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          Oplagskontrol
Erhverv/Fyn er tilmeldt 
Dansk Oplagskontrol 

Tryk: 
Tryk Team 

Oplag:
21.000 eksemplarer

Værktøjskasse med værktøj

Værktøjskasse, med stiftnøg-
lesæt, ringgaffelnøglesæt, 
¼” topnøglesæt, 2 m tomme-
stok, skruetrækkersæt, 240 
mm vandpumpetang, 220 mm 
bindetang, 150 mm sideafbider, 
Bahco nedstryger, DSI hammer 
no. 4 og hobbykniv. 

Normalpris kr. 1.995,00
excl. moms.
(mi 909891) Kr. 1.14900

excl. moms

Værktøjsbord
Robust arbejdsbord med vend-

bar bordplade. Incl. værk-
tøjstavle, excl. værktøj og 
værktøjsophæng. Med 
justerbare ben. 
(wp aw6201)

Kr. 1.49900
excl. moms

Severin Kursuscenter   
Side 6

Dalumvej 9 · 5250 Odense SV · Tlf. 63 97 01 71 · www.spartrelleborg.dk · odense@spartrelleborg.dk

 

Rengøringsfirmaet 
ved Hanne Petersen 

Vestergade 38D . 5700 Svendborg 
Telefon 20 25 12 30

Overnatning og forplejning efter DIT behov... 
God DANSK mad, der er rigeligt og det serveres med glæde og humor 
1/2, 3/4 eller helpension. 
Dagens ret: Kr. 69,- Morgenmad: Kr. 47,- Madpakke (4 stk. brød): Kr. 46,- 
1 nat: I enkeltværelse kr. 300,- I dobbeltværelse kr. 175,- pr. person. 
Ring og få et tilbud ved længerevarende ophold!

Tlf. 21625817 · kontakt@asvan.dk 
www.danhostelassens.dk

Bennike EL 
Side 8

2M Polstring 
Side 17

Strib Grønt 
Side 22

Jespers Autoværksted 
Side 23

JR Smedeteknik 
Side 25

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

Ekspreskørsel overalt i Europa

JP-Xpressen.dk



MED GULDFELDT’S FASTPRIS SYSTEM ALL-IN, VIL DET OFTE VÆRE MULIGT AT LEVERE 
EN FABRIKSNY MULTIMASKINE I BÅDE SORT/HVID OG FULDFARVE UDEN EKSTRA IN-
VESTERINGER FOR DIG. DERFOR TILBYDER VI GRATIS DRIFTSANALYSE, SÅ VI KAN SE OM 
DU SKAL HAVE GRATIS FARVER.

FÅ DET HELE
TIL DET HALVE

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

Tilbehør
• Efterbehandler til sortering, hæft- 
 ning og falsning (brochurer)
• 2500/2x500 arks kassetteark
• Fax over netværk og fra maskine

Develop Ineo+ 250
100 siders enkelt- og tosidet arkføder

Stort brugervenligt display

25 farve- og S/H print pr. min.
40 GB harddisk
Fortrolig print
Lagre standard dokumenter

Dupleks 256 gram

A3 overstørrelse

885,-

256 gram papir fra kassetterne

Professionelt scan til net og e-mail

Alle moderne 
kopifunktioner

Develop Ineo+ 351

100 arks sidekassette til og med 256 gram
1,2 meter bannerprint

Mailboks bakker

100 siders enkelt- og 
tosidet arkføder med 65 
scans pr. minut

Stort brugervenligt display

35 farve- og S/H print pr. min.
40 GB harddisk
Fortrolig print
Lagre standard dokumenter

Dupleks 256 gram

Sortering med 
hæftning og 
falsning

A3 overstørrelse

256 gram papir 
fra kassetterne

1,2 meter bannerprint

Alle moderne 
kopifunktioner

Professionelt scan til net 
og e-mail

Tilbehør
• Efterbehandler til sortering, hæft- 
 ning og falsning (brochurer)
• 2500/2x500 arks kassetteark
• Fax over netværk og fra maskine
• Mailboks

995,-
DDeettt eeeerrr iiikkkkkkeeeee kkkkkuuuuunnnn

ssssnnnnnaaaaakkkkkkkk nnnnnnnååååååårrrrr vviii sssiiiggeerr,, aatt dduu kkkaann ffåå flflflfloooottttttteee fffaarrrvvveeeerrr ppppåååå
ddddiiinneee

ppppprrriiinnttt -- bbbiiilllliiiggggttt!!!
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Vi bygger på tillid
Vestfyns Totalentre-
prise grundlagdes 
i 1991 af brødrene 
Claus Hansen og  
Carsten Engel.  
Kvalitet og tillid er 
centrale nøgleord for 
firmaet, der på dette 
grundlag løser en 
bred vifte af opgaver 
i bygge- og anlægs–
branchen

”Hovedparten af Vestfyns To-
talentreprises aktiviteter lø-
ber af stabelen i erhvervs- og 
industrisammenhæng. Imid-
lertid får den servicevogn der 
betjener vores mange privat-
kunder på Vestfyn og i Tre-
kantsområdet nu heller ikke 
lov at stå stille i længere tid 
ad gangen”, smiler direktør 
Carsten Engel.

Total- og fagentrepriser

”Som vores firmanavn anty-
der, gør vi primært i totalen-
trepriser”, fortsætter Carsten 
Engel. ”Her styrer vi hele 
forløbet af en byggeproces fra 
ide til nøglefærdigt projekt og 
påtager os dermed ansvaret 
for alt, hvad der hedder plan-
lægning og koordinering. 

Sideløbende med totalentre-
priserne medvirker vi i en 
lang række forskellige fagen-
trepriser, hvor vi går ind og 
løser enkeltstående opgaver. 
Står en kunde f.eks. og mang-
ler en tømrer – ja så rykker vi 
ud – og det samme princip gør 
sig gældende på jord-, beton-, 
kloak-, og murerområderne.” 

Fra industribygninger  
til badeværelser 

”Opgavemæssigt spænder Vest-
fyns Totalentreprise meget 
vidt”, supplerer Elin Engel, 
der er firmaets administra-
tive omdrejningspunkt og gift 
med Carsten. Virksomheden 
er involveret i alt lige fra op-
førelse af industri- og admi-
nistrationsbygninger, villaer, 
andelsboliger og tilbygninger 
til renovering af køkkener, ba-
deværelser og tage. Via vores 
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Vestfyns Totalentreprise 
Tværvejen 13 
5580 Nørre Aaby
Tlf. 64 42 15 46 
vte@vte.dk
www.vte.dk

tætte samarbejde med en lang 
række arkitekter og bygher-
rer dækker vi i hele trekants-
området og det meste af Fyn 
rent arbejdsmæssigt.” 

Dygtige medarbejdere og 
faste samarbejdspartnere

”Vestfyns Totalentreprises med-
arbejderstab tæller mellem 18 
og 20 ansatte. Alle vores dyg-
tige medarbejdere har en fag-
lig uddannelse indenfor jord, 
kloak, beton, murer- eller 
tømrerbranchen. Til løsning 
af de håndværksopgaver, vi 
ikke selv har på repertoiret, 
trækker vi på en solid kreds 
af faste samarbejdspartnere. 
Det er elektrikere, smede, 
malere og gartnere, der for 
de flestes vedkommende har 
hjemme i henholdsvis Odense 
eller Trekantsområdet – Mid-
delfart og Fredericia.”

Udlejning af mandskab  
og maskineri

”På jord, anlægs og kloakområ-
derne udnytter Vestfyns Total-
entreprise i stigende grad sin 
kapacitet til at udleje mand-
skab og maskineri til andre en-
treprenører”, fortæller direktør 
Claus Hansen. ”Typisk løser vi 
specialiserede opgaver omkring 
kloakering og større anlægsar-
bejder som f.eks. rundkørsler. 
Byggemodning med udgrav-
ning til veje og hovedkloaker 
samt anlæg og etablering af 
større parkeringspladser.”

Caterpillar med tilt  
rotator 

”På maskinområdet er vores 
seneste nyanskaffelse en stor 
gravemaskine – en Caterpil-
lar 325 D”, fortsætter Claus 

Hansen. ”Den er udstyret 
med al den nyeste teknologi. 
En genial feature er den så-
kaldte tilt rotator, som er et 
drejeligt hoved, der er place-
ret i forbindelse med skovlen 
og gør, at denne kan dreje 360 
grader og kippe 47-50 grader 
fra side til side. Maskinen har 
også en stor arbejdsklo, der er 
særdeles velegnet til flytning 
af større genstande, rejsning 
af master m.m.” 

Microdigger – for  
hurtighed og præcision

”Med hensyn til avanceret 
processtyring er gravemaski-
nen forsynet med en såkaldt 
microdigger af mærket Mi-
kro Fyn. Det er kort fortalt 
en computer, der sætter os i 
stand til lynhurtigt at beregne 
gravedybder og udregne høj-
der – f.eks. i forbindelse med 
anlæg af rundkørsler, store 
skråninger eller helt vand-
rette strukturer som f.eks. 

parkeringsarealer. For vores 
kunder betyder microdigge-
ren hurtigt og præcist udført 
arbejde til en fordelagtig pris. 
Sidst men ikke mindst opfyl-
der Caterpillar 325 D selvføl-
gelig alle de nyeste krav på 
miljøområdet omkring Co2-
udslip og støj.”

Kvalitet og vejledning

”Vestfyns Totalentreprise 
går aldrig på kompromis med 
kvaliteten. Derimod går vi ind 
for utraditionelle løsningsmo-
deller, hvad enten det drejer 
sig om industribygninger, 
parcelhuse eller carporte. Vi 
arbejder med spændende og 
miljøvenlige materialer, og 
ønsker kunden at medvirke 
ved materialevalget, står vi 
meget gerne til rådighed med 
gode råd og vejledning.”  

Ingen kedelige  
overraskelser

”Vi yder også kvalificeret råd-

givning til bygherrer, der øn-
sker at forholde sig proaktivt 
til de generelt skærpede ener-
gikrav fra april 2006 samt de 
skrappe brandsikringskrav i 
forbindelse med industribygge-
rier. Disse lovgivningsmæssige 
faktorer, der hele tiden justeres 
og opdateres, repræsenterer 
ofte et springende punkt i øko-
nomien omkring et byggeri. 
Takket være vores gode rådgi-
vere får kunderne fra starten 
den rigtige rådgivning og pris-
information. Dermed sikres 
man mod kedelige økonomiske 
overraskelser ved afslutningen 
af et byggeprojekt.” 

For Middelfart-firmaet Plast Line A/S har Vestfyns Totalentreprise  
anlagt en ny stor parkeringsplads på 7500 m2. og er her i færd med at lægge sidste hånd 
på en 1000 m2 stor lagerhal.
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Revisoren er din
sparringpartner

Gelsted

Middelfart

Bogense

Toprevision er en nær-
liggende løsning i det 
nordvestfynske – kon-
torer i Middelfart, 
Gelsted og Bogense

Der er en tendens til, at revi-
sionsvirksomheder samler sig 
i store nationale og internatio-

nale enheder. Det er ikke målet 
for Toprevision. 
– Vi vil gerne være tæt på vore 
kunder, siger revisor Per Tarp 
Gregersen, der sammen med 
Jørgen Halfdan Olsen og Tom 
O. Petterson udgør ledelsen i 
Toprevision, der blev stiftet i 
1990, og som i dag har afdelin-
ger i tre nordvestfynske byer: 
Middelfart, Bogense og Gel-
sted.

Lokalkendskab er  
afgørende

– Området er inde i en rivende 
udvikling. Mange virksomhe-
der vokser, og der er mange 
unge iværksættere, der sætter 
ting i gang. Derfor ønsker vi at 
indgå i de lokale netværk så vi 
kan vejlede optimalt.

– Nærheden er afgø-
rende for, at der kan 
etableres og fastholdes et 
personligt kendskab og tillids-
forhold mellem vore kunder og 
os. Vi ser os selv som sparrings-
partnere for de virksomheder, 
organisationer og enkeltperso-
ner, som vi får som kunder eller 
har samarbejdet med i mange 
år.
– Det er grundlaget for, at vi 
i dag har en kundekreds, der 
repræsenterer et bredt udsnit 
af erhvervslivet mellem Assens 
over Middelfart og til Bogense-
egnen.
Per Tarp Gregersen oplyser, 
at Toprevision er medlem af 
Registrerede Revisorer FRR. 
Medlemskabet betyder, at man 
har et særdeles professionelt 

bagland, med eksperter 
indenfor selskabsret, 
skatteret samt revisi-

ons- og regnskabsvæ-
sen. Det følges op i virksom-
heden med efteruddannelse af 
selskabets 12 veluddannede 
medarbejdere, hvoraf de 6 er 
registrerede revisorer.
Som offentlig godkendt revisi-
onsfirma er Toprevision under-
lagt Revisortilsynets lovplig-
tige kvalitetskontrol.

TOPREVISION · Tlf. 70 20 02 13 · www.top-revision.dk · Middelfart · Mandal Allé 16B
Gelsted · Hasselvej 15A · Bogense · Rødegyde 2 · Harritslev
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10 undervisningslokaler 
24 grupperum
79 værelser  
Dagsarrangement: Kr. 375,- 
Døgnarrangement fra  kr. 1095,-  

LCD-projektor og grupperum til  
rådighed uden beregning

Med suset fra Lillebælt som 
behagelig baggrundsmusik, 
i skrånende bakker ved den 
ny Lillebæltsbro i Middelfart, 
finder du kursusejendommen 
Severin, hvor det mest distra-
herende nok er den pragtfulde 
udsigt over bæltet med de 2 
smukke broer og med Jylland 
i baggrunden.
– Beliggenheden er unik, si-
ger kundechef Angelika Ro -

Suveræn indsigt og udsigt

senberg. Det er en daglig 
fornøjelse for os, der arbejder 
her. Og med den uhøjtidelige 
atmosfære som præger huset, 
kan vore gæster stresse af og 
få ro til at fordybe sig i den 
kursusaktivitet, som er på 
programmet. Vi tilbyder slet 
og ret afslapning forenet med 
indsigt og udsigt.
– Severin har indtil for 1½ år 
siden været internt kursus-
sted for FDBs og COOPs egne 
kursusaktiviteter. I dag dri-
ves kursusejendommen som 
et kommercielt kursuscenter, 
og vi har fået en fantastisk 
opbakning fra mange virk-
somheder, som i den senere 
tid er blevet rigtig glade for 
både vore faciliteter og store 

fleksibilitet - og iøjnefaldende 
lave priser, siger Angelika Ro-
senberg.
Løbende modernisering, om- 
og tilbygning, for et to-cifret 
millionbeløb, har gjort at cen-
tret fremstår topmoderne og 
velfungerende. Med 10 un-
dervisningslokaler, 24 grup-
perum, 79 værelser og en flok  
glade ”Severinere” med et højt 
udviklet service-gen, kan Se-
verin i dag huse alle former 
for arrangementer, både store 
og små. 
– Vi er naturligvis også stolte 
af at vi i efteråret 2006 er 
trådt ind i Foreningen Dan-
ske Konferencecentre, siger 
Angelika med et stort smil. 
Det er en stor udfordring, der 

stiller store krav til kvalitet, 
alsidighed og fleksibilitet. Det 
arbejder vi hele tiden på at 
videreudvikle og optimere, og 
samtidig holde fast i at vi kan 
tilbyde helt unikke rammer 
til særdeles rimelige priser.
– Hvorfor kursuscentret hed-
der Severin? – Jamen stedet er 
opkaldt efter Severin Jørgen-
sen, som var FDBs første og 
meget fremsynede formand.

 
Severin Kursuscenter 

Skovsvinget 25
5500 Middelfart  
Tlf. 63 41 91 00

www.severinkursuscenter.dk 
severin@fdb.dk

Severin Kursuscenter: Det ”gamle” nye kursuscenter ved den ny Lillebæltsbro i Middelfart
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”Amstrup Skilte A/S etab-
leredes den 1. januar 2007”, 
fortæller Morten Pedersen. 
”Hverken Vibeke eller jeg er 
dog nybegyndere, idet vi kan 
trække på henholdsvis 5 og 10 
års erfaring indenfor faget. 
I vores daglige arbejde er det 
af stor betydning for os, at 
personlighed, kreativitet og 
fleksibilitet i løsningsmodel-
lerne går op i en højere enhed 
med troværdighed og profes-
sionalisme.” 

Sikker sans for  
rådgivning

Vibeke Amstrup uddyber: 
”Gennem tiden har vi udviklet 
en sikker sans for at yde den 
helt rigtige rådgivning med 
hensyn til at afstemme for-

skellige menneskers ideer og 
ønsker med den grafiske ver-
dens virkelighed og de mange 
udtryksmuligheder, den byder 
på. Indlevelse og loyalitet er 
alfa omega i forholdet til vo-
res kunder. Vores fornemste 
ambition er at inspirere til ud-
vikling og på den måde gøre 
en forskel.” 

Fokus på budskabet

”Amstrup Skilte har stor er-
faring indenfor specialdesig-
nede løsningsmodeller – f.eks. 
i forhold til fredede ejendom-
me, montering af avancerede 
belysningsinstallationer osv. 
Vi arbejder gerne på ”skæve 
tider”, hvis den optimale løs-
ning af en opgave kræver det. 
Vi sætter fokus på budskabet.”   

Skilte
Facadebogstaver
Lyskasser
Neon
Pyloner
Markiser
Banner og flag
Bilreklamer
Beklædning
Reklameartikler

Egekilde
Pepsi
Faxe kondi
JWL
Inventarland
Middelfart Sparekasse
Kolding Storcenter 

Amstrup Skilte  
– for personlighed  
og kreativitet

Firmaet, hvis nærmeste nabo er motorvejsafkørsel 59,  
udspringer af Dansk Skiltecenter Vest. For den daglige drift  
står indehaverne Morten Pedersen og Vibeke Amstrup 

Amstrup Skilte ApS
Navervej 4

7000 Fredericia
Tlf. 70 20 65 68

www.amstrupskilte.dk

ERHVERV FYN
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Kender man listen over 
de mest populære biler 
i Danmark, så afspejler 
udvalget af nyere brug-
te biler hos Kauslunde 
Biler på Odensevej 185 
i Middelfart på bedste 
vis denne liste 

Kauslunde Biler  
– Kauslunde Auto

Her finder man et godt ud-
valg af de biler, som har 
stor appel hos de mange, der 
gerne vil have en ny bil, men 
som ikke har noget imod, at 
den første ejer har taget den 
største afskrivning.
Vi køber og sælger gængse bil-
mærker primært fra årg. 2000 
– 2005, men fabriksnye biler 
skaffer vi også, siger Tony 
Wahl, som er daglig ansvarlig 

Kauslunde Biler
Odensevej 185

5500 Middelfart 
Tlf. 64 41 26 25

www.kauslunde-biler.dk

Ét firma med 

to adresser

hos Kauslunde Biler, der nu 
har eksisteret i 7 år.
Alle detail salgsbiler leveres 
med en komplet CARTEC  be-
handling fra vores eget pro-
fessionelle bilplejecenter, der 
ligger lige ved siden af udstil-
lingen.
Også private og firmaer væl-
ger i stigende grad, at lade 
køretøjet gennemgå en kos-
metisk klargøring fra yderst 
til inderst.
Mekanisk reparation samt 
pladearbejde har foregået i 
22 år på vort værksted belig-
gende Kauslundevej 9 i Kaus-
lunde. Her møder man inde-
haveren af begge afdelinger, 
Flemming Pedersen.
Han og sine dygtige svende 
har den viden og det rigtige 
udstyr der kræves, da firmaet 
arbejder i mange forskellige 
bilmærker.

Bennike El er  
grundlagt i 1915 og 
dermed Middelfarts 
ældste firma indenfor 
branchen. Jesper 
Bennike, der i 2004 
overtog styringen 
af familiefirmaet, er 
fjerde generation ved 
roret, og han har sat 
kurs mod fremtiden 

”I fremtiden vil vores fornem-
ste opgave fortsat være at yde 
den bedste service, hvad enten 
det drejer sig om detailsalg i 
butikken eller installations-
opgaver ude hos kunderne”, 
forudser Arne Bennike, der er 
far til indehaveren Jesper og 
butiksmanden Jan. 

”Alle firmaets 8 ansatte er ud-
dannede elektrikere. Butikken 

Med kurs mod fremtiden
fører et bredt udvalg af kvalitets-
produkter indenfor belysning, 
hårde hvidevarer og el-artikler. 
Her mødes kunderne af min søn 
Jan, der som professionel fag-
mand yder den helt rigtige råd-
givning. Og det er noget, folk er 
glade for. Viden er i høj kurs.”

IHC og vaskeanlæg  
til biler

”Vi udfører alle slags instal-
lationer – både for privat-
personer, institutioner samt 

Bennike El
Odensevej 7
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 10 66
28 11 72 66
jesper@Bennike-el.dk
www.bennike-el.dk

Mandag-torsdag
9.00-17.00
Fredag 09.00 - 18.00

erhverv/industri. Netop nu har 
vi travlt med at installere IHC 
og IHC NET løsninger i private 
hjem. Det er en af vores store 
aktiviteter. Derudover arbejder 
vi med større Edb-løsninger i 
kontorregi, og endelig er min 
søn Jesper specialist i installa-
tion og servicering af vaskean-
læg til biler. På dette felt arbej-
der han freelance for firmaet 
WASHTEC, hvilket bringer 
ham rundt i hele landet.”
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FynBoByg i Middelfart er blevet godt kendt hos de kendte

Der er god gang i tælleapparaterne i Tivoli i København. Der sker meget i den gamle have 
– også udenfor sæsonen. En af dem der kommer gratis i Tivoli året rundt, er Peter Jør-
gensen, der ejer byggefirmaet FynBoByg i Middelfart. Han har bygget havens mediehus, 
hvorfra TV2 i perioder sender aktuelle indslag og vejrudsigter fra egne studier, og i disse 
dage er han ved at flytte rundt på Tobakshuset, som skal have en ny placering. 

Den slags spændende opgaver har Peter Jørgensen mange af, siden han startede sin egen 
tømrer- og bygningssnedkervirksomhed i Middelfart i 2005. Han har lagt træ, sav og 
hammer til udstillinger for Orangeriet ved Gisselfelt Slot og bygget terrasser i forbindelse 
med TV-serien Have Haves på TV2, der bl.a. var sponseret af Totalkredit.

– Vi har meget arbejde i lokalområdet med både nybyggeri nye køkkener, tagarbejder og 
tilbygninger. Det kan vi ikke undvære, men det er også dejligt at være med i udviklings-
projekter. Vi opfører lige nu to prøvehuse ved Vallensbæk ved København for Sjælsø-grup-
pen. Derud over glæder vi os over at have tegnet et lækkert tidløst og moderne sommerhus, 
som vil kunne ses opført på Sjællands Odde i løbet af 2007 siger Peter Jørgensen videre. 
– Vi står også foran at skulle bygge en serie Svane-mærkede gårdhavehuse i Herfølge, 
hvor alle materialer skal leve op til kravene til Svanemærket. Så nu er vi i gang med at få 
leverandørerne af bygningsmaterialer til at leve op til kravene. Vi håber, det vil lykkes i 
år, men det tager sin tid, da der i forvejen er meget pres på byggemarkedet.

FynBoByg styres fra hjemmeadressen i Middelfart, hvor hustruen Pia Lander Mannering 
passer bogholderiet og lønregnskabet for medarbejderne og medvirker ved Peter Jørgen-
sens tilbudsgivning. Når altså han ikke lige er i Tivoli.

Hollændervej 106 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 73 81
Mobil: 41 62 20 50 · mail@fynbobyg.dk · www.fynbobyg.dk

Flytter rundt på  
attraktionerne i Tivoli
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Det er Arno Skiltes ambition 
at være kendt i lokalområdet. 
Det er ægteparret Ea Wetke 
og Arno Andersen enige om. 
Det er en god ting at være eni-
ge - især når man ud over æg-
teskabet også deler arbejds-
plads. Det har parret gjort i 
en årrække, og der er fart på. 
Ikke mindst her omkring års-
skiftet er de korte dage blevet 
meget lange.
Ligesom medarbejderne i den 
nye store Middelfart Kommu-
ne har travlt med at få alt til 
at fungere, så er Arno Skilte 
også kommet på overarbejde. 
De har fået til opgave at sætte 
logo og navn på kommunens 
ca. 200 køretøjer.
– Det synliggør kommunen for 
borgerne, og det hjælper med-
arbejderne i kommunen til 
hurtigere at finde sig til rette i 
det nye fællesskab, siger Arno 
Andersen. Han oplyser, at bå-
de hjemmeplejens biler og tek-
nisk forvaltnings traktorer 

Fra papkassesystem  
til kreativ computergrafik

og lastbiler og alle brandbiler 
får kommunens navn og logo. 
Selv Falcks brandbiler i Ejby 
har fået navneforandring.

Kreativitet på computer

– Vi klarer alle typer opgaver, 
siger Ea Wetke, der står for 
det kreative i virksomheden. 
Vi har moderne computertek-
nik til rådighed og kan produ-
cere navne, billeder og logoer 
i alle størrelser og farver. Fra 
det mindste skilt til det stør-
ste lastvogns-tog.
– Da Arno for over 25 år si-
den, startede indenfor skilte-
branchen, kendte man kun til 
“papkasse-systemet”. Man tog 
en papkasse, tegnede omridset 
af bilen og sagde, at her er så 
siderne; hvad skal vi skrive og 
hvor? Så måtte vi prøve at for-
stille os det færdige resultat.
– I dag er det langt nemmere, 
og resultaterne bliver også me-
get flottere. Vi kan tage et logo 
fra et visitkort og lege med det. 

Vi kan lægge bilmærket ind på 
pc’en, vælge bundfarve og flyt-
te med bogstaver og logoer, til 
vi sammen med kunden, finder 
den helt rigtige løsning.

Pakker biler ind

Paletten hos Arno Skilte har 
mange farver, og man løser 
gerne alle typer opgaver. Skal 
der håndmales på en forret-
ningsfacade eller skal præ-
stens navn på præstetavlen 
fra det sekstende århundre-
de, klarer man også det med 
samme håndelag som de he-
dengangne malermestre.
– I de senere år er der kommet 
mange biler omkring Strandve-
jen for at få en foliebeklædning. 
En nobel sølvgrå Mercedes kan 
på to arbejdsdage forvandles 
til en farvestrålende taxa med 
logo og reklamer. Når den så 
efter nogle år pakkes ud igen, 
er det nærmest kun på kilome-
tertælleren, at man kan se, at 
det er en brugt bil.

– Foliebeklædningen gør, at 
firmaet, der løbende skifter en 
bilpark ud, får et fuldstændig 
ensartet look på sine biler og 
derfor heller ikke skal vente 
på, at forhandleren lige kan 
skaffe den farve, som kunden 
fik sidst. Når bilen skal sæl-
ges som brugt, tager man blot 
foliebeklædningen af, og så 
står bilen med sin originale 
lak uden vaskemærker fra bil-
vask og lakskader eller synlige 
mærker efter tidligere bema-
ling, siger Arno Andersen.
– Men stort set er det vi la-
ver, det samme som vi altid 
har hjulpet folk med, siger Ea 
Wetke. Virksomhederne ved 
at de bare kan ringe, når de 
har investeret i en ny bil. Så 
laver vi et oplæg som matcher 
firmaets tidligere bilrekla-
mer. Og nystartede ringer til 
os for at få hjælp til logo og in-
formation omkring skiltning i 
de nye lokaler.

Strandvejen 2b · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 77 68 · Mobil 23 80 59 26
www.arnoskilte.dk · arno@arnoskilte.dk 

Arno Skilte sætter navn på Middelfart Kommunes 200 biler  
og pastorens navn på den ældgamle præstetavle
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Forrygende år for Hans Møller
og Morten Rasmussen

• Altid personlig service og vej-
ledning fra start til slut.

• Du behøver ikke få idéerne - vi
råder og vejleder dig.

• Vi kommer, når DU har tid.

• Vi giver os god tid til at sætte
os ind i vore kunders ønsker.

• Ring trygt til os. Vi laver gerne
tilbud samt oplæg - helt ufor-
bindende.

• Vi laver tilbud efter Deres bud-
get - flot stil behøver ikke være
lig med store penge.

Vi tilbyder:
• Kvalitet og personlig 

service.

• Fast levering efter aftale.

• Lave omkostninger sikrer
attraktiv kundepris.

• Vi følger konstant med i
tidens trends.

Mærkevarer:

• FABER

• KIRSCH

• PAGUNETTE

• WH
• SÖDAHL

• ADO

• SAHCO HESLEIN

• GERSTER

Vi laver løsninger
indenfor:

• Gardiner
• Persienner
• Markiser
• Lamelgardiner
• Rullegardiner
• Foldegardiner
• Plisségardiner
• Panelgardiner

Damgårdsvej 10 • 5500 Middelfart • Tlf.: 70 23 22 60 • Fax.: 64 40 11 30 • www.hm-gardinbusser.dk • info@hm-gardinbusser.dk

Det er med stor succes, at det 1 år
gamle firma HM Gardinbusser ruller ud
vidt omkring med gardinløsninger til
folk i primært Middelfart-, Fredericia,-
og Kolding-området. 

Firmaet startede d. 1. oktober 2005
med de to kompagnoner Hans Møller
og Morten Rasmussen. De sidder bag
rattet i de to velindrettede busser, der
bl.a. rummer et par tusind stofprøver,
som giver kunderne uanede valgmulig-
heder. 

HM Gardinbusser har base i
Middelfart, men forretningen drives fra
busserne og gennem god markeds-
føring i bl.a. Lokal-Bladet Budstikken,
og via firmaets hjemmeside, www.hm-
gardinbusser.dk, etableres den gode
kundekontakt.

Visualisering og drømme
”Filosofien omkring vores forretnings-
værdier virker. Den personlige kunde-
kontakt, hvor vi kommer ud i hjemme-
ne, gør at vi skaber gensidig tillid. Vi
rådgiver ud fra vores erfaring, så stil,
ønsker og pengepung stemmer over-
ens med den enkelte kundes behov. Vi
møder kunder, der er ligeså forskellige,
som vores sortiment og idéer. Nogle
foretrækker den minimalistiske og
stramme stil, andre vil have klassisk
hygge og stemning eller det sidste nye
skrig. Når vi står med kunderne i deres
hjem, kan vi bedre visualisere, hvordan
det færdige resultat bliver. Vi har
mulighed for at give et tilbud på stedet
- uforbindende selvfølgelig”, udtaler
Hans og Morten. 

Godt håndværk og kvalitet.
”Konceptet er enkelt - vi kommer når
KUNDEN har tid, og vi giver os god tid.

Vi rådgiver og tager mål, aftaler fast
pris, og lover en sikker levering og
opsætning, inden for den tidsramme
der aftales. Det glæder os, at vi kan
kombinere det gode håndværk med
god kvalitet og at vi kan mane myten
om, at det er dyrt at få syet gardiner, til
jorden. Vi har ikke en butik, og derfor
har vi lave omkostninger, der igen sik-
rer en lavere slutpris for vores kunder.”

Mere synlig i Kolding også.
”Vi glæder os meget til igen at kunne
servicere gamle som nye kunder i
Kolding. Vi har gennem mange år i
byen opbygget et godt netværk, og vil
fra nu af være mere synlige her også”
siger Hans og Morten. 

Mange års erfaring.
Hans Møller er oprindeligt udlært ved
Werenberg i Brenderup. Herefter var
han ansat 18 år ved Middelfart
Boligmontering, og i 13 år arbejdede
han som afdelingsleder ved Burchardt
Tæpper i Kolding. Herefter valgte han
at blive selvstændig sammen med
Morten Rasmussen. 

Morten Rasmussen stod i lære hos
Middelfart Boligmontering, hvor Hans i
øvrigt var hans læremester. Morten var
ansat i 4 år hos A10 Gardiner i Kolding,
indtil Hans hentede ham til Burchardt
Tæpper, hvor de to var kollegaer i 8 år,
inden de sammen tog springet til HM
Gardinbusser. 

Indtil nu har HM Gardinbusser haft
kontor, lager og base på Hans Møllers
privatadresse, men forretningen er nu
flyttet til Damgårdsvej 10 i Middelfart.
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På Middelfart Erhvervscenter er 
overskriften udvikling og sparring 
til erhvervslivet. Vi er et veluddan-
net og stærkt team, der servicerer 
virksomheder og iværksættere på 
Nordvestfyn.

Middelfart Erhvervscenter 
– vi styrker potentialet!

Vores fokusområder er:

Iværksætteri: 
Overvejer du at starte egen virksomhed eller 
købe bestående, så kontakt os. Vi har erfarne 
etableringsrådgivere, der gratis står til rådig-
hed for råd og vejledning. 

Erhvervsservice: 

Vi fungerer som sparringspartnere for med-
lemsvirksomhederne, igangsætter udviklings-
projekter og kan koble dig sammen med vores 
netværk af professionelle rådgivere og andre 
virksomheder. 

Erhvervsudvikling: 

Middelfart Erhvervscenter prioriterer lokale og 
regionale aktiviteter indenfor erhvervsudvikling 
højt og deltager aktivt i tværgående samarbejder 
i Trekantområdet og på Fyn.

Vind i sejlene 
I Middelfart går det rigtig godt. 2006 har været endnu et rekordår for vores 
erhvervsliv. Med kåringer som gazellevirksomhed, DI’s initiativpris og DK’s 
næstbedste arbejdsplads. Stort set al erhvervsjord er solgt. Også iværksæt-
teriet er inde i en vækstperiode med mange etableringer. Som følge af den høje 
aktivitet igangsætter Middelfart Erhvervscenter mange initiativer såsom le-
dernetværk, iværksætterkurser, mentorordning (jvf artikel), forretningsudvik-
lingsprojekter m.v.  

Succesfuld Mentorordning
Hoteldirektøren og fotografen

Efter et år med egen forretning trængte fotograf Kira Leth til at få andre øjne 
på sin forretning. Derfor sprang hun straks til, da Middelfart Erhvervscenter 
lancerede en mentorordning. ”Jeg trængte til at få en ekstern sparringspart-
ner, der kunne komme med nye input og idéer til min forretningsudvikling”, 
siger Kira. Hun fik via Middelfart Erhvervscenter tilkoblet en mentor – Torben 
Scheel, direktør for Hotel Borgmestergården, der udtaler ”og ja - det fungerer 
rigtig godt, når vi har mentormøde. Her er min opgave bl.a. at holde fokus un-
der udviklingen af idéer og forretningsområder, og samtidig udfordre Kira, når 
der skal træffes nogle valg”. Begge er meget tilfredse med mentorordningen og 
omtaler det som et godt initiativ for områdets iværksættere og virksomheder. 

Hans Bangsvej 40
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 40 60

middelfart-erhverv.dk
kontakt@middelfart-erhverv.dk

Niels Chr. Hammelev, Tina Eisenhardt og  
Heidi Guldbek

Torben Scheel og Kira Leth
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Bilhuset A/S på  
Fynsvej i Middelfart  
er VW Service Partner 
og autoriseret Fiat- 
reparatør med stor  
erfaring og nyeste 
teknik på værkstedet

Det er erfarne bilfolk, der hol-
der VW og Fiat kørende på 
begge sider af Lillebæltsbroen 
og i trekantområdet i firmaet 
Bilhuset A/S. Mogens Greve 
er senior, og selskabets direk-
tør og junior, Torben Greve er 
salgschef. De har begge været 
selvstændige i brancen i man-
ge år og solgt tusindvis af per-
son- og varevogne.
– Vi er i et af landets absolut 
kraftigste vækstområder, siger 
Mogens Greve. Det betyder, at 
vi er med der, hvor planlæg-
ning, levering til aftalt tid 
og kvalitetsarbejde betyder 
allermest. Med den omstruk-
turering, der for nogle år si-
den blev gennemført af bilim-

portørerne, fik vi begrænset 
vore muligheder for at sælge 
nye biler, men til gengæld fik 
vi mulighed for at udvikle og 
modernisere vore værksteds-
faciliteter.
– Der kører i dag knap 400.000 
VW’er på de danske veje. Det 
er dobbelt så mange som for 
10 år siden. Til gengæld er 
forhandlernettet på stort set 
alle bilmærker indskrænket 
betydeligt. Det gælder også 
VW og Fiat. Det medfører alt 
andet lige, at vi som Servi-
ce Partner på VW og med et 
autoriseret Fiat-værksted har 
vore værkstedskunder meget 
tættere på end for en halv 
snes år siden.
– Vi kan fortsat betjene vore 
kunder med nye biler, og vi 
tilbyder en årelang erfaring 
på service, vedligeholdelse og 
reparation. Vi har sørget for 
at have alt det moderne ud-
styr, som kræves i dag, hvor 
der er masser af elektronik i 
bilerne.
Mogens Greve påpeger, at de 
færre og større forhandlere af 

f.eks. VW har strammere ar-
bejdsplaner, og kunderne har 
længere ventetider på service. 
– Med den størrelse, vi har på 
værkstedet, har vi kapacitet 
og vilje til at minimere vente-
tiden for vore kunder. Vi har 
10 mand og 12 lifte og godt 
styr på arbejdstilrettelæggel-
sen. 
Der kører en lind strøm af nye 
varevogne i Fiats omfattende 
Ducato-serie ud fra Bilhuset. 
Det er håndværkere og trans-
portfirmaer, der er ejere af 
disse biler. Og - som Mogens 
Greve siger – de har travlt, og 
vi skal sørge for at holde dem 
kørende.
Bilhuset A/S opgraderer alle 
typer biler med fartpiloter, 
GPS-udstyr og anden elektro-
nik. Firmaet er ISO-certifice-
ret. 

Bilhuset holder Passaten, 
Golfen og Puntoen kørende

Bilhuset A/S
Fynsvej 15 · 5500 Middelfart

Tlf. 63 41 02 00 
f590mg@smc.dk 

Erhvervsbiler 
er vores speciale!
Service og salg!
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Fritvalgs-ordning 
giver mere at lave i 
TTL-Byg’s afdeling for 
rengøring

Pensionisters mulighed for 
at vælge mellem private og 
kommunale tilbud om rengø-
ring i hjemmet har sat skub i 
den private rengøringssektor. 
I hvert fald kan Trille Lar-

Rift om privat rengøring
sen på Solsortevej i Middel-
fart mærke, at den såkaldte 
fritvalgs-ordning i Middelfart 
Kommune har øget efterspørgs-
len på den private rengøring.

Trille Larsen er driftsleder i 
den del af TTL-Byg, Solsorte-
vej 25, Middelfart, der beskæf-
tiger sig med rengøring, og hun 
har mærket stærkt stigende 
aktiviteter de senere år.

TTL-Byg driver hun sammen 
med sin mand, tømrermester 
Thomas Larsen, og mens Tho-
mas især tager sig af hånd-
værker-delen, er Trille drifts-
leder for rengøringen og de 
seks ansatte, og det har hun 
været siden afdelingens start 
i 2002.

Håndværkerrengøring

Trille Larsens kunder er 
dels private hjem, dels fra er-

hvervslivet, og rengøring hos 
private fylder mere og mere 
efter indførelsen af fritvalgs-
ordningen. Opgaverne ligger 
dog ikke kun i Middelfart, 
men er spredt ud over hele 
Trekantsområdet og Vest-
fyn. Efterhånden gør vi også 
rent hos en del håndværkere, 
heriblandt KPC og H. Skjøde 
Knudsen.

Det er et stærkt konkurren-
cepræget område med mange 
udbydere, men Trille Larsen 
oplever vækst og vurderer, at 
denne udvikling fortsætter. 
De er nu 8 ansatte. 

– Vi tror på fremgang, ikke 
mindst fordi vi leverer et 
godt stykke arbejde til en 
virkelig rimelig pris, siger 
Trille Larsen.

Trille Larsen har som 
driftsleder i TTL-Byg’s afdeling 
for rengøring fået meget mere 
at se til siden starten i 2002.

TL-Byg’s rengøringsafdeling kommer  
hos såvel private som erhvervskunder.

TTL-Byg · 70 22 57 77 & 40 32 57 77  · www.ttl-byg.dk
TØMRER · SNEDKER · RENGØRING

TL-BYG
TØMRER · SNEDKER · RENGØRING

TL-BYG

Optimal service med Bihl
Fællesnævneren for 
de mange aktiviteter 
i Bihl Multi Service 
er, at firmaet sætter 
en ære i at levere til 
tiden samt at finde en 
prismæssigt konkur-
rencedygtig løsning 
uden at give køb på 
kvaliteten i arbejdet

”I Bihl Multi service kommer 
vi hele paletten rundt, hvad 
serviceydelser angår”, for-
tæller indehaver Jacob Bihl. 
”Udover mig tæller firmaet 
en enkelt ansat. Vores ar-
bejdsfelt omfatter haveservice 
– herunder klipning af plæ-
ner og hække, træfældning 

og flisebelægning. Det andet 
store programpunkt er ud- og 
indvendig vedligeholdelse af 
bygninger – herunder diverse 
nedbrydnings- og oprydnings-
opgaver. Vi råder over alt nød-
vendigt maskineri til optimal 
opgaveløsning, og arbejder 
fra tid til anden freelance for 
lokale tømrer- og murerfir-
maer.” 

Altid et godt tilbud

”Derudover består vores 
kundekreds af privat- og 
erhvervskunder samt bolig-
foreninger og private udle-
jere. Alle kundetyper kan 
frit sammensætte pakkeløs-
ninger i overensstemmelse 
med deres skiftende service-
behov. For privatkunderne 
løser vi typisk en række 
håndværksprægede opgave-

typer i hjemmet som f.eks. 
montering af inventar, ska-
be m.m. Til boligforeninger 
og private udlejere leverer 
vi alle former for hus- og 
oprydningsservice. På ha-
vefronten løser vi diverse 
vedligeholdelsesopgaver for 
et større vestfynsk herresæ-
de, mens vi til Dansk Skilte 
Center i Odense leverer gra-
vearbejde i forbindelse med 
etablering af større skilt-
ningsanlæg. Bihl Multi Ser-
vice har altid et godt tilbud, 
så ring og hør nærmere...”

Skovhaven 16 · Gl. Brenderup · 5464 Brenderup Fyn · Tlf. 65 95 78 88 · jacobbihl@mail.dk

Bihl Multi Service Alt i haver    www.bihlms.dk    Tlf. 21 48 68 58
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Sprænger rammerne
for trekant-området

Der er gået knap 25 år, siden 
Benny B. Andersen sammen 
med Steen Nørballe Mikkel-
sen etablerede VVS-firmaet 
Mikkelsen & Andersen som 
en lokal virksomhed i Middel-
fart. Ganske vist har firmaet 
fortsat mange opgaver lokalt, 
men med en mange-dobling 
af mandskabsstyrken, der i 
dag er på omkring 30 medar-
bejdere, har man for længst 
sprængt rammerne i det me-
get erhvervsaktive tre-kant-
område.

Middelfarts største VVS-
firma er i dag et aktieselskab 
med Benny Andersen som ad-
ministrerende direktør. Sel-
skabet har mange forgrenin-
ger fagligt og geografisk.

En ny vandhane

– Vi har det slogan i virksom-
heden, at ingen opgaver er for 
små og kun få er for store, si-
ger Benny Andersen. Vi sæt-
ter en ære i hurtigt at kunne 
rykke ud til fru Hansen i Mid-
delfart, hvis hun har brug for 

en ny vandhane, ligesom vi 
heller ikke går af vejen for at 
være hovedentreprenør på et 
større byggeprojekt hvor som 
helst i Danmark.

– Vi har bl.a. for flere boligsel-
skaber stået for større reno-
veringsopgaver, der foruden 
VVS omfattede både murer og 
tømrerarbejde. Det er en stor 
fordel for bygherren at have 
erfarne folk til at styre pro-
cessen fra start til slut.

– Med gode fagligt velfun-
derede folk kan vi påtage os 
opgaver inden for naturgas, 
fjernvarme, blikkeslagerar-
bejder og ventilation og tillige 
større licitationsarbejder, der 
omfatter hele spektret af en-
treprenørarbejder.

Præg på byen

– Vi har haft store opgaver 
på sygehusene i Middelfart og 
flere af de største i Vejle amt, 
og vi opererer i hele landet 
med bl.a. typehusbyggerier, 
siger Benny Andersen videre. 

Vi har faste folk på de opga-
ver, og det har et fint forløb.

– Efter det kvarte århund-
rede, vi har eksisteret, er det 
også dejligt at konstatere, at 
vi været med til at sætte præg 
på Middelfart. Vi har lavet 
kobberinddækningen over 
indgangen til rådhuset. Vi har 
også med et stort airconditio-
neringsprojekt været med til, 
at Kongebrogården kan få fem 
stjerner som det eneste hotel 
uden for hovedstaden.

– Hvad der måske er knapt så 
synligt nu er, at vi på kun 30 
dage nærmest har gravet os 
gennem Middelfart i forbin-
delse med et stort fjernvarme-
projekt. Det har vi fået megen 
ros for.

Benny Andersen oplyser, at 
man har 25 radiodirigerede 
biler på arbejde, hvoraf tre 
er rene udrykningskøretø-
jer, som specielt tager sig af 
uheld, skader og service inden 
for VVS.

For VVS-firmaet m.m. Mikkelsen & Andersen a/s i Middelfart er intet for småt og kun lidt for stort

Mikkelsen & Andersen a/s · Lollandsvej 1 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 08 86 · bba@mikkeland.dk
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Træfældning
Fliselægning
Div. havearbejde
Nedbrydningsopgaver
Div. arbejde med minigraver

  www.bihlms.dk

Autoreparation · Pladearbejde 
Forsikringsskader 

KØB OG SALG AF BRUGTE BILER

LILLEBÆLT AUTO 
Perlkonvej 2 · 5500 Middelfart 

Telefon 64 41 87 60 · Fax 64 41 87 90  
www.lillebaelt-auto.dk

TRYGHED, ALARM OG KOMMUNIKATION

• Tyverialarm

• Elektrisk døråbner

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

• Specialløsninger til standardanlæg

• Omverdenskontrol

• Telefoni

• 0/1-kontakter

Tlf. 40 37 32 51 • www.flt.dkMontør
Hans Holm

Montør
Bent Laursen

Montør
Anker Hildebrandt

Indehaver
Flemming Larsen, Nyborg

Hvad der er sparet er tjent

Ring 66 13 04 25 – odense-danhostel.dk

D a g s m ø d e r  k r .  2 7 5  a l t  i n k l .

Trap El ApS og Trap 
VVS ApS er to sepa-
rate firmaer, der siden 
de flyttede sammen 
under samme tag 
og fik fælles admini-
stration, har oplevet 
en vækst i antallet af 
kunder

Jesper B. Sørensen startede 
el-siden af firmaet, da han i 

El og VVS giver god synergi
2005 overtog virksomheden 
fra sin mester Sven Trap, der 
var anden generation i det 
velrenommerede Middelfart-
firma. I sommeren 2006 kom 
samarbejdspartneren på VVS-
området Flemming Jørgensen 
til, og hermed kom firmaet 
tilbage til rødderne. I 1963, da 
det oprindelige familiefirma 
Trap startede, kombineredes 
El og VVS også.

Kvalitet i arbejdet

”Vi har oplevet en rigtig god 
synergieffekt af vores sam-
arbejde”, fortæller Jesper B. 
Sørensen. ”Både el- og Vvs-
forretningen har haft en 
mærkbar vækst i antallet af 
kunder i den tid vi har delt 
adresse. Vi står for kvalitet i 
arbejdet og deltager i mange 
fagentrepriser – f.eks. inden-
for nybyggeri, boligforeninger 
og ikke mindst på køkken og 
badeværelsesområderne. I den 
sammenhæng samarbejder vi 
med murere og tømrere i lo-
kalområdet.”

”Vvs-firmaet har mange aktivi-
teter på erhvervssiden – herun-
der servicering af industrien”, 
beretter Flemming Jørgensen. 
”Vi rykker hurtigt til undsæt-
ning ved nedbrud eller rør der 
sprænger, og vi samarbejder 
løbende med firmaet Weis-
haupt i forbindelse med var-
meoptimering af byggerier.”

Stærk planlægning  
og koordination

”Vores firmaer har en over-
skuelig størrelse, og det be-
tyder, at vi snakker sammen 
hver dag. Derfor er vi stærke 
indenfor planlægning og koor-
dination. Står man og mang-
ler el- og/eller vvs-service, be-
høver man altså kun ringe et 
sted hen.”

Trap EL ApS · ved Jesper B. Sørensen
Trap VVS ApS · ved Flemming Jørgensen  

Industrivej 5 · 5500 Middelfart 
Tlf. 64 41 05 30

trap-el@stofanet.dk · trap-vvs@stofanet.dk

www.hagen-soerensen.dk
p@hagen-soerensen.dk

P. Hagen Sørensen-Maskinfabrik ApS
Herluf Trollesvej 22 Tlf. 66 15 61 22
5220 Odense SØ Fax 66 15 61 27

Specialister i trykluft 
og luftudstyr til industrien

• Maskinkonstruktioner
• Maskinservice
• Robotteknologi
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bilførerhuse og kabiner. Vi får 
en ny lastbil - som i forvejen 
er pænt udstyret - så piller 
vi betræk og beklædning ud 
fra gulv til loft og erstatter 
det med læder, så det næsten 
tager sig ud som herreværel-
set på et engelsk gods.

Ændringen skyldes ikke 
mindst de store vognmands-
forretningers kamp om at få og 
holde på de bedste chauffører 
til de store lastbiltog, der er på 
farten i det meste af Europa.
- Da vi begyndte på det, tog 
det os små 14 dage at foretage 
den operation; nu kan vi klare 
de fleste truckere på en dag. 
Vi er godt nok også blevet flere 
om arbejdet og er blevet mere 
rutinerede.

2M Polstring apterer også både 
for bl.a. Fredericia Skibsværft. 
De laver hynder og presen-
ninger. Og naturligvis også 
ganske almindelig møbelpo-
lstring. Som en sideaktivitet 
har Heidi og Frank Moos i en 
årrække udlejet autocampere. 
Det gør de fortsat.

- Vore kunder er kræsne og 
vil gerne give lidt ekstra for 
luksus, siger Heidi Moos, så vi 
har til denne sæson anskaffet 
os en meget luksuriøs Hymer 
med plads til fire personer.

2M Polstring · Lollandsvej 11 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 01 07 · www.2m-polstring.dk · 2mpolstring@firma.tele.dk 

A
utocam

per udlejes – kontakt for nærmere information

2M Polstring 
flytter til større 
lokaler

Fik solidt fodfæste i 
trekantområdet

Det er blevet til et par flyt-
ninger, siden Heidi og Frank 
Moos i 2000 etablerede sig 
med sadelmager- og møbel-
polstervirksomheden 2M Pol-
string i Middelfart. Lige nu 
holder de til i store lejede lo-
kaler på Lollandsvej 11, men 
til juni står deres nye virk-
somhed færdig på Korsholm 
Allé  - i industrikvarteret ved 
Mandals Allé.

Heidi og Frank Moos er sønder-
jyder fra Haderslev. Frank er 
ud af en slægt, der har gener, 
som tilsiger, at de nødvendig-
vis må beskæftige sig med 
møbelpolstring og sadelmag-
erarbejde. Da det er en stor 
familie, blev det på et famili-
eråd i 1999 besluttet, at Frank 
skulle søge op til trekantom-
rådet og etablere sig der. Det 
blev så i Middelfart, at han og 
Heidi slog sig ned, og hvor de 
så startede for sig selv.

I dag har virksomheden og 
familien solidt fodfæste i om-
rådet, og kundekredsen er 
blevet stor. 2M Polstring har 
nærmest specialiseret sig i 
autopolstring og godt gam-
meldags sadelmagerarbejde.
- Vi har fået meget at bestille, 
siger Frank Moos. De store 
lastbilimportører MAN, Skan-
dia og Autohuset Vestergaard 
bruger os til at opgradere last-
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MMH Rustfri stævnede 
ud som en ren mon-
tagevirksomhed, men 
i takt med en kraftigt 
stigende efterspørgsel 
fokuserer virksom-
heden nu på design og 
egenproduktion

”MMH Rustfri grundlagdes 
den 10. februar 2005 som et 
enkeltmandsfirma, der havde 
til huse på min hjemadresse”, 
beretter direktør Michael 
Hjarndrup. ”Da behovet for 
et værksted meldte sig, flyt-
tede virksomheden – først til 
Middelfart – og i foråret 2006 
kunne vi så tage det nuvæ-
rende domicil i Ejby i brug. 
Sæsonmæssigt beskæftiger 
MMH Rustfri 10-20 montø-

rer, og på montagesiden udle-
jer vi i forbindelse med større 
entrepriseopgaver både vores 
dygtige mandskab og vores 
avancerede værkstedsfacili-
teter. Vi råder over alle til fa-
get hørende certificeringer og 
godkendelser.”

Fra ferieby til bryggeri

”MMH er en underleverandør-
virksomhed, som producerer 
trapper, gelændere, butiksin-
ventar og meget mere. En af 
vores store samarbejdspart-
nere er CROSINOX, som le-
verer detailobjekter som glas-
klemmer og rundjernsholdere 
til vores produktion. F.eks. 
har vi leveret gelændere og 
trapper til det store feriebo-
ligprojekt Øerne Maritim Fe-
rieby i Ebeltoft og til DeLoitte 
koncernens hovedsæde i Kø-
benhavn. Derudover leverer vi 

diverse installationer til Arla 
Foods afdelinger i hele landet 
samt til diverse bryggerier og 
til levnedsmiddelbranchen ge-
nerelt.” 

Både rustfri og sort

”Materialemæssigt har vi 
netop udvidet repertoiret fra 
det rustfri til også at have ”det 
sorte” på programmet – dvs. 
diverse smedejernsprodukter. 
Vores mange privatkunder 
efterspørger i stigende grad 
trapper og gelændere, terras-
ser og reposer, og især sme-
dejernslåger er en populær 
artikel her. 

Vi leverer kvalitetsarbejde til 
konkurrencedygtige priser, og 
sørger altid for at overholde 
de aftalte betingelser og leve-
ringstider. Ring og få et ufor-
pligtende tilbud.” 

Produktion og design

MMH Rustfri · Kingstrupvej 46 · 5592 Ejby
Tlf. 75 94 52 36 · Mobil 29 47 17 56

www.mmh-rustfri.dk · mh@mmh-rustfri.dk

VESTFYNS
ARKITEKT & INGENIØR ApS

Søndergade 139, 5591 Gelsted
Tlf. 64 46 17 88 www.fjordhauge.dk
Fax 64 46 16 88 val@fjordhauge.dk

STRIB  
VIKARSERVICE 
NÅR DER ER BRUG FOR 
ERFARNE PILOTER

UDLEJNING AF MINIGRAVER  
MED OG UDEN FØRER

v/ Jens Suhr
Kåsvænget 41, Strib 
5500 Middelfart 

Telefon 20 40 02 99
 

Jeg ringer lige efter  
en chauffør
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GLX  “Fartpilot”

“6 airbags”

“Reduktionsgear”

 “17’’ alufælge”

“Tonede ruder bagtil”

“CD-Changer”

“Fjernbetjent centrallås”

“El-betjente sideruder, for”

“El-betjente sidespejle med varme”

“CD-radio med ratbetjening”

“Pollenfilter”

“Informationsdisplay”

 “Permanent 4-hjulstræk”

“Tågelygter”

“Partikelfilter (Diesel)”

“TCS (Traction Control System/anti-spin)”

“Varme i forsæderne”

“Hardcase på reservehjul” 

“Klimaanlæg”

Danmarks mest solgte 4x4 GLX Gule plader kr. 162.990 + moms
GLX Hvide plader 
kr. 306.000

incl. alt i udstyr

Diesel GLX, van 
Fra 

182.990
 + moms

”Klimaanlæg”

“Nøglefri”

“Tagræling”

“ABS med bremseassistent og EBD”

“ESP”

“Selealarm på førersædet”

Vejledende pris er ekskl. levering (kr 4.080 på varevogne) og evt. metallak. Pris inkl. moms for Grand Vitara 2.0 GLX Van fra kr. 195.246 og som personvogn fra kr. 304.990. CO2-udslip 220 gram/km. EU-snit ved blandet kørsel: 11,0 km/l.

Her får du råd til en ordentlig

Men prisen glemmer de færreste: Fra kun kr. 162.990 ex. moms.
I forvejen er der godt med udstyr i en Grand Vitara.

Og det hvad enten du vælger den på gule eller på

hvide plader. Men som du kan se længere oppe

i annoncen, er det alligevel lykkedes at få plads

til lidt mere udstyr i den nye GLX udgave. Det du

ikke ser deroppe er, at du både kan få den med

benzin- og dieselmotor, og at den kan have op

til 2 tons på krogen. Men ligegyldig hvilken slags

motor du vælger, får du en 4-hjulstrækker med

reduktionsgear og så meget udstyr, at det kan

være svært at huske det hele, men til en pris man

ikke lige glemmer. Kom forbi og få en prøvetur.

Indrømmet. Det kan være svært at huske al den luksus, der er i en Grand Vitara GLX 4x4 Van.
Men prisen glemmer de færreste: Fra kun kr. 162.990 ex. moms.

Værkstedsvej 20 · 5500 Middelfart · Tlf. 63 41 50 70 · www.melfar-bilcenter.dk

Melfar Bil-Center a-s

Salgsafdelingen har åbent alle hverdage kl. 9-17 og søndag kl. 13-16
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Kort vej til beslutningerne
Hos erhversrådgiver Flemming Jensen har du 

beslutningskompetencen indenfor rækkevidde. 

Det er aldrig for tidligt og aldrig for sent at spare op
Lad pensionsrådgiver Helle Juul Zederkof regne 

på dine muligheder

Skal dine penge sættes på arbejde?
Tal med investeringsrådgiver Peter Jørgensen. 

Han tænker både kort og langt.

Det gi’r bonus at passe godt på sine ting
Tal med privatkunderådgiver Hanne Thyssen om mulighederne 

hos Forsikringsselskabet Fyn A/S.

”En af fordelene ved ikke at 

være et aktieselskab er, at man 

kan tillade sig at tænke langsig-

tet.” Gode ord, som vi har lånt 

af stifteren af SAS Institute, Jim 

Goodnight. Og det er ord, der 

kommer dig til gode, når du er 

kunde hos os. Konkret bety-

der de nemlig, at vi ikke skal 

betænke en kreds af aktionærer, 

når årets regnskab er gjort op. 

Pengene bliver i kredsløbet 

mellem os, vores kunder og 

vores nære samfund.

– Og hvordan 

kan du se det?

Godt spørgsmål. Heldigvis har 

vi mange svar. Her i Middelfart 

står et levende bevis på vores 

havnefront – KulturØen, som vi 

hellere ville støtte end undvære. 

Men det at tænke langsigtet har 

mange ansigter. Vi er jo ikke i 

tvivl om, at vi skal tjene penge. 

Omvendt er vi heller ikke i tvivl 

om, at overskuddet skal sættes 

på arbejde til gavn for det sam-

fund, både du og vi skal leve af.

Fritiden: Lev livet lokalt

Foreningslivet har altid ligget os 

på sinde, men ikke som noget, 

vi bare gerne vil støtte med en 

Vores overskud går stadig til dig

check. For at sikre fremtiden i 

foreningerne vil vi meget hellere 

være med til at udvikle dem. 

Det gør vi gennem samarbejde 

og arrangementer. Som kunde 

mærker du det også gennem 

vores møntkort, der giver dig 

rabat eller fri adgang til mange 

af foreningernes aktiviteter. 

Økonomien: Din egen 

rådgiver

Det er godt nok ikke din rådgi-

ver, der tjener penge til dig. Og 

så dog: Med din egen rådgiver 

har du den bedste mulighed for 

at tilrettelægge din økonomi, så 

den arbejder for dig. Når du skal 

bo, studere, investere, spare op, 

spare ned – eller bare leve.

Afdelinger: 

Altid en i nærheden

Da resten af branchen fusio-

nerede og lukkede afdelinger i 

begyndelsen af 90-erne, ville vi 

hellere åbne nye døre. Derfor er 

vi efterhånden vokset fra 2 til 10 

afdelinger, og vi har fået kolleger 

i både ejendomsmæglerkæden et

godt HJEM, Forsikringsselskabet 

FYN A/S. Det giver os styrken 

til for alvor at spille med i det 

lokale liv. Og der er altid en 

afdeling i nærheden af dig.

Regionen: Vi samler viden 

– for at skabe vækst

På det seneste har vi også dyrket 

to nye initiativer: Middelfarts 

nye innovationscenter, MAD 

House. Og 180° Academy, kon-

ceptmageruddannelsen. Begge 

nyskabelser er møntet på vores 

erhvervsliv – vores arbejds-

pladser og deres evne til at 

skabe vækst i regionen. For det 

er det, vi skal leve af fremover. 

Både som virksomheder og som 

privatpersoner.

Det er alt dette, vi mener med 

at tænke langsigtet – og sikre, 

at overskuddet kommer tilbage 

til dig. 

Kom ind og få en aftale, hvis du 

gerne vil mærke forskellen. Der 

er stadig kun én sparekasse i 

Middelfart.

Med venlig hilsen

Claus Hansen

Afdelingsdirektør

Vores tid er både rente- og afdragsfri
Tal med boligrådgiver Sten Gammelby 

om dine boligplaner.

Middelfart afdeling
Algade 69
5500 Middelfart

Telefon 64 22 22 22
www.midspar.dk
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”Middelfart Sparekasse har 
filialer i Strib, Fredericia, 
Vejle, Kolding, Uldum, Ød-
sted, Hedensted, Vinding og 
Egtved”, fortæller afdelings-
direktør Claus Hansen. ”Vi fo-
kuserer først og fremmest på 
vores mange trofaste kunder. 
I Middelfart Sparekasse risi-
kerer ingen at strande som et 
anonymt nummer i rækken. 
Tit og ofte kan vi sætte både 
ansigt og familie på de sager, 
vi behandler, og det giver en 
høj grad af smidighed og let-
hed i ekspeditionen. Person-
ligt kendskab har høj værdi.” 

Kollegielejligheder og 
pensionsordninger

”Vi tilbyder vores privatkun-
der en række fordelagtige 
pakkeløsninger, der bl.a. in-
kluderer pension, lån, huslån 
og forsikringer. Sidstnævnte 
område varetages af Forsik-
ringsselskabet Fyn. Også på 
boligfronten står vi – via vo-
res ejendomsmæglerkæde Et 
Godt Hjem – til rådighed for 
vores kunder. Vi er behjælpe-
lige med køb og salg og sam-
arbejder med Totalkredit. På 
ungdomsområdet er et po-
pulært initiativ det såkaldte 
sparekassekollegium med 66 

Tradition og innovation

boliger i Aarhus og 64 i Kø-
benhavn.” Som vi ejer sam-
men med Sparekassen Fåborg 
og Svendborg.”

Fra markedsføring til 
mejetærskere

”Også sparekassens erhvervs-
kunder har mulighed for at 
tilslutte sig en række special-
tilbud. Middelfart Sparekasse 
ejer 50% af reklame og Event 
bureauet The Show, og heri-
gennem kan vi bistå vores er-
hvervskunder med afvikling 
af diverse initiativer indenfor 
markedsføring – f.eks. kam-
pagner og events. Derudover 
formidler vi via Leasingsel-
skabet Fyn, som vi også ejer 
sammen med Sparekassen 
Fåborg og Svendborg, fordel-
agtige aftaler til erhvervs-
kunderne – især på maskin-
området, hvor vi dækker hele 
spektret fra kopimaskiner til 
mejetærskere.” 

Frihed til ansvar

”Internt i sparekassen har vi 
afskaffet vanetænkning og 
i stedet udviklet vores egen 
måde at gøre tingene på. Vi 
arbejder efter princippet selv-
ledelse. Det betyder, at med-
arbejderne er ansvarlige for 

tilrettelæggelsen af arbejds-
tiden, ligesom de selv skaber 
stabilitet og kontinuitet i op-
gaveløsningen. Dermed har 
vi indført frihed til ansvar. 
Sparekassen ejer 80% af Cen-
ter for Selvorganisering, der 
samarbejder med interesse-
rede virksomheder omkring 
uddannelses- og udviklings-
projekter. Læs mere herom på 
adressen www.selvorganise-
ring.net ”

De 6 Bud 
■ Du skal behandle 
 kunderne, som du selv   
 ønsker at blive behandlet

■ Ethvert kundeforhold skal  
 være en forretning, både  
 for kunden og for 
 Sparekassen

■ Skaf aldrig Sparekassen
 en kunde ved at tale ned  
 sættende om vore 
 konkurrenter

■ Vær ærlig overfor dig selv, 
 overfor dine kollegaer og 
 overfor kunderne

■ Du skal behandle dine 
 kollegaer, som du selv 
 ønsker at blive behandlet 

■ Du er Sparekassen, også 
 når du ikke er på arbejde

MAD House Denmark– for 
innovativ tænkning

”I Middelfarts tidligere psykia-
triske hospital har vi etableret 
MAD House Denmark - et cen-
ter for ny viden og innovativ 
tænkning på erhvervsområdet. 
Madhouse huser bl.a. virksom-
heder indenfor uddannelse, jura 
og konceptudvikling. Sidste skud 
på stammen uddannelseskon-
ceptet 180° academy. Her vendes 
det vante verdensbillede lidt på 
hovedet. 180° academy arbejder 
f.eks. med intense billed- og lyd 
påvirkninger designet til at sti-
mulere kreativiteten.” 

Sponsorpenge til sport 
og kultur

”Middelfart Sparekasse spon-
sorerer et bredt udsnit af det 
lokale sports, kultur- og for-
eningsliv. MG og BK – Mid-
delfart Gymnastik og Bold-
klub, GV – Ejby/Middelfart 
Håndboldklub, Middelfart Bad-
mintonklub, Match Race Cen-
tret og Rock Under Broen. Der-
udover er Sparekassen medejer 
af 1/3 af Kultur-øen og har væ-
ret med til at finansiere opførel-
sen af den nye havnefront.” 

Middelfart afdeling
Algade 69
5500 Middelfart

Telefon 64 22 22 22
www.midspar.dk

Middelfart Sparekasses primære målsætning er at yde den bedste og mest  
engagerede service til Trekantsområdets beboere og erhvervsliv. Sparekassen er blandt  

de førende m.h.t. innovativ tænkning og ny ledelsesstil
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Strib-Grønt supplerer 
torvehandel med et 
landsdækkende net-
salg af frugt og grønt

Martin Pedersen er inde-
haver af Strib-Grønt i Mid-
delfart. Da han startede i 
branchen, fulgte han tæt i 
familiens fodspor. I et par ge-
nerationer havde de avlet og 
indkøbt årstidens grøntsager 
og solgt dem på lokale mar-
keder. Sådan er det stadig for 
Martin Pedersen. Hver fredag 
er der torvedag i Give, og så 
er Strib-Grønt på pletten. Det 

Her er det kunderne,
der scorer kassen
hele gentages lørdag, hvor sta-
depladsen er på torvet i Fre-
dericia.
– Det er en dejlig fri tilværelse 
i tæt kontakt med kunderne, 
siger Martin Pedersen. Det 
kan jeg slet ikke undvære. 
Men det giver ikke nok at lave 
hele ugen, så da nethandel be-
gyndte at blive til noget i 2000, 
oprettede jeg en hjemmeside 
og begyndte at markedsføre 
frugt – og grøntkasser.

Frugtkasser til firmaer

– Det har vi fået god gang i 
nu, siger Martin Pedersen. Vi 
har fået mange kunder inden 
for firmafrugt og privatkun-
der til kasser med frugt og 
grøntsager.
– Det store hit, er frugtkurve 
til virksomheder. Det er man-
ge både små og store firmaer 
og offentlige institutioner, som 
gerne vil tilbyde deres ansatte 

frisk frugt. Vi anretter hånd-
frugt i kurve til at sætte på 
bordet, og vi har kasser med 
frugt og grønt i fire forskellige 
størrelser.
– Alle varer pakker vi søndag 
nat og kører til Sjælland, hvor 
vi omlæsser i Ringsted. Her-
fra sørger en vognmand for 
distributionen på Sjælland. 
Vi returnerer med tom embal-
lage. I den øvrige del af landet 
kører vi selv.

Leverer til DR

– Vi har fået foden inden for 
i Danmarks Radios nye me-
diehus på Amager. Det har 
medført, at vi nu også leverer 
til TV-byen i Gladsaxe og til 
radiohuset i Rosenørns Allé 
på Frederiksberg og et par 
af de regionale radio – og TV-
stationer.
Strib-Grønt samarbejder med 
klinisk diætist Mette Merlin 

Husted i Middelfart om gode 
madråd og opskrifter. 
– De kasser, vi leverer, har 
naturligvis årstidens indhold, 
som vi sammensætter indhol-
det uge for uge. Jeg sender 
en indholdsliste til Mette, og 
får jeg to-tre sider med gode 
råd og opskrifter, der passer 
til indholdet årstiden. Det er 
vore kunder meget glade for.

Strib-Grønt
Industrivej 7
5500 Middelfart
info@strib-groent.dk
www.strib-groent.dk

Mobil 30 26 88 40
Tlf. 62 26 38 40
Fax 62 26 38 50
mail@antennebilen.dk
www.antennebilen.dk

· Fællesantenner

· Kabel TV

· Villa 
anlæg

· Parabol
anlæg

Michael Gislason
Hundstrupvej 32 · 5771 Stenstrup

Dongs Højrup Auto

Vi henter og bringer din bil

Alt i Autoreparation

Nørregårdsvej 22 · Kirkeby
5771 Stenstrup

Tlf. 62 26 16 32
 www.dongshojrupauto.dk
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I november 2006 blev 
Middelfart-firmaet  
Nytofte VVS overtaget 
af Hans Henrik  
Christiansen fra  
Fjelsted VVS. Den 
tidligere direktør i 
Nytofte VVS Eigil 
Andersen fortsætter 
som ansat i det nye 
firma 

VVS-firma i vækst
”Kort efter jeg i 2002 blev 
autoriseret Vvs-installatør 
fik jeg ansvaret for styrin-
gen af Fjeldsted VVS, der 
er et veletableret familie-
firma – grundlagt af min 
far i 1981. Og så begyndte 
tingene at gå stærkt. I 2003 
overtog jeg Vagn Jensens 
Vvs-firma i Aarup og pr. 1. 
november 2006 har jeg så 
overtaget Eigil Andersens 
firma Nytofte VVS.” 

Fortsat et familiefirma

”I løbet af de sidste 5 år er 
medarbejderstaben vokset fra 
4 til ca. 20 ansatte, og sam-
menlægningerne af de forskel-
lige firmaer er forløbet rigtigt 
godt. Jeg beskæftiger hoved-
sageligt yngre medarbejdere 
og vores interne kemi er bare 
alle tiders. Nytofte VVS kører 
fortsat som en lokal afdeling, 
og jeg driver stadig et fami-

liefirma, idet min kone Tinna 
netop er startet her på konto-
ret i Middelfart. Hun kommer 
fra en mangeårig stilling i tøj-
branchen.”

Fra spjældarbejde  
til totalentrepriser

”Vi løser alle slags VVS-op-
gaver. Det er f.eks. installati-
on og service på gasområdet 

– udskiftning af kedler og 
almindeligt spjældarbejde, 
der bl.a. omfatter vandhaner, 
toiletter og radiatorer. Sidst 
men ikke mindst forestår vi 
mange totalentrepriser på 
badeværelsesområdet samt 
en lang række forskellige ny- 
og tilbygninger.” 

Nytofte VVS · Odensevej 171 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 18 11 · www.nytofte-vvs.dk
Fjelsted VVS ApS · Nederballevej 11, Fjelsted · 5463 Harndrup · Tlf. 64 88 16 03 · www.fjeldstedvvs.dk 

Jespers Autoværksted 
grundlagdes juni 2002 
på Brovejen i Middel-
fart af indehaver  
Jesper Hansen

Virksomheden arbejder med 
alt inden for autoreparationer 
af alle bilmærker – herunder 
service, syn, forsikringsska-
der og motortests med diag-
nosetestere. Hertil kommer 
salg af dæk, fælge, reserve-
dele og andet tilbehør. Sidst 
men ikke mindst beskæftiger 
Jespers Autoværksted sig med 

Alsidigt 
autoværksted

køb og salg af nyere brugte 
biler.

Udvidelse og flytning

Jespers Autoværksted er vokset 
en del siden starten i 2002. I dag 
består virksomheden udover 
Jesper Hansen af 2 svende, 1 
lærling og en kontormedhjælper. 
I maj 2006 flyttede firmaet til 
nye lokaler på Alsvej 2 i Middel-
fart, tæt ved genbrugsstationen.
 Jespers Autoværksted læg-
ger stor vægt på at yde god 
service samt at levere et godt 
stykke arbejde. 
Kom ind og få en god pris på 
dæk, batteri eller udstødning.

Kom ind og få en god pris på dæk, batteri eller 
udstødning eller ring på tlf. 64 41 00 18

Åbningstider: 
Mandag - Fredag kl. 08.00-17.00 
eller efter aftaleAlsvej 2 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 00 18

jav@adslhome.dk
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CJ Truckservice 
v/Christian Jensen

Din lokale truckservice
i trekantsområdet

· Reparation og service af 
 el, gas og dieseltrucks

· Køb og salg af nye og  
 brugte trucks

· Smedearbejde udføres

Truckservice

Østre Hougvej 167 

5500 Middelfart 

Telefon 24 46 30 45 

christian@cj-truckservice.dk 

www.cj-truckservice.dk

CJ

Alt hvad du tænder på

Aut. El-installatør

Flemming Bager
Åbent:Mandag-torsdagkl. 15-17

· El-installationer
· EDB, telefonanlæg
· Salg af hvidevarer m.m
· Reperationer og ventilation

– VI HAR PÆREN I ORDEN

Algade 36-38 · 5592 Ejby · Tlf. 64 46 13 72 · 40 16 13 72

– bøger
– rapporter og manualer
– afhandlinger og specialer
– memoirer og brochurer
– hjemmesider og anden
 præsentation

Indehaveren Nancy Andersen er 
forfatter og uddannet cand.mag. 
i dansk og historie. Hun fortæl-
ler en god historie og kan også 
formidle fagligt stof. Desuden er 

Text Design er et nyt, 
lokalt forlag på Vestfyn

hun ivrig fotograf og meget op-
mærksom på beskæring og sig-
naler som farver, linier og stil.

Katten går rent ind

Samspillet mellem tekst og 
design ses i Nancy Andersens 
børnebog om den lille kat Plet, 
der leder efter sin ven: ”Hvor 
er xxx henne?” Bogen er 
spækket med billeder fra Lil-
lebælt og omegn. Hver eneste 

bog laves til den enkelte mod-
tager, så xxx bliver til barnets 
navn, og barnet bliver hoved-
person i bogens handling. Læs 
nærmere om det på www.per-
sonlig-bornebog.dk

Samarbejde  
haves og søges

Text Design tager sig af både 
traditionelle og specielle ud-
givelser. Der lægges vægt på, 

at stilen tilrettes efter, om det 
gælder faglighed, personlig-
hed, et steds særlige charme, 
modtagerens interesser osv. 
Sådan en ”stiltest” er forlagets 
speciale. 
Text Design opbygger et net-
værk af kreative firmaer. Det 
grafiske samspil mellem tekst 
og billeder laves i fællesskab 
med KBR Print og Web og 
med Galleri Walther, begge 
fra Strib. De tre kreative fir-
maer vil gerne være flere, så 
opfordringen lyder: Kontakt 
os. Vi vil have størst mulig 
kvalitet, og det skal være til 
glæde for alle, der er med.

Forlaget Text Design
Innovationshuset Madhouse

Teglgårdsparken 26
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 97 26

nanan@stribnet.dk
www.omtextdesing.dk

Her kan du få bearbejdet og trykt alle mulige ting efter devicen  
»bøger til firmaer og private, der har noget på hjertet«:

JB Service

30 års erfaring
Vi leverer også automater til

din forretning
Personlig service er i højsædet

v/John Brochstedt
Tlf. 40 31 79 00
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JR Smedeteknik har 
alment smedearbejde 
på programmet  
– trapper, gelændere, 
altaner og balkoner. 
Firmaet leverer unikke 
løsninger i overens-
stemmelse med  
kundernes ønsker 

”Da jeg startede op i 2004 
var hovedparten af produk-
tionen målrettet privatkun-
deområdet”, beretter inde-

Smedefirma
med unikke løsninger

haver Jesper Rasmussen. ”I 
løbet af de sidste par år er 
fokus gradvist drejet i ret-
ning af erhvervslivet, så fir-
maet i dag betjener omkring 
60 % erhvervskunder og 40 
% private. Ud over mig selv 
beskæftiger firmaet en free-
lancemedarbejder.” 

Kombinationsløsninger 
i metal og træ

”JR Smedeteknik arbejder 
ikke med standarder, men 
leverer derimod unikke løs-
ninger, der matcher de meget 
forskellige mål, der sætter 

dagsordenen ude hos kun-
derne. Dels foretager vi selve 
installationen – f.eks. af en 
altan. Meget ofte supplerer vi 
også installationen ved f.eks. 
at lægge trægulve. Dermed 
behøver kunden kun ringe ét 
sted hen for at få færdiggjort 
hele sit projekt.”

Nye erhvervsinitiativer

”De fleste af vores kunder 
er hjemhørende i Trekants-
området. Til OK TECH i 
Middelfart fremstiller vi 
detailelementer til bageri-
ovne, som vi også står for 

JR Smedeteknik  
Røjle Bygade 89  
5500 Middelfart 
Tlf. 64 41 32 23  

www.jr-teknik.dk
jrsmedeteknik@mail.dk

monteringen af, og til Arno 
Skilte har vi leveret pyloner 
til opstilling lags det fynske 
og sønderjyske motorvejsnet. 
Via vores netværkssamar-
bejde med andre lokale sme-
demestre løser vi også større 
opgaver. I Vejle har vi f.eks. 
medvirket ved opførelsen af 
et trappetårn på 7 meters 
højde i forbindelse med en 
ejendoms renovering. Den 
nærmeste fremtid byder på 
nye initiativer i forhold til 
erhvervslivet, og herom kan 
man læse mere på firmaets 
nyetablerede hjemmeside. 
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Lillebælt Under-
vognscenter er en 
miljøgodkendt  
virksomhed, der  
står for kvalitet  
og holdbarhed i  
arbejdet

”Kaj Bonde og jeg ejer i 
fællesskab Lillebælt Under-
vognscenter, som vi pr. 1. ok-
tober 2006 overtog fra Taulov 
Autolakering”, fortæller med-
indehaver Rene Petersen. ”I 
forbindelse med overtagelsen 
brugte vi en del ressourcer 
på at oparbejde et navn i lo-
kalområdet og kan nu glæde 
os over en omsætningsstig-
ning på 50%. Vi har mange 
samarbejdspartnere blandt 
lokalområdets bilforhandlere 

Kvalitet og holdbarhed
– bl.a. Automester-kæden og 
Din Bilpartner.”

Gode tilbud og  
fordelagtige priser

”Lillebælt Undervognscenter 
er et lokalt firma, men med 
hensyn til kundernes belig-
genhed kommer vi vidt om-
kring, smiler Kaj Bonde. ”Ho-
vedparten kommer fra Fyn og 
Trekantsområdet, men også 
i Rødding, Vejen, Vamdrup, 
Juelsminde, Aarhus, Vendsys-
sel og i Københavnsområdet 
har vi kunder. Ja – sågar i 
Litauen. Vi har en 50/50 blan-
ding af privat- og erhvervskun-
der, og til begge grupper har vi 
året rundt en række gode til-
bud og fordelagtige priser på 
undervognsbehandling.” 

18 års garanti

”I forbindelse med garantibe-

handlinger opererer vi med 
begreberne standard og spe-
cialbehandling. Standardbe-
handlingen – f.eks. til en 2 
år gammel bil – består af en 
3 lags påføring af anti-rust-
beskyttelse, mens specialbe-
handlingen, der udelukkende 
ydes til fabriksny biler, kun 
er en 2 lags proces. Lillebælt 
Undervognscenter yder 18 
års garanti på undervognsbe-
handling – en garanti, der vel 
at mærke følger bilen og ikke 
ejeren.” 

Lillebælt Undervognscenter · Fynsvej 47 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 40 00 95
lillebaeltundervognscenter@mail.dk · www.rust-fri.dk

Åbningstider: Mandag-torsdag 07.00-16.00 · fredag 07.00-15.00 · lørdag og søndag lukket
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”Fionia Bank er en moderne 
topprofessionel bank, der op 
til 2004 hed Amtssparekassen 
Fyn. Vi behøvede ikke konsul-
tere en numerolog for at se for-
nuften i et navneskifte, idet vi 
allerede i 2000 og 2003 havde 
etableret afdelinger udenfor 
Fyn - i Vejle og Kolding. Flere 
år før den politiske strukturre-
form så vi skriften på væggen 
og organiserede os i større en-
heder end de amtslige”, smiler 
afdelingsdirektør Brian Sø-
rensen. Med 27.000 aktionæ-
rer, 17 lokalråd, repræsentant-
skab, bestyrelse og direktion 
i bankens markedsområde, er 
vi stærkt forankrede i fynsk/
jyske nærområde.”

Udvikling gennem  
forskellighed

”Med sine to vinduer ud mod 
Algade syner Fionia Bank 
ikke af meget, men det skal 

man ikke lade sig narre af”, 
fortsætter privatkundechef 
Karsten Sundahl. ”Indenfor 
finder man 19 travle bank-
medarbejdere, der fordeler sig 
på 10 privatkunderådgivere, 
8 erhvervskunderådgivere og 
en hovedkasserer. Både på 
privat- og erhvervsområdet 
arbejder vi ud fra det koncept, 
at den bedste og for samtlige 
kunder mest homogene og ud-
viklende rådgivningsservice 
opnås gennem forskellighed. 
Det lyder paradoksalt, men lo-
gikken ligger i det faktum, at 
Fionia Banks vidtspændende 
kundekreds jo repræsenterer 
en række meget forskellige 
behov. I kraft af vores tætte 
kontakt til hovedafdelingen 
og dennes højt specialiserede 
økonomiske ekspertise kan vi 
nemlig tilbyde vores kunder 
alle former for rådgivning. I 
diskussionen om fordele og 

ulemper ved store og små ban-
ker har vi så at sige et ben i 
hver lejr, og det ser vi som en 
klar fordel for kunderne…” 

Fra rente-swap til  
personlig  
formuerådgivning

”Fionia Bank er en af Tre-
kantsområdets største spillere, 
når det gælder erhvervsrådgiv-
ning”, fortæller erhvervskun-
dechef Hans Sønnichsen. ”Vi 
kender områdets traditioner, 
trends og potentialer. I kompli-
cerede sager kan vi trække på 
Fionia Banks Erhvervscenter 
i Odense og dettes kompeten-
cepersoner, hvis specialviden 
bl.a. dækker pensions-, inve-
sterings- og forsikringsområ-
derne. Vi råder over avance-
rede finansielle instrumenter 
til styring af bl.a.
terminsforretninger og rente-
swap. Endelig tilbyder vi i for-

bindelse med formuepleje at 
stille en personlig rådgiver til 
rådighed for vores kunder – og 
dét allerede ved formuer på 1 
mio. kr. og opefter.”

Sponsorater til lokale 
sportsfolk

”Fionia Bank sponserer en 
række af Trekantsområdets 
sportslige aktiviteter – fra bred-
deidræt til klubber og enkelt-
personer på eliteniveau. Blandt 
de små klubber, som modtager 
støtte, er f.eks. Middelfart Fod-
boldklub, Middelfart Håndbold 
KIF og Golfklubben Lillebælt. 
På højniveau er Fionia Bank 
hovedsponsor for Middelfart 
Volleyballklub, der blev nr. 2 i 
elitedivisionen i 2006 og i år er 
favorit til DM-titlen.” 

Algade 83 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 18 14 · middelfart@fioniabank.dk · www.fioniabank.dk

Din fremtids bank
Fionia Bank er en velfunderet lokal institution, idet det Middelfart-baserede pengeinstitut i år  
har været på banen i ikke mindre end 55 år. De mere end 550 medarbejdere er fordelt på 37  
afdelinger på Fyn og i Trekantsområdet
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Rolf Murer udfører 
kvalitetshåndværk til 
tiden – med sans for 
detaljerne. Og det har 
vist sig at være en rig-
tig god kombination 

”Efter adskillige års erfaring 
som murer, valgte jeg i 2006 
at etablere mit eget firma”, 
fortæller indehaver Rolf Chri-
stensen. ”Jeg arbejder i ud-
præget grad i lokalområdet, 
idet 80-90% af mine kunder 
er fra Middelfart by, mens 
resten har hjemme i Ny Mid-
delfart Kommune.” 

Fra små reparationer  
til nybyggerier

”Rolf Murers aktiviteter cen-
trerer sig om privatkunde-
området. Her udfører jeg alle 

Med sans for detaljerne
former for murerarbejde – lige 
fra små reparationer over ba-
deværelser til større om- og 
tilbygninger. Jeg medvirker 
i et lokalt netværk af mindre 
håndværksvirksomheder, og 
det gør, at jeg også kan påtage 
mig større opgaver På nybyg-
ningsområdet har firmaet p.t. 
flere seriøse projekter i støbe-
skeen.”

Fuld fart på udviklingen

”Det er vigtigt for mig at le-
vere et godt resultat til til-
fredse kunder og at overholde 
mine aftaler. Jeg er medlem 
af Dansk Byggeri, og i Mid-
delfart Erhvervsråd deltager 
jeg i en erfa-gruppe med an-
dre relativt nystartede hånd-
værksvirksomheder. Op til nu 
har jeg drevet firmaet på en-
keltmandsbasis, men på det 
seneste har jeg måttet løbe 
meget stærkt for at kunne 
følge med. Der er fuld fart på 
udviklingen, og jeg håber der-
for i løbet af foråret at kunne 
ansætte en svend.” 

Rolf Murer · Assensvej 131 · 5500 Middelfart 
Tlf.20 75 78 70 

www.rolfmurer.dk · rolf@rolfmurer.dk

Har du overblik over dine 
salgsfunktioner?

Kontakt os for en  
uforpligtende dialog om netop  
din markedsføring

NAVIGATOR CONSULT ApS
Lindholm Havnevej 31 - 5800 Nyborg
Tlf. 7022 9272 - www.navigatorconsult.dk

KORTEGAARD
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Alsvej 17 
5500 Middelfart 

Tlf. 64 400 408 
Fax 64 402 608WWW.LILLEBÆLTSBILSYN.DK

Kauslundevej 68 · 5500 Middelfart

· Salg & service af alle størrelser oliefyr
· Salg & service af Ecotec træpillebrænder
· Salg & service af Baxi Multiheat Stoker
· Ring for tilbud

     PÆDAGOGISK?
 TÅLMODIG?
KLAR I SPYTTET?
- så er du måske vores nye vejleder i 8-10 timer om ugen. Du skal hjælpe 
vores 13-15 årige omdelere med at komme godt fra start.

Vi forestiller os, at du har erfaring som idrætstræner, spejderleder eller underviser, at du har egen 
bil eller scooter og at du har tid og lyst til at supplere din indkomst ved at være en ressource for 
unge mennesker.

Vi har brug for dig lige nu, så ring til Arno Moritzen på 6222 2222.

Læs mere om jobbet på www.tof.dk/job

Tryksagsomdelingen Fyn besøger hver 
uge ca. 220.000 husstande med reklamer og 

aviser. Vi har opbygget stor erfaring og kompetence 
på området, og servicerer mange af erhvervslivets 
sværvægtere og brancher indenfor detailhandelen. 

Opgaven løses af et omdelerkorps på over 2000 
omdelere, som trodser vejr og vind for at 

sikre korrekt omdeling – uge for uge.

Tryksagsomdelingen Fyn p/s
Ryttermarken 17B  |  DK-5700 Svendborg 

Telefon +45 6222 2222  |  E-mail: tof@tof.dk

Kerte Entreprenør 
og Maskinstation  

Kertevej 60 · 5560 Årup 

Tlf. 64 43 34 02 · Mobil 21 46 64 86 

mogens.kertemaskinstation@mail.dk 

lone.kertemaskinstation@mail.dk

Stegstedvej 35A · 5200 Odense V · 66 16 75 66 
www.tskovlarsen.dk · post@tskovlarsen.dk

Anlægsgartner
TH. SKOV LARSEN ApS

 Skovs Eftf.

Teknisk installationer og bærende 
konstruktioner

Rådgivende Ingeniørfirma
v/ Kaj Matzen
Jernbanegade 2A · 5500 Middelfart
Telefon 64 41 19 66
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Dit autoværksted!

v/Michael Nielsen
Langelandsvej 4
5500 Middelfart

Tlf. 64 41 24 00 · 26 48 58 82 · www.mnauto-middelfart.dk

Køb og salg af 
brugte biler

Speciale: Toyota

Alt i service og 
reparation af 
person- og 
varervogne

Forsikringsskader

Klargøring til syn

Mulighed for 
lånebil

Montering af 
div. ekstraudstyr

Aircon. service

levering af grus,  
sten og granitskærver 

stævnegårdsvej 12 · 5463 Harndrup

Control N’ Security
4632 6959
www.cnsvagt.dk

PROFIL      ADVICE
Vi tilbyder:
Streamere

Bildekorationer
Beklædning

Regnskabsassistance
m.m.

Munkegårdvej 15
5500 Middelfart

64 40 27 75
28 94 44 03

info@profiladvice.dk
www.profiladvice.dk



ERHVERV FYN

ERHVERV FYN JANUAR 2007 · 31

Johnny Larsen, 
Gelsted Tømrer- & 
Snedker kan godt lide 
at renovere ældre 
huse, og han vil gerne 
være med fra pro-
jektets start, så han 
både kan rådgive om 
løsninger og 
materialevalg.

Holder af smukke
trapper til pæne huse

– Hvad enten der er tale om 
et flere hundrede år gam-
melt hus eller et parcelhus fra 
70’erne, så skal en renovering 
eller tilbygning foretages med 
respekt for husets stil.
Gelsted Tømrer og Snedker er 
12 år gammel og har 12 med-
arbejdere i sving med mange 
typer af tidens opgaver: Nye 
vinduer, tagarbejde og selv-
følgelig nybyggeri. I øjeblikket 
er han i gang med 75 huse i 
Ringsted. Og så det, han sy-
nes, er spændende og en stor 
æstetisk og håndværksmæs-
sig udfordring: Trapper til 
nye og gamle huse.
– Det kræver godt håndværk at 

Gelsted  
Tømrer- & Snedker

Tlf. 64 49 23 20
40 36 73 99

www.gelstedtomrer.dk
gts@gelstedtomrer.dk

lave en god trappe, siger John-
ny Larsen. Men lige så vigtigt 
er det at ramme husets stil med 
trappen. Der ligger den store 
udfordring, og det synes jeg er 
dejligt at være med til.
– I disse år lægges lejligheder 
sammen i gamle huse, og min-
dre parcelhuse får overbyg-
ninger. Her skal der bruges 
trapper, og man kan godt lade 
sig vejlede af kataloger, men i 
de fleste tilfælde vil kunden 
få skræddersyet en trappe til 
huset.
– Det gør huset mere værd 
både nu og på længere sigt. Så 
det anbefaler jeg altid, siger 
Johnny Larsen.

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.
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Per Munk, Middelfart 
Gulvcenter blev som 
20-årig Danmarks-
mester i pålægning 
af gulvtæpper

Per Munk har, siden han var 
ganske ung, vidst, at hans frem-
tid skulle være i gulvbranchen. 
Gerne gulvtæpper og anden 
gulvbelægning. Han besluttede 
sig derfor til at lære faget fra 
bunden. Og det blev en succes. 
Da han i 2000 afsluttede sin 
uddannelse, blev han ved den 
årlige konkurrence for fagets 
lærlinge Danmarksmester i på-
lægning af alle typer gulvbe-
lægning.
Mesterskabet gav foruden et 

Ung mand på eget gulv
pænt pengebeløb til en rejse også 
mulighed for at vælge og vrage 
som freelance tæppemand for 
de store firmaer i branchen.
Da han i foråret 2006 hørte, at 
Tæppemanden i Middelfart ville 
afhænde sin forretning på Bro-
vejen, slog han til og har nu fød-
derne på egen gulvbelægning i 
Middelfart Gulvcenter, som han 
kalder forretningen.
– Jeg har altid lagt vægt på 
godt arbejde og kvalitet, siger 
Per Munk. At lægge tæpper og 
anden gulvbelægning på er et 
håndværk, og man kommer ud 
for mange forskellige og spæn-
dende opgaver.  
– Nu har jeg egen forretning og 
kan råde og vejlede private og 
erhvervskunder om køb af tæp-
per, trægulve og anden gulv-

belægning. Jeg kan sørge for, 
at det, de vælger, er af en god 
kvalitet og kommer til at ligge 
ordentligt og ser pænt ud.
Middelfart Gulvcenters lokaler 
er velegnede til tæppeforret-
ning. Der er plads til de store 
tæpperuller, så kunderne kan 
få et godt indtryk af de store 
flader. Der er reoler med tæp-
peprøver og prøver i træ, vinyl 
og linoleum, som man kan se på 
eller låne med hjem. 
– Jeg kommer gerne ud og tager 
mål, siger Per Munk. Så kan vi 
drøfte både kvalitet, udseende 
og pris. En gulvbelægning skal 
man se på i mange år, så det er 
vigtigt at give sig god tid og få 
den rette rådgivning. Det føler 
jeg, at jeg med min baggrund og 
erfaring kan give mine kunder.

Brovejen 297-299
5500 Middelfart 
Tlf. 64 41 16 61

Lillebælt Lagerhotel
Mandal Allé 25 · 5500 Middelfart

– kun 3 min. kørsel fra afkørsel 58

Vi kan tilbyde:
· Opmagasinering
· Plukning 
· Af- og pålæsning v/u rampe
· Transport af Deres gods
· Indhentning af gods
· Distribuering 
· Ad hoc opgaver

Samarbejdspartner:

Ring og få et godt og 
uforpligtende tilbud på
Tlf. 64 41 42 14
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”Vores ideelle beliggenhed gør, 
at aktivitetsmulighederne i for-
bindelse med et ophold er uhyre 
alsidige”, fortæller hoteldirektør 
Charlotte Riberholt. ”Der er rige 
muligheder i den udendørs di-
mension, og selve hotellet råder 
selvfølgelig over alle moderne 
faciliteter som swimmingpool, 
sauna, solarier og tennisbaner. 
Vores stab af dygtige og enga-
gerede medarbejdere bestræber 
sig med personlighed og profes-
sionalisme for, at ethvert ophold 
må blive en succes.” 

Førende sparringspartner

”Op imod 80% af Hotel Com-
wells aktiviteter foregår på 
erhvervs- og konferenceområ-
derne, og det er i håndteringen 

af de spændende udfordringer 
på dette felt, man finder vores 
spidskompetencer. Når det gæl-
der det at afvikle succesfulde 
møder og konferencer og udvik-
le nye rammer og koncepter på 
området, er vi en af erhvervsli-
vets førende sparrings- og sam-
arbejdspartnere.”     

Hotellets gæster er  
vores gæster

”Vi har specialiseret os i Meet-
ing Design. Derudover er begre-
bet værtskab også et centralt 
element”, fortæller konferen-
cechef Helle Kristine Gleerup. 
”Comwells gæster er vores gæ-
ster, og vi indgår aktivt i plan-
lægningen af møder og konfe-
rencer. Lys og farver er vigtige 
faktorer. Vores topmoderne Av-
løsninger er derfor nøje afstemt 
den lokalestørrelse, de optræ-
der i. På farveområdet arbejder 
vi med et Feng Shui inspireret 
koncept, hvis enkelte elementer 
alt efter arrangementstypen 
kan optræde i kombinationer, 
der stimulerer ro, indlæring el-
ler høj aktivitet.” 

Meeting Design – for den 
gode oplevelse

”Hvad enten det overordnede 
tema hedder ideudvikling, 

teambuilding eller indlæring 
af teoretisk stof, sætter vi den 
gode oplevelse i centrum. Det 
stiller store og stærkt skiften-
de krav til service, faciliteter 
og omgivelser. En klassisk kur-
susopstilling med overhead-
projektor, lærred samt stole og 
borde gør det ikke alene. For 
at skabe en god oplevelse må 
der etableres en sammenhæng 
mellem et mødes formål og må-
den, det afvikles på. Her går 
vores dygtige og kompetente 
meeting designers ind og sup-
plerer og forstærker kundens 
ideer og oplæg.” 

Pauser med personlighed

”Et møde eller en konference 
er også en social og inspire-
rende oplevelse. Med koncep-
tet ”Pauser med personlighed” 
indretter vi fællesarealerne, 
så de fremmer og styrker so-
cialt samvær. I pagt med et 
mødes tema kan vi f.eks. stab-
le en Hjertesund Pause, en 
Amerikaner Pause eller en 
Champagne Pause på benene. 
Vi er også leveringsdygtige 
i uhøjtidelige pausemenuer i 
kundernes logofarver – f.eks. 
rød slush-ice, gul appelsin-
kage, grønne vindruer og blå 
slikpinde.” 

Værdi på Menuen

”I Comwells køkken hed-
der det gennemgående tema 
”Værdi på Menuen”. Ud fra 
de 4 smagsprincipper – sødt, 
surt, salt og bittert har vi ge-
nereret nøgleordene – smag, 
enkelhed og variation. Kort 
sagt byder et Comwell arran-
gement også på kulinariske 
oplevelser i topklasse.” 

Tlf. 63 41 81 00
www.comwell.com

Meeting Design 
giver succesfulde 
arrangementer
Comwell hotel- og konferencecenter ligger tæt på Lillebælt 
lige ud til et af landets smukkeste skov- og strandarealer. 
Med hovedfærdselsårer som motorvej og jernbane lige  
i nærheden er det let at komme til og fra
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Malermester Jensen sætter 
farver på de fire årstider

Mogens Jensen, der blev ma-
lersvend i 1969 og overtog ma-
lermester Bent Marxens Eftf. 
virksomhed i Nr. Aaby i 1989.
– Derfor passer virksomhe-
dens størrelse mig fint. Jeg 
behøver ikke at sidde ret me-
get bag skrivebordet, men 
kan være ude hos kunderne 
og være med i arbejdet. 
Mange store virksomheder 
hører til de faste kunder, og 
når de holder lukket, rykker 
malerne ind. Det giver travl-
hed i industriferien, men Carl 
Mogens Jensen kender opga-
verne i god tid og kan tilrette-
lægge de øvrige opgaver jævnt 
over året og holde de aftaler, 
der bliver indgået.
– En af grundene til, at vi har 
meget at lave, er projekter 
med delafleveringer. Vi tilret-

telægger arbejdet, så vi arbej-
der på skift mellem murere og 
tømrere. Vi dukker op i pro-
cessen og foretager grundma-
lingen og kommer siden igen 
til det afsluttende malerarbej-
de. Den måde at tilrettelægge 
opgaverne på er populær hos 
vore kunder.
Virksomheden har altid en 
lærling og er derved med til at 
sikre det faglige niveau i faget. 
Det sikrer Carl Mogens Jensen 
også organisatorisk som med-
lem af bestyrelsen for Dansk 
Byggeris Malersektion.
– Branchen er inde i en rivende 
udvikling. De sundhedsskade-
lige malinger er ude, og i dag er 
alt praktisk talt vandbaseret, 
siger malermesteren. Det sik-
rer en god og sund arbejdsplads 
og fagets udøvere et godt liv.

Malermester Carl Mogens Jensen · Industrivej 2 · 5580 Nørre Aaby · Tlf. 64 42 11 20

Fire kundetyper  
sikrer, at der er 

godt at bestille 
hele året

Malermester Carl Mogens 
Jensen i Nørre Aaby har de 
fleste kunder i det nordvest-
fynske. Det er private med 
huse og lejligheder, det er 
virksomheder og offentlige in-
stitutioner, og så er det større 
nybyggerier. Disse fire kunde-
kategorier giver god beskæfti-
gelse for mester og fire svende 
og en lærling jævnt fordelt 
over de fire årstider.
– Det er vigtigt for mig at have 
tæt kontakt til kunderne og det 
daglige arbejde på de forskel-
lige arbejdspladser, siger Carl 

2tal Nr. Aaby Radio & TV fører et bredt  
udvalg af spændende produkter indenfor  
moderne kommunikation – radio, tv og Pc’er  
fra memorysticks til storskærme 

”Kundekredsen kommer fra hele Ny Middelfart kommune. 
Vi lægger stor vægt på professionel og personlig service og 
rådgivning”, fortæller indehaver Brito S. Devaraj. ”Tingene 
skal være i orden. 

Kort leveringstid

”Når det gælder reparationer, rykker vi hurtigt ud til kunden. 
Vi har eget B&O-autoriseret værksted med korte leveringstider 
på reparationer, og folk har direkte kontakt til vores dygtige 
teknikere. 
På servicefronten installerer og servicerer vi alle typer appara-
ter samt alle former for parabol- og antenneløsninger. Kig ind i 
butikken. Vi har altid et godt tilbud.”     

Personlig service  
og rådgivning

Nørre Aaby Radio & TV
nraaby.radio@2tal.dk

Åbningstider:
Mandag-torsdag 09.00-17.30
fredag 09.00-18.00 · lørdag 09.00-13.00

Nørre Aaby Radio & TV
Østergade 37, 5580 Nr. Aaby, Tlf.: 64 42 39 19

www.2tal.dk/nr.aaby.radio
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Der er nogen, der er 
specialister, og så er 
der dem, der kan det 
hele.

Vognmand Ernst Hansen 
på Bogensevej i Middelfart 
hører absolut til den sidste 
type. Han har siden 1980 
haft egen vognmandsforret-
ning og stille og roligt bygget 
virksomheden op. I dag kan 
han løse alle typer trans-
portopgaver og en vifte af 
sideaktiviteter, der relaterer 
til erhvervet.
Måske lige med undtagelse 
af flytteforretning så er det 
rigtigt nok, siger Ernst Han-
sen. Vi påtager os kurer- og 
budopgaver og kører varer og 
reservedele ud i hele landet  
– mest for lokale virksomhe-
der. Vi har containerudlej-
ning, og vi kan leje en gaffel-

Vognmanden
der kører i alle retninger

truck ud, hvis nogen lige har 
brug for det.
Skulle nogen stå og mangle en 
affaldskomprimator, så kan 
Ernst Hansen også levere det. 
Et læs grus eller barkflis til 
haven klarer han også. Bark 
har han arbejdet med i 16 år, 
så der må han siges at være 
expert. Eller i den mere kuri-
øse ende af udbuddet kan han 
klare et par markedsboder el-
ler en scene til teater og gøgl.
Fra sin bolig på Bogensevej 
har Ernst Hansen et godt 
overblik over vognparken og 
garageanlægget. Når det hele 
er samlet – hvad det sjældent 
er – så omfatter samlingen 
af køretøjer og udstyr kran-
vogne, varevogne, lastbiler og 
sættevogne med og uden lifte 
og med og uden kraner. Som 
noget af det nyeste har Ernst 
Hansen anskaffet sig en last-
bil med kran med 25 meter 

rækkevidde, der er velegnet 
til arbejde på byggepladser. 
– Vi har i mange år haft ar-
bejde for kommunen, med 
indsamling af genbrugsma-
terialer, siger Ernst Hansen. 
Nu er Middelfart blevet stor-
kommune, og vi har kontrakt-
arbejder med kommunen 
endnu i 9 måneder og håber 
naturligvis på, at vi fortsat 
kan være med. 
Med en mobiltelefon i lom-
men og et headset på højre 
øre har Ernst Hansen kon-
takt med chaufførerne og 
kundekredsen. Det hjælper 
på overblikket og sørger for 
hurtig ekspedition i den alsi-
dige vognmandsforretning i 
Middelfart.

Vognmand Ernst Hansen · Bogensevej 10 · 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 71 11 · 21 22 23 99

www.ernsthansen.dk · vognmand@ernsthansen.dk

Som nyhed i Montana’s brede sortiment, er  
computer modulet med klaplåge en fleksi-
bel nyskabelse. Hjemmekontoret nu blevet 
»mindre« end før.

Med den enkle klaplåge er Montana-modu-
let både den perfekte arbejdsplade og det 
elegante opbevaringsmodul. Det vægfaste 
modul sikrer at intet er ustabilt, og ved be-
stilling laves det ledningsudtag i modulet.

Alene eller sammen med andre Montana 
moduler udgør klap-låge-modulet en ny 
dimension.  Montana computer-modulet er 
derfor perfekt til indretning af små eller 
store reolopstillinger i både private hjem og 
på arbejdspladsen.  Oplev Montana inspira-
tion hos Bolighuset Lindegaard Poulsen. 

Montana på hjemmekontoret
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VÆLG AT VÆRE
“SUND ARBEJDSPLADS”.

LAV EN FIRMAAFTALE MED

Alternativ Behandling af Arbejdsskader

Kontakt RAB-Zoneterapeut Nils Knudsen 
for nærmere oplysning:

Telefon 62 20 10 72 · hojeboge@hojeboge.dk
www.hojeboge.dk

ABA Zoneterapeuter er RAB-terapeuter.
Det betyder anerkendte som Registrerede Alternative

Behandlere i henhold til lov nr. 351 af 19.5.2004 
under tilsyn af sundhedsstyrelsen.

MALERMESTER
THOMAS ERIKSEN

Karensvej 37
5500 Middelfart

Telefon 23 20 05 40

Erich Staal
Direktør

Industrivej 9
5492 Vissenbjerg

Tlf. 64 47 28 00
Fax 64 47 28 90

Mobil 23 46 53 64
E-mail: staal@mail.dk

www.danskpesvejsning.dk
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Giv borgere og kunder en genvej til din virksomhed 
Middelfart Kommune bygger bro til erhvervslivet og tilbyder gratis link  
til firmahjemmesider 

Er din virksomhed beliggende i Middelfart Kommune, kan du blive optaget i Middelfart 
Links, som ligger på Middelfart Kommunes hjemmeside på www.middelfart.dk. Det er 
gratis at blive optaget i Middelfart Links. 

Middelfart Links er tilgængelig direkte fra forsiden af middelfart.dk, og er en service til 
borgere og erhvervsliv i kommunen.  

Tilmelding kan ske direkte på www.middelfart.dk  
under Middelfart Links eller ved at sende en mail til  
lisbeth.behrendt@middelfart.dk. 

Læs mere på www.middelfart.dk. 

Bemærk: Private hjemmesider kan ikke blive optaget.

I Middelfart planlægges bolig 
og erhvervsområder omhyg-
geligt og med udgangspunkt i 
kommunens vision om udvik-
ling gennem vækst. Kommunen 
er placeret centralt i forhold til 
landets førende vækstcentre og 
kan tilbyde efterspurgte og at-
traktive arealer til såvel boliger 
som til erhverv.

For at imødekomme efter-
spørgslen på byggegrunde til 

Middelfart Kommune

erhverv har Middelfart Kom-
mune sendt lokalplaner i hø-
ring, som omfatter et større 
område til erhverv ved Fyns-
vej og motorvejen i Middel-
fart. Lokalplanforslaget kan 
læses på www.middelfart.dk 
og betegnes nr. 29.09. Forsla-
get er udarbejdet med henblik 
på at muliggøre en udbygning 
af området med erhverv. Pla-
nen foreslår at området kan 
udstykkes i grunde med va-

rierende størrelse, dog mini-
mum 3.000 m2. 

Middelfart Kommune under-
støtter den øgede bosætning og 
ønsker at tilfredsstille tilflyt-
ternes forskellige behov. Der-
for arbejder vi i kommunen til 
stadighed for et bredt og vari-
eret udbud af boligområder og 
boligtyper i såvel Middelfart 
by som i lokalområderne. I den 
fysiske planlægning på såvel 

www.middelfart.dk

Et attraktivt vækstområde for bosætning og erhverv

bolig, som erhvervsområdet 
indtænkes der: Sammenhæn-
gende grønne områder, infra-
struktur herunder kollektiv 
trafik, trafiksikkerhed og til-
gængelighed for alle, offentlig 
og privat service. I Middelfart 
Kommune skaber vi udvikling 
gennem vækstområder for bo-
sætning og erhverv. 

I Middelfart Kommune er den fysiske planlægning et vigtigt styreredskab for  
kommunens udvikling
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Ronæs Entreprenør & Anlægsgartner ApS
Kirkegyden 2 · Ronæs · 5580 Nørre Aaby

Tlf. 64 42 11 19 · Mobil 20 65 16 03 
info@ronaes-entreprenoer.dk
 www.ronaes-entreprenoer.dk

Gunstig 
udvikling i 
entreprenør-
branchen

Ronæs Entreprenør & Anlægsgartner 
ApS blev grundlagt i 1998. Firmaet sæt-
ter en ære i at nå hele opgavespektret 
rundt – både stort og småt

”Efter endt uddannelse som kloakmester og arbejdet 
indenfor denne branche i 3 år var springet til at starte 
egen entreprenørvirksomhed ikke så stort”, fortæller 
indehaver Thomas Rasmussen. ”Da jeg i 98 fik chancen 
for at starte Ronæs Entreprenør & Anlægsgartner, tog 
jeg den, og det har jeg ikke et øjeblik fortrudt.” 

Stigende efterspørgsel

”De første par år var jeg ene mand i min virksomhed, 
men den stigende efterspørgsel skabte hurtigt grobund 
for en gunstig udvikling. Især i de sidste 3-4 år er det gået 
stærkt. I dag er Ronæs Entreprenør & Anlægsgartner 
ApS et veletableret navn på Vestfyn med 7 ansatte, 
der fagligt fordeler sig på jord og betonarbejdere, 
kloakmedarbejdere og anlægsfolk. Min kone Pia tager 
sig af den daglige administration hjemme på kontoret 
i Ronæs. 

Ronæs Entreprenør & Anlægsgartner ApS opererer 
primært i Ny Middelfart Kommune, men har enkelte 
opgavemæssige afstikkere til bl.a. Vissenbjerg og Assens. 
Kundekredsen spænder fra private til virksomheder og 
offentlige institutioner. Der vældigt gang i hjulene, og vi 
må løbe stærkt for at følge med efterspørgslen.”  

Klassisk entreprenørarbejde

”Ronæs Entreprenør & Anlægsgartner ApS klarer alle 
former for klassisk entreprenørarbejde fra udgravninger 
til færdige belægninger – fra græs til granit. Ud-
gravningsarbejde i forbindelse med diverse sokler, 
fundamenter og bygninger er som sagt en stor aktivitet, 
men vi gør også meget i kloakarbejde, da virksomheden 
er aut. kloakmester. På kloakeringsområdet står vi 
– ud over det rent fysiske – for alt det administrative 
arbejde omkring indhentning af diverse tilladelser fra 
offentlige myndigheder. Endelig arbejder vi meget med 
nedgravning af fjernvarmerør og vandledninger for et 
kraft/varmeværk samt for vandværker.” Vi har et godt 
og etableret samarbejde med VVS firma, Elektriker og 
Murer, således at det er muligt for kunderne kun at skulle 
have fat i en håndværker.  

NU – med haveservice

”Som noget nyt har vi fået haveservice på programmet, 
og indenfor denne disciplin dækker vi alt lige fra pasning 
og vedligehold af grønne arealer til større anlægsopgaver. 
Vi samarbejder med forskellige havearkitekter og ta-
ger hånd om hele forløbet af et projekt – fra idé til 
finish. I løbet af foråret kommer forhåbentligt 1-2 
nye anlægsfolk til. Deres hovedopgaver bliver have og 
belægning.” 

■ Beplantning 
■ Støtte & plantemure 
■ Beskæring & træpleje 
■ Nyanlæg / renovering af flisearealer 
■ Anlæg & vedligehold af græsplæner 
■ Jordarbejde 
■ Mini & rendegraver 
■ Fundamentstøbning 
■ Nyanlæg & renovering & kloak 
■ Nedsivnings- / pilerensningsanlæg
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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

KIOTI - STIGA - JONSERED OG TEX AS

KIG IND 

ELLER RING 

OG HØR 

NÆRMERE
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THIELE

Vi har
butikken fyldt
med brillestel i

alle prislag.
Både Thielé s

egne mærker, men 
også alle de kendte

designerstel 
og de mange
nye smarte
modestel.
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Trykmåling
Højt tryk i øjet giver en indikation af, at der kan være 
grøn stær, og vi kan derfor hurtigt henvise
til øjenlægen.

Fotografering af øjenbaggrund 
Vi kigger ind på øjenbaggrunden for at sikre, at der ikke er
nogen forandringer i øjenbaggrunden. Vi laver ikke briller 
til kunder, hvor der er mistanke om øjenlidelser, eller hvor 
vi kan se, at det ikke hjælper med briller. Ved forandringer i 
øjen baggrunden kan vi hurtigt henvise til øjenlægen, så man 
kan få den helt rigtige diagnose.

Hos Oculi Optik THIELE får du udover
et stort udvalg i brillestel en synsundersøgelse,

som er lidt udover det sædvanlige
Når du bestiller den store synsundersøgelse får du udover en styrkeudmåling,

også lavet en trykmåling af øjet og en fotografering af din øjenbaggrund.


