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FOCUS på Odense

Udsendes til virksomheder på Fyn  
og i Trekantområdet.
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Hygiejneservice

Få et gratis prøveophæng af vores unikke dispensersystem og 
se hvad vi kan gøre for din virksomhed. Vores hygiejnesystemers 
stilfulde og effektive produkter opfylder ALLE dine krav om toilet-
forhold. Vi monterer og servicerer.

Hygiejneservice er din sikkerhed for at du altid har indbydende
og rene toiletforhold i din virksomhed. Kontakt os på 
tlf. 66 15 81 25 og hør hvad vi kan tilbyde dig.

www.dfd.dk

Ren service

STIGA READY 12.796,- 
NY STIGA PARK, 4 WD. HST 27.996,- 
Priser excl. moms

FYNS MINITRAKTOR
v. Jens Jørgen Viby 

Ringvej 10 · 5853 Ørbæk 
Telefon 65 33 17 41 · 40 42 70 41 

www.fynsminitraktor.dk

K IOTI - STIGA - JONSER ED OG TEX AS

KIG IND 

ELLER RING 

OG HØR 

NÆRMERE
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Hos Guldfeldt Kontor & Data A/S
er god service en livsstil

GULDFELDTS SERVICE - DERES SIKKERHED!
Som landsdækkende serviceleverandør med lokale teknikere kan vi tilbyde markedets 

bedste service og sikkerhed. Vi har eget serviceværksted med service på alle typer maskiner.
Certificeret serviceleverandører på OKI, HP, Canon, Olivetti, Develop, 
Konica-Minolta, Kyocera-Mita, TA, Ricoh, Infotec, Lexmark, Brother.

Kort tilkaldetid på under 4 timer
Service og salg af tilbehør til alle slags maskiner og behov

MULTIFUNKTIONSMASKINER i fuldfarve samt sort/hvid
Vi har maskiner til alle slags opgaver- Intet er for stort og intet for småt!

XL-Byg Kroers Tømmerhandel A/S
Byggecenterchef Morten Kristensen udtaler:
Med købet af nye farve multimaskiner til alle vores afdelinger 
realiserer vi en årlig driftsbesparelse på 68% og vi får oven i 
købet de sidste nye muligheder indenfor s/h og farve kopi, 
print, fax og scan til net og E-mail. Levering og installation 
forløb perfekt med Guldfeldt Kontor & Data A/S.

graffiskk oproduktion
tryk · rprint · web

Hauge Smedie/Westphalen A/S
BBlladdsttrupvejje 99BB - 55227700 OOddense NN
Tlf. 66 18 96 00 - Fax: 66 18 81 91

haugesmedie.dk

FouFF r Danea s a.s.

Vi har bl.a. leveret til:

Thomas Abildgård, regnskabschef:
Rosengårdcentret har de sidste 20 
år været igennem en rivende udvik-
ling. Vi har i Centeradministrationen 
i alle årene haft Guldfeldt Kontor & 
Data A/S som maskinleverandør og 
er meget tilfreds med deres hurtige 
respons tid.

Hans Egedes Vej 8 - 5210 Odense NV
Tlf.: 70 20 60 95 - Fax: 70 20 60 99

E-mail: post@guldfeldt.com
www.guldfeldt.com

Gratis tilbud 
på reparationer

KONTORMØBLER

Til DeloitteHuset har Guldfeldt Kontor & Data A/S
leveret spændende ergonomisk kontormøbel indretning.

DeloitteHuset

Kontakt os
For uforbindende tilbud på maskiner og 
kontormøbler samt gratis 3D indretnings forslag

    Det betaler sig
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»bankTrelleborg har haft 
et begivenhedsrigt halvår«, 
beretter filialdirektør Jan 
Hansen. »Vi har været igen-
nem et navneskift, en omdan-
nelse fra garantsparekasse 
til aktieselskab og en vellyk-
ket notering på Københavns 
Fondsbørs, OMX. Endelig 
har vi opnået et særdeles 
flot halvårsresultat for 2007 
med vækst og højere aktivi-

tetsniveauer på alle områder, 
så lanceringen af den ny er-
hvervsafdeling kunne dår-
ligt komme på noget bedre 
tidspunkt. bankTrelleborg er 
i vækst, banken er velkonso-
lideret, og vi har succes med 
implementeringen af vores 
værdier. Vi skaber fleksible 
løsninger og yder full-service 
økonomisk rådgivning.«

Erhverv, investering og 
formuerådgivning

»De bærende søjler og pej-
lemærker for de kommende 
aktiviteter i vores nye store 
afdeling i Finlandsgade 1 på 
Odense Havn bliver erhverv, 
investering og formuerådgiv-
ning«, fortæller erhvervschef 
Torben Rafn. »Aktiviteterne 
begrænser sig ikke bare til 
Odense og nærmeste omegn – 
fremover vil vi generelt sætte 
øget fokus på hele det fynske 
område. På erhvervssiden er 
vores primære målgruppe 
små og mellemstore virksom-
heder. Når det gælder spar-
ring og rådgivning, vil vi være 
opsøgende og tilbringe en stor 
del af vores arbejdstid, hvor 

bankTrelleborg 
styrker sin indsats 
målrettet de fynske 
virksomhedskunder. 
Omkring årsskiftet 
indvier banken nyt 
domicil og erhvervs-
afdeling midt i det 
spændende og pulse-
rende udviklingsmiljø 
på Odense Havn

bankTrelleborg – nu med nyt d
tingene sker – nemlig ude hos 
kunderne på de fynske virk-
somheder.«

Tradition og fornyelse

»bankTrelleborg har godt fat 
i markedet, konstaterer Tor-
ben Rafn. »Vi sætter meget 
stor pris på de mange kun-
der, som indtil nu har vist 
banken tillid. I den nye af-
deling vil tilbuddene først og 
fremmest appellere til små 
og mellemstore virksomheder, 
forskellige ejendomsprojekter 
og landbrugskunder. Her vil 
vi kunne yde en endnu hø-
jere grad af service end i dag 
– især på områder som skat-
te- og investeringsrådgivning, 
hvor vi vil komme hele palet-
ten rundt med formuepleje, 
leasingfinansiering, realkre-
ditprodukter og pensionsop-
timering. Vores afdeling på 
Dalumvej vil fortsat varetage 
vores mange privatkunders 

interesser. Vi rummer såvel 
tradition som fornyelse.«  

bankTrelleborg gør  
en forskel

»bankTrelleborgs kernekom-
petencer er familieøkonomi, 
investering og ejerledede virk-
somheder. Vi er et landsdæk-
kende pengeinstitut, der gør 
en forskel ved at lægge stor 
vægt på den lokale forankring 
de steder, vi er repræsenteret. 
bankTrelleborg i Odense er 
hele Fyns lokalfilialer. Per-
sonlige relationer er vigtige. 
Omgangstonen i bankTrel-
leborg er uformel, og vi søger 
altid at formidle bankforret-
ningerne på en umiddelbart 
forståelig måde. Vi tager vo-
res kunder seriøst og søger at 
vejlede dem bedst muligt. Via 
en indgående dialog bliver vi 
en integreret del af deres øko-
nomiske dagligdag. Vi har en 
bred vifte af kompetencer og 



ERHVERV FYN OKTOBER 2007 · 5

ERHVERV FYN

bankTrelleborg A/S
Odense Afdeling

Dalumvej 9 · 5250 Odense SV
Tlf. 63 97 01 71

odense@banktrelleborg.dk
www.banktrelleborg.dk 

domicil på Odense Havn
kan hjælpe med rådgivning 
og vejledning – lige fra drifts-
finansieringer til formuepleje 
og investeringer i værdipapi-
rer. Vi sætter den personlige 
service i højsædet, og både pri-
vat- og erhvervskunder møder 
de samme rådgivere gennem 
hele et sagsforløb.«  

Mød nye og  
kendte ansigter 

»I bankTrelleborgs nye af-
deling mødes kunderne af 4 
kendte ansigter samt 4-5 nye 
medarbejdere, som vi glæder 
os meget til at introducere i 
løbet af efteråret. Allerede 
nu har vi budt velkommen til 
Kent Hother Nielsen og Steen 
Elnegaard, som begge er kend-
te fynske bankfolk. Vi glæder 
os til at byde såvel eksisteren-
de som nye kunder velkomne i 
de nye omgivelser, der ventes 
at stå indflytningsklare om-
kring årsskiftet 2007-08.«  
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Rasthøj Optik fører et 
bredt udvalg af kvali-
tetsbriller i alle  
prisklasser. Odense-
firmaet er blandt de 
første på Fyn  
med Rodenstock  
Impression, der er 
eksponent for en ny 
og banebrydende 
optisk tilpasnings-
teknologi   

”Med Rodenstock Impression 
kan vi nu tilbyde brilleglas, 
der fra første færd er 100% 
tilpassede den enkelte kundes 
ønsker og behov”, fortæller 
Dorte Rasthøj. Sammen med 
Jimmy Jørgensen driver hun 
forretningen Rasthøj Optik. 

Rasthøj Optik indfører ny 
banebrydende teknologi

Albanigade 54
5000 Odense C
Tlf. 66 11 05 85

optik@rasthoj.dk
www.rasthoj.dk

”Rodenstock Impression er et 
kombineret brilledisplay og 
optisk arbejdsredskab. Ved 
hjælp af et kamera indbygget 
i spejlet kan man både se sig 
selv med og gennem sine nye 
briller. På den måde finder 
kunden hurtigt frem til de 
briller, der er mest optimale 
i forhold til vedkommendes 
type og den sammenhæng 
brillerne skal indgå i.”

Standardløsningernes 
dage er talte

”Den ny teknologi betyder, at 
vigtige begreber som læsefel-
tets størrelse i forhold til mel-
lem og afstandsfelterne nu kan 
programmeres særskilt. Kun-
den kan så at sige konstruere 
sine egne glas fra bunden. Vo-
res brilleløsninger er ikke kun 
specielt tilpassede – f.eks. til 
skærmarbejde. De tager også 
højde for andre funktioner, 

der følger i skærmarbejdets 
kølvand – telefoni, kunde-
betjening osv. Den korte og 
præcise tilpasningsfase gør, 
at vores kunder hurtigt væn-
ner sig til deres nye briller. 
Med Rodenstock Impression 
er standardløsningernes dage 
talte. Vi har snor i hele pro-
cessen – fra slibning af glas til 
den afsluttende tilpasning og 
efterjustering. Rasthøj Optik 
leverer eksklusive brilleløs-
ninger af høj kvalitet.”

Den hvide farve er  »hot« som 
aldrig før. Indret arbejdspladsen 
i den hvide stil, og få lys og luft 
med købet.
Leverandører som DJOB/Monta-
na, Arki+, switch  og Dencon 
VINCI er aktuelle med nyheder 
i hvid.
Oplev den hvide verden i er-
hvervsafdelingen hos Bolighuset 
Lindegaard Poulsen i Odense, 
hvor alle nyhederne er repræsen-
teret i smagfulde indretninger.

Kontorets HVIDE verden  



www.sparekassenfaaborg.dk

Forvent fuldendte 
projekter

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

Sparekassen Faaborg er en professionel erhvervs-
bank. Med udgangspunkt i din virksomhed får du 
kompetent rådgivning omkring den daglige drift, 
om udvidelser og investering. Du kan forvente, 
at vi står bag dig – hele vejen – til dit projekt er 
fuldendt.

ErhvervsCenter Assens
Østergade 34 · 5610 Assens
Tlf. 63 71 10 10 · Fax 63 71 10 39

assenserhverv@sparekassenfaaborg.dk

ErhvervsCenter Faaborg
Herregårdscentret 23 · 5600 Faaborg
Tlf. 63 61 27 00 · Fax 63 61 27 17

faaborgerhverv@sparekassenfaaborg.dk

ErhvervsCenter Odense
Søndergade 17 · 5000 Odense C
Tlf. 65 48 51 40 · Fax 66 12 42 55
odenseerhverv@sparekassenfaaborg.dk

ErhvervsCenter Ringe
Algade 11 · 5750 Ringe
Tlf. 65 48 52 90 · Fax 63 62 40 30
ringeerhverv@sparekassenfaaborg.dk
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Fyns Elcenter er et all 
round el-foretagende. 
Firmaets speciale 
er rådgivning, salg, 
vedligehold og  
servicering af over-
vågningsudstyr – især 
kameraer og dertil 
hørende udstyr

»Vores kundegruppe er spredt 
over hele landet og består ho-
vedsageligt af erhvervskun-
der«, fortæller Troels Lund, 
der i november 2006 sammen 
med kompagnonen Jørgen 
Kristensen startede firmaet. 
»Vores speciale er rådgivning, 
salg, vedligehold og service-
ring af overvågningsudstyr. 

Fyns Elcenter

Fyns Elcenter · Rolundvej 25 · 5260 Odense S
Tlf. 73 44 00 00
info@fynselcenter.dk · www.fynselcenter.dk

Fyns Elcenters første store 
projekt på dette specialområde 
var levering og installation af 
180 overvågningskameraer til 
Magasins afdelinger i Odense 
og Aarhus.«

Nybyg og intelligente 
installationer

Fyns Elcenters 6 medarbej-
dere er lige nu involveret i 
en del nybyggeri – både af 
innovativ art og af den mere 
traditionelle type. »Bl.a. er vi 
i fuld gang med arbejdet på et 
avanceret prøvehus i Stende-
rup ved Hedensted«, fortæller 
Jørgen Kristensen. »Huset er 
forsynet med alt det nyeste 
indenfor intelligente el-instal-
lationer. Styring af lys, varme 
og diverse alarmer foregår via 
touch screen. Husets beboere 
har ikke brug for nøgler, idet 

det traditionelle låsesystem 
er erstattet af en elektronisk 
fingertryksaflæser.  
Fremtiden vil byde på en in-
tensiveret satsning på over-
vågning og intelligente instal-
lationer, og derudover har vi 
planer om snart at ansætte en 
ny medarbejder med speciale 
i nybyg«.  

- Plakater
- Roll up Display
- Inde/Ude Bannere

- Print/Kopi 
- Brochurer
- Flyers
- Visitkort
- Brevpapir
- Invitationer
- Labels

- Pakker
- Posthåndtering
- Kurérforsendelse
- Indpakning 

- Kuvertering
- Frankering
- Udsending 

- Idé, layout, DTP
- Opsætning
- Billedredigering
- Rådgivning

- Lim/Spiral Indbinding
- Tilskæring
- Laminering
- Falsning

STORFORMAT

FORSENDELSE
MULTIMASKINE

EFTERBEHANDLING GRAFISK DESIGN

SERVICE

Vi kan desuden være behjælpelig med 
større tryksager, mindre skiltning,  
tryk/brodering på tøj og meget mere....

Vi har et stort
udvalg af diverse 

stempler

STEMPLER

“Hvad kan vi hjælpe med?”

Mageløs 10  5000 Odense C  66 11 44 14  www.a4boksen.dk



IP-telefoni med  
udgangspunkt  
i kundens behov

Con E Com blev etableret i 
2001 og har i dag 18 medar-
bejdere. »Med udgangspunkt 
i kundens behov og ønsker 
tilbyder vi etablering af IT-in-
frastruktur og IT-sikkerheds-
løsninger. Vi får netværket til 
at fungere, så det både er sta-
bilt i drift, og så sikkerheden 
er i top,« fortæller direktør 
Michael Kørschen fra Con E 
Com i det sydlige Odense.   

Nemt at udvide  
med flere brugere

Con E Com har udvidet for-
retningen med et IP-telefon-
system: ”Det er en naturlig 
forlængelse af vores hidtidige 
forretningsområder. Vi har 
stor erfaring med netværks-
infrastruktur, som er grund-
laget for IP-telefonis succes. 
Vi tilbyder en skræddersyet 
løsning, som er fleksibel, sta-
bil, fremtidssikret og billigere 
end et traditionelt omstillings-
anlæg. Systemet kan nemt 
udvides, når der kommer nye 
ansatte, og faktisk har et lille 
firma med to ansatte adgang 
til de samme funktioner og for-
dele som et stort firma. Man 
betaler altid kun for det, man 
skal bruge. Kort og godt – det 
er nutidens telefonsystem med 
fremtidens teknologi.”  

Forbedring af  
kundeservicen

I modsætning til mange af 
konkurrenterne er Con E 
Com’s IP-telefonsystem base-
ret på åbne standarder. 

»Det betyder, at vores IP-tele-
fonanlæg kan integreres med 
andre IT-systemer, for eksem-
pel kalender-, CRM- og ERP-
systemer. Det giver nogle helt 
nye muligheder. For eksem-
pel kan kundeinformationer 
komme frem på skærmen, når 
en kunde ringer ind. Dermed 
spares arbejdsgange i virk-
somheden, og det bliver nem-
mere at registrere og opdatere 
oplysninger. Det forbedrer 
kundeservicen og bundlinien! 
Og hvad IP-telefoni ellers kan, 
ja der er vores begrænsning 
kun kundens fantasi«.  

ERHVERV FYN

Med IP-telefon-
systemet Con E Call 
fra Odense-virksom-
heden Con E Com 
får virksomheder et 
fleksibelt, stabilt og 
fremtidssikret  
telefonsystem med  
mange muligheder for  
besparelser på  
udgifterne til telefoni 
og forbedring af  
kundeservicen  

9

Hjallesegade 45
5260 Odense S
Tlf. 70 11 20 19

www.conecom.dk

Cone Com



På Netværkskontakten 
i en hyggelig baggård 
i Centrum af Odense 
genfinder mennesker 
fodfæste, livsglæde 
og venskaber

»Vores to hovedformål er dels at 
formidle frivillig arbejdskraft til 
byens frivillige sociale forenin-
ger og dels at hjælpe selvhjælps-
grupper i gang. Emnerne for 
selvhjælpsgrupperne kan være 
skilsmisse, tab af ægtefælle, 
ensomhed eller depression. Alle 
vores aktiviteter er gratis og net-
værksdannende«, siger projekt-
koordinator Lena Jørgensen. 

»Vi låner gerne vores møde-
lokaler og vores store sal ud 

Her er plads til alle
gratis til frivillige sociale 
foreninger, men vi mangler 
økonomiske midler, og lige nu 
har vi det store problem, at vo-
res opvaskemaskine er brudt 
sammen«, siger hun.

20 frivillige på kontoret

Arbejdet med blandt andet 
at tage sig af cirka 4000 hen-
vendelser om året klares af 
omkring 20 frivillige og seks 
ansatte. Derudover har Net-
værkskontakten fire tilbud til 
borgerne i Odense:

· AkutNetværkstjeneste  
 – for mennesker i krise
· Det frivillige flygtninge 
 arbejde – venskaber imel-
 lem flygtninge og danskere 
· Frivillige i Flok – hjælper  
 byens foreninger

Netværkskontakten Frivilligcenter
Jens Benzons Gade 54B · 5000 Odense C 
Tlf. 65 90 68 86 · 65 90 86 68 · www.netvaerkskontakten.dk 
Åbningstid: Mandag-fredag fra kl. 10-14 og tirsdag kl. 17-19

· SenNetværk –  for ældre  
 ensomme mænd  

»Mange af de frivillige ople-
ver, at det skaber livsindhold 
at der er brug for deres res-
sourcer. Og samtidig oplever 
de frivillige, at de får nogle 
kvalifikationer, som kan bru-
ges både personligt og i for-
bindelse med et job«, fortæller 
Lena Jørgensen.

100 procent ren service
Vi skal være de  
bedste, men ikke  
nødvendigvis de  
største. Det er målet 
for De Forenede 
Dampvaskerier i  
Odense. At vaskeriet så 
har oplevet en kraftigt 
vækst og nu behandler 
mere end 10 tons  
vasketøj hver dag, det 
er en anden historie 

De Forenede Dampvaskerier AS · Teknikvej 51 · 5260  Odense S · Tlf. 66158125 · odense@dfd.dk · www.dfd.dk

For at få plads til de store 
mængder vasketøj flyttede 
vaskeriet i foråret til nye byg-
ninger på Teknikvej i Odense, 
hvor der nu er etableret et 
moderne og fremtidssikret 
vaskeri.
»Flere og flere virksomheder 
har fået øjnene op for forde-
lene ved at lade vaskeriet 
overtage styring og vask af 
arbejdstøj. Det giver nemlig 
tilfredse medarbejdere og er 
samtidig en god forretning. 
Vores kunder er alle typer of-
fentlige og private virksomhe-
der, som tilbydes alle former 
for arbejdsbeklædning, duge, 
sengelinned og måtter samt 
systemer til håndvask og af-
tørring«, fortæller afdelings-
chef Axel Bonnevie.

Personlig service

Det med at være de bedste 
skal tages meget bogstaveligt. 

»Vi lægger stor vægt på at 
give vores kunder en person-
lig service. Alle vores kunder 
har derfor deres eget service-
team, som omfatter en fast 
kontaktperson på kontoret, en 
fast chauffør, en fast person i 
pakkeriet samt en servicekon-
sulent, der overvåger og følger 
op på samarbejdet«.
Vaskeriet beskæftiger ca. 75 
personer, og virksomheden 

er både miljø- og arbejdsmil-
jøcertificeret. »Vi tillægger 
det stor betydning, at vi har 
et godt fysisk- og psykisk ar-
bejdsmiljø. Vi arbejder derfor 
med en række tiltag for at 
sikre medarbejdernes trivsel 
og for at sikre, at vi opnår lø-
bende forbedringer«. 
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For at fejre sin 75. årsdag lancerer Damixa sin signaturserie Profile, der har et

karakteristisk design, der fører os ind i fremtiden. 

Multi-funktionelt batteri

38877.00 / VVS-nr. 705225-804

Vægbatteri

38150.00 / VVS-nr. 727058-604

Børstenbindervej 10 · 5230 Odense M

Tlf.: 63 10 50 25 · Fax: 63 10 50 35

E-mail: info@vvscenteret.dk · www.vvscenteret.dk

Køkkenbatteri

38047.00 / VVS-nr. 705777-804

Håndvaskbatteri

38847.00 / VVS-nr. 701930-804

TriJet Variantsystem

75793.00 / VVS-nr. 737652-504 

Alle produkter, som her er vist med kromoverflade (.00), fås også med steeloverflade (.66) – med undtagelse af TriJet Variantsystem.

Angiver at produkter leveres med X-Change™ systemet fra Damixa.

Køb dine Damixa produkter her:



Malerier og tegninger  
på bestilling

Robert Lindvig har haft egen tegnestue i 20 år,
hvor han har lavet tusindvis af illustrationer til firmaer og 
reklamebureauer i hele Danmark, blandt andet til Lego,  

Stimorol og Illustreret Videnskab/Historie. De sidste fem år 
har han arbejdet seriøst med billedkunsten og har haft over 40 

udstillinger i gallerier, kunstforeninger og på kunstmesser.

Bestilling til Danish Crown

»En af mine sidste opgaver fik jeg, da slagteriet  
Danish Crown i Horsens så mit store maleri af svinedrengen, 

som krammer en stor, beskidt orne med bøjle på tænderne. 
Ledelsen blev så begejstrede for det 2 x 1½ meter  

store billede,at de bestilte tre mere – også med svin på«.

Vandt konkurrence

Robert Lindvig har også udsmykket Hotel Ærøhus.  
Hotellet har købt 27 malerier i forskellige størrelser og bestilt 

syv store malerier mere. Og læsere af Ugeavisen i Odense  
har kunnet se Robert Lindvigs maleri af H.C. Andersen løbe 

med førstepræmien i avisens malekonkurrence i 2004. 
Fra den firelængede gård i Nørrebjerg Runddel tager  

Robert Lindvig imod bestillinger eller viser egne værker frem. 
I 2008 skal et 140 m2 stort atelier og galleri  

gerne stå færdigt i den ene længe.

Robert Lindvig · Nørrebjerg Runddel 200 · 5220 Odense SØ
Tlf. 65 93 41 93 · Mobil 40 61 43 93 · tegnestue@robert-lindvig.dk · www.robert-lindvig.dk

Robert Lindvig er kunstmaler og illustrator  
og kan klare enhver bestillingsopgave fra  

gården i det sydøstlige Odense  
– lige fra hotel/firmaudsmykning, portrætter,  

vægdekorationer og små sjove  
stregillustrationer til airbrushudsmykning af  

motorcykler, biler og flyvemaskiner

Hør mor jeg ka’ også
150x200 cm

Hyp hyp lille mor
40x50 cm

To helt vildt friske heste
200x150 cm

Hvem var det du sagde, jeg ikke må tegne
130x140 cm

Ska’ vi kysse eller hva’?
60x70 cm

H.C.A.
150x200 cm

ERHVERV FYN
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I juni 2007 fejrede AV 
CENTER sit 10 års  
jubilæum. Gennem 
tiden er personalet 
vokset fra 2 til 30 
ansatte, og firmaet 
er blevet landsdæk-
kende. I løbet af 2008 
fordobles virksom-
hedens lagerkapacitet 
med opførelsen af et 
1000 m2 lager 

»AV CENTER er den mest 
landsdækkende forretning i 
branchen«, fortæller direktør 
Henrik Nielsen. »Vores 30 
ansatte fordeler sig mellem 
hovedafdelingen her i Odense, 
en afdeling i Aarhus samt 
en nyåbnet filial i Kolding. I 
Aalborg og København findes 
selvstændigt drevne afdelin-
ger. Salg, udlejning og service 
i.f.m. professionelle AV-løsnin-
ger er vores speciale, og hele 
AV CENTER gruppen tæller 
i dag over 60 ansatte. Kun-
degruppen omfatter virksom-
heder i alle størrelser samt 
en lang række institutioner 
– bl.a. i undervisningssekto-
ren.«

Konkurrencedygtige 
priser

»En væsentlig styrke ligger i 
det velfungerende indkøbs-
samarbejde i AV CENTER-
gruppen. På produktsiden 
samarbejder vi med en lang 
række førende mærkevare-
producenter, ligesom vi benyt-
ter os af egen import. I begge 
sammenhænge indkøbes der 
varer i store mængder, og det 
betyder gode konkurrencedyg-
tige priser for vores kunder.«

Med i hele processen

»Rådgivningsområdet er i dis-
se år en hastigt voksende ak-
tivitet. Hver dag besøger vo-
res 7 salgskonsulenter kunder 
i hele det fynske og østjyske 
område. Sammen med 15 dyg-
tige montører, teknikere og 
projektfolk udarbejder de tids-
planer, installationstegninger 
osv. på basis af kundens an-
visninger. Også i forbindelse 

AV-løsninger til hele landet
med den praktiske imple-
mentering af AV-løsninger er 
vi med i hele processen. Via 
stor erfaring og et udstrakt 
samarbejde med arkitekter og 
rådgivende ingeniørfirmaer 
sikrer vi, at AV-udstyret går 
op i en højere enhed med kun-
dens fysiske miljø.«

Videokonferencer på 
fremmarch

»Populære produkter fra 
salgsafdelingen er infoskær-
me, projektorer og rumsty-
ringer. Gennem levering af 
installationer som disse har 
vi været med til at tegne den 
audiovisuelle side for blandt 
andre Arena Fyn, Dansk In-
dustri, MT Højgaard, Odense 
Zoo, TDC og Fionia Park. En 
produktkategori på hastig 
fremmarch er videokonferen-
cer som anvendes til fjern-
møder. Det giver en ekstra 
dimension at kunne se den, 
man taler med, og så kan man 
demonstrere nye produkter 
og overføre data – f.eks. som 
Power Point præsentationer.” 
Et andet spændende produkt i 
hastig udvikling er interakti-
ve tavler, som uddannelsesin-
stitutionerne er de helt store 
kunder til. D. 5 og 6. novem-
ber deltager AV CENTER på 
”Uddannelsesforum” i OCC, 
hvor der er specielt fokus på 
disse produkter.«

Totalarrangementer  
med det hele       

»AV CENTER udlejer udstyr 
til inden og udendørs arran-
gementer både i og uden for 
Danmark. Det er bl.a. events, 
bankmøder, kongresser, kon-
certer og messer. I september 
i år var det således en dobbelt 
skibsdåb i Flensborg arran-
geret af det canadiske firma 
BC Ferries. Her leverede vi en 
mobil scene, 40 m2 storskærm, 
konfetti-kanoner og komplet 
lydanlæg. Med udstyret føl-
ger der altid erfarent perso-
nale til betjening og afvikling. 
Udlejningsafdelingen leverer 
totalløsninger med alt – fra 
lyd, lys, video og storskærme 
til dekorationslys og kulisser, 
og hjælper gerne kunden med 
praktiske erfaringer omkring 
brug af AV udstyr til store og 
små arrangementer.« 

Svendborgvej 39 · 5260 Odense S · www.avcenter.dk
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KVALITET – TRYGHED – SIKKERHED – KOMFORT – SERVICE

Øster Hæsinge Turistfart
Krogsbjergvej 7 · DK 5600 Faaborg  · Tlf. +45 62 64 12 54  ·  E-mail oehturist@mail.dk

På de europæiske landeveje for 10’ende år i træk

 ● Medlem af Rejsegarantifonden
 ● 3 og 4 stjernet busser med ekstra benplads 
 ● Air-condition
 ● Toilet  
 ● Minikøkken 
 ● Radio med CD-afspiller  
 ● Video

WWW.TURISTFART-FAABORG.DK

Se på vores hjemmeside hvad vi mere kan tilbyde

Etotal Data · Industrivej 2 · 5550 Langeskov · Tlf. 65 93 11 00 · info@etotal.dk · www.etotal.dk 

Hos Etotal Data i 
Langeskov følger der 
personlig rådgivning 
med, når man bestiller 
computere og andet 
it-udstyr. Og mindre 
virksomheder kan  
bestille en it-mand  
på deltid

»Når man bestiller edb-ud-
styr hos os, får man ikke 
bare glæde af fordelene ved 
internethandel – at man kan 
handle, når det passer en og 
få den nyeste teknologi uden 
fordyrende mellemled. Hver 
enkelt ordre bliver gennemgå-
et personligt. Vi har fingeren 
på pulsen, og hvis vi ved, at 

Internetbutik med personlig 
service og rådgivning

der kommer en nyere og bedre 
teknologi i løbet af kort tid, 
kontaktes kunden personligt, 
så han kan få det mest opti-
male produkt til formålet«, si-
ger indehaver Thomas Hjorth 
Nyholm.

Fra dag til dag

Etotal’s e-mærkede internet-
shop indeholder over 200.000 
varenumre, så for at få det 
helt rigtige produkt, er det 
en rigtig god service med den 
personlige rådgivning.
»Vi leverer fra dag til dag. 
Mange maskiner specialbyg-
ger vi – det kan være alt lige 
fra ingeniør- og arkitektfirma-
er, som har brug for kraftige 
arbejdsstationer eller CAD/
CAM maskiner til kunder, 
som er ude efter en kontor-
PC eller en stor multimedie-

maskine. De specialbyggede 
computere leveres altid fuldt 
køreklare og gennemtestede«.

It-mand på deltid

Etotal tilbyder også it-service 
til private og virksomheder:
»Mange virksomheder har 
en it-kyndig medarbejder som 
ikke længere tidsmæssigt kan 
magte it-opgaven ved siden af 
sin normale ansættelse, men 
firmaet er heller ikke stort 
nok til at ansætte en fuldtids 
IT-medarbejder. Der går vi 
ind og tilbyder en it-mand, der 
enten kommer ud på bestemte 
dage og tidspunkter, som er 
aftalt på forhånd eller efter en 
klippekortsordning, hvor han 
kommer efter behov. Der har 
kunderne også den fordel, at 
vi har hele internetbutikken 
i ryggen.«

ERHVERV FYN
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»Vores umiddelbare omgivel-
ser byder på masser af frisk 
luft og rekreative mulighe-
der«, fortæller indehaver og 
direktør Steen Slot Knudsen. 
»Både som udgangspunkt for 
afslappede gåture eller re-
gulære teambuildingaktivite-
ter er de særdeles velegnede. 
Ydermere er Syddansk Uni-
versitets sportsanlæg blandt 
vores nærmeste naboer. Krags-
bjerggaard har eminent gode 
tilkørselsforhold og fri parke-
ring lige ved døren. Busfor-
bindelsen til og fra Odense 
Banegårdscenter, der kører 4 
gange i timen, gør det let at 
komme til og fra.«

Dagmøder til kun  
kr. 299, - pr. person alt inkl.

»På Kragsbjerggaard afvikler 
vi dagmøder til kun kr. 299,- 
pr. person alt inklusive, og vi 

Idyl og moderne faciliteter

tager udtrykket ’alt inklusive’ 
meget bogstaveligt. Vores 
kunder får ingen ubehagelige 
overraskelser i form af ekstra-
regninger.« 

Lokaler og av-udstyr

»Med i prisen for et dagmøde 
er faglokale og grupperum 
udstyret med alle moderne av-
faciliteter samt trådløst net-
værk. Vi imødekommer gerne 
vores skiftende kunders krav 
til av-udstyrets sammensæt-
ning, blot de præciseres i for-
bindelse med bestillingen.«

Mad og drikke

Et dagmøde på Kragsbjerg-
gaard indledes med kaffe og 
rundstykker. Dagen igennem 
er der fri kaffe, the, chokolade 
og isvand. Ved frokosttid ser-
veres en lækker buffet med 
øl eller vand, og om eftermid-

dagen bydes der på kaffe med 
hjemmebagt brød. 

Mulighed for tilkøb af 
frugt og aftensmad

For kun 28 kr. pr. person 
kan man tilkøbe frugtkurve 
i lokalerne. Skulle man efter 
mødets afslutning have fået 
lyst til at blive hængende, kan 
man tilkøbe et aftensmåltid 
bestående af en to retters 
kursusmiddag til 175 kr. pr. 
person inklusive en halv fla-
ske vin. 

Et køkken ud over det 
sædvanlige

»Kragsbjerggaards køkken er 
noget ud over det sædvanlige«, 
afrunder Steen Slot Knudsen. 
»Hvert år i januar og februar 
lader vores dygtige og krea-
tive køkkenmedarbejdere sig 
inspirere til nye kulinariske 

Odense Danhostel Kragsbjerggaard har alle  
moderne faciliteter til kurser, konferencer og  
dagmøder. Den ydre ramme er en atmos-
færefyldt og gennemmoderniseret herregårds-
bygning med idyllisk beliggenhed tæt på  
Odense centrum

tiltag. Her deltager de i en 
række kurser, hvor lærersiden 
tegnes af kulinariske kapaci-
teter som Claus Meyer, Erwin 
Lauterbach og Kille Enna. Al 
vores mad er hjemmelavet fra 
bunden. Vi gør flittigt brug af 
årstidens friske råvarer. Et 
fast frokostindslag er lækre 
salater. Kragsbjerggaards ku-
linariske inspiration hentes 
bl.a. fra Thai-køkkenet, det 
mexicanske og italienske køk-
ken, cajun køkkenet og sidst 
men ikke mindst – det mo-
derne danske køkken«. 

Odense Danhostel Krags-
bjerggaards mange kursus- 
og dagmødegæster tæller bl.a. 
Energi Fyn, OUH, Odense Kom-
mune, Sonofon, Pædagogisk 
Landsforening og Røde Kors 

Odense Danhostel · Kragsbjerggaard · Kragsbjergvej 121 · 5230 Odense M 
Tlf. 66 13 04 25 · odense@danhostel.dk · www.odense-danhostel.dk

DANHOSTEL
ODENSE KRAGSBJERGGAARD
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Fyns Trykluft Værktøj 
& Maskiner overtog 
i 2004 virksomheden 
TH Værktøj. Efterføl-
gende blev pladsfor-
holdene i det hidti-
dige hovedsæde på 
Lucernemarken for 
trange. I marts 2007 
tog firmaet et nyt 
1600 m2’s domicil på 
Energivej i brug

Fyns Trykluft Værktøj & Ma-
skiner A/S er et mangesidigt 
firma, der grundlagdes af in-
dehaver Bent Skaarup i 1978. 
”Min søn Rasmus har arbejdet 
i virksomheden siden 2000, og 
selvom jeg ikke umiddelbart 
har nogen planer om at træk-
ke mig, er et glidende gene-
rationsskifte implementeret”, 
fortæller Bent Skaarup. 

Ideel beliggenhed

”Hovedparten af vores kun-
dekreds består af store og 
små erhvervskunder inden-
for brancherne træ, metal 
og auto. I kraft af vores nye 
domicils iøjnefaldende belig-
genhed ud mod Svendborgvej, 
har vi på det seneste oplevet 

Fyns Trykluft Værktøj &
Maskiner i nye omgivelser

Energivej 4A · Lindved · 5260 Odense S
Tlf. 66 14 25 46 · info@fynstrykluft.dk

en støt stigning i mængden 
af privatkunder, og det er vi 
utroligt glade for. Den nye ge-
ografiske placering er på alle 
måder ideel – vi bor kun 200 
meter fra motorvejen og har 
gode parkeringsforhold med 
nem adgang til 435 m2 udstil-
lingslokale.”     

Trykluft til Fyn  
og Trekantsområdet 

”Vores værksted er specialise-
ret i alle former for tryklufts-
arbejde. Kompetencemæssigt 
spænder vi lige fra generel 
pneumatik samt reparation 
og vedligeholdelse af kom-
pressoranlæg til alt det nyeste 
indenfor elektronisk luftsty-
ring og automatik. Værkstedet 
beskæftiger 4 montører, og vi 
dækker primært Fyn og Tre-
kantsområdet, men servicerer 
også kunder i resten af lan-
det.” 

Erfaring og ekspertise

På butikssiden har de gode 
pladsforhold muliggjort en 
betydelig udvidelse af vare-
sortimentet. Her varetager 6 
medarbejdere diverse funk-
tioner indenfor butik, salg 
og administration. Både når 
det gælder butikssalg og op-
søgende aktiviteter ude hos 
kunden, har firmaet stor ka-
pacitet og ekspertise indenfor 

de brancher, det henvender 
sig til. På det opsøgende salgs-
område leder den tidligere in-
dehaver af TH Værktøj Allan 
Jensen firmaets aktiviteter 
i metal og autobrancherne. I 
træbranchen er det den dyg-
tige og erfarne sælger Torben 
Bendtsen, der leder slagets 
gang. 

Vi kan skaffe alt

”I det daglige tager min far 
og jeg os af butikken”, be-
retter Rasmus Skaarup. ”I 
kraft af vores mangeårige 
erfaring er vi eksperter i det 
hele. Vareudbudet spænder 
fra maskiner og værktøj til 
brug i.f.m. trykluftsarbejde 
til diverse materiel til me-
tal, svejsning og træbearbej-
delse. Derudover fører vi et 
kæmpe udvalg af autolifte, 
værkstedsinventar, arbejds-
beklædning og sikkerhedsud-
styr. Fyns Trykluft Værktøj & 
Maskiner importerer en bred 
vifte af mærkevarer og kvali-
tetsprodukter – primært fra 
Tyskland, Østrig og Italien. 
Vi har det hele indenfor euro-
pæiske kvalitetsprodukter til 
konkurrencedygtige priser, og 
hvad vi ikke ligger inde med, 
kan vi skaffe.”    

Færdigindrettede  
håndværkerbiler

”Et helt nyt tiltag er leasing af 
håndværkerbiler i samarbejde 
med SAC Leasing. Bilerne er 
udstyret med reoler og værk-
stedsfaciliteter, der efter kun-
dens ønske kan skræddersys 
til at matche enhver mindre 
håndværksvirksomheds behov. 
Man leaser altså en færdig-
indrettet bil med interiør efter 
eget valg, der lige fra dag et er 
parat til at køre på arbejde. 
Kontakt os for yderligere in-
formation…”
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Visma Services  
Danmark A/S er en 
del af en international 
virksomhed repræsen-
teret i de 4 nordiske 
lande. Visma har 
siden 1. januar 2006 
haft et selskab i 
Odense sammen med 
Odense Kommune. 
Selskabet udarbejder 
blandt andet lønud-
betalinger til ca. 
22.000 medarbejdere 
i Odense kommune

1. november 2006 udvidede 
Visma Services aktivite-
terne i Odense med en løn-
afdeling, som håndterer løn 
for private virksomheder. 1. 
oktober 2007 startede Vis-
ma en økonomiafdeling for 
virksomheder, som ønsker 

Løn og økonomiservice  
til fynske virksomheder

at outsource deres økono-
mifunktion. Så nu er Visma 
klar til at assistere fynske 
virksomheder inden for løn- 
og økonomiopgaver.

Målrettet assistance

»Visma servicerer en lang 
række små og store virk-
somheder, der har valgt at 
outsource deres løn- og øko-
nomifunktioner til os«, beret-
ter manager Lars Eberhardt. 
»Vi kan tilbyde at varetage en 
virksomheds regnskab – hele 
regnskabet eller dele af det. 
Endelig er vi leveringsdyg-
tige i målrettet hjælp og as-
sistance ude hos kunderne. 
Er en bogholder f.eks. fravæ-
rende i længere tid, og virk-
somheden har brug for hjælp, 
kan vi træde til.« 

Visma leverer varen

»Vores udbud af services dæk-
ker alle niveauer – fra taste-
medarbejdere til økonomi- og 
regnskabschefer«, uddyber Lars 
Eberhardt.« Alt efter kundens 
behov sammensætter vi det 
optimale team, som f.eks. kan 
være 40 timers bogholder og 5 
timers regnskabschef. I kraft 
af at vores 4 danske afdelinger 
i Herlev, Roskilde, Aarhus og 
Odense tæller 200 fastansatte 
medarbejdere, er vores kunder 
garanteret 100% back up på alle 
services. Der er altid nogen, der 
kan tage over, og det mindsker 
kundens sårbarhed betydeligt. 

Vores fornemste opgave er at le-
vere varen, og det gør vi.« 

Mærkbare fordele

»En outsourcing af virksom-
hedens økonomifunktioner til 
Visma giver en række mærk-
bare fordele«, pointerer adm. 
direktør June Mejlgaard Jen-
sen. »Dels frigør kunden, ved 
at overlade regnskaberne til 
os, værdifulde ressourcer til 
fokusering på egne forret-
ningsområder, og dels er der 
kontante besparelser at hente. 
Vores kerneforretning er hele 
det regnskabsmæssige områ-
de, og det er vi rigtigt gode til. 
Visma kører stordrift, og det 

kommer også vores mindre 
kunder til gode.«

Fra bogføring til  
årsrapporter

»På økonomiområdet tager vi 
os af bogføring, betalinger, af-
stemninger, momsregnskab, 
fakturering, debitorstyring samt 
rapportering. Desuden leverer 
vi både regnskabsmateriale til 
revision og udarbejder årsrap-
porter«, siger June Mejlgaard 
Jensen. På lønområdet sørger 
vi for alt lige fra lønsedler, 
syge/barselsrefusion, ferie-
regnskab til angivelse og ind-
betaling af a-skat, ATP, ambi 
og pension. Vi klarer også alt 
indenfor afstemning af løn. 
Visma er revisor-uafhængig, 
hvilket blandt andet betyder, 
at uanset hvilken revisor der 
benyttes, vil vi altid være i 
stand til at varetage kundens 
løn- og økonomifunktion.« 

Øget fokus  
på outsourcing

»I den nærmeste fremtid sæt-
ter vi øget fokus på det fordel-
agtige i at outsource løn- og 
økonomifunktionen. I takt 
hermed er vi på udkig efter 
dygtige kollegaer med lyst til 
at arbejde som løn- og økono-
mikonsulenter for vores kun-
der. Visma er valget når målet 
er en effektiv økonomistyring, 
med fokus på besparelser, flek-
sibilitet og kvalitet. 

Vi er specialister i økonomistyring og lønadministration. Som kunde får du automatisk 
adgang til vores erfaring og særlige kompetencer. Vores brede kundeportefølje giver 
os et unikt erfaringsgrundlag for hvordan vi kan assistere din virksomhed.

Visma er Nordens førende konsulenthus og totalleverandør inden for outsourcing  
af løn, regnskab, økonomistyring, inkasso, IT services og software. Vores »One Point  
of Contact« koncept sikrer, at en enkelt kontakt giver adgang til alle Visma afdelinger.

Vi er den største leverandør af ERP systemer i Norden og vi har i alt 80 kontorer  
og 2.700 medarbejdere, som servicerer mere end 220.000 kunder. 

I Danmark er Visma repræsenteret i Herlev, Roskilde, Odense og Århus med mere 
end 200 dygtige medarbejdere.

Kontakt os for en uforpligtende samtale, hvor dit behov og dine fordele ved 
outsourcing specificeres yderligere.

Visma Services Danmark A/S
Børstenbindervej 6

5230 Odense M
Tlf. 70 26 31 30
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Hos Miljøspecialisten 
finder man et vidt-
spændende repertoire 
af de nyeste kvalitets-
produkter indenfor 
gulvbelægning, tæpper, 
gardiner og maling. 
Firmaet kan det hele 
– også når det gælder 
opmåling, udbringning 
og montering 

”Her i vores velassorterede for-
retning kan kunderne få ven-
lig og kompetent rådgivning 
af vores dygtige faguddannede 
personale”, fortæller indehaver 
Martin Rasmussen. ” Vores 
kundekreds tæller både privat- 
og virksomhedskunder. Selv 

Miljøspecialisten  
kan det hele

er jeg tilknyttet Miljøspecia-
listens virksomhedsteam, der 
med tæppe og gardinbusser 
kommer rundt på hele Fyn.” 

Fra enkeltopgaver til 
totalindretning

”Miljøspecialisten dækker bredt 
– fra levering og montering 
i forbindelse med enkeltop-
gaver til implementering af 
totalløsninger. Sidstnævnte 
opgavetype omfatter alt fra 
gulvbelægning til montering 
af gardiner/solafskærmning. 
F.eks. har vi netop totalind-
rettet en 200 m2 butik på 
Skibhusvej i Odense. Alle in-
teresserede er meget velkom-
ne til at kontakte os med hen-
blik på et uforbindende gratis 
tilbud med opmåling. Miljø-
specialisten opererer med fa-
ste konkurrencedygtige priser. 
Ring og hør nærmere…”    

Miljøspecialisten A/S
Blangstedgårdsvej 10 · 5220 Odense SØ

Tlf. 63 15 40 90
miljoesp@worldonline.dk

www.miljoespecialisten.dk

ERHVERV FYN

På 3 år er med-
arbejderstaben vokset 
fra 2 til 10 ansatte. 
Bolbro Elservice, der 
grundlagdes i 2004, er 
et firma i vækst

 
Bolbro Elservice er et vel-
etableret firma, hvis ho-
vedaktiviteter er el-installa-
tioner af enhver art.  
»Oprindeligt er jeg uddan-
net el-ingeniør, og før jeg blev 

Bolbro Elservice  
– et firma i vækst

Ved el-ingeniør 
Martin Ehrhorn  

Middelfartvej 108  
5200 Odense V
Tlf. 66 16 91 21

Mobil 40 43 01 21 
info@bolbro-elservice.dk
www.bolbro-elservice.dk

selvstædig, arbejdede jeg en 
årrække i et rådgivende in-
geniørfirma«, fortæller inde-
haver Martin Ehrhorn. »En 
af mine hovedkompetencer er 
god rådgivning – f.eks. om-
kring dimensionering – som 
jeg efterfølgende omsætter til 
praksis ude hos kunden. Der 
er gang byggebranchen, og 
blandt firmaets specialer er 
nybyg og entreprise.« 

Service og overvågning

»80% af kundegruppen er 
erhvervsdrivende, og 20% 

er private. Firmaet udfører 
en del servicearbejde – bl.a. 
for boligforeninger og for er-
hvervslivet generelt. Odense 
Zoo en af vores store kunder, 
og her løser vi en bred vifte af 
opgaver. I butiks- og boligfor-
eningsregi er installation af 
videoudstyr en stor aktivitet, 
mens det på privatkundesiden 
gælder hårde hvidevarer.« 

Intelligente løsninger

I øjeblikket udfører Bolbro El-
service i samarbejde med NJ 
Gruppen en entreprise i for-
bindelse med opførelsen af et 
nyt kontorhus for virksomhe-
den Texas. »I praksis fungerer 
el-styringen sådan, at lyset 
tændes manuelt om morge-
nen. Herefter skrues det auto-
matisk op og ned i takt med 
dagslysets intensitet. Efter 
lukketid slukkes lyset efter 

kort tid, hvis ingen personer 
er til stede. Bolbro Elservice 
tilbyder intelligente totalløs-
ninger i pagt med den enkelte 
kundes ønsker.«

18 · ERHVERV FYN OKTOBER 2007
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Stærk leverandør  
til byggebranchen

STARK/FK Bygge-
materialer a/s  
forhandler og lager-
fører alle former for 
grej og materialer til 
murere og entrepre-
nører. Forretningen er 
at finde blandt de  
absolut markeds-
førende i det fynske 
område 

»STARK/FK Byggematerialer 
a/s er totalleverandør indenfor 
alle former for byggematerialer. 
Historisk set har FK Byggema-
terialers kerneområde altid 
været murer og entreprenør-
branchen, idet virksomheden 
for 150 år siden udsprang af 
Frederiksbroens Kalkværk«, 
fortæller direktør Lars Nielsen. 
»Tilhørsforholdet til murer og 
entreprenørbranchen er den 
dag i dag vores primære force 
og særkende, idet der på lands-
plan kun findes 6 forretninger 
med en tilsvarende profil.« 

Produktkvalitet, service 
og rådgivning i topklasse

»Vores kundegruppe fordeler 
sig i størrelsesforholdet 85/15 
mellem erhvervs- og privatkun-
der. Kun om lørdagen forholder 
det sig omvendt«, smiler Lars 

Åbningstider butik & lager:
Mandag-fredag 6.30-16.00

Lørdag 9.00-12.00

Nielsen. »Vores typiske er-
hvervskunder er murere og en-
treprenører samt industrivirk-
somheder. Både med hensyn til 
erhvervs- og privatkunder kan 
man sige, at vi henvender os til 
folk, der ved, hvad de vil have. 
Vores kunder forventer høj pro-
duktkvalitet samt service og 

rådgivning i topklasse, og det 
er lige, hvad de får.«

Spar tid og penge med 
STARK ByggeKonto

»Med en STARK ByggeKonto 
modtager man et personligt 
kundekort, og herefter er 
kontoen automatisk registre-

STARK/FK Byggematerialer a/s 
Toldbodgade 21 · 5000 Odense C

Tlf. 66 12 02 19
info.fk@stark.dk · www.stark.dk

ret i alle STARK afdelinger«, 
beretter butikschef Steen Ve-
stergaard. »Med en STARK 
ByggeKonto er de individuelle 
fordele i form af rabatter, der 
måtte knytte sig til den enkel-
te kundes konto, automatisk 
gældende i samtlige STARK- 
butikker i hele landet. Her-
med undgår vores kunder at 
skulle organisere de løbende 
indkøb af byggematerialer til 
større projekter – noget der 
tidligere kunne være en sær-
deles tidskrævende proces.«

Byggebranchens  
mærkevarer

»STARK/FK Byggematerialer 
a/s fører samtlige byggebran-
chens mærkevarer. »HILTI 
Shop in Shop« har alt, hvad 
der har med befæstigelse og 
el-værktøj at gøre. BAHCO 
har det hele indenfor svensk-
nøgler, skruetrækkere og save. 
HULTA-FORS sætter standar-
den, når det gælder vaterpas, 
tommestokke, koben, muk-
kerter og hamre, og sidst men 
ikke mindst gør DEWALT sig 
stærkt gældende indenfor alle 
former for el-værktøj. Når det 
gælder arbejdstøj, er ENGEL 
og MASCOT de førende mær-
ker, mens HKS og BRYNJE 
har markedets bredeste udbud 
af sikkerhedsfodtøj til ethvert 
formål – både til byggebran-
chen og industrien. Vi ved no-
get om det, vi handler med.« 

Åbningstider udstilling:
Mandag-fredag 8.00-17.30
Lørdag 9.00-12.00
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TES Total Ejendoms  
Service ApS 

I sommeren 2006  
flyttede virksomhe-
den sit hovedsæde fra 
Thriges gamle fabrik-
ker i midtbyen til 
Odense S. Det nye  
domicil er skrædder-
syet til firmaets akti-
viteter, og beliggen-
heden gør, at man 
hurtigt kan nå ud til 
samtlige kunder

»TES  Total Ejendoms Ser-
vice varetager alle former for 
varmemester-, viceværts- og 
gartnerfunktioner - både ud-
vendigt og indvendigt. Vi har 
en bred vifte af kunder fra 
mange forskellige brancher 
– banker, pensionskasser, 
ejendomsadministrationssel-
skaber og større firmaer og 
institutioner. Firmaets filial i 
Svendborg tager sig af det syd 
og østfynske område, mens 
resten af øen plus Trekants-
området serviceres her fra 
Odense« fortæller indehaver 
Erik Hansen. 

Tilsyn, vedligehold og 
reparationer

»Vores primære opgaver er til-
syn og pleje af kundernes byg-
ninger, lokaler, fællesarealer 
og grønne områder. På vice-
værtsområdet består arbejdet 
bl.a. af tilsyn med varmean-
læg, aflæsning af varme, vand 
og elforbruget, udskiftning 
af lyskilder m.m. Sideløbende 

TES Total Ejendoms Service ApS · Teknikvej 15 · 5260 Odense S · Tlf. 66 15 47 33 · tes@t-e-service.dk · www.t-e-service.dk

hermed tilbyder vi at styre 
indretningen af mindre leje-
mål og administrere fraflyt-
ningsrapporter samt tilsyn 
med istandsættelse af leje-
mål efter fraflytning. Vi står 
også gerne til rådighed for en 
ejendoms faste viceværter og 
varmemestre – f.eks. med af-
løsning under sygdom og ferie 
m.m. Sidst men ikke mindst 
varetager vi mindre reparati-
onsopgaver. Gælder det større 
reparations- og renoverings-
projekter, kan vi henvise til 
et solidt og velfungerende 
netværk af gode samarbejds-
partnere indenfor alle hånd-
værksfag.« 

Alsidig anlægs og  
plejeafdeling 

»En vigtig sektion af firmaet 
er specialiseret indenfor grøn 
pleje og vedligeholdelse af uden-
dørs arealer. P.t. har vi  biler 
kørende på de fynske veje og 
i trekantsområdet. Afdelingen 
råder over det mest moderne 
grej, og vi løser en lang række 
opgaver – heriblandt græs-
slåning, renholdelse af bede 
samt klipning og beskæring 
af hække og buske. Endvidere 
kan vi tilbyde fliselægning, 
etablering af indkørsler og 
meget andet.«

Effektiv  
vinterbekæmpelse

»Det sidste store aktivitetsom-
råde er vinterbekæmpelse. Ind-
går man en snerydningsaftale 
med os, er man altid sikker på 
at ejendommens adgangsveje 
og P-arealer er ryddet fra tidlig 
morgen. Dermed er de parate, 

når medarbejdere eller lejere 
møder eller skal ud.  

Højt serviceniveau

TES – Total Ejendoms Service 
sætter en ære i at kunne møn-
stre et højt serviceniveau. 
Både indadtil og udadtil byg-
ger firmaets aktiviteter på 
tillid, selvstændighed og an-
svarsfølelse. 
Vi kan tilbyde vores stabilt 
voksende kundekreds et ef-
fektivt og prismæssigt kon-
kurrencedygtigt alternativ til 
dét at drive egen viceværtsaf-
deling. Vores kunder slipper 

for indkøb og vedligeholdelse 
af maskiner, personaleman-
gel ved ferie og sygdom, lejer-
henvendelse med akut opstå-
ede problemer udenfor normal 
arbejdstid. ”Vi opererer med 
døgnvagt og vores medarbej-
dere befinder sig i den abso-
lutte topklasse når det gæl-
der uddannelse, erfaring og 
kompetence”, afrunder Erik 
Hansen. ”Der er grøde i bran-
chen, og vi ser lyst på fremti-
den. Alle interesserede er vel-
komne til at kontakte os for et 
uforpligtende tilbud.” 

Total Ejendoms Service ApS

ERHVERV FYN
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Navnet Hans Jørgensen & 
Søn har været kendt i over 
100 år, ikke bare på Fyn, 
men i hele landet. Navnet lå 
i dvale, mens virksomheden 
var ejet af Skanska, men 1. 
juli i år genopstod det, da 
håndværkerfirmaet S. Guld-
feldt Nielsen købte Skanskas 
fynske renoveringsafdeling. 
Guldfeldt bestemte, at det 
gamle firmanavn og logo skul-
le komme til sin ret igen:
»Vi kunne endda få vores gam-
le telefonnummer tilbage, og 
vi har hørt fra gamle kunder, 
at de stadig forbandt os med 
det nummer«, siger afdelings-
chef Arne Lylover.

Alle byggeopgaver

Hans Jørgensen & Søn tilby-
der alle typer af byggeopgaver 
og totalentrepriser på nybyg-
geri, ombygninger, tilbygnin-
ger og renoveringer for offent-
lige og private virksomheder.
»Vi er tilbage i rollen som den 
primært fynske lokale entre-
prenør med en stor egenpro-
duktion, som udfører beton-, 
jord-, kloak-, murer-, tømrer- 
og snedkerarbejde samt min-
dre elopgaver. Ud over eget 
snedkerværksted kan vi nu 

Hans Jørgensen & Søn  
er tilbage på Fyn

trække på Guldfeldts store 
værksted i Svendborg«.

Fynske muligheder

»De opgaver, vi har i gang for 
Skanska gør vi naturligvis 
færdige, ligesom vi udfører 
garantiarbejder for Skan-
ska. Det eneste nye tiltag  
på området er større nybyg-
geri. Vi ser Fyn som et om-
råde med store muligheder 
for erhvervsbyggeri, men 
vi starter stille og roligt op 
med en kontrolleret vækst på 
området”.

Tilfredse medarbejdere

Stort set alle 140 medarbejde-
re er fortsat i virksomheden.
»Der har naturligvis været en 
omstillingsproces for blandt 
andet at få vores eget boghol-
deri op at køre, men vi er glade 
for, at alle arbejdspladser kun-
ne bevares. Vi har altid scoret 
højt på Skanskas barometer 
for medarbejdertilfredshed, 
for vi har et fantastisk godt 
sammenhold i virksomheden. 
Vi har mange medarbejdere 
med høj anciennitet og stor 
erfaring, og det skaber et godt 
grundlag for kommende gene-
rationer«.

Sivmosevænget 4
5260 Odense S
Tlf. 66 12 06 83

Efter godt 10 år under navnet Skanska er Hans Jørgensen & Søn genopstået på  Fyn. Den gamle 
Odensevirksomhed udfører stadig al slags entreprisearbejde, også nybyggeri
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De fleste odenseanere 
kender Schiang i  
Albanigade. De nye 
ejere i møbelforret-
ningen lægger vægt  
på den personlige  
service over for  
kunderne

Siden 1942 har der været mø-
belforretning i Albanigade. 
Tre tidligere ansatte fra Lin-
degaard Poulsen Møbler over-
tog 1. marts i år forretningen 
fra brødrene Schiang.
”Vi  har bevaret navnet, be-
liggenheden og tildels indret-
ningen af forretningen, for vi 
elsker at være her i det gamle, 
charmerende hus og synes, at 
møblerne tager sig godt ud her. 
Kunderne bliver tit overraske-

Moderne møbler i det  
gamle hus

de over, hvor stor forretningen 
egentlig er, når de kommer om 
i baghuset og op på de næste 
etager”, siger Kim Madsen, 
som sammen med Søren Lar-
sen ejer forretningen og har 
ansat Lene Tranberg som fast 
indretningsarkitekt. 
Her findes blandt andet møbler 
fra Paustian, Erik Jørgensen, 
Fritz Hansen og Carl Hansen 
& Søn A/S og køkkener fra 
Multiform og Boform.

Personlig rådgivning

”Vi lægger vægt på den per-
sonlige rådgivning. Møblerne 
skal jo ikke stå i forretnin-
gen – de skal stå i hjemmet. 
Samme stol kan se vidt for-
skellig ud i forskellige hjem, 
og en grøn farve, som måske 
ser rigtig ud i forretningen, 
kan virke helt forkert der-
hjemme. Derfor tager vi ud 

Schiang Living
Albanigade 27
5000 Odense C
Tlf. 66 12 70 35
www.schiang-living.dk
info@schiang-living.dk

i hjemmene og rådgiver indi-
viduelt om møblering og ind-
retning”.
Schiang Living har tre free-
lance køkkenarkitekter til-
knyttet udover de tre faste 
indretningskonsulenter, og ud 
fra deres  besøg i hjemmene 
laves en helhedsplan for hjem-
met, både for møbler, belys-
ning, tæpper og gardiner.

Tingene skal hænge  
sammen

”Måske har kunden i første 
omgang kun behov for en sofa, 
men så kan vi senere gå ind og 
se på indretningsplanen sam-
men og tage stilling til, hvor-
dan hjemmet videre skal ud-
vikle sig. Tingene skal hænge 
sammen, også med det, der er 
i hjemmet i forvejen, for ellers 
har vi ikke løst opgaven godt 
nok”, forklarer Kim Madsen.
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Tvis holder...
af at opfylde køkkendrømme

Tvis Køkkener i Odense har fået nye ejere. Vagn 
Møller og Mads Salling er sammen med resten af 
teamet lige nu i fuld gang med at modernisere 
butikken, så den om kort tid står klar med mas-
ser af nye, spændende køkkenløsninger.

Trods ombygningen er du allerede nu velkommen 
til at kigge ind og finde inspiration til din køk-
kendrøm. Vi ser det som vores fornemmeste op-
gave at give dig professionel rådgivning og inspi-
ration til løsninger, som kan forvandle din drøm 
til virkelighed.

Uanset om du er til det moderne, grebsløse køk-
ken med minimalistiske detaljer, det klassiske 
køkken, som hylder træets varme glød, eller det 
romantiske køkken med masser af smukke detal-
jer, finder Tvis Køkkener i Odense en løsning, der 
passer til din stil.

Vi glæder os til at byde dig velkommen i en helt 
ny butik.

På gensyn 
Vagn Møller & Mads Salling

Tvis Køkkener er en del af Tvis Modulia Koncernen, som er en af landets største køkkenleverandører. Gennem mere end 50 år har Tvis Køkkener oparbejdet en solid erfaring 
med at udvikle køkkenløsninger, der lægger vægt på både design og kvalitet. Tvis Køkkener er en topmoderne virksomhed med 380 ansatte, som hvert år producerer omkring 
190.000 elementer til køkken, bad og garderobe. Læs mere på www.tvisholder.dk

www.tvisholder.dk
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FRIT VALG

5995,-

Showerpipe
termostat 
100 
m/Ø 240mm 
hovedbruser 
& side bruser

vejl. 10250,-

Rainshower
brusesystem 
med termo-
stat Ø 210mm 
hovedbruser 
& sidebruser

vejl. 12340,-

-Duraplus
 hængeskål 
 m. Wondergliss

-Geberit cisterne 82 cm
-Prego fi ngertryk crom

SÆTPRIS Nu 4595,-
vejl. 6855,-

- med Soft Pex, en ny type 
godkendt tilslutningsslanger 
- slut med at bøje og tilskære.
Nautic er udstyret med stød-
dæmpning, der forhindrer stød i 
rørene, når man lukker for vandet

Alterna Bella Badekar
- 180 x 80 x 68 cm
- Af- og overløbssæt
- Bensæt
- 2 x nakkepuder
- Frontpanel

-FÅS OGSÅ 

SOM SPA-BAD !

NU

7395,-

Alterna Mini 
Master
- 45 x 35 cm
- spejlskab
- porcelænsvask
- skab 42 x 64 x 25 cm

Hvid

Nu 1430,-
Ebony

Nu 1665,-

Lysbaldakin 340,-

Alterna Demi
møbelsæt
?  90 cm skab 
     m. porcelænsvask

?  30 cm højskab

?  Spejl m. lys  

3449,-

1385,- 1395,-

Møbelpakke
- 60,5 x 47,5 cm
- porcelænsvask
- underskab

Nu 
995,-

               Model Nautic

Håndvaskbatteri 
m. løftop              Køkkenbatteri 
                              m. høj svingtud

FRIT VALG

575,- -New Scandinavia sæde m/dæmp.

Børstenbindervej 10 · 5230 Odense M
Tlf. 63 10 50 25 · Fax 63 10 50 35

E-mail: info@vvscenteret.dk · www.vvscenteret.dk
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Geberit 
Duofi x cisterne
82 cm eller 98 cm
FRIT VALG

Nu 1895,- 
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Bermuda 140 x 140.
Dette kar tilbyder en helt ny 
badeoplevelse med en vanddybde 
på 51 cm. 

Karret er moderne med samtidig 
stilrent og klassisk.
- 6 stk. justerbare crom vanddyser
- 12 stk. envejs luftdyser
- Hans Grohe af-overløb
- Superclean               

14.900,-  
Lotus 150 x 150.
- frontpanel
- trinløs regulering
- temp. touch
- 6 stk. justerbare crom vanddyser
- 12 stk. envejs luftdyser
- terapilys
- 2 x 4 stk. rygdyser
- 3 kw varmelegeme 
- Hans Grohe af-overløb
- Superclean            

25.900,- 

Villeroy & Boch 
Subway
excl. sæde 

Nu 2195,-            
vejl. 3456,-

Hængeskål m. Ceramicplus

Villeroy & Boch
Omnia Classic
excl. sæde 

Nu 1595,-            
vejl. 2921,-

Hængeskål m. Ceramicplus

Duravit
Duraplus
excl. sæde 

Nu 1395,-            
vejl. 2688,-

Hængeskål m. Wondergliss

Duravit
Starck 3
excl. sæde 

Nu 1695,-            
vejl. 3565,-

Hængeskål m. Wondergliss
u. Wondergliss kr. 1295,-

Grohe termostat
1000

Nu 749,-
vejl. 1512,-

Børma Termostat Lux A2, 
1551D

Nu 1549,-            
vejl. 2656,-

Grohe 
Eurosmart 
håndvask-
batteri 
vejl. 940,-
m.bundventil

Nu  449,- 

Ny model Børma
Håndvask-
batteri 
Lux A1
7000D

Nu 1349,-            
vejl. 2465,-

Hansgrohe
Håndvask-
batteri Talis S 
m.bundventil

Nu 595,-            
vejl. 1212,-

Damixa
Space
håndvask-
batteri
m.bundventil

Nu 385,-            
vejl. 681,-

Duravit Starck 3 
m/wondergliss 
inkl. sæde 

Nu 3895,- 
vejl. 5763,-

Gustavsberg 
Nordic s-lås 
m/ceramicplus 
excl. sæde 

Nu 1595,-
 vejl. 4052,-
sæde 475,- 

Dybde 51 cm

Ifö Sign
m. Keraclean

Nu 2295,-            
vejl. 3881,-

u. Keraclean

Nu 1795,-            
vejl. 2918,-

Luxus sæde
495,- 

NYHED

Termostat 1001 sl

Nu 495,-            
vejl.1823,-

Croma 100 Multijet
komplet brusersæt
Nu 495,-

Serie A1 
Håndvask-
batteri
vejl. 2705,-

Serie A1 
Køkken-
batteri
vejl. 2710,-

FRIT VALG

1495,-

Møbelpakke 
m. vask

               Nu 

1675,-            
                         vejl. 2187,-

b. 51 cm,
d. 29 cm

Tilbudene gælder til 15.11.2007DIREKTE SALG TIL PRIVATE                

Vi monterer gerne ovenstående sanitet for kr. 500,-/timen
incl. moms. Dog min. 1 time
TOTALENTREPRISE – en pris = et badeværelse!

Rosengård-
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1. klasses kvalitetsarbejde

»Vi opbygger butikker – det vil 
sige, vi klargør gulve, lofte og 
skillevægge – for tøjbutikker 
som Zizzi og Solo i hele Dan-
mark, Norge og Sverige, men 
vi kan også klare mindre op-
gaver som et nyt sæde til en 
havebænk eller at skære en ny 
glashylde til køleskabet. Ingen 
opgave er for stor, og ingen for 
lille. De mindre opgaver ord-
ner vi tit, mens kunderne står 
og venter, for vi har næsten 
alt på lager«, siger Torben Pe-
dersen, indehaver af Dalum 
Tømrer og Snedker.

Døgnservice

»Vi har døgnservice på bl.a. 
låsearbejdet, så hvis man har 
smækket sig ude eller har 
haft indbrud, kan vi komme 
ud klokken 2 om natten og 
klare låsen. Vi kan også dæk-

Dalum Tømrer og Snedker
Gammel Højmevej 159

Højme · 5250 Odense SV
Tlf. 66 14 89 04

ke af efter indbruddet eller 
hvad der nu kan være nødven-
digt at lave på udsædvanlige 
tidspunkter i døgnet. Som fast 
kunde med at dække af efter 
indbrud har vi Jysk A/S syd 
for Århus og på hele Fyn«.

Job for  
Den Fynske Landsby

Dalum Tømrer og Snedker 
lægger tag for private og for-
handler tagsten fra Wiener-
berger. Norbo vinduer og døre 
kan fås både i fyrretræ, som 
malede og i træ/alu og alumi-
nium, og her er ventetiden fem 
uger mod typisk 10-12 uger for 
andre leverandører.
»Vi har blandt andet været i 
Gentofte nord for København 
og lave udekøkken, fordi de 
havde hørt godt om os, og vi 
har også haft som opgave at 

Dalum Tømrer og Snedker klarer alt fra låsearbejde klokken 2 om natten over reparationer  
og udskiftninger af døre til afdækning efter indbrud

skifte akslen til et møllehjul 
ude i Den Fynske Landsby«, 
siger Torben Pedersen, der tit 
bliver spurgt om navnet Da-
lum Tømrer og Snedker:

Godt arbejdsklima

»Mange spørger, hvorfor Da-
lum Tømrer og Snedker lig-
ger i Højme, men det er fordi 
forretningen i sin tid lå i Da-
lum«, forklarer han, der også 
lægger vægt på at have et godt 
arbejdsklima på værkstedet.
»Jeg har været her siden 2003, 
og jeg glæder mig stadig til at 
komme på arbejde hver dag. 
Vi kan snakke om tingene 
her, og ingen bærer nag. Det 
er meget positivt«, siger tøm-
rer John Iversen. Hans kol-
lega, tømrer Lasse Dres Mad-
sen, som udfører arbejde på en 
fredet ejendom, er enig.



Ziebart TidyCar – parat til 
vinterens udfordringer

www.tidycar.dkVinterhalvåret står for 
døren. Det er nu, bilen 
skal klargøres til  
den kommende tids 
klimatiske udfordringer 
– bl.a. i form af lave 
temperaturer, store 
nedbørsmængder og 
saltning. Det medfører 
intens aktivitet i alle 
Ziebart TidyCars  
afdelinger

»Lige nu arbejder vi på høj-
tryk – bl.a. med lakforsegling, 
der er en effektiv behandling 
til afvisning af smuds og fore-
byggelse af rustskader«, be-
retter Finn Rasmussen, der er 
centerleder for begge Ziebart 
TidyCar afdelinger i Odense. 
»Afdelingerne drives paral-
lelt, og det giver stor produk-
tionsmæssig kapacitet og flek-
sibilitet i kundebetjeningen. 

Vi har fælles telefonnummer 
og som den, der leder og ko-
ordinerer arbejdet og har den 
overordnede kundekontakt, er 
jeg Ziebart TidyCar Odenses 
flyvende medarbejder, smiler 
Finn Rasmussen. »Jeg er i 
fast rutefart mellem Middel-
fartvej og Odensevej.« 

Skånsom vask på 
Odensevej

»Ziebart TidyCars afdeling 
på Odensevej 101 åbnede d. 1. 
maj i år, og siden dag et har 
der været fart over feltet. En 
populær facilitet på Odense-
vej er en nyudviklet og meget 
avanceret bilvaskemaskine af 
mærket Kärcher. Maskinens 
specialudviklede børstesystem 
garanterer vores kunder et re-
sultat, der er 100% ridsefrit. I 
den kommende tid bliver der 
travlhed i bilvasken, idet en 
perfekt afslutning på en vin-
terforberedende overfladebe-
handling og lakforsegling er 
en skånsom vask.«

Ziebart TidyCar 
Middelfartvej 50
5200 Odense V
Tlf. 66 12 27 00

Ziebart TidyCar
Odensevej 101
5260 Odense S
Tlf. 66 12 27 00

Ziebart TidyCar
Grønnemosevej 10

5700 Svendborg 
Tlf. 62 22 01 01
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Anlægsgartnerfirmaet 
E. Stein Frandsen, der 
grundlagdes for 36 
år siden, er en lokalt 
funderet virksomhed 
med en vidtspændende 
vifte af faglige kompe-
tencer. Den gennem-
gående fællesnævner 
hedder kvalitet 

»Vi opererer primært i Oden-
se-området«, beretter Susan-
ne Frandsen. »Vores kunde-
gruppe er sammensat af både 
privat- og erhvervskunder, der 
procentmæssigt fordeler sig 
i størrelsesforholdet 40/60. 
På erhvervssiden findes en 
del boligforeninger, større 
virksomheder og landskabs-
arkitekter, for hvem vi løser 

Med kvalitet som  
fællesnævner

Anlægsgartnerfirmaet E. Stein Frandsen
Rugårdsvej 406 · 5210 Odense NV

Tlf. 65 94 37 50 · Mobil 28 87 37 50
esteinf@worldonline.dk · www.steinfrandsen.dk

en række meget forskellige 
opgaver med udgangspunkt i 
pleje og vedligehold af haver 
og udenomsarealer. Derudover 
beskæftiger vi os med totalen-
trepriser – herunder med ind-
kørsler, belægningssten, trap-
per, hegn, mure, træer, græs 
og grønne planter af enhver 
slags.« 

Vi skaber kundens  
ønskehave

»En stor aktivitet i forhold til 
vores mange privatkunder er 
nyanlæg og totalrenovering 
af ældre haver. Her er vi stort 
set leveringsdygtige i alt – lige 
fra ideoplæg og tegninger til 
den rent fysiske realisering 
af kundens ønskehave. En po-
pulær trend lige nu er enkle 
og næsten vedligeholdelsesfri 
haver med store træer og et 
frodigt præg. I tæt samarbejde 
med kunden udarbejder jeg et 

overordnet koncept for haven 
og udformer en række projekt-
tegninger. I alle funktioner er 
målsætningen, at slutresulta-
tet må blive en individuelt de-
signet kvalitetsløsning i pagt 
med kundens ønske.«

Beskæring, fældning  
og snerydning

»Mange tror, at anlægsgart-
nere kun arbejder i sommer-
sæsonen, men vores arbejde 
strækker sig hele året rundt. 
De store aktiviteter i efteråret 
er bl.a. beskæring og fældning 
af træer. I vintermånederne 
løser vi en række sneryd-
ningsopgaver – både for pri-
vat- og erhvervskunder. Ring 
og hør nærmere.«

ERHVERV FYN

– løsninger til bedre kontormiljøer...

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

OXFORD, Lounge stol
Leveres i flere varianter og polstringer

Design: Arne Jacobsen

erhverv

KONTORMØBLER TIL ERHVERV & BOLIG
Bolighuset

LINDEGAARD POULSEN
Nyborgvej 264, Odense SØ · Tlf. 66 14 25 00 · www.plp-bolig.dk
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NJ-Gruppen  
beskæftiger sig med 
opførelse af boliger, 
dagligvareforretnin-
ger, butikker og andre 
erhvervs- og kontor-
bygninger – både som 
projekter i eget regi 
og i samarbejde med 
fremmede bygherrer. 
Firmaet har mange 
nye projekter i 
støbeskeen

»NJ-Gruppen A/S ejes af Kar-
sten B. Jørgensen og mig«, 
fortæller direktør Jens H. 
Nissen. »Vi er begge uddan-
nede bygningsingeniører med 
håndværksmæssig baggrund 
i tømrerfaget. I april 2004 stif-
tede vi firmaet, der har alle 
former for byggeri på pro-
grammet. Lige fra dag et har 
vi haft travlt.«

Oppe i tiden

»Over hele linjen udvikler 
og udfører vi byggerier, som 
på den ene eller anden måde 
er oppe i tiden. F.eks. har vi 
netop opført en række ejer-
boliger med udsigt over Juul 
Sø for Vejsgaard Projekt og 
Invest i Silkeborg. Ca. 50% 
af vores aktiviteter drejer sig 
om byggerier for fremmede 
bygherrer. Blandt kunderne 
er REMA 1000, TEXAS og 
Partner Development, som er 
en investor med hovedsæde i 
Silkeborg. For sidst nævnte 
varetager vi erhvervsbyggeri 
i hele Danmark.

Ny REMA 1000 i  
Skt. Klemens

NJ-Gruppen A/S har stor 
erfaring indenfor kombinati-
onsbyggeri – typisk med dag-
ligvarebutikker i stueetagen 
og mellem 5 og 40 lejligheder 
beliggende på de overliggende 
etager. »P.t. er vi i fuld gang 
med opførelsen af en ny REMA 
1000 her i Skt. Klemens, der 

NJ-Gruppen A/S

NJ-Gruppen A/S · Svenstrupvej 90 · 5260 Odense S 
Tlf. 63 12 50 10 · Mobil 60 38 50 11 · firma@nj-gruppen.dk · www.nj-gruppen.dk

står klar midt i november. På 
landsplan har vi stået for ny-
bygning, tilbygning og reno-
vering af omkring 25 REMA 
1000 forretninger. Også til 
butikskæden FAKTA har vi 
leveret kombinationsbyggeri 
– senest i Faxe.«  

Fynske og jyske  
boligprojekter

NJ-Gruppens anden store 
aktivitet er udvikling og salg 
af egne projekter – primært 
på boligområdet. »Vi er om-
stillingsberedte og meget op-
mærksomme på de skiftende 
behov og trends der ligger i 
tiden. Siden 2004 har vi op-
ført mere end 100 andelsbo-
liger – bl.a. i Odense, Stige, 
Bellinge, Højby, Nr. Aaby og 
Bogense. I december startes 
opførelsen af et andelsbolig-
projekt i Raskmølle på 12 en-
heder, der er indflytningskla-
re i august 2008. Det er vores 
første opgave i den kategori 
udenfor Fyn. I foråret 2008 
påbegyndes 8 andelsboliger i 
Bogense, der forventes færdi-
ge i september-oktober 2008. 
Lige nu er vi i gang med 32 
andelsboliger i Bellinge og 8 
i Stige…«          

Fortsat gang  
i byggebranchen

Gennem hele sin levetid har 
NJ-Gruppen A/S oppebåret et 
højt aktivitetsniveau og en so-
lid indtjening. »I indeværende 
regnskabsår har vi en ordre-
bog på 150 mio. kr.«, afrunder 
Jens H. Nissen. »Dermed er 
firmaet, der p.t. tæller 8 med-
arbejdere, sikret stabil drift 
frem til sommeren 2008. Det 
tager vi som udtryk for, at der 
også fremover vil være gang 
i byggebranchen og dermed i 
omsætningen – både når det 
gælder udviklingssiden og 
samarbejdet med andre byg-
herrer«. 

REMA 1000 og boliger Næstved

Andelslejligheder Laven ved Silkeborg

Andelsboliger  Bogense, Huggetvej

REMA 1000 og boliger Amagerbrogade
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Robert Lindvig
Illustrator og Kunstmaler

Nytoftegaard Nørrebjerg Runddel 200 · 5220 Odense SØ

Tlf. 65 93 41 93
tegnestue@robert-lindvig.dk · www.robert-lindvig.dk

Industri- & Erhvervsbyggeri
Totalentreprenør

HINDSGAUL A/S
Østergade 34 · 5560 Årup · Tlf. 64 43 14 80 · Fax 64 43 33 81

Kontakt
Torben Molme · Tlf. 23 22 78 62

Hos Guldfeldt Kontor & Data A/S
Er god service en livsstil
Mere end 50 År
Gennem mere end 50 år har Guldfeldt Kontor & Data A/S leveret kontor  
løsninger til erhvervelivet.
Hvad enten det gælder total indretning af kontorer, kontorlandskaber, salg af 
alle former for kontormaskiner, salg af tilbehør eller service til alle former for 
kontormaskiner, så er kvalitet, dynamik og et højt service niveau kodeordene 
for at opnå tilfredse kunder.

3 store hoved aktiviteter
Guldfeldt Kontor & Data A/S er specialiseret i 3 store hoved aktiviteter.
Total indretning af større kontorer der imødekommer kundens behov.

Total entreprise
Guldfeldt Kontor & Data A/S sørger gerne i total entreprise for at kontoret er 
indflytnings klart og udstyret med alt inventar.
Lige fra f.eks. topmoderne multifunktions farve kopi, print, fax samt scan 
til net og E-mail maskiner og ergonomiske kontormøbler til gulvtæpper, 
gardiner, solafskærmning og belysning. Hvor de gerne udarbejder gratis 3D 
indretningsforslag.

Alle former for kontor maskiner
Salg af alle slags kontormaskiner og tilbehør. Multifunktions maskiner,
kopimaskiner, printere, scannere, telefax, diktermaskiner, frankeringsmaski-

ner, makuleringsmaskiner, kasseapparater, kontorstole, brand og  
værdiskabe. Kort sagt alt hvad et kontor måtte få behov for. 

Eget service værksted med landsdækkende service
Markedets bedste maskine service. Alle kunder med en service aftale er  
garanteret max. 4 timers tilkaldetid.
De veluddannede service teknikere, reparerer og vedligeholder alle former for 
kontormaskiner.

Gratis tilbud på reparationer
Vi tilbyder altid et gratis tilbud inden reparation, så kunden selv kan vurdere 
om en reparation eller et eventuelt nykøb er det fornuftigste.

Rivende udvikling, øget behov for service teknikere
Vi har løbende meget travlt og er i en rivende udvikling. Hvilket blandt andet 
udmønter sig i at Guldfeldt Kontor & Data A/S søger dygtige kundevenlige 
service teknikere.

Deloitte Huset
Er et af de seneste eksem-
pler, hvor Guldfeldt Kontor 
& Data A/S har været med 
til at sætte sit præg på den 
spændende ejendom på 
Odense Havn. Med spæn-
dende ergonomisk kontor 
møbel indretning.

TOTALINDRETNING AF KONTORER

Hans Egedes Vej 8 - 5210 Odense NV
Tlf.: 70 20 60 95 - Fax: 70 20 60 99

E-mail: post@guldfeldt.com
www.guldfeldt.com

livsstil

graffiskk oproduktion
tryk · rprint · web

Hauge Smedie/Westphalen A/S
BBlladdsttrupvejjee 99BB - 55227700 OOddense NN
Tlf. 66 18 96 00 - Fax: 66 18 81 91

haugesmedie.dk

FouFF r Danea s a.s.

Vi har bl.a. leveret til:

Thomas Abildgård, regnskabschef:
Rosengårdcentret har de sidste 20 
år været igennem en rivende udvik-
ling. Vi har i Centeradministrationen 
i alle årene haft Guldfeldt Kontor & 
Data A/S som maskinleverandør og 
er meget tilfreds med deres hurtige 
respons tid.



I efteråret 2006 blev 
Svane Køkkenet i  
Danmark overtaget af 
kapitalfonden Axcel, 
der bl.a. også er  
medejer af Royal 
Scandinavia, Icopal, 
Juncker’s Trægulve 
samt en række andre 
store danske virksom-
heder. Snart åbner 
Svane Køkkenet ny 
erhvervsafdeling i 
Odense     

»Inden nytår åbner Svane 
Odense en ny erhvervsafde-
ling. Den får til huse på 1. sa-
len over den nuværende butik 
og bemandes med 4 medarbej-
dere«, fortæller direktør og ny 
indehaver af Svane Odense 
Leif Nielsen. »Derudover ud-
bygges vores udstillingsfa-
ciliteter, så vi kan fremvise 
et endnu større udvalg af de 
spændende muligheder, som 

Svane Odense åbner  
ny erhvervsafdeling

Svane Køkkenet · Ørbækvej 101 · 5220 Odense SØ
Tlf. 66 17 56 78 · odense@svane.com · www.svane.com

Svane Køkkenet tilbyder in-
denfor køkken-, bad- og garde-
robemiljøer« 

Ekspansion og  
omsætningsstigning

»Jeg har siddet i bestyrelsen 
for Svane Odense siden efter-
året 2005« beretter Leif Niel-
sen. »I foråret 2007 tilbød man 
mig at overtage aktiemajori-
teten, hvilket jeg ikke kunne 
sige nej til. Fra bestyrelsesar-
bejdet vidste jeg, at medarbej-
derne i Svane Odense besad et 
stort potentiale – både m.h.t. 
viden og kompetence. I dag 
udnyttes disse ressourcer op-
timalt, således vi målrettet 
arbejder på at realisere den 

vækststrategi, der er beslut-
tet. I det sidste halve år er 
medarbejderstaben vokset fra 
9-13 ansatte og 2007 byder på 
en vækst på ikke mindre end 
50% i forhold til 2006. Svane 
Odense ekspanderer og gene-
rerer øget omsætning.«    

Velvære, inspiration og 
spændende løsninger

»Målsætningen for Svane Køk-
kenets nye overordnede vækst-
strategi, der understøttes af 
kædens 24 lokale forhandlere, 
er at beherske en større del af 
totalmarkedet. Ekspansionen 
skal ske såvel på privat- som 
på erhvervsmarkedet. For 
begge segmenters vedkom-

mende ønsker vi at fastholde 
og udbygge den fornemme 
placering, Svane Køkkenet 
har opnået i Gallups posi-
tionering omkring kundernes 
vurdering af sammenhængen 
mellem pris og kvalitet. Her 
fremgår det, at Svane er en 
kendt mærkevare, der vurde-
res som værende kvalitativt 
meget højt rangerende. Folk 
associerer Svane-navnet med 
velvære, inspiration og spæn-
dende løsningsmuligheder og 
det er fortsat vor fornemste 
opgave, at opfylde vore kun-
ders drømme og ønsker«

Fokus på leverings-
sikkerhed og logistik

»Svane Køkkenets varemærke 
er individuelle løsninger i pagt 
med den enkelte kundes ønsker 
og behov. Et nyt tiltag er at 
overføre den individuelle kva-
litet i løsningsspektret til er-
hvervsmarkedet. Her har vi en 
bestående kundeportefølje, som 
skal udbygges. Svane Odense 
professionelle kundebase består 
bl.a. af arkitekter, rådgivende 
ingeniører, typehusfirmaer, 
boligforeninger og håndværks-
mestre. Fremover vil Svane 
Odense sætte øget fokus på le-
veringssikkerhed og logistik i 
forbindelse med de ofte meget 
komplekse projekter, der kende-
tegner erhvervsmarkedet – alt 
naturligvis i kombination med 
den høje kvalitet og service som 
Svane mærket er kendt for.«

ERHVERV FYN
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”Op mod halvdelen af den be-
stående boligmasse har ingen 
eller kun nødtørftig isolering, 
så her er det helt oplagt, at 
en moderne hulmursisolering 
vil have en øjeblikkelig og 
særdeles målbar effekt”, for-
tæller indehaver Kurt Adam-
sen. ”Man opnår både en 
bedre varmeøkonomi og en 
miljømæssig gevinst i form 
af bedre indeklima. De før-

Spar penge og få bedre  
indeklima

ISOLERINGS-GRUPPEN A/S
Slettensvej 169
5270 Odense N
Tlf. 66 18 60 11

Mobil 40 37 38 60
info@iso-grup.dk
www.iso-grup.dk

ste 100 millimeters isolering 
giver den største besparelse 
– nemlig omkring 11 liter olie 
pr. m2 om året. På et 100 m2’s 
hus spares godt 1000 liter olie 
om året.” 

Isolering af lofter og  
etageadskillelse

”Vores aktiviteter omkring 
loftsisolering er de senere år 
udvidet betydeligt. Det nye 

bygningsreglements skærpede 
isoleringskrav medfører gen-
nemsnitligt 40-50 cm’s isole-
ring på lofterne. Vi har netop 
færdiggjort en sådan loftiso-
lering af 38 huse i Stenløse 
med udblæsning af ca. 53 cm. 
ISOVER glasuldsgranulat. 
Et andet område i vækst er 
isolering af etageadskillelse 
mod kældre. De tæppeløse 
gulves popularitet betyder, at 

ISOLERINGS-GRUPPEN A/S grundlagdes i 1979 af ingeniør Kurt Adamsen og er i dag  
blandt de førende aktører i branchen, når det gælder løsning af alle former for bygningsisolering 

– både i.f.m. nybyg og eksisterende bebyggelse

flere og flere ønsker at få ud-
ført denne form for isolering. 
ISOLERINGS-GRUPPEN A/S 
er autoriseret ISOVER-isolatør 
med ret til at udstede ISOVER-
Attest for granulatisolering af 
hulmur, etageadskillelse og 
krybekælder. Isolering hindrer 
kondensering af vanddamp og 
dermed udvikling af skim-
melsvamp – boligens komfort 
øges.”

ERHVERV FYN

Central møbler
Magnoliavej 3-5 . 5250 Odense SV . Telefon 66 17 54 36. 

info@centralmoebler.dk . www.centralmoebler.dk  
Åbent: man-torsdag 9.30-17.30 . Fredag 9.30-19.00 . Lørdag 10.00-14.00

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

Central møbler
‘Erhverv’

Erhvervskunder
skal behandles

individuelt.
Ny og større

erhvervsafdeling.



Vinduer og døre  
af høj kvalitet

Bellinge Vinduescenter ApS 
Dunbirkevej 27 
5250 Odense SV 
Tlf. 65 96 25 30 
Mobil 23 65 67 52  
pcjaarup@mail.dk
www.bellinge-toemrer.dk

Jens Aarup startede i 
2005 Bellinge Vindues-
center på basis af 10 
års erfaring i vindu-
esbranchen – både i 
produktions- og salgs-
sammenhæng. Firmaets 
trademark er høj  
kvalitet og service. 
Medarbejderstaben 
tæller i dag 3 ansatte

Bellinge Vinduescenter APS 
løser alle opgaver i tømrer og 
murerfagene. ”Hovedparten 
af vores aktiviteter ligger in-
denfor levering og montering 
af døre og vinduer”, fortæller 
indehaver Jens Aarup. ”Kun-
degruppen, der er koncentre-

ret omkring det sydlige og syd-
vestlige Odense, består først og 
fremmest af private. Bellinge 
Vinduescenters primære opga-
ver afvikles i forbindelse med 
renoveringer. Vores helt store 
speciale er fremstilling af vin-
duer og døre efter kundernes 
individuelle ønsker og mål. Vi 
går ind for kvalitet over hele 
linjen, og benytter udeluk-
kende dansk fabrikerede pro-
dukter – bl.a. KBK, Velfac og 
Kerne Vinduet.” 

Fordelagtige  
tagløsninger med Lindap

”Vores andet store speciale på 
renoveringsområdet er leve-
ring og montering af ståltage 
af mærket Lindap. Et Lindap 
ståltag byder på mange forde-
le. Dels kan det monteres di-
rekte på et eksisterende eter-

nittag, og dels repræsenterer 
det en hurtigt implementeret 
totalløsning af høj kvalitet, 
idet taget monteres med tag-
render og det hele.”    

Nyt inspirationscenter 
på vej

”Indenfor det næste halve 
år er det planen at intensi-
vere serviceindsatsen over-
for privatkunderne og åbne 
et udstillingslokale for vin-
duer og døre. Her får folk 
mulighed for at se nærmere 
på vinduesbranchens ny-
este frembringelser og for at 
lade sig inspirere til at gøre 
det helt rigtige køb. Alle er 
velkomne til at kontakte 
Bellinge Vinduescenter og 
aftale tid for en gratis og 
uforpligtende dør og vindu-
eskonsultation.”   
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»Vi har gennem længere tid 
kunnet registrere et stigende 
salg«, fortæller butikschef i 
Odense-afdelingen Torben 
Rydall. Vores primære specia-
le er brændeovne, men vi kan 
det hele – rådgivning, tilbud, 
salg, installation og service 
på brændeovne, pejse og skor-
stensløsninger.« 

Mere end blot varme

»En stor trend her i efteråret 
2007 er pejseindsatser til ind-

Stigende interesse  
for brændeovne og pejse

Hviids Pejsecenter Odense
Nørregade 39-41
5000 Odense C
Tlf. 66 14 69 19 
hviid@egon-hviid.dk   
www.egon-hviid.dk

bygning i vægge. Også spe-
cialprodukter som 3-sidede 
pejse, gennemgående pejse, 
hjørnemodeller samt pejse, 
der både kan fungere i åben 
og lukket tilstand, er meget 
populære. Både en pejs og en 
brændeovn fordeler boligen 
med en behagelig varme, som 
betyder mere end blot varme. 
Vores produkter signalerer 
hygge, overskud og afslappet 
livsstil. Vi er leveringsdyg-
tige i alle mærkevarer og fører 
selvfølgelig alt det nødvendige 
tilbehør til både brændeovne 
og pejse. Vi yder kompetent 
rådgivning omkring alle løs-
ninger – store som små – og 
kommer meget gerne ud til vo-
res kunder og måler op. Ring 
og hør nærmere.«

Det kendte Hviids Pejsecenter med hovedsæde i Kerteminde har også en filial i Nørregade  
i Odense. Her oplever man netop nu en støt stigende interesse for både brændeovne og pejse
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ChipsAway er navnet på 
et unikt reparations-
koncept udviklet i 
USA i 1983. Chips-
Away Scandinavia a/s 
i Odense har  
22 ansatte og er 
den internationale 
franchisekædes  
hovedsæde for  
Danmark og Tyskland

”Efter mange års succes i 
USA eksporteredes konceptet 
i 1994 til England, og i dag 
forestås al master-franchise 
af ChipsAway International 
Ltd. I London”, fortæller adm. 
direktør Flemming Hansen. 
”Odense-afdelingen er hoved-
sæde for Danmark og Tysk-
land, og kunderne betjenes 
enten af ansatte medarbejde-
re eller via vores net af fran-
chisetagere.” 

Fra motorcykler til fly

ChipsAway’s speciale og pri-
mære aktivitetsområde er re-
parationer af typen SMART 
– dvs. Small to Medium Area 
Repair Technique. ”Et fæl-
lestræk for de skader vi ud-
bedrer, er at de typisk fore-
kommer indenfor et relativt 
lille fysisk område på stør-
relse med et klassisk a4-ark. 
Der er tale om småskader af 

ChipsAway – din specialist 
i SMART repair

ChipsAway Scandinavia a/s
Egegårdsvej 3B
5260 Odense S
Tlf. 65 91 17 60 

info@chipsaway.dk
www.chipsaway.dk

enhver art – herunder kosme-
tiske lakskader. Vi opererer 
på alle overflader, der involve-
rer sprøjtelakering på metal, 
glasfiber og plast – dog først 
og fremmest biler og motor-
cykler. Fra tid til anden tager 
vi også trailere og camping-
vogne under behandling. I 
England har ChipsAway også 
repareret fly, men det er et 
område, vi endnu har til gode 
her i Danmark…” 

Vidtspændende aktiviteter 
og hurtig levering

”I automobilsammenhæng 
spænder ChipsAway’s akti-
vitetsfelt vidt – fra stenslag i 
lak og på glas til udbedring 
af ridser i forlygter og repa-
ration af fælge. Da vi startede 
i 1999, var størstedelen af 
vores kunder autoforhand-
lere, men i dag fordeler kun-
degruppen sig omtrent 50/50 
mellem erhvervs- og privat-
kunder. Vi har en del store 
kunder indenfor udlejnings- 
og leasingbranchen og tager 
os i det hele taget af rigtigt 
mange firmabiler af alle typer 
– fra direktionsbiler til kas-
sevogne. En af vores vigtigste 
forcer er hurtig levering. Som 
regel kan kunden hente sin bil 
samme dag, som den er indle-
veret til reparation.” 

Mange penge at spare

”En skadekategori, i hvilken 
vi gennem tiden har hjulpet 
en del kunder med at spare 

rigtigt mange penge, er flæk-
kede kofangere. Vi kan som 
oftest reparere kofangeren 
for omkring 3500 kr., hvorved 
kunden opnår en pæn bespa-
relse. Især hvor biler bliver 
mere og mere udrustede med 
avanceret teknologi og udstyr, 
er der en god besparelse for 
kunden på denne type repa-
ration. Over hele linjen står 
ChipsAway for kvalitetsrepa-
rationer til konkurrencedyg-
tige priser.”   

Fra yderst til inderst

”Også når det gælder udbed-
ring af interiørskader, er vi 
stærke. Blandt andet fjerner 
vi kosmetisk skæmmende 
skruehuller fra gamle mon-
teringer og brændemærker 
fra vildfarne tobaksvarer. Vi 
udbedrer skader på alle bil-
interiørets overfladetyper fra 
læder- og stofsæder til forskel-
lige typer loftsbeklædning og 
vinyloverflader – f.eks. på in-
strumentbrætter. ChipsAway 
kommer hele bilen rundt – fra 
yderst til inderst.”  

ChipsAway er et godt og gen-
nemprøvet forretningskoncept. 
De grundlæggende byggesten 
bag koncernens internatio-
nale succes hedder grundig 
forberedelse, omhyggeligt ar-
bejde og gennemført finish. 
Tjek hjemmesiden, ring eller 
kig ind for nærmere informa-
tion. 
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Odense Diamantskæring A/S 
Odense Diamantskæring A/S påtager sig alle 
opgaver indenfor diamantboring og -skæring. 
Firmaet, der den 1. april i år fejrede 1 års  
fødselsdag, har gennem sin korte levetid  
genereret en vækst i medarbejderstaben fra 3 
til 11

Odense Diamantskæring A/S
Cikorievej 86 · 5220 Odense SØ

Tlf. 63 13 00 40
Mobil 30 85 72 10

ods@odensediamantskaering.dk
www.odensediamantskaering.dk

»Ved Odense Diamantskæ-
rings et års fødselsdagsfest d. 
1. april i år kunne vi se tilbage 
på en meget begivenhedsrig 
periode”, fortæller indehaver 
Michael Tao Nielsen. ”På kun 
et år er virksomhedens med-
arbejderstab vokset fra 3 til 
11 ansatte, og omsætningen 
er vokset tilsvarende. Alle nye 
medarbejdere gennemgår et 
oplærings- og uddannelses-
forløb, der varer mellem 3 og 
6 måneder.«

Vi borer ud og baner vej

»90% af vores kundegrundlag 
udgøres af entreprenørvirk-
somheder og installationsfir-
maer indenfor el, vvs og ven-
tilation. Vi borer ud og baner 
vej for en lang række instal-
lationer – bl.a. i forbindelse 
med etablering af nye rørsy-
stemer til el, vand og varme 
samt flugt- og udluftningsveje 
i forbindelse med kældre og 
lignende«.

Højt specialiseret grej

»Også når det gælder gulvar-
bejde, er vi stærke. Vores spe-

cialudviklede gulvsav æder sig 
ubesværet gennem et beton-
gulv på op til 45 cm. En side-
aktivitet til boring og skæring 
er slibning af nystøbte gulve, 
der herved tilføres en første-
klasses finish. Odense Dia-
mantskæring løser en bred 
vifte af opgaver og råder over 
højt specialiseret grej«.

Vi kører på den store 
klinge

»De skærende dele – eller 
segmenterne – på vores bor 
og save er fremstillet i kunst-
diamant. Som bekendt findes 
der ikke det materiale, en 
diamant ikke kan gennem-
trænge. Vi råder over bor med 
en diameter på op til 1000 
millimeter, og herefter er det 
savene, der tager over. Ved 
hjælp af en cirkelsav kan vi 
levere huller på op til 4 meter 
i diameter. I forbindelse med 
udsavning af dør- og vindues-
huller i betonvægge benytter 
vi specialudviklede vægsave 
med faste klinger på op til 
160 cm. Med den store klinge 
skærer vi i vægge op til 75 cm. 
Vægge derover klares med en 
wiresav. Odense Diamant-
skæring kører på den store 
klinge«, smiler Michael Tao 
Nielsen. 

Fremtiden tegner lys

»Hvad fremtiden angår, teg-
ner den lys. Der er fuld fart 
på udviklingen, og Odense 
Diamantskæring betjener et 
stigende antal kunder i Tre-
kantsområdet og på Sjælland. 
Vi er centralt placerede i Dan-
mark – 5 minutter fra motor-
vejsnettet – og det benytter et 
stigende antal kunder sig af.«



Fællesnævneren for firmaerne i Det Røde Pakhus er, at de drives 
som enkeltmandsforetagender. Grunden til at de nu har fundet 
sammen i et velfungerende lokalefællesskab er, at ejerne hver 
for sig kender pakhusets ejer Pouli Stald. I 2000 solgte Pouli 
Stald sin virksomhed PL Automation til en skotsk koncern. Her-
efter købte han Det Røde Pakhus, der tjente som bådeværft i 
forbindelse med opbygningen af det skib, der i dag udgør Pouli 
Stalds adresse et sted på Middelhavets bølger. 

Et spændende og dynamisk sted

Frem til 2000 var Det Røde Pakhus domicil for speditionsvirk-
somheden NP Hansen. Fra 2004-06 havde planlægningsgrup-
pen bag Steffen Møllers årlige kæmpearrangement »For Sejl i 
1000 År« lokaler i huset. »Jeg har haft atelier her siden 2002, 
og jeg synes det er super«, fortæller billedkunstner Henrik Boe. 
Der hersker en speciel atmosfære i vores domicil, der er det ene-
ste originale træhus på Odense Havn efter storbranden i 1925. 
Det Røde Pakhus er et spændende og dynamisk sted, og det er 
rart, at så forskellige firmaer som vores kan generere så mange 
samarbejdsmæssige synergier, som vi gør. For mit eget vedkom-
mende giver det sig bl.a. udslag i, at Henrik Schødts fotograferer 
min kunst, og Bogføringsbiksen Fyn varetager mine regnska-
ber.«

Særegen pionerstemning

Huset rummer en række fællesfaciliteter. Firmaerne har fæl-
les mødefaciliteter og deles om kaffemaskinen, ligesom de året 
rundt afholder sociale arrangementer – bl.a. julefrokost og som-
merfest. Man vil gerne have flere folk i huset. Lige nu er en 

Det Røde Pakhus på 
Odense Havn

grafiker og en ny samarbejdspartner i JHC Management inde i 
billedet. På havnen hersker en særegen pionerstemning. Der er 
stor spænding med hensyn til hvilken retning, udviklingen vil 
tage. Langsomt skifter området karakter, og Det Røde Pakhus 
spiller en aktiv rolle i udviklingen.            

HSFOTO.DK – fokuserer på kvalitet

Efter 15 år i forskellige bureauer startede Henrik Schødts i 
2003 firmaet HSFOTO. DK, som er specialiseret indenfor rekla-
mefotografi. Siden januar 2007 har HSFOTO.DK haft ateliér 
på havnen.
»Som professionel fotograf er jeg meget OBS på kvalitet, og HS-
FOTO. DK tilbyder ingen discountløsninger«, fortæller indeha-
ver Henrik Schødts. Jeg leverer et ordentligt stykke arbejde – og 
dét selvfølgelig til en rimelig pris. 

Det gode håndværk

Iblandt kunderne er firmaer indenfor bl.a. tøjbranchen, der 
sælger via Internettet og dermed er afhængige af gode billeder. 
Denne kundegruppe tæller firmaer fra både salgs og produkti-
onssiden af branchen, da det visuelle element er alfa og omega 
på internettet. Form og farve skal stå klart for at budskabet 
går igennem. Det gode håndværk lønner sig altid, om det er til 
tryksager eller websider.
Jeg vil gerne kunne se mine kunder i øjnene, derfor er jeg altid 
opmærksom på mine kunders behov og bidrager gerne til det 
kreative element. 

Mellem billedkunst og konceptudvikling

Henrik Boe oplever et positivt spændingsfelt mellem det at 
være billedkunstner og dét at udtænke grafiske koncepter til 
erhvervslivet.
»Jeg har netop solgt en overordnet grafisk identitet til IT – huset 
EXECON med afdelinger i Aarhus og København«, beretter Hen-
rik Boe. »Efterfølgende fortalte man mig, at jeg blev valgt frem for 
et reklamebureau på grund af min baggrund som billedkunstner 
og den specielle tilgang, jeg derigennem har til de visuelle fag. En 
billedkunstner tilfører opgaveløsningen en ekstra dimension.«

Det Røde Pakhus danner ramme om 4 meget 
forskellige virksomheder. HSFOTO.DK, billed-
kunstner Henrik Boe, firmaet Designship samt 
JHC Management og Bogføringsbiksen Fyn
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Fra det verbale til det figurative

»På konceptområdet har jeg udviklet MEMOART – et kreativt 
koncept til visualisering. Kurser og mødeaktiviteter – f.eks. om-
kring en virksomheds værdier og visioner – udmunder ofte i en 
eller flere rapporter, som de færreste læser. MEMOART giver 
folk mulighed for at nedfælde deres forståelse af processen gra-
fisk. Den verbale form oversættes til noget figurativt – nemlig et 
maleri. Novo Nordisk, TDC, Grundfos samt Odense, Tommerup 
og Vejle kommuner er blandt kunderne.«

Alsidigt konsulentfirma

JHC Management er et rådgivende konsulentfirma, der grund-
lagdes i 1996. Hovedaktiviteterne er rådgivning inden for drift, 
management og arbejdsmiljø
JHC Management ApS ledes af tre partnere med hovedkontor i 
Odense, og afd. i Gentofte og Skive. »Vores primære opgavefelt 
ligger indenfor virksomhedsledelse«, fortæller Jens Chr. Krogs-
gaard. »Vores speciale er handels- og produktionsvirksomheder, 
hvor vi bl.a. har forandringsledelse og afvikling af personlige 
coachforløb for virksomhedsledere på programmet.«

Arbejdsmiljø og HR

»Vi er autoriseret arbejdsmiljørådgiver,  og løser endvidere en 
række forebyggende arbejdsmiljøopgave i form af APV og pre-
screening af virksomheder, så kunderne altid er opdateret på 
arbejdsmiljøområdet. Vi bistår også vore kunder i projektfasen 
på arbejdsmiljøområdet, når der etableres nye lagre, produk-
tioner, butikker eller andre former for arbejdspladser. Endelig 
tilbyder vi at varetage hele virksomhedens HR-funktion, for de 
kunder der ønsker at outsource disse opgaver, og ellers løses en-
keltstående HR opgaver så som udarbejdelse af jobprofiler over 
ansættelse, udvikling og videreuddannelse til afskedigelse«.

Fleksibel bogføring  

Bogføringsbiksen Fyn varetager kundernes daglige bogføring og 
lønregnskaber. En anden større aktivitet er klargøring af regn-
skaber til revision
Bogføringsbiksen Fyn henvender sig primært til mindre virk-
somheder og selverhvervende. »Jeg er meget fleksibel, idet jeg 
både arbejder fra mit eget kontor og ude hos kunden«, siger in-
dehaver Niels Nordestgaard. »Min kundegruppe har hjemme i 
Odense-området – dog med enkelte afstikkere til kystbyerne.  
Bogføringsbiksen Fyn har udviklet sig stille og roligt gennem 
årene, hvor kendskabet til mine aktiviteter har spredt sig via 
mund-til-øre-metoden.« 
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HSFOTO. DK  
ved Henrik Schødts
Sverigesgade 16 
5000 Odense C
Tlf. 65 95 41 47 
Mobil 51 94 41 47
mail@hsfoto.dk 
www.hsfoto.dk

Billedkunstner Henrik Boe  
Sverigesgade 16
5000 Odense C. 
Tlf. 66 14 44 70
Mobil 22 35 20 93
hb@henrikboe.dk
www.henrikboe.dk

JHC Management ApS. 
Ved Jens C. Krogsgaard 
Sverigesgade 16
5000 Odense C 
Tlf. 70 25 12 12
Mobil 20 47 05 40
www.jhcmanagement.dk

Bogføringsbiksen Fyn 
Ved Niels Nordestgaard
Sverigesgade 16
5000 Odense C 
Tlf. 63 11 05 55
bfbfyn@bfbfyn.dk

Jens C. Krogsgaard Henrik Boe
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AUT. VVS INSTALLATØR
ved Claus Hansen

Villestoftemarken 24 · 5210 Odense NV
Tlf. 66 16 20 50 · Mobil 40 45 90 50

www.freddyhansenvvs.dk

Person, vare- og flyttebiler

Wichmandsgade 11 · 5000 Odense C
Tlf. 66 14 14 90 · www.biludlejningdiscount.dk

Erhvervsbeklædning & sikkerhedsfodtøj
KOMMER  MED SIKKERHED TIL DIG!

Vi kommer forbi inden for 48 timer
Gælder Fyn og trekantsområdet

Hvis Kvalitet, Service og Pris betyder noget for Dem!
Tlf. 66 10 17 00 · Mobil 40 40 02 22 · info@slidstaerk.dk · www.slidstaerk.dk

Vil man både være 
miljøvenlig og sam-
tidigt spare brændstof 
på firmaets varebiler, 
er der håb forude. Fra 
den 1. januar 2008 er 
der på en og samme 
tid firmaøkonomisk og 
»samfundsøkologisk« 
fornuft i at investere i 
en Toyota Prius

»Efter de nye afgiftsreglers 
ikrafttræden den 1. januar 
2008 vil vores erhvervskunder 
kunne købe en Toyota Prius 
på gule plader til en voldsomt 
reduceret pris i forhold til den 
hidtidige«, fortæller salgsdi-

Toyota Prius  
– firmaets grønne profil

A/S Mogens Frederiksen Automobiler · Stærmosegårdsvej 54  · 5230 Odense M  · Tlf. 66 15 60 01  

rektør Bent Møllegaard. »Fra 
denne skæringsdato træder 
brændstoffradraget på varebi-
ler, der kører langt på literen i 
kraft. Hermed forventer vi at 
kunne sælge Prius-modellen, 
som er Toyotas ypperste bud 
på en langtidsholdbar hybrid-
bil, til priser fra et par hun-
drede tusinde – plus moms.«       

Fantastisk rummelig 
varebil

»Toyota Prius byder på samme 
køreoplevelse og brugsværdi 
som en stor familiebil og ud-
mærker sig samtidigt – i kraft 
af hybridteknologien – ved at 
være lige så miljøvenlig som 
en minibil. Og som varebil 
er den fantastisk rummelig, 
når bagsæderne er væk. To-
yotas 5 afdelinger på Fyn er 
allerede begyndt at lægge 

ordrer ind for januar 2008. 
Af indlysende grunde kan de 
bestilte biler dog først leveres 
i januar. Selvom ventetiden 
virker lang, når man har med 
så lækker en bil som Toyota 
Prius at gøre, kan man altså 
bare væbne sig med tålmodig-
hed«, smiler Bent Møllegaard.

Tlf.  62 21 43 10               

Ørbækvej 13-15 - 5700 Svendborg

Kyocera Business 
Partner på Fyn

KOPI, PRINT & FAX
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Odense-afdelingen af 
den landsdækkende 
kæde er en selvstæn-
dig enhed. Fællesnæv-
neren er forretnings-
konceptet, mens 
ejerforholdet deles 
mellem Nordjysk Lift 
Odense A/S og mo-
derselskabet Nordjysk 
Lift A/S

Afdelingsleder og direktør 
i Nordjysk Lift Odense A/S 
Kasper Rasmussen er et 
kendt og populært ansigt i 
den fynske del af branchen. 
”Jeg grundlagde firmaet i 
2007, men personligt kan jeg 
prale af mere end 20 års bran-
cheerfaring”, fortæller Kas-
per. ”Personalet, der udover 
mig selv tæller to ansatte, 
har også mange års erfaring i 
branchen. Tilsammen garan-
terer vi vores kunder en høj 
grad af know how og kvalitet 
– både når det gælder rådgiv-
ning og praktisk håndtering 
af grejet.” 

Tillid og kvalitet

”Nordjysk Lift Odenses kunde-
gruppe består primært af pro-
fessionelle. På erhvervssiden 
er det bl.a. anlægsgartnere, 

Nordjysk Lift Odense A/S

Nordjysk Liftudlejning Odense A/S · Nyborgvej 681 · 5220 Odense SØ
Tlf. 99 24 52 25 · Kasper Rasmussen Tlf. 30 85 85 25 · kkr@nordjysklift.dk · www.nordjysklift.dk

murere, elektrikere, vvs’ere, 
og i industrisammenhæng er 
det gartnerier og store fabrik-
ker. Kendskabet til firmaet er 
hidtil kun blevet udbredt via 
mund-til-øre-metoden, og al-
ligevel er vi en af de største 
danskejede udlejningsvirksom-
heder. Det borger for tillid og 
kvalitet.”

”Bibelen” har alt  
til byggebranchen 

Vareudbudet i Nordjysk Lift 
er enormt. ”Derfor appel-
lerer vi til en utroligt bred 
kundeskare. Vores produktka-
talog går under kælenavnet 
”bibelen”, og det er ikke uden 
grund. ”Bibelen” er lige nu på 
448 sider og indeholder med 
sine 20.000 varenumre noget 
for enhver. Det nordjyske pro-
duktkatalog har maskineri, 
værktøj og hjælpemidler nok 
til at opføre et helt hus fra 
grunden, og hver eneste dag 
kommer der nye varenumre 
til. Det er næsten kun fanta-
sien, der sætter grænser…”

Splinternyt grej

”Sortimentet spænder lige 
fra lifte, kraner og grave-
maskiner over stilladser og 
håndværktøj til enhver form 
for tilbehør. Alt vores grej er 
splinternyt, og vores kapaci-
tet er enorm. På koncernplan 
kan Nordjyske Lift f.eks. stille 
med ikke mindre end 400 sax-

lifte. Uanset om kunden efter-
spørger en vinkelsliber eller 
en 43 meters bom-lift, har vi 
det. Traditionelt er nogle af 
de store artikler i udlejnings-
sammenhæng maskiner til ta-
petafdampning og tapetborde. 
I forbindelse med sommerens 
store nedbørsmængde har af-
fugtere også været en efter-
spurgt artikel.      

En fordel at leje frem  
for at eje

”Som udlejningsvirksomhed 
er vores motto selvfølgelig, at 
man bør leje i stedet for at eje. 
Også i et større perspektiv er 
dét at leje en god forretning 
– både for os og vores kunder. 
I dag går den teknologiske ud-
vikling nemlig så stærkt, at 
fordelene ved at købe en nyud-
viklet maskine nulstilles på 
rekordtid. Derfor er det ofte 
en stor fordel at leje. Med lejet 
maskineri opnår man større 
kapacitet, og ens repertoire 
udvides m.h.t. opgaveløsnin-
ger. Ejer man f.eks. en mini-
graver og får en større opgave, 
vil man være tilbøjelig til po-
pulært sagt at slide sig selv 
ihjel med noget udstyr, der er 
for småt. Lejer man derimod 
maskineriet fra gang til gang, 
har man hele tiden frihed til 
at afpasse sit grej 100% efter 
opgaven. Vi har alt, og hvad vi 
ikke har, skaffer vi. Ring og 
hør nærmere.”     



Søren Vilmand, direktør for Canon Business Center-kanalen i Danmark:

”State of the Art-Service”
Canon har i løbet af de seneste to år etableret et net af forhandlere i hele 
Danmark under konceptet Canon Business Center. Ideen er, at disse 
forhandlere på sortiment og service matcher Canons egen pro  l som et 
alsidigt kvalitetsmærke med stor fokus på serviceringen af kunderne. 

Om samarbejdet med Fyns Kontor Center og Ole Søndergaard som ejer 
Canon Business Center på Fyn siger Søren Vilmand:

”Ole Søndergaard har i alle årene udviklet sin forretning sammen med Canon. 
Det skyldes blandt andet hans evne til at markedsføre vores produkter og løs-
ninger. Samtidig leverer han en State of the Art-service til kunderne. For alle kan 
sælge en maskine, men ikke alle kan som Ole og hans setup følge op med den 
rette service. Den service, der er en vigtig del af Canons brand. Det er et par af 
grundene til, at vi har udvidet vores samarbejde med Ole Søndergaard i vores nye 
Canon Business Center-koncept. Ole og hans hold har ganske enkelt den rette 
kompetence og indsigt”.

I snart 30 år har Ole Søndergaard, indehaver af Fyns Kontor Center/Canon 
Business Center Fyn, arbejdet med Canons produkter. I år fejrer han des-
uden 25 års jubilæum som selvstændig.

Canon Business Center Fyn
Sivlandvænget 27C   •   5260 Odense S
Tlf.:  63 14 41 01   •   E-mail:  info@canonbusinesscenter-fyn.dk
www.canonbusinesscenter-fyn.dk

Ole Søndergaard
Direktør, Canon Business Center Fyn





 

MØBLER

TIL KONTORET

Sivlandvænget 27C · 5260 Odense S · Tlf. 63 14 41 01

Fyns Kontor Center
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Efter en årrække med 
salg og service hos 
CANON Danmark får 
Fyns Kontor Centers 
direktør Ole Sønder-
gaard i 1982 lyst til 
at få fod under eget 
bord. Som 26-årig 
bliver han selvstændig 
og grundlægger egen 
virksomhed 

”Den 4. november 1982 starter 
jeg Fyns Kontor Center i et 59 
m2’s butikslokale på adressen 
Kirkegade 5 i Nyborg, fortæl-
ler Ole Søndergaard. ”De før-
ste år drives forretningen som 
et soloforetagende med admi-
nistrativ hjælp på halvdags-
basis. I 80’erne er der 15-20 
beslægtede virksomheder på 
Fyn, men Fyns Kontor Center 
skiller sig ud. Forretningen 
vokser støt og roligt – både 
m.h.t. antallet af medarbej-
dere, vareudbudets størrelse 
og mængden af faciliteter.” 

Fra Nyborg til Odense

”På et tidspunkt er vore lo-
kaler spredt over det meste 
af Nyborg”, erindrer Ole Søn-
dergaard. ”så i 1986 køber 
jeg Erik Jørgensen Møbler i 
Vestergade 37, og får dermed 
samlet alle firmaets aktivite-

På forkant med udviklingen 
gennem 25 år

ter under ét tag. I 1999 beslut-
ter vi at flytte virksomheden 
fra Nyborg til Svendborgvej 
i Odense hvor vi efter nogle 
år – nærmere bestemt i 2004 
– frasælger kontorartikelsi-
den. Dette medfører mindre 
behov for lagerkapacitet og 
mere udstillingsplads. Derfor 
beslutter vi senere på året at 
flytte 500 m længere ned ad 
vejen til vores nuværende do-
micil på Sivlandvænget 27C, 
som er skræddersyet til vores 
forretningskoncept. 

Stabile kerneområder

”I dag er vores aktivitetsmæs-
sige kerneområder de samme 
som for 25 år siden, og set i 
det perspektiv er vi ”back to 
basics”. En vigtig tilføjelse er 
dog, at vi i allerhøjeste grad er 
på forkant med udviklingen”, 
pointerer Ole Søndergaard. 
”Vi fører udelukkende b to b 
produkter, og kundegruppen 
spænder fra små og mellem-
store virksomheder til diverse 
offentlige institutioner. På 
demo- og præsentationssiden 
har vi fulgt trenden fra iso-
lerede maskin- og møbel-dis-
plays til en samlet præsenta-
tion. I et moderne kontormiljø 
er der på én gang maskiner 
og møbler. Sådan er virkelig-
heden, og den afspejles - både 
ude på arbejdspladserne og 
her i vores udstillingslokaler.”

Attraktiv og dynamisk 
arbejdsplads

Fyns Kontor Centers medar-
bejderstab tæller 20 ansatte 
– 13 beskæftiger sig med salg 
og teknisk service i forbindel-
se med Canon-produkter og 7 
arbejder i møbel og admini-
strationsafsnittene. Flere har 
været med fra 1980’erne. Ser-
vicekoordinator Anette Stok-
keby har i forskellige funktio-
ner arbejdet i firmaet gennem 
23 år. ”Fyns Kontor Center 
byder på gode arbejdsmæssige 
udfordringer, og på det kolle-
giale område har dét at hjælpe 
og supplere hinanden hele ti-

den sat dagsordenen – lige fra 
vi var en lille biks i Nyborg til i 
dag, hvor vi er en af de største 
aktører i branchen”, fortæller 
hun. ”Fyns Kontor Center er 
en attraktiv og dynamisk ar-
bejdsplads.”

 Det går forrygende godt

Den 1. oktober 2006 blev virk-
somheden Canon Business 
Center på Fyn. ”Vi varetager 
alle salgs og servicefunktio-
ner omkring Canon-produk-
ter på Fyn, og det går forry-
gende godt. 2007 har været et 
fantastisk år, og 2008 tegner 
også til at blive et kanon år 
for CANON”, smiler Ole Søn-
dergaard. ”Vores primære 
succeskriterium er kunde-
tilfredshed, og vi har mange 
kunder, der har fulgt os helt 
fra starten. Vi er stolte af at 
kunne trække på en stor base 
af faste kunder, der først og 
fremmest har udbredt kend-
skabet til os via mund-til-øre-
metoden. Det borger for tillid 
og kvalitet. Vi ser optimistisk 
på fremtiden og er parate til 
de næste 25 års spændende 
udfordringer – og mere til…” 

Fyns Kontor Center A/S · Sivlandvænget 27C · 5260 Odense S 
Tlf. 63 14 41 01 · www.fyns-kontor-center.dk · www.canonbusinesscenter-fyn.dk
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ET FULL-SERVICE ADVOKATFIRMA MED ERFARING OG KOMPETENCE

Gennem de sidste 50 år har Advokatfirmaet C. Bisgaard Larsen & Ole Maare ydet  
juridisk bistand inden for næsten alle områder til en lang række danske og udenlandske  

erhvervsvirksomheder, offentlige myndigheder, kommuner, foreninger og fonde  
samt private klienter. Det betyder naturligvis, at vi har oparbejdet en stor ekspertise på en 

lang række områder – et eksempel på dette er indenfor entrepriseretten, hvor vi har forestået 
administration af byggesager ved mange både offentlige og private byggerier  

og større anlægsarbejder. Efter 50 år med juridisk rådgivning har 
C. Bisgaard Larsen & Ole Maare naturligvis også opbygget et omfattende kontaktnetværk 

 – et netværk som hver dag kommer både os selv og vore klienter  til gode
 

Fisketorvet nørregade 16, 4 sal ·  Postbox 289 · 5100 Odense C
Tlf. 66 11 86 00

advokatfirma@bisgaardmaare.dk · www.bisgaardmaare.dk

C. Bisgaard Larsen & Ole Maare
Advokatfirmaet
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GOURMETMAD
ud af huset

Gi’ dine gæster en enestående oplevelse…

Michael Nielsen · Enebærvej 20 · 5260 Odense S · 40 35 57 71
enebaergryden@cdnet.dk · www.enebaergryden.dk

Stationsvej 43 · 5771 Stenstrup · Telefon 6226 3777
www.hostommy.dk

Spisestedet

Hos Tommy
Julemenu

Hvide sild m/karrysalat. Fiskefilet m/remoulade 
og citron. Rejer m/mayonaise og citron.  

Skinke og medister m/grønkål og brunede 
kartofler. Lun leverpostej m/bacon og 

champignon. Æbleflæsk m/flæsketerninger. 
Mørbradbøf i sauce m/bløde løg.  

Osteanretning m/druer, Ris á la mande  
m/kirsebær sauce. Kiks, brød og smør

Kun 158 kr. pr. couvert

Alt i Diner 

Transportable

Smørrebrød &

Stor gammeldags julebuff et 
med musik og dans

Fredag d. 23. - lørdag 24. og 
fredag d. 30. november.

Lørdag d. 1. - fredag d. 7. -
 lørdag d. 8. - fredag d. 14. og lørdag d. 15. december.

Spisningen starter kl. 18.30

Jul og Nytår
Fra 1. dec. kan bestilles juleanretning 

frem til 23. dec. 
Juleaften og Nytårsaften har restauranten lukket, 

men køkkenet har åbent for 
afhentning af bestilte menuer indtil kl. 17.00.

1. og 2. juledag stor julebuff et 
kl. 13.00-15.00. 

Vi leverer også julefrokosten ud af huset

UDSOL
GT

UDSOL
GT UDSOL

GT

TEMA
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Firmaet webberen.dk, hvis speciale er skræddersyede 
web-løsninger, grundlagdes d. 1. januar 2005. 

webberen.dk drives af indehaver, programmør og system-
udvikler Niels Østbjerg samt mediegrafiker og fotoansvarlig 
Claus Trøigaard Hansen. 

»Vores primære aktivitetsområder er udarbej-
delse, design, implementering og vedligehold 
af hjemmesider i virksomhedssammenhæng. 

webberen.dk’s gennemgående varemærke er 
skræddersyede og individuelle web-løsninger 
med unikke dessiner. 

Vi brænder for kvalitet og har bevidst fravalgt 
brugen af prisbillige skabelonløsninger.« 

Kreativitet og idérigdom
»Alle nye opgaver startes op helt fra bunden. 

I tæt samarbejde med kunden udvikler vi en 
individuel, visuelt spændende og skrædder-
syet løsning. 

Kreativitet og iderigdom er vores sær-
kende, og selvfølgelig har vi altid et 
godt tilbud. Vi følger vores opgaver helt 
til dørs og er ikke færdige, før kunden 
er tilfreds. Kontakt webberen.dk og vi 

hjælper dig videre.«

webberen.dk · Syrenvænget 8 · 5792 Årslev
Tlf. 40 63 02 01 · web@webberen.dk · www.webberen.dk...på den fede måde

Skræddersyede web-løsninger

Bæredygtigt byggeri fra Søndersø
CASA Arkitekter har valgt lo-
kal nordfynsk leverandør til 
glasfacader til stort nybyggeri
 
Topgard A/S fra Snavevej i Søndersø 
leverer glasfacader til CASA Arki-
tekters store udbygningsprojekt ved 
Handelsskolen Sjælland Syd i Vor-
dingborg.
Samarbejdet har resulteret i en under-
visningsbygning med naturlig ventila-
tion via ”tykke” glasfacader. 
CASA har valgt matteret profilglas 
udvendigt og en industriel glasfacade 
indvendigt. 
Det 2 etager høje hulrum ventilerer 

glasbygningen og hindrer overophed-
ning, som ofte er et stort problem i 
byggeri med store glasfacader.
Indeklimaet er behageligt og glasfaca-
derne sikrer optimale dagslysforhold. 
Når vi nu og i fremtiden skal arbejde 
med bæredygtigt byggeri, kan tilbyg-
ningen ses som godt eksempel herpå.
CASA sagde 1. juli 2007 goddag og 
velkommen til Søren Qvist Hansen, 
som er udnævnt daglig leder af CA-
SA’s Fynafdeling. Søren Qvist Han-
sen vil fungere som projektleder og 
bygherrerådgiver.
CASA Arkitekter er en tegnestue med 
afdelinger i Næstved og Søndersø. 

CASA Arkitekter ApS er etableret 
som et I/S i 1988 og ændredes til et 
ApS i 2001. Virksomheden ejes af Ove 
Hansen, Birgit Rasmussen & Poul 
Qvist Hansen
Tegnestuens kompetencer sikrer at 
der kan tilknyttes medarbejdere med 
arkitekt og byggeøkonomuddannelse 
til opgaverne.
Projektering af byggerier foregår med 
nyeste 3D teknologi.
CASA har i en lang række opgaver va-
retaget rådgivningen fra den tidligste 
idéfase over programmering - herun-
der koordinering af brugerdrøftelser 
og -beslutninger, projektering, tilsyn, 

byggeledelse, aflevering samt drift- og 
vedligeholdelsesvejledning.
Tegnestuen arbejder er offentliggjort 
bl.a. i Arkitektur DK, The Phaidon 
Atlas of Contemporary World Ar-
chitecture og Architectual Record, 
samt en række danske magasiner.

For yderligere information, kontakt: 
Søren Qvist Hansen, 
Tlf. 25 55 51 66

Bygmestervej 6
5854 Gislev

Tlf. 62 29 13 83

Husk 
vi henter og bringer uden beregning

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

Ekspreskørsel overalt i Europa

JP-Xpressen.dk Havrekær 38
5474 Veflinge
Tlf. 64 80 15 15
Fax 64 80 15 19

Kontakt os for information og tilbud

FAG- ELLER 
HOVED-
ENTREPRISE

Gl. Højmevej 151
5250 Odense SV
Tlf. 65 96 38 30

SMÅ SOM STORE OPGAVER

ALT I: Tømrerarbejde

 Snedkerarbejde

 Jordarbejde

 Støbearbejde
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