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Focus på Østfyn

Udsendes til virksomheder på Fyn  
og i Trekantområdet.

Hotel Hesselet bygger til
Side 4-5

side 16

Nyborg Rejser A/s

www.nyborg-rejser.dk ·  nyborg@nyborg-rejser.dk 

Tlf. 65 31 13 69
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CopyCare Side 7

Tømrerfirmaet Keld Hermann Side 8

Bilboel Side 17

Secura Side 21

Nyborg Afdelingen
Nørregade 19 - 5800 Nyborg

Tlf.: 65 31 11 11

... når der  
tages vigtige  
beslutninger
“Vi er kendt for seriøs  
lokal rådgivning og vores 
primære opgave er at 
støtte op om de østfynske 
erhvervsvirksomheder”, 
siger afdelingsdirektør 
Steen Vinum.

Steen Vinum
Afdelingsdirektør

Tlf. 6331 1181
Email: sv@svendborgsparekasse.dk

Jan Højer
Erhvervskundechef

Tlf. 6331 1187
Email: jh@svendborgsparekasse.dk

Bente Skou
Erhvervs- og investeringsrådgiver

Tlf. 6331 1186
Email: bsk@svendborgsparekasse.dk

Gitte Fuglsang
Erhvervs- og boligrådgiver

Tlf. 6331 1182
Email: gf@svendborgsparekasse.dk
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Sparekassen Svendborg Side 23

Fyns Data service Aps

Fokus på service 
Side 13



Ryttermarken 11
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 13 14
Fax 62 22 93 43
post@erhverv-fyn.dk
www.erhverv-fyn.dk
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Mobil: 60 68 03 91

Jonas B. Andersen
Konsulent
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SL Byg
 Side 14

Brixco
 Side 9

Nyborg Erhvervsrevision
 Side 17

Murermester Per R. 
Christiansen Side 29

Bechs Flisebix 
 Side 39

Winnies Malerfirma 
 Side 27

 Vikarassistance
	 Personaleudvælgelse
		 Vikarer til fastansættelse	

	 Vi udbyder job indenfor:
	 l	 Administration
  l		 Bogholderi
  l		 Lager
  l		 Produktion
  l		 Kantine
  l		 Rengøring

 

Kongegade 23, 2. sal · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 15 81
mail@witzel-vikar.dk · www.witzel-vikar.dk   

Nyborg Borger & Håndværkerforenings Hus

Erhvervsarrangementer af enhver slags

l	Receptioner  

l	Kurser 

l	Møder  

l	Konferencer

l	Dagmøder – med 2 eller 3 retters menu  
 som afslutning om aftenen

Plads fra 10-200 spisende gæster

Nørrevoldgade 63 · 5800 Nyborg
Tlf. 65 31 13 13 · www.borgerforeningenshus.dk



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

En af klassens mest stabile og velkørende trans-

portere. Med de 116 hk motoren yder ved 1600 

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

løse dagligdagens udfordringer. 

Bilen leveres som standard med ESP, el-ruder, 

dobbelt passagersæde, bagdøre og træbund, og 

hvis der handles inden den 10.09.2009, er den 

månedlige ydelse kun kr. 1843 + moms.

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

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

1.843 kr./mdr.*
Udbetaling kr. 30.000 + moms

*Operationel leasing. 20.000 km/år. Inkl. service. Prisen er ekskl. moms, 
leveringsomkostninger og leasinggebyr. Baseret på nuværende renteniveau. 
Etableringsomk. på 3.500 kr. ekskl. moms. Løbetid 36 mdr. En positiv kreditvur-
dering er en forudsætning. Leasingaftale kun via Mercedes-Benz Finans. Ret til 
ændringer forbeholdes. Købspris kr. 189.900. Tilbudet gælder kun lagerbiler.
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Hotel Hesselet 
bygger til
På godt et år har hotel-

let gennemført et stort 

om- og tilbygningsprojekt 

med 12 nye værelser, nyt 

konfe rencelokale samt en 

parallelt forløbende reno-

vering af det eksisterende 

konference lokales gulv,  

loft. møbler, ventilations-

system og teknik 



»Den aktuelle udvidelse på i 
alt 1000 m2 har øget etagean-
tallet fra 3 til 4, og med 53 væ-
relser og 6 suiter kan hotellet 
nu rumme 120 konferencedel-
tagere«, fortæller hoteldirek-
tør Peter Karner. »Arkitekten 
bag udvidelsen hedder Jesper 
Thyge, ingeniørsiden af pro-
jektet varetoges af Cowi Con-
sult, entreprenøropgaverne lø-
stes af Hans Jørgensen & Søn, 
BRAVIDA tog sig af el, vvs og 
ventilation, og Uffe Harrebeks 
tegnestue lavede projektteg-
ningerne.«

B&o verdenspremiere og 
fantastisk udsigtslounge

»De 12 ny værelser er alle ud-
styret med terrasse, trægulv 
og aircondition. Det ny konfe-
rencelokale byder på en ver-
denspremiere i form af en 103 
tommers B&O fladskærm. En-
delig har vi indviet en helt ny 
og fantastisk lækker 200 kva-
dratmeters lounge med udsigt 
over Storebælt«, fortsætter 
Peter Karner begejstret. »Alt 
er indrettet med dansk design 
– heriblandt lamper fra Louis 
Poulsen og sofaer fra Erik Jør-
gensen og Fredericia Furni-
ture. Loungen er allerede nu 
et populært opholds- og afslap-
ningssted for hotelgæsterne i 
aftentimerne, og da den ligger 
i umiddelbar forlængelse af 
det ny konferencelokale, ligger 
den lige for som grupperum i 
forbindelse med konferencer 
m.m.«

En mangfoldighed af  
muligheder

»En moderne konference ar-
rangeres ofte som en inspi-
rationsmæssig saltvandsind-
sprøjtning til deltagerne, og i 
det perspektiv er Hotel Hesse-
let med sin unikke atmosfære 
og nære naboskab til både skov 
og strand et oplagt valg. Også 
på fritids-, forkælelses- og wel-
lness-områderne byder vi på 
en mangfoldighed af mulighe-
der. Hotellet råder over en lang 
række faciliteter - tennisbane, 
golf putting green, cykler, bil-
lard, bordtennis, swimming-
pool, jacuzzi, infrarød sauna, 

finsk sauna, dampbad, solari-
um, fitnessrum, massagerum 
samt legerum til børn.«   

unik atmosfære

»Som værtspar går min kone 
Rikke og jeg meget op i den 
personlige service. Vi tegner 
hotellets stemningsmæssige 
profil og er der hele tiden for 
vores gæster. Atmosfæren på 
det moderne Hotel Hesselet 
er let og uhøjtidelig. Vi ser det 
som vores fornemste opgave 

at give gæsterne en eksklusiv 
helhedsoplevelse, hvor arki-
tektur, faciliteter, mad og vin 
går op i en højere enhed med 
Storebæltsområdets enestå-
ende natur. Vi bestræber os 
på, at vores gæster oplever et 
besøg hos som at komme hjem. 
Hotel Hesselet har mange 
stamgæster og der kommer 
flere til…«
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Hotel Hesselet 
bygger til

christianslundsvej 119 
5800 Nyborg 

Tlf. 65 31 30 29 
www.hesselet.dk
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Mangeårig medejer i Dreier og 
Co. Nyborg A/S, Hans Vester-
mark, der siden 1975 ihærdigt 
og vedholdende  har udviklet 
firmaet, kunne den 1. april 
helt slippe tøjlerne til den store 
virksomhed med mere end 75 
ansatte. 
- Firmaet har sine rødder i lo-
kalbefolkningen og har altid 
koncentreret sig om de lokale 
tiltag og det, der rør sig i vor 
nærmeste omverden, fortæl-
ler direktør Steen Johansen, 
som desuden er medejere af 
virksomheden sammen med 
tømrermester Jørgen Larsen og 
konstruktør Stig Andersen. Stig 
Andersen er netop den sidst an-
komne i medejerkredsen, idet 
han overtog Hans Vestermarks 
andel den 1. april.
- Trods den nye struktur, er vi 
jo alle gamle kendinge i firma-
et, tilføjer Stig Andersen, som 
selv har haft sin daglige gang i 
firmaet de sidste tolv år. 
Ingen af de tre indehavere har 
planer om revolutionerende for-
andringer i firmaets kultur.
- Vi mener at Dreier & Co. har 
en sund kultur, og det er både 
internt og externt. Vi føler ikke, 
der er behov for at ændre vor 
adfærd overfor hverken med-
arbejdere eller kunder. Hvorfor 
lave noget om, der fungerer opti-
malt, siger  Jørgen Larsen, som 
dog understreger, at firmaet 
selvfølgelig følger udviklingen 

tæt, og er meget opmærksom 
på alle de nye aspekter indenfor 
byggebranchen.

Ekspert i eksperts  
fodspor

En mand som den tidligere ejer, 
Hans Vestermark, er ikke lige 
sådan at erstatte, og gennem 
flere år har Dreier & Co.  haft 
luppen ude for at finde den helt 
rigtige mand, hvis fødder kun-
ne passe i hans fodspor. 
- Vi spottede vores nye murer-
mester Emil Vium hos vor kol-
lega og konkurrent Jorton A/S, 
fortæller direktør Steen Johan-
sen.
- Han har alle de kvaliteter og 
ekspertiser, der kan fylde det 
hul ud, som Hans Vestermark 
ville efterlade i murerafdelin-
gen.
Med Emil Vium ś 22 år på sam-
me arbejdsplads, skulle der nok 
noget af en overtalelse til. 
- Jo, det er da noget man selv-
følgelig overvejer nøje. Men jeg 
har faktisk længe haft trang til 
fornyelse, fortæller Emil Vium, 
der både med et kærligt skub 
fra hustruen og udsigten til helt 
nye udfordringer, tog handsken 
op.
- Og det er jeg rigtig glad for, 
siger Emil Vium, som startede 
det første år på sin nye arbejds-
plads med at følge og arbejde 
tæt sammen med Hans Vester-
mark. Således blev arbejdsop-

gaverne og metoderne imple-
menteret lige så stille hos Emil 
Vium, som den 1. april fuld-
stændig overtog Hans Vester-
marks plads i murerafdelingen.
- Og så har Emil jo en fanta-
stisk evne til at styre både 
planlægningen og økonomien 
i opgaverne, tilføjer direktør 
Steen Johansen.

Medarbejderne er  
tandhjulene

- Alle vore 75 medarbejdere 
er tandhjul, som får det hele 
til at køre rundt, og uden dem 
ville det slet ikke kunne lade 
sig gøre, siger  Steen Johansen 
og oplyser at flere medarbejdere 
kan fejre 25-års jubilæum de 
kommende år.
39-årige servicemurer Heidi 
Pedersen mener, hun har alle 
tiders arbejdsplads.
- Her er altid plads til den en-
kelte, og her er aldrig kedeligt. 
Og så oplever jeg en stor fleksi-
bilitet og næstekærlighed, siger 
hun og fortæller, at hun blev 
pyldret om, da hun kom tilbage 
efter en kortere sygemelding 
med et dårligt håndled.
Allan Andersen, der har ar-
bejdet i firmaet som murerar-
bejdsmand i 24 år, kunne ikke 
drømme om noget andet job.
- Her er simpelthen så godt at 
være, ja, det er faktisk som en 
stor familie, jo, jeg glæder mig 
hver eneste dag til at skulle på 

arbejde, siger han og håber, at 
han kan blive i firmaet, til han 
skal pensioneres.
Og de meldinger glæder tillids-
mand Lennard Mikkelsen 
- Vi har et frit arbejdsliv her, 
hvor vi er selvansvarlige. Og så 
får vi alt, hvad vi skal bruge af 
sikkerhedsudstyr mv., under-
streger han og fortsætter begej-
stret: 
- Firmaet har altid følt et stort 
ansvar, også overfor fremtiden. 
Firmaet uddanner konstant 
lærlinge, og de kommer vidt 
omkring. De får hele spekteret 
indenfor faget, fra gammelt 
byggeri, der skal renoveres, til 
det sidste nye indenfor nybyg-
geri.
De tre ejere af Murer-, Tømrer- 
og Entreprenørfirma Dreier & 
Co. Nyborg A/S ser fremtiden i 
møde med både sindsro og for-
ventning. 
- Vi har et godt team med meget 
stor og grundig erfaring.

Målrettet generationsskifte 
med bløde kurver

Med fundamentet solidt plantet i lokalområdet, velovervejet og gennemtænkt planlægning,  
har det 36 år gamle Murer-, Tømrer- og Entreprenørfirma Dreier & co. Nyborg A/s  nu gennemført 
sit generationsskifte med stor succes

Murer-, Tømrer- og Entreprenørfirma DREIER & co. NYBoRG A/s · Langelandsvej 28 · 5800 Nyborg · Tlf. 63 31 65 00
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Gennem 12 år har 
indehaver Leif Blå-
svær i tæt samarbejde 
med kunderne leve-
ret dokumenthånd-
teringsløsninger til 
virksomheder på Fyn 
og trekantsområdet. I 
begyndelsen af 2009 
overtog copycare 
A/s sAPA’s kopi- og 
printafdeling og blev 
derved den største 
uafhængige forhand-
ler på Fyn.

»Siden 1997 har CopyCare 
A/S’s fokus været langvarige 
kunderelationer. Min ind-
gangsvinkel til kunderne har 
fra starten været rådgivning og 
kvalitet«, udtaler Leif Blåsvær. 
»I dag er vores branche præget 
af hård konkurrence og mange 
spillere har etiske udfordrin-
ger. En af undtagelserne er 
SAPA A/S, så da muligheden 
bød sig for overtagelse af SAPA 
A/S’s print og kopiafdeling var 
jeg ikke i tvivl. Firmaet vok-

sede med 7 medarbejdere og 
opkøbet er indtil videre forløbet 
over al forventning.«

Leif Blåsvær fortsætter: »Vores 
fokus på langvarige kunderela-
tioner og en effektiv omkost-
ningsstruktur har også givet 
CopyCare A/S et solidt øko-
nomisk fundament. Købet af 
SAPA A/S’s afdeling blev bl.a. 
foretaget uden ekstern finan-
siering. Det solide fundament 
giver os samtidig muligheden 
for at håndtere finanskrisen 
uden at skulle miste fokus på 
vores kunder.« 

Dokumenthåndtering – Til 
gavn for miljøet og økonomien
»Udviklingen går i dag utroligt 
stærkt inden for dokument-
håndtering. Mange tror, at 
dokumenthåndtering er det 
samme som print og kopi. I dag 
indeholder dokumenthåndte-
ringen også den elektroniske 
håndtering af informationerne 
i virksomheden. Ved at foku-
sere på den elektroniske del er 
vi med til at minimere brugen 
af bl.a. papir og tonere. Dette 
er med til at gavne vores miljø, 
som i dag er blevet en af de 
vigtigste faktorer på verdens-
plan.« fortæller Leif Blåsvær. 

»Den elektroniske dokument-
håndtering ikke bare en inve-
stering for vores kunder. Den 
kræver ofte indgreb i proces-
serne hos vores kunder. For 
at yde den bedste rådgivning 
og service sørger vi derfor, at 
holde os løbende uddannet og 
opdateret. Der hvor vi ikke har 
kompetencen har vi et samar-
bejde med anerkendte leveran-
dører«

skræddersyet løsninger  
til vores kunder

»Fra start har det været Copy-
Care A/S strategi, at levere den 
løsning der passer til kundens 
behov og økonomi. Vi vil kunne 
vælge de bedste produkter til 
vores kunder.«, fortæller Leif 
Blåsvær. »Mange af vores kol-
legaer er afhængige af en pro-
ducent, mens CopyCare A/S 
kan vælge produkter fra flere 
producenter, da vi er uafhæn-
gige af producenterne.«
»Når vi sætter os sammen med 
vores kunder, gennemgår vi 
løbende deres løsninger for at 
sikre, at de altid har den opti-
male løsning.. For nye kunder 
viser det sig ofte, at de kan 
opnå store besparelser, når vi 
har gennemgået deres eksiste-
rende løsning. Vores driftsaf-
taler, der indeholder forbrugs-
stoffer, udstyr og service, giver 
besparelser på op til 40 %. Ud-
over besparelsen kender kun-
den den nøjagtige omkostning 
pr. side.« 

Kvalitets produkter  
– naturligvis

»Selvom vi er uafhængige, er 
vores samarbejde med leve-
randørerne vigtigt«, fortsætter 
Leif Blåsvær. »Vi har udvalgt 
3 samarbejdspartnere, som vi 
fokusere på. Hewlett-Packard 
er helt klart den største, både 
hos os og på verdensplan. De-
res produktportefølje dækker 
en meget stor del af vores salg, 
herunder software løsninger 
til dokumenthåndtering. Co-
pyCare A/S er en af de få part-
nere, der har opnået statussen 
HP Preffered Gold Partner og 
godkendt SKI leverandør. Som 
et godt alternativ er der Kyo-

cera. De kan levere et bredere 
sortiment inden for storformat, 
herunder efterbehandling. For 
at imødekomme vores kun-
ders krav til farveudskrift på 
grafisk niveau samarbejder 
vi med Develop, der kan leve-
rer udskrifter i høj kvalitet på 
driftssikre maskiner.«

»Der er ingen tvivl om, at Co-
pyCare er godt rustet til frem-
tiden. Vores fokus på vores 
kunder har gjort, at vi har res-
sourcerne og kompetencerne til 
at udvikle virksomheden frem-
adrettet. Med den succes vi har 
haft med købet fra SAPA A/S, 
vil fremtidige opkøb helt klart 
være en mulighed. Det svare 
også meget godt til trenden 
om færre og større enheder i 
IT branchen.«, slutter Leif Blå-
svær. 

copycare A/s
Hvilehøjvej 20
5220 odense sØ
Tlf. 65 32 32 52
info@copycare.dk
www.copycare.dk
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Den 2. april i år tog 
Ørbæk-firmaet sit 
nyindrettede domicil 
på Industrivej i brug. 
Virksomheden, hvis 
særkende er kvalitet 
og godt håndværk, 
står med det ny do-
micils opdaterede 
faciliteter ekstra godt 
rustet til fremtidens 
udfordringer  

Med sine 15 ansatte er Tøm-
rerfirmaet Keld Hermann en 
solidt funderet lokal virksom-
hed. »Siden 2003 har jeg været 
indehaver af firmaet, der løser 

alt indenfor tømrer/snedker fa-
gene«, fortæller tømrermester 
Keld Hermann. »Vi betjener 
en bredt sammensat kreds af 
private, virksomheds- og land-
brugskunder plus en række 
skoler og institutioner i Nyborg 
Kommune.«

Kvalitet og godt  
håndværk

»Vi udfører alt – lige fra nybyg, 
tilbyg og ombygning til mindre 
tømrer-, snedker- og glas-opga-
ver samt service og reparation. 
Over hele linjen bestræber vi 
os på at levere optimal kvalitet 
baseret på gode råmaterialer 
og godt håndværk uden at rui-
nere vores kunder. Et af vores 
specialer er renovering af beva-
ringsværdige bygninger, hvor 
vi – blandt andet i forbindelse 

med bindingsværk – anvender 
en række af fagets gamle ar-
bejdsmetoder og materialer. Vi 
stiller høje krav til os selv, og 
beskæftiger udelukkende dyg-
tige, bredt orienterede og top-
professionelle medarbejdere.«

sjælen er med i arbejdet

»Mestervinduet fremstilles 
efter individuelle mål. Vi har 
ingen lagerproduktion, så spe-
cielle mål koster ikke ekstra. 
Vi har sjælen med i arbejdet, 
og det er afgørende for os, at vi 
kan stå inde for kvaliteten af 
vores vinduer og døre. Rådgiv-
ning om produkttyper, farver, 
dessiner og vedligeholdelse er 
en stor aktivitet. Alle er vel-
komne til at kontakte os for 
nærmere info.« 

TømrerfirmaeT 
Keld Hermann

Tømrerfirmaet Keld Hermann/Mestervinduet · Industrivej 1 · 5853 Ørbæk · Tlf. 65 33 13 91
www.mestervinduet.dk og www.keldhermann.dk · mail@keldhermann.dk

Tons tunge erfaringer
på de mere lystige steder. 
nemlig i lystbådehavnene.
- Mange lystsejlere er meget 
meget ømme over deres båd, 
og derfor har vi specialiseret 
os i håndtering af de mange 
vidundere, når de skal søsæt-
tes eller hentes på land igen 
til efteråret og derefter trans-
porteres hjem til ejeren eller 
på bådhotel. 
Men det er ikke kun på både-
ne at vognmandsfirmaet Erik 
Jørgensen’s Eftf. bruger fløjls-
handskerne. 
Når de  færdige og velbearbej-
dede spær skal hejses op i 44 
meters højde og monteres på 
en nybygning,  foregår det me-
get forsigtigt, præcist og odi-
øst. Lidt anderledes ramlen 
er der, når firmaets godt 100 
containere skifter adresser og 
indhold gennem dagen.  

Døgnet rundt slider de 
dæk på landevejene. 
Kranbilerne, container-
bilerne, de lange blok-
vognstransporter med 
ledsagerbiler og de 
nedbyggede udtrækst-
railere der gør en 50 
fods sejlbåd sejlende 
på motorvejen.  Til 
gengæld står erfarin-
gerne på rad og række,  
godt lagret i hukom-
melsen hos  indehaver-
ne af Erik Jørgensen’s 
Eftf., som også altid er 
parate til at høste nye  
erfaringer

26 kraftige speederpedaler 
og 54 menneskearme  danner 
grundlaget for Vognmands-
forretningen Erik Jørgensen’s 
eftf.  på Lyøvej i Nyborg, hvor 
den ene af de to ejere, 50-årige 
Bjarne Riis, der driver virk-
somheden sammen med Kri-
stian Nielsen, oven i købet har 
trådt sine barnesko siden han 
som otteårig flintrede rundt 
på virksomheden. 
- Og det er lige så spændende 
i dag, som dengang, bedyrer 
han. 
Virksomheden har fra starten 
løst alle mulige transportop-
gaver, og de senere år er ten-
densen også gået mod kranar-
bejde. 
- Vi  har specialiseret os i fragt 
og kranmontering af store be-
tonelementer, spær og stål-
konstruktioner til større byg-
gerier, fortæller han og røber 
at kranerne også bliver brugt 

Vognmandsforretning Erik Jørgensen’s Eftf.  · Lyøvej 11 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 25 52 · erikjoergensen@mail.dk
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Glæd både direktøren, 

økono michefen og med -

arbejderne med et konferece-

ophold hos Sinatur. De lyse 

møde lokaler med moderne 

faciliteter og udsigten til den 

smukke natur giver grobund 

for masser af energi og nye 

ideer, som fortsætter længe 

efter, at du er kommet hjem, 

hvor inspira tionen vokser 

videre ...

Et ophold, der giver 

inspiration langt 

ind i hverdagen

Østerøvej 121 · 5800 Nyborg · Tlf. 6531 4002 · www.sinatur.dk 

8716_SIN_Storebaelt_ann_Erhverv_185x128.indd   1 02/07/09   12:52:47

ming-pools i forskellige stør-
relser.
– Det er en udfordring til både 
fantasi og projektløsning at 
skabe et »åndehul« i villaha-
ven, siger de to som også an-
lægger den omkringliggende 
have for kunderne, så alt går 
op i en større enhed. 

For mange er det 
uoverskueligt at gå i 
gang med en større 
ombygning, men alle 
bekymringerne og an-
svaret tager Karsten 
Branderup og Lars Rix 
Petersen gerne på 
deres skuldrer

– Vi har overblikket og hol-
der styr på alle processerne, 
fra nedbrydning til det sidste 
malerarbejde er udført, si-
ger Karsten Branderup, som 
sammen med Lars Rix Peter-
sen er de ledende kræfter i 
altmuligt-firmaet BRIXCO.
BRIXCO siger ikke nej, men 
tager udfordringen op, også 
til de mest basale projekter.

– Det er måske fordi vi tænker 
lidt anderledes. Vi har mange 
ideer og synes selv vi er krea-
tive, siger Lars Rix Petersen, 
som gerne deler ud af de man-
ge gode ideer til folk, der går 
med ombygningsdrømme. 

God kvalitet med højt 
humør

– Og så gør det jo heller ikke 
noget, at opgaverne bliver 
udført med både kreativitet, 
smil og lidt humor, tilføjer 
Karsten Branderup og fort-
sætter.
–  Godt humør sætter sig fast 
i godt arbejde – og godt udført 
arbejde skaber godt humør, 
det er en cirkel, som ikke får 
lov at brydes her hos os. 

Afslapning i baghaven

Det sidste nye, de to har lan-
ceret, er etablering af swim-

8	Alt i murerarbejde 

8	Alt i kloakarbejde

8	Entreprenørarbejde, 
 tilbygning m.m.

8	Monteringsarbejde, 
 køkkener m.m.

8	Mandskabsudlejning/
 Underentreprenør

8	Snerydning

Vi har ALT  
– undtagen lukket

Vi holder styr på 
alle processerne

Brixco Aps
Aut. kloakmester

Alleen 2 · 5800 Nyborg 
Mobil 

20 10 06 06 · 40 94 57 76
info@brixco.dk
www.brixco.dk
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BN-Trading / BN-Vinduer
Regstrupvej 31 · 5800 Nyborg 

Tlf. 65 36 20 97 
www.bntrading.dk · www.bnvinduer.dk

info@bntrading.dk

Professionalisme 
i den blandede landhandel

 ERHVERV FYN

I mere end 15 år har han 
været  leverandør af energi-
rigtig varmeproduktion. Lige 
fra gammeldags brænde over 
træpiller, briketter og gas. Alt 
sammen i både store og små 
mængder. 
- Jeg kan næsten garantere, 
at jeg er den billigste på det 
fynske marked med gas, siger 
han ikke uden stolthed.  Han 
sætter nemlig en ære i at le-
vere den bedste kvalitet til 
den laveste pris. Han elsker 
udfordringerne i at handle 
og han elsker at konkurrere 
på priserne. Nu vil han satse 
på at levere gas direkte ud til 
kunderne.

- Det skal være næsten som i 
gamle dage, hvor man ringede 
og bestilte, og så kom budet 
med varerne, siger han og me-
ner at både private fru Jensen  

og restauratør Jensen begge 
har behov for en direkte leve-
ring til døren.  
Gennem de mange års er-
faring har Bernt oparbejdet 
et stort netværk rundt om i  
Europa, og da der bød sig et 
samarbejde med et par vindu-
esfabrikker, slog han til.
Det passede nemlig lige ind i 
sønnen Brians kram, og end-
nu et produkt blev tilført fir-
maet, som efterhånden havde 
udviklet sig til en moderne og 
professionel blandet landhan-
del. 

Vinduer, døre og træhuse er 
nogle af de sidste tiltag, og 
Brian Nielsen mestrer den 
del af virksomheden med stor 
omhu. Faktisk så effektivt og 
professionelt, at kunderne hel-
lere end gerne lægger et godt 
ord ind for ham.

Bernt Nielsen ved hvad han har med at gøre, 
når det drejer sig om brændsel. 

- Jeg har købt vinduer af Bri-
an Nielsen til en af mine ud-
lejningsejendomme, fortæller 
Jesper Trampedach, som net-
op er blevet færdig med ejen-
dommen på hjørnet af Vester-
gade og Christianslundsvej. 

- Jeg fik anbefalet Brian Niel-
sen af en kollega, og her i Ny-
borg er  »mund til mund« me-
toden fremherskende. Jeg har 
fået en rigtig god behandling. 
Tingene er leveret til tiden og 

til den rigtige pris. Alle af-
taler er opfyldt til punkt og 
prikke, understreger Jesper 
Trampedach. 
Brian Nielsen har arvet han-
delsgenerne fra sin far.

Alle firmaets aktiviteter er nu 
samlet hjemme på Korshøjgård 
på Regstrupvej 31 i Aunslev, 
hvor der er masser af plads til at 
lave en butik. Så i løbet af året 
vil der helt sikkert blive tilført 
endnu flere forskellige produk-
ter i landhandlen, oplyser Bernt 
og Brian, som ikke vil røbe hvil-
ke produkter, der står for skud, 
men butikken er klar inden for 
et par uger. 

FØR

EFTER



Det er nok lidt vold-
somt, men ikke desto 
mindre er det hvad 
claus Griffiths Højlund 
gør hver eneste dag. 

– Det er effektivt, og resulta-
tet ses omgående, fortæller 
Claus med et stort smil. Han 
er nemlig ekspert i at sand-
blæse facader med genstridig 
plastmaling. Teknikken og 
erfaringen har han fra års ar-
bejde fra skibsværft, borerig-
ger og Øresundsbroen, hvor 
han hovedsaglig beskæftigede 
sig med sandblæsning af stål-
konstruktioner og efterfølgen-
de malearbejde. Teknikken 
er udvidet til også at omfatte 
husfacader, betongulve og lof-
ter, som trænger til en større 
renovering. 
– Jeg har været selvstændig 
med Sandblæsningsfirmaet 
Højlund i næsten tre år, efter 
at min tidligere mester valg-

te at gå på pension, oplyser 
Claus, som overtog alt grejet 
og videreførte virksomheden.
– Jeg kommer overalt og jeg 
påtager mig et væld af for-
skelligartede opgaver, ja, selv 
ældre bevaringsværdige me-
talhavemøbler bliver som nye 
efter en gang sandstorm og 
efterfølgende maling, oply-
ser han og viser en veludsty-
ret  firmabil frem, hvor intet 
mangler til de mange forskel-
lige opgaver. 

Sandblæsning af:

n Husfacader

n Garager og industrifacader

n Betongulve og lofter

n Både og Biler

n Alle former for 
 stålkonstruktioner og 
 efterfølgende maling

Blæs det hele et stykke
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sandblæsningsfirmaet 
Højlund sandblæsning
Åkærvej 15 · Aunslev
5800 Nyborg
Mobil 51 76 81 75
www.hoejlundsandblaes.dk
h.oj.lund@hotmail.com

Den femarmeDe BlæKSpruTTe
Koordination, planlægning og disciplin i logistikken gør det muligt 

for vognmand palle matthiesen at spille på flere strenge i 
ullerslev Vognmandsforretning. – Det drejer sig om at overskue 

opgaverne og lave aftaler, som man er sikker på at kunne 
holde, siger palle matthiesen som konstant har alle hjul 

i gang. Bilerne er i bevægelse døgnet rundt 
og chaufførerne kører på skiftehold.

ullerslev Vognmandsforretning Aps · skovvej 4 · 5540 ullerslev . Tlf. 65 35 10 96 · matthiesen@mail.dk

Og opgaverne er mange, 
lige fra udlejning af 

containere, salg af og kørsel 
med sten og grus eller 

granitskærver, 
og så er palle matthiesen også 
ekspert i dyretransport med alt 

hvad det indebærer af 
ekspertise og viden. 

salg af grus, 
perlesten og 
granitskær-
ver til pri-
vate. sted: 
solholm 1 
(overfor 
ullerslev 
Genbrugssta-
tion).

Transport

udlejning af 
containere

Dyretransport

Alle graveopgaver 
udføres professionelt 
af Kim Boye samsøe

tlf. 21 44 06 07
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Med udgangspunkt i 
direktør Johnny Jen-
sens geniale opfindelse 
Powerstop markerer 
den innovative Kerte-
minde-virksomhed sig 
med unikke produkter 
indenfor tyverisikring 
og nødkaldeanlæg

»Inspirationen til opfindelsen 
af produktet PowerStop opstod 
i 2005. Her fik min daværende 
svogers virksomhed stjålet ikke 
mindre end 14 fladskærme 
hele to gange i løbet af kun to 
uger. På den baggrund blev jeg 
spurgt, om jeg dog ikke kunne 
opfinde et eller andet, der kunne 
forhindre situationen i at gen-
tage sig, og dét kunne jeg«, smi-
ler opfinder og direktør Johnny 
Jensen. 

Effektiv og energivenlig 
døgnsikring 

»Med installationen af Power-
Stop sikrer man, at elektronisk 
udstyr ikke virker, hvis det fjer-
nes fra det netværk, hvor det er 
installeret. Alt elektronisk grej 
kan tilkobles – fra computere, 
fladskærme og projektorer til 

specialiseret produktionsud-
styr. Systemet virker ved, at det 
elektroniske udstyrs standard-
strømledning udskiftes med 
PowerStops specielle strømled-
ning, som indeholder en chipko-
de. Et centralt sted i bygningen 
- typisk i forbindelse med el-tav-
len - placeres en elkode, som sen-
der et signal til strømledningen. 
Modtager PowerStops specielle 
strømledning ikke dette signal, 
kan udstyret ikke tænde, og 
dermed bliver det uinteressant 
at stjæle og videresælge. 

Som bruger mærker man intet 
til det effektive system, der vir-
ker døgnet rundt. Udover intel-
ligent sikring byder PowerStop 
på en virkningsfuld indbygget 
funktion til energibesparelse. 
Systemet er økonomisk – både 
når det gælder anskaffelse, drift 
og eventuel senere udvidelse. Et 
PowerStop-produkt til bærbare 
pc’er lige på trapperne. Enhe-
den er færdigudviklet og ventes 
i handlen i løbet af foråret 2010. 
I Danmark forhandles samtlige 
produkter fra Power Secure via 
SOLAR-kæden.«    

Professionelt  
netværkssamarbejde

»Lige fra ide-plan til produk-
tion har Power Secure haft god 

kontakt til det helt rigtige pro-
fessionelle netværk«, beretter 
Johnny Jensen. »PowerStop 
er udviklet i samarbejde med 
Teknologisk Institut i Århus. 
For produktionen står BB Elec-
tronics, og for software-udvik-
lingen står Data Respons. Alle 
vores samarbejdspartnere er 
blandt Skandinaviens førende 
på deres respektive specialom-
råder.« 

Erfarne erhvervsfolk og 
international udvidelse 

Det første år kørte Power 
Secure som soloprojekt for 
Johnny Jensen og Claus Jo-
hansen, som er medudvikler af 
PowerStop-produktets hard-
ware. I dag beskæftiger den 
dynamiske virksomhed fem 
medarbejdere, og bestyrelsen 
tegnes af dygtige og erfarne 
erhvervsfolk. Formand Per 
Buch er direktør for Mac Ba-
ren. Bestyrelsesmedlem Ken-
neth Eskildsen kan trække på 
en solid baggrund i VESTAS 
og GIVESCO, og bestyrelses-
medlem Jesper Haugaard, der 
er tidligere administrerende 
direktør for BRAVIDA Dan-
mark, er direktør i driftssel-
skabet. Netop nu udvider Po-
wer Secure internationalt, idet 
virksomheden er i fuld gang 

med opstarten af en østrigsk 
filial i Wien. 

Personlig tryghed med 
caresecure

Care Secure er et nyudviklet 
program til mobiltelefoner, 
som lanceres i samarbejde 
med A2I Systems i Odense. 
Via CareSecure alarmeres fa-
milie, naboer eller plejeperso-
nale, når brugeren har behov 
for hjælp – f.eks. ved sygdom, 
ulykker, overfald eller ind-
brud. Softwaren downloades 
fra en hjemmeside og opsættes 
efter behov. CareSecure, der 
udsender et tydeligt lokalise-
ringssignal, kombinerer mo-
biltelefon, personlig alarm og 
nødkald. Det ny metaprodukt 
appellerer bredt – såvel til pri-
vate kunder som til plejesekto-
ren generelt. CareSecure er i 
handlen fra september 2009. 

Power secure

Power secure
Grønlandsgade 3
5300 Kerteminde
Tlf. 63 32 80 81

info@powersecure.dk
www.powersecure.dk
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tigt og prisbilligt. Vi slipper for 
at sende en tekniker ud til et 
relativt let løselig opgave, og 
kunden får løst sit aktuelle it-
problem her og nu.« 

Øget opmærksomhed på 
produkterne

»Gennem CBC-kædens blad 
IT-Fokus, der udsendes til vo-
res mange små og mellemstore 
virksomhedskunder, får folk 
konstant opdateret info om 
vores knivskarpe tilbud. Hvad 
det redaktionelle indhold an-
går, er IT-Fokus specifikt mål-
rettet erhvervslivet. De fore-
løbige tilbagemeldinger siger, 
at folk er glade for at modtage 
bladet, der samtidigt øger den 
positive opmærksomhed på vo-
res produkter«, slutter indeha-
ver Thøger Juncher. »Vores kunder vil blandt an-

det mærke den øgede fokus 
på service ved, at vi nu kan 
tilbyde ugentlige eller måned-
lige virksomhedsbesøg, hvor 
vi gennemgår og opdaterer be-
redskab, kontrol og sikkerhed 
med hensyn til håndtering af 

data over en bred kam«, beret-
ter indehaver Thøger Juncher.

Hurtig og prisbillig  
problemløsning

»Et nyt initiativ er ONLINE 
SERVICE-SUPPORT. Heri-
gennem får vores kunder en 

helt ny mulighed for på fjer-
supportbasis at få løst en ræk-
ke mindre problemer. Det kan 
for eksempel være problemer 
omkring netværk, åbning af fi-
ler, printerindstillinger og me-
get andet. Ofte forekommende 
problemer som disse løses hur-

Fokus på service

Fyns Data service Aps
ullerslevcentret 12

Tlf. 65 35 35 36
www.fynsdata.dk
mail@fynsdata.dk

Fyns Data service, der siden 1993 har markeret sig som en førende 
leverandør af rådgivning, salg og servicering af edb-løsninger til 
privatkunder, institutioner samt små og mellemstore virksomheder, 
fortsætter med øget fokus på service og personlig betjening  

Standard PC
Intel Dual Core 
E5300 2.6Ghz 
2GB RAM
320 GB Harddisk
GeForce 9500GT 512MB Passive
DVD-Brænder
Uden styresystem 

Kr. 2.559,-

Office Line
Intel Core 2 Duo E7300 FSB1066 
Med Arctic Alpine køler
2GB RAM
320 GB Harddisk
GeForce 9500GT 512MB Passive
Logitech tastatur+mus
Card Reader 54 in 1
Uden styresystem

Kr. 3.199,-

MSI Wind U100
Bliv mobil med en lille 10”

10,2” Skærm
Intel Atom 1,6Ghz
160GB Harddisk

2GB RAM 
Inkl. Taske.

Windows XP

Kr. 2.559,-

Startsæt fra MSI
54G Trådløs router 
+ USB modtaget 

Kr. 239,-

Vælg selv hvilket styresystem
 XP Home  679,-
 XP Pro  1.143,-
 VISTA Home Pre.  799,-
 VISTA Ultimate  1.319,-
 VISTA Business  959,-

 Ved køb af VISTA vil der være 
 mulighed for opdatering til Windows 7

DCP-770CW
Farve alt-i-én – køreklar til trådløst netværk

Vejl. pris excl. moms kr. 1239,-

PT-2480
Labelmaskine til håndværkerbrug

Vejl. pris excl. moms kr. 999,-

www.brother.dk

HL-2150N
Lynhurtige print – køreklar til netværk

Vejl. pris excl. moms kr. 1039,-

QL-1050/1050N
Lynhurtig etiketprinter til PC

QL-1050 – Vejl. pris excl. moms kr. 1499,-
QL-1050N – Vejl. pris excl. moms kr. 2999,-

10/100 BASE-TX netværksløsning
QL-1050N leveres med PS-9000 eksternt netkort. Ved 
at anvende denne netværksløsning kan etiketprinteren 
placeres væk fra en PC. Samtidig giver det mulighed 
for at dele etiketprinteren mellem mange brugere, som 
har P-touch Editor label design softwaren installeret på 
deres computer.

Forhandler:

Ullerslevcentret 12 - 5540 Ullerslev - www.fynsdata.dk

Tro det eller ej – men selv en Brother lasermodel kan få funk-
tionssvigt. Og er du afhængig af din maskine i det daglige, 
kan det være til stor gene at skulle undvære den, mens den 
er til reparation. Derfor har vi introduceret ”on-site SWAP 
service”, som i korte træk går ud på, at vi ombytter produktet, 
hvis uheldet skulle være ude. På den måde slipper du for at 
skulle sende maskinen til reparation og vente på, at den er 
færdig – og du er hurtigt klar til at genoptage dine opgaver.

On-site SWAP service
– ekstra sikkerhed til det travle kontor 

DCP-9040CN
Professionel farvelaser alt-i-én 

– køreklar til netværk

Ny vejl. pris excl. moms kr. 4099,-
Spar kr. 700,-

HL-4050CDN
Med automatisk dobbeltsidet udskrift

Vejl. pris excl. moms kr. 3999,-

Inkl. 3 års 
SWAP aftale
Værdi 1599,-

Inkl. 3 års 

SWAP aftale

Værdi 1599,-
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Brother DCP-165c
Alt i en printer/scanner/kopi.

Farveprint, 
4 blækpatroner, sikre 
en fornuftig økonomi 

Kr. 439,-

DCP-770CW
Farve alt-i-én – køreklar til trådløst netværk
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Østfyns største udvalg af it-udstyr, blæk, toner, kabler m.m.
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På entreprenørom-
rådet spænder det 
alsidige østfynske 
bygge- og anlægsfir-
mas indsatsområder 
fra jord, kloak og 
beton til planering, 
fliselægning og andre 
belægningsopgaver. 
Intet er for småt, og 
kun meget lidt er for 
stort

Udover entreprenøropgaver-
ne løser SL Byg en række 
murer og tømreropgaver. 
»I princippet kan firmaet 
klare alt«, fortæller indeha-
ver Steen Lind Borgquist. 

»Et grundelement i SL Bygs 
måde at drive forretning 
på er nemlig, at intet er for 
småt, og kun meget lidt er for 
stort. Omkring løsningen af 
specielt krævende eller store 
arbejdsopgaver, kan firmaet 
trække på en kreds af dygti-
ge faste samarbejdspartnere 
i alle håndværksfag. SL Byg 
spænder lige fra nybyg over 
ombygning og renovering til 
nedrivning.« 

Topkvalitet og god  
service

»På maskinfronten råder SL 
Byg over en 4½ tons minigra-
ver samt en lastbil med con-
tainerhejs. Derudover består 
maskinparken af en Hydre-
ma rendegraver samt diverse 
pladevibratorer m.m. Ved 
større arbejder lejer SL Byg 

sig frem til det nødvendige 
grej alt afhængig af den en-
kelte opgaves karakter. Den 
røde tråd hedder klare afta-
ler og topkvalitet gennem alle 
opgaveforløbets faser. SL Byg 
er funderet på god service til 
hele kundekredsen, der type-
mæssigt spænder fra privat-
kunder over virksomheder og 
boligforeninger til diverse of-
fentlige institutioner. Kvali-
tet og kompetence er nøgleor-
dene, og alle interesserede er 
velkomne til at kontakte os 
for et uforbindende tilbud.«

sL Byg  

sL Byg 
ved steen Lind Borgquist
svendborgvej 41
5853 Ørbæk
Tlf. 24 65 60 70
slbyg@hotmail.com
www.slbyg.dk
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Ørbæk Trælast og Byggecenter
Nyborgvej 11 · 5853 Ørbæk · Tlf. 6533 1880 · www.stark.dk

Danmarks billigste glasserede tag 
GIGANT RoMERFALS TAGSTEN med 30 års garanti 
Pris pr. m2. kr. 112,99 (incl. moms) Leveret uaflæsset 

(Tilbuddet gælder i august, september, oktober)
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colorama betyder kvalitet 
fra gulv til loft  
siden forretningens 
start er medarbejder-
tallet mere end for-
doblet. ud over inde-
haveren tæller den 
østfynske gulv-, ma-
ling- og gardinspecia-
list fem montører, en 
konduktør og opmåler, 
en butiksansat samt 
en deltids kontormed-
arbejder 

»Indenfor tæpper og gulvbelæg-
ning fører vi stort set alt, hvad 
hjertet begærer – træ, vinyl og 
linoleum«, fortæller Coloramas 
indehaver Hans-Christian 
Nielsen. »På trægulvsområdet 
er vores primære leverandør 
Tarkett, som er blandt Europas 
førende. Vi kan tilbyde alle træ-
sorter – både i lamel og planke-
gulve. Mange trægulve lægges 
direkte på eksisterende gulve, 
og det giver minimal arbejdstid 
og derfor lave omkostninger og 
små gener for kunden. Vores 
store udvalg af vinylgulve til 
bolig og erhverv er ligeledes 
fra Tarkett. I tæppeafdelingen 
er det Ege, der sætter dagsor-
denen med smukke indeklima-
mærkede danske kvalitetspro-
dukter i alle størrelser, længder 
og typer«.

Veluddannet og  
certificeret 

»Coloramas 5 professionelle 
gulvlæggere står sammen med 
konduktøren for tilbudsgiv-
ning, opmåling og montering 
over hele Fyn. Colorama er 
medlem af brancheorganisatio-
nen GVK og herigennem opret-
holder vi blandt andet et højt 
uddannelsesniveau. Omkring 
erhvervsbyggeri kræves der i 
dag certificerede medarbejdere, 
idet man her ofte arbejder med 
tæppelægning på arealer af 
flere hundrede m2’s størrelse. 
Det kræver høj præcision, og 
det kan vi præstere. Coloramas 
montører deltager løbende i di-
verse efteruddannelseskurser. 
Derudover udsteder og kon-
trollerer GVK medarbejdernes 
vådrumscertifikater og svejse 
ditto, hvis fornyelse skal god-
kendes hvert fjerde år.«

Godt indeklima med Lady 
og Demidekk

»I Coloramas store afdeling 
for maling, træbeskyttelse og 
lakker hedder det gennemgå-
ende brand Jotun. De kendte 
og populære serier Lady og 
Demidekk er at finde blandt 
danskernes foretrukne høj-
kvalitetsprodukter - både til 
inden- og udendørs brug. I Co-
lorama sælger vi udelukkende 

kvalitetsprodukter – fra gulv 
til loft, og i samtlige varekate-
gorier lægger vi stor vægt på at 
oplyse vores kunder om korrekt 
omgang med produkter, der 
har indvirkning på miljø- og 
indeklima.«

Masser af spændende 
nyheder

»Tapetområdet er netop nu i 
hastig vækst. Folk har virke-
lig fået øjnene op for den store 
spændvidde og de smukke ind-
retningsmuligheder, der ligger 
i denne produktkategori. Co-
loramas primære brands ECO 
og BORÅS, der begge er af den 
meget monteringsvenlige easy-
up type, signalerer eksklusiv 
og trendy boligindretning. 
Sidst men ikke mindst byder 
vores store gardinafdeling på 
et særdeles bredspektret pro-
gram«, afrunder Hans-Christi-
an Nielsen. »Vi kan præsentere 
en masse spændende nyheder 
i alle former, mønstre og for-
mater. Colorama er leverings-
dygtig til alle boligens rum og 
spænder fra Pagunettes mo-
derne gardinstoffer til Fabers 
avancerede solafskærmning. 
Kig ind i Colorama og bliv in-
spireret til efterårssæsonens 
boligindretning.« 

colorama
Vestergade 33 c

5800 Nyborg
Tlf. 65 31 51 11

Mobil: 24 23 59 12
www.colorama.dk

nyborg@colorama.dk
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Kun det bedste er 
godt nok. Mahogni. In-
tet andet, intet bedre. 
skøtt’s Bygningssne-
dekeri  har valgt det 
helt sikre og det bed-
ste af det bedste. Alt 
hvad virksomheden 
producerer af døre og 
vinduer, producerer de 
i mahogni

Skøtts Bygningssnedkeri A/S  
bliv startet i 1964 af Kaj Skøtt. 
I dag er det anden generation 
Søren Skøtt, der driver virk-
somheden efter sin far. Virk-

somheden har i dag 12 erfarne 
ansatte,hvoraf de 2 laver alm. 
tømrerarbejde.
- Vi har ingen værkfører eller 
mellemledere. Her arbejder vi i 
selvstyrende grupper, hvor alle 
har medansvar for både dem 
selv og det færdige resultat.
Det giver en ekstrem rolig og 
behagelig arbejdsdag, hvor 
opgaverne, medarbejderne og 
virksomheden vokser sammen 
i løsningen af en opgave,  for-
tæller Søren, der uden at behø-
ve at bekymre sig for driften, 
roligt kan tage på kundebesøg 
om dagen. 

Træsort i topklassen

Skøtt’s Bygningssnedekeri har 
stor respekt og kæler for den 

unikke træsort,  som de har 
brugt alle årene til produktion 
af vinduer og yderdøre.
- Mahogni holder længe. Det 
er reelt træ uden knaster og 
meget velegnet til vinduer og 
yderdøre.
- Og så har vi intet på lager. Vi 
udvælger træet til hver enkelt 
opgave.

skæve vinkler og buer

- Vi kan lave vinduer i alle 
mål, lige fra de syv forskellige i 
et gammelt bindingsværkshus 
til de store og buede på et stort 
gods. Alle vinduer bliver lavet 
efter deres helt egne specielle 
mål, så de passer perfekt ind, 
ligegyldig hvor, hvordan eller 
hvilken facon  det oprindelige 

vindue har, oplyser indehaver 
Søren Skøtt.

Konkurrencedygtige 
priser

- Det gode ved det, er dog, at 
vi kan producere mahogni-
vinduer og døre til ca. samme 
pris, som andre tager for malet 
fyrretræ, og grunden er egent-
lig enkel. Folk handler direkte 
med os på fabrikken og sparer 
mellemleddet, siger han og op-
lyser at virksomheden selvføl-
gelig også kan levere malede 
mahognivinduer, hvis kunden 
ønsker det. 

sKØTT’s VINDuER = KVALITET

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

Agentur  
Vi formidler sommer-
husud lejning i ind- 
og udland, dansk 
kroferie samt 
pak keture for ud-
valgte færge- og 
bus selskaber. 
Kontakt os og 
hør nærmere. 

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

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

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

Nyborg Rejser modtog som en af de første indenfor persontransport i oktober 1994 et ISo-9001 certifikat 
som bevis på vores internationale kvalitetsniveau. Det sikrer dig en ensartet og altid opdateret kvalitet. Vi 
arbejder altid efter kvalitetsparametrene sikkerhed, tillid og troværdighed.

Nyborg Rejser er et dansk rejsebureau med et bredt udvalg af rejser, ferier, weekendophold, transport og 
agentur for private og virksomheder. Lad os hjælpe dig på vej med dit næste arrangement.

www.nyborg-rejser.dk

Nyborg Rejser A/S · Adelgade 3
5800  Nyborg

Tlf. 65 31 13 69
nyborg@nyborg-rejser.dk

www.nyborg-rejser.dk

skøtt’s 
Bygningssnedkeri A/s

Ellestedvej 24
5853 Ørbæk

 Tlf. 65 98 14 86

www.skott-vinduer.dk

udstilling altid åbnet
Tirsdag og torsdag 

fra kl. 16.00 til 18.00
eller efter aftale
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Nyborg ErhvervsRevision Aps 
– Østfyns lokale revisor  

Fuld fart på handelen med 
brugte biler

NER er en aktiv del af 
det lokale netværk. 
Virksomheden kan 
mønstre et veluddan-
net og erfarent team 
på fire revisorer og en 
voksenlærling/elev. 
Alle ansatte har gen-
nemgået eller er i gang 
med uddannelsen til 
registreret revisor 

»Nyborg ErhvervsRevision 
ApS er et lokalt baseret revisi-
onskontor, der dækker hele det 
østfynske forretningsliv«, for-
tæller indehaver Henrik K. An-
dreasen. »Vi er meget fleksible 

Hos Bilboel er ingen i 
tvivl om, at en positiv 
effekt af finanskrisen 
er, at brugte vare- og 
personbiler til for-
nuftige priser igen er 
kommet i fokus. Med 
ansættelsen af Jens 
Larsen som sælger og 
altmuligmand er med-
arbejderstaben oppe 
på tre  

»Bilboel har et af landsdelens 
største udvalg af nyere brugte 
person- og varebiler«, fortæl-
ler Aage Boel. »Bilboel har 
altid et bredt udvalg af alle 

med hensyn til at imødekomme 
kundekredsens ønsker. I sam-
råd med os kan den enkelte er-
hvervskunde vælge at aflægge 
årsregnskab, når det passer ind 
i virksomhedens forretnings-
rytme. For os har de »skæve« 
regnskabsår den fordel, at ar-
bejdsbyrden fordeles jævnt over 
hele året og kapaciteten øges.«    

Webfinance – et suverænt 
regnskabsprogram

»Mange af vores kunder bruger 
regnskabsprogrammet Webfi-
nance, og det er da også et su-
verænt internetbaseret stykke 
software«, siger Henrik K. 
Andreasen entusiastisk. »Pro-
grammet fås i abonnement for 
kun 249 kr. om måneden. Pri-
sen inkluderer daglig backup 
og EDB hotline samt løbende 

vogntyper, og når det gælder 
varebiler, har vi det hele - alu-
kasser, lifte, kran, lad- og kø-
levogne. I gennemsnit har vi 
omkring 70 biler på lager med 
forbehold for sæsonmæssige 
udsving. Her i august tilby-
der vi cirka 40-50 varevogne 
og 20-25 personbiler, og de 
repræsenterer et bredt udvalg 
af alle mærker i prisklasser 
fra 50 – 500.000 kr.«  

Et attraktivt tilbud

»Et godt eksempel på et at-
traktivt varevognstilbud er en 
kassevogn af mærket IVECO 
50 C18, som vi sælger for kun 
219.000 kr. Bilen, der er et 
år gammel, har kørt 12.000 
km. Den er komplet opbyg-
get til montørvogn og kostede 
350.000 kr. som ny. Bilboel 

udvikling og opdatering. Web-
finance er et fuldt udviklet 
finansprogram med kasserap-
port, finans-, fakturerings-, 
debitor- og kreditorstyring m.v. 
samt et nyudviklet elektronisk 
faktureringsmodul til handel 
med offentlige virksomheder 
af enhver slags. Internetop-
koblingen gør, at vi her fra re-
visionskontoret har adgang til 
nøjagtigt de samme oplysnin-
ger som kunden. Vi kan være 
online samtidigt og kan dermed 
udveksle data direkte med kun-
den, ligesom vores justeringer 
til årsrapporten automatisk er 
med i dennes bogholderi. Med 
Webfinance får kunden et pris-
billigt, sikkert, gennemprøvet 
og logisk opbygget program, der 
taler samme sprog som revisi-
onsfirmaets.« 

har adskillige lige så gode til-
bud i samme fine klasse. Både 
i erhvervs- og privatkunde-
sammenhæng tilbyder vi flek-
sible og individuelt tilpassede 
finansieringsordninger.« 

offentligt tilgængelig 
vaskehal

»Bilboels primære styrke er 
vores kæmpe udvalg af bi-
ler i alle prisklasser, typer 
og mærker. Folk får rigtigt 
mange valgmuligheder, og 
har vi ikke den helt rigtige bil 
på lager, skaffer vi den hur-
tigst muligt. Endelig byder vi 
på en moderne vaskehal med 
kapacitet til såvel person som 
varebiler. Hallen er offentligt 
tilgængelig og er åben hver 
dag fra kl. 7-22. Kig ind og få 
et godt tilbud.«

Nyborg ErhvervsRevision Aps · Kirkegade 1 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 58 48 
www.ner.dk · ner@ner.dk

Bilboel · Nyborgvej 27A · 5853 Ørbæk · Tlf. 65 33 19 86 · info@bilboel.dk · www.bilboel.dk
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Invester i dine med-
arbejdere - det betaler 
sig. AoF har stor er-
faring med skrædder-
syede uddannelsesfor-
løb i samarbejde med 
virksomheder
Rotationsprojekter og FVU-
undervisning er gode eksem-
pler og gennem det seneste år 
er der i samarbejde med 3F og 
Syddansk Erhvervsskole gen-
nemført individuel kompeten-
cevurdering i en lang række 
virksomheder. 

Individuel kompetence-
vurdering (IKV)

»Mange virksomheders med-
arbejdere indenfor f.eks. in-
dustriområdet er ufaglærte, 
og har derfor ingen eller kun 
sparsom uddannelse/efterud-
dannelse, og det er ikke godt 
set i lyset af, at virksomheder-

ne i højere og højere grad har 
behov for kvalificeret arbejds-
kraft!«
Det er derfor af stor betydning 
at motivere såvel virksomhe-
der som medarbejdere til kon-
tinuerlig efteruddannelse, for 
på denne måde dels at sikre 
virksomhederne kvalificeret 
arbejdskraft, dels at sikre de 
ansatte de kvalifikationer, som 
virksomhederne efterspørger«, 
fastslår skoleleder Gitte Over-
gaard.

IKV kortlægger altså de enkel-
te medarbejderes kompetencer, 
således der efterfølgende kan 
iværksættes relevant efterud-
dannelse, det være sig faglige 
forløb i AMU-regi eller almen 
opkvalificering i form af FVU-
undervisning: dansk, matema-
tik, engelsk eller IT.

Forberedende Voksen-
undervisning (FVu)

På AOF ØSTFYN tilbydes til-

lige undervisning i Kompen-
serende Specialundervisning 
og Forberedende Voksen Un-
dervisning. Undervisningen er 
målrettet personer, der ønsker 
at blive bedre til dansk eller 
som måske har problemer med 
at læse og skrive. 
»I forbindelse med Det Østfyn-
ske Netværk, et rotationspro-
jekt med base i Nyborg, var 
eksempelvis ansatte fra Kom-
muneKemi på kursus. Der 
er også eksempler på kurser 
afholdt for medarbejdere på 
nathold og kurser gennemført 
på virksomhederne« fortæller 
Gitte Overgaard og påpeger, 
»at det er altid virksomhedens 
behov, der ligger til grund for 
tilrettelæggelsen«.

EDB- og  
sprogundervisning

Nye arbejdsfunktioner stiller 
stadigt større krav til den en-
kelte medarbejder. Indførelsen 
af IT i virksomheder på mange 

niveauer er et eksempel. Et an-
det er ekspansion og samhan-
del ud over landegrænserne. 
Nye markeder, nye samar-
bejdspartnere, nye sprog, nye 
kulturer fordrer ny viden.
AOF kan lave skræddersyede 
forløb indenfor både sprog/ kul-
turundervisning og IT.

AOF ØSTFYNS kursuscenter 
ligger naturskønt tæt ved fjord 
og golfbaner. Gitte Overgaard op-
fordrer til at kontakte hende for 
yderligere oplysninger og en ufor-
pligtende snak om muligheder. 

– mere end en aftensskole
Tlf. 65 31 72 77

aof@aof-oestfyn.dk
aof-oestfyn.dk 

Tømrermester

Jacob Kalmar Rasmussen
Tlf. 20 26 69 21
jacobkalmar@mail.dk

Kløvervej 4 · 5853 Ørbæk

Kalmar apS

Alt tømrer- og snedkerArbejde udføres

Skadedyrservice

Tlf. 26 68 88 61

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

Markiser
Persienner

Rullegardiner
Plisségardiner
Lamelgardiner

Solafskærmning
Glarmesterve j  14
5700 Svendborg

Solafskærmning
Glarmesterve j  14
5700 Svendborg

kval i te tsprodukter :
Salg til erhverv og privat

Salg til erhverv og privat
Kvalitetsprodukter 
indenfor markiser, persienner, rullegardiner, 
plisségardiner og lamelgardiner

                                   Tlf. 22 91 30 44 · 62 21 30 45

Teamtræning og Ledertræning
..når samarbejde og kommunikation skal have værdi

Svendborgvej 45, 5600 Faaborg

Target People A/S

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

+45 62 61 18 62

mail@target-people.dk

tp_annonce90x64.qxd  12-01-2009  16:59  Side 1
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FLT – for tryghed i 
hverdagen

onssammenhæng. Omgivel-
seskontrol er ensbetydende 
med nem styring af en lang 
række boligfunktioner via 
remote. Anlæggene kan styre 
alt fra døre og vinduer over 
lys og gardiner til alle former 
for telefon, radio og tv-anlæg. 
Vores primære brand GEWA 
er udstyret med en avanceret 
remote, hvorfra alle en boligs 
funktioner kan beherskes 
med blot én kontakt. Dét er 
med til at give brugeren en 
høj grad af tryghed i hverda-
gen. Alle interesserede er vel-
komne til at kontakte os for 
mere info. Man kan møde os 
på HIT Messen på Hotel Ny-
borg Strand. Her vil vi kunne 
træffes i stand A1 tirsdag d. 
15. september fra 10-17 og 
onsdag d. 16. mellem 9 og 
16.«

FLT Alarmer Aps er 
specialiseret indenfor 
avancerede alarmløs-
ninger, videoovervåg-
ning, omgivelseskon-
trol og kaldeanlæg til 
handicappede samt 
nyudvikling af en 
lang række hybridkon-
struktioner af tryg-
hedsfremmende art   

»Indenfor tyverisikring tilby-
der vi to typer anlæg – nemlig 
ledningsbaserede og trådlø-
se«, fortæller direktør Flem-
ming Larsen. »Begge typer 
kan efter behov udstyres med 
et variabelt antal følere, lige-
som kunden frit kan vælge 
mellem vægteralarm og mere 

prisbillige løsninger. FLT har 
også videosystemer på pro-
grammet, som både kan til-
kobles tyverisikringsanlæg 
samt diverse kaldeanlæg og 
systemer til omgivelseskon-
trol. Et af vores specialer er 
firma og institutionsløsninger 
med mange kameraer. Et om-
råde i vækst er adgangskon-
trol – eksempelvis til adskil-
lelse af personale og kunder i 
detailhandelen. Her spænder 
vi fra stand-alone systemer 
til centralbaserede systemer 
til hundredvis af døre.« 

Nem funktionsstyring  
via remote

»Hjælpemidler som kaldean-
læg og omgivelseskontrol er 
store aktiviteter i firmaet«, 
fortsætter Flemming Larsen. 
»Her henvender vi os primært 
til handicappede medborgere 
i eget hjem samt i instituti-

Tryghed, alarm og kommunikaTion
• Tyverialarm

• Videoovervågning

•  Kald til familie, personlig hjælper, hjemmepleje, 
vagtcentral m.m.

•  Specialløsninger til standardanlæg

• Omverdenskontrol

• Elektrisk døråbner

• 0/1-kontakter

• Telefoni

Direktør 
Flemming Larsen, Nyborg Tlf. 40 37 32 51

www.flt.dk

A L A R M E R  A p S

Montør 
Allan S. Larsen

Montør 
Bent Laursen

Montør 
Anker Hildebrandt

FLT Alarmer Aps 
Fjordparken 36 

5800 Nyborg 
Tlf. 40 37 32 51 

fl@flt.dk 
www.flt.dk
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Af uvisse årsager har 
mange mennesker et 
tabuagtigt forhold til 
deres fødder. Der er 
imidlertid ingen fød-
der, der er grimme - de 
bærer rundt på os hele 
livet og trænger ge-
nerelt til mere kærlig 
opmærksomhed, end 
de typisk får 

»Det er dejligt at få lov til at 
hjælpe folk, og som fodplejer 
er jeg leveringsdygtig i op-
timal pleje af hud og negle«, 
fortæller indehaver Susser 
Dyrhave Nielsen. »Jeg har 35 
års erfaring som selvstændig 
her i Ullerslev og behandler 
en stor og på alle måder bredt 

sammensat kundekreds for 
en række meget forskellige 
symptomer – heriblandt hård 
hud, bøjlebehandling for ned-
groede negle og spændinger i 
fødderne. Ud fra den enkelte 
kundes baggrund og sympto-
mernes årsag målrettes vej-
ledning og behandling.« 

Født uden sko

»Er man ikke opmærksom på 
sine fødders generelle sund-
hedstilstand, kan det få al-
vorlige følger i form af spæn-
dinger og kroniske lidelser 

i resten af kroppen. Derfor 
burde jævnlige besøg hos en 
fodplejer være lige så selv-
følgelige som tandeftersyn. 
Mange har behov for en mild 
holdningsbearbejdelse med 
hensyn til valg af fodtøj. Vi er 
ikke født med sko på, og når 
moden dikterer smalle sko, 
opstår der uundgåeligt kon-
flikter med vores naturlige 
måde at gå på.« 

Bestil et fodeftersyn

»Jeg er specialiseret med hen-
syn til at gå videre end blot at 

symptombehandle og ser nær-
mere på de bagvedliggende 
årsager til dårligdommenes 
opståen. En sideaktivitet i kli-
nikken er kraniosakralterapi, 
som jeg med succes benytter i 
forbindelse med løsning af de 
kropslige spændinger, der ofte 
konstateres under behand-
lingen af klientens fødder. 
Grundlæg en god vane – bestil 
tid til et fodeftersyn på telefon 
65 35 17 90. Du vil ikke for-
tryde det…«
Behandling tilbydes også i 
kundens hjem.

Kærlig opmærksomhed til 
fødderne susser · Vestergade 11A · 5540 ullerslev · Tlf. 65 35 17 90

susser@kranio-sakral.dk · www.susser.dk

En skarp dame – med skrappe krav 
til præcision, kvalitet og alsidighed

Hun står for kvalitet, hun leverer kvali-
tet og hun er fokuseret på kvalitet, men 
sine helt egne kvaliteter skilter hun 
ikke sådan med. Selv om hun er beske-
den, røber en samtale med hende en hel 
farvepalet af kvaliteter. Fremsynethed 
ud over alle grænser, arbejdsom, iderig, 
punktlighed, troværdighed, alsidighed 
og stor respekt for kundernes ejendom. 
Alt sammen samlet i den slanke ma-
lerpige, der i 2001 startede som selv-
stændig malermester og hun har nøje 
udvalgt sine malerprodukter. 
- Beck og Jørgensen’s produkter er nem-
lig både SVANE- og Blomstermærket. 

Håndplukket ansatte

- Jeg har nogle fantastiske  medarbej-
dere, som er stolte over at levere et pro-
fessionelt arbejde og er meget alsidige, 
siger hun om sine 9 svende og to lær-
linge. 
Og det hænger sammen med de mange 
alsidige opgaver  Elisabeths  Maler-
firma gennem årene har fået. Malet 
Nyborg Sygehus ude og inde. Hotel 
Nyborg Strand, Danske Bank, Fiona 

Bank, Skoler og institutioner, renove-
ring af køkken /bad for boligforenin-
ger, for ikke at tale om de helt specielle 
opgaver i de historiske kirker Brylle, 
Nyborg og Skårup  og på  Nyborg Slot. 
Desuden opgaver for Nyborg Kommune 
og mange andre.
- Vi maler selvfølgelig også rigtig meget 
for private mennesker her i Nyborg.

Netbutik og  nærbutik 

Elisabeths alsidighed er ingen på-
stand. Det er fakta, for når svendene 
vender hjem fra opgaverne, kaster hun 
sig over endnu et arbejde. Nemlig sin 
malerbutik, hvor hun sælger alt til fa-
get hørende. 
- Jeg har åben fra klokken 15-17, for der 
har kunderne fri . 
Men ikke nok med det. For flere år si-
den etablerede Elisabeth også sin egen 
nethandel. 
- Vi kan blande farver efter folks øn-
sker, hvis de opgiver farvenr. Det hele 
er meget billigere og bliver oven i købet 
leveret direkte på adressen uden om-
kostning. Det er da nemt.

Elisabeth’s Malerfirma A/s · Nymarksvej 99 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 78 47 · e-maler@e-maler.dk · www.e-maler.dk

Hun er sej. Hun er skarp, vedholdende og går 
ikke på kompromis med lette løsninger. Indeha-
veren af Elisabeth’s Malerfirma A/S, Elisabeth 
Waaler er en aktiv og fremsynet malermester, 
og hun ved hvad hun står for. Kvalitet, kvalitet 
og atter kvalitet i alt hvad hun foretager sig. 
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»I Secura tager vi vores kun-
der og deres vidt forskellige 
sikringsbehov meget seriøst«, 
fortæller Kent Løvschall Jør-
gensen. »Tryghed er et vig-
tigt trivselsparameter i dag, 
og et avanceret alarmsystem 
er ikke noget, man bare lige 
klasker op. Ofte er der en 
lang række forskellige for-
sikringskrav, der skal tages 
højde for. I erhvervs- og insti-
tutionssammenhæng afgiver 
vi altid detaljerede tilbud ba-
seret på grundige opmålinger 
på stedet – både når det gæl-
der tyveri- og brandanlæg.«  

Brandsikring til  
virksomheder og  
institutioner

»Et af Securas store specialer 
er avancerede brandsikrings-
systemer målrettet virksom-
heder, skoler, børnehaver og 
andre institutioner. En del 

opgaver på dette område ge-
nereres via licitationer, men 
størsteparten af vores opga-
veportefølje er tilflydt os via 
mund-til-øre-metoden, hvor 
vores kunder har anbefalet 
os til deres kunder og sam-
arbejdspartnere, og det er vi 
både glade for og stolte over. 
Kundekredsen når det me-
ste af landet rundt og tæl-
ler blandt andet Spar Nord 
Odense, Danske Privatho-
spitaler, Olav de Lindes seks 
etages pakhus på Odense 
Havn og Bernstorffsminde 
Efterskole.« 

Verdens bedste  
brandanlæg

»Securas brandanlæg er ube-
tinget verdens bedste ikke 
lukkede system«, beretter 
Christian Skov Nielsen. »Al-
lerede i detekteringsfasen 
kan det kan skelne mellem 

Maksimal tryghed med secura
Da Kent Løvschall Jørgensen og christian skov Nielsen stiftede firmaet, var de flere skridt foran 
udviklingen, og det er de stadig. omkring tyveri- og brandsikring er secura 100% opdateret og på 
forkant med udviklingen indenfor alarmsystemer 
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»tilladt røg« og brand, og det 
er en fordel i mange miljøer. 
For eksempel vil man i indu-
strikøkkener ofte se en eks-
trem røg og dampudvikling 
omkring opvaskeanlæg, og 
det har jo intet med brand 
at gøre. Securas brandanlæg 
kan monteres med 18 forskel-
lige detektortyper alt efter 
kundens behov. Detektorerne 
meddeler sig til omverdenen 
via tone- og blitzsignaler 
kombineret med talevarsling. 
De forskellige varslingsty-
per kan kombineres frit efter 
kundens individuelle ønsker 
og behov. Samtlige detektorer 
tager højde for, at den vigtig-
ste faktor i forbindelse med 
brandsikring hedder tid. Få 
minutter kan betyde alt…« 

God rådgivning giver  
tilfredse kunder

»Secura har stort fokus på 

slutbrugernes behov. Mange 
af vores konkurrenter tilby-
der kun lukkede systemer, 
hvor leverandøren er den ene-
ste, der må levere service og 
reservedele. Hos os får kun-
den et åbent system uden 
bindinger med hensyn til, 
hvem der må varetage ser-
viceringen af anlægget. Det 
er kundens eget valg. Efter 
leverings- og installations-
fasen har folk selv ansvaret 
for deres anlægs daglige drift 
og servicering, og det er en 
meget vigtig pointe for dem 
– ikke mindst når vi taler 
virksomheder, skoler og an-
dre institutioner. Secura yder 
grundig og kompetent rådgiv-
ning om drift og vedligehold. 
I den forbindelse benytter vi 
os af den såkaldte 005-vejled-
ning, hvor medarbejderne op-
læres grundigt i anlæggenes 
betjening og drift. I brancher 
med stor personalegennem-
strømning – eksempelvis i 
plejesektoren – arrangerer vi 
løbende kurser. Vi er glade for 
at kunne konstatere, at god 
information og rådgivning, 
fordelagtige servicekontrak-
ter og rimelige priser giver 
mange tilfredse kunder.« 
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dre end tre køkkener. »Som 
noget nyt tilbyder vi udlejning 
af konferencelokaler med av-
faciliteter til eksterne kunder«, 
beretter Ole Jensen. »Et andet 
nyt tiltag er udlejning af kon-
tor og mødefaciliteter til små 
virksomheder, der ellers har 
base i indehaverens hjem. Også 
solovirksomheder kan benytte 
sig af vores kapacitet omkring 
afholdelse af kundemøder, lige-
som man kan leje diverse tek-
niske faciliteter og herigennem 
få mulighed for på sigt at blive 
en del af et nyt firmanetværk 
på Østfyn.«  

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

Afstanden til det 1560 

m2 store erhvervs-

center, der grund-

lagdes i 1997, er kun 

omkring 15 minutter i 

bil fra byerne odense, 

Nyborg og Kerteminde. 

Netop nu har Business 

House ledige kontor- 

eller klinik-lejemål fra 

10-160 m2

siden søren Jesper-
sen i februar 2008 
overtog Ørbæk Auto- 
& Lastvognsservice, 
har det østfynske 
bil-hus oplevet en god 
vækst. I dag kan den 
alsidige virksomhed 
stort set tilbyde alt 
under et tag

»Som noget relativt nyt har vi 
fået D-autorisation fra Tek-
nologisk Institut til eftersyn 

»Business House henvender 
sig til virksomhedskunder over 
en bred kam«, fortæller direk-
tør og indehaver Ole Jensen. 
»Trods finanskrisen, eller må-
ske snare derfor, har vi ople-
vet en øget interesse for vores 
tilbud om attraktive lejemål 
til kontor-, administrations- og 
klinik-brug til en fair pris. Ale-
ne i år har vi øget vores udle-
jede areal med 10-15 %. Der er 
vide rammer i Business House, 
der huser kontor og admini-
strationsafsnit for en bred vifte 
af virksomheder. Branchemæs-
sigt spænder erhvervscentrets 

og arbejde med specialudstyr 
som fartskrivere og hastig-
hedsbegrænsere til lastbiler«, 
fortæller indehaver Søren Jes-
persen. »Vores dygtige perso-
nale på syv mekanikere og tre 
lærlinge har også mulighed for 
at service lifte, kraner og per-
sonløftere.«

stor spændvidde og godt 
flow i arbejdet

»Som Automesterværksted 
yder vi service og reparation 
på alle bilmærker, og alt det 
elektroniske testudstyr er af 
nyeste dato. Rent fagligt hol-
der mekanikerne sig løbende 

lejere fra transport over sikker-
hed, it og reklame, administra-
tion og en gros salg af fødevarer 
til indkøbsring til planteskole-
virksomhed. Når det gælder li-
berale erhverv, huser Business 
House både fodterapi, massage 
og kunsthåndværk.«

Møder, konferencer  
og teknik

Udover de individuelle firma-
faciliteter rummer Business 
House konferencelokaler med 
kapacitet på op til 40 deltage-
re. Dertil kommer matchende 
toiletforhold samt ikke min-

opdaterede gennem diverse 
efteruddannelseskurser. Vi er 
et landsbyværksted og lægger 
stor vægt på, at vores kompe-
tencer er all round. Vores store 
spændvidde speeder proces-
serne op og giver et godt flow 
i arbejdet, og det er en stor 
fordel – både for os selv og for 
kunderne. Vi har hver vores 
specialer og tilpasser os hinan-
den. Det giver et godt arbejds-
klima. Et par af mekanikerne 
har 25 års anciennitet.« 

Døgnservice til faste 
erhvervskunder

»Kundekredsen, der fordeler 

Attraktivt beliggende  
erhvervscenter

Alt under et tag
Business House · Vestergade 11A · 5540 ullerslev

Tlf. 65 35 25 33 / 63 35 60 70 · info@business-house.nu · www.business-house.nu
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Ørbæk Auto- & Lastvognsservice
Tjørnevej 4 B · 5853 Ørbæk · Tlf. 65 33 16 16 

info@oals.dk . www.oals.dk
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underentrepriser,  arkitekter 
og bygherre indgået kompro-
miser. 
I den gamle runde og nostal-
giske sal, bliver  der holdt 
taler for fødselaren imellem 
de lækre retter og jubilaren 
har højtideligt taget imod 
lykønskninger og gratialer, 
mens forretningsforbindelser, 
venner og familie hyggede sig 
med smålune retter og pinde-
madder fra den store buffet..
Alt sammen kan man opleve 
på Restaurant Skærven. I fro-
kosten, om aftenen og i week-
enderne. 

 

Duften af stegt kød 

kildrer dig i næsebo-

rene, farvespillet på 

tallerkenen ansporer 

din fantasi og det 

lette tryk med tungen 

på kødet, får saften 

til at glide fra stykket  

videre rundt i mundhu-

len. Du lukker øjnene 

og lader tænderne 

glide gennem stykket

Det er Gastronomi på højniveau,  
Restaurant Skærven har det.  
Gastronomien, der alle dage 
har været kilde til inspiration 
mellem forretningsforbindel-
ser, romantik mellem elskende, 
forsonende og stabiliserende 
blandt fjender. Gastronomi, der 
til stadighed udvikler sig, og  
som vi alle er afhængige af. 
Hvad er mere gavnligt for en 
god forretningsaftale, end når 
betingelserne bliver diskuteret 
over en god mør bøf, og gemyt-
terne er afslappet. Flere sider af 
sagen bliver vendt i al venska-
belighed og detaljerne pudset 
til, så det hele rent faktisk kan 
falde på plads. 

I fem år har Tina og Jimi Bech 
tryllet i køkken og restaurant 
på det gamle traktørsted. I fem 
år har de haft arbejdsplads med 
Danmarks flotteste udsigt, og i 
fem år har de velvilligt delt det 
hele med alle deres gæster. 
Og som en fantastisk garni-
ture til den storslåede natur, 
har de disket op med lige så 
storslåede menuer. Reelt kød, 
nyfangede fisk, friske grønt-
sager og godt håndværk har 
kreeret den ene gastronomi-
ske  oplevelse efter den anden. 
Både med nyt og traditionelt 
islæt.
Bankfolk har diskuteret fi-
nanser, håndværkere aftalt 

Nyborg Afdelingen
Nørregade 19 - 5800 Nyborg

Tlf.: 65 31 11 11

... når der  
tages vigtige  
beslutninger
“Vi er kendt for seriøs  
lokal rådgivning og vores 
primære opgave er at 
støtte op om de østfynske 
erhvervsvirksomheder”, 
siger afdelingsdirektør 
Steen Vinum.

Steen Vinum
Afdelingsdirektør

Tlf. 6331 1181
Email: sv@svendborgsparekasse.dk

Jan Højer
Erhvervskundechef

Tlf. 6331 1187
Email: jh@svendborgsparekasse.dk

Bente Skou
Erhvervs- og investeringsrådgiver

Tlf. 6331 1186
Email: bsk@svendborgsparekasse.dk

Gitte Fuglsang
Erhvervs- og boligrådgiver

Tlf. 6331 1182
Email: gf@svendborgsparekasse.dk

10449 Annonce_185x131.indd   1 07-08-2009   10:00:07

Restaurant skærven · Hjejlevej 101 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 50 50 · www.restaurantskaerven.dk

F rokosten der flytter bjerge
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umulige opgaver 
bliver gjort mulige
Georg Gearløs, storm 
P og alle de andre op-
findere er ikke alene 
på arenaen, når umuli-
ge opgaver skal løses. 
FH Maskinteknik går 
dem i fodsporene, dog 
på en mere moderne 
måde

»Er det muligt at lave en ma-
skine, der kan tælle de kom-
ponenter, der er brugt til dette 
produkt? Er det muligt at få 
denne gamle enhed i vor ma-
skinpark til at fungere med de 
andre enheder? Kan I bygge 
en maskine - eller et helt an-
læg, der kan .....«?  
Og sådan trænger opgaverne 
sig på hver eneste dag hos FH 
Maskinteknik ApS. 

-Vi har en maskinfabrik, hvor 
vi laver alverdens ting og sa-
ger i reparationer og vedlige-
holdelse, oplyser indehaver 
Flemming Harboe. 
- Vi reperererer kundernes 
maskiner og laver reservedele 
til dem,  og vi bygger speciel-
maskiner til lige den opgave 
de ønsker. Ja, hele maskin-
anlæg. Vi starter fra en ende 
af, og får det udviklet i samar-
bejde med virksomhedens be-
hov og ideer. forklarer Flem-
ming Harboe, som netop har 
afsluttet et større projekt for 
Kompan.  

Er på pletten

- Ingen dag er ens her hos os. 
Det er udfordringen ved at 
have denne type af virksom-
hed.  Vi må være på pletten, 
så snart en virksomhed rin-
ger. De er afhængige af, at de-
res produktionsapparat kører 

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

unikke løsninger til  
unikke kunder

kommende opgaver er Stats-
forvaltningens nye lokaler på 
1500 m2 samt en tilbygning til 
Hotel Nyborg Strand på 44 nye 
værelser.  

Kundetilfredshed  
betyder alt

»Jema Color kommer hele pa-
letten rundt. Vi spænder fra 
små opgaver i privat regi til 
store ny- og ombygningspro-
jekter. Overalt sætter vi en 
ære i så vidt muligt at holde os 
indenfor rammerne af det pris-
overslag, der gives ved opga-
vens start. Derudover bestræ-
ber vi os på at overholde alle 
delaftaler fra et projekts start 
til slut. Den vigtigste faktor for 
os hedder kundetilfredshed. 
Først når den er på plads, er vi 
selv tilfredse. Interesserede er 
velkomne til at kontakte os for 
et uforbindende tilbud.«   

siden grundlæggelsen 
i juni 2008 og frem 
til i dag har Jema 
color beskæftiget en 
medarbejderstab på 
15. Netop nu søger 
det travle østfynske 
firma yderligere 5 all 
round orienterede 
malersvende til varigt 
fuldtidsarbejde 

»Den 1. november 2008 overtog 
Jema Color den odenseanske 
malermester Alf Rasmussens 
forretning«, fortæller indeha-
ver Jeanette Bødker. »Alf, der 
har 23 års erfaring med hensyn 
til at koordinere processerne i 
et større malerfirma, er i dag 

konduktør i Jema Color og le-
der af vores afdeling i Odense. 
Hos os er alle kunder unikke. 
Private, erhvervs- og instituti-
onskunder tilbydes derfor alle 
sammen unikke og optimale 
løsninger. I Jema Color er vi 
meget kvalitetsbevidste og på 
forkant med udviklingen – 
blandt andet på miljøområdet. 
Derfor har vi valgt hovedsage-
ligt at anvende produkter fra 
den danske kvalitetsproducent 
Becker Jørgensen.« 

Alsidige erhvervs- og  
institutionsløsninger

Netop nu varetager Jema Co-
lor for Region Syd malersiden 
af en stor udvidelse af Strand-
vænget. For Olav de Linde 
har firmaet løst maleropga-
verne omkring Servicestyrel-
sens nye domicil på 1600 m2 i 
Thrige Firkanten. Blandt de 

Maler- og Tapetsererfirmaet

Jema Color
Ørbæk

Tlf. 31 66 86 81 / 63 90 86 81

odense
Tlf. 20 13 03 09

post@jemacolor.dk
www.jemacolor.dk
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FH Maskinteknik Aps
Langemosevej 8

5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 26 86

Mobil 21 25 13 86
www.fh-maskinteknik.dk
fh@fh-maskinteknik.dk
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Gammelt bindingsværk  
fortjener en nænsom hånd

l Vedligeholdelse
l Reparationer
l Bygningssyn 
l Vinduer og døre
l Stråtag og Bindingsværk

De gamle metoder  
bliver flittigt brugt, 
når Michael Barkholt 
fra Barkholt Byg  
renoverer de gamle 
huse og stråtage 

– Vi har stor respekt for de 
gamle bygninger, og går al-
drig på kompromis med me-
toderne, når vi får en renove-
ringsopgave. Vi bruger ganske 
enkelt de samme metoder, 
man brugte, da man byggede 

»Rengøring er et håndværk 
som alle andre, og takket 
være vores brede kompeten-
cer indenfor faget har vi stor 
erfaring – både når det gæl-
der opgaveløsning hos private 
og i erhvervssammenhæng«, 
fortæller indehaver Jens 
Christian Mørch. »Vores 18 
dygtige medarbejdere løser 
blandt andet opgaver i hjem-
met som rengøring, opvask, 
affaldshåndtering og tøjvask 
hos pensionister efter frit-
valgsordningen. På dette om-
råde servicerer FH Rengøring 
kommunerne Odense, Kerte-
minde, Nyborg og Faaborg-
Midtfyn. Sideløbende hermed 

de gamle huse, fortæller Mi-
chael Barkholt som startede 
sit firma tilbage i 2006. 
– Vi har sat os ind i alle me-
toderne, så resultatet bliver 
100% tilfredsstillende. Det 
gør ondt langt ind i sjælen, 
når jeg ser nogen klaske et 
vinkelbeslag på de gamle bin-
dingsværkbjælker. 

også stråtagene kæler 
firmaet for 

– Det tog mig nogle år at lære 
faget, så jeg selv synes, det 

løser vi en lang række lignen-
de opgaver under den statslige 
hjemmeserviceordning, der 
giver 40% i tilskud til folke- 
og førtidspensionister.«

Erhvervsrengøring og 
ejendomsservice

»På erhvervssiden spænder 
firmaets opgaver fra alle for-
mer for rengøring til ejen-
domsservice med varetagelse 
af en række viceværtsfunk-
tioner. Det drejer sig blandt 
andet om mindre handyman-
jobs omkring reparation og 
vedligeholdelse blandt andet 
af kontor- og produktionslo-
kaler og butikker. Dertil kom-

var i orden, siger Michael, 
som øvede sig på alle læn-
gerne på sin egen stråtækte 
idyl. 
Og med samme ambitiøse 
indstilling til det perfekte, 
arbejder Barkholt Byg da 
også med andre typer af re-
noveringer.
– Selvfølgelig kan vi lave an-
det end bindingsværk, vi er 
lige så gode til alle typer af 
huse og bygninger, siger han 
med et smil og viser en masse 
foto af de meget forskellige 
opgaver firmaet allerede har 
udført. 
– Det drejer sig om at være 
bevidst om sit ansvar både 
overfor bygningsværket og 
kunden, slutter han og hen-
viser til sin hjemmeside, hvor 
alle kan se resultaterne og 
referencerne af hans arbejde. 
l	Renovering

Barkholt Byg.dk
Hestehaven 5
5540 ullerslev

Mobil 61 27 56 30
post@barkholtbyg.dk

FH Rengøring Aps 
Industrivej 2 

5550 Langeskov
Tlf. 65 35 25 15  

Mobil: 22 24 52 00
fh@fyns-rengoring.dk

www.fyns-rengoring.dk
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FH Rengøring ApS

mer den udendørs dimension, 
der omfatter græsslåning og 
klipning af hække i virksom-
hedens umiddelbare omgivel-
ser. Vores speciale er små og 
mellemstore virksomheder, og 
kundekredsen når rundt om 
hele det østfynske lokalom-
råde. Vi er lokalkendte og til 
at tale med, og det fremmer 
processen, når det gælder om 
at finde en skræddersyet løs-
ning, der matcher den enkelte 
kundes ønsker og behov. FH 
Rengøring står for personlig 
service og rådgivning.«
   

Det travle Langeskov-firma, der grundlagdes i 1998 under  
navnet Fyns Håndværksrengøring, har to primære  
kerne aktiviteter – rengøringsydelser efter fritvalgs- og  
hjemmeservice-ordningerne til private samt erhvervsrengøring
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»Beckers alsidige udbud af 
kvalitetsprodukter matcher 
ethvert behov. Med Beckers 
produktlinje kan man male 
indvendigt fra gulv til loft 
med svanemærkede produk-
ter, og det er en stor miljø-
mæssig gevinst«, fortæller 
Winnie Brask. »Indførelsen af 
Beckers sortiment markerer 
en øget satsning på privatkun-
demarkedet samt børnehaver, 
skoler, konsultationer, syge-
huse og andre institutioner. 
Vi tilbyder gode kvaliteter af 
vægmaling til overkommelige 
priser. Frem over vil Butikken 
hedde Beckers Farvecenter v/ 
Winnie’s Malerfirma.«  

Nyt bidesikkert  
Beckers-produkt

»Jeg afprøver så vidt muligt 
alle nye produkter i mit eget 
malerfirma, inden de sælges 
i forretningen. På den måde 
sikres kunderne rigtig rådgiv-
ning fra starten. Blandt Beck-
ers hotte nyheder er en helt ny 

type maling til karme, møbler 
og trælegetøj, der både leverer 
100 % dækning og beskyttelse 
og samtidig er så kemisk uska-
delig, at børnene risikofrit 
kan bide i legetøjet. Sidst men 
ikke mindst betyder Beckers 
en udvidelse af kapaciteten på 
tapetområdet. Vi kan nu præ-
sentere ikke mindre end 38 
tapeteksempler, og det giver 
nye spændende muligheder – 
ikke mindst i den trendy ende 
af kvalitetsspektret.«

Ny leverandør i 
Winnies Farvehandel

Beckers Farvecenter
ved Winnie’s Malerfirma

Bøjdenvej 4
5800 Nyborg

Tlf. 65 30 39 90 
Mobil 20 72 39 09

winnie@winniesmalerfirma.dk
www.winniesmalerfirma.dk
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Fra den 12. august hedder  

farvehandlens hovedleverandør 

Beckers, og dermed er Winnie  

leveringsdygtig i hele den kendte 

producents linje af miljømærkede, 

svanemærkede, allergimærkede og 

Eu-certificerede malerprodukter   
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Fabriksgarantien gælder 
også her

lige landskab og tager kun kr. 
350 i timen + moms, slutter 
han med et stort smil og kig-
ger ud fra porten i det dejlige 
solskin og på dagens firhju-
lede opgaver. 

Ejere af nye biler kan 
sagtens få udført alle 
serviceeftersyn på 
deres lokale værksted 
og Ellinge Auto har 
det hele. Ekspertisen, 
udstyret, den sidste 
know-how, og billige 
priser 

- Vi har det hele, og kan til 
hver en tid udføre et 100% ser-
viceeftersyn lige efter produ-
centernes lange liste, fortæl-
ler indehaver og mekaniker 
gennem 16 år Karsten Han-
sen, som er ved at udskrive en 
30.000 kilometers serviceliste 
til den blanke grå Mercedes, 
der er kørt ind på rampen.
Karsten Hansen åbnede sit 
værksted i Ellinge for godt tre 
år siden og har stille og roligt 
arbejdet sig ind i lokalområ-
det. Han kommer fra et større 
serviceværksted fra byen og 
føler sig utrolig heldig.
- Ikke alene har jeg fået min 
drøm om at blive selvstændig 
opfyldt, jeg har også fået min 
tidligere kollega mekaniker 
Torben Madsen på værkste-
det. Det er helt fantastisk og 
giver en god arbejdsgang og 
sparring i hverdagen. Han 

er utrolig dygtig. Det er min 
nye svend, Stefan Evensgaard 
også.

De tre kan dog ikke rigtig 
forstå, at der stadig er tvivl i 
befolkningen om garantiord-
ningerne på de nye biler. 
- Mange tror stadig, at de er 
tvunget til at få udført ser-
viceeftersyn på deres nye bi-
ler, der hvor de har købt dem. 
Men det er jo for længst la-
vet om, og de kan jo spare en 
masse penge og få mindst lige 
så god og grundig service på 
et lokalt værksted. I dag har 
man alle punkterne for ef-
tersynet på tjeklister direkte 
fra producenterne, og med de 
avancerede computerstyrede 
fejlfindingsudstyr er alt 100% 
sikkert. Fabriksgarantien på 
bilen er fuldt ud intakt.
Ja, jeg bor jo herude i det dej-

Arkitektur, design og kommunikation
       skaber fremtiden...

www.harrebek.dk

‘Admiral Marina’ - Knudshoved

Har du brug for hjælp
 til det daglige kontorarbejde?

Bogføring• 
Debitor/kreditorstyring• 
Momsindberetning• 
Periodebalancer•
Klargøring af regnskabsdokumentation• 
og afstemninger til revisor
Lønadministration•
Opstilling og renskrivning af tilbud• 
Fakturering m.m.• 

ADMINISTRATIONEN

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

Jeg tilbyder løsning af følgende opgaver:

Har du brug for assistance til dit bogholderi?

Bogføring• 
Debitor/kreditorstyring• 
Momsindberetning• 
Periodebalancer• 
Klargøring af regnskabsdokumentation • 
og afstemninger til revisor
Lønadministration• 
Opstilling og renskrivning af tilbud• 
Fakturering m.m.• 

Få styr på bogholderiet

Opgaverne udføres til fast timepris.  
Du bestemmer selv, hvilke opgaver, der skal løses på hvilket tidspunkt.

Jeg tilbyder løsning af følgende opgaver:

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

Ellinge Auto
Ellingevej 77

5540 ullerslev
www.ellingeauto.dk
mail@ellingeauto.dk

Tlf. 66 17 94 63

cAD

MEKo-Partner
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Landsbysmeden med seje 
armbevægelser

Han er guld værd
tioner ude på både private og 
offentlige bygninger.
–  I mange år har jeg gået 
på nybygninger fra ende til 
anden, og der får man jo en 
masse ideer til løsninger af 
hvordan badeværelserne og 
køkkenerne kan designes, 
når det gælder ideer til klin-
kegulve og vægge, fortæller 
han begejstret og deler gerne 
ud af ide-kataloget til de, der 
ønsker at forny deres gamle 
badeværelse.

Han kan alt. Han vil 
alt og han gør det. 
Peder Drud sørensen, 
som driver Flex sme-
den i ullerslev,  viger 
ikke tilbage for hver-
ken bitte små eller 
enorme opgaver. 

Hans erfaring er stor, hans 
kvalitetsniveau lige så stort,  
og så er han sej, udholdende  
og en smule stædig.  En god 
kombination, når opgaverne 
spænder fra store landbrugs-
maskiner, skibskraner, trak-
torer i alle udgaver til at 
svejse en arm på en gammel 
lampe.  
Men det er ikke nok for den 
alsidige smed. Styringssyste-
mer hører også under ham. 

– en gammel tale-
måde, om  en  person 
med unikke evner og 
rette håndelag. og det 
har murermester Per 
christiansen 

Klinkegulvet ligger til højre 
ret, læmuren står strunt og 
snorlige  og glæder enhver, der 
holder af at se på godt hånd-
værk. Men Per Christiansen 
har også øvet sig i mange år. 
Han har svunget murerskeen 

– I de seneste år har jeg også 
monteret styrings- og robot-
systemerne på de store lan-
dbrugsmaskiner, så de nemt 
kan kontrolleres og holdes fast 
i et f.eks pløjningsmønster, 
fortæller han og smiler bes-
kedent.  For beskeden er han, 
og  bestemt ikke en mand, 
der hverken praler eller pro-
filerer. Tilgengæld afleverer 
han uden undtagelse altid et 
stykke præcisionsarbejde. 
Og kilometer spiller heller in-
gen rolle.
– Jeg ser ingen problem i at 
køre ud til kunderne, også sel-
vom de bor i  Middelfart, Få-
borgs eller på Langeland, si-
ger han med rolig stemme, for 
selvom turene kan være lidt 
lange, så giver de mulighed 
for eftertanke og nye  løsning-
sideer. og det er i sig selv en 
god investering.

i al slags vejr, på alle typer 
opgaver og i mere end 30 år, 
og  de sidste fire som selv-
stændig murermester.

selvstændig teamwork

- Vi var tre muresvende, der 
hver blev selvstændige i 2005, 
da  vor arbejdsgiver gennem 
23 år lukkede sin forretning, 
fortæller Per Christiansen, 
som pludselig stod med en 
helt anden udfordring end 
løsning af mureropgaver. 
–  Det er dejligt at arbejde 
som selvstændig murerme-
ster, siger han og understre-

ger at det er lige så fantastisk 
at have så tæt et teamwork 
med sine tidligere kolleger, at 
de alle tre til hver en tid kan 
trække på hinandens eksper-
tise. 
– Det gør det muligt at løfte 
mange forskellige opgaver, 
tilføjer han.
Og opgaverne er vidt forskel-
lige. 
– Jo, der har været mange ny-
bygninger de senere år, men 
badeværelserne har også 
trængt sig på, sige han med 
et stort smil, for dagen byder 
også på mangeartede repara-

Flex smeden
såderupvej 3

5540 ullerslev
Tlf. 21 28 78 65

mail@flexsmeden.dk

n Nybygninger

n	Alt i reperationer 

n Klinker, badeværelser 
og terrasser

Murermester 
Per R. christiansen

Mårvænget 17 
5800 Nyborg

Tlf. 23 23 79 62
nova@skovparknet.dk
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VI eR eKSPeRTeR I

energi-
 løsninger
 De øgede krav til alle former for varme-  
 kilder kræver stor kompetance fra de
 firmaer der servicerer.
 Vi tager ikke munden for fuld, når vi påstår at
 vi er eksperter i energiløsninger.
 Vi udfører alle former for vedligehold af gas-  
 og oliefyr, jordvarme samt varmepumper.
 Lyder Energi Teknik er certificeret og følger  
 et effektivt kvalitetsstyrings-system i det   
 dag lige. Derfor er du altid garanteret en   
 opdateret og optimal løsning.
 og selvfølgelig følger vi altid løsningerne   
 op med service og rådgivning, når du har  
 brug for det.

  Lyder
  energi Teknik
  Måre Byvej 22 · 5853 Ørbæk

   Tlf. 65 98 21 03

Undervisning for medar-
bejdere i alle typer af virk-
somheder kan nu tilrette-
lægges, så både indhold, 
niveau og tidspunkt er til-
passet den enkelte. 

Mange virksomheder har 
brug for kursusforløb, som 
er fleksible og tilpasset den 
enkelte medarbejder. Ofte 
har små virksomheder ikke 
de samme uddannelsesmu-
ligheder som større virksom-
heder, fordi uddannelsesud-
buddet ikke er fleksibelt nok. 
På VUC FYN Nyborg har de 
lyttet til virksomhederne og 
tilbyder den ønskede flek-

sibilitet i Åbent Værsksted i 
Nyborg. 
Åbent Værksted er et gratis 
tilbud til voksne, som gerne 
vil blive bedre til at stavning, 
læsning, skrivning, matema-
tik eller edb.
Der er løbende optag og kur-
sisterne bestemmer selv kur-
suslængden og hvilke dage 
de vil gå på kursus.

Et stærkt alternativ til
arbejdsfordeling
Man kan bruge Åbent Værk-
sted  på mange måder. 
Man kan enten ruste medar-
bejderne til nye udfordringer 
på arbejdspladsen, eller til at 
få pudset færdigheder af og få 
ny viden.  På den måde kan en 
evt. ledighedsperiode udnyt-

tes konstruktivt. 

Let at komme igang
Man kan stort set komme ind 
fra gaden og lære dansk, ma-
tematik og IT fra bunden  på 
VUC FYN Nyborg.
Både ufaglærte og faglærte 
medarbejdere kan få løn-
kompensation svarende til 
højeste dagpengesats, når 
undervisningen foregår i ar-
bejdstiden.

Nørrevoldgade 37, 5800 Nyborg, Tlf. 6265 6660 www.vucfyn.dk

Fleksible undervisningsforløb
- vejen frem mod bedre og mere målrettet undervisning

Parat til fremtiden
Jeg er ledig murer, og vil 
gerne benytte muligheden 
for at lære noget nyt. Det jeg 
lærer har først og fremmest 
personlig betydning for mig, 
men hvis krisen fortsætter, 
vil jeg måske foretage et er-
hvervsskifte. Og nu kan jeg 
søge job, som kræver, at man 
kan anvende en computer på 
brugerniveau.

Fakta:
Start: 1.sep. og derefter 
løbende optag
Tid: Man.-tor. 8.30-14
og fre. 8.30-12
Økonomi: Det er gratis 
at deltage
Tilmelding: 6265 6660

· Rustfri transportbånd
· Modulbånd
· Transportbaner
· Rullebaner

· Altaner
· Balkoner
· Trapper
· Platforme

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

Alt indenfor
rustfri stål · aluminium · stål · galvaniseret

SMEDEVÆRKSTED OG MONTAGE

www.jPl-iNDuSTRi.DK
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Dækgaragen Aps
Dunsbjergvej 22
5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 48 91
www.daekgaragen.dk
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afholdes åbne vinsmagninger, 
hvor man for et beskedent be-
løb kan stifte bekendtskab med 
et udvalgt af spændende vine. 
Deltagerne får 15 % rabat på de 
udvalgte vine ved kontant beta-
ling på dagen. Derudover byder 
vi på friskt brød, koldt vand og 
personlig vejledning. I visse til-
fælde suppleres brødet med ost 
og patéer, der matcher de ud-
valgte vine. Alle er velkomne – 
kun rummets størrelse sætter 
begrænsningen. Det anbefales 
at booke plads i god tid.«

»Vinspecialisten, som jeg over-
tog i 2003, grundlagdes i 1941 
og ejedes gennem tre genera-
tioner af familien Johansen«, 
fortæller indehaver Kenneth 
Løndahl. »Frem til midt80’erne 
var forretningen blandt landets 
førende kiosker indenfor tips, 
aviser og blade. Så skiftedes 
fokus til dét, der i dag er vores 
primære force – nemlig vin, spi-
ritus og delikatesser. Her har vi 
en stor egen import og et godt 
en gros samarbejde med Oden-
se-firmaet HJ Hansen Vin A/S. 
På delikatesseområdet har vi 

et stort og spændende sorti-
ment af te, kaffe, pibetobak, 
special-øl og chokolade. Siden 
min overtagelse af forretnin-
gen er omsætningen fordoblet, 
og fremtiden vil både byde på 
udvidelse og renovering.«

Viden, charme og glød

»Vores dygtige personale har et 
højt uddannelsesniveau inden-
for branchen og besidder ekstra-
ordinære kompetencer på de-
res respektive specialområder 
- vine, spirituosa, delikatesser 
og pibetobak. Folk forventer god 

service og rådgivning, og det får 
de. Vi brænder passioneret for 
sagen og servicerer vores kun-
der med viden, charme og glød. 
Mange kunder er i dag selv-
lærte eksperter, og vi nyder at 
besvare spørgsmål og anbefale 
nye produkter. En stor aktivitet 
er sammensætning af festlige 
og lækre gavekurve til enhver 
lejlighed – fra fødselsdage til ju-
bilæer og receptioner.«

spændende  
vinsmagninger 

»Den første lørdag i måneden 

Unik forretning med 
unikke varer!

· Stedet, hvor faglig ekspertise er en selvfølge

· Specialiseret i gaveløsninger til erhverv og private

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

· Leverer overalt i Danmark og til udlandet

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

· Nemt og bekvemt – til den rigtige pris

· Kvalitet – stort udvalg og service

På gensyn

Vinspecialisten Nyborg ved Kenneth Løndahl · Nørregade 9 · 5800 Nyborg · Tlf. 6531 0261
nyborg@vinspecialisten.dk · www.vinspecialisten-nyborg.dk

I specialforretningens spændende og velduftende atmosfære får kunderne superkompetent rådgivning 
om alt indenfor vin, spiritus og delikatesser formidlet af et venligt og veluddannet personale

Vinspecialisten Nyborg



 ERHVERV FYN  ERHVERV FYN

ERHVERV FYN AUGUST 2009 · 33

sen, og at en opgave kan følges 
til dørs. I vores verden hænger 
arkitektur og design uløseligt 
sammen, og da arkitektur både 
er noget man mærker, ser og 
rører ved, skal det være i orden 
helt ned til dørgrebet. Vores 
succes afhænger af kundens 
tilfredshed.

»F2 arkitekter forestår alle 
typer af arkitektarbejde, her-
under, skitsering og ideforslag, 
myndighedsbehandling, 3D vi-
sualiseringer, bygherrerådgiv-
ning, tilsyn, entrepriseledelse 
og byggestyring«, beretter Car-
sten Bonde Schaarup. Sammen 
med Michael Royal Petersen 
ejer og driver han tegnestuen 
i Nyborg.  Indtil nu er kend-
skabet til firmaet kun udbredt 
via mund-til mund, og det er vi 
stolte over, da vi på den måde 
er kommet rigtigt godt fra 

start«, fortæller Michael Royal 
Petersen.  »Vi samarbejder fast 
med at andet arkitektfirma, og 
omkring større projekter kan 
vi trække på et kompetent og 
velfungerende bredt netværk, 
der blandt andet består af land-
skabsarkitekter og ingeniører.« 

Arkitektur er noget man  
mærker, ser og rører ved

F2 arkitekter er et lille firma, 
hvorfor der er en tæt kontakt 
og dialog med kunden. Kun-
dekredsen omfatter privat- og 
erhvervskunder og udbygges 
hele tiden. Vi er meget dedike-
rede i vores arbejde og brænder 
for god arkitektur. Størrelsen 
på vores organisation gør, at vi 
hele tiden har fingeren på pul-

arkitekter

Arkitektfirmaet 
stiftedes marts i år, 
og trods dets unge 
alder kan inde-
haverne Michael 
Royal  Petersen og 
carsten Bonde 
schaarup trække på 
en fagligt, bredspek-
tret og solid 
erfaringsbaggrund

F2 

      arkitekter

Kontakt:
www.f2ark.dk
info@f2ark.dk

Tonsvis af jern i alle 
tykkelser

og tykkelser af jernplader på 
lager.
- Det er jo en fordel for virk-
somhederne, at de ikke selv 
skal bestille en hel plade 
hjem, når de måske blot skal 
bruge 1 ⁄4 af den, fortæller 
han og er meget tilfreds med 
at kunne bearbejde jernpla-
der i alle tykkelser og størrel-
ser på sine mange forskellige 
maskiner, - valse- standse 
lockemaskiner og nu også den 
brand nye og 5. flammeskæ-
remaskine i virksomheden, 
der kan tage op til 350 mm 
tykt  jern.
- Det gør at vi kan levere op-
gaverne fra dag til dag, som 
også omfatter det sidste nye, 
nemlig valsning af profiler i 
stål op til Ø100, oplyser han, 
ikke uden stolthed i stem-
men.

Lageret bugner af tom-
metykke jernplader i 
alle størrelser. skal du 
bruge et enkelt stykke 
eller rigtig mange, 
er det ikke noget 
problem. Kissendrup 
smedie og Maskinfor-
retning kan levere. og 
det her og nu!

Henrik Bergholdt kan levere. 
Uanset om det er jernplader 
på 3 x 8 meter eller specielle 
udskæringer, så er det ikke 
noget problem. For den fyn-
ske smedeforretning har spe-
cialiseret sig i udskæringer i 
tommetykke plader.
- Vi har netop investeret i en 
helt ny flammeskærer, fortæl-
ler Henrik Bergholdt og viser 
vidunderet frem. Den giver 
vore kunder mange mulighe-
der for individuelle løsninger 
på pladeudskæringsopgaver-
ne. Vi har i årevis  løst spe-
cielle opgaver til større indu-
strivirksomheder og værfter.
Henrik Bergholdt så hurtigt 
behovet hos virksomhederne, 
for at kunne bestille individu-
elle størrelser på jernproduk-
terne og siden 1990, hvor han 
etablerede Kissendrup Sme-
die & Maskinforretning, har 
han haft alverdens størrelser 

Kissendrup 
smedie & Maskinforretning

skovgyden 1
5540 ullerslev
Tlf. 65 36 13 74  

Mobil 40 18 60 37
ksm@kissendrup-smedie.dk
www.kissendrup-smedie.dk
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Emmerbøllevej 24 · DK-5953 Tranekær · Tel. +45 62 59 12 26 · Fax +45 62 59 12 28 · e-mail: info@emmerbolle.dk

www.emmerbolle.dk

✹
GRATIS

min. 25°C

Egen strand og kæmpe pool
Masser af aktivitets- og overnatningsmuligheder

EKJ Renovation & Containerudlejning A/S

  Vi tilbyder:

l	 Containerudlejning fra 
 400 liter til 35m3

l	 Makulering af fortrolige 
 papirer
l	 Modtager pap/papir/plast 
 til genbrug
l	 Levering af grus og sten
l	 Vognmandskørsel m/u kran
l	 Vejledning i affaldssortering

EKJ

 ekj@ekj-renovation.dk
 www.ekj-renovation.dk

  
  Rødeledsvej 75
  5700 Svendborg
  Tlf. 62 21 18 26 

Ring til os, 
for en uforpligtende snak om din virksomheds behov
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Nyenstad 31, 1  :  5800 Nyborg  :  20 44 85 45  :  buhll.dk

3D konstruktion 
– med fokus på kvalitet 
  og kundesupport 

– med speciale inden for stål- 
  og maskinkonstruktion

Nyenstad 31, 1  :  5800 Nyborg  :  20 44 85 45  :  buhll.dk

3D konstruktion 
– med fokus på kvalitet 
  og kundesupport 

– med speciale inden for stål- 
  og maskinkonstruktion

AUTORISeReT KLOAKMeSTeR

	 H	Kloak

	 H	Dræn

	 H	Rendegraver

	 H	Minigraver

	 H	Jordraketter

	 H	Kloak-TV

	 H	Nedsivningsanlæg

	 H	Biologisk sandfilter

Søgyden 15 · Ullerslev · Tlf. 65 35 17 03 
Mobil 40 19 03 34 · www.jdh-anlaeg.dk

ApS

E n t r e p r e n ø r  &  a u t .  k l o a k m e s t e r  V a g n  B y l o v  E f t f .

Birkely løser dine  
grønne opgaver

Åløkkevej 41 
5800 Nyborg
info@birkely.dk
www.birkely.dk

Grøn vedligeholdelse
Birkely løser dine grønne opgaver. 
For private, firmaer, institutioner, 
landskabsarkitekter, boligforeninger og  
kommuner står vi klar med dygtige folk.

Vi udfører alle anlægsgartnerarbejder 
indenfor nyanlæg og renoveringer af haver 
og større anlæg. Derudover udfører vi 
grøn pleje og vedligeholdelse samt salt- 
og snerydning.

Vi søger at være den optimale samar-
bejdspartner for vore kunder og at være 
kendetegnet med den gode arbejds-
kvalitet. Vi er på den måde vokset siden 
starten i 1991, til i dag at være 35 ansatte 
i sæsonen.

Hver Lørdag* & Søndag kl. 1100 - 1400 BrunchBuffet
Scramble Eggs, Brunchpølser, Tigerrejer, Bacon,  

Tomatsalat m. Oliven, Kartoffelpizza, Pålæg,

Kartofler m. Pesto, Pandekager m. Sirup, Hjlv. Paté, 

Hjlv. Marmelade, Hjlv. Nutella, Råsyltede Bær,

Græsk Yoghurt m. Hjlv. Müsli, Frisk Frugt, Oste, 

Div. Lækre Brød, Muffins, Juice, Kaffe, Te
*Undtaget er Frokost·Jazz lørdage

pr. person  
Kr. 148,-

(børn under 11 år kr. 99,-)

www.arneb.dk

Gerne forud·bestilling 

på tlf. 62 22 47 83

Fredag 11. sept. kl. 2300

Jim, Jack & 
The Gentle Ladies

Fri Entré
Lørdag 26. sept. kl. 2300

Neil Young Tribute
Entré kr. 50,-

Jazz arrangementer se 
venligst www.giantsteps.dk

Mandag-torsdag 10-20 · Torsdag jazz 20-luk · Fredag-lørdag 10-05 · Søndag se Brunch

Dagens Tilbud
Mandag - Fredag kl. 1000 - 1800

2 stk smørrebrød & 
1 lille Albani fadøl

for kr. 45,-
Happy Hour

Mandag - Fredag kl. 1600 - 1800

2 pilsner for kr. 36,-

Regnskabservice
Daglig bogføring, debitor/kreditor og finasstyring, 

bugetter,momsregnskab, lønadministration,
ejendomsadministration, perioderegnskaber m.m.

Den professionelle partner til mindre og  
mellemstore virksomheder. 

Udføres hos dig eller hos os – valget er dit

Telefon 7020 2465
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Vi udfører al kørsel indenfor:
l	 Grus-, stenmaterialer
 og granitskærver
l	 Kranarbejde med 
 eller uden grab
l	 Containerudlejning,
 åbne og lukkede
l	 Entreprenørarbejde
l	 Gyllekørsel

Vi hjælper dig med at finde 
de rigtige materialer, 
den passende mængde
samt leveringen.

Vi leverer varen 
der hvor du skal bruge den.

Vi kan tilbyde at levere det, 
du står og mangler i alle 
kvaliteter og mængder til 
fordelagtige priser.

Ring til os og få et 
uforpligtende tilbud

•   Grus-, stenmaterialer
og granitskærver

•  Kranarbejde med
eller uden grab

•  Containerudlejning, 
åbne & lukkede

•  Entreprenør- og 
brolægningsarbejde

•  Gyllekørsel

Vi udfører
al kørsel
indenfor:

Vi hjælper dig med at finde de rigtige 
materialer, den passende mængde 
samt leveringen.

Vi leverer varen der, hvor du skal 
bruge den.

Vi kan tilbyde at levere det, du står og 
mangler i alle kvaliteter og mængder 
til fordelagtige priser.

Ring til os og få et uforpligtende 
tilbud.

www.hornevognmand.dk

Horne Vognmandsforretning
Jacob Stage
Møllebakken 1 Horne 5600 Faaborg 
Mobil 50 73 72 40 tlF. 62 60 10 77
www.HorneVognmand.dk MBÆK

ByG & MONTAGe 
 Privat- og erhvervskunder

 døre/vinduer

 termoruder

 garageporte

 Alu montage

 facader

 nedbrydning

 Alt i tømrerarbejde

 små, som store opgaver

 

TeLeFON 20 74 63 66
Martin Bæk Rasmussen · Hvileholmsvej 23 · 5550 Langeskov

Røjle Trapper fremstilles i alle typer:

• spindel
• kvartsvings
• ligeløbs 90° repos
• 180° repos
• 180° svingtrapper

Vore moderne smedejernstrapper er udført i takt med tidens krav – 
derfor kan trapperne altid indpasses – som et elegant  
interiør -– i harmoni med vor tids byggeri.

Vi fremstiller ikke blot vort omfattende standardprogram, men også i 
vid udstrækning trapper i special udførelse, som vist her på siden.

Vores målsætning er at fremstå som en kvalitetsbevidst virksomhed 
med et højt serviceniveau, der leverer kvalitetsarbejde til den rette pris.

For at sikre fortsat eksistens og udvikling for vores fag, er det  
vores idé altid at levere et stykke arbejde, der indfrier kundens  
forventninger i henhold til den indgåede aftale.

Vi sørger altid for at overholde aftalte betingelser og leveringstider.

Send en mail eller ring for et  
uforpligtende tilbud 

Røjle Trapper A/S
– Når de vil ovenpå…

Trapper til ethvert formål efter kundens ønske

Søndenbro 21 . 5935 Bagenkop . Telefon 62 56 14 54 . www.roejletrapper.dk

Alt indenfor smedejernstrapper, altaner, låger, gelændere, stålkontruktioner og smedearbejde
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supergodt 
bygge & tømrerteam
BT Bygge & Tømrer-
firma Aps grundlagdes 
i 2005 af Benjamin 
olsen og Thomas 
Rasmussen. De er et 
supergodt team, der 
før firmadannelsen 
samarbejdede gen-
nem godt og vel 5 år 
som svende i tømrer-
firmaet E. christian-
sen & søn 
 
»I starten var BT Bygge & 
Tømrerfirmas hovedfokus 
koncentreret om opførelse af 
individuelt designede huse 
under konceptet Villa de 
Luxe«, fortæller Benjamin 
Olsen. »I dette regi har vi op-

ført en del huse – blandt an-
det i Skælskør og Fredericia. 
I 2006 begyndte vi at opføre 
individuelle specialhuse ef-
ter eget koncept. P.t. har vi 
opført 5 huse i Kerteminde, 
Nyborg og Odense. Vores huse 
adskiller sig primært fra ty-
pehuse ved at imødekomme 
kundernes personlige ønsker 
med hensyn til arkitektonisk 
design og specielle detaljer. Vi 
leverer gennemtænkt topkva-
litet, og prismæssigt befinder 
vi os slet ikke så svimlende 
langt fra typehusene, som folk 
ofte tror.«       

Fra bygge og renoverings-
projekter til døre/vinduer

»Aktivitetsområder i vækst 
er til- og ombygninger samt 
renoveringsprojekter af en-
hver art«, beretter Thomas 
Rasmussen. »BT Bygge & 

Tømrerfirma samarbejder 
med en arkitekt og går al-
drig på kompromis med kva-
liteten. Vi sætter en ære i at 
have snor i en opgaves forløb 
fra start til slut. Firmaet tæl-
ler 4 ansatte. Benjamin og 
jeg er medarbejdende chefer, 
og det er noget, vores kunder 
sætter pris på. BT Bygge & 
Tømrerfirma udfører såvel to-
tal- som fagentrepriser, og vi 
kan trække på en lang række 
dygtige samarbejdspartnere i 
alle håndværksfag. Andre sto-
re arbejdsområder er udskift-
ning af døre og vinduer samt 
alle former for tagarbejde. 
Netop nu tilbyder vi et gratis 
besøg af en arkitekt samt et 
pris overslag på tilbygninger 
med mere. Ring for nærmere 
information.«

BT Bygge & Tømrerfirma Aps
stendamsvej 6 · 5540 ullerslev

Thomas 25 42 76 76
Benjamin 25 42 76 77 

tr@bt-byg.dk · bo@bt-byg.dk
www.bt-byg.dk
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Prikken over i’et
Det er finishen, der 
gør et bygningsværk 
eller lokale eksklu-
sivt og harmonisk. 
Det fordrer en kreativ 
tankegang og en evne 
til at kunne sE mulig-
hederne for sig

Mette tænker i farver. Mette 
tænker i dekorative løsninger 
og Mette kan få tankerne og 
ideerne ud gennem hænderne. 
Resultaterne taler for sig selv, 
for de underentrepriser Mette 
Stokholm har leveret til sine 
samarbejdspartnere indenfor 
tømrer- og murerforretnin-
gerne trækker niveauet op fra 
flot til eksklusivt.
Og det er ikke nogen tilfældig-
hed, for Mette Stokholm lever 
og ånder for det dekorative og 
få tingene til at gå op i en hø-
jere enhed. Uddannet maler 
og yderligere en overbygning 
på uddannelsen med maler-
nes videregående uddannelse 

i design form og farve står 
hun stærkt. Så stærkt, at hun 
med sindsro  i april måned 
købte Leif’s Malerforretning 
og butikken Flügger Farver i 
Ørbæk, hvor hun beskæftiger 
7 malere, 1 butiksansat og en 
kontordame. 
- Jeg gør meget ud af at finde 
den helt rigtige løsning til 
kunderne. Hvis de f. eks skal 
have malet en facade, er det 
jo altafgørende, om huset er 
i patriciastil, fra 70’erne el-
ler nybygget, fortæller Mette, 
som bruger meget tid på at 
tage billeder af huset og ud-
arbejde forskellige forslag, så 
huset står i harmoni med sig 
selv, og kunden bliver tilfreds 
og føler, at han har opnået den 
optimale løsning. 
Mette stiller gerne sine krea-
tive evner og ekspertise til 
rådighed for de mange tøm-
rermestre og murerfirmaer i 
lokalsamfundet, der ønsker 
en god dialog og en fornuftig 
underentreprise  på et flot 
stykke malerarbejde 

Flügger Farver
Hovedgaden 9 · 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 10 50 · Mobil 40 13 87 24
www.leifsmaler.dk
maler@mettestokholm.dk
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 TC-entreprenørteam · Håndværkervej 32 · Langeskov · Tlf. 65 38 38 15 · tc-entreprenorteam.dk

n	Jord- støbe- anlægs- og belægningsarbejde
n	Kloakering og renovering af eksisterende kloak
n	TV-inspektion – renovering/søgning af rør og brønde
n	Strømpeforing, punktrenovering samt opskæring af stik (cutter)
n	Dræn- og tætningsopgaver samt rottestop/propning
n	Vognmandskørsel, kranarbejde, maskintransport samt udlejning af containere og køreplader

Døgnvagt

Renovering udenopgravning

TømrerfirmaeT

Kruse& jørgensen aps
ringvej 6 · 5853 ørbæK · 65 33 14 29

veludført tømrerarbejde til
aftalt pris og tid!

ring og aftal tid på
65 33 14 29

Ale nr. 16 blev brygget for første gang i 1995
Det er en mørk overgæret guldøl, brygget på vand, malt, 

humle og original engelsk gær.

I 1997 blev Ale nr. 16 kåret som Danmarks bedste øl,  
det samme skete i år 2000, hvor den også fik en 3. plads på 

verdensplan.

Danmarks bedste 2004 og nr. 4 på verdensplan og i 2005. 
Danmarks bedste, nr. 2 på verdensplan.

Vol 5,7 Indeholder ingen tilsætningsstoffer

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

Storm’s Bogholderi v/ Mette Storm Frederiksen
Lindholm Havnevej 29, 2. sal · 5800 Nyborg
Tlf. 40 84 07 11 · mette@stormsbogholderi.dk

Kanonshoppen/Kanonmarked
Mandag-torsdag kl. 10.00-17.30
Fredag kl. 10.00-19.00
Lørdag-søndag kl. 10.00-17.00

Odensevej 139 . Aunslev ved Nyborg . Tlf. 3313 0960

Åbent hver dag

VAND VARME

SANITET

REPARATION
AF GASFYR

REPARATION
AF OLIEFYR
VAND VARME

SANITET

REPARATION
AF GASFYR

REPARATION
AF OLIEFYR

Østfyn VVS & Energiservice
Den varme linie

v/ Hans Erik Christensen · Tårup Byvej 25A · 5871 Frørup

www. godtfyr.dk

65 37 18 09

· Murerarbejde

· Kloakarbejde

· Betonarbejde

· Anlægsarbejde

Boholtvej 9 · Tårup · 5871 Frørup · Tlf. 65 37 22 20 
Jan Pedersen tlf. 40 37 82 20 · Frank Hjorthaab tlf. 40 16 14 48

Kjolen til festen?
Efter dine mål!

Bestil gardinbussen eller kig ind 
og se alle de nye varer

ved lise Skregeskov
Hovedgaden 13 · 5853 Ørbæk
Tlf. 65 33 19 93 · mobil 21 75 50 91
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Perfekt flisearbejde

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

former for murerarbejder, men 
fliserne, både udendørs og in-
dendørs, har helt klart vor før-
ste prioritet, siger Terry, der 
understreger, at flisearbejdet 
er så stort et spil for ens krea-
tivitet, at man konstant får 
næring og udfordring i hver 
eneste opgave.  

Folk har virkelig fået 
øje på Avnslev Forsam-
lingshus og søskende-
parret Jonna og Peter 
Hansens talenter med 
hensyn til at stable et 
personligt festarran-
gement med god mad 
og drikke på benene 
i hyggelige og stem-
ningsfulde omgivelser

»Vi står i den heldige situation, 
at vores kunder anbefaler os 
på kryds og tværs til familie, 
venner, kolleger og bekendte«, 
fortæller en glad og travl Jon-
na Hansen. »Det er vi utroligt 
glade for og stolte over, da den 

Terry Bech og Kristian 
Jakobsen har følelser-
ne med i fingerspid-
serne, når de kreerer 
de smukke badevæ-
relser og klinkegulve 
rundt omkring på Fyn

form for reklame er den bed-
ste, man overhovedet kan fore-
stille sig.« 

Alt til festen ud af huset

»En nyhed på vores repertoire 
er udlejning af borde, stole, 
service og glas m.m. ud af hu-
set – både med og uden leve-
ring af mad og drikke. Hvad 
arrangementstyper og kapa-
citet angår, spænder vi fra 6 
personers familiemiddage, 
hvor folk selv afhenter deres 
bestilling, til kæmpearrange-
menter af enhver slags. I for-
bindelse med Ørbæk Marked 
leverede vi mad og bestik til 
det store festtelt, hvor der var 
dækket op til 600 personer. 
Et godt eksempel på et stort 
udlejningsarrangement er et 
kæmpe bryllup, der løber af 
stabelen i september med del-

- Det er så stor en fornøjelse 
at se folks overraskelse og 
glæde, når vi afleverer et 
fuldstændig forandret bade-
værelse, siger Terry Bech, 
der driver T.Bechs Flisebix i 
Ullerslev. Han og lærlingen 
Kristian Jakobsen går så godt 
i spænd, at resultaterne bliver 
hele kunstværker.

tagelse af mellem 800 og 1000 
mennesker.«

Vinsmagning i september

»En populær årligt tilbage-
vendende begivenhed er vins-
magningsarrangementet, der 
finder sted den første onsdag i 
september. Arrangementet af-

Men det er ikke kun de beun-
dringsværdige og funktionelle 
badeværelser, de to lægger de-
res kærlighed i.
- Vi kommer skam også rundt 
til opgaver i levnedsmiddel-
branchen, fortæller Kristian 
og tænker på en større opgave 
for en slagtermester. 
- Jo vi udfører selvfølgelig alle 

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

Flere fester i Avnslev  
Forsamlingshus

T. Bechs Flisebix
Bondemosevej 26

5540 ullerslev
Tlf. 20 70 15 40
www.flisebix.dk



høstfest

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

www.guldfeldt.com

100 siders enkelt- og tosidet arkføder

Stort brugervenligt farvedisplay

20 sider farve/ S/H pr. min.
60 GB harddisk

Fortrolig print

Armlæn er standard• 
Højdeindstilling med gaspumpe• 
Hård plast base• 
Gummibanehjul er standard• 
Sædebetræk: polyester• 
Ryglæn: Netryg - NYHED!• 
Kan leveres i sort eller orange• 
Synkronfunktion: kan låses i 6 trin• 

Kopi, print, scan, fax• 
Farvelaser• 
Dupleks• 
Netkort• 

Lagring af standard dokumenter

Dupleks op til 256 gram

100 arks sidekassette op til 256 gram
1,2 meter bannerprint

A3 overstørrelse

Landsdækkende 
service

Develop Ineo+ 203

bomfrI borD 620-1270 cm

topklargjorte InDbytteDe maskIner & kontormøbler 
sælges uhørt bIllIgt! 

bestseller!

hp Colour laser 1312 mfC 

Nu kun

ekskl. moms

2.995,-
HøSTpRiS

HøSTpRiS

SOM AFBiLLEDET

KøREKLAR HøSTpRiS

ekskl. moms

2.495,-
Nu kun

før 8.523,-

ekskl. moms

4.995,-

Nu kun

ekskl. moms.

29.900,-

kæmpe 
brugtbørs

F.eks. Hp farvelaserprinter  kr. 500,- 
Fuldfarve A3 multimaskine 
med kopi, print og scan  kr. 9.995,- 

Kontormøbler fra konkursbo: 
Reoler  kr.  200,- 
Hæve/sænke borde  kr.  1.995,- 
Arkivskabe  kr.  400,-

nyevi har købt store partier            kvalitets mærkevarer
som nu sælges til uhørt lave høst priser!


