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Biler, mc, køkkenlåger, døre, lamper ...

Tlf. 62 22 13 14
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Samson Marine Service
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www.benny-lakerer.dk | benny@lakerer.dk
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Din lokale entreprenør og kloakmester på Fyn
Kurt Hardi
Journalist - Tlf.: 40 37 39 14
Erik Brogaard
Journalist - Tlf.: 23 72 27 89
Leif Hansgaard
Journalist - Tlf.: 20 12 09 18
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Post Nord
Uden forudgående aftale er
erhvervsmæssig affotografering
af magasinets tekst og
annoncer ikke tilladt.
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* fliser og belægning
* kloak
* Haveservice
Falslund Anlæg ApS
Vendegyden 17 - 5540 Ullerslev
telefon: 22 41 14 49 mail: rasmus@falslund-anlaeg.dk - web: falslund-anlaeg.dk

Service & reparation
af alle vare- & personbiler

Bladet bliver
også sendt til:
»Reklame, Nej tak«
i udvalgte måneder

+45 29 17 93 65 · Damgårdsvej 7 · 5540 Ullerslev
skyttehesauto@gmail.com · Åbningstider:
Mandag-Torsdag kl. 7.30-16.30 · Fredag kl.7.30-13.00

Mad med nærvær
Davidsen

Gl. Byvej 12 · 5540 Ullerslev · Tlf.: 26785540
www.trines-kitchen.dk · Mail: trine@trines-kitchen.dk

AUDI

Side 32+33

Side 34

Man behøver ikke være så firkantet.
Den nye Audi Q4 Sportback e-tron.
Priser fra 379.990 kr.
At tænke ud af boksen, ændre adfærd og skifte til en helt elektrisk bil. Er det på tide? Det er i hvert fald
ikke for sent. Den helt nye Audi Q4 Sportback e-tron er med en rækkevidde på op til 519 km det overskudsagtige valg til alle kørselsbehov. Læg dertil et bagagerum på hele 535 liter under den sportslige
bagklap, Audi drive select samt mulighed for augmented reality, der viser, hvor smukt du er på vej. Kom

FORDOMME:

”En Mercedes eSprinter har ikke rækkevidde nok,
tager for lang tid at lade op og koster en formue”
Niks til det hele – med en rækkevidde på 143 km, en ladetid (10–80%) på ca. 25 minutter
og de nedenstående priser, er det hverken dyrt eller besværligt at elektrificere din arbejdsdag.
for at leje en eSprinter i 1–6 måneder med Try&Buy, inden du leaser eller køber den.

Try&Buy
Leje i 1-6 måneder
Pris

4.995

Udbetaling 0 kr.
1.666 km/md.

ServiceLeasing (Erhverv)
på operationelle vilkår.
kr./md.

Pris fra

2.995

kr./md.

Førstegangsydelse 35.000 kr.
48 mdr./ 60.000 km

pchristensen.dk - 70 202 203
Krumtappen 20, 5260 Odense

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

NYautomation

- stedet hvor service er en selvfølge

• El-installationer
• Døgnservice
• Konvertering fra
Siemens S5 til Siemens S7

Bjarke Jensen

Få et uforpligtende tilbud. Kontakt os i dag på 65 31 23 95 / 40 60 22 28 eller via mail@nyautomation.dk

EKSPERTER PÅ
STÅLOMRÅDET
--Salg af VVS-afdeling var det helt rigtige
træk, siger Ellinge Smedie A/S’ direktør
Karsten Pedersen, der i stedet glæder sig
over stor aktivitet på stålområdet.

Da Ellinge Smedie A/S tidligere
på året annoncerede, at man
havde solgt sin VVS-afdeling fra,
handlede det i princippet om en
ting: At satse på det, man har succes med – nemlig stålafdelingen.
--Vi havde igennem længere tid
set en stigende konsolidering inden for vores branche. VVS og elområderne smelter mere og mere
sammen og man skal være større
for at klare konkurrencen. Vi
fandt det derfor rigtigst at satse
på vores stålaktiviteter, hvor vi
i øjeblikket oplever en meget positiv udvikling trods et marked,
der har været præget af prisstigninger, fortæller direktør Karsten
Pedersen.
Han glæder sig i dag over at have
mange gode og loyale kunder både private og erhvervskunder.
Som så mange andre erhvervs-

ledere var han spændt på konsekvenserne efter landets nedlukning grundet Corona. I dag kan
han ånde lettet op og konstatere,
at Ellinge Smedie A/S har fuldt
tryk på kedlerne, når det handler
om stålaktiviteterne. Firmaet er
CE-certificeret og har stor viden
og erfaring indenfor forskellige
former for bærende stålkonstruktioner, trapper, gelændere og altaner.
”Vi udfører opgaver for privatpersoner såvel som offentlige og
private virksomheder - på Fyn,
men også i resten af landet. Og så
vil jeg gerne understrege, at vores
kerneværdier er kvalitet, service
og kundetilfredshed. Ja, det er
simpelthen fundamentet i vores
virksomhed, understreger Karsten Pedersen.

ELLINGE SMEDIE A/S
Gl. Byvej 10, Ellinge · 5540 Ullerslev · Telefon: 22 11 12 30
www.ellingesmedie.dk · info@ellingesmedie.dk
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KLAR TIL ALLE
TYPER OPGAVER
Mekaniker Jakob Nielsen er kommet
fornemt fra start, efter han for et år
siden startede virksomheden,
JNAuto på Siøvej i Nyborg.

Lige meget hvilket problem, der
måtte opstå med din bil, så er den
dygtige mekaniker hos JNauto
Jakob Nielsen altid klar med
en
løsning.
Virksomheden
servicerer alle typer personbiler
og varevogne med eftersyn,
reparationer og montering af

ekstraudstyr. Samtidig tager
autoværkstedet sig af alle former
for forsikringsskader.
--Jeg leverer altid en grundig
rådgivning i, hvad der tjener
kundens bil bedst. Med over 22
års erfaring som mekaniker
føler jeg mig godt klædt på, siger

JN auto

Jakob Nielsen, der sprang ud som
selvstændig for et år siden, efter
blandt andre at have arbejdet for
Nyborg Bilcenter i 16 år.
--Jeg servicerer såvel private som
virksomheder og lægge altid stor
vægt på personlig rådgivning

Siøvej 21 · 5800 Nyborg · Tlf.: 61104677
www.jnauto.dk · Mail: jn@jnauto.dk

CHEKKER AL STRØM PÅ DIN BÅD
Manden bag Samson Marine
Service i Nyborg, Stefan Ravn,
tilbyder nu sine kunder at lave
en el-tilstandsrapport for en
fast pris på 2500,- kr.
Ingen boligejere er i tvivl om,
hvor vigtig en tilstandsrapport
er, når der skal købes eller sælges hus.
Kravene er dog langt mindre
ved handel med både. Men det
vil manden bag Samson Marine
Service i Nyborg, Stefan Ravn,
nu gøre noget ved.
--Ja, det er korrekt. Jeg tilbyder
at lave en el-tilstandsrapport af
en båd for en fast pris på 2500
kroner. Efter min mening er det
vigtigt for såvel sælger som køber af et have et fuldt overblik
over, hvordan strømmen fungerer på den enkelte båd, siger

Stefan Ravn, der håber at eltilstandsrapporter for både med
tiden bliver lige så almindelige
som tilstandsrapporter ved hussalg.
--Dels er det vigtigt for køber at
vide, om han eller hun står overfor større reparationsarbejder,
der i sidste ende kan blive meget
dyre, dels er det vigtigt også af
sikkerhedsmæssige årsager. Vi
har jo set en del brande på både
de senere år, understreger han.
Samson Marine Service tilbyder udover produktion af el-tilstandsrapporter en bred vifte af
maritime serviceydelser.
Eksempelvis servicering af in-

denbords- og udenbordsmotorer,
et stort udvalg af marineudstyr i
populær webshop, kajakudlejning og løsning af selv de mest
indviklede specialopgaver. Det
populære firma råder i dag således også over en såkaldt ”diagnose tester”.
--Evnen til at udføre diagnostik
på lystbåde eller andre skibe
kræver professionelle diagnostiske værktøjer til marinebrug,
der er kompatible med både indenbords- og påhængsmotorer.
Og det er lige nøjagtigt sådan
en tester vi har, fastslår Stefan
Ravn

Samson Marine Service - Lystbådevej 10, 5800 Nyborg. Tlf.: 60636898
www.samsonmarineservice.dk · trp@samsonmarine-service.dk

6

og kvalitetsarbejde. Og skulle
jeg have en fyldt kalender, eller
have brug for professionel assistance til en opgave, så har jeg et
godt samarbejde med TL Auto og
Søholt Auto, som også holder til
her på adressen på Siøvej nummer
21, fortæller Jakob Nielsen.

SYDBANK NYBORG
FORNEMT FRA START
Filialdirektør Morten Kunøe Smidt glæder sig over
stor interesse fra såvel private som erhvervsdrivende,
efter Sydbank har startet ny filial op i den tidligere færgeby.
--Først og fremmest glæder
jeg mig over den fornemme
modtagelse, vi har fået her i byen.
Og det gælder både fra private og
erhvervsdrivende. Dernæst er det
selvfølgelig også positivt, at vi
allerede nu kan konstatere en fin
kundetilgang.

borg – nærmere bestemt i Dronningensvej nummer 6.
Hvor mange erhvervsdrivende
indledningsvis starter deres
virksomhed op i et lejemål, så har
den velrenommerede bank valgt at
købe den ejendom, hvorfra man nu
driver sin virksomhed.

Sådan siger filialdirektør Morten
Kunøe Smidt, efter Sydbank nu
har åbnet sin første afdeling i Ny-

--Det sender et klart signal til
nyborgenserne om, at vi virkelig
VIL deres by. Vi satser på at blive

en fast del af byen fremover og
glæder os til få opbygget et nært
og professionelt forhold til vores
kunder, fastslår Morten Kunøe
Smidt.
Han tilføjer samtidig, at banken
vil satse stort på det lokale
erhvervsliv.
--Og her vil vi også gøre en
markant indsats for alle typer

virksomheder. Vi har i den
forbindelse ansat Mie Strømvig
som seniorerhvervsrådgiver – og
hun glæder sig til fremover at blive
erhvervslivets
kontaktperson,
siger filialdirektøren.
Sydbank i Nyborg har seks fast
placerede medarbejdere, men har
derudover to ledige pladser, som
løbende vil blive brugt af bankens
udefrakommende eksperter.

SYDBANK NYBORG
Dronningensvej 6 · 5800 Nyborg · Tlf: 74 37 38 20 · H www.sydbank.dk · morten.smidt@sydbank.dk
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MEKANIKER
MED SUCCES
Siden Simon Jørgensen
for seks år siden åbnede
sit værksted, Simons
Auto ApS/ AutoMester, er
antallet af medarbejdere
steget støt.
Succes er ikke et ukendt ord for
mekaniker Simon Jørgensen.
Siden han for seks år siden
overtog det tidligere Peters Auto
og skabte sit eget værksted,
Simons Auto ApS, er såvel
antallet af arbejdsopgaver som
ansatte steget støt. En succes der
også kan ses på Internettet, hvor
værkstedet har stor tilfredshed
blandt sine kunder.
--Ja, det går rigtigt fint og vi
glæder os over at være kommet fint
igennem COVID19-nedlukningen,
siger Simon Jørgensen.

Udover at servicere alle typer
biler fra såvel virksomheder som
private, så råder Simons Auto
ApS / AutoMester også over en
salgsafdeling, hvorfra alle typer
biler sælges.
--Og så skal det også nævnes, at
vi er godt med på el- og hybridfronten. Vi kan servicere alle slags
el- og hybridbiler, fordi vi har valgt
at sende alle vores mekanikere på
løbende kurser for derved at sikre
vores ansatte er kvalificeret til at
servicere og reparere alle slags

el- og hybridbiler. Samtidig har
vi investeret i det nyeste udstyr
på værkstedet for netop at kunne

leve op til alle forskrifter, oplyser
Simon Jørgensen.

Halvej 2 · 5800 Nyborg · Tlf.: 65317735
www.simonsauto.dk · simon@simonsauto.dk

EKSPERTER I RENS AF
VENTILATIONSSYSTEMER

Ikke alle firmaer har øje for at et rent ventilationssystem
er godt for både indeklima, økonomi og brandsikkerhed
– løsningen er firmaet Skorstensfejer Michelsen I/S
Er man som privat eller virksomhed usikker på om ens ventilationssystem er rent, og kører som
det skal, så kan det så absolut anbefales at tage kontakt til firmaet,
med base i Nyborg. Firmaets ansatte er specialister i rensning af
ventilationssystemer, hvilket kan
ses på hjemmesiden www.fyensventilationsrens.dk.
--Mange firmaer har en aftale om,
at deres ventilationssystem bliver
inspiceret. Men ofte indeholder
inspektionen ikke en rensning, og
det er der, vi kommer ind i billedet,
siger indehaveren af Skorstensfejer Michelsen I/S, Anne Michelsen
og fortsætter:
--Vi har en særlig uddannelse for
at kunne varetage rensningen korrekt, hvilket i øvrigt også gælder
asbest/cement-ventilationskanaler. Vi har mere end 30 års erfaring inden for området og så går vi
8

altid op i at levere et stykke kvalitetsarbejde.
Om årsagen til vigtigheden af at
have et rent ventilationssystem,
forklarer skorstensfejeren:
--Man kan godt føle ubehag, hvis
det indeklima man arbejder i indendørs, ikke er optimalt. Samtidig er det også energibesparende
at have et rent ventilationssytem,
ligesom det øger brandfaren betydeligt, hvis et ventilationssystem
er sat til med skidt. Alle disse
ulemper bliver elimineret, hvis
vi tager os af en gennemgribende
rensning af ventilationssystemet.
Er man usikker på om ens ventilations-forhold er ok, er man altid
velkommen til at kontakte Skorstensfejer Michelsen I/S.
--Ja, vi kommer meget gerne ud og
besigtiger forholdene og giver et
uforpligtende tilbud. Vi servicerer
både erhverv, industri, institutio-

ner og private. Alle vores kunder
prioriteres højt, og man kan være
helt sikker på veludført arbejde til
aftalt tid, fastslår Anne Michelsen.
Skorstensfejer Michelsen I/S tilbyder også andre ydelser såsom rensning af tagrender, rensning af alle
former for ildsteder, energimålin- Før
ger på oliefyr samt montering af
isolerende foringer i eksisterende
skorstene.

Efter

Skorstensfejer Michelsen I/S

Grejsdalen 11 · 5800 Nyborg · Tlf.: 51756574
www.fyensventilationsrens.dk · www.skorstensfejerlauget.dk
anne@skorstensfejeren.dk

BIOSUPPLY –
EN GRØN OG
MILJØBEVIDST
VIRKSOMHED
Flere og flere private, virksomheder
og kommuner bruger Nyborg-firmaet,
Biosupply, når det handler om
biobrændsel af højeste kvalitet samt
bearbejdning af affaldstræ

Biosupply.dk A/S hjælper
kommuner og virksomheder med at holde styr på
bæredygtigheden i flis, haveaffald og affaldstræ.
Står man som virksomhed eller
offentlig institution og har brug
for biobrændsel i den højeste kvalitet eller mangler afsætning af
træaffald, så kan det så absolut
betale sig at kontakte virksomheden, Biosupply med adresse på
Alsvej 5 i Nyborg.
--Ja, vi er en helt igennem grøn og
miljøbevidst virksomhed, som arbejder indenfor brændsel, håndtering af grønt affald og forædling
af træ med henblik på co²- neutral
energi. Vores mål er at skabe billige og bæredygtige produkter til
forbrugeren som ofte er affalds-

forbrænding, fjernvarmeværker,
gårdanlæg og lignende, fortæller
direktør, Rune Hansen.

res leveringer og han har ydet en
stor indsats fra starten, fortæller
Rune Hansen.

I 2015 stiftede han Biosupply, som
siden har været inde i en fornuftig
vækst og i dag har 14 ansatte. Dels
grundet opbyggelsen af en stor og
trofast kundekreds, dels grundet
et dygtigt og loyalt personale.

Biosupply arbejder i dag med tre
fløje, der kan beskrives således:
1: Træflis til varmeværker (bæredygtigt) biodiversitet og miljø.
2: Affaldstræ, som bliver sendt til
genanvendelse, efter Biosupply
har renset det.
3) Håndtering af have- og parkaffald, som siden bruges til
bæredygtigt brændsel.
--Vi er en stærk og seriøs virksomhed, som med et stort og bredt sortiment betjener alle kunder lige

--Og i den forbindelse vil jeg da
gerne nævne vores driftsleder Michael Kerdil, der har været med
fra begyndelsen. Han er den mand
vores kunder møder i det daglige,
står for koordinering af alle vo-

Rune Hansen, Biosupply.
fra de største varmeværker til de
mindre gårdanlæg. Vi kan levere
en enkelt kubikmeter flis eller en
hel skibslast på en gang. Vi går
meget op i altid at levere kvalitetsprodukter og yde god personlig
service, slutter Rune Hansen.

Alsvej 5 · 5800 Nyborg · Tlf: 53 73 64 90
www.biosupply.dk · rune@biosupply.dk
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Rigtig god
gang i
bilsalget
Arena Østfyn har fået
en god start og et
forrygende første år
Henrik Nielsen stiftede i august
2020 multihuset Arena Østfyn,
der er en fleregrenet virksomhed
med blandet almindeligt bilsalg,
reservedelslager til amerikanerbiler samt også ældre og nye amerikanerbiler. Det var en beslutning
han ikke har fortrudt, for det har
været en start langt ud over forventning. I dag er de to medarbejdere beskæftiget i Arena Østfyn.
- Vi har siden starten solgt godt
100 biler, - så det er gået godt,
siger Henrik Nielsen. I det store
hele har det vist sig, at der er plads

til en bilforhandler her i byen. Der
er god gang i især benzinbiler, og
de biler, som vi har, er alle forskellige mærker lige fra små økonomiske til de større som blandt andet
Mercedes. Det er primært biler i
prisklassen fra 20 – 100.000 kroner, og vi har typisk 35-40 biler
stående.
Gennem websiden www.henrikusa.com, som er Danmarks
største webshop med alt i reservedele til amerikanske biler, er tre
medarbejdere beskæftiget. Det er
alt i reservedele til biler og både

Arena Østfyn
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lige fra årgang 1909 og frem til
årgang 2020.
HenrikUSA.com som henter lidt
Amerikaner biler hjem fra USA
og det er typisk klassiske biler fra
60’ 70’ og 80’erne, som kommer
med sammen med de reservedele
de tager hjem hen over vinteren.
- - Normalvis får vi 4 til 5 40 fods’
containere hen over en vinter.
Det har dog ikke været muligt
her under coronaen hvor mange
ting langt fra har været som det
plejer for os

Nyborgvej 11A, 5853 Ørbæk, Tlf.: 72 30 10 65 / 60 89 48 73
info@henrikusa.com / www.arenaoestfyn.dk / www.henrikusa.com

Investerer til fordel for klimaet
Nordfyns Kommune i godt og tæt samarbejde med
W-Jet ApS omkring ukrudtsbekæmpelse

Det fynske firma W-Jet, der har
udviklet vejtørremaskiner som
blandt andet kører i flere lande,
har også lanceret maskinen WJet Weed Control til ukrudtsbekæmpelse. Her er firmaet gået i et
tæt udbytterigt samarbejde med
Nordfyns Kommune, der har købt
en maskine, der skal udvikles og
tilpasses de behov, som kommunen har i forbindelse med ukrudtsbekæmpelse.

vejtørrer, siger Bo Winterskov,
der er stifter og ejer af W-Jet
ApS. Den kræver 12V/30Amp under opstart i 20 sekunder, derefter
blot 8 Amp til drift og det kan alle
traktorer klare. Den kan monteres
som almindeligt redskab på stort
set alle maskiner. Vi har et godt
gensidigt samarbejde, hvor vi får
justeret og udviklet i forbindelse
med de behov der er i forbindelse
med ukrudtsbekæmpelse.

Den nye maskine fra WJET ApS fjerner ukrudt med varm
luft og kogende vand ved hjælp
af varmestråle fra en jetmotor.
Når maskinen føres over ukrudtet, vil temperaturen under skærmen være omkring 400 grader
varmt. På den måde bliver ukrudtet hurtigt dampkogt, hvorefter
det går ud.

De seneste syv måneder har den
nye W-Jet været i drift i afdelingen for Vej & Park i Nordfyns
Kommune, og det har der kun været tilfredshed med, og ikke kun
driftsmæssigt.

- Det er en 8 kg jetmotor – den
samme som vi også bruger som

- Vi har købt en W-Jet Weed Control og er gået med i et samarbejde, hvor vi udvikler og tilpasser
maskinen efter vore behov, siger
værkstedsleder Claus Rasmussen.
Det betyder blandt andet, at vi har

monteret den på en glideskinne, så
den kan flyttes ud til begge sider
og så kan den også skråtstilles.
Det betyder, at selve køretøjet ved
kantstene, kan køre på kørebanen
mens maskinen er i drift. Maskinen er også god i tykt ukrudt. Den
rammer med dampfunktionen dybere ned i ukrudtsmåtter og giver
en større effekt end ved gasbrænding.
- Den er nem at komme rundt med,
og meget god at køre med, fortæller chauffør Jesper Hansen. Man
når også lidt mere pr. dag, for med
den her maskine kan vi køre i dobbelt hastighed. Så den sparer også
på den tid, som vi skal bruge for
at udføre opgaverne. Den er både
funktionsdygtig i såvel tørre perioder som i regnvejr, hvor vi også
sparer på grundvandet, da dampfunktionen bruger såvel regnvandet som den fugt, der er i jorden og
planterne.

- Vi har god effekt af den, og hvad
vi har set indtil nu, så er den
her det mest perfekte vi har set
i drift, teamkoordinator Peder
Nagel. Det kommer over gasbrænding. Vi har et produkt, der virker
og som har en effekt, der er bedre
end andet vi har set. Så det er interessant. Den er så effektiv og har
et rigeligt varmeoverskud til at
klare alle opgaverne. Den bedste
effekt er i øvrigt, når vi kører i
tomgang, hvilket så også betyder
besparelse på brændstof. Den har
en god effekt til plantebekæmpelse, hvor cirka 95% af al anvendt
energi går til at løse opgaven.
Nordfyns Kommune arbejder som
andre også på, at blive mere og
mere miljøvenlige, både med hensyn til klima, energi og miljø. Den
nye maskine kører da også på GTL
Fuel, som er en miljøvenlig diesel.

W-JET.dk
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Dansk Portservice
opruster med ny
lokal afdeling
Erfaren fynbo står i
spidsen for den nye
fynske afdeling, der
også servicerer øerne
Med 12 afdelinger rundt i
Danmark er Dansk Portservice
klar til at servicere både private
og erhverv, hvor der i øjeblikket
er fuld fart på salget af porte til
både private og industri – og sådan
er det også på Fyn, hvor der også
efterspørges nye løsninger.
Klaus Tipsmark, der er en erfaren
mand i branchen, har fra den
1. august overtaget den fynske
afdeling, og han ved hvad der skal

til for at sikre glade og tilfredse
kunder.
- Jeg har arbejdet med porte i
mange år, - og så kom der et tilbud
fra Dansk Portservice, som jeg
ikke kunne sige nej til. Vi står
for al montage, servicering og
reparation af portene på Fyn
og øerne, og det er vigtigt, at
vi er lokalt forankret. Vi ved af
erfaring, at nærheden er meget
vigtig for kunderne af både
garage- og industriporte. Det kan

Dansk Portservice Fyn ApS

bare mærkes, når man har en lokal
tilknytning og hurtigt kan slå et
smut forbi en kunde.
- Vi er kommet rigtig godt fra
start, og vi har travlt. Det betyder
enormt meget for mig at kunne
levere et ordentligt stykke arbejde,
som kunden bliver glad for. Det
kræver tre ting – tid til dialog med
kunden, produkter af høj kvalitet
og et erfarent professionelt team,
der kan skabe de rette løsninger.
Udover at sikre nærheden i forhold

til de fynske kunder, så er en del
af opgaven for Klaus Tipsmark
også, at være med til at udbrede
kendskabet til miljøvenlige porte.
Dansk Portservice forhandler
danskproducerede porte fra
Lindab, der gør meget for at tage
ansvar for bæredygtighed med
miljøvenlige og cradle to grave
certificerede porte. At portene
er producerede i Danmark har
naturligvis også en god betydning
for leveringstiden.

v/ Klaus Tipsmark, Korkendrupvej 20, Korkendrup, 5540 Ullerslev,
Tlf.: 21 40 65 25, klaus@danskportservicefyn.dk / www.danskportservicefyn.dk
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EKSPERT I SIKRING
AF BOLIGER
Danskerne sikrer deres arbejdspladser og
private hjem som aldrig før – en af dem, der
mærker den markante udvikling er manden bag
firmaet, Nygaard Systems ApS, Erik Nygaard.

Ønsker man at sikre sin arbejdsplads eller private hjem imod
uindbudte gæster, så kan det så
absolut anbefales at tage kontakt
til Erik Nygaard, der er manden
bag Nyborg-virksomheden, Nygaard Systems ApS.
Et firma, der tilbyder sikkerhedsrådgivning med speciale i sikring
af boliger og erhverv
Ikke bare har Erik Nygaard mere
end 30 års erfaring i sikring af
boliger, han tilbyder også totalløsninger, hvor kunden får flere
fordele.
--Ja, jeg tilbyder totalløsninger,
hvor der vil blive installeret både
adgangskontrol, videovervågning
og et alarmsystem. Disse løsninger er meget populære både hos
virksomheder og private, fortæller Erik Nygaard, der blandt andet
arbejdede i 25 år som montør hos
Danmarks største vagtberedskab,
G4S og i Ruko i 9 år som specialist

i adgangskontrol, før han valgte
at blive selvstændig.
Når man vælger at bruge Nygaard
Systems ApS er der specielt én
stor fordel, der gør sig gældende.
--Ja, i modsætning til andre firmaer, så ejer kunden alle de sikkerhedssystemer, jeg installerer.
Der er altså tale om en en-gangsinvestering, og skulle kunden med
tiden ønske en anden konsulent
end mig, ja så kan man frit gøre
det, idet systemerne er ”open source ”-systemer, Dertil kommer at
jeg gerne udfører en gratis sikkerhedsvurdering, hvis det ønskes,
fastslår Erik Nygaard og tilføjer:
--Og så skal det også nævnes at kodeordene i min virksomhed er kvalitet og personlig kundeservice.
Når man bestiller mig, er det kun
mig, der installerer og servicerer
- og kunden ved, at der ikke pludselig er andre involveret i deres
sikkerhedsløsning. Det virker betryggende for de fleste, slår han
fast.
Lamdrupvej 1 · 5800 Nyborg · Tlf.: 42484400
www.nygaardsystems.dk · Mail: erik@nygaardsystems.dk

13

MAD
I HØJ
KVALITET
Her er de
store prioriteter
i EU’s ICT-arbejdsprogram.
serne er nu åbne, og der kommer flere til november.
Blandt syddanske succeser
på området finder man bl.a.
virksomhederne Smooth Robotics og Tendo, som har fået
plads i acceleratorprogrambruget, til vedligehold af infra- ning og innovation, der skal met RobotUnion samt prostrukturer samt i industrien, sikre Europas digitale frem- jektet CovR, hvor Teknologisk
Ønsker man som privat eller passer lige til vores kunder.
til at løse de sociale Institut koordinerer fordelinhvor de
kan styrke
virksomhed
at alliere
sig med konkurSamtidig skaltid,
det evne
understreges
et cateringfirma
en lette
festlig arbejdsat den personlige
samtale ogi den voksende
gen af ca. 78 mio. kr. fra Horiudfordringer
renceevnentil og
begivenhed, så kan det så absolut kvaliteten af maden er meget
digitalisering og fremme kon- zon 2020, der skal bidrage til
gange.
anbefales at tage kontakt til vigtig for os, siger Trine
på den at øge sikkerheden for menKunstig
Intelligens
(AI)
skal
virksomheden, Trines-Kitchen.
Spanding, derkurrencedygtigheden
samtidig oplyser,
Ullerslev-firmaet,
der
er
kendt
at
det
også
er
muligt
at
bestille
en
nesker og robotter, som deler
styrkes med tættere forsker- internationale scene.
for at levere mad i høj kvalitet, totalløsning.
Udover
robotter
og
AI
arbejdsrum i produktionen.
samarbejder
og
videndeling
ejes af Trine Spanding, der i 15
åbner
også muligheder
Kontakt gerne Det Syddanintegration
med
år samt
tidligeredybere
har fungeret
som --Ja,
når vores
kunder der
bestiller
køkkenchef
i forskellige
mad hos os,indenfor
kan vi tilbyde
5G og fremtidens ske EU-Kontors robotekspert
industrien
og kantiner,
i samarbejder
og som oprindeligt er uddannet på udlejning af et forsamlingshus,
med mennesker. AI kan
ikke internet, Big Data og data- Else Dyekjær Mejer for at
Hotel Nyborg Strand.
hvor der i den lille sal er plads til
høre, om din projektidé matstå alene og det skal ikke
være
maksimalt 30infrastrukturer
personer og i den samt fotonik
Gl.
Byvej
12
·
5540med
Ullerslev
· Tlf.:
26785540
--Vi en
skræddersyer
hele
tiden
store
maksimalt
120
personer,
én af
de mange
indkopi af amerikanerne eller til 3D, mixed-reality og scan- cher
www.trines-kitchen.dk · Mail: trine@trines-kitchen.dk
menuer og arrangementer, som oplyser Trine Spanding.
kineserne, Europa skal finde ning. Flere af ICT-indkaldel- kaldelser.
sin egen vej i overensstemTrines-Kitchen
melse ermed god anvendeligArtiklen er leveret af
garant forhed
de og
bedste
etik.
South Denmark European Office
madoplevelser
Det for
er blot to af prioritesåvel private
som
terne
i det nye ICT-arbejdsRobotter kan finde anvenvirksomhedertilbyder
delse i en række af sektorer: i program under Horizon
2020, EU’s flagskib for forsksundhedssektoren og iogså
land-total-løsninger.

Nyt fra EU

Trines-Kitchen

Salg af entreprenør maskiner og nedbrydningsudstyr

!

KSM Maskinservice
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Skovgyden 1, 5540 Ullerslev
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Kontakt: Henrik Bergholdt
henrik@ksm-gruppen.com, 51 66 60 70

HELT I TOP PÅ DEN GRØNNE BØLGE
Medarbejderne hos Axel Pedersen El ApS er specialister i energirenovering og arbejder blandt andre i øjeblikket sammen med OUH og Nyborg Kommune

Leder man efter en samarbejdspartner, der har bred erfaring ud i
energirenovering og som samtidig
kan præsentere en stærk grøn profil, så kan det så absolut anbefales,
at kontakte Nyborg-virksomheden, Axel Pedersen El ApS.
Således har firmaet, der arbejder
for både private, virksomheder
og offentlige myndigheder, stor
erfaring i energibesparende løsninger, der såvel økonomisk som
miljømæssigt kan få markant betydning for den enkelte.

--I øjeblikket har vi mange opgaver for private og offentlige myndigheder. Således har vi for nylig
opsat 35 ladestandere for OUH i
Svendborg, 7 for OUH Nyborg og
flere vil komme til.
Vi har tidligere udført en større
energioptimering på OUH Svendborg, hvor vi skiftede mere end
4000 lamper til LED-armaturer,
og lavede sensorstyring på belysningen fortæller indehaveren af
virksomheden, Thomas R. Nielsen.

Han oplyser endvidere, at Axel
Pedersen ApS i dag er en del af TS
Gruppen, der er et stærkt netværk
af autoriserede el-installatører
over hele Danmark
--TS Gruppen tæller i dag mere
end 40 lokale el-installationsafdelinger fordelt over hele landet. Det
betyder, at vores service er landsdækkende, og at vores kompetencer er vidtfavnende.
Vi løser opgaven, uanset om det
er privat, erhverv, industri, land-

brug eller offentlig virksomhed.
Vores kundeskare er bred, og TSgruppens
vejledningsafdeling
bestræber sig altid på målrettet,
at udvikle miljørigtige løsninger,
understreger Thomas R. Nielsen.
Vores medarbejdere er opdateret
med den nyeste viden og lovgivning indefor el-området, således
at kunden altid kan være sikker
på, at alle regler bliver overholdt,
og at han eller hun får den mest
optimale og energirigtige løsning,
fastslår Thomas R. Nielsen.

Bøjdenvej 72 · 5800 Nyborg · Tlf.: 65310727
www.axel-pedersen.dk · mail@axel-pedersen.dk · tn@axel-pedersen.dk
15

VIP Konferencebus
Transport til erhvervsformål såvel
som til de mere sociale
arrangementer.
Bussen er veludstyrede med faciliteter af
højeste kvalitet, for at kunne give dig og dine
gæster de mest eksklusive og professionel
anvendelige omgivelser under transporten.
Konferencebussen er ideel i forbindelse med:
•
•
•
•

Besigtigelsesture
Lufthavnstransport
Virksomhedsbesøg og rejser
Studieture, konferencer og
personalearrangementer

Få et godt tilbud

Persontransport & Rejsebureau

Nyborg-rejser.dk

Nymarksvej 61 – 5800 Nyborg – Tlf.: 65311369

K ør m ed g l æ d e
BILLERS
CYKELFORRETNING
Gormsvej 8 – 5800 Nyborg

Tlf. 65 31 08 19
ÅBNINGSTIDER: Man-fre: 8:00 - 17:30 Lør: 8:00 - 13:00

Professionelt autoværksted
med mere end 10 års erfaring
Vi servicerer og reparerer alle bilmærker
Vi giver naturligvis altid en grundig rådgivning i, hvad
der er bedst for dig og din bil.
Vi har stor erfaring med ældre biler, men vi har også
den rette efteruddannelse til at håndtere den nyeste
teknologiske udvikling i de helt nye biler.

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

Hjælp til at håndtere udfordringer for ordblinde og
talblinde medarbejdere er en gevinst for alle.
VUC Nyborgs gratis ordblindehold gjorde Ditte selvhjulpen:
- Jeg har fået et nemmere liv
skolen, men som aldrig rigtig har
lært at bruge dem. Enten fordi de
har manglet vejledning, eller fordi
de har syntes, det var for besværligt og var bange for at skille sig
ud. Som voksne har de så ændret
holdning. Hjælpemidlerne er også
betydeligt bedre i dag end for bare
få år siden.

Maria Juul Frederiksen underviser sine kursister i at bruge hjælpemidler som
for eksempel AppWriter, der foreslår ord og læser dem højt, når kursisten har
skrevet få tegn.

Vanskeligheder med fx at skulle
læse manualer, udfylde sedler eller
skrive beskeder kan føre til
øget risiko for fejl og misforståelser og mindske den gode kommunikation i en virksomhed. Samtidig
kan det være et pres for medarbejderen. Ca. hver 5. dansker har
svært ved læsning og skrivning,
men mange kender ikke til de gratis muligheder for opkvalificering,
som kan være en hjælp, til at klare
gøremål i dagligdagen. Et kærligt
skub fra arbejdspladsen kan være
til gavn for både den enkelte medarbejder og virksomheden.
Dittes historie
For de fleste er det en selvfølge
at kunne læse posten og sende en
besked. Men sådan var det ikke
for få år siden for 30-årige Ditte
G. Pedersen fra Ullerslev. Derfor
startede hun på HF & VUC FYN
Nyborgs kursus for voksne ordblinde, hvor hun har arbejdet med
sin ordblindhed og lært at bruge
IT-hjælpeprogrammer.
- Jeg har fået et nemmere liv. Før
jeg fik hjælpemidler og lærte at
bruge dem, måtte jeg få andre til
at læse mine breve højt.
Til daglig arbejder Ditte G. Pedersen i Nyborg Kommunes serviceteam: Hun har gjort flere forsøg på
at lære at håndtere sin ordblindhed. Men det var først på VUC Nyborgs lille hold på 3-6 personer, at
hun blev tryg ved at arbejde med
sin ordblindhed:
- Her er jeg ikke bange for at læse
op, fortæller hun.
Hendes ordblindeunderviser, Maria Juul Frederiksen tilføjer:

- Mange har dårlige minder om
ydmygende oplevelser med at læse
højt i skolen. Derfor har man overspringsret her på kurset – ingen
bliver presset til det. Men de færreste bruger overspringsretten,
fordi kursisterne er trygge ved
hinanden.
Forskellige mål
De små undervisningshold giver mulighed for en høj grad af
undervisningsdifferentiering.
Nogle kursister ønsker som Ditte
G. Petersen bare at kunne læse og
skrive mails eller beskeder uden
for mange stavefejl mens andre
fx ønsker at opbygge en ordbog
om VVS, fortæller ordblindelærer
Maria Juul Frederiksen.
-Det vigtigste er, at man aldrig
skal være bange for, om man kan
følge med. Det er lærerens ansvar,
at alle kan det, fortsætter hun.
IT-hjælpemidler som støtte
Undervisningen bygger på elektroniske hjælpemidler, som både
hjælper med læsning og skrivning.
Kursisten kan enten få en hel tekst
eller et enkelt ord læst højt, og programmet Appwriter foreslår ord,
når kursisten indtaster et enkelt
tegn.
Nogle kursister stifter bekendtskab med hjælpemidlerne for første gang, andre har haft adgang
til dem før uden at blive fortrolige med
at bruge dem.
- Vi ser desværre
mange, som nok
har haft hjælpemidler i folke-

Bliver hjulpet videre
Når Ditte afslutter kurset, får hun
hjælp til at ansøge om sin egen licens til hjælpemidlerne, så hun er
bedst muligt hjulpet videre frem.
– og hvis programmer ændres, kan
hun komme tilbage og få opfrisket
sin viden, fastslår Maria Juul Frederiksen.
Ordblindes udfordringer kan
langt hen ad vejen afhjælpes med
læse- skriveteknikker og it-hjælpemidler. Vi ved, at det gør en stor
forskel, når medarbejdere knækker koden og bogstaverne ikke længere giver de samme udfordringer.
De bliver gladere og får mere selvtillid og gå-på-mod – kompetencer
som mange virksomheder nyder
gavn af. For glade medarbejdere
betyder også bedre trivsel og dermed større produktivitet.
”Vi forbedrer kommunikationen og styrker tilfredsheden
blandt medarbejderne og jeg
tror på, at det gør en forskel
i det daglige arbejde på virksomheden”.
Virksomhedsleder

Ditte har adgang til lydbogstjenesten
Nota, som hun også nyder at bruge,
mens hun passer sit rengøringsjob i
Nyborg Kommunes serviceteam.

Ved mistanke om ordblindhed er
der ofte følgende kendetegn:
• Lavt selvværd og lav selvtillid
• Skriver med vilje med ulæselig håndskrift, for at skjule
stavefejl
• Har svært ved at udtale ord og
adskille stavelser
• Er bedre til mundtlig end til
skriftlig formulering
• Bruger undskyldning om
fx glemte briller for at undgå
læsning
• Oplæsning med hakken og stammen
• Vil hellere tage kontakt via telefon end pr. mail eller sms
• Vil helst arbejde i rutiner
• Er bange for at virke dum
• Misforstår information
• Søger tryghed fremfor udfordringer
• Har et utilstrækkeligt ordforråd
VUC Nyborg arbejder
også på at hjælpe folk
med talblindhed. I
den forbindelse har
de med fondsmidler
fået opført Tal- og Aktivitetspark i Nyborg
i efteråret 2020, hvor
træning og indlæring
af tal og matematik
kan ske på nye måder
og med hele kroppen.

Vestergade 7, 5800 Nyborg · Tlf: 62 65 66 60
vucfyn.dk/nyborg · E-mail: nyborg@vucfyn.dk
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SPECIALISTER
I BILLIG OPVARMNING
AF DIN BOLIG

DBVVS ApS, Svendborg Landevej 42, 5874 Hesselager,
Tlf. 40 87 22 22, info@dbvvs.dk / www.dbvvs.dk
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Hjulene kører på højtryk i DB.VVS
ApS, der blandt andet har fået
stor succes med at udvikle egen
prisstærk varmepumpe.
Erhverv Fyn kunne tidligere på året
fortælle den bemærkelsesværdige historie
om virksomheden, DB.VVS ApS, der i
samarbejde med kinesiske producenter
havde udviklet deres egen varmepumpe
med navnet, ” LANGÅ ECO PLUS+”. Og
nu viser det sig, at satsningen har båret
frugt.
--Ja, det er glædeligt, at vores kunder har
taget så godt imod den nye varmepumpe.
Trods de prisstigninger som mange bliver
ramt af i øjeblikket, glæder vi os over
generelt at have fint gang i hjulene, siger
indehaver Erik Nystrøm.
I dag lever DB.VVS ApS af at sælge
kvalitetsprodukter til Danmarks absolut
billigste priser.
--Vores mission er at levere de bedste og
billigste VVS-produkter, så hurtigt som
muligt og med den bedste kundeservice
i branchen. Der er ingen mellemled eller

grossister der skal tjene penge på vores
varer. Vi køber direkte fra fabrikken og
sælger direkte til vores kunder, fortæller
Erik Nystrøm, der også er manden der
tager telefonen, når man ringer til
DB.VVS ApS.
--Jeg har over 20 års erfaring med salg af
VVS-produkter, kender alle produkterne
og tager gerne en snak om alt inden for
VVS, selvfølgelig helt uforpligtende,
siger han.
Nøjagtig som når Erik Nystrøm sender
pillefyr og pilleovne ud af sin forretning,
så bliver også varmepumperne chekket,
testet og afprøvet inden de kommer videre
til kunderne.
--Personlig service og kvalitet er
altafgørende faktorer i DB.VVS ApS,
fastslår indehaveren.
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Kvalitet
til tiden
Skovsminde VVS har vundet Håndværker.dk
prisen efter anbefaling fra kunderne
Har man brug for service indenfor
VVS området, så kan man roligt
alliere sig med Skovsminde VVS,
der trods sin unge alder har mange års erfaring at bygge på. Kennet Lund & Henrik Christensen,
der begge kommer fra branchen
stiftede i december 2020 firmaet,
og det har de ikke fortrudt, for det
er gået stærkt siden starten. I dag
beskæftiger firmaet fire faguddannede samt en lærling, der med
alt vvs-arbejde servicerer kunder
fra Svendborg, Faaborg, Nyborg –
og hele det sydfynske område.

- Vi laver alt indenfor VVS, hvor vi
løser opgaver for primært private
kunder og mindre projekter, siger
Henrik Christensen. Vi er altid
friske på et tilbud, og i øjeblikket
har vi rigtig travlt med udskiftning af varmepumper.
- At vi her i år har vundet Håndværker.dk prisen er noget som vi
er meget stolte af. Det betyder
noget for os, for det er en pris, der
er baseret kun på kundernes anbefalinger. Det er også en pris, som
vi sætter en faglig ære i, at leve op
til.

Skovsminde VVS
Rytterskoven 4, 5700 Svendborg, Tlf.: 42 90 94 94,
post@skovsmindevvs.dk / www.skovsmindevvs.dk

Sorg er da kun ved
dødsfald, ik’?
Hvad er sorg?
Sorg er en emotionel reaktion
på at have mistet nogen eller
noget. Ofte tænker vi sorg som
en reaktion på at have mistet en
nærtstående til døden. Men sorg
viser sig i mange andre af livets
forhold. I England har de flere
forskellige ord, der kan nuancere
oplevelsen af sorg – det har vi
ikke i Danmark – vi har kun ét
ord - nemlig sorg.
Former for tab
Sorg er meget mere end en
emotionel reaktion på at miste
til døden. Mennesker kan også
være ramt af sorg i forbindelse
med et forlist forhold, tab af
førlighed, alvorlig sygdom, at
være konkursramt eller tab af
arbejdsevne, hus og hjem samt
socialt netværk. Årsagerne
kan være mange. Og hvad der
påvirker den ene meget, påvirker
måske ikke naboen i lige så høj
grad.

Corona - mange
former for tab
I løbet af det sidste halvandet år
har mange mennesker været udsat
for sorg og tab på flere forskellige
områder og niveauer på grund
af situationen med corona. Vi
blev afskåret fra vores familie
og venner. Vi kunne ikke besøge
vores ældste generationer – ja, vi
fik måske ikke engang mulighed
for at sige farvel eller være ved
en døende person. Nogle oplevede
også at miste til dødsfald som
følge af corona-virus.
Men vi led også andre tab i
forbindelse med corona – nogen
mistede deres job, andre deres
virksomhed; nogle par gik fra
hinanden; vi mistede den sociale
kontakt med familie, venner
og kolleger, som for nogen var
nærmest ubærligt. På det helt
lavpraktiske plan kunne vi lige
pludselig heller ikke give hånd
mere – eller en krammer – som for

nogen er en meget vigtig handling.
At give hånd kan for nogen være et
symbol på en aftale.
Vi blev mildest talt rystet i vores
grundvold og mistede vores
daglige rutiner – det kan for nogen
være en kæmpe omvæltning, som
samtidig kan være domineret af en
frygt for fremtiden – ”beholder jeg
mit job, hvornår slutter det her”?
Corona var dog ikke kun tab og
lidelse – for nogle mennesker
medførte corona-tiden, at de
kom tættere på deres værdier,
herunder tiden med familien.
Det er blandt andet derfor, at
restaurations- og hotelbranchen
skriger på arbejdskraft lige nu.
Selvom restriktionerne er ophørt,
er vi stadig præget af corona –

Om-sorgen.dk, www.om-sorgen.dk, tlf.: 4076 6041
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er det nu ok at stå så tæt, som vi
gør her? Vi stiller spørgsmål til
hinanden – ”giver vi hånd? Er vi
på krammer?” Osv. Vi vil være
mærket af dette længe – nogen
mere end andre.
Hvad kan Om-sorgen.dk?
Sorgvejleder og psykoterapeutstuderende, Susanne Holm, er
indehaver af Om-sorgen.dk, hvor
hun rådgiver i håndtering af
tab og sorg. De mennesker, der
kommer til Susanne, bliver mødt
med respekt for deres situation,
og intet tab vægter tungere
end andre – det er mennesket
bag sorgen, der afgør sorgens
betydning. Susanne vejleder og
rådgiver både virksomheder og
private.

FRØRUP SAVVÆRK
I FORTSAT FREMDRIFT

Indehaver Thomas Rasmussen vinder spændende opgave for Vejle Kommune og
glæder sig over ansættelsen af ny murer, tækker og administrativ medarbejder.

Erhverv Fyn har tidligere fortalt
den positive historie om Thomas
Rasmussen, der for 4 år siden
overtog virksomheden, Frørup
Savværk & Tømrerfirma ApS
på adressen Lundevænget 10 i
Frørup med ham selv som eneste
medarbejder.
I dag kan indehaveren glæde sig
over at have ni ansatte og en ordrebog, der ser mere end fornuftig
ud.

--Ja, vi har absolut intet at klage
over. Vi har eksempelvis haft
mange spændende opgaver for
Zoologisk have i Odense og Gorillaparken i Stenstrup. Og for nylig har vi hevet en ordre hjem på
bygningen af en træbro for Vejle
Kommune, fortæller Thomas Rasmussen, der for nylig har tilført
sit firma en murer, en tækkemand
og en administrativ medarbejder.
--Det er altid rart at kunne tilføre
firmaet ny ekspertise, siger Thomas Rasmussen.
Han købte i øvrigt Frørup Savværk & Tømrerfirma ApS af Finn
Jensen, som begyndte på savværket tilbage i 1974.
De første 20 år sammen med sin
far, som dagligt viderebragte 3
generationers viden og erfaring
om den rigtige håndtering af træ.
Virksomheden blev startet af Finn
Jensens oldefar i 1881 på samme
adresse som i dag.
--Og I dag arbejder vi både med
forskellige brædder, planker,

Frørup Savværk & Tømrerfirma ApS

bjælker, stolper og tømmer til bindingsværk, bondehuse og byhuse
– og vores store erfaring gør, at
vi også bliver kaldt ud til at hjælpe
med renoveringer af ældre bygninger, fastslår Thomas Rasmussen og tilføjer slutteligt:
--Det er vigtigt at understrege, at
kvalitet og god personlig kundepleje altid har været kodeord hos
os.

Lundevænget 10 5871 Frørup · Tlf.: 65371035
www.frørupsavværk.dk · info@froerup-savvaerk.dk
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Erhverv&Vækst


FLOT START
FOR TØMRER
Ulrik Nielsen startede sit tømrerfirma, Nielsens Tømrerservice for et halvt år siden og
har allerede skabt sig en god
og trofast kundekreds
Der er grund til optimisme, hvis
man hedder Ulrik Nielsen og er
manden bag firmaet, Nielsens
Tømrerservice. Trods det faktum,
at Frørup-virksomheden kun har
et halvt år på bagen, er det alligevel lykkedes for Ulrik Nielsen at
få skabt en god og trofast kundekreds.
--Ja, jeg glæder mig over, jeg er
kommet fint fra start og allerede
nu har fået løst en del forskelligartede tømrer-opgaver. Mine kunder
er både private, virksomheder og

offentlige institutioner, fortæller
Ulrik Nielsen.
Kvalitetsarbejde og god personlig
kundeservice er kodeordene, når
man bestiller Nielsens Tømrerservice til at udføre opgaver.
--Med over 20 års erfaring i tømrerfaget, er jeg i stand til at løse
langt de fleste opgaver. Og skulle
der blive tale om større opgaver, så
har jeg godt samarbejde med andre professionelle håndværkere,
understreger Ulrik Nielsen.

Nielsens Tømrerservice

Frørup Byvej 3B · 5871 Frørup
Nielsens tømrerservice · ulrik.nts@gmail.com

Vi leverer mandskab til hele landet, inden for flg. områder
·
·
·
·

El & VVS
Jern & Metal
Bygge & Anlæg
Montageopgaver

Your Partner ApS, Falstervej 16, 5800 Nyborg, Tlf. 63 310 390
mail info@yourpartner.dk. www.yourpartner.dk
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Man behøver ikke være så firkantet.
Den nye Audi Q4 Sportback e-tron.
Priser fra 379.990 kr.
At tænke ud af boksen, ændre adfærd og skifte til en helt elektrisk bil. Er det på tide? Det er i hvert fald
ikke for sent. Den helt nye Audi Q4 Sportback e-tron er med en rækkevidde på op til 519 km det overskudsagtige valg til alle kørselsbehov. Læg dertil et bagagerum på hele 535 liter under den sportslige
bagklap, Audi drive select samt mulighed for augmented reality, der viser, hvor smukt du er på vej. Kom
hele vejen rundt om Audi Q4 Sportback e-tron, som nu kan opleves helt tæt på hos din Audi forhandler.

Audi Odense
Middelfartvej 50, 5200 Odense V., tlf. 7070 1025, odense.audi.dk
Audi Q4 Sportback e-tron 35, 40, 50 quattro: 379.990-474.990 kr. 125-220 kW. Forbrug 172-180 Wh/km. Rækkevidde: 339-519 km
afhængigt af kørestil, vejrforhold og tilvalgt ekstraudstyr. Halvårlig ejerafgift: 330 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr.
Audi anbefaler ubegrænset opladning med

Audi Odense

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf: 70 70 10 25 · E-mail: odense@audi.dk
Åbningstider: Man-fre: 09:00-17:30 / Lør og søn: 11:00-16:00
Certificeret
Salgsrådgiver
Mads Schultz
Jensen
Tlf.: 23 36 70 28
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AudiQ4-Sportback-e-tron-185x263.indd 1

Salgsrådgiver
Mathias Harbo
Alnor
Tlf.: 23 42 58 08

Junior
Salgsrådgiver
Nicolai Luccas
Esbensen
Tlf.: 20 55 66 60

Salgsansvarlig
Alexander
V. Clemensen
Tlf.: 43 22 36 59
Tlf.: 21 69 19 70
11.10.2021 16.03

NYBORG BYG OG
MONTAGE
TIL ALLE TYPER
OPGAVER
Professionelt tømrer- og
snedkerarbejde er i højsædet hos
Martin Nyborgs firma – servicerer
blandt andet 230 lejemål i Nyborg.
Er man på kig efter at få udført
professionelt
tømrereller
snedkerarbejde, så er det så
absolut en ide at tage kontakt til
Martin Nyborg, der er indehaver
af firmaet Nyborg Byg & Montage.
Selvom den erfarne tømrer kun
har haft sit firma siden sidste
år, så er der allerede godt gang i
hjulene.
--Ja, det glæder vi os over. I dag

servicerer vi eksempempelvis 230
lejemål i Nyborg og har derudover
haft mange opgaver for private,
virksomheder
og
offentlige
institutioner, fortæller Martin
Nyborg.
Skal man give nogle eksempler på
den type opgaver Nyborg Byg &
Montage er kvalificeret til at tage
sig af, så kan nævnes:

Nyborg Byg & Montage

Nybyggeri, renovering, vinduer
& døre, lofter & gulve, køkken &
inventar, tagarbejde og terrasser.
-Og så skal det nævnes at vi for
Milton Huse i Ringe har opført
redskabsskure, postkasser og
hegn, siger Martin Nyborg, der
altid lægger vægt på at levere
kvalitetsarbejde og en god
personlig kundeservice.
--Ja, det er vigtigt for os, at

kunderne altid er tilfredse
lige fra projektets start til
leveringen af slutproduktet. Og
skal det nævnes, at vi også tager
imod større entrepriser. Vi har
mange professionelle og dygtige
samarbejdspartnere, som vi kan
alliere os med, understreger
Martin Nyborg, der samtidig
oplyser, at Nyborg Byg & Montage
tager imod opgaver på hele Fyn.

Nordmarksvej 7 · 5800 Nyborg · Tlf.: 20217459
www.nyborgbyg.dk · nyborg_byg@outlook.dk

TID TIL SERVICE!
NY HAVE OG PARK
FORRETNING/VÆRKSTED

Mere end 40 års erfaring af have- og parkmaskiner

Reparation af kendte mærker
Alle former for
brolægnings opgaver udføres:
- Støttemure
- Terrasser
- Indkørsler
- Gårdanlæg mv.

Stihl – Viking - Husqvarna
John Deere – Klippo
Stiga – Echo – Ariens
MTD – Cup Cadet
Robotplæneklippere:
Viking – Stihl – Husqvarna

Speciale i
opsætning og
reparation af
robotplæneklipper

Forretningen er under opbygning, men vi står klar på værkstedet.
Salg af nye maskiner er muligt via bestilling.
Nuværende åbningstider:
Fredag: 07:30 – 16:30
Lørdag: 08:00 – 12:00
ELLER EFTER AFTALE

Vibeholmvej 2 · 5800 Nyborg
Tlf.: 40 30 41 28 · Vibeholm@hotmail.dk

BYENS HAVE OG SKOV
v/ Finn Sørensen - Siøvej 4A - 5800 Nyborg - Tlf. 41 24 22 72
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VINDUER I
TOPKVALITET
• Murer-reparationer
• Tømrer-reparationer
• Malerarbejde

• Havearbejde
• Træfældning
• Fliser og andet anlægsarbejde

Tilbyder endvidere skitse- og tegnearbejde

Morten Lund, Fuglehavevej 20, Oure

le”

oret

Professionel rådgivning og
kvalitet er kodeordene hos
Fyns Vinduescenter.

____

En del af Jysk Fynske Medier

Ta’ i byen

us,
0
auce.

LEGETØJSMARKED

afholdes søndag den 10. Oktober 2021
fra kl. 11.00 - 15.00 i Ejby Hallen,
Halvej 5 5592 Ejby

Her købes, byttes, sælges og vurderes.
Gratis entre, cafeteria, legehjørne for børn.
Legetøjssamlerne af 1988.

borg.dk

erne

pemarked
ag

Er tiden kommet, hvor man begynder at overveje udskiftning af ens
Info:
tlf.Fyns
2811
8636
vinduer,
så er
Vinduescenter
absolut en virksomhed, der bør
kontaktes.

men som kunde har man også mulighed for at få løbende professionel rådgivning, ligesom man kan
få et overblik over alle muligheder
i et elegant showroom.

Ikke bare sælger virksomheden
udsøgte danske kvalitetsvinduer,

- Ja, vi er eksperter inden for vores
felt, og vi rådgiver naturligvis vo-

71@gmail.com

22 08 94

Fyns Vinduescenter ApS

TER

emitagen .885,-

................ 549,-

.................889,.............. 595,-

nhøj Kro 598,-

vn .......... 698,-

benhavn . 678,-

s Haver . 525,-

Freya ..... 798,-

rg ........... 498,-

ng .......... 698,-

hopping .. 445,-

JULEFROKOST 2021

R

å Ærø 2.485,-

ordals 4.598,-

Firmajulefrokost i Den Blå Kirke
Lækker julemad - Gode drikkevarer - DJ & Dans

S

Den 26. november 2021 • Den 27. november 2021
Den 3. december 2021 • Den 4. december 2021
Den 10. december 2021
Den 17. december 2021

Tagryg1.298,-

.......... 1.345,-

koncert. 1.398,-

d............. 798,.......... 1.375,-

Se mere på: www.denblaakirke.dk

as .......... 998,-

ig i nat 1.398,-

Ønsker I det på andre datoer eller er I et større hold?

URE

Kontakt os på:
info@denblaakirke.dk eller Tlf. 60 38 13 67

dr........100,-

•

Julefrokost ud af huset
Ønsker I i stedet at holde julefrokosten hos jer selv?

Vi tilbyder også julefrokost og julemenu ud af huset
Se mere på: www.resumecatering.dk

transport

rg-rejser.dk
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res kunder professionelt om valg
af vinduer. Vi tilbyder at montere
vinduer eller som direkte salg, det
bestemmer kunden selv, siger indehaver og direktør Kim Rummelhoff og tilføjer:
-Og selvom kunden vælger at montere, tager vi ansvaret for opmå-

ling og alle de tekniske detaljer.
Fyens Vinduescenter sælger udelukkende DVV-godkendte produkter af bedste kvalitet og med 10 års
garanti. Virksomhedens kunder er
primært private og mindre boligselskaber.

Ryttermarken 12 · 5700 Svendborg · Telefon: 3177 9215
www.fynsvinduescenter.dk · post@fynsvinduescenter.dk

SOLID
VÆKST SIDEN
OPSTART
Troels Hansen startede sit firma Østfyns
Tømrer & Snedker ApS som et enkeltmandsfirma, men er i dag oppe på ti ansatte.
Der er godt gang i hjulene
hos Østfyns Tømrer & Snedker ApS med adresse på Måre
Byvej i Ørbæk. Siden firmaet
for 6 år siden startede som et
enkeltmandsfirma, råder det i
dag over ti ansatte og har via
kvalitetsarbejde og god kundeservice skabt sig en solid
kundekreds i det østfynske.
--Ja, vi har de nødvendige
kompetencer til at bistå til
enhver opgave for såvel private som virksomheder. Og vi
ser altid frem til at servicere
såvel nye som gamle kunder,
fortæller indehaver Troels
Hansen.
Nogle af firmaets opgaver i
år er blandt andet at renovere
Landbrug Fyn i Langeskov og

lave ny facade på spar i Nyborg.
--Vores medarbejdere er veluddannede og har mange spidskompetencer, lige fra private
specielprojekter til erhvervslokale-vedligeholdelse og til
de større nybyggeri-opgaver.
Og så er det vigtigt at understrege, at vi altid lægger vægt
på kvalitet og god personlig
kundeservice. Og at vi altid
sætter kundens behov og tilfredshed i fokus, understreger Troels Hansen.
Østfyns Tømrer & Snedker
har d. 1/6 -2021 overtaget nyt
firma domisil på Bøjdenvej
92C i Nyborg, som fremadrettet vil være firmaets primære
tilholdssted.

Overskrift

Måre Byvej 40 · 5853 Ørbæk · Tlf.: 22466608
www.nyborgtomrer.dk · Mail: mail@nyborgtomrer.dk

Ekspert i udvikling og produktion
af emballge i pap og karton

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

Opkvalificering og kurser til virksomheder

Vestergade 7, 5800 Nyborg
Tlf: 62 65 66 60 · vucfyn.dk/nyborg
E-mail: nyborg@vucfyn.dk
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En del af BOWLNFUN

Få max ud af jeres
julefrokost
Når du holder julefrokost hos Bowl’n’Fun kan du være
sikker på, der er noget sjovt at være sammen om.
Mellem highfives, adrenalinkick og grineflip kan I
nyde vores Big Time Julebuffet i restaurant The Grill,
hvor vores kokke står klar ved den åbne grill og
tilbyder madoplevelser for enhver smag.

Kridt danseskoene for
liveband byder op til dans
Det sker hver fredag og lørdag.
Odense fra d. 19. november t.o.m. d. 11. december
Svendborg fra d. 26. november t.o.m. d. 11. december

Mest populære

Big Time Juleparty
› Velkomstdrink inkl. snackkurv
› Big Time Julebuffet
› 1 valgfri forlystelse
› Drikkevarer ad libitum
› Livemusik
› Natmad
Pris pr. pers. kr.

649

(Priser starter fra kr. 349)

På bowlnfun.dk kan du bl.a. se hvilke
forlystelser du kan vælge samt hvilket
liveband, der skal spille.

Book årets sjoveste julefrokost på BOWLNFUN.DK
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Montana – løsninger til bolig og erhverv!
Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Montana
Montana
borde + stole + fantasi…
Montana

Reoler
+ + borde + stole + fantasi ...
Reoler
Reoler
+ borde + stole + fantasi ...
- lad–os
hjælpe
med
netop
din
kombination!
med
netop
din
kombination!
–lad
lados
os hjælpe
hjælpe med
netop
din
kombination!

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

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

Lørdag kl. 9.30 - 14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

Advokat
Advokat
Pia
Jepsen
Pia
Jepsen
Advokat
Advokat
Din lokale
Pia
Din lokale
Pia Jepsen
Jepsen
redningskrans
på Ærø
Er du privat eller erhvervsdrivende,
erfaren
redningskrans
påfå Ærø
Din
lokale
juridisk rådgivning
og stå på sikker grund.
Din lokale
Er du privat eller erhvervsdrivende, få erfaren
redningskrans
på
Ærø
Det betaler
sig.
juridisk rådgivning
og stå på
sikker
redningskrans
på grund.
Ærø
Er duRing,
privat
ellereller
erhvervsdrivende,
få erfaren
skriv
kom forbi kontoret.
Er du privat eller
erfaren
Deterhvervsdrivende,
betaler sig. få
Er
du
privat
eller
erhvervsdrivende,
få
erfaren
Erjuridisk
du
privat
eller
erhvervsdrivende,
få
erfaren
rådgivning
og
stå
på
sikker
grund.
juridisk rådgivning og stå på sikker grund.
Første
samtale
er
altid
gratis.
juridisk
rådgivning
og
stå
på
sikker
grund.
Ring, rådgivning
skriv eller og
kom
kontoret.
juridisk
ståforbi
på sikker
grund.

betaler
Det
betaler sig.
30 82
90 10 samtale
• Det
Rolighedsvej
1, 5960
Marstal
Det
sig.
Første
er sig.
altid
gratis.
Det betaler
betaler
sig.
Ring,
Ring, skriv
skriv eller
eller kom
kom forbi
forbi kontoret.
kontoret.

Ring,
eller
30 82 90
10skriv
• Rolighedsvej
5960 Marstal
Ring,
skriv
eller kom
kom forbi
forbi1,kontoret.
kontoret.
pj@advokatpiajepsen.dk
Første samtale• www.advokatpiajepsen.dk
er altid gratis.

Første
samtale
er
altid
gratis.
Første
samtale
er
altid
gratis.
Første
samtale
er
altid
gratis.
pj@advokatpiajepsen.dk
• www.advokatpiajepsen.dk
30 82 90 10 • Rolighedsvej
1, 5960 Marstal

Arne

Per

Jens

Henrik

30 82 90 10 • Rolighedsvej 1, 5960 Marstal
30
30 82
82 90
90 10
10 •• Rolighedsvej
Rolighedsvej 1,
1, 5960
5960 Marstal
Marstal

pj@advokatpiajepsen.dk
pj@advokatpiajepsen.dk
pj@advokatpiajepsen.dk
pj@advokatpiajepsen.dk

••
••

www.advokatpiajepsen.dk
www.advokatpiajepsen.dk
www.advokatpiajepsen.dk
www.advokatpiajepsen.dk
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FIBER FLEX

Fiber Flex giver frihed til selv at vælge!

Med Fiber Flex får du internet af højeste kvalitet og
fleksibilitet til individuel produktsammensætning.
Du vælger selv, hvad dit internetprodukt skal indeholde:
• Hastighed
• Bindingsperiode (med eller uden binding)
• Serviceniveau (SLA)

PRIS EKSEMPEL

1000/1000
Mbit/s

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

12 mdr. binding.

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

549,-

*

*Hertil kommer tilslutningsprisen. Pris er ex moms.

Vælg hastighed
50
50

Mbit/s

100
100
Mbit/s

500
500
Mbit/s

Vælg bindingsperiode
1000
1000
Mbit/s

0

mdr.

6

mdr.

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

12
mdr.

36
mdr.

48
mdr.
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GLÆDER SIG OVER
FLOT MODTAGELSE
Det velrenommerede Davidsen Tømmerhandel
A/S indviede ny afdeling i Svendborg med
messe, hvor håndværkere, leverandører og
private mødte talstærkt op.
--Jeg glæder mig først og fremmest
over, at lokalbefolkningen har
taget så godt imod os. Såvel
håndværkere som private har
ytret overfor mig, at det er
glædeligt, at Sydfyn nu har fået
en ekstra tømmerhandel. Den
lokale forankring er meget vigtig
for os.
Sådan siger Tom Callesen, der
er trælastdirektør i Davidsen
Tømmerhandel’s nye afdeling i
Svendborg.
Davidsens Tømmerhandel A/S er
en danskejet og landsdækkende
tømmerhandel med en bred vifte
af produkter inden for byggeri.
Virksomheden har hovedkontor
i Vojens og beskæftiger i dag ca.
1.200 medarbejdere fordelt på 23
lokationer i Danmark.
Siden etableringen i 1944 har
virksomheden udviklet sig til at
være at blandt landets største
32

leverandører til byggeriet med en
årlig omsætning på over 3,3 mia.
kroner.
Tom Callesen var en af mange
Davidsen-ansatte der deltog,
da den populære tømmer-kæde
indledte sit indtog på Sydfyn
med en håndværkermesse den 27.
august.
En messe, hvor både erhvervsliv,
leverandører og private deltog i
stort antal.
Og hvor der sågar var mulighed
for at hilse på manden bag
tømmer-imperiet, nemlig Povl
Davidsen.
--Ja, det blev en fantastisk
dag, hvor både vores menige
medarbejdere og ledelse fik mulighed for at hilse på og lære kommende kunder og leverandører at
kende. I øjeblikket holder vi til i
mindre lokaler på Grønnemosevej
26, men på grunden ved siden af
er vi ved at bygge et nyt center op,
forklarer Tom Callesen.
Han fortæller endvidere, at den

nye afdeling vil blive drevet
efter de principper, der i årtier
har været kendetegnende for
Davidsens Tømmerhandel A/S.
--Solidt købmandskab, ydmyghed
og respekt for kunden skal til
enhver tid gennemsyre relationen
til vores kunder. Derfor er

rådgivning, de tætte relationer og
ordholdenhed vigtige elementer i
vores dagligdag. Vores faglighed
og stolthed over at levere
det bedste produkt til vores
kunder gennemsyrer hele vores
organisation, lige fra indkøb til
levering på byggepladsen, fastslår
trælastdirektøren.

NY ERHVERVSAFDELING
I SVENDBORG
Davidsen er en lokalforankret virksomhed med salgssteder over hele
Danmark. Gennem mere end 75 år har vi levet af godt købmandskab samt
høj service og udviklet forretningen gennem dialogen med vores kunder.
Vi arbejder ihærdigt for at gøre kundernes hverdag lettere og
hele tiden skabe nogetAalborg
nyt og spændende, der forbedrer
oplevelsen og styrker samarbejdet. Vi har et bredt sortiment
og Fyns bedste logistik indenfor levering af byggematerialer.

Nuuk

Vi glæder os til at møde jer i vores nye erhvervsafdeling på
Grønnemosevej 26 eller online på www.davidsen.as

Aarhus

Nr. Nebel
Grindsted
Brørup

Venslev

Vejle

Albertslund
Fredericia

Vejen

Karlslunde
Kolding
Haderslev

Odense

Ringsted
Langeskov

Vojens
Toftlund
Rødekro

Svendborg

Høruphav

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

WWW.DAVIDSEN.AS

ALT TIL BYGGERI
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Hanne Bourgeat fik støtte og
sparring, da hun ville etablere
sig som selvstændig. Pr-foto

Tirsdag 12. november 2019

TTeri go psykiaTri
Audi Q4 e-tron – elbil for dem

startup

som forlanger lidt mere

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

Derfor
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opfordringen
Den nye Q4 e-tron er Audis udgave med flot
udstyr
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På spørgsmålet om hvilken på sit koncept og i stand til somhed.
Kjeld Haldkjær · T: 3070 7870

og psykisk sygdom
stra problemer
Misbrug og psykisk sygdom
giver ekstra problemer

i kunderne og hvad skal det
koste, for blot at nævne et par
stykker. Derudover 1:1 sparring med en forretningsudvikler, der hjælper dig med
dine specifikke spørgsmål, siger han i pressemeddelelsen
og afrunder:
- Sidst, men ikke mindst
får du også et netværk med
andre iværksættere, der giver dig inspiration, støtte
og mod til at tage de første
skridt ud i livet som selvstændig.

Vi kører på hele Fyn
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Audi Odense Middelfartvej 50 -5200 Odense V - Tlf.: 70 70 10 25. Mail: odense@audi.dk- www.audi.dk
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Maskinfabrikken dk ApS

30%

Maskinfabrikken.dk ApS

vender sig til alle, der ønsker mere viden om psykisk
sygdom og psykiske problemer. Hvert halve år udkommer deres arrangementskalender med arrangementer
rundt om i hele regionen.
Arrangementet med Henrik Rindom om dobbeltdiagnoser koster 50 kroner, og du
tilmelder sig hos AOF Svendborg på telefon 62 21 73 73
eller via www.centerfyn.aof.
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BYGMA BELLINGE KLÆDT
PÅ TIL FREMTIDEN
Med ansættelsen af ny direktør og ny butikschef opruster Bygma i Bellinge
til en fremtid, der tyder på kraftig vækst.

Ingen kan være i tvivl om at
såvel virksomheder som private
i dag er de væsentligste faktorer
i et sandt byggeboom. Og med
byggeboom følger også mere
arbejde til byggemarkederne,
som på forskellig vis ruster sig
til fremtiden. Således også hos
i Bygma i Bellinge, hvor Bygma
Gruppen for nylig har ansat ny
direktør i skikkelse af Carsten
Lund og ny butikschef i skikkelse
af Christian Boisen.

--Ja, og jeg kan roligt sige, at vi
begge glæder os til at møde såvel
gamle som nye kunder. Og som
altid er vi jo klar til at betjene
såvel virksomheder, kommuner
som offentlige institutioner. Og
så råder vi over et professionelt
personale, som blandt andet er
klædt på til en fremtid, hvor
der bliver lagt vægt på grønne
løsninger, siger Carsten Lund.
Bygma Gruppen beskæftiger
i øvrigt i dag på landsplan ca.

2.500 ansatte fordelt på mere
end 100 forretningsenheder i
hele Norden. Koncernen er den
største danskejede leverandør
til byggeriet med aktiviteter
inden for salg og distribution af
byggematerialer til både større og
mindre byggerier.
--Godt købmandskab, troværdighed og evnen til at tænke
nyt har altid været kodeordene
i Bygma, ligesom vi lægger stor

vægt på kvalitet og god personlig
kundekontakt, forklarer Carsten
Lund, der godt er klar over, at han
har indtaget direktørstolen i en
periode med stor omskiftelighed.
--Ja, vi er inde på et hårdt marked
lige pt, hvor priserne i en periode
er steget en del. Men hvad angår
træsituationen håber jeg, at vi har
set det værste. Jeg tror på, vi går
imod bedre tider, slår han fast.
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