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FOCUS på Middelfart

Udsendes til virksomheder på Fyn  
og i Trekantområdet.

Bilhuset Middelfart A/S

Kvalitet til tiden  
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CJ Truckservice/Arnoskilte Side 7

Vestfyns Totalentreprise Side 8

Galleri Korsbjerg Side 9

proKOM  Side 15

Vi kalder det Formueplanlægning

Et koncept, der sikrer formuende kunder en seriøs rådgivning, som  
tager hånd om alle forhold i formuesammensætningen. Når vi  
sammen udarbejder en langsigtet plan, får du den bedste løsning. 

Forvent, at Fionia Bank fokuserer på det, der er relevant for dig. 

Ring 65 20 47 70 og hør nærmere  
eller læs mere på www.fioniabank.dk

Du har en formue 
        – skal vi lægge en plan?

Fionia Bank tilbyder et koncept til formuende kunder. Et team af formue- 
planlæggere placeret lokalt står klar til at rådgive formuende kunder på et 
højt kvalificeret niveau. Vi kalder det Formueplanlægning, fordi rådgivningen 
har fokus på hele din økonomiske situation.

Inge Lise Hummelgaard, 
Formueplanlægger

Fionia Bank Side 23

Middelfart Sparekasse  
sætter prikken over i’et  

Side 18-19
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Charmerende fliseudstilling

Landets mest  
charmerende flise-

udstilling ligger på 
Fyn, 3 kilometer fra 
motorvejsfrakørsel 
56, i den vestfynske 
landsby Brenderup og 
er dermed centralt 
placeret midt i  
Danmark 

»Vores 250 m2 store butik og 
fliseudstilling stod færdig i 

Flisegaarden Brenderup · Bubbelvej 46 · 5464 Brenderup · Tlf. 64 44 15 70
mail@flisegaarden-brenderup.dk · www.flisegaarden-brenderup.dk

Åbningstider: Mandag til onsdag 9.30-17.30 · Torsdag og fredag 9.30-18.00 · Lørdag 9.00-13.00

september 2007«, fortæller 
indehaverne Vivi og Carsten 
Skaarup. »Rammen om ud-
stillingen er et indbydende 
og rustikt lokale beliggende 
i en unik gennemrestaure-
ret staldbygning fra 1852. Vi 
driver forretningen sammen 
og Carsten, der er uddannet 
murer, kan trække på mange 
års faglig erfaring – både når 
det gælder håndtering, op-
sætning og vedligeholdelse af 
fliser og klinker. I tilknytning 
til forretningen har vi et vel-
assorteret lager med en støt 
voksende kapacitet, der gør at 

alle ordrer effektueres inden-
for 14 dage.«

Garant for en god  
oplevelse

»Ideen til forretningen spire-
de frem, mens vi selv var på 
udkig efter fliser til vores eget 
hjem« beretter Vivi Skaarup 
engageret. »Vi savnede et sted, 
hvor man i behagelige omgi-
velser og i ro og mag kunne 
danne sig et indtryk af mulig-
hederne. Via den spændende 
og harmoniske måde Flisega-
arden præsenterer sine pro-
dukter på, får kunderne et 
enestående overblik over det 
store udvalg og de mange ind-
retningsmæssige muligheder, 
det repræsenterer. Fliserne 
fremvises i 25 forskellige bo-
ligmiljøer og displaybokse 
rækkende fra køkken, bad og 
entre til stuemiljøer. Netop 
nu er vi i fuld gang med at 
udvide antallet af flisemiljøer 
til 35 – en udvidelse, der ven-
tes at stå færdig midt i 2008. 
Flisegaarden er garant for en 
god oplevelse.« 

Inspiration og  
fleksibilitet

»Flisegaardens udstilling er 
rig på »anderledes« materia-
lekombinationer, og det virker 
meget inspirerende. Vores ita-
lienske og spanske leverandø-
rer sørger for, at udstillingens 

elementer opdateres løbende. 
Folk vil have store fliser i man-
ge farver, og vi har et bredt 
sortiment, der kan matche de 
flestes ønsker og behov. Fliser 
er blevet en vigtig del af et mo-
derne hjem, og deres iboende 
variationsmuligheder m.h.t. 
størrelse og farvemæssig sam-
mensætning er næsten uende-
lige. En fliseløsning er en flek-
sibel løsning, der kan bruges i 
alle boligens rum.« 

Nye farver og mønstre  
i høj kvalitet

»Som noget helt nyt har Flise-
gaarden fået naturprodukter 
som skifer, granit og travetin 
fra Tyrkiet, Indien og Kina 
på programmet, og dermed 
er vi blevet en 100% all round 
fliseforretning. Branchen er i 
konstant bevægelse, og m.h.t. 
fliser er det syd for Alperne, 
tingene sker. Her lægges der 
en stor portion mod og fantasi 
for dagen i lanceringen af nye 
farver og mønstre. Vi indkøber 
selv vores produkter direkte 
hos leverandørerne i Italien 
og Spanien og står inde for et 
højt kvalitetsniveau. Vi kan 
på det varmeste anbefale, at 
folk kigger ind. Alle er vel-
komne, og vi står naturligvis 
klar med råd og vejledning 
om udvælgelse, kombination 
og pleje. Besøg Flisegaarden i 
Brenderup.«
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Kvalitet til tiden – men til en 
mere konkurrencedygtig pris 

Reservedelsekspedient Lina Barbar Lagerchef Jesper OlsenVærkstedschef Johnny Hansen Indehaver Torben Greve
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Nye tider hos Bilhuset 
Middelfart A/S som 
har taget konsek-
vensen af de senere 
års stigende krav fra 
importører i deres 
bestræbelser på at 
fastholde deres  
monopol, og skifter 
pr. 1. februar status

Bilbranchen har aldrig stået 
foran så store forandringer, 
som vi har oplevet gennem 
de sidste 5 år med stadig 
stigende krav fra bilfabrik-
kerne og importører, krav 
som med deres øjne er nød-
vendige for at kunne beskytte 
deres monopol og holde an-
dre aktører ude af markedet. 
 
»Bilhuset Middelfart har nu 
taget konsekvensen og har op-
sagt samarbejdet med SMC, 
idet vore omkostninger ved 
dette samarbejde var blevet af 
en sådan størrelse, at vi ikke 
længere finder det rimeligt at 
videresende denne øgede om-
kostning til vore mange kun-
der« siger direktør Mogens 
Greve.

Lige så gode som vi altid 
har været…

Fremover vil vi stadig være 
autoriseret Fiat servicepart-
ner. Desuden er vi eksperter i 
VW, Audi, Seat og Skoda. Vi 
vil stadig udføre service og 
reparationer på Volkswagens 
modeller samt Audi Seat og 
Skoda.  Vores mangeårige er-
faring og ekspertise vil stadig 
komme vore kunder til gode, 
men til en reduceret pris og 
med mere fokus på kundens 
behov. 

Kun det bedste er godt 
nok for dig og din bil

Bilhuset har mere end 40 
års erfaring. Vi værner om 
de gamle dyder, med det  ny-
este udstyr og værktøj vores 
800m2 værksted råder over 
12 lifte og arbejdspladser.  
Ud over service og repara-
tionsarbejder, råder vi over 
eget pladeværksted.  Ende-
lig har vi også det nyeste 
indenfor måle og testudstyr, 
herunder en bremseprøve-
stand som ud over at teste 
bremseværdier også kan 

teste styretøj og støddæm-
pere.  Vi lægger meget vægt 
på forebyggelse, som i sidste 
ende vil spare kunden for 
unødige høje omkostninger. 
 
Flere fordele for kunden:
– Hente/bringe-service  
– Fiat Mobilitetsgaranti
– Dialogmodtagelse
– Prisoverslag
– Vi skifter pærer eller vi-

skerblade, mens du venter. 
– Gratis sprinklervæske ved 

serviceeftersyn serviceef-
tersyn

– Teknisk rådgiver, som er 
specielt uddannet.

– Alle reparationer, er omfat-
tet af 24 månders reklama-
tionsret i følge købeloven.

– Teknologisk Institut kon-
trollerer løbende værktøj / 
udført arbejde.

– Vi kontrollerer til stadighed 
vor kvalitet gennem ISO 
9001:2000 certificering

Vores værksted bestyres 
af værkfører Johnny Han-
sen som nu er tilbage med 
sine store erfaringer inden-
for Volkswagen og Audi.  
Netop fordi vi har erkendt 
værdien af at en bil skal være 
på landevejen frem for på et 
værksted, har vi som en start 
udvidet åbningstiden dagligt 
fra 7.30 til 17.00.  Erhvervsbi-
ler kommer såvidt muligt ud 
at køre samme dag. Når kun-
den afhenter sin bil ligger fak-
turaen klar til gennemsyn.

Vi vil være blandt de  
bedste i Danmark

Vores mål er at blive dit fore-
trukne service værksted.  
Dette sker igennem øget kun-
defokus og kundetilfredshed. 
Gode kunder skabes gennem 
gode oplevelser. Vores succes-
kriterier er:  Dialog – Forstå-
else – Overholdelse af aftaler. 
Vi er overbeviste om at vi 
skal bruge alle kræfter på at 
servicerer både gamle som 
nye kunder ved øget fokus på 
netop deres bilproblem frem 
for at bruge Manpower på 
at servicerer et bureaukra-
tisk importør system, hvor 
kunden kun kan måle vær-
dien på fakturaens størrelse.  
 
I salgsafdelingen er det Mo-
gens og Torben Greve (far og 
søn) der står klar til at betjene 
kunden. De er  begge uddan-
nede mekanikere, og har i 
en lang årrække beskæftiget 

os med salg af biler, både til 
private og erhvervskunder. 
 
Vi løser dit transportbehov på 
hurtigste og billigste måde og 
ser frem til at byde velkom-
men og yde den allerbedste 
service for vore kunder nye 
som gamle.

Bilhuset Middelfart A/S 
Fynsvej 5 
5500 Middelfart 
Telefon 63 41 02 00
www.bilhusetmiddelfart.dk

Specielt Testudstyr til både  
VW Og Audi

Specialværktøj til Både VW og Audi
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Meget mere end et museum

I de smukke gamle bygninger, 
der huser keramikmuseet er 
der unikke lokaler til de flotte 
udstillinger med porcelæn, 
stentøj, lertøj, og andre former 
for keramiske værker.
»Vi er et moderne museum, 
med mange forskellige mu-
ligheder og aktiviteter for gæ-
sterne,« fortæller museumsdi-
rektør Lise Seisbøll.

Åbne værksteder 

I museets sidebygning er der 
værksteder, hvor professionelle 
keramikere arbejder. Her finder 
man også åbne værksteder, hvor 
gæster og skoleklasser har mu-
lighed for, efter forudbestilling, 
selv at arbejde med ler og glasur. 
Under temaet »fra ler til kera-
mik« kan man således få et ind-
blik i den spændende proces fra 
leret graves ud og til de færdige 
resultater tages ud af ovnen. 

»Det giver både store og små 
gæster en god forståelse af 
naturen omkring os, leret og 
dets mange anvendelsesmulig-
heder,« siger Lise Seisbøll.
Museet har åben hele året, dog 
ikke mellem jul og nytår. De er 
fire fuldtidsansatte, tre medar-
bejdere på deltid og så er der 32 
frivillige, som gerne hjælper til 
når der er brug for det.

Museum i udvikling

Grimmerhus er med i et lands-
dækkende udviklingsprojekt, 
ODA – oplevelsesudvikling i 
danske attraktioner. I projektet 
får de blandt andet inspiration 
til, hvordan man på forskellige 
måder kan udvikle den sevær-
dighed man arbejder for.
»Museumsgæster i dag vil 
selv deltage i det de ser. De 
vil have en sanselig oplevelse 
og ikke bare gå og kikke på 

Åbningstider tirsdag-søndag kl. 11-17 · Juni-juli-august alle dage kl. 11-17 
Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus · Kongebrovej 42 · 5500 Middelfart 

Tlf. 64 41 47 98 · museet@grimmerhus.dk · www.grimmerhus.dk

Danmarks Keramikmuseum Grimmerhus, ligger i Middelfart. Her er både  
permanente og skiftende udstillinger, – og så kan man selv få fingrene i leret

nogle genstande eller montrer 
med fine ting,« fortæller Lise 
Seisbøll.
På Grimmerhus er de derfor 
i fuld gang med at udvikle de 
mange muligheder, som de 
her har for at give gæsterne 
anderledes oplevelser. 
»Vi skal og kan på mange for-
skellige måder sanseliggøre 
den magi, der er i det kera-
miske materiale, så det er en 
spændende proces,« fortæller 
Lise Seisbøll.

Samarbejde med lokale 
virksomheder

Museet vil meget gerne sam-
arbejde mere med lokale virk-
somheder og institutioner.
»Vi har en unik placering ved 
skov og strand, og vi har gode 
erfaringer med at lave fæl-
lesarrangementer med lokale 
virksomheder.«

Som eksempel kan nævnes 
firmaet Dinex, der brugte en 
stor del af parken til et jubi-
læum, og gav på den måde gæ-
sterne mulighed for at opleve 
museet samtidig. 
Middelfart Sparekasse har 
blandt meget andet været 
medarrangør af en jagtmid-
dag, hvor middagen blev ser-
veret på et flot keramisk stel, 
og suppleret med foredrag om 
både keramik og øl.
»Vil også gerne være en mere 
integreret del af den videre 
byudvikling. Man kunne fore-
stille sig at lave en promenade 
sti langs vandet, så man helt 
naturligt ville gå fra kulturhu-
set og hele vejen hen til Grim-
merhus,« slutter Lise Seisbøll.

6 · ERHVERV FYN JANUAR 2008
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CJ Truckservice ApS  
i nye omgivelser

Indehaver Christian 
Jensen startede  
firmaet som et  
soloforetagende i 
2005, og siden da er 
det kun gået fremad. 
Den 1. december 2007 
kunne virksomheden 
og dens 4 ansatte 
tage de nye lokaler på 
Korsholm Alle i brug

»Synliggørelse er tidens løs-
ning, og en naturlig konse-
kvens af firmaets flytning fra 
min privatadresse på Østre 
Hougvej er, at vi her på Kors-
holm Alle nyder godt af en 
optimal placering midt i Mid-
delfarts mest driftige udvik-
lingsområde«, fortæller inde-

CJ Truckservice ApS · Korsholm Alle 12B · 5500 Middelfart
Mobil 24 46 30 45 · christian@cj-truckservice.dk · www.cj-truckservice.dk

haver Christian Jensen. Vi er 
tæt på motorvejen, og mange 
mennesker har deres daglige 
gang i nabolaget. Det giver 
stor synlighed og optimale lo-
gistiske forhold, hvilket både 
kunder og medarbejdere er 
utroligt glade for.«

Alle typer trucks

»CJ Truckservice betjener et 
bredt udsnit af fynske  og jyske 
erhvervsvirksomheder – heri-
blandt ITW Middelfart. Vores 
primære aktivitetsområder er 
import, salg, reparation og 
servicering af nye og brugte 
trucks af alle typer – og dét 
hvad enten de kører på el, 
gas eller diesel. Netop nu er 
vores populæreste og mest 
efterspurgte produkter gas 
og dieseldrevne trucks. Et 

succesrigt og fremherskende 
brand på markedet er trucks 
af mærket MAXIMAL med 
en løftekapacitet fra 1-7 tons. 
En vigtig sideaktivitet er im-
port og salg af et bredt udvalg 
af entreprenørmaskiner, og 

endelig handler vi med lifte 
og WAREHOUSE maskiner 
af mærkerne NOBLELIFT. 
Både når det gælder import, 
salg og service satser vi på 
fortsat vækst. Kig ind og tjek 
vores store udvalg.«
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Vestfyns Totalentreprise 
udvider

Med overtagelsen af 
firmaet Glas & Fuge, 
hvis hidtidige inde-
haver Brian Hansen 
fortsætter i Vestfyns 
Totalentreprise som 
afdelingsleder,  
markerer virksom-
heden sig som en af 
Fyns førende, når det 
gælder bolig og  
erhvervsbyggeri

»Med Vestfyns Totalentre-
prises overtagelse af firmaet 
Glas & Fuge kan vi føje endnu 
en kompetence til vores far-
verige færdighedspalet, der 
i forvejen omfatter tømrer, 
murer, jord, kloak og betonar-
bejde«, fortæller direktør Car-
sten Engel.      

Mere service til Fyn og 
Trekantsområdet

»Glasafdelingen kommer hele 
det faglige kompas rundt«, be-
retter nyudnævnt afdelings-
leder Brian Hansen. »Vi løser 
opgaver, der spænder fra ud-
bedring af skader – f.eks. på 
termoruder – til udskiftning 
og montagearbejde med døre 
og vinduer. Vores vidtspæn-
dende tilbud på fugeområdet 
involverer både elastisk og 
plastisk baserede produkter 
og er målrettet såvel eksiste-
rende bygninger som nybyg. 
Dermed henvender vi os både 

Tværvejen 13 · 5580 Nørre Aaby
Tlf. 64 42 15 46 · vte@vte.dk · www.vte.dk

til privatkunder, erhvervsdri-
vende, andelsboligforeninger 
og diverse undervisningsin-
stitutioner – herunder folke-
skoler og gymnasier. Frem-
over satser vi på at kunne yde 
en udvidet service til hele Fyn 
og Trekantsområdet.« 

Fra myndighedsbehandling 
til levering

»Vestfyns Totalentreprise har 
rigtigt mange strenge at spil-
le på«, konstaterer direktør 
Carsten Engel med et smil. 
»Vi har alle de nødvendige 
håndværk til opførelse af en 
bygning samlet under et tag, 
og det er en populær kvalifi-
kation, der ofte er bud efter. 
AM Værktøj på Teknikvej i 
Odense S er et fremragende 
eksempel på firmaets arbejde. 
I forbindelse med erhvervs-
projekter af denne type i 3-5 
mio. kroners klassen er alle 
vores kompetancer i spil. Vi 
har snor i hele processen – fra 
myndighedsbehandling og 

projektering til det samlede 
byggeries praktiske udførelse 
og levering.«

Øget satsning på  
erhvervsbyggeri

»Vestfyns Totalentreprises 
spændvidde ligger i området 
fra 1-20 mio. kroners klassen. 
I Marts går vi i gang med et 
stort projekt i Odense Syd. 
Det er et stort garageanlæg til 
18 mio. kroner med tilhørende 
værksted og administration 
i alt 2100 m2 byggeri. I sam-
me geografiske område er vi 
netop lige gået i gang med 
projektering og opførelse af et 
stort højlager på 2275 m2, og 
her leverer vi alt fra skitser til 
nøglefærdigt projekt. I nogle 
tilfælde tilbyder vi også byg-
gegrunden.  
På boligområdet er vi i gang 
med et ejerboligprojekt i Skær-
bæk og Nørre Aaby bestående 
af henholdsvis 17 og 11 ejerbo-
liger i størrelsen fra 105 og op 

til 170 m2. Fordelingsmæssigt 
er vores overordnede målsæt-
ning for 2008, at balancen 
mellem erhvervs og boligbyg-
geri lander på 70/30«.

Vision & Mission

»Ledelse og medarbejdere i 
Vestfyns Totalentreprise har 
gennem det meste af 2007 haft 
travlt med virksomhedens Vi-
sion & Mission – et detaljeret 
handlings og værdigrundlag 
som netop er blevet implemen-
teret. Vision & Mission ope-
rerer med 4 kerneværdier – 
»medarbejdere, tillid, service 
og kvalitet ». For hver kerne-
værdi arrangerer vi en begi-
venhed for samtlige ansatte. 
Det overordnede tema for 
kerneværdien »medarbejdere« 
bliver teambuilding. Her kom-
mer ledelse og medarbejdere 
på et spændende kursus un-
der ledelse af en tidligere jæ-
gersoldat, og det forventer vi 
os meget af.« 

8 · ERHVERV FYN JANUAR 2008
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»Kunsten for kunstens skyld«
Galleri Korsbjerg 
holder til i et nedlagt 
møbelsnedkeri med 
en fantastisk udsigt 
over Lillebælt, så 
både de ydre og indre 
rammer, er på plads, 
på smukkeste vis.   
Siden starten i maj 
måned sidste år, har 
interessen været over-
vældende, fortæller 
Louise Rost som er en 
af initiativtagerne

Da Jørn Ladegaard og jeg 
startede havde vi en ide om, 
at vi skulle gå og »hygge« os 
og få malet en masse. Men 
alene på den første åbnings-
dag tiltrak  vi mere end 360 
mennesker fra nær og fjern.  
Egentlig bryder vi os ikke så 
meget om ordet galleri. Vi 
ser mere stedet som et ar-
bejdende værksted hvor folk 
kan komme ind og få en op-
levelse.  Vi har hurtigt fået 
ry for at være stedet som 
samler på gode oplevelser 
og vi har en god ånd blandt 
de arbejdende kunstnere.  
  
Grundideen er at kunstnere 
kan leje sig ind i vores galleri og 
desuden udstille deres værker.  
Vi opererer med tre løsninger:

1. Udstillere kan leje sig  
 ind for minimum 
 3000 pr. måned
2. 40% provision ved salg af  
 værker
3. En  kombination  af  de
 to første. 

Vi skifter løbende udstillin-
ger. Stort set hver måned, og 
gør et stort nummer ud af at 
de ophængte værker fremstår 
optimalt både for sig, men 
også i samspil med de øvrige.  
 
Et eksempel på en sjov og 
udfordrende bestillingsopgave, 
var at vi skulle dekorerer en 
2 meter høj radiator.  Vi la-

ver aftaler med virksomhe-
der, hvor vi kommer ud og 
ophænger kunst. Priserne 
starter omkring de 5000 pr. 
måned og vi skifter bille-
derne ud hver måned. Vi har 
netop fået en opgave i Hørs-
holm nord for København som 
strækker sig over 12 uger.  

 
Andre aktiviteter er løben-
de gruppearrangementer for 
kunst foreninger, firmaer, pen-
sion ister og højskoler. En 
søndag stor vi med en gruppe 
på hele 65 højskoleelever.   
 
Familier som gerne vil have 
mulighed for i ro og mag at gå og 

Galleri Korsbjerg · Munkegårdvej 37 · Røjle · 5500 Middelfart · Åben torsdag-søndag 11-17 . www.gallerikorsbjerg.dk

kikke, kan drikke en kop kaffe 
i vores cafe, og herefter parke-
re ungerne i sandkassen, mens 
far og mor kikker på kunst.  
 
Morgenkaffemødet
Det er lidt usædvanligt at se 
gallerier som har flere kunst-
nere tilknyttet, men netop det-
te giver en meget kreativ effekt 
og synergi. Vi har megen nyt-
tig sparring med hverandre.  
Morgenkaffemødet er stedet 
hvor alle større beslutninger 
bliver truffet i fællesskab.  
 
Rammeværksted
Ud over selve galleriet har vi 
også et rammeværksted som 
bestyres af Tommy som har 
en håndværksmæssig uddan-
nelse. Her kan kunstnere og 
andre brugere får lavet deres 
rammer. Det være almindeli-
ge trærammer, eller glasram-
mer til Akvareller og endelig 
tilbyder vi også paspetou ram-
mer. Vi lægger vægt på, kun 
at bruge de bedste materialer, 
ingen second hand og abso-
lut syrefrit. Foruden rammer 
har vi også et lille eksklusivt 
udvalg i forbrugsvarer, bl.a. 
en fransk mærke i Akrylma-
ling som vi er meget glade for. 
Værkstedet har åbent en dag 
om ugen.   
 
Ved valg af kunst, ynder 
vi ikke at gå til yderlighe-
der. Vores mål, er at det 
skal passe til alle som kø-
rer over Storebæltsbroen.  
95% af vore kunder har alle-
rede taget beslutningen, men 
kræver lige en afsluttende for-
klaring før de gør det endelige 
køb.  Vi anser det for vigtigt at 
kunderne får mulighed for at 
få værket med hjem på prøve 
i nogle dage. Det er trods alt 
mange penge og noget man 
skal kikke på og have glæde 
af i mange år.

Allerede nu har Galleri Kors-
bjerg belagt 60% for sæsonen 
2008. Og det er sket helt uden 
opsøgende arbejde, men ude-
lukkende ved at nogen ken-
der nogen.. så interesserede 
kunstnere som gerne vil ud-
stille skal være hurtigt ude.
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30 års erfaring i behandling 
af lidelser i muskler og led 
Kiropraktorhuset i 
Middelfart er specia-
lister i diagnosticering, 
behandling og fore-
byggelse af forstyr-
relser i kroppens led 
og muskler

Nedsat eller ukorrekt funkti-
on af specielt rygsøjle og bæk-
ken kan irritere led, muskler 
og nerver, som kontrollerer 
vores holdning og bevægelse. 
Irritation af kroppens led, 
muskler og nerver kan for-
årsages af mange ting - for 
eksempel traume, sports-
skader, mangel på motion, 
forløftninger, gentaget en-

sidigt arbejde, gigt, dår-
lig holdning eller stress. 
 
Vi er tre uddannede kiro-
praktorer og tre sekretærer 
her i huset, fortæller Niels 
Tindhof.  Vi bruger ultralyds-
undersøgelse til diagnostice-
ring af skader på muskler og 
sener og et moderne digitalt 
røntgenanlæg til diagnose 
af knoglevævet. Det giver os 
præcise diagnoser, så vi kan 
udføre en målrettet behand-
ling på f.eks hold i ryggen.  
 
Knæklyd
Der høres ofte et »knæk« 
når leddets to flader bliver 
adskilt. »Knækket« er et re-
sultat af, at der i forbindelse 
med trykændringen i led-

det sker et lille udslip af led-
væske, hvorved der frigøres 
små »gasbobler« inde i leddet. 
Mange patienter spørger om 
de kan få løse led af behandlin-
gen? Svaret dertil er Nej.  I øv-
rigt behandler kiropraktoren 
KUN de led som er fastlåste. 
 
Flere og flere virksomheder 
betaler for medarbejdernes 
behandlinger hos kiroprak-
toren. Dels er det godt givet 
ud, da det forebygger eller 
nedsætter sygefraværet – og 
dels er det fradragsberetti-
get for virksomheden – og 
skattefrit for medarbejderen. 
Et typisk behandlingsforløb 
er 6-8 behandlinger – men 
i øvrigt meget individuelt.   
 

Kiropraktorhuset · Elmegade 3 · 5500 Middelfart 
Tlf. 64 41 39 09 · www.middelfart-kiropraktor.dk

– løsninger til bedre kontormiljøer...

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

OXFORD, Lounge stol
Leveres i flere varianter og polstringer

Design: Arne Jacobsen

erhverv

KONTORMØBLER TIL ERHVERV & BOLIG
Bolighuset

LINDEGAARD POULSEN
Nyborgvej 264, Odense SØ · Tlf. 66 14 25 00 · www.plp-bolig.dk
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Værkstedsindretning

Bott har et af det bredeste pro-
gram af værkstedsindretning 
på danske marked fra enkel-
te filebænke til avancerede 
montagelinier. Et stort lager 
i Middelfart sikrer omgående 
leveringer af basisvarer og 
alle andre produkter fra det 
295 siders store katalog kan 
leveres på 14 dage. 

Bilindretning 

Bott er en af de store på de 
danske marked med et crash-
testet system, der kan mon-
teres i alle biltyper og til alle 
brancher. Lav vægt har høj 
prioritet, men samtidig er der 
ikke gået på kompromis med 
styrken. Materialerne er elo-
xeret aluminium og lakeret 
stål.

Bott monterer de TüV testede 
produkter efter nøje sikker-
hedsinstruktioner. 

Et meget stort tilbehørspro-
gram fuldender en funktionel 
indretning af servicebilen og 
en sådan indretning er meget 
hurtigt tjent ind på grund af 
større effektivitet.

Detaljer gør forskellen! 

Kvalitet er for os  
en totalløsning

Vi er nok lidt gammeldags si-
ger direktør Tom Krautwald.  
Heri skal forstås at vi satser 
på dyder som høj kvalitet og 
udstrakt grad af service.  Det 
er yderst vigtigt for os at have 
en god dialog med vore kun-
der, så vi på den måde sam-
men kan finde frem til lige 
netop det produkt de har brug 
for. Vores produktudvikling er 
kundens garanti for høj kvali-
tet og sikkerhed”

Bott Danmark A/S · Mandal Allé 2 · 5500 Middelfart · Telefon: 64 41 44 18 · www.bott.dk

SLS materialeskab med skuffer og hylder  

MT 41 – værkstedsvogn fra det store Bott program

Bott-Danmark Tom Krautwald A/S har i snart 30 år leveret værkstedsindretning og bilindretning  
til industri og håndværk i Danmark og i de senere år også til Sverige og Finland

Biler klar til aflevering fra  
Mandal Allé i Middelfart
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Lillebæltpolsteren  
kan det hele

 
“Jeg har 17 års erfaring i sadel-
magerfaget og kan trække på 
en bredspektret branchebag-
grund”, fortæller indehaver 
Linda Nielsen. ”Efter endt ud-
dannelse fra Skive Tekniske 
Skole og sadelmager Ib Ma-
thiesen i Nr. Åby har jeg bl.a. 
arbejdet for Farstrup Møbler, 
HOWE Europe og Fredericia 
Furniture. Da det altid har 
været min drøm at starte eget 
værksted, slog jeg straks til, 
da der i 2006 blev mulighed 
at opkøbe det samlede lager af 
stofprøver fra firmaet Holmen 
ApS. I september 2007 deltog 
jeg i Bolig & Fritidsmessen 
i Lillebæltshallen, og siden 
har forretningen kørt for fuld 
kraft.”

Alt fra møbler til både  
og campingvogne

”En stor aktivitet på privat-
kundemarkedet er møbler der 

trænger til nyt look via ombe-
trækning. I erhvervs- og insti-
tutionssammenhæng spænder 
emnerne fra kirkehynder og 
biografsæder til konferences-
tole og diverse specialmøbler. 
Et af mine store specialer 
er emner til biler og både – 
hynder, instrumentbrætter 
m.m. Kun fantasien sætter 
græn ser. Jeg arbejder med alt 
– fra lynlåse i læderbukser til 
stropper, trykknapper og kom-
plette møbelarrangementer.”

Enestående udbud  
af stofprøver

Lillebæltpolsteren har et ene-
stående udvalg af stofprøver 
fra anerkendte leverandører 
i ind og udland. ”Tyske Jab 
ANSTETZ og engelske Ross 
Fabrics, hvis produkter jeg 
kan tilbyde et bredt udvalg 
af, er med deres stilfulde 
og elegante udvalg absolut 

markedsførende. Jeg kommer 
gerne ud til kunderne og giver 
et uforpligtende tilbud. Kig 
ind på værkstedet eller ring 
og hør nærmere.”

Gl. Møllevej 16 
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 86 60

Mobil 61 65 72 70
Linda@lillebaeltpolsteren.dk
www.lillebaeltpolsteren.dk

Alt kan lade sig gøre, 
intet er umuligt. Det 
er det arbejdsmæssige 
udgangspunkt  
for Lillebæltpolsteren, 
der løser en bred vifte 
af opgaver for privat-
kunder, offentlige  
institutioner og  
virksomheder af  
enhver slags

Rolf Murer tredobler  
medarbejderstaben

 
Assensvej 131 · 5500 Middelfart · Tlf. 20 75 78 70
rolf@rolfmurer.dk · www. rolfmurer.dk

Indenfor det sidste år 
har Murermester Rolf 
Christensen kunnet 
udvide sin medar-
bejderstab med en 
murerarbejdsmand og 
en lærling, så firmaet 
i dag beskæftiger 3 
personer inklusive 
indehaveren selv

»Jeg startede i murerfaget 
i 1994 og blev selvstændig i 
2006, og det har jeg ikke et 
øjeblik fortrudt. Der er gang 
i byggebranchen, og vi har 
masser at lave”, konstaterer 
murermester Rolf Christen-
sen med et smil.« 

Kvalitet i arbejdet

Rolf Murers karakteristiske 
kassevogne er et velkendt 
indslag på hele Vestfyn samt i 
Trekantsområdet. »Vi er med 
i et velfungerende netværk af 
samarbejdspartnere og faste 
kunder, hvilket afspejler sig 
tydeligt i det faktum, at 80% 
af vores omsætning genereres 
i lokalområdet. Rolf Murer 
er medlem af Dansk Byggeri, 
hvis garantiordning skaber 

tryghed – både for håndvær-
kerne og deres kunder. Vi står 
for seriøsitet og gennemført 
kvalitet i arbejdet.« 

Stigende travlhed

Den nærmeste fremtid byder 
på mange nye opgaver. »Kun-
dekontakt, rådgivning og plan-
lægning er meget spændende 
områder at beskæftige sig 

med, og jeg nyder at være med ude 
i marken, hvor tingene sker. Som 
murermester har jeg styr på hele 
processen fra tilbudsgivning over 
selve arbejdets udførelse til den 
endelige levering. For at kunne nå 
det hele, har jeg i takt med den sti-
gende travlhed i firmaet planer om 
på sigt at udvide medarbejdersta-
ben med endnu en murersvend.«      
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Autohuset Skjoldgaard A/S 

“Til at stå i spidsen for den 
øgede satsning på erhvervs-
markedet har vi ansat Dennis 
Nymark, som fra afdelingen i 
Middelfart vil varetage det op-
søgende salg på Nordvestfyn og 
i Trekantsområdet” sammen 
med Carsten Sørensen i Fre-
dericia afdelingen, fortæller 
direktør Karsten Nielsen. 

FORD, TOYOTA og MAZDA

”Afdelingerne i Middelfart 
og Fredericia har stor succes 
med salget af FORD, og de 
populære modeller MONDEO, 
S-MAX og TRANSIT er alle 
kåret som Årets Bil 2007. 
FORD er speciel stærk på va-
revognsmarkedet, og vores er-
hvervskunder kan her vælge 

Damgårdvej 5 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 11 89 · middelfart@skjoldgaard.dk · www.skjoldgaard.dk
Karsten Nielsen  · Mobil: 21 42 08 62 · kn@skjoldgaard.dk

Åbningstider Salgsafdelingen · Hverdage 9.00-17.00 · Søndage 13.00-16.00

mellem en række fordelagtige 
leasingordninger. Fra afdelin-
gen i Middelfart formidler vi 
salg af TOYOTA, som står 
meget stærkt, når det gælder 
mindre modeller som YARIS 
og AYGO. Som noget helt nyt 
sælger vi pr. 1. januar 2008 
MAZDA fra afdelingen i Fred-
ericia under ledelse af Søren 
Rasmussen. MAZDA 2 er 
Årets Bil 2007, og en ny MAZ-
DA 6 er lige på trapperne.”

Miljøcertificering 
ISO14001

”I Autohuset Skjoldgaard A/S 
tror vi på at miljøbevidsthed 
er vejen frem. Derfor er vi hele 
tiden på forkant m.h.t. at im-
ødekomme fremtidens krav. 

Vores miljøcertificering 14001 
forventes godkendt i februar 
2008, og det er vi utroligt 
glade for og stolte over.” 

Den succesrige automobilforretning oplever netop nu en kraftig vækst på erhvervsmarkedet

DIN KØREGLÆDE ER VORES MÆRKESAG
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AUTORISERET KLOAKMESTER

Jord & Beton
Belægning

Anlægsarbejde

Ulrik Vinbech
Odensevej 38 · 5591 Gelsted

Tlf. 24 81 10 78
enggaards@mail.dk

K.V. Markussen

International transport
Fragtbiler
Sættevogne
Tankbiler
Kranbiler

Fynsvej 54 · Postbox 31
5500 Middelfart
Telefon 64 41 29 99
post@kvmarkussen.dk

Fragtbiler daglig
til og fra Sjælland

Ung murer med succes

Morten Johansen startede sit 
eget firma i 2006 og siden den-
gang er det gået hurtigt med 
at få kunder i butikken.
»Jeg har tre ansatte i dag, så 
vi er to murer og to arbejds-
mænd, og vi har arbejde nok 
til alle mand,« fortæller han.
Han er blandt andet i gang 
med at bygge et fuldmuret 
hus på strandvejen i Middel-
fart. Her står firmaet også for 
alt arbejdet inde i huset med 
klinker på gulve samt fliser i 
køkken og bad. 
”Det er sjovt med sådan et 
stort projekt, hvor vi er med 
helt fra bunden og til huset 
står indflytningsklar,” siger 
Morten Johansen.

Med sten og mørtel

Ombygninger samt alle for-

MJ Murer ApS
Morten Johansen · Brovejen 34 · 5500 Middelfart 

Tlf. 24945098 · m.jo@stofanet.dk

Renovering, et nyt hus, fliser på badeværelset eller klinker i stuen  
– i Morten Johansens murerfirma kan de klare det hele

mer for flise- og tag arbejder 
er også opgaver de tilbyder at 
lave i murerfirmaet.
»Jeg tager meget gerne ud 
og kikker på det kunden vil 
have lavet, og så giver jeg et 
godt tilbud« fortæller Morten 
Johansen. 
Vandskuring af huse er også 
en del af deres arbejdsom-
råde.
Kunderne er både privat per-
soner, virksomheder og offent-
lige institutioner.
»Jeg tager alle typer opgaver, 
store som små, og vi gør alt for 
at overholde de aftaler vi laver 
med kunderne. De skal være 
tilfredse med vores arbejde 
– det er jo den bedste reklame 
vi kan få,« slutter han.

T.P. Mini Enterprise
tpservice@profibermail.dk

Plæneservice
Flisebelægning
Anlægning af haver
Udlejning af maskiner 
med fører m.m.

31 77 74 02
Koesmosevej 74
5500 Middelfart



Har jeres firma et Alcatel 

   eller Ericsson telefonanlæg?  

Henvend jer ti l  ProKOM og få en uforpligtende snak  

om drif t ,  service og fremtidsønsker.  Alle henvendelser  

deltager i  lodtrækningen om et f lot f ladskærms T V!  

kun en enkelt central. Vi ved nemlig, at 
firmaer har forskellige behov, og at de 
behov kan forandre sig med tiden. Der-
for vil vi gerne fungere som sparrings-
partner for vores kunder og dermed 
give en løbende rådgivning.”, fortæller  
Morten Hammershøy. 

Man kan derfor også lave en serviceaf-
tale med ProKOM. De sørger så løbende 
for, udover at sikre selve driften, at opti-
mere og tilpasse telefonsystemet så det 
konstant matcher de behov, der er på 
arbejdspladsen. Hos ProKOM kan man 
få hjælp dag og nat, idet de har vagtser-
vice til deres kunder. 

Hosted telefoni er også et af de mange 
tilbud, man som kunde hos ProKOM,  
kan få gavn af.

På salgssiden har deres opgraderinger 
af ældre Alcatel telefoncentraler været 
en stor succes. Mange virksomheder 
har nemlig indset det fornuftige i at frem-
tidssikre deres telefoni, ved at skifte til 
nyere og mere tidssvarende systemer.

Virksomheder som Ecco og Fredericia 
kommune står bl.a. på kundelisten hos 
ProKOM. I 2007 blev ProKOM udnævnt 
til Gazelle-virksomhed af Børsen. ”Gazel-
ler er betegnelsen for Danmarks hurtigst 
voksende virksomheder, og vi er naturlig-
vis stolte over at tilhøre den lille elite”, 
siger Morten Hammershøy.

ProKOM tilbyder salg og service af tele- 
og dataløsninger til erhvervslivet og den  
offentlige sektor. Hovedkontoret ligger  
i Odense med filialer i Vejle, Århus og 
København. ”Et af vores specialer er  
Voice over IP (VoIP) telefoniløsninger,  
men vi tilbyder også meget andet inden- 
for traditionel tele- og datakommuni- 
kation”, fortæller Morten Hammershøy,  
der er salgschef i ProKOM.

ProKOM startede i august 2002 med 
tre medarbejdere og har i dag 12 fagfolk 
ansat, som alle har mange års erfaring i 
telekommunikationsbranchen. ”Med den 
ekspertise vi har, kan vi tilbyde en skræd-
dersyet løsning til alle vores kunder. Hvad 
enten det gælder virksomheder med et 
større telefonnetværk placeret på flere 
forskellige lokationer eller mindre med 

Har jere
   eller E
Henvend jer
om drif t ,  se
deltager i  lo

e mange
ProKOM, 

g

t På salgssiden har deres opgraderinger 

KDL-40D3500

Kontakt Morten Hammershøy: 

Agerhatten 5
5220 Odense SØ

Telefon direkte: +45 63100261

Mobil: +45 20451230

E-mail: moh@prokom.dk

www.prokom.dk
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Sæt kulør på erhvervslivet

Montana er signalværdi til 
din virksomhed. Både funk-
tion og design løfter det al-
mindelige kontormiljø til nye 
højder. Både indretningsmu-
ligheder og farvekombinatio-
ner kan skabe netop det’ sig-
nal man ønsker at sende som 
virksomhed. Oplev de farve-
strålende MONTANA-mulig-
heder i erhvervsafdelingen 
hos Bolighuset Lindegaard 
Poulsen i Odense.
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Middelfart Erhvervscenter       
– vi styrker potentialet

Et område i vækst

I Middelfart går det fortsat rigtig godt. De seneste par år har 
båret præg af den ene rekord efter den anden. Det har været kå-
ringer som gazellevirksomheder, DI’s initiativpris og Danmarks 
bedste arbejdsplads. Også iværksætteriet er inde i en periode 
med vækst og mange nye etableringer. Den høje aktivitet på 
erhvervsområdet gør, at Middelfart Erhvervscenter igangsæt-
ter mange aktiviteter såsom ledernetværk, iværksætterkurser, 
mentorordninger, forretningsudviklingsprojekter m.v.

Hans Bangsvej 40 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 40 60
kontakt@middelfart-erhverv.dk · www.middelfart-erhverv.dk

På Middelfart Erhvervscenter er fokus:

Iværksætteri:

Overvejer du at starte egen virksomhed eller købe bestående, så 
kontakt os. Vi har erfarne etableringsvejledere, der gratis står 
til rådighed for råd og vejledning.

Erhvervsservice:

Vi fungerer som sparringspartnere for medlemsvirksomheder-
ne, igangsætter udviklingsprojekter, og kan koble dig sammen 
med vores netværk af andre professionelle rådgivere.

Erhvervsudvikling:

På Middelfart Erhvervscenter prioriterer vi regionale og lokale 
aktiviteter højt indenfor erhvervsudvikling og deltager aktivt i 
tværgående samarbejder i region Syddanmark.

Jespers Autoværksted startede 
for 6 år siden og udvider igen
Der er for nyligt ansat 
3 mand, Keld Wyke, 
Jan Hyttel og René 
Indal. Teamet består 
nu af 5 mekaniker og 
1 lærling

Keld Wyke er uddannet kø-
leteknikker og står bl.a. for 
fejlfinding og servicering af 
aircondition anlæg.
Jan har stor erfaring i alle 
bilmærker og speciale i VW 
og Audi. Rene har 12 års er-
faring i reparation og service-
ring af alle bilmærker.
Imran er uddannet ved Ford 
og har også været ved Citro-
en, speciale fejlfinding af el og 
motorstyring.
Jesper selv er også uddannet 
ved Ford og har også været 
ved BMW.
Et andet special område er 
fejlfinding og udmåling med 
Bosch Diagnose tester..
På Jespers autoværksted ud-
føres service og reparationer 
på person og varevogne af alle 
mærker
Af nye tiltag er Jespers auto-
værksted begyndt at sælge 

Værksted Tlf. 64 41 00 18
Udlejning Tlf. 64 41 00 56

www.jespers-autovaerksted.dk

special batterier til Amerika-
ner biler (www.us-batterier.dk) 
Salg af biler og udlejning af 
mindre varevogne.
Salg af dæk og fælge.

Fra venstre Rene, Keld, Jesper, Imran, Jan og på gulvet Mike

Jan Hyttel
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Sparekassens nye 
domicil, der ventes at 
stå indflytningsklart i 
september 2009,  
sætter med høj  
arkitektonisk kvalitet 
prikken over i’et på 
byudviklingen langs 
havnen 

»Opførelsen af vores nye domi-
cil på havnefronten er i fuld 
gang«, fortæller afdelingsdi-
rektør Claus Hansen. »I Mid-
delfart Sparekasses kommen-
de hovedsæde, der er designet 
af arkitektfirmaet 3XN, får 
både kunder og medarbejdere 
optimale fysiske forhold. Den 
smukke bygning sætter med 
høj arkitektonisk kvalitet 
prikken over i’et på den flotte 
byudvikling langs havnen.« 

Overgangsløsning  
i Havnegade

»Indtil vores nye domicil står 
færdigt omkring den 1. sep-
tember 2009, har vi etableret 
en overgangsløsning i den 
bygning, der tidligere husede 
forretningskæden Aldi i Hav-
negade. Her har vi efter en 
let ombygning skabt et vel-
fungerende og atmosfærefyldt 
finansielt miljø, som er blevet 

Middelfart Sparekasse 

vel modtaget af vores mange 
kunder.« 

Kundetilvækst og lokal 
forankring

»Trods en skærpet konkur-
rencesituation med flere fi-
nansielle spillere på banen 
kan vi glæde os over en støt 
stigende positiv nettotilgang 
af nye kunder, og det er der 
mange gode grunde til. Mid-
delfart Sparekasse er et mo-
derne pengeinstitut med en 
stærk lokal forankring i Tre-
kantsområdet. Når det gælder 
kundepleje befinder vi os i for-
reste geled m.h.t. gennem hele 
året at sponsorere en række 
meget forskellige lokale tiltag. 
I 2007 har det bl.a. omfattet 
Kok Amok arrangementer i 
forskellige børnehaver, serve-
ring af kagemænd til sangkor 
og udskænkning af smoothies 
i forskellige motionscentre. 
I december 2007 deltog 357 
forældre og børn i vores årlige 
jule-event.«   

Vi arbejder med  
hele kunden

»I Middelfart Sparekasse be-
tragter vi ikke vores kunder 
som lejlighedsvise brugere af 
enkeltstående finansielle ydel-
ser. Vi ser kunden som del i en 
større helhed og kan udover 
det rent økonomiske tilbyde 
en række funktioner tilpas-
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Middelfart Sparekasse
Algade 69

5500 Middelfart
Tlf. 64 22 22 22

www.midspar.dk

sætter prikken over i’et
set den enkelte kundes ønsker 
og behov. Via Forsikringssel-
skabet Fyn og Leasing Fyn 
kan vi arbejde med et nuan-
ceret billede af hele kunden. 
På den måde kan vi bibringe 
vores kunder en stor grad af 
tryghed og overblik over deres 
økonomi. Også når det gælder 
køb og salg af fast ejendom, 
har vi masser af gode tilbud 
til vores kunder. Middelfart 
Sparekasses ejendomsmæg-
lerkæde Et Godt Hjem har 6 
afdelinger fordelt i hele Tre-
kantsområdet.«

Kultur, idræt og  
foreningsliv

»Middelfart Sparekasse læg-
ger stor vægt på aktivt at 
støtte op om Trekantsom-
rådets udvikling på vigtige 
områder som kultur, idræt og 
foreningsliv – både på fritids- 
og eliteplan. I samarbejde 
med en række lokale forret-
ninger og firmaer bakker vi 
løbende op om byens dynami-
ske fodboldmiljø i MG & BK, 
håndbold i GV-Ejby/Middel-
fart og Volleyball  Middelfart. 
Det lig ger os stærkt på sinde 
at fremme det lokale initia-
tiv, og herigennem medvirke 
i skabelsen af positive vækst 
og udviklingsbetingelser for 
de stjerner, der starter deres 
karriere i vores lokalområde. 
Også omkring enkeltstående 
begivenheder som Trekant-
områdets Matchrace Centers 

årlige kapsejlads, Rock Under 
Broen og Slotskoncerten i Kol-
ding er vi en aktiv medspil-
ler.«

Innovativ tænkning og 
kreativitet

»Mad House Denmark er 
Middelfart Sparekasses ud-
viklingscenter for ny viden 
og innovativ tænkning på er-
hvervsområdet. Det unikke 
center, der åbnedes i januar 
2007, er en ideel ramme om 
ideskabelse og virksomheds-
inkubation, og lige nu er der 
70%‘s belægning. Innovati-
onshuset bebos af en række 
meget forskellige virksom-
heder, der aktivitetsmæssigt 
spænder fra jura over coa-
ching og personaleledelse til 
konceptudvikling og uddan-
nelse. Sidstnævnte område re-
præsenteres af sparekassens 
eget uddannelseskoncept 180° 
academy. Verden er midt i en 
forandringspræget tid. I pagt 
hermed vendes de akademi-
studerendes vante verdensbil-
lede ofte på hovedet – bl.a. via 
intense billed- og lyd påvirk-
ninger designet til at stimu-
lere kreativiteten.«

Værdihierarkisk  
organisation

»I 2006 implementerede Mid-
delfart Sparekasse en ny or-
ganisationsform kaldet Værdi-

hierarkisk Organisering, som 
tager afsæt i de principper 
og værdier, vi har formuleret 
og efterlevet siden starten af 
90'erne. Fra 2006 har lederrol-
len i hver afdeling været ind-
delt i fire ansvarsmæssige sek-
tioner. Ansvarsområderne er 
vision, kunder, indtjening og 
medarbejdere. Den nye struk-
tur er så flad, som den kan bli-
ve og bygger på, at vores med-
arbejdere er selvledende.«

Europas bedste  
finansielle arbejdsplads 

»Hvert år kårer Great Place 
to Work® Institute Danmark 
og Berlingske Nyhedsmagasin 
Danmarks bedste arbejds-
pladser. De deltagende virk-
somheder vurderes ud fra 5 
kriterier: Troværdighed, re-
spekt, retfærdighed, stolthed 
og fællesskab. Siden 2002 
har Middelfart Sparekasse 
ligget i top 10. I 2005 blev vi 
kåret som Danmarks bedste 
arbejdsplads. Også i år kunne 
vi placere os blandt de aller-
bedste, idet vi i international 
sammenhæng modtog prisen 
som den bedste finansielle ar-
bejdsplads i Europa 2007.« 

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 nedsæt 
 tende om vore konkurrenter.
· Vær ærlig overfor dig selv,
 overfor dine kollegaer og  
 overfor kunderne.
· Du skal behandle dine kol 
 legaer, som du selv ønsker  
 at blive behandlet.
· Du er Sparekassen, også  
 når du ikke er på arbejde.
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MALERFIRMAET 
BIRKELUND

Ring og få 
et godt tilbud på

Tlf. 64 43 30 84

Odensevej 36
5591 Geldsted

malerfirmaetbirkelund@mail.dk

Malerfirmaet
 Birkelund

VESTFYNS
ARKITEKT & INGENIØR ApS

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

Gode trægulve 

Det er massive trægulve han leverer, og det kan være i alle for-
mer fra almindeligt plankegulv, sildeben, højkant, plankegulv 
med fuge eller stavbygget.

»Jeg lægger alle former for trægulv så det er kun fantasien, der 
sætter grænser,« siger Claus Myhlius. 

Gulv i Hong Kong

Han arbejder i hele Danmark, men skal om kort tid en tur til 
Hong Kong for at lave et gulv på 120m2 i rød eg, i en kontorbyg-
ning.

»Det viser jo bare, at de rå og naturlige materialer også er popu-
lære andre steder i verden. Det er en spændende opgave, næsten 
som en eksamen, for det er da en udfordring at få et job på den 
anden side af jorden,« siger Claus Myhlius.

M2 Gulve  · Fredenslundsvej 2 · 5500 Middelfart · Tlf. 25 37 28 00 · 63 41 00 88 · info@m2gulve.dk · www.m2gulve.dk 

Claus Myhlius har fod på træsorterne og han kan lægge lige det trægulv, du vil have

Han samarbejder med forskellige arkitekter og kan lide de ud-
fordringer han får, hvad enten der er tale om gulvbelægning i 
nye huse eller renovering i gamle bygninger.

»Jeg laver også tit opklodsning af gulve, trapper, sokkel og vin-
dueskarme, og forskalling til gulvvarme kan jeg også klare.«

Claus Myhlius får træet leveret fra Norparquet og han samar-
bejder med forskellige slibefirmaer, som står for at slibning og 
efterbehandling af gulvet når det er lagt.

Han har ti års erfaring som tømrer og gulvlægger, så han har 
den ekspertise der skal til for at lægge et godt trægulv.

Håndværkerhjemmet i Assens
GOD MAD, HYGGELIGE OMGIVELSER  

OG GLADE KUNDER

Adelgade 26 · 5610 Assens · Tlf. 21 62 58 17 
www.danhostelassens.dk · kontakt@asvan.dk



Flisegranitgaarden bliver 
til Butik Walther
Den 14. marts 2008 
flytter Flisegranit-
gaarden fra sin  
mangeårige adresse 
på Sjællandsvej 2 i 
Bogense til et  
nybygget domicil på 
Mandal Alle 17 i  
Middelfart. Samtidigt 
skifter den kendte 
nordfynske forretning 
navn til Butik Walther 

»Både Flisegranitgaardens og 
den kommende Butik Wal-
thers hovedfokus ligger inden-
for keramiske fliser, natur-
sten og granitbordplader. Her 
i Bogense har vi haft 100 m2 
at gøre godt med, og i det nye 
domicil får vi 500 m2 – alene 
til udstillingsbrug. Det mar-
kerer et tigerspring frem både 
med hensyn til pladsen og må-
den den udnyttes på«, fortæl-
ler Nell Walther, der sammen 
med sin mand Uffe ejer og dri-
ver forretningen. 

I det daglige deles ægteparret 
om opgaver som kundekontakt 
og administration. Uffe har 
specielt fokus på tilbudsgiv-
ning, opmåling og beregning 
ude hos kunderne, mens den 
fysiske bearbejdelse af mate-
rialerne – udskæring og til-
pasning – foregår på eksternt 
placerede værksteder. 

Sjælen flytter med

»I Middelfart vil vi få mulig-
hed for at præsentere vores 
store udbud af fliser i nye sam-
menhænge – både inden og 
udendørs. Vi glæder os meget 
til at tage hul på denne ny og 
epokegørende måde at frem-
vise vores imponerende flise-
kollektion på. Den nye Butik 
Walther skal ligesom Flise-
granitgaarden være en butik, 
hvor folk kan lide at komme. 
Hyggen og sjælen flytter med, 
og der skal være plads til vo-
res kunder – både de private 
og de professionelle.« 

Flisegranitgaarden  
Sjællandsvej 2 · 5400 Bogense

Tlf. 64 81 29 39 · Mobil 20 29 18 39 
uw@flisegranitgaarden.dk
www.flisegranitgaarden.dk

Øget fokus på service
»Flisegranitgaarden er kendt 
for god service, personlig kun-
debetjening og høj kvalitet, 
og det videreføres naturligvis 
alt sammen i Butik Walther. 
I takt med flytningen og det 
øgede behov, der er opstået, for 
at styrke forretningens fokus 
på netop disse kvaliteter er vi 
på udkig efter en kvalificeret 
butiksmedarbejder. Vedkom-
mendes primære funktion bli-
ver sammen med mig at tegne 
den spændende udadvendte 
side af Butik Walther i Mid-
delfart.«

Stor stilistisk  
spændvidde

»Butik Walther spænder vidt 
og satser på kvalitet. Vores 
fliseløsninger omfatter hele 
boligen – ikke bare køkken 
og bad. Brugen af fliser bin-
der boligens rum sammen og 
giver en harmonisk helhed. 
Vi er garanter for den helt 
rigtige rådgivning og de mest 
optimale løsninger. Uddan-
nelsesmæssigt og personligt 
har jeg de sidste mange år be-
skæftiget mig med kreativitet 
og indretning. Blandt mine 
specialer er grafisk design og 
blomsterbinding. Min store 
spændvidde er en fin ballast 
i denne branche, hvor folk ef-
terspørger alt lige fra blanke 
sorte fliser til mosaikker i ro-
mantisk bondestil.« 

Elektronisk præsentation 
og temaarrangementer

»Ved hjælp af et helt nyt 3D 
program vil vi i nærmeste 
fremtid kunne tilbyde at loade 
data om kundernes bolig ind i 
computeren og hermed skabe 
et hurtigt overblik over den 
visuelt mest optimale fliseløs-
ning. På sigt er det planen at 
afholde en række foredrag og 
temaarrangementer. I forhold 
til det professionelle segment 
vil de f.eks. kunne omhandle 
murerartikler til fastgørelse 
af fliser, mens det i privat-
kundesammenhæng mest vil 
dreje sig om nye trends og ten-
denser.«

ERHVERV FYN
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Varm service både  
sommer og vinter

En kold vinterdag er der man-
ge bud efter Allan Henriksen. 
Han er fuld i gang i brygger-
set, hvor et oliefyr tjekkes ved 
en privat kunde. 
»Jeg har meget at lave lige 
nu. Det er både service af 
oliefyr, og der er også mange, 
som gerne vil have installe-
ret en varmepumpe eller et 
Stokerfyr,« fortæller Allan 
Henriksen.

Salg og service 

Hos A.H. Oliefyrsservice kan 
man også købe både oliefyr, 
olietanke varmepumper, træ-
pillebrændeovne og træpillefyr. 

Allan Henriksen har certi-
fikat til alt arbejde indenfor 
olieservice og han står gerne 
for installering af det hele. 
Det samme gælder, hvis man 
vil have fjernet sit gamle olie-
fyr og olietanken.
»Jeg hjælper gerne kunderne 
med, at komme af med det 
hele og det er mange menne-
sker glade for, da de så slipper 
for en masse bøvl,« fortæller 
han.
Salg og service af forskellige 
typer varmepumper og Sto-
kerfyr kan han også klare. 
»Uanset hvilken af de varme-
kilder man har, så tilbyder 
jeg gerne årlige tjek. Det er 

A.H. Oliefyrsservice Kauslundevej 68 · 5500 Middelfart · Tlf. 40 40 16 72 · ah-oliefyr@bolig.dk · www ah-oliefyr.dk

mange kunder glade for, fordi 
de slipper for selv at huske på 
at få service af fyr eller var-
mepumpe – det klare jeg helt 
automatisk for dem,« fortæller 
Allan Henriksen.
Han arbejder for bl.a. Shell, 
Metax, Oles olie og DLG, og 
har kunder i Middelfart om-
rådet samt Vest- og Midtfyn. 
Det er både private husstande 
han servicerer, men Allan 
Henriksen har også flere virk-
somheder på kundelisten.
Han er altid frisk med gode 
råd og et godt tilbud, hvis man 
har brug for service eller over-
vejer at skifte varmekilde i sit 
hus eller i firmaet.

Allan Henriksen kender de fleste typer oliefyr, og klarer derfor alt fra service,  
installering eller afmontering af fyr og varmepumper

www.statoilgazelle.dk
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Have- og anlægsservice

Peter Isaksen Have og anlæg · Tlf. 23 32 89 70
isaksenmeister@gmail.com · www.pihave.dk

Nye maskiner gør det muligt for Peter Isaksen 
at klare endnu flere opgaver end tidligere. 
Træfældning, flishugning samt vedligehold og 
anlæg af haver er hans speciale

Flishuggeren står klar til de 
kunder, som skal have fældet 
træer og gerne vil slippe for al 
arbejdet med grene og kvas.
»Jeg har selv de maskiner, der 
skal til når kunder vil have 
fældet store træer og buske,« 
fortæller Peter Isaksen. 
I maskinrummet står motor-
save og en ny flishugger, rod-
fræsning kan han også klare.

Stor erfaring indenfor 
haveservice

Peter Isaksen har haft sit eget 
firma i et år og han har fået 
godt gang i forretningen. 
Han har 17 års erfaring fra 
tidligere job på en plantesko-
le, i skovbrug og i et træfæld-
ningsfirma.
»Jeg ved hvordan jeg skal fæl-
de træer, så alle sikkerheds-
mæssige forhold er i orden, 
siger han. »Og så har jeg stor 
erfaring indenfor alle typer 
havearbejde,« fortæller han.
Anlæg af haver helt fra bun-
den kan han også klare, da 

han har egen minigraver som 
bl.a. bruges til klargøring for 
beplantning og fliselægning.

Peter Isaksen er alene i sit 
firma, men han samarbejder 
med firmaet Lillebælt Have 
og Rengøring. 
»Det er godt at samarbejde 
med andre, når man er et lille 
firma,« fastslår han. »På den 
måde kan vi sammen tilbyde 
vores kunder alt fra rengø-
ring i huset eller på kontoret 
til anlæg og pasning af haven 
udenfor.«
Det er både private kunder, 
offentlige institutioner og er-
hvervsvirksomheder han ser-
vicerer. 

I sommerhalvåret tilbyder 
han bl.a. græsslåning, hæk-
klipning, ukrudtsbekæmpelse 
og anden vedligehold i haven. 
Om vinteren står han også 
gerne for snerydning og salt-
ning på fortov og vej.

www.fioniabank.dk

Vi kalder det Formueplanlægning

Et koncept, der sikrer formuende kunder en seriøs rådgivning, som  
tager hånd om alle forhold i formuesammensætningen. Når vi  
sammen udarbejder en langsigtet plan, får du den bedste løsning. 

Forvent, at Fionia Bank fokuserer på det, der er relevant for dig. 

Ring 65 20 47 70 og hør nærmere  
eller læs mere på www.fioniabank.dk

  Du har en formue 
          – skal vi lægge en plan?

Fionia Bank tilbyder et koncept til formuende kunder. Et team af formue- 
planlæggere placeret lokalt står klar til at rådgive formuende kunder på et 
højt kvalificeret niveau. Vi kalder det Formueplanlægning, fordi rådgivningen 
har fokus på hele din økonomiske situation.

Inge Lise Hummelgaard, 
Formueplanlægger
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Holmegaard Gartner  
og Haveanlæg
De kan klare alt inden-
for anlæg af haver, 
vedligehold af  
grønne områder og 
træfældning

Der er gang i både maskiner 
og håndarbejdet med lægge 
stenene til et nyt indgangs-
parti for en kunde. Henrik 
Holmegaard har tre anlægs-
gartnere ansat i sit firma og 
derfor kan han garantere, at 
kvaliteten i det arbejde de ud-
føre er i top. 
»Vores varemærke er kvalitet 
og vi gør også meget ud af at 
udføre arbejdet til tiden, og 
følger nøje de aftaler, der er 

lavet med vores kunder,« for-
tæller han

Gode hænder til både 
sten og grønne planter

Firmaet servicerer både er-
hvervskunder og private kun-
der. De tilbyder nemlig faste 
aftaler med kunderne om bl.a. 
vedligehold af haver og grøn-
ne områder.
»På den måde slipper f.eks. et 
firma for at købe maskiner til 
havearbejdet. Vi kommer med 
det hele og holder selv øje med, 
hvornår der skal gøres hvad,« 
fortæller Henrik Holmegaard. 
»Snerydning sørger vi også 
for, så kunden kan roligt reg-
ne med, at kunne gå tørskoet 
på arbejde«.

Anlæg af haver eller anlæg 
er firmaets kernekompetence. 
De står gerne for alt fra ud-
gravning over klargøring og 
opbygning af bund til f.eks. 
terrasse, indkørsel, indgangs-
parti o.l. 
»Vi er først færdige når den 
sidste sten er lagt, og når 
kunden er glad og tilfreds 
med resultatet – og det er de 
heldigvis,« fortæller Henrik 
Holmegaard. Han gør nemlig 
meget ud af at gøre tingene på 
den bedst mulige måde, i hans 
arbejde accepterer man ikke 
nødløsninger med f.eks. sta-
bilgrus under belægningen.
»Vi laver vores arbejde, så vi 
kan stå inde for det – så en-
kelt er det,« slutter han.

Holmegaard Gartner og Haveanlæg Henrik Holmegaard  · Brovej 16 · 5464 Brenderup
Tlf. 20 77 39 86 · h_holmegaard@mail.tele.dk  · www.holmegaardgartner.dk
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Hist hvor vejen slår en bugt

Kurér og budkørsel
Distribution
Aviskørsel
...

Ring på telefon
23 25 62 49

Mere information på www.ectransport.dk
eller erik@ectransport.dk

E.C. Transport
Nederballevej 5
Fjelsted
5463 Harndrup
Tlf. 64 88 26 26
Bil 23 25 62 49

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

Alt indenfor elastiske fuger

Middelfart Fugeforret-
ning er et gammelt 
familiefirma som blev 
startet af Finn Nielsen 
I 1980. I dag drives 
firmaet af sønnen 
Morten Nielsen som 
har mere end 12 års 
erfaring I branchen.

Vi har naturligvis en stor 
gammel kundekreds, men 
der er skam også kommet 
nye til. Hovedområderne 
er trægulve, skibsdæk, ba-
deværelser, svømmehal-
ler og naturligvis typehuse. 
Vi er også tilknyttet et type-
husfirma NCC-bolig.
Vores opgaver spænder vidt 
lige fra små til store opgaver.  
Vi har bl.a. haft nogle spe-
cialopgaver for Sandegraven 

Middelfart Fugeforretning · Banevænget 2  · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 42 25 · morten@finn-fuge.dk · www.finn-fuge.dk

I Vejle og Toubleronehusene I 
Strib.

Pris og kvalitet hænger 
sammen

Prisen er afgørende for mange, 
men det kan også blive for bil-
ligt. Først og fremmest stiller 
vi krav til de opgaver vi påta-
ger os.  På afgørende punkter 
adskiller vi os kvalitetsmæs-
sigt og det er på afslutninger 
af fuger, farvevalg og finish. 
 

Fugearbejde er meget sæson-
præget, så vores travleste må-
neder er fra marts til september.  

Ud over de traditionelle fu-
gematerialer, har vi som en 
af få, specialiseret os I de så-
kaldte Ekspantionsbånd også 
kaldet Enobånd.
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Unikt hotel og  
konferencecenter

God mad, flotte møde-
lokaler og fine værelse. 
På Comwell Hotel og 
Konferencecenter 
kan man byde gæster 
velkommen til alt fra 
firmafest, konference, 
dagsmøde, privat fest 
eller et ferieophold

Med udsigt til Lillebælt lig-
ger Comwell Hotel og Kon-
ferencecenter flot, men også 
praktisk tæt ved motorvejen 
specielt for de mange gæster 
fra Jylland og Sjælland.
»Vi har en unik beliggenhed, 
og det er også derfor mange 
firmaer vælger at afholde de-
res møder eller konference her 
midt i landet og tæt på van-
det,« fortæller Hoteldirektør 
Charlotte Riberholt.

Møder og konferencer

124 værelser og en stor kon-
ferencesal med plads til 400 
personer gør stedet attrak-
tivt for virksomheder, der 
skal holde møder eller kon-
ferencer med mange delta-
gere. 
Tre medarbejdere er blevet 
uddannet til såkaldte Meet-
ingDesigners. De hjælper og 
rådgiver firmaer, der vil af-

holde deres møder eller konfe-
rencer i huset. 
»Mange gæster er glade for 
at få den hjælpende hånd, fra 
vores MeetingDesigners, til 
at finpudse programmet for 
deres arrangement eller få in-
spiration til pauser, gåture el-
ler anden form for alternative 
tilbud, der kan være under en 
konference,« fortæller Hotel-
direktøren.

Farmors ide

Charlotte Riberholt har stor 
erfaring indenfor drift af ho-
tel og konferencecenter. Hun 
startede karrieren på Comwell 
hotel i Kolding, takket være 
hendes farmor, fortæller hun.
 »Min farmor havde set, at der 
var et job i receptionen og hun 
mente, at det lige ville være 
noget for mig,« griner Char-
lotte Riberholt. Det var det! 
For i takt med at hun fik mere 
erfaring steg hun i graderne 
og hun er nu på 10. år direktør 
for Comwell i Middelfart. 

Engageret personale

Der er 47 ansatte på Comwell, 
og her løfter man opgaverne i 
flok. Medarbejderne er engage-
rede i deres arbejde og der er 
en god holdånd, selvom de ar-
bejder i forskellige afdelinger.
»Det er en stor fornøjelse at 
arbejde sammen med medar-

bejderne her i huset. Hvis vi 
f.eks. har kunder med speciel-
le ønsker, så tager vi det alle 
som en udfordring at indfri 
dem,« fortæller Charlotte Ri-
berholt stolt. 
Tilfredsheden med arbejds-
forholdene ser ud til at være 
gengældt for flere medarbej-
dere har i 2007 fejret 10 års 
jubilæum.

Private fester og temaer

Det er også på Comwell Mid-
delfart, at man kan holde sine 
private fester. Mange års er-
faring med fester gør Comwell 
Middelfarts medarbejdere til 

Comwell Middelfart · Karensmindevej 3 · 5500 Middelfart · Tlf 63 41 81 00 · hotel.middelfart@comwell.com · www.comwell.dk

det perfekte team, hvis festen 
skal ligge i sikre hænder.
Der er året igennem også man-
ge forskellige tilbud til både 
store og små gæster. Det spæn-
der vidt fra  wellness-weekend 
for kvinder, børneklub om som-
meren for de ferierende famili-
er og et årligt tilbagevendende 
arrangement er en jagtmid-
dag med foredrag, vildt menu 
og vinsmagning.
»Vi forsøger at have noget for 
enhver, og så giver vi altid et 
godt tilbud til vores gæster, 
hvad enten det er private ar-
rangementer eller firmaer,« 
slutter Charlotte Riberholt.
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TVIS HOLDER… 
fast i kvaliteten 

Totalløsninger, hvor vi tilby-
der kunden alt lige fra køkken 
og hvidevarer til belysning og 
el-installationer er vores ab-
solutte force her i Middelfart. 
Derfor åbner en ny Tvis bu-
tik på Nyvang sidst på året 
lige ved siden af Punkt1.  
 
Tvis er en af pionererne i 
danske køkkener, og har ud-
viklet og produceret topkva-
litetskøkkener siden 1952. 
Tvis køkkener er baseret på 
kompromisløs kvalitet, på det 
trendy moderne køkken, det 
klassiske køkken og det ro-
mantiske køkken.

Fladskærm i Køkkenlågen

Mændene indtager i stigende 
omfang køkkenet, og derfor 
vil de også være medbestem-
mende i valget af nyt køkken 
og indretningen af det.  Og 
de lægger som bekendt stor 
vægt på smarte maskiner 

og elektroniske faciliteter.  
Den ultimative gadget i 2008 
kommer fra TVIS og er en su-
pertynd fladskærm, der inte-
greres i køkkenlågen, så man 
kan følge fodboldkampen og 
tv-nyhederne under madlav-
ningen.
Den supertynde 17” flad-
skærm kan ikke alene vise 
digitalt tv, men også bruges 
som pc-skærm, så man kan 
tjekke e-mails og surfe rundt 
efter spændende opskrifter, 
mens man gør klar til mad-
lavningen. Kom ind til Tvis 
Middelfart og se fremtidens 
fladskærm til køkkenet.

Fra forespørgsel  
til færdigt køkken

Information om vores pro-
dukt og vores service er vig-
tigt. Derfor besøges kunden 
oftest for en opmåling af 
køkkenet, badet eller garde-
roben af en konsulent hvor vi 

Tvis køkkener og Punkt1 hvidevarer, begge i Middelfart komplimenterer hinanden i køkkener og hvidevarer på 
bedste vis. Derfor har vi indgået et tæt samarbejde fortæller Lennart Larsen fra Tvis og Jørgen Jensen fra Punkt1 

giver gode råd og vejledning.  
Herefter udfærdiger vi teg-
ninger som vi sammen gen-
nemgår, før det slutteligt 
godkendes af kunden, in-
den bestillingen foretages. 
Skulle man ønske sit nye 
køkken monteret som en del 

af en total pakke, er dette 
også muligt – totalløsninger! 

Vi glæder os til at kunne byde 
regionens køkkendrømmere 
velkommen hos Tvis køkke-
ner og Punkt1 hvidevarer i 
Middelfart.

På gensyn 
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17’’ indbygget 
bredformats-tv
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Murerfirma i fremdrift

Murermester 
Jan Kristoffersen

Odensevej 165
5500 Middelfart
Tlf 64 41 88 83

Mobil 21 21 23 95
j.kristoffersen@yahoo.dk

»Som murermester henven-
der jeg mig primært til pri-
vatkundemarkedet, og jeg er 
glad for at kunne konstatere, 
at det stigende kendskab til 
mit firma i udpræget grad er 
genereret via mund-til-øre-
metoden«, fortæller indehaver 
Jan Kristoffersen. »Firmaet 
grundlagdes som et solofore-
tagende i 2006, og her i febru-
ar 2008 har jeg – foreløbig for 
en 3 måneders prøveperiode 
– ansat en lærling.« 

Badeværelser,  
tilbygninger og garager

»Rent fagligt spænder mine 
kompetencer fra klassisk mu-
rerhåndværk til rene montage-
opgaver. De primære specialer 
er badeværelser, tilbygninger 
og garager. Jeg opererer med 
konkurrencedygtige priser og 

Murermester Jan Kristoffersen startede som selvstændig i 2006. Firmaet, der  
drives som et soloforetagende og ikke bruger de store summer på markedsføring har alligevel 
kunnet registrere en kraftig vækst i antallet af privatkunder

leverer altid høj kvalitet – fra 
tilbudsgivningen over udførel-
sen til den endelige levering.« 
Murermester Jan Kristoffer-
sen samarbejder med en ræk-
ke lokale håndværkerkolleger 
fra VVS og tømrerbrancherne 
– heriblandt Nytofte og Fjeld-
sted VVS samt Fynbo Byg ved 
Peter Jørgensen. 

Alsvej 17 
5500 Middelfart 

Tlf. 64 400 408 
Fax 64 402 608

 www.lillebaeltsbilsyn.dk

10 års erfaring i
• Emballagerådgivning • Udvikling • Produktion

• Displays • Salgsemballage • Speciel emballage
• Bølgepap • Kartonnage • Plast  

Papsnedkeren v/ Michael Petersen, Tlf. nr.  28 91 64 66 
Fax nr. 66 13 42 90, www.papsnedkeren.dk

Klinisk dokumenteret på heste
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Alt hvad du tænder på

Aut. El-installatør

Flemming Bager
Åbent:Mandag-torsdagkl. 15-17

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

– VI HAR PÆREN I ORDEN

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

Vi tilbyder tømrer- og snedkerarbejde 
af højeste kvalitet.

Store og små opgaver udføres

Vores målsætning er at alle opgaver udføres 
til tiden og til den aftalte pris

 FISKERHUSET
 – et moderne fritidshus til de 4 årstider

Hollændervej 106 · 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 73 81 · Mobil 41 62 20 50

mail@fynbobyg.dk · www.fynbobyg.dk 

Vi gør din vej mere sikker, så køb dit asfalt lokalt
Edelsmindevej 1B · 5700 Svendborg

Mobil 20 14 06 70 · www.asfalt-fyn.dk

Forhandler af:

www.moduldata.dk 
email@moduldata.dk

64 83 10 66

IT-løsninger indenfor:

ModulData - din lokale IT-partner…
Farsbøllevej 22 · 5471 Søndersø
Tlf. 64 83 10 66 · Fax. 64 83 10 99

Kyocera Business 
Partner åbnes på Fyn

KOPI, PRINT & FAX

Ørbækvej 13-15 - 5700 Svendborg

Dansk Krukkeservice
Anlægsgartner · Krukkesalg

Tlf. 30 82 82 02
www.krukkeservice.dk
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Leasing – en genvej til 
B&O for erhverv og private

PRESTIGE: Bang & 
Olufsen, Middelfart 
kan præsentere design 
og kvalitet der er i 
verdensklasse, og 
hvor signalværdien er 
ubetalelig
Om virksomheden er stor eller 
lille. Om der kommer mange 
hver dag i receptionen, eller kon-
toret ligger fredfyldt i den anden 
ende af huset, så får man ikke 
noget, der er bedre og smukkere 
end elektronik fra B&O.
– Det er rigtigt, der er ikke 
noget discount over B&O. Op-
levelsen ved at bruge er næ-
sten lige så stor som glæden 
ved have B&O’s produkter 
omkring sig, siger Svend Aage 

Hansen, Bang & Olufsen i 
Middelfart, der er forhandler 
af de prestigefyldte produkter 
fra Struer og i de senere år 
har leveret mange anlæg til 
virksomheder og private på 
Fyn og i trekantområdet.
– Signalværdien er heller ikke 
uden betydning, siger Svend 
Aage Hansen. Hvad enten der 
er tale om en stor virksomhed 
med mange besøgende hver 
dag, eller vi taler om et min-
dre kontor i den fjerne ende af 
huset, så aftvinger blot synet 
af B&O’s produkter beun-
dring og respekt.

Leasing med fordele

Svend Aage Hansen oplyser, at 
man nu også kan lease B&O’s 
produkter. Der er udviklet et 
koncept – BEOLEASE – der 

gør det muligt for virksomhe-
der at finansiere Bang & Oluf-
sens produkter.
– Uanset hvilket stationært 
anlæg man ønsker, kan det 
nu leases, siger Svend Aage 
Hansen.  Fordelen er, at man 
ikke behøver at binde kapital 
eller stille banksikkerhed ved 
leasing. Omkostningerne for-

deles over længere tid. Det er 
fleksibelt, idet man kan fore-
tage ændringer i løbet af lea-
singperioden.
Svend Aage Hansen, Bang 
& Olufsen, Middelfart peger 
også på den nærliggende mu-
lighed, at man efter leasing-
periodens udløb kan erhverve 
produkter fordelagtigt.

www.bang-olufsen.com

Bang & Olufsen Strib
Vestergade 85 · 5500 Middelfart
Tlf. 6440 1120 · strib@beostores.com

Forkæl dine kunder
og kollegaer med

design og billedkvalitet
i verdensklasse

BeoVision 7-32 eller 7-40
Fra kr. 1.497.- ex. moms

Løbetid 36 måneder.

Kom til Strib og hør nærmere!

Bang & Olufsen Strib
Vestergade 85 · 5500 Middelfart
Tlf. 6440 1120 · strib@beostores.com www.bang-olufsen.com

BeoLease - designet til erhvervslivet
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Brug for et alternativ i
lønforhandlingerne?

…eller et supplement/alternativ til 
dine sundhedsordninger?

www.VitusCura.dk
PostTil@VitusCura.dk · Telefon 5189 4422

VITUS CURA er dit profesionelle terapeuthus, 
der rykker ud til dig,

  når trivsel er med øverst på agendaen

når du har fokus på at sikre 
  medarbejdernes trivsel og motivation 
  eller

når du som medarbejder har brug 
  for ny energi for at komme videre med 
  din karriere eller familie

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

Ekspreskørsel overalt i Europa

JP-Xpressen.dk

v/Karin Bøgh Rasmussen

Færgegårdsvej 3 · Strib · 5500 Middelfart
Tlf. 64 40 22 78 · Mobil 61 16 03 27

E-mail : mail@kbrprintogeb.dk

www.kbrprintogweb.dk

T. Hansens domicil  
i Middelfart

Industri- & Erhvervsbyggeri
Totalentreprenør

Østergade 34 · 5560 Årup
Tlf. 64 43 14 80 · Fax 64 43 33 81

Kontakt
Torben Molme · Tlf. 23 22 78 62

Bygmestervej 6
5854 Gislev

Tlf. 62 29 13 83

Husk 
vi henter og bringer uden beregning

Ombygning, tilbygning, 
reparation og 
vedligeholdelse

Vi gør Deres drøm 
til virkelighed

Nørregade 127 · 5592 Ejby
Tlf. 26 82 23 12
m.andersen@handy-manden.com
www.handy-manden.com

WWW.HANDY-
 MANDEN.COM

 Alt i: Smede-, Murer-, Tømrer- og Malerarbejde
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International fokus på mulig dansk kæmpesucces
På den 12. Verdenskon-
gres om slidgigt, OARSI 
blev en metaanalyse præ-
senteret, hvor konklusio-
nen var:
Hybenpulver er mere ef-
fektivt i behandlingen af 
slidgigt end paracetamol 
og glukosamin 

Slidgigt er den vestlige Ver-
dens mest almindelige led-
sygdom. Alene i Danmark 
anslås antallet af personer, 

der lider af sygdommen til at 
være 500.000¹.  Den alminde-
ligste behandling er parace-
tamol, glukosamin og antiin-
flammatoriske lægemidler.
Metaanalysen, der nu er ble-
vet præsenteret viser, at be-
handling med hybenpulver 
er mere effektivt end både 
paracetamol  og glukosamin, 
når det gælder nedsættelse af 
smerter ved slidgigt. Desuden 
er risikoen for bivirkninger 
stort set ikke til stede.

Behovet for alternativ smer-
telindring ved slidgigt er stort. 
Ifølge amerikanske undersø-
gelser søger ca. 50% af de syg-
domsramte efter en alternativ 
behandlingsform. Årsagen er 
angiveligt frygt for bivirknin-
ger og udebleven behandlings-
effekt af de traditionelle læge-
midler.
Derfor har en uafhængig 
forskergruppe² bestående af 
reumatologer, professorer og 
statistikere fra Danmark og 
USA, omhyggeligt kontrolle-
ret og sammenlignet de stu-
dier, der er offentliggjort på 
firmaet Hyben Vitals råvare 
i perioden fra 2002 til 2006. 
Resultatet er blevet en meta-
analyse, hvis bevis er så op-
sigtsvækkende, at analysen 
blev præsenteret, som et af 
hovedpunkterne på den 12. 
Verdenskongres om slidgigt 
(OARSI) fra den 6.- 9. dec. 
2007 i Ft. Lauderdale, Flo-
rida, USA. 
Hybenpulveret, der indgår i 
analysen, er forarbejdet ef-
ter en patenteret og standar-
diseret fremstillingsmetode, 
der bevarer hybens nærings-
stoffer og antiinflammato-
riske og smertelindrende 
egenskaber.
Forskergruppen – der er uaf-
hængig af de tidligere un-
dersøgelser – er fra Parker 
Instituttet, på Frederiksberg 
Hospital og som er finansieret 

af Oak Foundation, har i sin 
metaanalyse formuleret føl-
gende konklusion:
»Hybenpulveret giver en ty-
delig smertelindring og er 
klart anderledes end placebo 
(snydemedicin). I gennemsnit 
oplevede mere end dobbelt så 
mange i hybengruppen en ef-
fekt sammenlignet med place-
bogruppen.«
Når resultaterne af denne ana-
lyse sammenlignes med lig-
nende metaanalyser på parace-
tamol og glukosamin vurderes 
det, at hybenpulveret havde en 
større smertelindrende virk-
ning på slidgigt. Desuden var 
hyppigheden af bivirkninger 
klart mindre.
»Bevisværdien af en metaana-
lyse er langt større end hver 
af de enkelte tidligere under-
søgelser. Det skyldes, at vi 
tager udgangspunkt i en an-
erkendt metode, hvor vi kan 
sammenligne og kombinere 
resultaterne af de enkelte un-
dersøgelser. Undersøgelserne 
er relativt små, totalt indgik 
knap 300 patienter, men re-
sultaterne af dem er ensar-
tede, såkaldt homogene – og 
derfor troværdige. Udover at 
smerten blev mindre, blev ind-
tagelsen af anden gigtmedicin 
formindsket, hvilket vi be-
tragter som en mulig gevinst 
for folkesundheden«, udtaler 
forskeren der præsenterede 
disse opgørelser i USA – bio-
statistiker Robin Christensen 
fra Parker Instituttet.
Vi mener, at der er stor grund 
til at antage, at hyben kan 
komme til at blive et accep-
teret alternativ eller supple-
ment til en anden smertebe-
handling ved slidgigt – slutter 
Robin Christensen.

For yderligere information, så 
kontakt:  Direktør Torbjørn 
Hansen Hyben Vital, 5953 
Tranekær Tlf. 62 50 16 92 
www.hyben-vital.com
1 Kilde: www.gigtforeningen.dk
2 Biostatistiker Robin Christensen og Reuma-
tolog Henning Bliddal – Parker Instituttet 
ved Frederiksberg Hospital, samt Professor 
Arne Astrup fra Københavns Universitet og 
Professor Roy D. Altman fra University of 
California, USA.  

Har du/I lyst til at opleve verden under overfladen  
Jeg underviser i prøvedyk, scuba dive eller PADI Open Water Diver, og opefter til Divemaster. 

Jeg tilrettelægger desuden dykkerture – læs mere på www.naturogvragdyk.dk

Tlf. 6257 1962 · Mobil 2421 6008 · naturogvragdyk@paradis.dk

H d /I l t til t l d d

v/Johnnie Laursen
Vindebyvej 9
5900 Rudkøbing

D I T  Ø N S K E  ·  M I T  M Å L

Murermester Rolf Christensen · Tlf. 20 75 78 70
Assensvej 131 · 5500 Middelfart
rolf@rolfmurer.dk · www.rolfmurer.dk



Isoplus Fjernvarmeteknik A/S

Den 15. januar 2008 
var der afleverings-
forretning på det ny 
Isoplus-domicil, og 
den 18.-19. januar 
flyttede virksomheden 
ind. Byggeriet, der 
er forløbet helt efter 
planen, indfrier til 
fulde virksomhedens 
forventninger

»2006 var et gyldent år for Iso-
plus Fjernvarmeteknik A/S«, 
fortæller direktør Verner Ro-
sendal. »Her oplevede vi in-
tet mindre end en fordobling 
af vores omsætning, og hele 
vejen op gennem 2007 har vi 
formået at fastholde den mar-
kante fremgang og tilmed 
vokse yderligere.« 

Østrigsk geninvestering

»Isoplus Fjernvarmetekniks 
høje aktivitetsniveau med-
førte allerede for år tilbage et 
behov for øget fysisk råderum, 
og i dag står det klart, at vi 
valgte rigtigt, da vi i 2006 
fulgte vores beslutning fra 
2005 om at opføre et nyt domi-
cil op af en konkret projekte-
ring af det ny byggeri. På den 
baggrund er vi utroligt glade 
for og stolte over, at vores 
østrigsk ejede moderselskab 

Isoplus Fjernvarmeteknik A/S 
Korsholms Alle 20 · 5500 Middelfart 
Tlf. 64 41 61 09
iso@isoplus.dk · www.isoplus.dk

har valgt at geninvestere det 
overskud, vi har genereret, i 
nye danske arbejdspladser og 
faciliteter.«   

Reception i løbet  
af foråret

Isoplus Fjernvarmetekniks ny 
domicil indeholder salg, ad-
ministration samt produk-
tions- og lagerfaciliteter. Et 
nyt tiltag er en række spe-
cialindrettede undervisnings-
lokaler, hvor kunderne kan 
lære at montere og servicere 
de nyeste Isoplus produkter. I 
løbet af foråret slår virksom-
heden dørene op for en stor 
indvielsesreception, som man 
vil kunne læse nærmere om i 
dagspressen.    

Optimering af  
lagerforholdene

»Da vi er vokset så dramatisk, 
som vi er, har vi valgt at ud-
vide lageret, så det nu er sam-
let under et tag. Tidligere har 
vi benyttet ekstern lagerka-
pacitet spredt over det meste 
af Middelfart. Parallelt med 
ibrugtagningen af det ny do-
micil har vi implementeret et 
nyt lagerstyringssystem base-
ret på location numre, hvilket 
optimerer arbejdsgangene be-
tydeligt.« 

Ny EDB giver øget  
overblik

»Et andet nyt tiltag er et 
EDB–system, hvis implemen-

tering betyder scanning af 
alle varer – både ud og ind. 
Herved fremmes leveringssik-
kerheden, idet kunden er sik-
ker på at modtage de rigtige 
varer. Også kreditorfakturaer 
scannes ind i systemet, hvis 
automatiske kontrol og god-
kendelsesprocedurer vil spare 
os for en del arbejdsgange. 
Samtlige betalinger kommer 
til at foregå pr. automatik, og 
systemet er forberedt til elek-
tronisk fakturering. På sigt er 
det planen at koble EDB sy-
stemet sammen med et data-
basesystem (CRM), og denne 
sammenkobling åbner mu-
lighed for, at vi fremover vil 
kunne danne os et helt nøjag-
tigt overblik over den enkelte 
kundes ønsker og behov.«  

Vi starter helt fra scratch

»Flytningen betyder kort sagt, 
at Isoplus Fjernvarmeteknik 
står bedre rustet til at betjene 
kunderne. Serviceafdelingen 
har fået bedre værksteds-
forhold, og administrationens 
ar bejdsgange er optimeret. 
Gene relt sparer vi en masse 
papirgange, og det betyder fle-
re ressourcer til kundebetje-
ning. Efter 15 års succesfuld 
virksomhedsdrift har det nye 
domicil altså givet os en fan-
tastisk mulighed for at starte 
helt fra scratch i nye og opti-
malt indrettede rammer, og 
det glæder vi os rigtigt meget 
til…«
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Højtryksrensning på  
bestilling  

TBM Hus og Maskin 
Service er specialister 
i produktion,  
installation og  
servicering af mobile 
højtryksrensere  

»Vi bygger højtryksrensere 
fra 0-400 bar, hovedsage-
lig til professionelle brugere 
som omfatter bl.a. landbrug og 
Grafittifjernere som All Rem-

ove« fortæller Thorsten Blom-
strøm Marcussen som etable-
rede firmaet i 2006. Thorsten 
er oprindelig uddannet klejn-
smed og har 8 års erfaring 
indenfor maskin branchen.  
 
TMB Hus og maskinservice 
appellerer til en bred mål-
gruppe.  Vores højtryksrensere 
anvendes til løsning af mange 
forskelligartede opgaver – fra 
grafittirens over flisevask til 
våd-sandblæsning samt spu-
ling af tage og kloakker.  Kun 

fantasien sætter grænsen. 
Højtryksrensere har mange 
anvendelsesområder lige fra 
tagvaskning og facaderens til 
fjernelse af graffiti.  

Som noget nyt har vi bygget 
en mobil højtryksrenser som 
er monteret på en trailer, som 
kunden kan leje.  Det eneste 
som kræves at tilslutning til 
vand så er enheden klar til 
brug. Vi forhandler og ser-
vicerer også RENO højtryks-
renserne.
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TBM Hus og Maskin Service · Torupvej 4 · 5610 Assens 
Tlf. 64 45 12 42  · Mobil 29 63 10 30 · tbm@c.dk

Vi udfører afsætning i forb. med:
· Opførelse af enfamiliehuse
· Større byggerier, skoler, erhvervsbyggeri
· Vejanlæg og pladser
· Broer mv.

Vi udfører matrikulært arbejde i forb. med:
· Udstykning af byggegrunde og landbrug

· Arealoverførelser mellem ejendomme
· Skelændringer 
· Ejerlejlighedsopdeling
· Afmærkning og retablering af skel 
· Tinglysning af servitutter mv. 

Strandvej 83 · Svendborg · Tlf. 6222 3555 · lsp@schroll-andersen.dk

Vi udfører opmåling i forb. med :
· Byggeprojekter 
· Vejprojekter
· Ledningsregistrering
· Skolerenoveringsprojekter

· Ejendoms- og lejlighedsopmåling

· Vandløbsregistrering
· Volumenberegning af afgravninger 
og påfyldninger mv.

Finlandsvej 7 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 20 55 

silak@silak.dk · www.si-lak.dk

SI-LAK SVENDBORG
SI-LAK Svendborg A/S har specialiseret sig i 

lakering af alle former for metaldele til industrien

– pulverlakering
– glasblæsning af mindre emner
– små og store serier af emner i 

størrelser på op til 4 meter
– mange års erfaring med behandling af emner 
der kræver megen håndtering og behandling

– vi indfrier kundernes krav til 
forbehandling, finish m.m.
– høj grad af fleksibilitet

Svendborg Industrilakering lever til 
fulde op til tidens strenge miljøkrav
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Kullinggade 16 · 5700 Svendborg
Tlf.: 6221 0029 · dgv@galleri-dgv.dk
www.galleri-dgv.dk

K U N S T  I  V I R K S O M H E D E N

www.galleri-dgv.dk

Lillebælt Undervogns-
center er en miljøgod-
kendt  
virksomhed, der  
står for kvalitet  
og holdbarhed i  
arbejdet

”Kaj Bonde og jeg ejer i fæl-
lesskab Lillebælt Undervogns-
center, som vi pr. 1. oktober 
2006 overtog fra Taulov Au-
tolakering”, fortæller med-
indehaver Rene Petersen. ”I 
forbindelse med overtagelsen 
brugte vi en del ressourcer på 
at oparbejde et navn i lokal-
området 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 hen-
syn til kundernes beliggenhed 
kommer vi vidt omkring, smi-
ler Kaj Bonde. ”Hovedparten 
kommer fra Fyn og Trekants-
området, men også i Rød-
ding, Vejen, Vamdrup, Juels-
minde, Aarhus, Vendsyssel og 
i Københavnsområdet har vi 
kunder. Ja – sågar i Litauen. 
Vi har en 50/50 blanding af 
privat- og erhvervskunder, og 
til begge grupper har vi året 
rundt en række gode tilbud og 
fordelagtige priser på under-
vognsbehandling.” 

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 undervognsbehan-
dling – 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

Blikkenslageri
Ventilation
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