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Nickel · Forzinkning · Kemisk Nickel · Vibratorslibning · 
Blankforkromning · Vibratorpolering · Hårdkrom · Rundslibning

Nordic Overfladebehandling er nok 
Danmarks mest fleksible virksomhed 
indenfor overfladebehandling.

NOF har en lang række forskellige 
processer, som gør at kunden kun 
skal bruge sin tid på en leverandør. 
Dette gør at både logostik og 
leveringstider for kunden bliver nem. 
Ydermere sparer dette kunden for 
unødvendige fragtomkostninger, 
og ansvaret vil blive placeret ét sted.

Kontakt os for mere info.

www.nof.dk
Tlf. 64 49 15 21

Nordic Overfladebehandling · Galvanovænget 6 · 5591 Gelsted
Tlf. 64 49 15 21 · info@nof.dk · www.nof.dk

Nordic Overfladebehandling er blevet til efter en fusion  
mellem El-Zink og Gelsted Galvano Industri. Dette blev gennemført  
i år 2006, og tiden frem til nu, er blevet brugt på at optimere vores  
mange processer og dygtige personale. Vi kan i dag tilbyde korte  

leveringstider og god kvalitet til den rigtige pris.

N O R D I C
O V E R F L A D E
B E H A N D L I N G
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Middelfart Sparekasse

Efter sin vellykkede indflytning i det nye, flotte domicil på havnefronten i april 2010 har  
sparekassen taget hul på en række spændende udfordringer i en helt ny hverdag med alle  
afdelinger samlet under et tag

har vi overskud til at møde folk 
med god energi og et smil. At 
det gør en forskel, kan vi se på 
de mange nye kunder, der er 
kommet til i 2010. Mange af de 
nye kunder har henvendt sig 
på anbefaling fra eksisterende 
tilfredse kunder. I år er Mid-
delfart Sparekasse for syvende 
år i træk blevet kåret som en 
af Danmarks tre bedste ar-
bejdspladser. Great Place to 
Work Institute har foretaget 
kåringen på baggrund af en 
evaluering af medarbejdernes 
trivsel samt arbejdspladsens 
kultur og værdier. I år kom 
vi ind på en flot 3. plads. Mid-
delfart Sparekasse har del-
taget siden 2002 og er blevet 
kåret som Danmarks Bedste 
Arbejdsplads i 2005, 2008 og 
2009.”

Middelfart Sparekasses mar-
kante hvide domicil tegnet af 
3XN har på én gang placeret 
byen på det internationale 
arkitektoniske landkort og 
skabt et helt nyt lokalt sam-
lingspunkt. Bygningen med 
de 83 karakteristiske kviste 
huser et byrum med torv, café 
og butikker. Det hele er samlet 
under én stor tagflade, hvori 
der er skåret lysindtag med 
udsigt til Lillebælt fra alle 
hjørner af huset. Domicilet er 
tilpasset Middelfarts gamle 
købstadsmiljø og følger dettes 
dimensioner, skala, tagformer 
og gesimshøjder. Mod havnen 
viger formen og skaber en 
trekantet plads, og her er ho-
vedindgangen til husets indre 
torv placeret. Domicilet er til-
delt den prestigefyldte MIPIM 
/ Architectural Review Future 
Projects Award 2006 og IIDA 
Global Excellence Awards 
2010, Honorable Mention.

Ny sammentømret enhed

”Vores flytning og ibrugtag-
ning af det ny domicil er for-
løbet rigtigt flot”, fortæller af-

delingsdirektør Claus Hansen. 
”Jeg er glad for at kunne sige, 
at vi er landet på benene og nu 
er i fuld gang med at definere 
os selv som en ny og mere sam-
mentømret enhed end tidlige-
re, hvor en del af sparekassens 
funktioner var placeret tre for-
skellige steder i byen. Udover 
selve sparekassen huser det ny 
domicil vores samarbejdspart-
nere det tidligere Forsikring 
Fyn, der i dag hedder NEM 
Forsikring samt ejendoms-
mæglerkæden Et Godt Hjem, 
så alt i alt arbejder omkring 
100 mennesker her i huset.” 

Rutiner i opbrud

”Rent praktisk byder de nye 
fysiske rammer stadig på ind-
retningsmæssige udfordrin-
ger, og parallelt hermed be-
finder medarbejdernes rutiner 
sig midt i en opbrudstid med 
hensyn til at passe ind i en 
helt ny hverdag i et lige så nyt 
hus”, fortsætter Claus Han-
sen. ”Et konkret eksempel er 
vores Privat og Erhvervssek-
tioner, der nu er adskilt i to 
separate afdelinger, hvilket på 

én gang har optimeret spare-
kassens kundeservice og givet 
mere plads til de enkelte med-
arbejdere.” 

Supergode og  
engagerede 
medarbejdere

”Jeg holder meget af sparekas-
sens supergode og engagerede 
medarbejdere og den positive 
ånd, de har budt det nye hus 
og dets indbyggede krav om 
forandringer i hverdagen vel-
kommen med. Alle bidrager 
aktivt med personlige inputs 
med hensyn til at få hverdagen 
op at køre i de nye omgivelser. 
Det er absolut ingen tilfældig-
hed, at Middelfart Sparekasse 
år efter år klarer sig så godt, 
som den gør i Great Place to 
Work Institute’s konkurrence 
om at blive Danmarks bedste 
arbejdsplads.” 

Danmarks Bedste  
Arbejdsplads

”I Middelfart Sparekasse tror 
vi på, at kunderne mærker, at 
medarbejderne trives. Med po-
sitiv stemning og arbejdsglæde 

Middelfart Sparekasse · Havnegade 21 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 22 22 22 · www.midspar.dk



 5

xxx

 

xxx

12

13

MS Oplev 
oversigt 2011

Hold dig opdateret om 

arrangementerne  på  

midspar.dk/ms-oplev

Der tages forbehold for ændringer.

Få del i  
de mange 

oplevel ser

Når du er kunde i Middel-
fart Sparekasse, får du del 
i mange oplevelser. Vi giver 
noget af vores overskud som 
bidrag til livet i lokal området 
og giver dig rabat på en lang 
række arrangementer.

Læs mere om de enkelte 
 arrangementer på 
midspar.dk/ms-oplev og 
se, hvor du har fri adgang 
eller får rabat.
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Middelfart
6422 2222

Strib
6440 1750

Fredericia
7593 0800

Vejle
7583 6666

Kolding
7553 8900

Uldum
7567 9211

Ødsted
7586 4543

Hedensted
7674 1150

Vinding
7642 0730

Odense
8820 8460

Horsens
8820 8480 
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Kjærgaards EFTF. flytter, 
får nyt navn og fylder 60 år

onelle fagfolk er vi kundernes 
vigtigste sparringspartnere 
omkring dét at vælge de mest 
optimale løsninger indenfor 
stål, design, trapper og gelæn-
dere. Når det gælder arbejdets 
udførelse, samarbejder vi med 
en fast kreds af lokale tømrer- 
og murerfirmaer.”     

Tilbage til rødderne

”Smede & Maskinværkstedet, 
der beskæftiger fem smede og 
to lærlinge, har siden 1998 
haft til huse på Værkstedsvej 
5, men med et areal på kun 
350 kvadratmeter har vi i flere 
år kæmpet med manglen på 
plads”, afrunder Jens Kjær-
gaard. ”Derfor glæder vi os 
meget til februar, hvor vi kan 
byde kunder, samarbejdspart-
nere og forretningsforbindel-
ser velkommen på Værksteds-
vej 4. Her får vi rådighed over 
600 kvadratmeter - næsten 
en halv gang mere plads end i 
dag. Parallelt med flytningen 
den 1. februar 2011 introdu-
ceres vores ny firmanavn Jens 
Kjærgaards Smede og Maskin-
værksted, der markerer min 
tilbagevenden til familiens for-
retningsmæssige rødder.”    

Middelfart-virksom-
heden, der i 2011 
har 60 års firmajubi-
læum, flytter pr. 1. 
februar i nyt domicil 
på Værkstedsvej 4 
– ét husnummer fra 
de nuværende loka-
ler. Samtidig skifter 
firmaet navn til Jens 
Kjærgaards Smede & 
Maskinværksted

”Min far, der indvandrede 
hertil fra Thy, grundlagde den 
første udgave af firmaet un-
der navnet Peter Kjærgaards 
Smede & Maskinværksted i 
baggården til Grønnegade 8, 
da han d. 1. december 1951 
solgte sin Indian Scout mo-
torcykel og slog sig ned her 
i Middelfart,” beretter Jens 
Kjærgaard. ”Han var uddan-
net vogn- og beslagsmed, og 
firmaets arbejdsområde var 
væsentligt anderledes den-
gang end i dag. Opgaver som 
hesteskoning og svejsning af 
vandrør til gartnerier gene-
rerede stor aktivitet. I 1956 
udvidedes maskinværkstedet, 
og firmaet flyttede til større 
lokaler på Havnegade 6.” 

Én gang smed…

”Jeg er på det nærmeste fla-
sket op i min fars smedeværk-
sted”, smiler Jens Kjærgaard. 

”Fra barnsben af hjalp jeg til 
på værkstedet, tjente mine 
lommepenge og lærte at svejse 
som 10-årig. I skolen havde jeg 
let ved matematik og sprog, 
men pædagogikken dengang, 
sagde mig ikke ret meget. 
Som 16-årig faldt det mest 
naturligt for mig at gå i lære 
hos min far, og den beslutning 
har jeg ikke et øjeblik fortrudt. 
Peter Kjærgaard var en hård 
men retfærdig læremester, og 
han lærte mig håndværket 
helt fra bunden. I august 1983 
blev jeg udlært som hans sid-
ste lærling.” 

I 1985 gik min far på efterløn 
og solgte virksomheden, der så 

skiftede navn til Kjærgaards 
EFTF. ”Dengang var jeg ikke 
interesseret i at videreføre fir-
maet, men fra min fars død i 
1998 oplevede jeg en stigende 
interesse for at føre det tilbage 
i familiens eje”, fortæller Jens 
Kjærgaard. I juli 2006 købte 
jeg 51 % af firmaet, og to år 
efter overtog jeg resten. Fra 
2008 har min vigtigste opgave 
været at genetablere firmaets 
oprindelige værdiprofil – både 
på det faglige plan og i forhold 
til kunderne.”

Kvalitetshåndværk og 
gensidig tillid

”Jeg brænder for smedehånd-
værket og den kreative pro-
ces. Blandt de grundlæggende 
værdier og målsætninger i 
dagligdagen er omhyggeligt og 
veludført kvalitetshåndværk, 
god formsans og æstetik i ar-
bejdet. Det er vigtigt for mig, 
at firmaets lærlinge lærer 
håndværket fra bunden, og de 
sidste to af slagsen har begge 
opnået topkarakteren 12 ved 
afgangsprøven. Forholdet til 
kunderne er helt klart baseret 
på gensidig tillid, idet mange 
opgaver genereres via mund-
til-øre-metoden. Som professi-

Kjærgaard’s EFTF. Middelfart ApS · Værkstedsvej 5 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 08 82
smeden-middelfart@mail.tele.dk · www.smeden-middelfart.dk

GARANTI



Kulør og flotte flader

lærlinge. Fortsætter vi ikke 
med det, kommer faget til at 
mangle dem. Min plan er der-
for, at jeg tager en ny lærling 
ind hver 18. måned, slutter 
malermester Lars Pedersen.  

Næste år er det således 40 år 
siden, at malermester Frede 
Nørgård etablerede sig som 
ung malermester på Nordvest-
fyn. I dag fører den 36-årige 
malermester Lars Pedersen 
penslen og det gode humør 
videre i Frede Nørgårds ånd, 
da Lars Pedersens læremester 
døde som 63-årig for få år si-
den. Han kone, Marianne Nør-
gård, er fortsat med i firmaet 
som bogholder.

Faglig dygtighed

- Malermester Frede Nørgård 
lagde altid vægt på stor faglig 
dygtighed. Jeg har derfor over-
taget en masse goodwill og et 
stort netværk af trofaste kun-
der og samarbejdspartnere 
blandt håndværksmestre, for-
tæller Lars Pedersen til Må-
nedsmagasinet Erhverv Fyn.
Malermester Frede Nørgård 
ApS udfører alle former for ma-
lerarbejde hos erhvervskunder 
og private. Kvalitet til konkur-
rencedygtig pris, overholdelse 
af aftaler, betingelser og leve-

ringstid har i alle år været del 
af firmaets gode renomé.

Alle opgaver

Blandt stikordene over firma-
ets arbejdsområder er facader, 
vinduer, trapper, væv- og ta-
petarbejde, forsikringsskader, 
renovering, ejendomme og lej-
ligheder.
- Vi laver blandt andet meget 
for kommunen, boligforenin-
ger, menighedsråd, erhverv 
og private. I oktober sidste år 
blev vi også ramt af finanskri-
sen, og jeg har været nødt til at 
sige farvel til flere svende. For 
øjeblikket har jeg derfor kun 
fire svende og tre lærlinge. 
Svendene er fantastisk dygtige 
og har alle været her i over 20 
år, fortsætter Lars Pedersen.
Med siden EM-guldet
Indehaveren kom i lære i fir-
maet 1. oktober 1992 i kølvan-
det på Danmarks EM-triumf i 
fodbold. Tre år efter blev han 
udlært malersvend og på nær 
et enkelt år - i tjeneste hos den 
nu pensionerede malermester 
og onkel Ib Stingelund - har 
Lars Pedersen været ansat 
hos Malermester Frede Nør-
gård ApS.
- Lige nu er der lidt stille, det 
er der typisk fra januar til 
marts. Derfor vil vi også gerne 
have mere fat i nybyggeriet, 
tilføjer Lars Pedersen.
Malermester Frede Nørgård 
ApS er normalt Nordvestfyns 
største malerfirma. I de gode 
år før finanskrisen satte ind, 
havde firmaet omkring 20 an-
satte.  

Vigtige lærlinge

Firmaet har i alle år gjort 
meget ud af at tage lærlinge 

ind. Indehaver Lars Pedersens 
holdning er, at lærlingene er 
en stor del af fagets fremtid. 
Som medlem af arbejdsgiver-
foreningen Dansk Byggeri 
sidder han også i bestyrelsen 
i foreningens malersektion. 
En plads Frede Nørgård også 
havde.
- Firmaet har snart udlært 24 

Malermester Frede 
Nørgård ApS har 
siden 1. september 
1972 leveret flot og 
holdbart malerarbejde 
hos utallige faste 
kunder.

Malermester Frede Nørgård ApS  
odensevej 173 · 5500 Middelfart 

Telefon 64 41 26 29
fredenoergaard@tiscali.dk
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Det vestfynske firma, 
der løser et stigende 
antal opgaver over 
hele Trekantsområdet, 
udfører alle former 
for rengøring. Kun-
dekredsen spænder 
fra privatkunder over 
virksomheder til of-
fentlige institutioner 

”Siden firmastarten i 2002 
er omfanget af vores akti-
viteter vokset støt”, fortæl-
ler indehaver Trille Larsen. 
”Udover hårdt arbejde og en 
dygtig medarbejderstab skyl-
des den positive udvikling 
først og fremmest, at tilfredse 
kunder anbefaler os til fami-
liemedlemmer, venner, be-
kendte og kolleger. Det er vi 
meget stolte af, da mund-til-
øre-metoden jo er den bedste 
form for reklame, man kan 
tænke sig. Den 10. maj 2010 
tiltrådte kontorassistent Bir-
the Rasmussen, og tilsynsfø-
rende Gitte Grarup besøger 
vores mange privatkunder og 
får tingene til at glide i den 
travle hverdag. Den 1. novem-
ber 2010 indledte vi et tæt 
samarbejde med Vinduespud-
seren v. Kurt Kristiansen, 

som kommer med det samme, 
når vi ringer. Vi er supergla-
de for samarbejdet med Kurt, 
der har stor erfaring i faget 
og leverer et topprofessionelt 
stykke arbejde.”      

Et vidtspændende  
arbejdsfelt

”Her og nu er erhvervsrengø-
ring i kraftig vækst, og det vil 
der være øget fokus på i 2011. 
Her løser TT Clean alle slags 
rengøringsopgaver for en bred 
vifte af kunder. Typemæssigt 
spænder vores vidtspændende 
arbejdsfelt fra administrati-
onsafsnit til lager og butikslo-
kaler. Vi løser også en anselig 
mængde opgaver for Middel-
fart, Fredericia og Kolding 
kommuner. Her medvirker 
TT Clean i Frit valg-ordnin-
gen, der giver modtagere af 

kommunal hjemmehjælp frit 
valg med hensyn til, om de-
res rengøring skal udføres af 
kommunale hjemmehjælpere 
eller private leverandører.  
Udover selve rengøringen er 
vi med til at give de ældre 
tryghed i hverdagen, da det 
altid er de samme medarbej-
dere som bærer ID-kort samt 
logo T-shirt, der besøger dem 
i deres hjem. Blandt de øvrige 
aktiviteter i kommunalt regi 
er specialrengøring af leje-
mål, der har været beboet af 
misbrugere. Foråret venter 
lige om hjørnet. Til og med 
den 1. maj kan vi tilbyde vo-
res kunder at gå den lyse tid 
i møde med en gratis vindues-
polering, der leveres i forbin-
delse med mindst tre timers 
rengøring. Ring og hør nær-
mere.”

TT clean

TT clean · Lollandsvej 11D · 5500 Middelfart
Tlf. 40 53 57 77 · www.ttclean.dk · trille@ttclean.dk

Virksomheden, der 
grundlagdes i 1987 af 
indehaver Axel Hansen, 
har 10 års erfaring med 
import, salg og service 
af Gianni Ferrari plæne-
klippere, hvis vidtspæn-
dende modelsortiment 
appellerer til en bred 
vifte af professionelle 
kunder

”ATCO DANMARK importerer, 
sælger, servicerer og reparerer 
hele Gianni Ferraris store sor-
timent af kvalitetsplæneklip-
pere”, fortæller indehaver Axel 
Hansen. ”Vi har eget værksted, 
og på forhandlersiden betjener 

vi os af et distributionsnet be-
stående af en halv snes forret-
ninger, der dækker det meste 
af landet. Jeg kører selv rundt i 
hele Danmark og demonstrerer 
ATCO DANMARKS spænden-
de produkter for en professionel 
kundekreds, der blandt andet 
omfatter anlægsgartnere og kir-
kegårde. Mange Gianni Ferrari 
modeller er multifunktionelle og 
kan efter behov udstyres med 
sneslynge, sneskraber, saltspre-
der, dozerblad og fejefaciliteter. 
ATCO DANMARK sætter kva-
litet og service i højsædet. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte firmaet for mere infor-
mation om Gianni Ferrari plæ-
neklippernes mange muligheder 
og faciliteter.”
   

ATco DANMARK ved Axel Hansen
Østerbyvej 23 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 40 30 18 

atco@atcodanmark.dk · www.atcodanmark.dk

Plæneklippere
med stort

tilbehørsprogram

GIANNI FERRARI PLÆNEKLIPPERE
Markedets absolut bedste opsamlermaskiner

gør det nemmere og sjovere at klippe græs

Vi står gerne til rådighed
 for yderligere oplysninger 
eller en demonstration

Østerbyvej 23 · Gamborg · 5500 Middelfart    
Tlf. 64 40 30 18                                           

atco@atcodanmark.dk · www.atcodanmark.dk

GTS PG

TURBOGRASS TURBO
1 - 2 - 4
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Frisk frokost på jobbet  
– let og lækkert

Kokken & Co’s lette frokostord-
ning er derfor ikke kun en post 
på udgiftssiden. Frokosten er 
en investering, der udtrykker 
virksomhedens reelle ønske om 
velfungerende og loyale medar-
bejdere, der trives til fordel for 
arbejdspladsens konkurrence-
kraft. 

Populær buffet

Kokken & Co byder på flere 
forskellige typer af frokost-
ordninger, men den mest suc-
cesfulde buffetform indeholder 
typisk flere forskellige slags 
frisk slagterpålæg, lune retter, 
salat og friskbagt brød. Hertil 
kommer mulighed for tilkøb 
af frugt, kildevand, ost, kage, 
sandwich og smørrebrød.
Ring til salgschef Henrik 
Juncher, Kokken & Co, og hør 
mere om de forskellige mulig-
heder.

Kokken & Co nyder godt af 45 
års erfaring og levering af mere 
end 1,2 mio. kuverter festmad 
årligt hos det anerkendte brand 
Kokken & Jomfruen. 
Kokken & Co’s fordelagtige fro-
kosttilbud støtter den vigtigste 
ressource på det danske ar-
bejdsmarked – medarbejderne. 

Gode aftaler, konstant 
udvikling

Det sker på basis af rigtig gode 
indkøbsaftaler hos kendte le-
verandører, lige som Kokken 
& Co’s kokke og frokosteks-
perter konstant udvikler nye 
opskrifter og menuer til glæde 
for kundernes præstationer og 
arbejdsmiljø.    
Henrik Nygaard, direktør hos 
Kokken & Jomfruen:
- Vi har brugt et par år til at 
udvikle konceptet og vores sor-
timent, og vi ser, at det rammer 
utrolig godt ude på virksomhe-

derne. Med gode indkøbsaftaler 
og friske råvarer får kunderne 
en rigtig lækker buffet til en 
attraktiv pris.  

Store fordele, små priser

Kokken & Co giver dermed 
mulighed for, at medarbejder-
ne hver dag, eller de dage det 
ønskes, får let, lækker og er-
næringsrigtig frokost fra blot 
38 kr. pr. person.
Kokken & Co’s sundhedsfrem-
mende frokostordning serverer 
flere appetitlige fordele:
Medarbejdernes humør, enga-
gement og overskud stiger, når 
de dagligt får lækker og ernæ-
ringsrigtig frokost. 
Samtidig styrkes immunfor-
svaret og arbejdsmiljøet for-
bedres, hvilket både nedsætter 
risikoen for livsstilssygdomme 
og giver et lavere sygefravær – 
til gavn for arbejdspladsernes 
bundlinje.

Kokken & co . Rolundvej 19 . 5260 odense S . Telefon 29 40 47 43 . www.kokkenogco.dk . kundeservice@kokkenogco.dk 
 

Kokken & Jomfruen gør det let  

og lækkert at servere frisk og 

ernæringsrigtig frokost for  

medarbejdere på arbejdspladser 

landet over – via deres 

underafdeling Kokken & co.

Salgschef Henrik Juncher
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Der hersker stor 
travlhed i det kendte 
Middelfart-firma, 
hvis medarbejder-
stab i løbet af 2010 
er vokset med ikke 
mindre end 25 %. I 
foråret påbegynder 
firmaet uddannelsen 
som sundhedsambas-
sadør i Middelfart 
Erhvervscenters regi
 
”Trap El og VVS er kommet 
godt ind i det nye år”, fortæller 
Jesper B. Sørensen, der sammen 
med Didde varetager driften af 
Trap El. ”Vi har meget travlt 
– både i el-afdelingen med 30 
ansatte og i vvs-afdelingen, der 
tæller 7 medarbejdere. Travl-
heden afspejles i det faktum, at 
den samlede medarbejderstab er 

vokset med cirka 25 % i løbet af 
2010. I løbet af foråret påbegyn-
der vi sammen med 24 andre 
virksomheder uddannelsen som 
sundhedsambassadør i Middel-
fart Erhvervscenters regi. Her 
vil vi blandt andet se nærmere 
på, hvordan arbejdsmiljøet kan 
optimeres gennem anvendelse 
af ny teknologi, regelmæssige 
sundhedstjek og gode kostvaner. 
I dagligdagen er det vigtigt for 
os at skabe et godt arbejdsmiljø 
for vores dygtige medarbejdere. 

Siden juni 2009 har vi haft til 
huse i de lyse og venlige lokaler 
her på Industrivej 3B. På sigt er 
det planen at udvide domicilet 
med en førstesal, der udover en 
stor kantine vil byde på en ræk-
ke mindre mødelokaler.”  

Alsidige sikringsløsninger

”Sikringsområdet, der spæn-
der fra forskellige former for 
adgangskontrol over et bredt 
udvalg af tyveri- og brandsik-
ring til en række videobaserede 

Trap El & VVS · Industrivej 3B · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 05 30 · info@trap-el.dk · flemming@trap-vvs.dk · www.trap-el-vvs.dk

Trap-El ApS og Trap-VVS ApS
overvågningsløsninger, genere-
rer netop nu stigende aktivitet. 
På dette specialområde service-
rer vi både privatkunder, offent-
lige institutioner og erhvervs-
drivende. En populær feature i 
detailhandelssammenhæng er 
tågesikring, der på effektiv vis 
gør det svært for en forretnings 
ubudne gæster at gennem-
føre deres forehavende. Vores 
alarmanlæg, der er af højeste 
kvalitet, er godkendt af bran-
cheorganisationen Forsikring 
& Pension. Udover salg af sik-
ringsløsninger har vi forhand-
ling af varmepumper, hårde 
hvidevarer og kvalitetslamper 
på programmet. Alle interesse-
rede er velkomne til at kontakte 
os for nærmere information.”

Rolf Murer – sans for detaljer
analysere dets øjeblikkelige 
tilstand. ”På den måde har vi 
frigjort ressourcer til realise-
ring af firmaets grundlæggen-
de kernekompetencer, som er 
godt håndværk og god service 
til kunderne. Kommunikation, 
kundeservice og rådgivning 
er spændende områder at be-
skæftige sig med, og jeg nyder 
at kunne være med ude i mar-
ken, hvor tingene sker. Det 
bliver også spændende at følge 
den generelle brancheudvik-
ling i 2011, men her i firmaet 
håber vi først og fremmest på 
bedre vejr,” slutter Rolf Chri-
stensen med et smil.  

Det kendte Middelfart-
firma, der beskæftiger 
syv medarbejdere 
inklusive murerme-
ster Rolf christensen, 
har haft travlt i 2010, 
og forude venter en 
større opgave med 
forventet start i januar 
2011 – om vejrguderne 
ellers vil

”Der er travlhed i firmaet, og 
det eneste, der indimellem kan 
holde vores aktivitetsniveau 
lidt nede her i vinterhalvåret 
og tvinge os til at sende folk 
hjem, er vejret,” fortæller Rolf 
Christensen. ”Efter den øko-
nomiske krise har markedet 
ændret sig på en sådan måde, 
at omsætningen er i top, mens 
fortjenesten i de enkelte led 

er knap så stor som tidligere. 
2010 har været et spændende 
og lærerigt år, hvor udviklin-
gen er gået i retning af flere 
faste kunder og et øget net-
værkssamarbejde med andre 
håndværkere omkring løsning 
af større opgaver. Her og nu af-
spejles de nye markedsforhold 
først og fremmest i den kends-
gerning, at 60 % af firmaets 
omsætning nu genereres af 

erhvervskunder, boligforenin-
ger og offentlige institutioner, 
mens privatkundekredsen teg-
ner sig for 40 %.” 

Kernekompetencer og 
bedre vejr

Som noget nyt har Rolf Murer 
har netop investeret i et ny-
udviklet edb-system, der har 
kapacitet til løbende at tjekke 
firmaets økonomiske puls og 

Murermester Rolf christensen · Industrivej 5 · 5500 Middelfart · Telefon 20 75 78 70 · www.rolfmurer.dk · rolf@rolfmurer.dk 
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Attraktiv gas- og vvs-ekspert

Elmester ApS  

 
 

deres sikringsudstyr som per-
sonlig ejendom og har dermed 
selv kontrol over, hvilke ser-
vices, de ønsker tilkoblet. El-
mester ApS er med til at gøre 
en forskel og yde en præventiv 
indsats, før skaden sker. Alle 
er velkomne til at kontakte fir-
maet for mere information.       

VVS-Tek er kvalitets- 
og prismæssig attrak-
tiv på service og vedli-
gehold til industriens 
store gaskedler – samt 
vand, varme, sanitet 
og badeværelser. 

B-autorisation til industriked-
ler, opvarmet med naturgas, 
samt stærke kompetencer på 
alt i vand, varme og sanitet gør 
VVS-TEK til den attraktive 
samarbejdspartner for firmaer 
og produktionsvirksomheder. 

Det vestfynske el-firma 
spænder fra klassiske 
installationsopgaver 
efter de nyeste ener-
ginormer til uafhængig 
rådgivning, klargøring 
af nye maskiner til 
drift, tjek af produkti-
onsflow og systema-
tiseret vedligehold af 
maskinparken  

Private får tilsvarende kvali-
tet og godt håndværk.

Stærkt alternativ

- Jeg åbnede VVS-TEK i juni 
2006, efter at jeg tidligere havde 
arbejdet som blandt andet over-
montør i en vvs-virksomhed i 
Middelfart. Jeg har B-autori-
sation til at arbejde med store 
industrikedler og har blandt 
andet passet de store gaskedler, 
da Walker stadig eksisterede i 
Middelfart. Derfor er VVS-TEK 
også et stærkt alternativ til de 
store – og dyrere – firmaer, der 
servicerer store gaskedler.
Sådan forklarer Flemming 
Nielsen, indehaver af VVS-
TEK, der har travlt med både 
erhvervs- og privatkunder som 
følge af den hårde vinter.

Varme med kvalitet

- Lige nu er der en del frost-
skader, herunder sprængte 
vandrør, delvis som følge af 
manglende isolering, lyder det 
videre.  

”Som selvstændig el-instal-
latør har jeg en utraditionel 
baggrund, idet jeg er uddan-
net maskinmester i A.P. Møl-
ler koncernen”, fortæller in-
dehaver Kim Henriksen. ”Jeg 
har arbejdet meget med ved-
ligehold i virksomhedsregi, er 
teknisk kreativ og har stor er-
faring med hensyn til at ana-
lysere og løse komplekse pro-
blemstillinger. Elmester ApS 
drives som et soloforetagende, 
og det giver sammenhæng i 
tingene. God kundepleje er 

Vinteren sætter fokus på vel-
fungerende varmeanlæg. Her 
består VVS-TEK’s kvalitets-
program blandt andet af sto-
ker-, gas- og oliekedler fra 
eksempelvis Woody og Skotte 
samt Gerninox og Baxi.

Landbruget

VVS-TEK leverer også alt i 
jordvarme og varmepumper 
samt tilslutning af fjernvarme 
og brugsvand. Installation af 
eksempelvis malke- og robot-
anlæg til landbrugets mælke-
producenter er andre opgaver, 
der løses med stor kompetence 
af VVS-TEK.
- Vi arbejdet konstant på at 
fremstå som en seriøs og kva-
litetsbevidst virksomhed, der 
udfører alle tænkelige opga-
ver indenfor faget. Vi har også 
mange års erfaring og kompe-
tence i levering og montering 
af badeværelser, naturligvis 
med kvalitetsarbejde til kon-
kurrencedygtig pris, tilføjer 
Flemming Nielsen. 

mit varemærke. Det er vig-
tigt at opretholde en løbende 
dialog med kunden hele vejen 
gennem et opgaveforløb. I El-
mester ApS er det mester selv, 
der tager telefonen, leverer 
rådgivningen, udfører opga-
ven og sender fakturaen. Jeg 
hører, hvad kunden siger, for-
står vedkommendes behov og 
leverer de aftalte services og 
løsninger til rette tid og pris.”

Fra stikkontakter til  
røgkanoner

Firmaets arbejdsfelt spænder 
fra grundinstallationer som 
stikkontakter og lamper i byg-
ninger til maskiner, pumper 
og ventilationsanlæg af en-
hver slags. Dertil kommer salg 
og installation af sikringsud-
styr – herunder videobaseret 
overvågning, adgangskontrol, 
dørtelefoner, tyverisikring, 
alarmer og røgkanoner. Top-
professionelle tyve kræver 
matchende modtræk, og dem 
er El- og Maskinmesteren leve-
ringsdygtig i. Kunderne køber 

VVS-TEK
Sildegravsbanken 9

5466 Asperup
Telefon 26 20 12 64

www.vvs-tek.dk
flemming@vvs-tek.dk

Stil krav til 
dit naturgas-
fyr!

Vi ejer ikke 
naturen.
Vi har den 
kun til låns 
af vores børn!

Elmester ApS 
ved Kim Henriksen
Lollandsvej 11A
5500 Middelfart
Tlf. 70 23 92 92
info@elmester.com
www.elmester.com
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Ristorante Italiano

                  Ristorante Italiano
som blomster på bordet og 
ekstra brød uden problemer. 
Det og meget mere får man 
på DolceVita. Vores faguddan-
nede og engagerede personale 
giver venlig og kvalificeret 
rådgivning – eksempelvis om 
den optimale kombination af 
mad og vin. Selve restauran-
ten rummer 90 personer i to 
planer, og derudover råder vi 
over av-udstyrede møde- og 
selskabslokaler med plads til 
120 personer. Alle er velkomne 
til at kontakte os vedrørende 
fester, sammenkomster og mø-
der af enhver art og størrelse. 
Besøg DolceVita og smag på det 
det søde liv.”      

Restauranten på Mid-
delfarts Kulturø, der 
åbnede i maj 2010, by-
der på italiensk kvali-
tetskøkken, høj service 
og suveræn beliggen-
hed, og det appellerer 
til en vidtspændende 
kreds af private gæster 
og virksomhedskunder 

”Siden åbningen for cirka et 
halvt år siden er vi kommet 
godt fra start. Som relativt ny-
etableret virksomhed er vi i fuld 

gang med den spændende opga-
ve, det er løbende at definere og 
udvikle vores profil i forhold til 
en stor og alsidig kundekreds”, 
fortæller indehaver Filippo An-
zalone. ”De smukke omgivelser 
med havnefront og marina dan-
ner en charmerende ramme om 
restauranten, der året rundt 
byder på en formidabel udsigt 
til himmel og hav. Også når det 
gælder kvaliteten af DolceVitas 
kulinariske frembringelser og 
restaurantens serviceniveau 
er der højt til loftet. Vi kommer 
hele det kulinariske spektrum 
rundt. Ved vores populære 
konceptarrangementer kan 
gæsterne blandt andet opleve, 

hvordan pasta bliver til – fra 
råvare til tallerken – og selv 
sammensætte fyld, sauce osv. 
Koncepterne udvikles hen ad 
vejen i takt med kundernes øn-
sker og behov.”

God service er med i  
totaloplevelsen

”God service kan sammenfat-
tende beskrives som noget, 
vores gæster kan lide at mod-
tage og ikke betaler ekstra 
for”, smiler Filippo Anzalone. 
”Vi betragter god service som 
en naturlig og helt uundværlig 
del af kundens totaloplevelse. 
God service starter med nogle 
tilsyneladende helt små ting 

DolceVita Ristorante Italiano · Kulturøen · Havnegade 8c · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 00 55
dolcevitaristorante@gmail.com · www.dolcevitaristorante.dk

..hvorfor gå på kompromis
 med din visuelle identitet...

Godt Nytår!!

Lillebælt skiltecenter
logotrend.dk  mobil 60606552

Facadeskiltning

Malede tekster

S

Skiltepyloner
LED lysskilte
Bilreklame
Bilindpakning
Logodesign
Glasmattering
Vægdekoration
Oldschool

Forgyldning
pecialopgaver

Ristorante Italiano
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Sikker opbevaring af 
stort og småt

måned. Boksene er fra godt 2 
til 15 kvadratmeter store, så 
der er lagerplads til næsten 
alle behov. Ønskes der yder-
ligere plads, kan ekstra rum 
naturligvis lejes.
Depotrummene er opvarmede, 
tørre og rene, nyopført i stål. 
Dermed behøver kunderne 
heller ikke at frygte fugt, lugt, 
skadedyr eller lignende, når de 
placerer effekter og varer i de 
dobbeltsikrede lokaler. 

Kør helt ind 

- Kunderne kan køre direkte 
ind til indendørs af- og pålæs-
ning. Dermed kommer de let 
ind til depotrummet, eventu-
elt via elevator. Og kunderne 
er velkomne, så tit de har lyst. 
Kontakt os på telefonnummer 
72 28 28 06 og hør mere om 
mulighederne - eller aftal tid 
til et besøg, tilføjer indehaver 
og direktør Kjeld Gjerlev.
Sikkerheden er høj med kraf-
tigt sikkerhedshegn, video-
overvågning, belysning, sik  ker-
heds kode til port og bygning, 
tyverialarm tilkoblet alarm-
central med vagter samt daglig 
kontrol. Hertil kommer at ad-
gangsveje, pladser og boksom-
råde er videoovervåget døgnet 
rundt.

Lejenbox.dk åbner 
porte og døre til sik-
ker overvåget opbeva-
ring af små og store 
ejendele, lagervarer 
samt eksempelvis 
både og camping-
vogne.

Når kærligheden kalder, og 
unge og ældre flytter sammen, 
opstår der typisk behov for sik-
ker opbevaring af overskyden-
de inventar på neutral grund 
– i kortere eller længere tid. 
Ønsket om ekstra plads mel-
der sig også, når iværksættere 
springer ud i nye udfordringer. 
Eller man skifter job og plud-

seligt har brug for mere lager-
plads til varerne. Eller…

Attraktiv mulighed

Lejenbox.dk står, uanset an-
ledningen, klar med et venligt 
»goddag og velkommen« til 
alle kunder og interesserede 
fra indehaver og direktør Kjeld 
Gjerlev.
Lejenbox.dk er således et af de 
nye attraktive servicetilbud i 
det østlige Middelfarts nye og 
driftige erhvervsområde om-
kring Mandal Allé. 
Her åbnede Kjeld Gjerlev i april 
2009 sit nye og meget fleksible 
tilbud om lageropbevaring til 
alle erhvervs- og privatkunder, 
der i kortere eller længere tid 
får brug for ekstra, sikker og 
tør plads.

- Når kunderne lejer et opbe-
varingsrum, får de samtidigt 
stillet en lånetrailer til rådig-
hed. De skal blot betale et de-
positum på 200 kr., fortæller 
Kjeld Gjerlev.

central adresse

Lejenbox.dk giver også sikker 
plads til parkering af større ef-
fekter, eksempelvis både, cam-
pingvogne eller trailere. Her 
tilbydes der nummerede par-
keringspladser ved Lejenbox.
dk’s nyopførte ejendom med 
attraktiv beliggenhed og til-
kørselsforhold ved Middelfart 
og motorvej E20’s afkørsel 58.
Alle kunder har fri adgang til 
deres depotrum på alle ugens 
dage fra kl. 6 til 22. Rummene 
koster fra 245 til 2.500 kr. pr. 

lejenbox.dk
Mandal Allé 9A · 5500 Middelfart
Telefon 72 28 28 06
www.lejenbox.dk · kg@gjerlev.as
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Revisor kvitter papir
og arkivere det igen. Nu tager 
det blot få sekunder. Dermed 
bliver der mere tid til værdifuld 
rådgivning og service af vores 
kunder, fortsætter Egon Debel.

Engagement

Lillebælt Revision lægger vægt 
på, at de kompetente medar-
bejdere konstant holdes opda-
terede på branchens udvikling, 
blandt andet via løbende ef-
teruddannelse og ved at holde 
edb- og regnskabssystemer i 
topform.
Det nye edb- og it-system lig-
ger i naturlig forlængelse af fir-
maets udvikling, der lige siden 
Egon Debel overtog Lillebælt 
Revision har været præget af 
en stor effektivisering gennem 
produktudvikling og forenk-
ling af arbejdsprocesserne.

Lillebælt Revision ApS 
er flyttet ind i nybyg-
geri med topmoderne 
edb og it-sikkerhed 
tæt ved Den nye Lille-
bæltsbro i Middelfart.

Revisor Egon Debel, indehaver 
af Lillebælt Revision, er sam-
men med sine medarbejdere 
kommet ind i det nye år på en 
ny firmaadresse ved Nyvang i 
Middelfart – tæt på blandt an-
dre McDonald’s og Jysk. Han 
overtog Lillebælt Revision 1. 
januar 2003. Foruden indeha-
veren er to revisorer og en kon-
torassistent ansat i firmaet, 
der udelukkende henvender sig 
til erhvervskunder.

optimale rammer

- Vi er flyttet fra Behrendtsvej, 
ligeledes Middelfart, fordi vi 
her på Nyvang 7 får optimal it-
sikkerhed med et professionelt 
og brandsikkert serverrum i 
kælderen. Det er nødvendigt, 

da vi i løbet af 2010 har fået di-
gitaliseret hele virksomheden. 
Vi har scannet alle kundepapi-
rer ind i systemet – og fremover 
betjener vi udelukkende vores 
kunder via pc, forklarer Egon 
Debel.
Lillebælt Revision er dermed 
på forkant med udviklingen i 
branchen, og de nye edb-faci-
liteter skaber mulighed for at 
betjene kunderne, uanset hvor 

medarbejderne opholder sig, og 
uanset hvor i landet kunden 
kommer fra. 

Hurtig sagsbehandling

- Vores nye arkiveringssystem 
betyder hurtigere og mere ef-
fektiv sagsbehandling. Tidli-
gere brugte en medarbejder 
måske et kvarter på at finde et 
stykke papir frem fra arkivet, 
scanne og maile det til kunden 

Lillebælt Revision
Nyvang 7 . 5500 Middelfart

Telefon 64 41 61 00 
ed@lillebaeltrevision.dk

Fantastisk mad til  
fornuftig pris 

gerne gæsternes personlige 
ønsker til menuen.

Noget for pengene

God dansk og hjemmelavet mad 
er sammen med værtsparrets 
personlige betjening en hjør-
nesten i Gelsted Kro & Hotels 
kvaliteter. Her får gæsterne 
også mere for pengene i forhold 
til områdets større hoteller.
Gelsted Kro & Hotel ligger cen-
tralt på Nordvestfyn, tæt på den 
fynske motorvej. Her har de 
lokale for længst fået øje på den 
afslappede og uformelle atmos-
fære. Mange benytter sig også 
af muligheden for, at de selv kan 
tage lækker dansk mad med 
hjem som alternativ til pizza og 
anden fastfood.

Show og underholdning

Amin Jensen, Carsten Bang, 
Tørfisk og Midt om Natten har 
tidligere sat gang i festen på 
kroen. 
Langfredag 22. april arrangeres 
der Dansktop-show for andet år 
i træk. Værtsparret håber, at 
det bliver lige så vellykket som 
sidste år, hvor gæsterne strøm-
mede til fra nær og fjern.

Den gode lokale kro med 
masser af personlig betjening, 
hjemmelavet dansk mad, hyg-
ge og atmosfære kombineres 
med lokalt hotel i Gelsted. Her 
har kokken Thomas Truels-
en siden 2003 kræset om 
gæsterne og serveret gæstfri-
hed og lækker mad. Fra 2008 
sammen med sin kone og med-
indehaver Gitte Truelsen.

Hele Middelfart

- Gelsted er naturligvis vores 
hjemmebane, men vi arbejder 
på, at borgere i og uden for hele 
Middelfart Kommune får øje 

på os som attraktiv mulighed. 
Vi lægger gerne plads til fami-
liefesten, forretningsmødet og 
kurserne – og leverer selsk-
absmad til festen hjemme hos 
vores kunder, forklarer kok 
Thomas Truelsen.

Gitte:

- Det personlige og menneske-
lige element spiller en stor 
rolle i ethvert godt arrange-
ment. Det fokuserer vi også 
på, eksempelvis når vi arrang-
erer barnedåb, konfirmation, 
fødselsdag og bryllup. Derfor 
opfylder vi selvfølgeligt også 

Gelsted Kro & Hotel · Søndergade 1 · 5591 Gelsted · Telefon 64 49 10 68 · www.gelstedkro.dk · hotel@gelstedkro.dk

Gelsted Kro & Hotel åbner dørene til en ny  
spændende sæson med værtsparret Gitte og  
Thomas Truelsen. Blandt årets højdepunkter  
er Dansktop-show 22. april.
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Lastet med stærk  
kundeservice

Fødevarer 
Torben og Marianne Jensen, inde-
havere af Balslev Vognmandsfor-
retning, har siden 2003 opbygget 
en alsidig og fleksibel virksomhed, 
der løser transportopgaver af vidt 
forskellig karakter over hele Dan-
mark.

- Fire til fem lastbiler kører med 
fødevarer, primært i Jylland og 
på Fyn. Vi fokuserer meget på at 
servicere kunderne på den bedste 
måde. Det betyder, at vi overholder 
vores aftaler og tager det ansvar, der 
skal til for at løse opgaverne bedst 
muligt, fortæller Torben Jensen til 
Månedsmagasinet Erhverv Fyn.

Gylle, slam og spildevand

I forår og forsommer transporterer 
Balslev Vognmandsforretning også 

gylle ud for landmændene til buffer-
tank i marken. Vognmandsforret-
ningen udlejer samtidigt en 75.000 
liter stor buffertank med læssekran 
til opbevaring af gylle. Som noget 
nyt tilbydes nedfældning og udlæg-
ning af gylle på marken. 
Gyllekørslen suppleres også med 

kørsel af slam og spildevand, der 
udføres med to Volvo FH trækkere. 
Tankkapaciteten er 34.000 liter pr. 
træk, der hver har en laste- og af-
læssetid på blot tre til fire minut-
ter.  

Gardin- og tiptrailere

Fire lastbiler med tilhørende gard-
intrailere, lift, bagdøre og eventuelt 
medfølgende truck, giver også mu-
lighed for at flytte gods af næsten 
enhver slags. 
Firmaets forvogn og tiptrailer i 
størrelsen fra 32 til 48 kubikmeter 
leverer supplerende transport og 
læsning af korn, sten og grus. 

Vognmandens entreprenørafdeling 
står klar til at udføre opgaver med 
bemandet rendegraver, blandt andet 
drænarbejde, udgravning og plane-
ring. Hertil kommer traktorkørsel, 
eventuelt med jordvogn. 
Afdelingen handler samtidigt med 
sten, grus, granit og flis, også til ha-
veejerne. Her leveres fra én kubik-
meter og opefter – desuden salg af 
piller til stokerfyr.  

Kurerkørsel

I den lettere afdeling udfører Balslev 
Vognmandsforretning kurerkørsel 
med en ny VW Crafter, der læsser 
op til tre Euro-paller og maksimalt 
1500 kg. 

Balslev Vognmandsforretning har 
igennem flere år været sponsor for 
lokale idrætsforeninger og arrange-
menter. Blandt modtagerne er Bal-
slev Festival og håndboldklubben 
GV Ejby. Det betyder blandt andet, 
at sidstnævnte har fået nye spiller-
dragter.

Balslev Vognmandsforretning
Mindevej 28 · Balslev
5592 Ejby
Telefon 64 42 28 27
Mobil 51 25 53 87
www.balslevvognmand.dk
marianne@balslevvognmand.dk

Balslev Vognmandsforretning løser mange forskellige  
transportopgaver over hele landet med topmoderne og  
miljøvenlige last- og varebiler.
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Spildevand og sundt miljø 
at Harndrup Renseanlæg 
nedlægges omkring 2012. Det 
giver driftsbesparelser, når 
spildevandet sendes videre til 
Brenderup.  
 - Forskning og udvikling spil-
ler også en stor rolle. Vi er ek-
sempelvis med i det strategi-
ske netværk om håndtering af 
regnvand i byer kaldet ”Vand 
i byer”. Et væsentligt element 
er udvikling af metoder, der 
nedsætter strømmen af regn-
vand til kloaknettet. Et andet 
eksempel er vores Kærby-
projekt. Miljøstyrelsen støtter 
her udvikling af et system, 
der renser overløbsvandet, når 
kloaksystemet løber over ved 
eksempelvis kraftige regnskyl, 
slutter direktør Allan Bruus.  
Middelfart Spildevand vil være 
en virksomhed, der er kendt 
for god service, troværdighed 
og langsigtede professionelle 
løsninger.

Middelfart Spildevand A/S 
åbner op for nytænkning og 
dynamik i samspil med kom-
munen, andre forsyningssel-
skaber, uddannelsesinstitutio-
ner, rådgivere og leverandører.
Stigende hensyn til sundhed 
og godt miljø sætter dagsorde-
nen hos Middelfart Spildevand 
A/S. Her arbejder 24 kolleger 
på, at virksomheden mere end 
matcher lovkravene på områ-
det som del af en grøn vækst-
kommune.

Nyt selskab, bedre  
muligheder

- Middelfart Spildevand A/S er 
stiftet i 2009 som følge af en 
ny vandsektorlov om håndte-
ring af vandforsyning og spil-
devand. Selskabsdannelsen 
giver langt bedre mulighed 
for at arbejde fleksibelt og dy-
namisk med opgaver og udfor-
dringer i samarbejde med an-

dre aktører, forklarer direktør 
Allan Bruus.
Middelfart Spildevands hidtil 
største projekt er renovering 
og klimatilpasning af Middel-
fart midtbys kloakker. Den af-
sluttes senere i år og betyder 
blandt andet, at spildevand fra 
Middelfarts økvarter ledes ad 
en ny rute til renseanlægget 
ved Strandvejen.
- Dermed afhjælper vi en del 
problemer med vand i folks 
kældre i Middelfarts midtby. 
Samtidigt aflastes miljøet i 
Lillebælt fra overløb langs 
havnen, fortsætter direktør 
Allan Bruus. 

Struktur og forskning 

Middelfart Spildevand råder i 
dag over syv renseanlæg. Sel-
skabet analyserer for øjeblik-
ket den fremtidige struktur 
for at sikre maksimal effekt 
og dynamik. Det er planlagt, 

Middelfart Spildevand A/S · Langelandsvej 22 B mf. · 5500 Middelfart
Telefon 88 88 48 55 · www.middelfartspildevand.dk · kontakt@middelfartspildevand.dk  

Vi udfører alt i tømrer- og snedkeropgaver. 
Tagrenovering og udskiftning af vinduer og 
døre. Montering af køkkener og alt andet 
traditionelt tømrerarbejde. 

Fjordhauge’s Tømrerforretning
Tornhøjvangen 11 · 5591 Gelsted
Telefon 64 49 11 27
mail@tommy-fjordhauge.dk 

Kvalitet
er ingen  
tilfældighed

Vognmand John KJeldsen
søndergade 57 · 5580 nørre aaby · fax 64 42 14 56 

John.KJeldsen@stofanet.dK · www.John-KJeldsen.dK

Verner KJeldsen & søn
Vi tilbyder 

· Udlejning af containere

· Kørsel med lukket lastbil og varevogn

· Kørsel med kranbil

· Kørsel med grabbil

· Affald fjernes

· Levering af muldjord, grus, sten flis 
og granitskærver

Vi leverer kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige 
priser, og sørger altid for at overholde  
aftalte betingelser og leveringstider.

Det er ligeledes vigtigt for os  
at minimere enhver anledning til reklamationer,  

samt at gennemføre en hurtig  
og effektiv udførelse af den givne opgave.

For at sikre fortsat eksistens og udvikling for 
vores fag, er det virksomhedens mål 

altid at levere et stykke arbejde, der indfrier 
kundens forventninger i henhold til aftalegrundlaget.

Ring til os for et uforpligtende tilbud!

Tlf. 40 20 14 90
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Fjordhauge & Lauridsen, arkitekt- og ingeniørfirma med 20 års 
erfaring i byggebranchen, løser små og store opgaver for erhvervs-
og privatkunder landet over.

Rammer om det gode liv

Solid respekt for stærkt 
håndværk

huse og kloakanlæg med mere. 
Lokalplaner, inklusive alle kort-
bilag og illustrationer, løses også 
af Fjordhauge & Lauridsen.

Udgangspunkt er tæt dialog 
og respekt for kundernes øn-
sker og idéer, når arkitekt- og 
ingeniørfirmaet Fjordhauge & 
Lauridsen samarbejder med 
erhvervs- og privatkunder. 
Genkendelse
- Vi lægger stor vægt på, at 
kunderne genkender deres 
egne idéer i de forslag, vi præ-
senterer. Kvalitet i alle proces-
ser er også førsteprioritet. Vi 
laver ikke discountarbejde, 
forklarer indehaver og ingeniør 
Peder Fjordhauge.
Arkitekt- og ingeniørfirmaet 
leverer således rådgivning og 
andre ydelser indenfor energi-, 
arkitekt- og ingeniørmæssige 

Rishøj & Andreasen 
A/S er på 40 år vok-
set til Nordvestfyns 
største murerfirma 
med solid respekt for 
kunderne – og fagets 
århundreder gamle 
traditioner.  

- Knap 30 dygtige og stabile 
medarbejdere, fokus på det 
gode håndværk og stor respekt 
for gamle håndværksmæssige 
traditioner er en del af grunden 
til, at vi fortsat er med i bygge-
branchen, forklarer murerme-
ster Peter Rishøj, indehaver af 

opgaver, også projektering, i 
tæt dialog med de enkelte byg-
herrer. 
Med på holdet er også arkitekt 
Henning Christensen, konstruk-
tør Tobias Kirketerp Eggersen 
samt konstruktør og byggeleder 
Finn Schouboe Olsen. Sammen 
udgør de en homogen og alsidig 
samarbejdspartner, der supple-
rer hinanden optimalt i arbejdet 
med nye projekter.

Kreativ dialog

- Udvikling af nyt erhvervsbyg-
geri, eksempelvis administra-
tion, produktion og lager. Eller 
ny indretning af boligen samt 
udvikling af carporte, tilbyg-
ninger eller boliger, eksempel-
vis lejligheder, række-, parcel-, 
lavenergi- og passivhuse samt 
patriciavillaer. Alle er det opga-
ver, der som udgangspunkt er 

murerfirmaet Rishøj & Andrea-
sen.

Godt samarbejde

Netop det samme gode mand-
skab i en årrække, medarbej-
dernes store berøringsflade og 
gode samarbejde med andre 
lokale håndværkere, arkitekter 
og byggesagkyndige i det nord-
vestfynske område gør, at Rishøj 
& Andreasen fortsat ser lyst på 
fremtiden – trods finanskrise og 
en hård vinter.
Rishøj & Andreasen udfører alt 
fra småreparationer, støbear-
bejde og badeværelser til nye 
huse samt store entrepriser og 
specialopgaver som renovering 
af kirker. 

Sikkert arbejde

- Som det er med den hårde vin-
ter, lige nu, kan vi ikke lave uden-
dørs murerarbejde. Alligevel har 

spændende udfordringer, som 
vi løser i en kreativ dialog med 
kunderne, fortsætter Peder 
Fjordhauge.
Fjordhauge & Lauridsen løser 
også helt store opgaver som 
eksempelvis lægehuse og sund-
hedscentre, skoler, børnehaver, 
butikscentre og hovedsæder for 
store virksomheder. 

Fra Kvickly til Billeshave

Ombygning af Kvickly i Mid-
delfart, Transportbranchens 
Uddannelsescenter i Vejle samt 
Efterskolen Billeshaves nye un-
dervisningslokaler, spisesal og 
storkøkken ved Strib er eksem-
pler på sidstnævnte kategori.
Rådgivning til alle typer byg-
geri, herunder konstruktion, 
bæreevne og stabilitet udføres 
også sammen med projektering 
af eksempelvis veje, p-pladser, p-

vi gang i en del, fordi vi har væ-
ret gode til at samle indendørs 
opgaver her til vinter. Samtidigt 
sender vi nogle ansatte på ferie 
og efteruddannelse, fortsætter 
indehaver Peter Rishøj.
Netop fokus på efteruddan-
nelse, og herunder fokus på 
byggepladsens sikkerhed, er et 
typisk karaktertræk hos Rishøj 
& Andreasen. Her skal arbejde 
og håndværk være i orden, ak-
kurat som murermester og med-
arbejdere selv ønsker det udført 
hjemme hos dem selv.

Grøn smiley

- Vi skal beholde vores grønne 
smiley fra Arbejdstilsynet. Den 
viser, at vi ifølge Arbejdstilsynet 
overholder arbejdsmiljøreglerne. 
Samtidigt arbejder vi konstant 
på at undgå bøder for eksempel-
vis farligt arbejdsmiljø, tilføjer 
Peter Rishøj.

Fjordhauge & Lauridsen · Søndergade 139 · Lunghøj · 5591 Gelsted · Telefon 64 46 17 88 · www.fogl.dk · pf@fogl.dk

Murer�rma

RISHØJ & ANDREASEN A/S
Peter Rishøj & Helge Andreasen
Værkstedsvej 14 · 5591 Gelsted
Tlf. 64 49 11 28 · Mobil 21 64 52 53
www.rishoej-andreasen.dk
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● Salg & service af alle mærker
● Salg & opsætning af parabol- og antenneanlæg
● Salg & opsætning af overvågning
● Gratis låne-TV i reparationsperioden

● Alt i salg og reparation af PC samt tilbehør
● Alt i DVD og CD’er
● Skal du bygge om eller bygge nyt...

Expert Nørre Aaby

Østergade 37 ·  5580 Nørre Aaby ·  Tlf.  6442 3919

Så tag din lokale Expert med på råd!

Visitkort.indd   1 09-12-2004   19:42:50

Regionens bedste bogføring
murermestre og øvrige hånd-
værkere, maskinfabrikker, 
konsulenter, handelsfolk og 
lignende, hurtig adgang til for-
delagtig rådgivning – i mange 
tilfælde med kontant gevinst. 
- Utroligt mange håndværkere 
kommer med en stor stak pa-
pirer og beder om hjælp. Så får 
vi hurtigt styr på sagerne, med 
ydelser ned til to timer i kvar-
talet, tilføjer Mona Oranen.
Hun er selv chef for tre an-
satte. Hanne laver arbejdet på 
kontoret, Gitte og Mona tager 
ud til kunderne og klarer op-
gaverne der, mens Jørgen yder 
rådgivning på timebasis.
Den effektive service er billi-
gere, end mange tror. Og kun-
derne kommer aldrig bagud 
med deres regnskab og lønud-
betaling. 

Regionens Løn- og 
Bogføring klarer pa-
pirarbejdet for en-
keltmands- og mindre 
firmaer i Middelfart – 
og hele regionen. 

- Der skal være orden i tin-
gene. Vi vil være de bedste i 
byen med god service og kon-
kurrencedygtige priser, lyder 
det med et smil fra indehave-
ren Mona Oranen.

Effektivt arbejde

Efter seks års drift har Re-
gionens Løn- og Bogføring, 
specialist i bl.a. løn, bogfø-
ring og årsregnskaber, fået 
et godt samarbejde med en 
lang række lokale og udenbys 
virksomheder i stort set alle 
brancher. 
- Vi hjælper vores kunder og 
samarbejder tæt med deres 
revisorer. Dermed får kunder-
ne en mindre revisionsudgift. 

De betaler kun for den tid, vi 
bruger på opgaverne. Vi leve-
rer effektivt arbejde i alle ti-
mer, så kunderne i stedet for 
kan bruge al energi på deres 
væsentligste opgaver. Vi er 
vant til forskellige regnskabs-
systemer og fjerner mange 
bekymringer fra kunderne, 
når vi klarer den daglige bog-

føring, lyder det videre fra 
Mona Oranen.

Ny skatterevisor

Den hurtige og effektive ser-
vice hos Regionens Løn- og 
Bogføring er nu udvidet med 
egen skatterevisor. Dermed 
får kunder som tømrer- og 

Assensvej 156
5500 Middelfart
Telefon 24 20 31 86
www.relb.dk
relb@city.dk
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Den Sunde Krop

”Med åbningen af min egen klinik er en drøm gået i opfyldel-
se, fortæller Elin Engel. ”Jeg har altid gerne villet beskæftige 
mig professionelt med sundhed, og nu hvor mine børn er ble-
vet store, har jeg grebet chancen for at realisere min drøm. 
Sideløbende med arbejdet i klinikken uddanner jeg mig som 

zoneterapeut og forventer 
at være færdig i 2012. Lige 
nu er jeg ved at afslutte 
muskulær zoneterapi, hvor 
en række kropslige spæn-
dinger løsnes via tryk på 
føddernes zoner.” 

Effektiv kombinations-
behandling

”Den Sunde Krops pri-
mære fokus er smertebe-
handling, genoptræning af 
muskler og afhjælpning af 
gener ved infiltrationer og 
gigtlidelser. Her byder det 
elektroniske muskelstimu-

Klinikken grundlagdes af indehaver Elin Engel i 2009 og startede med at have TEI  
elektronisk muskelstimulation på programmet – en behandlingsform der nu suppleres 
med massage og zoneterapi

lationssystem TEI på en helt ny behandlingsmulighed, hvor in-
frarød varme og elektriske impulser tilsammen ”træner” mu-
skelmassen, stimulerer blodomløbet og bedrer flowet i kroppens 
lymfesystem. Den Sunde Krop tilbyder en effektiv kombination 
af TEI, zoneterapi og massage, som både appellerer til virk-
somheder og privatkunder. Behandlingens sammensætning og 
omfang tilpasses den enkelte kundes individuelle behov. Ge-
nerelt bør man regne med 4-5 behandlinger, før effekten for 
alvor sætter ind. Herefter anbefaler jeg, at man gennemgår en 
række vedligeholdelsesbehandlinger efter behov. Ved jævnlige 
behandlinger mindskes faren for nedslidning, ligesom man på 
permanent basis bliver muskelsmerter og spændinger kvit og 
herved opnår øget velvære i dagligdagen.”  

Den Sunde Krop
ved Elin Engel 

Bøgevej 18 · 5580 Nørre Aaby 

Tlf. 28 49 08 18

post@densundekrop.com
www.densundekrop.com

Visitkort.indd   1 09-12-2004   19:42:50

Priser fra 1.725.000 inkl. byggegrund
Og du betaler selvfølgelig først, når du flytter ind 
Prisen er ekskl. carport

Ring 22 17 23 85 og hør mere om dit nye hjem

Vil du vide mere:
Ide Byg Fyn Aps 

Bøgevej 18
5580 Nørre Aaby

www.idebygfyn.dk
Tlf. 22 17 23 85

 
Tre hurtige goder 
•  Lukket vænge ved åbne marker  

tæt på både by, skov og strand

•  Middelfart Kommune har  
pasningsgaranti og gode skoler 

•  Nem adgang til hele Danmark,  
tæt på motorvej og gode tog-
forbindelser

Se på hus, 
men køb et hjem
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Hotel Christiansminde er
kendt for sin høje kvalitet
både når det gælder fester,
møder og konferencer.
Hotel Christiansminde
er et 5 stjernet konferen-
cecenter (Horesta).

Hotel Christiansminde går
derfor ikke på kompromis
når det gælder nye stra-
tegier eller investeringer.
Vi har valgt en ny scan,
kopi og printløsning der
skal fremtidssikrer denne
platform. Løsningen er
blevet til i et samarbejde
med Fyns Kontorteknik/
Toshiba der med deres
høje kvalitet på produkter
og kundepleje har løftet
opgaven flot.

Ronnie Rollmann
IT chef

Din LOKALE kontorleverandør/-Alt til kontoret...Center Øst · Ørbækvej 13-15 · 5700 Svendborg
Telefon 62 21 43 10 · www.fynskontorteknik.dk
Åbent hver lørdag kl. 10-13

Styr på kloakken,  
når regnen vælter ned

tæt samarbejde med kunderne, 
så vi hjælper dem, hvor der er 
størst behov, tilføjer Arne Bon-
nerup.
De seneste år har Bonnerup 
Consult arbejdet for kommunale 
forsyningsselskaber i blandt an-
det Middelfart, Fredericia, Kold-
ing, Hjørring, Vejen, Odense og 
København. Virksomheden øn-
sker også flere fynske kommun-
er blandt samarbejdspartnerne.

Ledige job

Aktuelt efterlyses to nye me-
darbejdere som følge af flere 
nye opgaver. Ønskede profiler 
er en person med erfaring som 
projektleder i kloaksanering og 
projektering af afløbssystemer. 
Samt en hydraulikker med erfa-
ring i beregning af afløbssyste-
mer med Mike Urban, herunder 
kalibrering.

Bonnerup consult ApS 
er som rådgivende 
ingeniørfirma specia-
list i afløbssystemer, 
regnvand, bassinanlæg 
og spildevand.

- Vores kunder er især kommu-
nale forsyningsselskaber. De 
drager fordel af, at vi som spe-

cialist håndterer hele processen 
omkring udførelse af større og 
helt store anlægsprojekter. Vi 
håndterer alle faser, fra bereg-
ninger til udbudsregler, aftaler 
med leverandører, kontakter til 
borgerne og sammenbinding af 
alle aftaler.
Sådan forklarer ingeniør Arne 
Bonnerup, indehaver af Bon-
nerup Consult, om rollen som 
de kommunale forsyningssel-
skabers ”forlængede arm”. Fir-
maet etablerede han i 2002 via 
en mangeårig alsidig baggrund 
med rensning og transport af 
spildevand – og job i kommuner, 
byggevarebranchen og som råd-
givende ingeniør.

Nye standarder

- Som specialist med tilsam-
men flere hundrede års erfaring 
koncentrerer vi os konstant om 

at være en lille smule skarpere 
end konkurrenterne. Vi vil være 
med til at sætte nye standarder 
for klimasikring af afløbssyste-
mer. Men det handler ikke blot 
om nye løsninger. Vi fokuserer 
desuden på, at vores samarbejd-
spartneres ressourcer udnyttes 
endnu bedre, fortsætter Arne 
Bonnerup. 
Bonnerup Consult optimerer, og 
herunder klimasikrer, eksister-
ende afløbssystemer, overløbsby-
gværker og bassiner. Firmaet 
leverer også løsninger til regn-
vandsbetingede udløb, håndter-
ing af spildevand på landet og 
optimerer pumpestationers en-
ergiforbrug. 

Tæt kundekontakt

- Som de specialister vi er, bruger 
vi al vores tid på de enkelte pro-
jekteringsopgaver. Vi løser dem i 

Münstervej 2 B · Strib · 5500 Middelfart · Tlf. 64 40 08 10 · www.bonnerup.net · info@bonnerup.net
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Pedersen & Madsen
Virksomheden, der 
startede i 1990,  
udfører alt i smede- 
og stålarbejde og 
løser specialopgaver 
for kunder over hele 
landet. Produktmæs-
sigt spænder det 
alsidige smedefirma 
fra lysestager til bu-
tiksinventar, altaner 
og trappetårne 

”Større projekter, der involve-
rer virksomheder, offentlige 
institutioner og boligselska-
ber genererer stor aktivitet 

lige nu”, beretter indehaver 
Bent Madsen. ”Som underle-
verandør for 5E Byg i Odense 
har vi varetaget alt stålarbej-
det på den nye Assens Arena. 
Det er et utroligt spændende 
projekt med teater- og kon-
certsal og en masse udendørs 
faciliteter. Vi har også leveret 
stål til opførelsen af Jorgen-
sen Engineerings ny domicil i 
Odense, hvor vi er underleve-
randør for Hans Jørgensen & 
Søn. Blandt vores øvrige pro-
jekter er et stort parkerings-
hus i Esbjerg og et boligkom-
pleks i Helsingør.” 

Implementering  
og service

”Blandt firmaets øvrige ker-
neaktiviteter er implemente-
ring af stålinstallationer og 
løsning af service- og ved-
ligeholdelsesopgaver for en 

række hoteller og større virk-
somheder – heriblandt Com-
well hotellerne og firmaerne 
Fiberline, thansen, Cylindric 
og ITW i Middelfart. Udover 
entreprise og service løser vi 
en anselig mængde mindre 
opgaver - både for firmaer og 
privatkunder. 

Mod lysere tider

”Udviklingstendenserne for 
2011 ser lysere ud, end det 
har været tilfældet de senere 
år. Ved udgangen af januar 
har vi allerede realiseret 2/3 
af vores årsbudget på salgs-
siden, og der er flere ordrer 
på vej. For hele Pedersen & 
Madsens vidtspændende akti-
vitetsfelt gælder det, at vi ef-
ter alle solemærker at dømme 
kan se frem mod lysere tider”, 
slutter Bent Madsen med et 
smil. 

Lollandsvej 11 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 54 61 · 20 23 54 62 · www.pom.dk - bent@pom.dkPedersen & Madsen a/s

LARS JEPPESEN
Tømrer og Snedkermester A/S

www.larsjeppesenas.dk
Teglgårdsparken 15 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 40 00 78

LARS JEPPESEN
Tømrer og Snedkermester A/S

Teglgårdsparken 15
5500 Middelfart

Tlf. 64 40 00 78
www.larsjeppesenas.dk

Mobil 51 51 39 12
Lars@larsjeppesenas.dk

2011/jan/10 09:39 (Middelfart Vejviser_64400078[1].pdf)

Mobil 51 51 39 12
lars@larsjeppesenas.dk

Tilbygning/renovering 
Plejecentret Stævnhøj

Ombygning 
Dalegade 13, Fredercia

Nybygning 
Guldregnen Middelfart

Nybygning 
Danske Skoves Handelskontor
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C5-online 
– priser fra 149,- pr. md.
Den effektiv og fleksible bogholderi-løsning.
Danmarks mest anvendte bogføringssystem.

Tjek os ud på

www.topc5.dk
eller ring på 70 200 213

EFTER

Vedvarende energiløsninger
Vi tilbyder en vifte af ydelser indenfor 
energibesparende foranstaltninger, 

der gavner økonomien og ikke mindt klimaet.

Münstervej 39 · Strib · 5500 Middelfart · Tlf. 29 62 26 38
info@klimagi.dk · www.klimagi.dk

CS - Byg

R-TEcH ApS
Firmaets speciel 
beskætigelse er repa-
ration og servicering 
af save for jern og 
metal industrien, som 
spænder fra manuelle 
maskiner til største og 
mest moderne fuld-
automatiske savean-
læg. En voksende si-
deaktivetet er salg af 
håndrens og kvalitets 
sæbe for industrien

”Når det gælder service og re-
paration af jern og metal indu-
striens save, har jeg over 20 års 
erfaring som reparatør”, fortæl-
ler Reima Henriksson, ”Jeg har 
derfor en bred viden om save og 
afkortningsmaskiner. Jeg er le-
veringsdygtig i reservedele med 

kort varsel og løser fra min vel-
assorterede servicebil en bred 
vifte af opgaver over hele landet. 
Parallelt med at arbejde med 
save reparerer jeg alle former 
for manuelle værktøjsmaskiner, 
drejebænke, fræsemaskiner, 
bænk og søjleboremaskiner, 
sakse og bukkemaskiner.”

Effektive og hudvenlige 
produkter

”En voksende sideaktivitet er 
salg af EU Miljømærket hånd-
rens og sæbeprodukter fra 
NETTUNO, MACRO, MANU-
PULITE og NEXIGIEN. Disse 
produkter, som jeg har haft 
agentur på siden 2006, er mul-
tifunktionelle ved på én gang 
at være ph neutrale, fugtig-
hedsgivende og desinficerende, 

så efterbehandling med andre 
hudplejeprodukter er unødven-
dig. På værkstedet undgår man 
altså infektion i sår og flænger 
som følge af skader på hænder. 
Flere kunder, der i årevis har 
lidt af sæbe- og parfume-allergi-
er samt tørre hænder, beretter 
at de efter at have skiftet til et 
af mine produkter er blevet helt 
symptomfri, ligesom revnerne 
er forsvundet. Alle produk-
ter leveres med de nødvendige 
pumper, holdere og dispensere, 
der kapacitetsmæssigt spænder 
fra 1-25 liter. Jeg medbringer al-
tid vareprøver i bilen, og alle er 
velkomne til at kontakte mig for 
mere information om de effekti-
ve og hudvenlige produkter.”

R-Tech ApS · Vibyvej 21 · 5580 Nørre Aaby · Tlf. 61 70 76 01 · rtech@r-tech.dk · www.r-tech.dk

NETTUNO s.r.l.

Viale Industria, 16/18

I - 24060 Castelli Calepio BG

Tel. 0039 035 847508

Fax 0039 035 848506

nettuno@nettuno.net

www.nettuno.net
Hand cleansing & skin care.
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Nørgaard Huset ApS 
bygger attraktive lav- 
og plusenergihuse i 
stor kvalitet

Fyns første plusenergihus, der 
som navnet antyder producerer 
mere energi, end det bruger, 
bygges for øjeblikket ved Bren-
derup af specialisten Nørgaard 
Huset.
Nørgaard Huset har opbygget 
stor kompetence i udvikling og 
produktion af individuelle lav- 
og plusenergihuse til kunder 
og familier, der sætter pris på 
individuel og arkitekttegnet 
kvalitet.
Nørgaard Huset fokuserer, fo-
ruden energibesparelser, på op-
timalt indeklima og et generelt 
højt kvalitetsniveau. Husene er 
fuldt ud konkurrencedygtige 
med typehusfirmaer trods den 

arkitekttegnede kvalitet, der 
betyder, at kunderne ikke bind-
es af fast indretning, material-
evalg eller størrelse. 
I Brenderup flytter en glad fam-
ilie snart ind i deres nye plusen-
ergihus på Æbleparken, tæt 
ved skov og strand. Her betyder 
ekstra isolering, avancerede 
tekniske installationer som 
jordvarme- og solcelleanlæg, 
energiruder samt energirigtigt 
design, at familien årligt sparer 
25.000 kr. på energiregningen.
Nørgaard Huset har prøvehuse 
i Middelfart. Få en fremvisning 
via telefon 60 29 77 05. 

Nørgaard Huset ApS · Bues Gyde 26 · 5592 Ejby
Tlf. 64 46 24 91

www.norgaardhuset.dk · info@norgaardhuset.dk 

Energihuse  
– flyt ind i fremtiden



 23

Middelfart Vinduespolering
Det alsidige firma 
byder bl.a. på hånd-
værker-, erhvervs- og 
privatrengøring med 
hjemmeservice, tøm-
ning af dødsboer, vask 
af nikotinlejligheder, 
tømning af kældre 
for vand samt rens af 
tage, solfangeranlæg, 
facader, fliser og indu-
stritanke

Middelfart Vinduespolering 
renser industritanke i alle 
størrelser; såvel vandret- som 
opretstående og appellerer 
til en bred kundekreds af in-
dustri, stål og fødevarevirk-
somheder. Tankene renses for 
alger og tjekkes for rust og 
tæring. Ved alle renseopgaver 
gør vi brug af et avanceret 
stationært vandrensnings-
anlæg, hvorfra vandet pum-
pes ud i bilernes 1000 liters 
tanke. Bilparken er udstyret 
med doseringsanlæg, der ef-
ter behov tilsætter rensevæ-
sker efter den enkelte opgaves 
karakter. 

Kvalitet og sikkerhed i 
top

I dag løses et stigende antal 
opgaver i højden fra jorden 
med teleskopstænger på op til 
12 m, hvormed vi vasker vin-

duer - udhæng og facader med 
kalkfrit vand. Ad den vej er 
kunderne sikret optimale 
resultater, og vores dygtige 
medarbejderes sikkerhed er 
helt i top.  Blandt vore øvri-
ge aktiviteter er udlejning af 
vandsugere, vaskemaskiner, 
skure og polermaskiner, tæp-
perensere, afdampningsma-
skiner samt trailere med ind-
byggede højtryks/vaskeanlæg, 
som er særdeles populære 
blandt campister og bådfolk. 
Sidst men ikke mindst har 
Middelfart Vinduespolering 
salg af rengøringsartikler og 
ditto midler samt papirvarer 
på programmet. Alle interes-
serede er velkomne til at rin-
ge og høre nærmere om vores 
omfattende udbud af varer, 
materiel, services og aktivi-
teter.

Middelfart Vinduespolering · Ronæsbrovej 1 · 5580 Nr. Åby 
Tlf. 64 42 21 03  · Mobil 40 17 18 03 
info@middelfart-vinduespolering.dk · www.middelfart-vinduespolering.dk

FØR

 

Akku boremaskine 18 V  
Li-ion batteri
Model DS 18DL. 13 mm selvspændende bore-
patron i stål. 22 momentindstillinger. Incl. 2 stk. 
3.0 Ah Li-ion batteri. Luftafkølet lader og kuffert.

A
lle

 p
ri
se

r 
er

 in
kl

. 
m

om
s

Spar 1.96125 
kr. 2.49875

Spar 49975  
kr.1.999,-

Værkstedsbord
Med justerbare ben og værktøjstavle. 
Excl. værktøj og ophæng.  
LxBxH: 1.565x766x766 mm.

Altid 
gode tilbud 
hos:

Altid 
gode tilbud 
hos:
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APPKLIP leverer effektive 
instruktionsvideoer

Med dette, mener Thomas 
Nielsen korte instruktions-
videoer, som man kender fra 
YouTube.  ”Man sætter bille-
der og lyd på sin dokumentati-
on – Vel at mærke uden at give 
køb på papirets fleksibilitet. 
Videoen er som bekendt født 
med en pause- knap. Ligesom 
man kan ”spole” tilbage - og 
frem!” udtaler den nyslåede 
iværksætter. 

Mange virksomheder taler om 
LEAN. Undersøgelser har vist, 
at medarbejdere bruger op til 
30 % af deres tid på at lede ef-
ter information. Instruktions-
videoer kunne derfor sagtens 
være et LEAN-værktøj.

APPKLIP hjælper 
virksomheder med at 
omdanne de papirba-
serede  brugervejled-
ninger til instrukti-
onsvideoer, som kan 
afspilles, hvor instruk-
tionen skal bruges.

Gennem 13 år som IT-kon-
sulent har Thomas Nielsen 
oplevet mange virksomheder, 
som ikke har udnyttet deres 
IT-systemer optimalt, vel at 
mærke samtidigt med, at bru-
gerinstruktionerne har stået 
og samlet støv på arkivet.
Brugermanualer har det med 
ikke at være dér, hvor de skal 
bruges. Og når de endelig er 
fundet frem, så er de langsom-
melige at sætte sig ind i.
Thomas Nielsen har derfor star-
tet virksomheden APPKLIP, 
som vil ”bringe brugerinstruk-
tionen HELT ud til brugeren”. 
Ifølge Thomas Nielsen er der tre 
forhold, der skal være opfyldt. 

•	Instruktionen	 være	 dér,	
HVOR den skal bruges. Hvis 

der tale om en IT arbejds-
plads, skal instruktionen 
være et klik væk – gerne som 
en del af programmet. Ellers 
skal den kunne hentes fra 
en iPod eller iPad, som bru-
geren kan have med. 

•	Vejledningen	skal	være	der,	
NÅR den skal bruges. Den 
skal være transparent i 
forhold til den konkrete ar-
bejdsproces. Man skal med 
andre ord hurtigt kunne 
dykke ned i instruktionen 
og finde frem til nøjagtigt 
dén information, man behø-
ver nu og her. 

•	Informationen	 skal	 være	
hurtig og nem at sætte sig 
ind i. 

Færgegårdvej 29 · Strib · 5500 Middelfart · Mobil 22 40 38 33 
www.appklip.dk · info@appklip.dk

Sofiendalvej 8

Ønsker du nyt velvære i badeværelset - så kontakt os og få en pris

vvs-strib@stribnet.dk
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Besøg også vores showroom!



Sikker hånd om gas detektion

optiker med succes

hed for, at kunderne modtager 
service og support via en så-
kaldt ydelsesaftale.
- Her ejer kunderne ikke ud-
styret i kontraktperioden. 
Derimod er det GasDetects 
fulde ansvar, at udstyret kon-
stant er fuldt funktionsdyg-
tigt, opdateret og lovligt efter 
gældende regler. Desuden 
sørger GasDetect for, at al lov-
pligtig dokumentation for test 
og kalibrering er opdateret og 
til stede hos kunden. Så kan 
kunderne koncentrere sig om 
deres kerneforretning, forkla-
rer salgschefen videre.   

GasDetect leverer man-
geårig topekspertise 
på markedet for gas 
detektion. Salg, service 
og installation supple-
res nu af et nyt attrak-
tivt ydelseskoncept.

Med en mangeårig baggrund 
i branchen for håndtering af 
gas detektion åbnede salgs-
chef Søren Torsbjerg Møller i 
august sidste år sit nye firma 
GasDetect. Snart efter fulgte 
servicechef gennem mange år 
Kim Marquard, så der nu er 

i alt fire ansatte i virksomhe-
den, hvor Karsten Lunde til-
træder som produktansvarlig 
1. februar.

Førende i Verden

GasDetects topprofessionelle 
produkter og ydelser, via sam-
arbejde med Verdens førende 
producenter på området, be-
skytter menneskers liv og 
helbred og sikrer værdier og 
arbejdspladser. Det sker via 
salg, service og installation 
af håndholdte og stationære 
gasalarmsystemer og gasflow-
målere i Danmark, på Færø-
erne og Grønland samt til offs-
hore- og marineindustri.
- GasDetect er med alle ste-
der, hvor der bruges tekniske 
gasser eller hvor farlige gas-
ser kan dannes eller ophobes, 
eksempelvis på hospitaler, i 
skibsfarts samt raffinaderi- 
og fødevareindustri. Foruden 
udstyret leverer vi den for-
nødne service og rådgivning, 

blandt andet omkring lovgiv-
ning. Dermed er vores kunder 
hele tiden fuldt på højde med 
sikkerheden og den tekniske 
udvikling, forklarer salgschef 
Søren Torsbjerg Møller.

Stor tryghed

Er den lovbefalede sikkerhed 
ikke i orden, risikerer virk-
somhederne store bøder efter 
besøg af Arbejdstilsynet. 
- Sikkerheden SKAL være i or-
den, og det er eksempelvis an-
svarspådragende, hvis sikker-
hedsudstyret ikke er monteret 
korrekt. Derfor giver service-
kontrakter stor tryghed, når vi 
løbende leverer serviceydelser, 
kontrollerer udstyrets effek-
tivitet og eventuelt udskifter 
udstyret med nyt, fortsætter 
GasDetects salgschef Søren 
Torsbjerg Møller.

Attraktiv ydelse

GasDetect giver nu, som ene-
ste danske leverandør, mulig-

GasDetect · Ved Fyret 6 · 5500 Middelfart · Telefon 42 42 50 70 · www.gasdetect.dk · info@gasdetect.dk
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Kundernes ønske om at få va-
luta for pengene i en krisetid 
har givet Oculi Optik THIE-
LE medvind og en god vækst 
de seneste år.  Nogle optikere 
tror, at man i en krisetid skal 
satse på lave priser, billige 

produkter og dermed ringere 
kvalitet, men Oculi Optik 
THIELE har netop satset på 
det eksklusive og ikke mindst 
på en fastholdelse af en high-
end vejledning og service. »Og 
ikke nok med det, så slibes og 
monteres alle vores brilleglas i 
huset. Det sikrer os en finish 
og præcision som er unik for 
branchen, – og desuden giver 
det os mulighed for at tilbyde 
en helt individuel facon og 
størrelse på brillerne.«

Det Gamle hus forpligter

Oculi Optik lå fra 1954 til 2005 
i Nørre Aaby og var landskendt 

for det høje faglige niveau. I 
2005 flyttede forretningen 
ind i et af Middelfarts ældste 
huse (måske det ældste) fra 
ca. 1560. »Det er et hus, som 
har oplevet en masse god gam-
meldags service og godt hånd-
værk, så det passer fantastisk 
ind i vores forretningskoncept, 
som netop bygger på den gode 
gammeldags kundebetjening 

krydret med det mest moderne 
udstyr indenfor faget.«

Valget er dit

»Uanset om det er briller eller 
kontaktlinser, så byder vi på 
de bedste og mest eksklusive 
produkter på markedet, men 
selvfølgelig kan vi også levere 
til markedets billigste priser i 
vores Basic-Eye-Serie.« 

oculi optik THIELE v/Benno Steen Jeppesen · Algade 39 · Middelfart · Tlf. 6441 1107 · www.dinoPTIKER.dk

oculi optik THIELE i Middelfart er, stik imod branchen som helhed,   
gået frem under krisen. opskriften er en fastholdelse af kvalitet og  
service, som 30 nye kunder hver uge får gavn af.

THIELEVALGET ER DIT…
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Vi opfylder kundens behov

og udfører alle former for op-
gaver, store som små indenfor:

Pladebearbejdning: 
– klippe og kantbukning af 
alle profiler
Svejsning: 
– alt inden for CO2- og Tigs-
vejsning i både rustfrit stål, 
sort jern og aluminium.
Fræse-, dreje- og 
stansearbejde: 
– i alle materialer, former og 
størrelser – fra tynd plade til 
kraftig stål.

Januar 2010 overtog 
jeg virksomheden T. 
Jacobsen ApS, med 10 
ansatte. Jeg har selv 
været ansat på fabrik-
ken i over 30 år.

Det har krævet en masse 
spændende arbejdstimer og en 
masse innovation/nytænkning.
Heldigvis har jeg kunne be-
holde alle ”de gamle” og meget 
trofaste kunder og YIT er sta-
dig en af vores største kunder, 
og vi håber derfor stadig på et 
fortsat godt samarbejde med 
dem.
Vi gør meget ud af at sætte vo-
res kunders ønsker og indivi-
duelle behov i centrum.
De sidste 30 år har T. Jacob-
sen Maskinfabrik virket som 
underleverandør.

Vi er påbegyndt fremstilling 
af smedejernslåger og –hegn 
tilpasset og fremstillet efter 
kundens eget ønske om design 
og størrelse.
Indenfor smedebranchen har 
vi også solgt store partygrill 
både i sort jern, som  er den 
billigste, men også i rustfrit 
stål, som aldrig forgår. Vi har 

bl.a. solgt en grill, der var så 
stor, at der kunne være 200 
mand til at spise.
Som noget af det sidste nye er 
vi blevet forhandler af gas og 
er specielt konkurrencedyg-
tige i truck-gas. 
Ud over vores egne produkter, 
fungerer vi stadig som en gan-
ske almindelig maskinfabrik 

Vil du spare andet end PENGE?
Ecotek kan give dig REN luft i økonomien.
Opvarmning med træpiller er nemt og RENT.

Lidt om RDS og Topafgang

RDS – For at imødekomme det danske vejr og skiftende kvalitet af træpiller, har 
Ecoteck med et nyt intelligent system gjort det endnu lettere at betjene en Ecoteck 
træpilleovn. Ved konstante målinger af den forbrændingsluft, der tilføres brændskålen, 
kan ovnens computer registrere forskelle i træpillerne, skorstenens trækforhold og 
rengøringstilstanden. RDS som systemet betegnes, kan sikre dig en bedre udnyttelse 
af pilleovnen.

TOPAFGANG – Som noget helt nyt lanceres pilleovnen MAVI med topafgang (øverste 
foto). MAVI kan ca. opvarme 110 m2 og er nem at sætte i stedet for en traditionel 
brændeovn.

KONVEKTIONSVARME · MULIGhED FOR INDByGNING
VARMEFLyTNING · TILSLUTNING TIL cENTRALVARME

Kontakt os for yderligere information

TT hANDEL & SERVIcE v/ Torben Thorup
Adelgade 130 · 5400 Bogense · t.t.jensen@stofanet.dk  · www.tt-handel.dk

TELEFON 22 93 62 27

T. Jacobsen Maskinfabrik ApS
Industrivej 4a · 5592 Ejby · www.t-jacobsen.dk
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Nyt liv i betrækket

nu gode forslag til opfyldelse af 
kundernes ønsker. 

 

Bådpolstren og fir-
maets indehaver Eva 
oxholm leverer klas-
sisk håndværk og højt 
kvalitetsniveau, der 
sætter nyt liv i klassi-
ske møbler, bilsæder, 
interiør og bådhynder. 

Medlemsskabet af Odense Ta-
petser- og Sadelmagerlaug er 
kundernes garanti for faglig 
kompetence og kvalitet.

Ny afdeling 

I efteråret 2010 åbnede Båd-
polsteren en afdeling i Bred 
ved Vissenbjerg. Det skete, da 
Eva Oxholm overtog virksom-
heden Søllested Hjælpemidler, 

der producerer handicaphjæl-
pemidler som eksempelvis 
støtteseler. 
Til plejepersonale produceres 
eksempelvis gang- og løftebæl-
ter flytning samt fikserings-
bælter. 
Den nye afdeling har til huse i 
de tidligere værkstedslokaler i 
Den Gamle Brugs på Bredgade 
24. Også her har Eva Oxholm 

For yderligere oplysninger, ring og tal med Ole Olsen

MV·Tryk a/s · Værkstedsvej 28 · 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 15 62 · Fax 64 41 17 29 · info@mvtryk.dk · www.mvtryk.dk

MV-Tryk er et trykkeri, hvor vi lægger stor vægt på den håndværksmæssige kunnen. Trykkeriet er næsten 110 år gammelt, så vi besidder en pæn erfaring med tryksager i alle afskygninger. 
Vores erfaring og størrelse gør os meget fleksible, og vi forsøger dagligt at leve op til vore kunders ønsker om, at tryksagen leveres hurtigst muligt og i den bedst mulige kvalitet.

Fra januar 2011 kan vi udover tryksagsløsninger 
også tilbyde at adressere og kuvertere tryksager 
i forskellige formater og oplag.

Efter modtagelse af adressefil(-er) fra kunden sorteres og 
klargøres adresserne til produktionen. Afhængig af forsen-
delsesform sorteres adresserne og danske postnumres 
 gyldighed kontrolleres.

Maskinel kuvertering af op til 6 emner pr. kuvert i formaterne 
M65 til C4. Af disse kan 1 af emnerne have en tykkelse på 
op til 8 mm.

Adressering 
og kuvertering

Ann kuvertering 185x131.indd   1 11/01/11   12.54

Bådpolsteren ved Eva oxholm · Strandvejen 68 · 5500 Middelfart
Eva oxholm tlf. 29 28 93 46 · www.baadpolsteren.dk · info@baadpolsteren.dk
Søllested hjælpemidler · carl Aage Søllested tif. 23 67 75 58 · www.handicap-hjaelpemidler.dk



28 Mandal Alle 19, 5500 Middelfart - Tlf.: 88 32 59 90

Kvik hjælp til håndværkere 

Nye rammer skaber nye 
muligheder

afslutning på arbejdet hør-
er naturligvis med, under-
streger Multiibs indehaver, 
der rykker ud med truck- og 
Kran D-certifikat på CV’et.
Ib Rø Rasmussen lægger 
stor vægt på at udføre arbe-
jdet i høj kvalitet og til en 
fordelagtig pris. 
Ønsker kunderne at få ryd-
det sne og saltet fortove og 
indkørsler, er det også en mu-
lighed hos Multiib.
Private kunder er også 
velkomne til at kontakte be-
ton- og handymanden ved 
Brenderup. 

Erhvervsudvikling: 
Deltagelse i projekter der gav-
ner det lokale erhvervsliv.

Gennem de sidste par år har 
efterspørgelsen på netværk 
været stigende. Flere medlem-
mer ønsker at blive en del af 
et af Middelfart Erhvervscen-
ters netværk. Sidste skud på 
stammen er Ledernetværk 3 - 
”Small Business”, som henven-
der sig til virksomheder med 
max 5 ansatte. Netværkene 
mødes 6 gange årligt, hvor der 
hver gang kommer nye input 
fra eksterne oplægsholdere.  
 

Beton, murer,  
nedbrydning
- Også håndværkere får ind i 
mellem brug for kvik hjælp i 
kortere eller længere tid. Her 
tilbyder jeg 15 års håndværk-
ererfaring, herunder med 
beton-, murer- og nedbrydn-
ingsarbejde på freelanceba-
sis, til eksempelvis murer- og 
tømrermestre, fortæller Ib 
Rø Rasmussen til Månedsma-
gasinet Erhverv Fyn.

Støbning

Multiib udfører altså små 
og større arbejds- og handy-
mandopgaver af vidt for-
skellig karakter. Foruden 
nævnte beton-, murer- og 
nedbrydningsopgaver har Ib 
Rø Rasmussen stor erfaring 

Middelfart Erhvervscenter har 
aldrig stået stærkere end nu 
ved starten af år 2011. Med en 
årlig medlemsfremgang på 5% 
og nye indviede lokaler, er Mid-
delfart Erhvervscenter klar 
til at gøre servicen for de 335 
medlemmer endnu bedre.

i eksempelvis sammenstøbn-
ing af betonelementer med 
Putzmeister, spjældarbejde 
og mindre transportopgaver. 
Maler-, tømrer- og havear-

I de nye lokaler på Mandal 
Alle 19, er det blevet muligt for 
Erhvervscenteret at afholde 
arrangementer i eget hus. Se-
neste arrangement var indvi-
elsesreception d. 9. november, 
hvor over 100 medlemmer og 
interessenter var mødt op.

bejde hører også til listen af 
opgaver, der udføres. 

oprydning

- Grundig oprydning som 

At rammerne er i orden for 
en lokal positiv udvikling, er 
netop blevet bekræftet i en 
DI-undersøgelse, hvor Mid-
delfart kommune er blevet kå-
ret, af erhvervslivet, som den 
kommune på Fyn, der har det 
bedste lokale erhvervsklima. 
En kåring Middelfart Er-
hvervscenter er stolt af.
Middelfart Erhvervscenter 
ar bejder til dagligt inden for 
områderne; Erhvervsservice, 
Iværksætteri og Erhvervsud-
vikling. 

Erhvervsservice: 
Sparringspartner for medlems-
virksomhederne og via netværk 
forbinder virksomhederne med 
professionelle rådgivere.

Iværksætteri: 
Gratis vejledning og sparring til 
iværksættere og nye virksom-
heder. 

Multiib ved Ib Rø Rasmussen · Volpeshøjvej 16 · 5464 Brenderup · Telefon 30 70 74 53 · www.multiib.dk · ib@multiib.dk

Firmaet Multiib og indehaveren, beton- og handymand Ib Rø Rasmussen,  
tilbyder alsidig assistance til håndværkere over hele Fyn.

Middelfart Erhvervscenter
Mandal Alle 19
5500 Middelfart
Tlf. 88 32 59 90
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Hans Møller og Morten Rasmussen, der sammen driver 
HM Gardinbusser, har travlt, men det betyder ikke, at 
servicen og den personlige kundekontakt lider.

Det gør den ikke. Hos HM Gardinbusser skal kunderne 
kun forholde sig til én person lige fra det øjeblik, de får 
kontakt og til gardinerne hænger, hvor de skal.

Kun på store opgaver vil der være flere personer tilknyt-
tet.

Enkelt koncept
- Vi tager altid udgangspunkt i kundens behov og giver 
en helt personlig  vejledning til kunden, siger Hans 
Møller, der har over 30 års erfaring i branchen.

Konceptet er ganske enkelt. HM Gardinbusser kommer, 
når kunden har tid. De to ”gardinmænd” giver sig god 
tid og rådgiver, tager mål, aftaler en fast pris og lover en 
sikker levering og opsætning. Og den gode service bety-
der ikke, at udgiften ved at få nye gardiner er høj. 

- Vi er rigtig gode til at matche på prisen, slår Hans 
Møller fast.

HM Gardinbusser har nemlig ingen butik og derfor kan 
Hans Møller og Morten Rasmussen holde omkostnin-
gerne nede til glæde for kunderne.

- Vi analyserer, hvad kunden har brug for. Er det for 
eksempel afskærmning for et nyt fladskærms tv eller en 

varm udestue. Nogle foretrækker en minimalistisk stil 
andre ønsker rigtige gardiner til at skabe hygge, forklarer 
Hans Møller.

Som kunde hos HM Gardinbusser skal man ikke regne 
med at blive snakket efter munden, når snakken går 
om valg af gardiner. Hans Møller og Morten Rasmussen 
rådgiver nemlig af deres erfaring og giver deres mening 
til kende.

- Vi argumenterer og begrunder, så rådgivningen og 
vejledningen er i top, men i sidste ende er det kunden, 
der bestemmer, siger Morten Rasmussen.

Meget mere end gardiner
Også tæpper, samt lækre tykke bademåtter i frotté og 
eksklusive håndklæder som matcher til gardinerne kan 
HM Gardinbusser klare.

- Tæpperne er en stor succes. Trægulvene i de nye 
parcelhuse har brug for tæpper til at bryde de store fla-
der, eller hvis akustikken er dårlig på grund af de hårde 
materialer, så leverer dem i den størrelse som kunden 
ønsker, det er lige fra væg til væg til, at det er tilpasset et 
elipseformet eller rundt bord, og afslutningen på tæppet 
er en kantning med  alcantar i match farve, understreger 
Hans Møller.

Personlig service − helt hjem i stuen Vi har løsningerne
indenfor:
• Gardiner

• Persienner

• Markiser

• Lamelgardiner

• Rullegardiner

• Foldegardiner

• Plisségardiner

• Panelgardiner

• Afpassede tæpper

Vi tilbyder:
•  Kvalitet og personlig service.

•  Fast levering efter 8 – 10 dage.

•  Lave omkostninger der sikrer 
attraktiv kundepris.

•  En konstant opdatering  
med tidens trends.

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

•  Altid personlig service og  
vejledning 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 uforbindende.

•  Vi laver tilbud efter dit budget  
- flot stil behøver ikke være lig 
med store penge.

Mærkevarer: 

• Faber

• Kirsch

• Wh
• Pagunette

• södahl

• ado

• sahco heslein

• gerster

• Jab
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Danbillet A/S og citywine+ 
Middelfart masse af de allerstørste koncer-

ter og events i alle genrer i både 
ind- og udland. I løbet af foråret 
gennemgår butikken en mindre 
ombygning, der vil skabe bedre 
plads til de faciliteter, der indgår 
i serviceringen af den voksende 
kundekreds på billetområdet. 
Vi glæder os til at demonstrere 
vores vidtspændende vareudbud 
og hilse på kunder, samarbejds-
partnere og andre interesserede 
på messen ”Alt til Hus og Fritid”, 
der foregår i Lillebæltshallen 
den 5.- 6. februar.”   

I juli 2010 etablerede 
det odense-baserede 
moderfirma en afde-
ling i Middelfart, og d. 
8. november tiltrådte 
Lisbeth Ankjær som 
butikschef. Via sin 
mangeårige baggrund 
som selvstændig er 
hun et kendt ansigt i 
byens forretningsliv

”Danbillet A/S og Citywine+ 
Middelfarts beliggenhed ud til 
havnefronten er ideel – både 
for byens borgere og de man-
ge besøgende, der året rundt 
finder vej til vores velassorte-
rede butik”, fortæller Lisbeth 

Ankjær. ”Vi lægger vægt på 
godt købmandskab og byder 
på en butiksoplevelse ud over 
det sædvanlige. Forretningens 
hyggelige historiske indretning 
og indbydende duft af kaffe, 
the og chokolade taler for sig 
selv. Vi har egen import, og det 
sikrer et fornuftigt prisniveau. 
Når det gælder kaffe, the, cho-
kolade, vine, olier, marmelader, 
kager og pateer, fører vi kva-
litetsprodukter, der ikke fås 
andre steder. Udover private 
tæller kundekredsen erhvervs-
drivende, der blandt andet gør 
brug af vores service og viden 
omkring sammensætningen af 
gavepakker og kurve ved høj-
tider og firmamærkedage. Vi 
hjælper med gode råd om mad, 
vin og drinks. Derudover huser 
vi diverse smagninger, der af-
holdes her i butikken, på lokale 

restauranter og cafeer og ude 
hos kunderne.” 

Vidtspændende  
billetsortiment

”Vores kunder har adgang til 
hele Danbillets store, alsidige 
sortiment af billetter fordelt på 
områderne Kultur, Koncerter, 
Revy, Sport, Indland/Udland. 
Billetsortimentet spænder lige 
fra kirkekoncerter og sportsar-
rangementer i lokalområdet over 
Rottefælderevyen i Svendborg 
til Roskilde Festivalen og en 

Danbillet A/S og citywine+ Middelfart · Torvet 1 · Tlf. 64 41 11 03 · middelfart@danbillet.dk · www.danbillet.dk

STARK Svendborg
Rødeledsvej 99 • 5700 Svendborg • Tlf. 8252 5800

“ Vi VælgeR den bedSTe løSning 
- iKKe den nemmeSTe”

Eilif Sølager  Tømrermester, Ikast

Se film på STARK.dk
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Jesper holder hjulene i gang 
hører også til værkstedets 
mange ydelser.
– Vi tilbyder endvidere service 
på dsg-gearkasser og air-con 
med mere, fortsætter Jesper 
Hansen.

Kvalitet og service

Det hele begyndte for år tilbage 
på Brovejen, hvor indehaveren 
lejede sig ind i de lokaler, der 
forinden havde lagt plads til 
en VW- og SEAT-forhandler. 
– Vi lægger meget stor vægt på 
at levere et godt stykke arbejde 
– hver gang. Vores kvalitet og 
service skal være i orden. Det 
betyder også, at vi selvfølge-
ligt holder de aftaler, vi indgår 
med kunderne, tilføjer Jesper 
Hansen.

Jespers Autoværksted 
på Lollandsvej i Mid-
delfart er stedet, hvor 
bilejerne får masser 
af kvalitet til rimelige 
priser.

Med godt ni år som selvstæn-
dig mekaniker har Jesper 
Hansen og hans medarbejdere 
hos Jespers Autoværksted op-
arbejdet stor og solid erfaring, 
når det gælder salg, service og 
reparation af personbiler og 
varevogne i alle bilmærker.

Flåderabat

– Nu har vi haft adresse her 
på Lollandsvej i tre år. Her 
har vi et nyt og topmoderne 
værksted med god plads – også 
til kundeparkering og salg af 

nyere brugte biler. Vi tilbyder 
blandt andet flåderabat samt 
hente- og bringeservice til alle 
kunder, forklarer Jesper Han-
sen. 
I løbet af de godt ni år som 
selvstændig mekaniker har 
Jesper Hansen og hans ansat-
te opbygget en betydelig kun-
dekreds, der fortsat finder vej 
til værkstedet på Lollandsvej. 
Her kan kunderne også låne 
en bil, når deres egen er under 
mekanikernes kompetente be-
handling.

Specialdæk m.m.

Opbevaring af sommer- og vin-
terdæk samt indkøb og monte-
ring af dæk i specialstørrelser, 
sporing, reparation og monte-
ring af ny udstødning, batte-
rier, tilskudsvarmer (fyr) samt 
reparation af karosseriskader 

Tæt tag og håndværk der luner
n FH-Byg Gelsted ApS leverer tæt tag og håndværk, der luner.
n FH-Byg Gelsted ApS leverer vel-isoleret bolig, inkl. tætte 
 vinduer og døre, der giver både et lunt indeklima og et 
 fornuftigt varmeforbrug. 
n FH-Byg Gelsted ApS udskifter gamle tage med nye, renoverer  
 tage og efter-isolerer, endvidere udføres ny- og tilbygninger.
n FH-Byg Gelsted ApS udlejer sakslift og teleskoplæsser til   
 byggeopgaver.
n Medlemskab af Dansk Håndværk Garantiordning – kundernes  
 garanti for godt håndværk til aftalt tid.

Kingstrupvej 140 · 5592 Gelsted
Telefon 64 49 15 30
fhbyg@mail.tele.dk

Byg 
Gelsted Aps

Kingstrupvej 140 · Gelsted

TLF. 64 49 15 30

TØMRER- OG
SNEDKERFIRMA

64491530.indd   1 14/03/08   12:09:26

Jespers Autoværksted
Lollandsvej 11B · 5500 Middelfart · jesper64410018.dk

 Tlf. 64 41 00 18

Topfag Jespers auto.indd   1 17/03/10   10.09
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Attraktivt mødested ved 
Fjelsted

Fjelsted Skov Kro i 1981. Det 
kendte spise- og mødested blev 
i 1998 hædret med daværende 
Ejby og Nørre Aaby kommuners 
erhvervspris som følge af stedets 
store betydning for lokalområ-
det. En rolle der er fortsat i den 
nye Middelfart Kommune.

Værelser

Enkeltværelse, standard og luk-
sus, koster fra henholdsvis 625 
og 725 kr. Tilsvarende pris for 
dobbeltværelser er henholdsvis 
fra 825 og 925 kr., mens busi-
ness- og brudesuite koster 950 
kr. Ekstra opredning fås for 150 
kr.
Fjelsted Skov Kro er blandt 
andet indrettet, så ét eller flere 
kursushold har mulighed for 
hyggeligt samvær efter ”skole-
tid” i hyggehjørner med sofaer, 
tv og bar. 

Fjelsted Skov Kro 
tager imod handelsrej-
sende, håndværkere, 
kursister og private 
med ideelle rammer til 
businessmøder, over-
natning, kaffepause, 
spisning og fest.

Med 78 moderne enkelt- og dob-
beltværelser, alle inklusive bad, 
toilet, fladskærms-tv og gratis 
trådløst internet, har Fjelsted 
Skov Kro sammen med moder-
ne fest-, møde-, kursus- og kon-
ferencelokaler oplagte rammer 
til næsten alle arrangementer.

Tæt på E20

Fra handelsrejsende og hånd-
værkere, der mødes og måske 

overnatter midt i Danmark, tæt 
på den fynske motorvej E20, til 
kursister og private, der bruger 
rammerne til at lære mere – el-
ler slet og ret slappe af i skønne 
omgivelser. 
Her er plads til flere selskaber 
på én gang, og op til 200 gæster 
i det samme lokale. Dagskurser 
koster fra 335 kr. pr. deltager, 
mens kursusdøgn koster hen-
holdsvis 970 og 1099 kr. i dob-
belt- og enkeltværelse.

Håndværkere

Håndværkere og montører 
overnatter for 765 kr., inklu-
sive dagens middag med et stk. 
drikkevare, morgenmad, kaffe 
og madpakke med til dagens 
opgaver. 
Poul Erik Frandsen, bedst 
kendt under kælenavnet Polle, 
og hustru Lis Frandsen overtog 

Fjelsted Skov Kro · Store Landevej 92 · 5592 Ejby · Tlf. 64 88 16 60 · www.fjelstedskovkro.dk · fjelstedskovkro@fjelstedskovkro.dk

• Smil naturligt igen
giske tandlæger. Fra kunden 
har været inde hos os første 
gang, går der cirka to en halv 
til tre uger, før de nye tænder 
sidder i munden, lyder den 
venlige melding fra autoriseret 
tandtekniker Joan Kongstad 
Dideriksen. 

Klinisk tandtekniker 
Joan Kongstad Dide-
riksen giver kunderne 
grund til smil hos 
Tandprotese Klinikken 
Svendborg og Tandpro-
tese klinikken Nyborg
Et naturligt smil betyder 
rigtigt meget for danskernes 
selvtillid og gode humør, 
uanset alder. Autoriseret 
tandtekniker Joan Kongstad 
Dideriksen har gennem seks 

år hjulpet kunder med både 
smil og godt humør hos Tand-
protese Klinikken på Valde-
marsgade 40 i Svendborg, der 
holder åbent mandag, onsdag 
og fredag. Tirsdag og torsdag 
er der åbent i hendes klinik 
Tandprotese Klinikken på 
Skippergade 3 i Nyborg, der 
åbnede i april sidste år.

Flot kvalitet

– Siden 1971, hvor Sund-
hedsstyrelsen liberaliserede 
markedet, har de autoriserede 
tandteknikere selv fremstillet 
tandproteser. Frem til i dag 

er de blevet mere og mere 
naturlige og markant forbe-
drede, så de giver et flot og 
naturligt smil, forklarer Joan 
Kongstad Dideriksen.
Som tandtekniker tager hun et 
nøjagtigt aftryk af kundernes 
tænder. Det bruger hun til at 
lave en hel eller delvis pro-
tese, der passer perfekt til den 
pågældende kunde.

Tæt samarbejde

– Vi laver selv proteserne i en 
ren dansk arbejdsproces og i 
et tæt samarbejde med kirur-

Tandprotese · Klinikken Svendborg · Valdemarsgade 40 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 09 77
Tandprotese Klinikken Nyborg · Skippergade 3 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 11 16 

•

www.infotand.dk
tandproteseklinikken@mail.dk
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Rene afløbssystemer, rent 
overløbsvand

væk – og populært sagt løber 
over.  

Pakkeløsning og  
serviceaftale

- Vi er i HydroSystems overbevi-
ste om, at disse nye teknologier 
kan være med til at sikre en mere 
optimal udnyttelse og udform-
ning af afløbssystemerne på det 
danske marked, tilføjer rådgiven-
de ingeniør Arne Bonnerup. 
Virksomheden tilbyder produkt-
leverancer eller færdige pakke-
løsninger samt serviceaftaler 
på alle leverede produkter. 

Det sker i samarbejde med 
Steinhardt Wassertechnik, en 
af Tysklands førende produ-
center af højtspecialiseret kva-
litetsudstyr til afløbssystemer. 

Tæt parløb

Det knap syv år gamle Hy-
droSystems ejes af rådgivende 
ingeniør Arne Bonnerup. Han 
driver også det rådgivende in-
geniørfirma Bon nerup Consult 
ApS, der er specialist i afløbs-
systemer, regnvand, bassinan-
læg og spildevand.
Ingeniørfirmaet hjælper især 

kommunale forsyningsselska-
ber med at håndtere hele pro-
cessen omkring udførelse af 
større og helt store anlægspro-
jekter. HydroSystems udvikler 
og leverer samtidigt det tekni-
ske udstyr, der primært styrer 
og renholder afløbssystemer og 
renser overløbsvand for mange 
af de kommunale forsynings-
selskaber. 

Største selskaber

- HydroSystems kunder er 
blandt andet de 20 største kom-
munale forsyningsselskaber i 

Danmark. Vi har valgt Stein-
hardt som leverandør og samar-
bejdspartner, fordi Steinhardt 
har arbejdet med problemløs-
ning indenfor afløbssystemer 
under devisen enkelt, effektivt 
og driftsikkert i de seneste 25 
år, forklarer Arne Bonnerup 
til Månedsmagasinet Erhverv 
Fyn. 
HydroSystems arbejder såle-
des med nye teknologier, der 
renser regn- og overløbsvand. 
Sidstnævnte opstår typisk, når 
kloaksystemer ikke flytter klo-
ak- og regnvandet hurtigt nok 

Hydrosystems ApS · Münstervej 2 B · Strib · 5500 Middelfart · Tlf. 64 40 08 80 · www.hydrosystems.dk · info@hydrosystems.dk

HydroSystems ApS udvikler og sælger produkter, der styrer og renholder afløbssystemer  
og renser overløbsvand for kommunale forsyningsselskaber 

Kene Regnskabsservice

Mangler du f.eks. hjælp til:

n Bogføring og momsindberetning
n Fakturering og betalinger
n Debitor- og kreditorstyring
n Periodebalancer
 eller andre administrative opgaver…

Så ring til mig med dine ønsker og behov, det er gratis 
og fuldstændig uforpligtende.

Vores 16 års erfaringer gør os i stand til at løse de 
fleste ønsker og behov.

Niels Jensen, erhvervsrådgiver
Kene Erhvervsservice
Telefon 7020 2465 · mobil 2045 2465
nj@kene.dk
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Nyborgvej 5 · 5700 Svendborg · Tlf. 70 22 70 31

Fra tegning til indflytning
tag FLEXBOLIG med på råd

✔ vi er gode

✔ ikke dyre

✔ fleksible

✔ servicemindede

Jeres nye hus
er i gode
hænder hos:

Nyborgvej 5 · 5700 Svendborg
tlf. 70 22 70 31 · mail@flexbolig.dk

Se mere på www.flexbolig.dk
- og lad os så mødes hos jer eller hos os.
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O.V. Engstrøm og 1000 m2 klin-
ker på Frederiksberg. Jeg ser 
da en smule mere lyst på 2011. 
Efter to lidt magre år har vi al-
lerede nu en del flere opgaver at 
se på i 2011. 

Hele landet

Igennem de 10 år brolæggerfir-
maet har eksisteret har vi ud-
lært 2 elever og udvidet vores 
kundekreds, så vi nu har opga-
ver i store dele af landet.

De seneste ti år har 
brolægger Allan Vogn 
lagt flotte og slidstærke 
visitkort med sit 
ældgamle håndværk

Skal det være mange eller få kva-
dratmeter? Uanset størrelsen er 
flotte sten i granit, brosten eller 
måske andre naturmaterialer 
en både flot og meget langtids-

holdbart løsning, når stil, form 
og funktion går op i en højere 
enhed. 

Fordele

– Selv om prisen er højere i for-
hold til billige betonfliser, kan 
det faktisk godt betale sig at tage 
den langtidsholdbare og tidløse 
løsning, forklarer brolægger Al-
lan Vogn.
Siden år 2000 har han været 
selvstændig brolægger med egne 

ansatte, lige som han i de seneste 
seks år har uddannet lærlinge i 
det gamle håndværksfag.

Stort og småt

– Ikke to dage er ens. Vi løser 
både store og små opgaver, der 
spænder lige fra store pladser 
til private terrasser, trapper, 
indkørsler osv. fortsætter Allan 
Vogn.
2011 byder på bl.a. ny rundkørsel 
i Svendborg i samarbejde med 

Allan brolægger  
den gode stil

Brolægger Allan Vogn
Tvedvej 48

5700 Svendborg
Mobil 26 85 80 47

allan@vogn.eu



 35

Lysstøberiet Tvittel · Hovvej 64 · Håre · 5591 Gelsted · 64 78 12 42 · www.tvittel.dk

                                            SE hVORDAN LySENE FREMSTILLES!hos Tvittel Lys finder du bl.a.
Håndlavede, gennemfarvede lys fra egen produktion
i form af stagelys, bloklys, kertelys, kuglelys og keglelys
Vi har også et stort udvalg i brugskunst fra bl.a.
Kauslundeduge, Filtsko fra Glerup, Dansk Glaskunst
Hovedgård Keramik, Aloe Vera Forever Living Produkts

Din Tæppebus

”Din Tæppebus servicerer 
en bredspektret kundekreds, 
der omfatter hele Fyn”, for-
tæller den travle indehaver 
Martin Rasmussen. 

På baggrund af mere end 15 
års erfaring som selvstæn-
dig indenfor tæpper, gulvbe-
lægning og boligindretning 
stiller Martin Rasmussen, 
der kører Tæppebussen som 
soloforetagende, en høj grad 
af produktkendskab og hånd-

værkserfaring til rådighed for 
sine kunder.

Lav leveringstid og  
hurtig ekspedition

”Jeg kombinerer Danmarks 
suverænt laveste priser med 
et højt serviceniveau, idet jeg 
har snor i hele processen fra 
bestilling og opmåling til det 
færdige resultat er monteret 
ude hos kunden. I kraft af 
deres placering i Skårup og 
Langeskov har Tæppebus-

sens lagerfaciliteter en cen-
tral beliggenhed i forhold til 
motorvejsnettet, og det giver 
lav leveringstid og hurtig 
ekspedition til kunderne.” 

Kendte  
kvalitetsmærkevarer

”Kundekredsen tæller både 
privat- og virksomhedskun-
der, og Tæppebussen fører 
stort set de samme produk-
ter, som man finder i tradi-
tionelle forretninger. Fælles 

for de mange mærker og kva-
liteter er den konkurrence-
dygtige pris, der inkluderer 
montering. Udbuddet spæn-
der fra boligtæpper i ren ny 
uld til specielt slidstærke va-
rianter til kontorer, butikker, 
cafeterier osv. Ege tæpper og 
Tarkett vinyler er bare et 
par af Tæppebussens kendte 
kvalitetsmærkevarer”, af-
runder Martin Rasmussen. 
”Tal tæpper med Tæppebus-
sen – det betaler sig.”

Din Tæppebus · Tlf. 29 32 89 90 · info@dintæppebus.dk · www.dintæppebus.dk

Bussen har et vidtspændende repertoire af tæpper, gulvbelægninger og sideprodukter som  
solafskærmning og maling. også når det gælder opmåling, udbringning og montering kommer  

indehaver Martin Rasmussen hele vejen rundt

RENOVERING
Køkken

Bad
Garderobe

Bestil nu!
Få monteringen 

  til kun 1000 kr.
Ring til 

Harry Brogaard
40 16 42 68

NYT KØKKEN
Skift kun lågerne og evt. nye skuffer eller bordplader!

Jeg kommer hjem til 
dig med prøver og et 
godt tilbud. Find 
også inspiration på

w
w

w
.o

kk
r.

dk

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

NYT 
KØKKEN

PÅ KUN 1 DAG

FØR

EFTER

WWW.OKKR.DK
RING KJELD HALDKJÆR 
30707870
OG AFTAL TID FOR ET 
GRATIS HJEMMEBESØG

Skift kun lågerne og 
evt. skuffer, bordplader 
og dit køkken bliver
som nyt

VI KOMMER 
HJEM TIL DIG 
MED PRØVER 
OG ET GODT 

TILBUD

Danmarks eneste landsdækkende 
kæde - Din garanti for 

tryghed og kvalitet

Du får
KR. 1.000,-

for dine gamle 
låger - HER & NU 
- ved køb af nye 

låger

 - Iværksætteri
 - Erhvervsservice
 - Erhvervsudvikling

Mandal Alle 19, 5500 Middelfart - Tlf.: 88 32 59 90

Vi yder service indenfor følgende områder:

www.middelfart-erhverv.dk   vi styrker POTENTIALET

BENNIKE EL
Med kurs mod fremtiden

Odensevej 7 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 10 66 
jesper@bennike-el.dk · www.bennike-el.dk/

Åben mandag-torsdag 9.00-17.00 · fredag. 9.00-18.00

Ny flot afdeling med lamper fra Louis Poulsen og Le Klint
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Erhvervsmøbler hos
Bolighuset Lindegaard Poulsen

Bolighuset Lindegaard Poulsen · Nyborgvej 264 · odense SØ · Tlf. 66 14 25 00 · www.lindegaardpoulsen.dk

KoNTormØbler Til erhVerV oG boliG

Hos Bolighuset Lindegaard Poulsen i Odense er afdelingen 
for erhvervsmøbler et besøg værd. Oplev de interessante 
kontormøbelserier, udstillet i  smagfulde miljøer. Der tilby-
des indretningshjælp og møbleringsforslag til både små og 
store projekter, og sortimentet findes i et utal af varianter.
Nutiden,og især fremtiden, vil byde på behov for ergono-

misk korrekte kontor møbler, og de nye tiltag indenfor  
erhvervsindretning er alle  repræsenteret hos Bolighuset 
Lindegaard Poulsen.
Oplev showroomet, eller kontakt erhvervsafdelingen hos 
Bolighuset Lindegaard Poulsen for personlig kontakt ved 
køb af kontorinventar

Nørgaard Huset ApS · Bues Gyde 26 · 5592 Ejby
Tlf. 64 46 24 91

www.norgaardhuset.dk · info@norgaardhuset.dk 

Henning Willadsen Automobiler

64 41 00 09
Reparation af alle bilmærker

Langelandsvej 4 · 5500 Middelfart

Tagrens
Poppelvej 1
5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 33
jan@tagrensfyn.dk

Tagrens · Adelgade 83 · 5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 33 · Mobil 23 95 23 95 · CVR-nr: 30 13 10 02

Mere end revision...
3 Revision
3 Skatteplanlægning
3 Skattefri omdannelse
3 Virksomhedsskatteordning 
3 Holding
3 Økonomisk Rådgivning
3 EDB-budgettering
3 Omstrukturering
3 Aktionærrådgivning

Vor målsætning er et højt serviceniveau 
med en nær kundekontakt

REVISIONSFIRMAET JØRGEN GEERTSEN
STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

MEDLEM AF K KRESTON DANMARK SAMT KRESTON INT.

Tlf. 64 89 17 13 . Fax 64 89 34 98
geertsen@kreston.dk · www.jgeertsen.dk
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Bordets fristelser

leverer stor og velsmagende 
service til yderst konkurren-
cedygtige priser, lige som fir-
maet henviser til lokaler, mu-
sikere, serveringspersonale 
samt opvaskere.  

Løser alle faser
- Jeg tager mig gerne af plan-
lægning af menu, indkøb, 
madlavning, borddækning og 
afrydning – og særlige ønsker 
efter aftale, slutter Hanne 
Hviid Lund, Hviids Gourmet.

Uddannet på Nørre Aaby Ho-
tel, køkkenchef hos Scandic 
Australia, Vejle, og Divan 
2, Tivoli i København, samt 
souschef hos Sara Dan, Ka-
strup, er del af Hanne Hviid 
Lunds sikre afsæt til åb-
ningen af Hviids Gourmet i 
2006.

Firmafest eller…

- I dag leverer jeg mad ud af 
huset, lidt lige som en gam-
meldags kogekone. Mine kun-

der bestemmer menuen, og 
så klarer jeg resten, fortæller 
Hanne Hviid Lund til Må-
nedsmagasinet Erhverv Fyn.    
Firmafester, receptioner eller 
måske ekstra opmærksomhed 
til de gode kunder er altid en 
god anledning til at kontakte 
Hviids Gourmet. Leverandø-
ren af den lækre mad og den 
gode stemning står naturlig-
vis også klar til assistance, 
når private fester som bar-
nedåb, konfirmation, bryllup, 

fødselsdag og lignende står på 
kalenderen.

Intet minimum

- Jeg leverer gerne inspira-
tion til menuen, og der er in-
tet krav til et minimum antal 
kuverter, tilføjer Hanne Hviid 
Lund.
Hviids Gourmet opfylder alle 
ønsker - fra klassisk danske 
mad til fransk og italiensk 
gourmet - og de mere eksoti-
ske retter. Hviids Gourmet 

Hviids Gourmet · Dalbovej 10 · 5591 Gelsted · Telefon 20 49 28 26 · www.hviids-gourmet.dk · mail@hviids-gourmet.dk

Hviids Gourmet leverer lækker mad med førsteklasses råvarer til receptioner,  
erhvervsmøder, forretningsfrokoster og private fester 

Mere end 100 år på Sydfyn…
- og vi leverer stadig din daglige energi
Engang leverede vi kun elektriciteten. I dag 
leverer vi daglig energi på flere fronter. 

Vi har alle brug for daglig energi – i form 
af mad, motion og oplevelser. Hos Sydfyns

Elforsyning er vi stolte over at levere den 
daglige energi, der vedrører tv, internet, te-
lefoni, gas og el. 

Vi vil også gerne tilføre din virksomhed mere 
daglig energi. Så book et møde med en af vo-
res konsulenter på telefon  62 20 11 20 eller 
mail til sef@sef.dk.

Book et møde og vær med i lodtrækningen om  et 10 timers klippekort hos El-gårdenTelefon  62 20 11 20

Vind en elektiker

El Gas Internet TV Fastnet ElinstallationMobil

Værdi 4.200,- ex. moms
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Rent og frisk arbejdsmiljø
frisk arbejdsmiljø, fortsætter 
Jeanette Vest Nielsen.

Stærk baggrund

Hun har drevet Højfyns Ren-
gøringsservice de seneste fem 
år med en baggrund som 13 
år hos en virksomhed, der om 
nogen ved, hvad god service 
handler om – nemlig Dansk 
Supermarked. Rengøringsfir-
maet er oprindeligt grundlagt 
af hendes mand, der siden 
valgte at vende tilbage til sit 
oprindelige fag som slagter. 
Højfyns Rengøringsservice 
beskæftiger for øjeblikket 13 
ansatte.

- Vores nøgleord er kvalitet, 
stabilitet samt fleksible og 
samvittighedsfulde medar-
bejdere, fortæller indehaver 
Jeanette Vest Nielsen, Højfyns 
Rengøringsservice.

Tilfredse kunder

Servicefirmaet har mange til-
fredse erhvervskunder med 
små og mellemstore virksom-
heder i Middelfart- og Assens-
området samt på Nordfyn og 
Odense. 
- Det er særligt små og mel-
lemstore erhvervskunder med 
kontorer samt institutioner og 
skoler, som vi sikrer et rent og 

Fleksibel blæksprutte 
på kontoret…?

Højfyns Rengøringsservice gør rent  
bord, når det drejer sig om friske rammer  
til den gode og effektive arbejdsdag

Højfyns Rengøringsservice  
Æblegyden 7

5592 Ejby 
Telefon 64 46 16 28 

hf.r@mail.dk

Vinyl til vådrum
Linolium
Trapper
Tæpper
Åbningstider efter aftale

Jernbanegade 29 · 5592 Ejby
Mobil 28 11 70 71

Telefon 64 46 25 10 
pwrobel@ejbynet.dk

Ejby Tæpper og Gulvbelægning
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København · Roskilde · Fyn · Aarhus
Telefon 4673 2000

K O N T O R I N D R E T N I N G  M E D K R O P  O G S J Æ L

Din nye leverandør?

Tommy Nielsen 
tlf. 2069 2000 

Ny afdeling på Fyn

Nyt køkken på 1 dag  
– skift kun låger

mest miljøvenlige materialer 
og bedste leverandører, får lov 
at samarbejde med OK-Køk-
kenrenovering.
For nærmere info kontakt OK-
Køkkenrenovering v/ Tømrer-
mester Kjeld Haldkjær, tlf. 30 
70 78 70 eller besøg vores hjem-
meside www.okkr.dk
Vi vil også være at træffe på 
messen den 5.-6. februar i Lil-
lebæltshallerne Stand 11, hvor 
vi vil stå klar med at svare på 
spørgsmål indenfor køkkenre-
novering.

Med det nye køkken-
koncept ”nyt køkken 
på kun en dag” har 
makkerparret Kjeld 
Haldkjær og Lars Ru-
dolph, begge tømrer- 
og bygningssnedkere, 
indgået en samar-
bejdsaftale med oK- 
Køkkenrenovering. 

Hvorfor udskifte hele køkke-
net, når man kan nøjes med 
udskiftning af låger og eventu-
elt en ny bordplade. Det medfø-
rer at en køkkenfornyelse kan 
holdes nede i en pris, der er til 
at kunne betale. Vi kan levere 
låger, hængsler og bordplader 
til alle slags køkkener uanset 

mærke og årgang. I mange æl-
dre køkkener er der eksempel-
vis mange almindelige skabe. I 
disse skabe kan man nemt ind-
sætte skuffer og dermed gøre 
sit køkken mere tidssvarende. 
En anden interessant ting er 
den tid det tager at udføre ar-
bejdet. At skulle undvære sit 
køkken i længere tid, er ofte 
en belastning i dagligdagen 
for en familie. Derfor er den 
super korte tid på typisk 1 dag, 
et meget væsentligt aktiv, når 
kundens valg falder på en køk-

kenfornyelse med OK-Køkken-
renovering. Det er overskueligt 
rent tidsmæssigt og giver en 
tryghed, for at der ikke opstår 
tidsspilde og unødig forsinkel-
se og dermed kan hverdagen 
hænge sammen.
OK-Køkkenrenovering er til-
knyttet Danmarks eneste 
landsdækkende kæde, hvilket 
bevirker de lave priser og den 
gode service. Det er også kun-
dens garanti for et kvalitets-
produkt, idet kædesamarbejdet 
medfører, at kun de bedste og 

oK Køkkenrenovering v/Kjeld Haldkjær  · Tlf. 30 70 78 70 · www.okkr.dk · okkr10@okkr.dk

KØKKEN-
RENOVERINGOK

FØR EFTER
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Jessens Mole 15 · 5700 Svendborg · Tlf: 70 300 330 · Fax: 62 210 017 · Mail: info@kortermann-it.dk  · Web: www.kortermann-it.dk

Det er Kortermann-IT’s mission, at skabe en effektiv 
IT-Support til mindre- og mellemstore virksomheder 
til en fast lav pris uden skjulte omkostninger!

Kortermann-IT kan tilbyde løsninger - der inkluderer 
service og support på jeres adresse. Vi varetager jeres 
IT-infrastruktur via løbende servicering og vedlige-
hold. Hermed opnår I en højere driftsikkerhed og I 
kan fokusere på jeres kerneforretning. 

Med en serviceaftale er I sikret en hurtig og profes- 
sionel support. I undgår at skulle bruge tid på ved-
ligeholdelse af lokale systemer og sikrer derved høj 
oppetid, mindre bøvl og større effektivitet i dagligdagen. 
Vores serviceaftale er skalerbar, så I let kan vælge 
den type aftale, der passer bedst til jer. 

Men vigtigst af alt: med en servicekontrakt sikrer I 
jer, at I altid har adgang til service og ikke pludselig 
skal betale ekstra, hvis der opstår uforudsete proble-
mer. En serviceaftale hos Kortermann-IT betyder, at 
I kan regne med jeres omkostninger, overholde jeres 
budget og overordnede IT-strategi, og dermed skabe 
de bedste rammer for udviklingen i din virksomhed.

IT i øjenhøjde

Tegn en SERVICEAFTALE 
med Kortermann IT...

Jeres fordele ved at indgå en  
Serviceaftale med Kortermann IT:

•		I	får	en	dedikeret	og	professionel	
IT	drift	partner

•		Aktiv	rådgivning	om	 
IT udnyttelse

•		Ekspert	viden	på	IT	drift,	 
mobil	teknologi,	virtualisering	
og	IT	Infrastruktur

•		Fleksibel	aftaleform,	der	passer	
til	virksomhedens	behov	

•		Pro-aktiv	vedligeholdelse	af	
server = Færre servernedbrud 

•	Garanteret	responstid

•	Løbende	forslag	til	forbedringer

•	Endnu	bedre	timepriser

•	Mere	stabil	daglig	IT-Drift
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HP ProBook 4520s 
inkl. trådløst tastatur og dockingstation 

HP’s mest 

energieffektive skærm 

nogensinde.  

Alt hvad du behøver...

Få en 22” HP LCD-skærm 
Der giver dig overblik over dine programmer,  
internet og e-mail 

   Pris kr. 999,-
 pr. stk. ekskl. moms
    

 HP LE2201w 22" Widescreen  
 LCD Monitor /   
 1000:1 250 Nits 5ms / 
 Maks. opløsning 1680x1050

   til kun kr.

  4.495,-
pr. stk. ekskl. moms

Intel Core i3-370M processor / Windows 7 Professional 64-bit / 
2 GB RAM / 250 GB harddisk / 15,6” HD LED-skærm / Vægt 2,36 kg. 
HP ProBook 4520s inkl. USB 2.0 docking station 
HP 2,4 GHZ trådløst keyboard og mus

Udvalgte forhandlere der har indgået partnerskab med
HP og Microsoft for bedre at kunne rådgive kunderne

Intego odense
Den landsdækkende 
el- og automationsvirk-
somhed har stor erfa-
ring i varetagelse af 
de lovpligtige eftersyn 
for en bred vifte af er-
hvervskunder indenfor 
industri og offentlige 
institutioner 

”Når det gælder de lovpligtige 
eftersyn indenfor el-teknik 
og mekanik, har Intego stort 
kendskab til myndighedernes 
krav”, fortæller afdelingsleder 
Bjarke H. Jensen. ”Først og 
fremmest skal bygninger og 
udstyr være funktionsdygtige 
og lovlige, og der skal udføres 
regelmæssige eftersyn - typisk 
en gang årligt. Ved manglende 
udførelse eller dokumentation 
for lovpligtige eftersyn kan der 

falde påbud og bøder, såfremt 
myndighederne konstaterer, 
at kravene ikke overholdes. En 
voksende aktivitet i vores regi 
er gennem detaljerede service-
aftaler at forestå de lovpligtige 
og andre eftersyn for en række 
fynske virksomheder og insti-
tutioner – heriblandt KIMS, 
Odense Zoo og Post Danmark. 
Udover de lovpligtige efter-
syn varetager Intego paral-
lelt hermed et stigende antal 
andre eftersyn – blandt andet 
i forbindelse med energitilsyn, 
termografering og HPFI-be-
skyttelse.” 

Attraktive servicetilbud

”Med Intego som service-
partner udføres de lovpligtige 
eftersyn til tiden. Alle data 
gemmes i vores web-system 
og stilles til rådighed for ser-
vicekunderne, som kan logge 
sig ind og få svar på spørgsmål 
som disse: 

· Hvor og hvornår fandt 
 det sidste eftersyn sted? 
· Hvilke fejl afdækkedes der?
· Hvordan blev de rettet, 
 og hvad gjorde vi for at 
 forebygge gentagelser? 

Integos servicekunder har 
via kundeportalen på vores 
hjemmeside fuld adgang til 
eftersynsrapporter og logbø-
ger. Hermed kan de overfor 
Arbejdstilsynet, Brandmyn-
dighederne og andre instanser 
dokumentere, at de overhol-
der lovgivningen. Intego va-
retager både eftersynene og 
alle papirgangene i forhold til 
myndighederne. På den måde 
kan vores kunder frigøre res-
sourcer – blandt andet til at 
udvikle deres kerneforretning. 
Kontakt os for nærmere info 
om Integos bredspektrede 
kompetencer og attraktive til-
bud på serviceområdet.” 

Intego A/S · Holkebjergvej 91
5250 odense SV · Tlf. 99 36 42 60  
intego@intego.dk · www.intego.dk
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et godt resultat ud i sammenar-
bejde med kunden.
Det er på mange måder med til 
at gøre mit arbejde mere spæn-
dende, at vi netop får så mange 
forskellige opgaver løst som mu-
ligt og efter kundens ønske. Der 
er hele tiden nye opgaver, men 
bare man tænker kreativt, og 
anskaffer sig det rigtige værktøj, 
så lykkes det også at få dem løst, 
fortæller Linda Nielsen. Det er 
rigtigt dejligt at kunne gøre 
kunden glad og tilfreds, fortæl-
ler Linde Nielsen.

Bred erfaring

Linda Nielsen har da også stor 
erfaring inden for faget. ”Jeg har 
20 års erfaring i sadelmagerfa-
get og efter endt uddannelse fra 
Skive Tekniske Skole og i lære 
hos sadelmager Ib Mathiesen 
i Nr. Åby, har jeg blandt andet 
arbejdet for Farstrup Møbler, 
HOWE Europe og Fredericia 
Furniture”.

Men da Linda Nielsen i 2006 
anede chancen for at starte sit 
eget værksted på hjemmeadres-
sen, greb hun den, og siden har 
hun haft travlt med at lave alt 
sideløbende med møbler lige fra 
sæder og polstring i biler, hynder 
og polstring til campingsvogne, 
motorcykelsæder, rideudstyr, 
tasker, sko og støvler samt isæt-
ning af lynlås, knapper mm. 

Nye omgivelser

Lillebæltpolsteren ligger kun et 
stenkast fra den store vej mel-
lem Middelfart og Bogense, og 
er nem at finde med skiltet ud til 
vejen. Firmaet ligger på Åbjerg-
vej 4 i Holse Stationsby
Ved Brenderup. På Åbjergvej 4 
er vi i øjeblikket i gang med en 
større istandsættelse, da vi har 
mange ideer og ønsker for frem-
tiden. Vi har fået mere luft om-
kring os, og vi har mange flere 
muligheder her, hvor vi bor nu. 
Det har vist sig ikke at være no-

Alle opgaver kan løses

Lillebæltpolsteren · Åbjergvej 4 · Holse St. · 5464 Brenderup · Tlf. 61 65 72 70 · 64 41 86 60
linda@lillebaeltpolsteren.dk · www.lillebaeltpolsteren.dk

uanset om det er  
bilen, båden, cam-
pingsvognen, motor-
cyklen eller Deres 
møbel, der trænger 
til en kærlig hånd, så 
er der stor hjælp at 
hente hos LILLEBÆLT-
PoLSTEREN. Der  
bliver taget sig af 
både store og små 
opgaver.
 

Hos Linda Nielsen, som er an-
sigtet bag Lillebæltpolsteren, 
er ingen opgave for lille eller for 
stor, selv en udskiftning af en 
lynlås kan klares. Og kommer 
der en kunde med en opgave, 
Linda Nielsen ikke har prøvet 
at løse før, kommer der alligevel 

get problem med beliggenheden, 
da jeg også kører rundt til mine 
kunder både med fremvisning af 
stof eller læder til eventuelle om-
betrækninger, eller ved afhent-
ning eller bringning af kundens 
møbler igen. Vi driver virksom-
heden hjemmefra, og det er rig-
tigt dejligt. Det giver også kun-
derne lidt flere muligheder for at 
komme forbi, når de bedst har 
tid. Vi står ALTID parat til at 
hjælpe, når der er brug for det.    

Jess Pedersen
Filialchef
Tlf. 40123601
jpe@kontorsyd.dk

Helle Pedersen
Salgskonsulent, Kontorartikler
Tlf. 40123604
hpe@kontorsyd.dk

Jesper Rather
Salgskonsulent, Kontorartikler
Tlf. 40123605
jer@kontorsyd.dk

Linda Yndgaard
Salgskonsulent, Møbler
Tlf. 40123606
lyn@kontorsyd.dk

Thomas Kej Larsen
Salgskonsulent, Kontorartikler
Tlf. 40123603
lyn@kontorsyd.dk

Vibeke Findshøj
Salgsassistent, KontorTing
Tlf. 20606928
vif@kontorsyd.dk

Steen Nim
Salgskonsulent, Detail
Tlf. 40323003
sni@kontorsyd.dk Iben Støttrup Poulsen

Salgskonsulent, SydDesign A/S
Tlf. 22206670
isp@syddesign.dk

Svend-Aage Kjær
Adm. direktør
Tlf. 20963211
saak@kontorsyd.dk

OdenseINVITATION

Sønderborg     Padborg     Haderslev     Vejen     Herning     Holstebro     Århus     Aalborg     Odense

Efter længere tids ombygning er vi nu flyttet ind i vore nye lokaler 
og har samtidig åbnet vort nye kontorsupermarked KontorTing. 

I KontorTing forhandler vi alt til det moderne kontor. 
I vores nyindrettede showroom præsenterer vi designermøbler, belysning 

og kontormøbler fra landets førende leverandører på området.
SydDesign kan fremvise et flot showroom med et bredt udvalg 

af reklamegaver, firmagaver og profiltøj. 
Vi har også udvidet medarbejderstaben, så vi nu i endnu 

højere grad kan yde vore kunder en optimal betjening
efter mottoet “- god service - det er os…!”

For at markere disse tiltag inviteres kunder, forretningsforbindelser 
og venner af huset til reception på vores nye adresse Tagtækkervej 11 

i Odense, hvor vi er vært ved en pølse og lidt at drikke

torsdag den 10. februar 2011 
fra kl. 10.00 - 17.00

Med venlig hilsen
KONTOR SYD A/S og SYDDESIGN A/S

                 Svend-Aage Kjær   Jess Pedersen
                       Direktør          Filialchef
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Hvidkærvej 1  •  5250  Odense SV  •  66 17 03 17

www.thiemannkok.dk

Stenslag...

Reparation af stenslag uden tidsbestilling.

Kundebil ved rudeskift...

Erhvervskontoret
Tlf. 6223 37 37
Mail: erhverv@svendborg.dk 
www.svendborg.dk/erhvervsservice 

Svendborg Kommune
Ramsherred 5 C
5700 Svendborg

Erhvervskontoret

Svendborg er hovedstaden i Det Sydfynske Øhav. 
Og det er ikke blot med det maritime element, 

byen udmærker sig.

Svendborg er forbundet med motorvejsnettet  
til resten af Danmark og det øvrige Europa.

Har din virksomhed brug for  
en optimal placering, med god logistik, så har Svendborg  

en række velplacerede erhvervsarealer klar.  

                                                         Samtidig får du adgang til: 
                                         - velkvalificerede og kompetente medarbejdere  
                                         - gode bosætningsforhold for dine medarbejdere  
                                         - en stærk lokalt forankret erhvervsservice

Svendborg er, med sit høje serviceniveau og sin 
unikke placering ved motorvejen, 

det helt rigtige sted at etablere sin virksomhed.

Erhvervskontoret er din indgang til kommunen, når det 
drejer sig om erhvervsrelaterede henvendelser.

sv
b 

 2
23

2

KJ Maskinudlejning 
Tro flytter bjerge

KJ Maskinudlejning flytter jord

Lykkevalg 18  I  Korinth  I  5600 Faaborg
Telefon 21 27 81 99 

kimdoz@jubii.dk
www.kj-maskinudlejning.dk
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Fleksibel blæksprutte  
på kontoret

Lillebælt Maskinværksted  
– en virksomhed i vækst

Rullende Bogføring og 
indehaver Marianne 
Madsen løser regn-
skabs-, bogholderi- og 
momsopgaver for små 
og mellemstore er-
hvervskunder.

- Det handler kort og godt om, 

Da det driftige maskinværksted 
i 2008 flyttede produktionen fra 
lokalerne hos ITW på Gl. Ba-
negårdsvej til andre lokaler på 
Lollandsvej, hvor alle funktioner 
samledes under ét tag, blev virk-
somhedens kapacitet ændret be-
tydeligt     
”På bearbejdningsområdet har 
vi i dag mulighed for at kunne 
bearbejde emner med en diame-
ter  på optil 630 mm”, fortæller 
direktør René Olsen. ”Lillebælt 
Maskinværksted er en specia-
liseret virksomhed med stor 

at jeg hjælper mine erhvervs-
kunder med deres løbende 
regnskabsopgaver. Gerne ude 
hos dem, når det passer ind i 
deres daglige arbejde, fortæl-
ler Marianne Madsen, inde-
haver af Rullende Bogføring 
til Månedsmagasinet Erhverv 
Fyn.
Marianne Madsen henter ek-
sempelvis posten til Rullende 
Bogførings kunder, lige som 

betalinger via netbank og 
betjening af flere forskellige 

regnskabssystemer er en na-
turlig del af opgaverne.

spændvidde. Virksomheden be-
skæftiger i dag syv maskinar-
bejdere og en lærling. Det store 
produktionsområde omfatter 
løsning af en lang række special-
opgaver efter kundetegning eller 
i tæt samarbejde med kunden.
Vores produktion spænder fra 
almindelig manuel spåntagende 
bearbejdning til det mere avan-
cerede CNC bearbejdning, inden 
for fræsning, drejning, slibning 
og sænkgnistning. Det største 
aktivitetsområde er stadig spe-
cialværktøjer og reservedele til 

fremstilling af søm og skruer til 
ITW, som fra starten har været 
og til stadighed er en stor samar-
bejdspartner. På internationalt 
plan betjener vi en branchemæs-
sigt vidtspændende kundekreds. 
Derudover har vi nu også fået en 
anselig produktion af krumtap-
per – bl.a. til fødevareindustri-
ens homogeniseringsmaskiner. 
Dette har medført at virksomhe-
dens kapacitets blev udvidet og 
derfor også giver større mulig-
hed for vores kunder.  I kraft af 
begreber som stor viden, bred er-

faring og en høj grad af fleksibi-
litet i produktionen er Lillebælt 
Maskinværksted en virksomhed 
i vækst.”
 

Lillebælt maskinværksted A/S · Lollandsvej 11c · 5500 Middelfart · Tlf. 63 40 70 35 · Mobil 22 29 11 35 · info@lmv.dk · www.lmv.dk

95 år med Bennike El 

bringer os rundt i hele landet, 
fortæller Jesper Bennike.
Bennike El har pt. 10 medar-
bejdere samt lærlinge.

Bennike El, som i december 
2010 fyldte 95 år, har over-
taget naboejendommen på 
Odensevej. Hermed er arealet 
blevet fordoblet hvilket har gi-
vet mere plads til lager og per-
sonalefaciliteter.

Ny afdeling for PH lamper

Udvidelsen har givet så meget 
plads at butikken har fået sin 
egen afdeling af PH lamper og 

designerlamper fra Le Klint.

IHc og vaskeanlæg  
til biler

Bennike El udfører alle slags 
installationer - både for privat-
personer, institutioner samt 
erhverv/industri. Bennike El 
er specialist i installationer på 
vaskeanlæg til biler. På dette 
felt arbejder vi freelance for 
firmaet WASHTEC, hvilket 

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

Bennike El
odensevej 7
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 10 66
Mobil 28 11 72 66
jesper@bennike-el.dk
www.bennike-el.dk
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Økonomisk indsigt,  
dynamisk afsæt

over, hvad de faktisk tjener på 
de enkelte opgaver.

Gevinst

Partner Tina Berg Svendsen 
understreger, at Strandlyst & 
Co også har mulighed for at 
sikre kunderne andre uven-
tede gevinster.
- Vi holder os naturligvis in-
den for lovens rammer. Ingen 
erhvervskunder bliver dog 
takket for ikke at fratrække, 
hvad der er muligt i henholds-
vis moms og skat, slutter Tina 
Berg Svendsen.

Strandlyst & co 
skaber ekstra tid til 
virksomheders kerne-
opgaver. Økonomieks-
perten øger virksom-
hedernes overblik og 
finansielle styrke.

- Økonomi er mange gange et 
tabu. Vi støtter kunderne med 
lige præcis den mængde øko-
nomiske rådgivning, de behø-
ver. Kunderne betaler derfor 
kun for de timer og den rådgiv-
ning, de efterspørger. Det øko-
nomiske overblik, vi skaber i 
samarbejde med kunden, giver 
samtidigt et meget væsentligt 
og dynamisk afsæt til en styr-
kelse af kundernes forretning.
Det forklarer Tina Berg Svend-
sen, partner hos servicevirk-
somheden Strandlyst & Co. 

Virksomhedens professionelle, 
kompetente og engagerede 
økonomifolk løser således hele 
spændet af erhvervskundernes 
økonomifunktion – med kom-
petencer fra superbogholder 
til økonomidirektør.
- Strandlyst & Cos opgavesam-
mensætning spænder bredt, 
fra få timers arbejde i kvarta-
let til flere dage pr. uge. Det er 
opgaver lige fra kunden, der 
kommer med en kasse usorte-
rede bilag til arbejde i større 
komplekse økonomiorganisa-
tioner ude hos kunden. Når 
opgaverne løses hos kunden, 

giver det især tæt dialog om 
arbejdet, fortsætter Tina Berg 
Svendsen, uddannet revisor 
med HD i regnskab.

Stort område,  
stor service 

Strandlyst & Co dækker geo-
grafisk Sjælland, Fyn og Tre-
kantsområdet. Firmaet løser 
opgaver inden for bogføring 
(finans, debitor, kreditor, pro-
jekt og lager), budget og bud-
getopfølgning, løn, moms og 
afgifter, klargøring til - og as-
sistance med – årsregnskab, 
regnskabsanalyse og nøgle-
talsberegninger (KPI), perio-
deregnskab, likviditetsstyring, 
projektopgaver og ledelsesrap-
portering. 
- Med det økonomiske overblik 
får kunderne samtidigt godt 
udsyn til de områder, hvor de 
med fordel kan sætte ind. Ek-
sempelvis et bedre overblik 

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

Montana
– oplev den farverige verden af fleksible kontorløsninger

– løsninger til bedre kontormiljøer...

Paracelhus Asperup Facadedør, speciel fremstillet

Nyt stuehus Fjellerup Tilbygning m.m. Båring Renovering af sommerhus

ETS Ejby tømrer & snedkerforretning
Nørregade 137 · 5592 Ejby · 
Tlf. 64 46 17 12 · Biltlf. 20 49 17 12
ets-ejby@mail.dk · www.ets-ejby.dk

ETS ønsker at fremstå som et seriøst og  
kvalitetsbevidst tømrerfirma. 

Vi udfører alle tænkelige opgaver som traditio-
nelt tømrerarbejde, tagrenoveringer, nybygnin-
ger, vinduer/døre og meget mere.

Vi leverer kvalitetsarbejde til konkurrencedyg-
tige priser, og sørger altid for at overholde alle 
aftalte betingelser samt leveringstider.

Lagerhal og administrations-
bygning

Strandlyst & co ApS
Fyllestedvej 20
5464 Brenderup
Telefon 25 37 96 38
www.strandlystogco.dk
tbs@strandlystogco.dk
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Nordfyns Bank 
Middelfart

den enkelte kunde på basis af 
dennes reelle behov, og det gi-
ver gode kundeoplevelser.

Den rigtige løsning

”En naturlig følge af Nordfyns 
Banks korte kommandoveje og 
medarbejderstabens indgående 
kendskab til lokalområdet er, 
at der aldrig er lang ventetid 
mellem en dialog med en kun-
de og det tidspunkt, hvor de 
konkrete resultater udmønter 
sig”, afrunder Leif Andersson. 
”Derudover kan vi ofte hjælpe 
vores kunder på vej – blandt 
andet når det gælder dét at 
finde gode samarbejdspartnere 
i Trekantsområdet. Er der spe-
cifikke behov omkring bolig el-
ler f.eks. lagerfaciliteter inde i 
billedet, vil vi også meget gerne 
være behjælpelige her. Vi lytter 
til vores kunders behov og fin-
der den rigtige løsning. Nord-
fyns Bank er en attraktiv og 
robust bank.” 

”Nordfyns Bank, Middelfart 
markerer sig først og fremmest 
ved at være et lokalt forankret 
pengeinstitut”. fortæller filial-
direktør Leif Andersson. ”Per-
sonligt startede jeg i 1974 min 
karriere i bankverdenen som 
elev i Andelsbanken her i Mid-
delfart, og senest har jeg været 
afdelingsdirektør for erhvervs-
afdelingen i Fionia Bank. 
Nordfyns Banks medarbejdere 
er erfarne branchefolk med 
alsidige kompetencer indenfor 
banksektoren. Sammen med 
Torsten Jørgensen varetager 
jeg den erhvervsmæssige råd-
givning, mens resten af den 
dygtige medarbejderstab - Pe-
ter Jørgensen, Vibeke Marxen, 
Lars Thomas Rasmussen og 

Anne-Marie Sørensen - ser-
vicerer vores privatkunder.”   

Lokal udvikling og  
forankring

”Middelfartfilialens medarbej-
dere er bosat i lokalområdet og 
har både et personligt og pro-
fessionelt førstehåndskend-
skab til de forhold, der gør sig 
gældende på erhvervsområdet 
og i fritids-, kultur- og for-
eningssammenhæng. I Nord-
fyns Bank kommunikerer vi 
med folk, hvor de er, og i kraft 
af vores store lokale kontakt-
flade er vi godt opdaterede med 
aktuelle inputs omkring de 
udviklingsmæssige trends og 
tendenser. Middelfart har en 
fantastisk beliggenhed. Byen 
udvikler sig hele tiden og har 
med initiativer som Kulturøen, 
dyreparken og havnefronten 
markeret sig som en dynamisk 
del af Trekantsområdet. Vores 
medarbejdere kan lide at bo 
her og har en holdning til dét 

at udvikle lokalområdet – både 
privat og erhvervsmæssigt.”   

Gode kundeoplevelser i 
øjenhøjde

”Nordfyns Bank råder over 
en bred vifte af kompetencer 
på områder som pension og 
investering. I kraft af vores 
organisations overskuelighed 
kan specialiserede ressourcer 
hurtigt og effektivt mobilise-
res og dirigeres i den rigtige 
retning. Middelfartfilialen er 
kasseløs, og det betyder, at vi 
kan koncentrere os 100 % om 
rådgivningsfeltet. Vi har tid 
og ressourcer til at møde såvel 
privat- som erhvervskunder i 
øjenhøjde. Eksempelvis tilby-
der vi investeringskunder, at 
de i selskab med deres faste 
bankrådgivere kan møde en af 
vores interne eksperter på om-
rådet og ad den vej få speciali-
seret rådgivning. Et fællestræk 
for vores løsningsmodeller er, 
at de skabes i samarbejde med 

Østergade 40· 5500 Middelfart · Tlf.: 59 48 95 70 · middelfart@nordfynsbank.dk · www.nordfynsbank.dk

www.nordfynsbank.dk

Middelfart-filialen, hvis åbning 
markeredes ved en velbesøgt reception 
den 11. juni 2010, servicerer både private 
og erhvervsdrivende og appellerer dermed 
til et stort antal kunder fra hele
Vestfyn

www.nordfynsbank.dk

www.nordfynsbank.dk
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Malermester Jensen sætter 
farver på de fire årstider

Mogens Jensen, der blev maler-
svend i 1969 og overtog maler-
mester Bent Marxens Eftf. virk-
somhed i Nr. Aaby i 1989.
– Derfor passer virksomhedens 
størrelse mig fint. Jeg behøver 
ikke at sidde ret meget bag 
skrivebordet, men kan være 
ude hos kunderne og være med 
i arbejdet. 
Mange store virksomheder hø-
rer til de faste kunder, og når 
de holder lukket, rykker ma-
lerne ind. Det giver travlhed 
i industriferien, men Carl Mo-
gens Jensen kender opgaverne 
i god tid og kan tilrettelægge 
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 tilrettelæg-

ger arbejdet, så vi arbejder på 
skift mellem murere og tøm-
rere. Vi dukker op i processen 
og foretager grundmalingen 
og kommer siden igen til det 
afsluttende malerarbejde. Den 
måde at tilrettelægge opga-
verne 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 sikrer 
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 Jen-
sen i Nørre Aaby har de fleste 
kunder i det nordvestfynske. 
Det er private med huse og lej-
ligheder, det er virksomheder 
og offentlige institutioner, og 
så er det større nybyggerier. 
Disse fire kundekategorier gi-
ver god beskæftigelse for me-
ster og fire svende og en lær-
ling 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 

Gud, Sex & Mad
Valentines dag i sansernes tegn med præsten Poul Joachim Stender, Galleri Storm & Hotel Troense
Lørdag den 12/2 2011 fra kl. 14

Traditionen tro afholder Galleri Storm & Hotel Troense Valentines arrangement. Vi har dog i år 
valgt at rykke det til d. 12/2, så de fleste har mulighed for at kunne få hele arrangementet med.

Kl. 14-16.45 Anette Bøtter har fernisering med Erotisk kunst i Galleri Storm, Berit Rønnestads smykker udgør den perfekte kæreste-gave.  
 Udstillingen kan også ses søndag den 13/2 samt efter aftale på tlf. 61 10 79 93. Anette Bøtter udstiller også på Hotel Troense.
Kl. 17.00 Præsten Poul Joachim Stender, som bl.a. er kendt for bøgerne ”Med Gud i sengen” og ”Præsten & Kogejomfruen” holder på 
 Hotel Troense foredraget med titlen Gud, Sex & Mad. Der er et begrænset antal pladser - billetterne bliver solgt efter først 
 til mølle-princippet. Bestil din billet på 62 22 54 12.
Kl. 19.00 Hotel Troense har sammensat en dejlig 3 retters menu; bordreservation er nødvendig og kan gøres på 62 22 54 12 eller 
 mail@hoteltroense.dk (se menuen på www.hoteltroense.dk).

Du vælger selv, om du vil deltage i hele arrangementet eller blot nogle af delene.

Priser pr. person:
Entrè Galleri Storm  kr.  gratis
Foredraget Gud, Sex & Mad  kr.  75,00
Romantisk 3 retters menu  kr.  288,00

Galleri Storm
Slotsalleen 2 . Troense . 5700 Svendborg 
Tlf. 61 10 79 93
mail@galleristorm.dk

hotel Troense
Strandgade 5 · Troense · 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 54 12
mail@hoteltroense.dk
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Toldbodvej 15A, 2. sal   I   5700 Svendborg

DambyHahn er Sydfyns største privat-prak-
tiserende psykolog- og sundhedsklinik.

Kerneydelser er psykologiske undersøgel-
ser, psykoterapiterapi og forskellige kurser.

Nøgleværdier er tryghed, respekt og høj 
faglighed.

Det betyder at når du vælger DambyHahn 
er du sikker på at få den bedste behandling 
og altid i trygge rammer.

Ledelsesudvikling   I   Konflikthåndtering

Organisationsudvikling   I   Stresshåndtering

Sammenlægning/fusion   I   Supervision

Angst Behandling   I   Tegneterapi 

Misbrugsbehandling   I   Drømmeterapi

dambyhahn.dk

DAMB HAHN



TØM LAGERET
Grundet et stort nysalg har vi mange fine  

indbyttede maskiner.

GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S

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

Landsdækkende 
service

konTAkT os foR ET TiLbud dER pAssER TiL diT bEhov
Altid den rigtige pris – fØRsTE GAnG!

25 siders A3 digital fuldfarve, kopi, 
print, scan til net og e-mail. Med bord.

Digital A3 kopimaskine med print.
Vist med tilbehør.

Indbyttet. 45 siders digital. Fuldfarve 
Kopi, Print og scan til net & E-mail.  
Som vist med fuld efterbehandling og 
stor kassette.

45 siders farve maskine. Fuldt ud-
bygget med hæfte/fals efterbehandler
Perfekt print. 5 kassetter ialt.

Indbyttede fuldfarve maskiner med 
kopi, print og scan til net og E-mail.
Vist med tilbehør.

dEvELop 
+450 

6 årS NygArANTI

EKSKL. MOMS

29.900,-
fØR   79.900,-

nu

dEvELop 
+251 

6 årS NygArANTI

EKSKL. MOMS

19.995,-
fØR   49.900-

nu

dEvELop 
+163

6 årS NygArANTI

EKSKL. MOMS

5.995,-
fØR   19.995,-

nu

dEvELop 
+451

6 årS NygArANTI

EKSKL. MOMS

49.900,-
fØR   129.000,-

nu

Indbyttet. 25 siders digital. Fuldfarve 
Kopi, Print og scan til net & E-mail.  
Som vist med fuld efterbehandling og 
stor kassette.

dEvELop 
+250 

6 årS NygArANTI

EKSKL. MOMS

24.900,-
fØR   69.900,-

nu

Maskinerne er top klargjorte 
og sælges med op til 6 års nygaranti.

dEvELop 
+2235 bAsiC

6 årS NygArANTI

EKSKL. MOMS

9.995,-
fØR   39.900,-

nu


