering
af krydsfelter – bl.a. i skole-,
industri- og kontorsammenhæng. ”Hvad fremtiden angår,
har vi planer om at styrke vores tilknytning til foreningen
”Comfort Installationer”, der
består af 250 installationsforretninger i hele landet. Comfort-løsninger og IHC er fremtidens løsen…”

Ditlevs El & Data ApS · Industrivej 26 A · 5750 Ringe · Tlf. 62 62 50 04 · Mobil 31 18 97 00 · info@ditlevs.dk · www.ditlevs.dk

ML

M. Larsen
– Dansk Metalrens

·· Slyngrensning
Overfladerens
v/Mogens Larsen
Kastanievej 17 · 5672 Broby
Tlf. 62 63 21 80 · Mobil 23 84 64 17
mlarsen@dansk-metalrens.dk
www.dansk-metalrens.dk
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Malermester ﬁk smiley
med krone
Brian Pedersen, der har Svanninge Malerforretning, er den anden malermester på Fyn,
som har opnået den ultimative
udmærkelse at få den grønne smiley med
krone. Så det var de store smil, der var fremme
hos alle, da Brian Pedersen kunne vise den
storsmilende grønne smiley, som er den allerbedste smiley, der gives for godt arbejdsmiljø
Brian Pedersen har været selvstændig malermester i 12 år, og
han henvendte sig selv til Arbejdsmiljøhuset for at få hjælp til at
blive miljøcertificeret. Det var en langvarig proces, – men efter
et halvt år har såvel malermester som de ansatte, syv svende
og to lærlinge, lært en masse og fået mere bevidste måder at
tænke miljø på.
– Den gode smiley giver en større og bedre troværdighed i forhold til kunden, siger Brian Pedersen. Vi er på forkant med arbejdsmiljølovgivningen, og smileyén er garant for, at vi har styr
på tingene. Samtidig har det da også afsmitning på de ansatte
og vore muligheder for at rekvirere og fastholde nye og gode
medarbejdere. Smileyén er befordrende for engagement, trivsel
og tryghed i arbejdet for de ansatte.

Malermester Brian Pedersen med beviset på, at Svanninge
Malerforretning er på forkant med miljølovgivningen.

Svanninge Malerforretning ApS
Assensvej 224 · 5642 Millinge
Tlf. 62 61 77 95 · brian.maler@mail.dk
Den grønne smiley med krone er ikke kun givet for sjov. Det
betyder samtidig, at myndighederne vil komme på besøg nogle
gange om året, og efter tre år vil certifikatet blive taget op til
fornyet vurdering. Det har de det også godt med hos Svanninge
Malerforretning, da det er med til at de selv hele tiden arbejder
bevidst med miljøet, så de lever op til deres flotte certificering.

Erhvervskunder
skal behandles
individuelt.
Ny og større
erhvervsafdeling.

Central møbler
‘Erhverv’

For at skabe bedre rammer
for erhvervskunderne har vi
udvidet og etableret en ny,
større og mere spændende
erhvervsafdeling.

Central møbler
Magnoliavej 3-5 . 5250 Odense SV . Telefon 66 17 54 36.
info@centralmoebler.dk . www.centralmoebler.dk
Åbent: man-torsdag 9.30-17.30 . Fredag 9.30-19.00 . Lørdag 10.00-14.00
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Gislaved
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Sundhed og velvære

ERHVERV

Det Blå Hus
Mulvad Zoneterapi
og Øreakupunktur

Lotte Ørnholm
Tlf. 20 66 06 80

Tlf: 24 67 16 74

Psykolog
i Faaborg

De Danske
Vægtkonsulenter

DE
DANSKE
VÆGTKONSULENTER

Pernille Pedersen
Tlf. 28 46 26 26

Gurli Jakobsen
Tlf. 61 99 73 03

Fysioterapi,
akupunktur og massage
Balancen

Continental

Gislaved

Jørgen S. Hansen
Tlf. 41 40 60 13

Sydvestfyns
Fodpleje

Marianne Mulvad

Janne Knabe Nielsen
Tlf: 22 58 39 91

Calendula Helseklinik
Heilpraktik

Zoneterapi,
øreakupunktur
og massage.
Charlotte Müller
Tlf: 22 67 28 73

Østergade 41B. Faaborg · www.det-blaa-hus.dk

CH-Udlejning A/S
Maskiner og Værktøj
Indehaver Claus Hansen
www.ch-udlejning.dk
ch-udlejning@mail.dk

Siøvej 3
5800 Nyborg
Tlf. 65 31 17 78
Industrivej 1
5750 Ringe
Tlf. 62 66 17 70
Bygmestervej 4
5600 Faaborg
Tlf. 62 61 78 70

Åbningstider
Man-tor 06.30-16.30
Fredag 06.30-15.00
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• Udstillinger • Skilte • Autoreklame •
• Facader • Serigrafi •
Søllingevej 75 • Søllinge • DK - 5750 Ringe
Tlf. +45 65 98 16 19 • Fax. +45 65 98 27 00

www.bendt-nielsen.dk

Midtfyns Ejendomsservice
Vi ka’ bare det med HAVER… tlf. 62 69 14 68
mfekl@mail.dk · www.midtfynsejendomsservice.dk
Haverengøring
Græsslåning
Anlægning af have
Anlægning af terrasse
Anlægning af indkørsel
Træfældning
Beskæring
Fjernelse af affald
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VINCI Receptionsskranke
En fleksibel og enkel
receptionsskranke har set dagens lys!
Receptionsmodulerne er 120 cm bredde og
fås i sort eller valnød finer. De justerbare flexplader (hvide eller sorte) supplerer bredden på
skranken. Inde i skrankerummet kan så placeres
arbejdsborde eller reolopbevaring.
Den individuelle skrankeindretning kan let sammensættes. Bliv præsenteret for VINCI i erhvervsafdelingen hos Bolighuset Lindegaard Poulsen i
Odense, eller rekvirer brochure og priser.

Papsnedkeren
Kreativ emballageudvikling/rådgivning.
Efter 10 år som emballageudvikler
i et stort dansk fi rma,
valgte Michael Petersen at tage
springet og starte eget fi rma, med
den tanke
”det kan jeg gøre bedre”.
1. maj 2006 åbnede han dørene op for
en ny livsstil. Efter mange år med 8-16
job, fast løn og 5-6 ugers ferie, begyndte
en tilværelse som var helt ukendt for
ham. Men efter 1 år som selvstændig,
har han ikke fortrudt en eneste gang,
for som han selv siger: Det er fedt at
være selvstændig.
Samspillet til kunden er vigtigt
Papsnedkeren løser alle slags emballageopgaver primært i bølgepap, kartonnage og plast. Med eget cad/cam anlæg
og skærebord til fremstilling af prototyper, er det kun fantasien der sætter
grænser.
Det er Michael Petersens årelange
erfaring i udvikling af salgsdisplays,
salgsemballager og speciel emballager,
der gør Papsnedkeren stærk, men han
fortælle desuden at Papsnedkeren også
hjælper med mere traditionelle embal-
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tige danske og udenlandske underleverandører kan vi både håndtere store og
små ordre.

lager som ”brune papkasser” og andre
standardvarer, for der lægges stor vægt
på at kunne levere totalløsninger til
kunden.
Når en kunde kommer til Papsnedkeren
for at få udviklet displays, salgsemballager m.v., er det vigtigt at vi er sammen om at skabe den specielle løsning,
m.h.t. design, tryk og udformning, som
får forbrugerens øjne til at fange vores
kundes produkt. For i sidste ende drejer
det sig jo om et ”mersalg” for kunden.
Endvidere tilbyder Papsnedkeren også
at producere emballagen. Vores niche
er små ordrer med lave startomkostninger, men med en bred vifte at dyg-

Forskellen
Papsnedkerens kundekreds spænder
vidt, lige fra større detailvirksomheder
til andre enmandsfirmaer, samt flere
reklamebureauer.
En stor del af dem har selv kontakt til
emballageproducenter, men føler tit at
de mangler den tætte kontakt til udvikleren. Og det er her Papsnedkeren
kan gøre en forskel, vores fleksibilitet
gør at vi kan tage kunden med i hele
udviklingsfasen, så vi kan nå frem til
kundens ønskede mål.
Og efter det første år ser det ud til at
Papsnedkeren er inde på noget af det
rigtige, kunderne vender ofte tilbage
når de skal havde løst nye opgaver, eller ønsker at genbestille.

Fremtiden
Michael trives godt med at være ene
mand og har pt. ingen planer om at
ansætte folk, men Papsnedkeren vil
hele tiden sørge for at følge med tiden
og udviklingen, og sørge for at udvide
netværket.
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sparTrelleborg
gennemgik den 7. juni
i år en på én gang
historisk og succesfuldt omdannelse, da
det 152-årige pengeinstitut blev børsnoteret og skiftede navn
til bankTrelleborg
A/S, hvis aktier i dag
handles frit af
investorer
Børsnoteringen
markerede
en succesfuld introduktion af
bankTrelleborgs aktier, der i
løbet af den første noteringsdag steg fra kurs 250 til kurs
420. Dermed kunne bankens
aktionærer glæde sig over en
værdimæssig forøgelse af deres investeringer på hele 68%
indenfor bare én dag.
Garanter blev aktionærer
Skiftet fra sparekasse til
bank er blevet mødt med stor
opbakning fra de tidligere
garanter, hvoraf 97% i dag er
aktionærer. I forbindelse med
skiftet kunne garanterne for
hver 1000 kroners garantkapital vælge at udbytte det med
fire aktier til en særlig introduktionskurs på 250. ”Og da
aktierne jo fortsat er steget
pænt i forhold til introduktionskursen, har det har været
en særdeles god forretning for
de mange trofaste kernekunder”, udtaler en glad filialdirektør Jan Hansen.
Nye kunder via
mund-til-øre-metoden
”bankTrelleborgs værdi bliver
fra dag til dag målt og vejet på
Børsen. Det betyder, at forretningen naturligt og konstant

afstemmes i.f.t. aktionærernes interesser, hvilket i sidste
ende er til fordel for kunderne”, fortsætter Jan Hansen.
”I bankTrelleborg har vi fat
i et helt suverænt koncept,
som vores mange loyale kunder bakker 100% op omkring.
Samtidigt kan vi glæde os
over et stabilt voksende antal
nye kunder. Vi har valgt ikke
at bruge overdrevet mange
penge på at gøre opmærksom
på os selv i offentligheden, så
den stigende interesse for os
kan først og fremmest føres
tilbage til kundernes flittige
brug af mund-til-øre-metoden, og det er vi både glade for
og stolte over”.
Øget erhvervsfokus
og ny ﬁlial på Havnen
”I efteråret 2007 åbner bankTrelleborg en ny filial i det
travle og dynamiske udviklingsmiljø på Odense Havn.
Filialen får adresse i Finlandsgade, der ligger ved Stenfiskerkajen”, fortæller erhvervschef
Torben Rafn. ”bankTrelleborgs
nye aktiviteter begrænser sig
ikke bare til Odense og nærmeste omegn – fremover vil vi
generelt sætte yderligere fokus
på hele det fynske erhvervsområde. bankTrelleborgs primære målgruppe er små og
mellemstore virksomheder. Når
det gælder sparring og rådgivning, vil vi være opsøgende og
tilbringe en stor del af vores
arbejdstid, hvor tingene sker
- nemlig ude hos kunderne på
de fynske virksomheder. Sammen med omdannelsen og noteringen giver filialen på Odense
Havn os en masse spændende
muligheder for nye tiltag – ikke
mindst på erhvervsfronten”,
slutter Torben Rafn.

bankTrelleborg A/S · Odense Filial · Dalumvej 9 · 5250 Odense SV
Tlf. 63 97 01 71 · odense@banktrelleborg.dk · www.banktrelleborg.dk
Åbningstider: Mandag-fredag kl. 10.00-16.00 · Torsdag tillige 16.00-18.00
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Duba-B8 kommer
til Odense
Det succesfulde
Duba-B8 brand er det
konkrete resultat af
den fusion, der i 2005
fandt sted mellem
Duba Møbel Industri
og System B8 Møbler.
Duba-B8 har bl.a.
leveret indretning til
DR Byen, Deloitte og
Fionia Bank
”Det nye Duba-B8 møbelhus i Odense S markerer en
styrkelse af vores indsats på
Fyn”, fortæller distriktschef
Kasper Thysen. ”Tiden er moden til at satse på egne afsætningskanaler og herigennem
opnå en tættere dialog med
kunderne. Beliggenhedsmæssigt er Odense-afdelingen af
Duba-B8 ideelt placeret – kun
100 m fra motorvejen. Vores
showroom er åbent efter aftale, og på sigt er det tanken
at tilknytte flere sælgere.”
Ekspert i totalleverancer
Duba-B8 er en erfaren totalleverandør af kontor, kantine
og konferencemøbler samt
belysning, gardiner og tæpper. ”Vi er ikke de billigste
på markedet, men vi befinder os helt sikkert blandt de
bedste”, fortsætter Kasper
Thysen. ”Duba-B8 tager udgangspunkt i kundens behov
og følger et projekt fra start
til slut. Vi efterlader aldrig
en leverance ved kundens fortovskant. Vores dygtige korps
af montører sørger for alt,
hvad der hedder montering,
bortskaffelse af emballage og
klargøring af lokalerne. Når
vi er ude ad døren, står alting
klart til brug.”

Fuld valuta for pengene
”Efter monteringsfasen kommer opfølgningsfasen med
rådgivning og instruktion i
den rette brug og betjening –
f.eks. af kontorstole og hæve/
sænke-borde. I.f.m. en totalleverance udarbejder Duba-B8
en ergonomisk gennemgang
af arbejdspladsen. Ca. 14 dage
efter implementeringen besøger vi atter kunden og tjekker
op på de ergonomiske forhold,
og hermed får alle parter fuld
valuta for pengene.”
Fra DR Byen til
Fionia Bank
Duba-B8 har bl.a. leveret møbler og indretning til DR Byen
i Ørestaden og Deloitte i København. På Fyn står møbelvirksomheden bag konceptet
til Fionia Banks indretning,
hvor en identisk kombination
af tæpper, møbler og gardiner er med til at brande alle
bankens filialer. Derudover
kan nævnes virksomheder
som Fransa, Tv2 Fyn samt
Damixa.
Fleksible unika-møbler
”Duba-B8 tænker i fleksible
løsninger i forhold til den enkelte virksomhed. Vores møbler er i sig selv fleksible og kan
let tilpasses skiftende ønsker
og krav m.h.t. deres funktion.
På landsplan kan Duba-B8
trække på syv arkitekter og en
projektafdeling med speciale i
unika-møbler efter den enkelte kundes ønsker og behov. Vi
ser lyst på fremtiden, idet vi
lige nu oplever, at tidens krav
om kvalitet på møbelområdet
ret præcist matches af vores
sortiment. Tendensen på markedet er positiv, og Duba-B8
udvider netop nu sin fabrik i
Bjerringbro med 5000 m2, der
står klar medio 2008.”

Duba-B8 A/S · Svendborgvej 102 · 5260 Odense S · Tlf. 70 10 24 30 · Mobil 26 71 37 27 · kth@dubab8.com · www.duba-b8.com
36 · ERHVERV FYN AUGUST 2007

ERHVERV

FYN

Wind Management
gangspunkt i økologisk kartoffelavl.”

Wind Management
grundlagdes i 1977 af
indehaver og direktør
Jørgen Peter Wind.
Firmaets opgaver omfatter diverse rådgivningsaktiviteter, proces- og krisestyring
i dansk erhvervsliv
samt all round styring
af forskellige Danidaprojekter

Fortrolighed og
diskretion
I dansk erhvervsliv har Wind
Management stor fokus på
krisestyring, hvor firmaet løser forskellige opgaver for små
og mellemstore virksomheder
over hele landet. ”Opgaverne
tilflyder os som regel via banker, advokater og revisorer, og
i lighed med disse instanser
sætter vi fortrolighed og diskretion i højsædet”, beretter
direktør og grundlægger Jørgen Peter Wind. ”Aktiviteterne spænder lige fra løsning af
kort eller langsigtede omsætnings-, økonomi-, og ledelsesproblemer til på den mest fordelagtige måde at sælge eller
implementere et generationsskifte i en virksomhed.”

I 2003 indgik Svend Poulsen
som direktør og medindehaver af Wind Management, der
i dag tæller fire ingeniører og
økonomer. Herudover beskæftiger Wind Management en
række freelancekonsulenter
i.f.m. løsning af specialopgaver, der kræver forskellig
ekspertise – f.eks. udarbejdelse af detaljerede analyser
af diverse Danida-projekters
økonomiske holdbarhed.

En virksomheds værdi
er variabel
”I forbindelse med generationsskifteforretninger og virksomhedsoverdragelser arbejder vi
ud fra den grundopfattelse,
at en virksomheds værdi er
variabel. Hvad enten ejeren
ønsker virksomheden solgt eller overdraget til slægtninge
eller medarbejdere på favorable vilkår, løser vi opgaven
med udgangspunkt i ejerens
forudsætninger og interesser. En virksomheds værdi er
stærkt afhængig af køberens
planer og intentioner, så ønskes virksomheden solgt til
højeste pris, afsøger vi hvem
der kunne tænkes at være den
mest interessante køber. Ved
hjælp af diverse analyser finder vi frem til den mest optimale køber – typisk en person
eller et selskab der dels ønsker at videreføre virksomhedens hidtidige aktivitet, men
også kan tilføre nye synergier.
Wind Management opnår som
regel rigtigt gode resultater
– har flere revisorer udtalt.”

International økologi
”I Danida-sammenhæng er
Wind Management involveret
i styringen af en række business to business-projekter –
bl.a. i Kenya, Ægypten Bangladesh og Tanzania”, fortæller
direktør Svend Poulsen. Når
det gælder international økologi, har vi stor ekspertise
indenfor de mange certificeringsregler. En stor og vigtig
opgave for os er styringen og
dokumentationen af nyetablerede virksomheders produktionsprocesser. Overholdelsen
af de internationale certificeringsregler er en helt basal
forudsætning for at kunne
eksportere til det købedygtige
marked i Europa og Nordamerika. I Kenya medvirker vi i
et Danida-projekt omkring
produktion af økologiske ananas, og i Ægypten har vi i fire
år styret et projekt med ud-

Wind Management A/S
Grønløkkevej 10 st. tv. · 5000 Odense C

Tlf. 66 14 48 75
wind@wind-management.dk · www.wind-management.dk
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En sydfynsk perle
Hotel Christiansminde ligger smukt placeret på et bakkedrag i en skov
med udsigt over Svendborgsund – på én gang et moderne kursus- og
konferencecenter og et tidløst åndehul – en perfekt ramme om både
ferieophold og teambuilding

”Som noget nyt er Hotel Christiansminde fra i år optaget i
”Danske Konferencecentre”,
der er et samarbejde mellem
75 af landets bedste centre af
sin slags”, fortæller hoteldirektør Lene Frahm. ”Christiansminde ejes af HK, men er
åbent for alle – virksomheder,
foreninger og private. Vores
faciliteter matcher ethvert

behov – fra små grupper til
arrangementer med op til 250
deltagere.”

kolleger kan dele en lejlighed
uden at måtte give køb på privatlivets fred.”

Nyrestaureret fra
kælder til kvist
”Vi præsenterer uden sammenligning byen Svendborg
fra dens ypperste side, og vores restaurant med terrasse og
udsigtsdæk er da også hurtigt
blevet et regulært sommerhit
– både blandt vores mange
gæster og forretningsforbindelser og blandt svendborgenserne”, beretter Lene Frahm.
”Ligesom restauranten er alle
vores 98 værelser og lejligheder gennemrestaurerede i
2006. 66 værelser er indrettet
som lejligheder, hvilket giver
stor fleksibilitet i bookingen
af kurser og konferencer. To

Enestående kursus-,
møde-, og konferencefaciliteter
”Christiansminde har skræddersyede kursus- og konferencerelaterede arrangementer
målrettet den enkelte kunde
på programmet. Omkring
teambuilding samarbejder vi
med Tåsinge-firmaet Wildlife,
der er specialister i rapelling
og andre terrænbaserede aktiviteter. På søsiden tilbyder
vi i samarbejde med Nicus
Nature en række spændende
oplevelser i havkajak – fra
begynderniveau til professionelle. Kontakt os venligst for
detaljerede tilbud.”

Energivenlig ventilation
Rosenberg Ventilation
kan sikre de fynske
virksomheder en
mindre elregning

– For tiden arbejder vi meget
med energivenlig ventilation i
form af varmegenvinding. I stedet for at sende virksomhedens
varme luft ud i det blå, sørger

vi for at en stor del af den bliver
genbrugt. Faktisk helt op til
70-80%, og det er naturligvis
noget der kan mærkes på energiforbruget, og dermed elregningen, siger Per Rosenberg.
Tager hensyn til kunden
Rosenberg Ventilation har mange års erfaring og ekspertise
indenfor ren luft til industri
og bolig. Det gælder anlæg til
både industriventilation, spån-

Christiansmindevej 16
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 90 00
booking@christiansminde.dk
www.christiansminde.dk

Rosenberg Ventilation
Tlf. 62 68 11 33
www.rosenbergventilation.dk

sugning, centralstøvsug, aspiration, befugtning og boligventilation.
– Vore kunder kan regne med
at vi overholder de aftaler vi
indgår, og hele vejen igennem
tænker i service. Det betyder
at vi tager hensyn til kundens produktionscyklus når
vi installerer og servicerer, for
ikke at påføre kunden ekstra
omkostninger, pointerer Per
Rosenberg.

Det kan godt lade sig gøre at få
en effektiv ventilation uden samtidig at få en stor varmeregning!

Nyt hjem med Bang & Olufsen?
Så tænk Bang & Olufsen ind i byggeprojektet fra første spadestik.
Med en BeoLink installation udført af vores faguddannede eksperter
er du sikret en integreret løsning, der skjuler uskønne ledninger
– og hele systemet betjenes elegant med en Beo4 fjernbetjening.
Kig ind, og lad Bang & Olufsen hjælpe dine boligdrømme på vej.

Bang & Olufsen Svendborg, Gåsestræde 7
tlf. 62 22 22 34, e-mail: svendborg@beostores.com
www.bang-olufsen.com
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Et naturligt mødested
– midt i Danmark, midt på Fyn
Med sin placering
midt på Danmarkskortet, kun 900 m fra
motorvejsnettet er
Vissenbjerg Storkro,
der stod færdigbygget
i 1988, et attraktivt
hotel og konferencecenter for virksomheder, institutioner
og foreninger fra hele
landet

Vissenbjerg Storkro er en del
af den 100% danskejede kæde
Danske Hoteller, der tæller
ti hoteller/konferencecentre
beliggende rundt i landet. Hotellet er centralt beliggende i
det skønne højfynske bakkeland, og den omgivende natur
er særdeles velegnet – både til
teambuilding og aktiviteter
som terrænløb og rapelling
samt mere rekreative sysler
som rund- og fodbold m.m.,
som kan dyrkes på de tilliggende grønne områder.
Fra 2 til 400 personer
”Kurser og konferencer er vores helt store speciale og står
samtidigt for 2/3 af omsætningen. Vi opererer med totalløsninger, der rangerer fra
dagmøder til diverse arrangementstyper af flere dages
varighed. Kapacitetsmæssigt
er vores fuldt udstyrede lokaler målrettet grupper fra to til
fire personer og helt op til 400
personer i samme lokale. Når
det gælder Av-udstyr, råder
Vissenbjerg Storkro over topmoderne grej i alle tænkelige

afskygninger og kombinationer. Specielle ønsker konkretiseres fra arrangement til
arrangement og imødekommes efter nærmere aftale.”
Kursusforløb, messer
og udstillinger
”Vores varierede kundekreds
tæller mange repræsentanter
for den offentlige sektor. F.eks.
har vi – bl.a. for Assens Kommune med stor succes afviklet
en række kurser, konferencer
og efteruddannelsesforløb op
til kommunesammenlægningen. Vores store gruppe af erhvervskunder fra hele landet
benytter os i vid udstrækning
i.f.m. seminarer og udstillinger. F.eks. har firmaet Flower
Pot gennem flere år afholdt
deres årlige salgsmesse i vores
regi. I denne og andre forbindelser fungerer vi således som
erhvervslivets eksterne showroom i forhold til kunder
og forretningsforbindelser.
Mange arrangører af længerevarende møder og konferencer fortæller i øvrigt, at de
oplever hotellets placering
lidt udenfor storbyen Odense
som en klar fordel. Ved hele tiden at have fysisk samling på
tropperne er de garanteret en
høj grad af faglig seriøsitet og
sammenhængskraft gennem
hele forløbet.”

ordnet tema. I efterårssæsonen danner vi den tematiske
ramme om tre vildt-arrangementer med kæmpestore buffeter på 12-15 hovedretter. Vi
står for det hele – fra menuer,
indretning og udsmykning til
sammensætning af den musikalske underholdning.”
Fordelagtige årsaftaler
”I løbet af de sidste par år har
vi helt klart kunnet mærke, at
det højfynske område med sin
ideelle infrastrukturelle placering tæt på motorvejsnettet
er blevet hjemsted for flere
store virksomheder, og det er
selvfølgelig en udvikling, vi er
glade for. Som en speciel service til virksomhedskunderne
tilbyder vi nu årsaftaler med
fordelagtigeovernatningspriser
m.m. Ring og hør nærmere…”

Fra bryllupper til
vildtarrangementer
”Selskabssiden af vores aktiviteter spænder lige fra private fødselsdage og bryllupper
til en bred vifte af firma- og
foreningsarrangementer med
op til 250 deltagere – herunder receptioner og temafester.
Hvert år i april afholdes to
weekendarrangementer med
Country & Western som over-
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DEVELOP INEO+ 550
Stort brugervenligt farvedisplay
Kompatibel til alle styresystemer

Fuld farve-netværksscanning op til A3+
Scan til PC, e-mail eller FTP.
70 sider pr. min.
100% duplex. Samme hastighed på
såvel enkeltsidet som tosidet.
45 farve- og 55 S/H print pr. min.
60 GB harddisk
Fortrolig print
Lagre standard dokumenter

Nyudviklet
High Deﬁnition
toner hvilket sikrer
ﬂottere print med
mere ens dækﬂade

256 gram papir fra alle kassetter og
i duplex
300 gram papir fra multikassette
1,2 meter bannerprint

Ny efterbehandler
til brochurer med
halv- og trefold.
Klar til M5 og M65
kuverter

Standard 4 papirmagasiner
3000 ark fra sidemagasin

Alle moderne
kopifunktioner

Tilbehør
s %FTERBEHANDLER TIL SORTERING HFT
NING OG FALSNING BROCHURER
s %LEKTRONISK MAILBOKS
s  ARKS KASSETTEARK
s (ULLEFUNKTION
s &AX OVER NETVRK OG FRA MASKINE
s &IERY )# 

VERDENS
NYHED
DEVELOP INEO+ 550

Intersport Danmark A/S, IT Chef Peter Ovesen
har fået en GULDFELDT løsning med Ineo+ 550
6I SERVICERER DAGLIGT  BUTIKKER ) $ANMARK HVILKET STILLER STORE KRAV TIL HURTIG OG PR
CIS KOMMUNIKATION
6I HAR NETOP INVESTERET I  NYE $EVELOP  FARVE MULTIMASKINER MED KOPI PRINT
SAMT SCAN TIL NET OG % MAIL ,EVERET OG SERVICERET AF Guldfeldt Kontor & Data A/S
,EVERING INSTALLATION OG DEN EFTERFLGENDE DRIFT HAR FUNGERET PERFEKT
6I KAN VARMT ANBEFALE DE NYE $EVELOP  MULTIMASKINER MED
Guldfeldt Kontor & Data A/S SOM LEVERANDR
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Hans Egedes Vej 8 - 5210 Odense NV
Tlf.: 70 20 60 95 - Fax: 70 20 60 99
E-mail: post@guldfeldt.com
www.guldfeldt.com

KONTAKT
OS
- DET ER BILLIGERE
END DU TROR!

E
IG
L
N
SO ET
R
PE SÆD
T
J
DE HØ
R
I
E E
AD MM
L
VI KO

