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Vi udfører alt i tømrer-snedker arbejde 
Forhandler af Modulia Køkken-Bad · Vinduer · Decra tagekspert
Skydedørsgarderobeforhandler af KA skabe · Hovedentrepriser

Alsvej 3 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 48 31 · Bil 40 51 48 31
info@melfarvillabyg.dk

STARK Svendborg
Rødeledsvej 99 • 5700 Svendborg

www.stark.dk/svendborg
Tlf. 8252 5800 • Fax 62 21 22 24

Superbyg Trælast & Byggecenter
Lollandsvej 2 · 5500 Middelfart

Tlf. 6441 0027
www.stark.dk · info.middelfart@stark.dk

Tømrer & Snedkermester
KAJ MADSEN’s Eftf. ApS

v/ Morten Vinther

• Udskiftning af vinduer og døre
• Montering af køkken
• Renovering – efterisolering
• Maskinsnedkeri
• Diverse reparationsopgaver

Østrupskovgårdsvej 3 · 5450 Otterup
Værksted: Hjorslevvej 33 · 5450 Otterup
Tlf. 6482 3381 · Mobil 2012 4721

firma@vintherweb.dk
www.vintherweb.dk

HØJ KVALITET 
OG PERSONLIG 

KONTAKT

REVISORGRUPPEN
Vestergade 165A, 1. sal · 5700 Svendborg · Telefon 62 22 02 12
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Dynamisk boost i Danmark C

Karensmindevej 3 
5500 Middelfart 

Tlf. 6341 8100
hotel.middelfart@comwell.dk
www.comwellmiddelfart.dk

Comwell Middelfarts  
nye reception er 

adgangen til  
vellykkede 

businessmøder, 
konferencer og 

udstillinger

Erhvervslivet har i de senere år 
fået et godt øje til Middelfart og 
det lokale hotel Comwell Mid-
delfart som veloplagt mødested i 
Danmarks centrum.
Nu åbner hoteldirektør Charlotte 
Riberholt og hendes medarbej-
dere dørene til Comwell Middel-
farts nye receptionsområde. Det 
forstærker hotellets indgang til 
stedets største forretningsom-
råde – konferencer, møder og 
udstillinger for virksomheder og 
erhvervsfolk. 

Fokus og overblik
Hoteldirektør Charlotte Riber-
holt: – Vi bestræber os konstant 
på at levere inspirerende og at-
traktive rammer i høj kvalitet, 

der understøtter vores kunders 
forretning. Derfor udvikler vi 
løbende Comwell Middelfart, og 
således åbner vi nu vores nye re-
ception.
Overblik, gennemtænkt indret-
ning og forstærket fokus på vel-
lykkede ankomster er ét af de 
primære mål med det nye recep-
tionsområde. Her tager hotellets 
direktør selv plads i sit nye kon-
tor – få meter fra receptionens 
skranke. 

Rum til alle
Comwell Middelfarts personale 
guider herfra de vel ankomne 
businessgæster rundt på hotel-
let. Det tilbyder blandt andet 13 
konferencelokaler, 8 grupperum, 

en stor konferencesal med plads 
til 350 personer og en 350 kvm. 
stor hall, specielt indrettet til 
bl.a. udstillinger.
Inden erhvervslivets travle folk 
ankommer via det nye recepti-
onsområde, har de mulighed for 
at benytte de mange gratis p-
pladser i grønne omgivelser lige 
uden for hovedindgangen, få mi-
nutters gang fra Lillebælt. Lige 
som hotellet ligger blot få minut-
ters taxatur fra banegården i 
Middelfart.
Inden for tager Comwell Middel-
fart imod med lyse og velindret-
tede møde- og konferencelokaler, 
udstyret med alle tænkelige fa-
ciliteter, herunder moderne AV-
udstyr.

spændende inspiration
Inden erhvervslivets vigtigste 
aktiv, medarbejderne, mødes i 
lillebæltsbyen, leverer Comwell 
Middelfarts dygtige og erfarne 
MeetingDesignere effektiv inspi-
ration – nemt via hotellets hjem-
meside og telefonnummer.
Se her hjemmesidens menupunkt 
”Møder og Konferencer” samt 
”Konferenceforespørgsel”, sidst-
nævnte med tilbagemelding in-
den for blot én time. 

slap af
Er der tid til afslapning, tilbyder 
hotellet 124 store dobbeltvæ-
relser, heraf 42 businessplus-
værelser med Hästens senge, 20 

businessværelser, 16 standard-
værelser, 44 lejligheder samt 2 
suiter. Alle værelser har natur-
ligvis bad, telefon, radio og tv, in-
ternetopkobling, roomservice, 24 
timers tøjrens samt betalings-tv. 
Tæt på skov og strand har gæster 
også mulighed for en gå- eller lø-
betur i det fri – eller hvad med 
en runde golf? Flere golfklubber 
ligger inden for få kilometers af-
stand. 
Tilbage på hotellet kan gæster 
også slappe af i saunaen, even-
tuelt efter en tur i den indendørs 
swimmingpool.
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Nye tider i  
Middelfart sparekasse

Sparekasses engagement spæn-
der lige fra den lokale ældreklubs 
årlige bustur sydpå til individu-
elle sponsorater målrettet profes-
sionelle sportsudøvere.” 
Vi har netop åbnet en ny afdeling 
i Odense, som meget gerne vil 
have besøg af nye kunder.

Efter 32 år som adm. di-
rektør er Hans Erik Brøn-
serud gået på pension, 
og med Martin Nørholm 
Baltser som ny mand 
på posten pr. 2. januar 
2012 er det succesfulde 
pengeinstitut gearet til 
nye tider med nye spæn-
dende initiativer 

”Under Hans Erik Brønseruds 
ledelse udviklede Middelfart Spa-
rekasse sig fra et lille lokalt pen-
geinstitut til et solidt mellem-
stort et af slagsen”, fortæller 
afdelingsdirektør Claus Hansen. 
”Som noget helt speciel formå-
ede vi at vokse uden at give køb 
– hverken på vores lokale forank-
ring eller personlige kunderåd-
givning. Den dag i dag er Middel-
fart Sparekasse eksponent for en 
høj grad af personlig service, og 
denne tradition vil vi videreføre 
og udbygge yderligere fremover.”

Øget fokus på erhverv
”Middelfart Sparekasses ny adm. 
direktør Martin Nørholm Balt-
ser har 30 års erfaring fra den 
finansielle sektor – senest fra 
stillingen som områdedirektør i 
Sparekassen Kronjylland”, fort-
sætter Claus Hansen. ”Et spæn-
dende nyt initiativ fra hans side, 
der allerede nu er implementeret 
i sparekassens drift, er et gene-
relt øget fokus på små og mellem-
store virksomheder i vores mar-
kedsområde. Vi råder i forvejen 
over en højt kvalificeret stab af 
dygtige og engagerede medarbej-
dere, der dækker branchemæs-
sigt bredt, og med ansættelsen af 
to nye rådgivere pr. 1. januar og 

1. marts 2012 markerer vi et øget 
fokus på erhvervssiden af vores 
aktiviteter.”

De 6 Bud 
Middelfart Sparekasse baserer 
sit virke på 6 bud, der klart oprid-
ser, hvad kunderne kan forvente. 

Du skal behandle kunderne, 
som du selv ønsker at blive be-
handlet

Ethvert kundeforhold skal 
være en forretning, både for kun-
den og for Sparekassen

Skaf aldrig Sparekassen en 
kunde ved at tale nedsættende 
om vore konkurrenter

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

Du skal behandle dine kolle-
gaer, som du selv ønsker at blive 
behandlet 

Du er Sparekassen, også når 
du ikke er på arbejde

Den bedste løsning på markedet
”Godt samarbejde bygger på gen-
sidig tillid, og i Middelfart Spa-
rekasse har vi stort fokus på den 
gode kommunikation med vores 
mange gode kunder. Hos os kan 
man altid komme i kontakt med 
sin rådgiver, og vores kunder har 
vist stor tilpasningsevne med 
hensyn til i samarbejde med os 
at navigere sig økonomisk tør-
skoede gennem skiftende tiders 
konjunkturudsving. I dag er Mid-
delfart Sparekasse blandt lan-
dets mest ressourcestærke pen-
geinstitutter, og vi hjælper gerne 
vores kunder med finansieringen 
af forbedringer på boligfronten 
samt større nyanskaffelser som 
bil, båd, sommerhus og camping-
vogn. Dette faktum kombineret 
med vores totaloverblik over den 
enkelte kundes økonomi gør Mid-

delfart Sparekasse til den bedste 
løsning på markedet.” 

Aktiv spiller i  
lokalsamfundet
”Middelfart Sparekasses dyna-
miske rolle som aktiv spiller i 
udviklingen af lokalsamfundets 
ressourcer illustreres blandt 
andet af vores sponsorstøtte til 
Trekantsområdets foreningsliv. 
På børne/unge-området støtter 
vi børnehaver, skoler og sports-
klubber, og på voksenfronten 
støtter vi blandt meget andet MG 
og BK – Middelfart Gymnastik 
og Boldklub, Match Race Centret 
og Rock Under Broen. Middelfart 

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

Nærværende og kompetent 
rådgivning til dig og din virksomhed

Middelfart Sparekasse er for 
tredje gang på fem år kåret som 
Danmarks bedste arbejdsplads. 
Det er selvfølgelig dejligt for os i 
Sparekassen, men betyder det noget 
for dig som erhvervskunde? 
Svaret er JA! 

Stemningen på arbejdspladsen smitter 
af på kundetilfredsheden. Kom ind og 
lad os tale rådgivning, fi nansiering eller 
hvad der lige nu ligger dig på hjertet. 
Vi vil meget gerne støtte fornuftige 
investeringer, der bidrager til at få gang 
i nye initiativer. Og vi er sikre på, at 
du vil opleve vores medarbejdere som 

glade, rundhåndede og til at tale med. 
Vi giver ganske enkelt mere af os selv. 
Her er et udpluk af alt det, du får som 
erhvervskunde i Sparekassen:
•  En personlig rådgiver, som kender 

dig og din virksomhed
•  Hurtig betjening, så du har tid til at 

passe din virksomhed 
•  En rådgiver, som kan træffe 

selvstændige beslutninger med det 
samme 

•  Danmarks bedste kundeservice og 
NetBank (ifølge Analyse Danmark/
Børsen) 

•  Alt samlet på ét sted – fi nansiering, 
leasing og forsikring 

•  Fokus på dig og din virksomhed 
– vi foretrækker at mødes på din 
hjemmebane 

•  Vi hjælper dig med det praktiske 
– budget, Multidata, PBS og 
meget mere 

•  Fokus på dine ansatte – pension, 
sundhedsforsikring og kritisk sygdom 

•  En Sparekasse, som viser interesse 
for udvikling af dit lokalområde 

•  Adgang til en række spændende 
netværksarrangementer for 
erhvervslivet

Vi har overskud til dig

Mærk stemningen på Danmarks bedste arbejdsplads

Claus Hansen
64 22 22 10
ch@midspar.dk

Claus sætter de nære
relationer højt
Afdelingsdirektør Claus Hansen har overskud 
til din virksomhed og sætter den individuelle 
rådgivning og de nære relationer højt. 

Jørgen Jensen
76 74 11 51
jj@midspar.dk

Jørgen giver dig et
køligt overblik
Afdelingsdirektør i Hedensted, Jørgen Jensen, 
har et sikkert og roligt overblik, som hjælper 
dig, når beslutningerne skal tages.

Michael Jespersen
76 42 07 31
mje@midspar.dk

Michael er til stede for dig
Afdelingsdirektør i Vinding afdelingen, Mi-
chael Jespersen, er til stede for din virksom-
hed og arbejder med Sparekassens engage-
ment i erhvervslivet og lokalområdet.

Henrik Troelsen
76 20 05 34
ht@midspar.dk

Henrik holder fast i værdierne
Afdelingsdirektøren i Fredericia arbejder 
fokuseret på at skabe værdi for dig, både når 
det gælder daglig økonomi, investering mv.

Stephan Lorenzen 
76 33 69 44
slo@midspar.dk

Stephan dyrker det
lokale netværk
Områdedirektøren fra Kolding bakker op om 
det lokale erhvervsliv og sikrer dig hurtige 
beslutninger og et stærkt lokalt netværk.

Annemette S. Jeppesen
76 43 51 30
asj@midspar.dk

Annemette din erfarne
sparringsparter
Afdelingsdirektøren fra Vejle er din erfarne 
rådgiver med fi ngeren på pulsen og stort 
engagement i det lokale erhvervsliv. 

Middelfart afdeling
Algade 69
5500 Middelfart
Telefon 64 22 22 22 

Strib afdeling
Vestergade 34, Strib
5500 Middelfart
Telefon 64 40 17 50

Fredericia afdeling
Prinsessegade 95
7000 Fredericia
Telefon 75 93 08 00

Vejle afdeling
Vestre Engvej 1A
7100 Vejle
Telefon 75 83 66 66

Kolding afdeling
Buen 7
6000 Kolding
Telefon 75 53 89 00

Uldum afdeling
Søndergade 17
7171 Uldum
Telefon 75 67 92 11

Ødsted afdeling
Ribevej 50 A, Ødsted
7100 Vejle
Telefon 75 86 45 43

Hedensted afdeling
Østerbrogade 11 A
8722 Hedensted
Telefon 76 74 11 50

Vinding afdeling
Vindinggård Center 23
7100 Vejle
Telefon 76 42 07 30

www.midspar.dk
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 Måske har du allerede overvejet at finde et pengeinstitut 
med nærvær og hjerte for dig og din økonomi? Vi synes, du skal 
afprøve tanken. I Middelfart Sparekasse kunne vi ikke drømme om 
at overlade dig til automatiske telefonomstillinger eller tilfældige 
telefonstemmer og rådgivere. Hos os er personlig, nærværende og 
kompetent rådgivning nøgleordene.

Netbank

9

8

7
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Kundeservice

 Middelfart Sparekasse      Konkurrenterne     ---- Gennemsnit

6 7 8 9

Medarbejderne gør forskellen
Middelfart Sparekasse har siden halvfemserne 
arbejdet intenst med personlig udvikling og 
selvledelse blandt medarbejderne. Målet har 
hele tiden været, at det skulle være til gavn for 
både kunder og medarbejdere.

Vores medarbejdere er vores vigtigste 
konkurrenceparameter, og vi tror på, at en god 
arbejdsplads giver overskud til kunderne.

Claus Hansen, afdelingsdirektør i Middelfart.

Vores kunder er landets mest tilfredse 
I Analyse Danmarks banktest fra 2011 scorer Middelfart Sparekasse 
topkarakterer inden for kvalitet af rådgivning, tillid til den fremtidige  
drift og tilfredshed med Netbank. Dermed bliver Middelfart Sparekasse 
overordnet set vurderet som det bedste primære pengeinstitut af 
kunderne. Et resultat som Sparekassen ligeledes opnåede i 2008.
Vi befinder os i en branche, hvor de fleste pengeinstitutter har de 
samme ”varer på hylderne”. Dér, hvor vi ønsker at skille os ud, er på  
de menneskelige værdier som empati, tætte relationer, tilgængelighed, 
tryghed og service, og derfor er vi virkelig glade og stolte over at have  
så mange gode ambassadører blandt vores kunder.

Besøg os i  

Middelfart afdelingen

Vi vil rigtigt gerne byde nye 

kunder velkommen,  

og vi vil gøre meget for,  

at du bliver ligeså tilfreds som 

vores nuværende kunder

tlf. 88 20 84 61

Claus Hansen,  afd. direktør i Middelfart
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stærk lokal revisionspartner

Nagelfast lokal forankring samt 
dygtige og kompetente medar-
bejdere. Det er væsentlige årsa-
ger til, at danrevi Toprevisions 
otte registrerede revisorer og syv 
assistenter ikke mister pusten 
trods finanskrisen. 

søger flere ansatte
Faktisk er danrevi Toprevision 
igen på udkig efter nye gode 
medarbejdere som følge af firma-
ets fortsatte kundetilgang af små 
og mellemstore virksomheder. 
Pladsen er klar på danrevi Top-
revisions hovedkontor i Middel-
fart, der råder over næsten 600 
kvm. kontorer samt tilhørende 
arkiv. 

Senest er firmaets medarbejder-
stab udvidet 1. oktober 2011 via 
nyt fælles parløb med registre-
ret revisor Lars Nørgaard og to 
assistenter(tidligere Middelfart 
Regnskabsservice).

Rådgivning og revision
danrevi Toprevisions indehave-
re, registrerede revisorer Tom O. 
Petterson og Jørgen Halfdan Ol-
sen, leverer sammen med resten 

af holdet moderne revisions- og 
erhvervsrådgivning.
Det primære forretningsområde 
tilbyder økonomirådgivning samt 
revision og udarbejdelse af regn-
skaber. Hertil kommer eventuel 
support og bud på udvikling af 
kundernes øvrige virksomheds-
funktioner.

- Vi leverer praktiske og dynami-
ske løsninger i tæt samarbejde 
med kunderne. Løsninger der ta-
ger hånd om kundernes samlede 
økonomiske situation. Det inklu-
derer også vores tilbud på total-
service omkring kundernes edb- 
og økonomifunktioner, fortæller 
indehaver Tom O. Petterson.

ToP C5 online
Netop når det gælder totalservice 
omkring kundernes edb- og øko-
nomifunktioner, tilbyder danrevi 
Toprevision og hostingpartner In-
ventio.IT et rigtigt stærkt aktiv – 
TOP C5 online, der koster fra blot 
149 kr. pr. måned. 

– Det er Danmarks mest fleksible 
og udbredte bogføringssystem og 
giver kunderne adgang til deres 

økonomisystem, uanset hvor de 
befinder sig i verden. Bare de har 
adgang til en internetforbindelse, 
så kan de eksempelvis udskrive 
fakturaer i både Grønland og i 
Gedser, indskyder indehaver Jør-
gen Halfdan Olsen. 
Ja, faktisk har danrevi Toprevisi-
on også en del kunder i Grønland.

C5 bruges af over 80.000 danske 
virksomheder – kunderne betaler 
vel at mærke blot for de ydelser, de 
har brug for. 
- Vi klarer så alt omkring system-
drift, opdatering og backup, så 
vores kunder fuldt ud kan kon-
centrere sig om at optimere deres 
egen forretning, fortsætter inde-
haver Tom O. Petterson. 

Minimalt papirforbrug
Med TOP C5 online nedsætter 
danrevi Toprevisions kunder også 
papirarbejdet ganske væsentligt, 
når bilag scannes ind i cyber-
space og her behandles online. 
Alt i alt fordele der nedsætter 
arbejdstiden omkring en række 
bogføringsfunktioner med op til 
60 procent.

danrevi Toprevision er medlem af FSR 
– danske revisorer, samt det faglige og uddannelsesmæssige netværk danrevi

danrevi
Toprevision 

Mandal Alle 16A
5500 Middelfart 

Tlf. 70 20 02 13
www.top-revision.dk

www.topc5.dk
top@top-revision.dk

danrevi Toprevision  
fortsætter vækst som  
største lokale  
revisionsfirma  
– med TOP C5 online  
som solidt aktiv

www.topc5.dk

www.topc5.dk
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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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Ekspert i rengøring og pleje

TT Clean personlig pleje fra kl. 
7 til 23.

God adresse
TT Clean lejer lokaler ved Maler-
mester Frede Nørgård ApS og er i 
dag nærmeste nabo til ejendoms-
mægleren Estate på Odensevej 169, 
Middelfart. En central placering 
der kaster flere nye opgaver af sig 
via de mange kunder, der gæster 
områdets erhvervsdrivende. Blandt 
de nye opgaver er 900 m2 kontorer i 
Teglgårdsparken, Middelfart.

TT Clean udbygger 
servicevirksomhedens 
tiårige rengøringssucces 
med tilbud om personlig 
pleje til borgere i Middel-
fart Kommune 

Konstant fokus på at gøre arbej-
det bedre, kombineret med ambi-
tionen om at tilbyde kunderne de 
ydelser, de har behov for.
Det er en stor del af forklaringen 
på, at rengørings- og servicevirk-
somheden TT Clean med stor 
succes har serviceret erhvervs-
kunder og private borgere i Mid-
delfart, Fredericia og Kolding 
gennem ti år.

Erhverv og privat
Indehaver Trille Larsen: - Vi leve-
rer rengøring, vinduespolering og 
personlig pleje til virksomheder, 
kommunale og private kunder. 
Og indstillingen er klar: Vi arbej-
der konstant på at levere et godt 

stykke arbejde og gøre det hele 
lidt bedre. Det er jo de tilfredse 
kunder, vi lever af.
TT Clean har i dag cirka 20 dyg-
tige medarbejdere. Senest er fir-
maets service udvidet via samar-
bejdet med vinduespolerer Kurt 
Kristensen.

Pleje og Frit Valg-ordning
- Vi gør bl.a. rent for private via 
aftaler med Middelfart, Frederi-
cia og Kolding kommuners Frit-
Valg ordning. Denne ordning be-

tyder, at modtagere af kommunal 
hjemmehjælp frit kan vælge, om 
rengøringen eller plejen skal leve-
res af kommunale hjemmehjælpe-
re - eller private leverandører som 
os, forklarer Trille Larsen.
TT Clean udfører plejen med 
samme medarbejder fra gang til 
gang. Denne bærer synligt Id-
kort og arbejdstøj, så TT Clean 
også her leverer en troværdig 
og seriøs indstilling i de private 
hjem.
I Middelfart Kommune tilbyder 

TT Clean · Odensevej 169 · 5500 Middelfart · Telefon 40 53 57 77 · www.ttclean.dk · trille@ttclean.dk

Ærlig arkitektur

rådgivende arkitektvirksomhe-
der. Formålet med Danske Ark 
er at varetage de rådgivende ar-
kitektvirksomheders erhvervs-
mæssige forhold og styrke 
virksomhedernes position, kvali-
tative niveau og professionalisme 
som bygherrernes uvildige rådgi-
vere.

“Det er vores mission 
at gøre vore kunders 
drømme til virkelighed. 
At finde den hemmelige 
formel, der giver kunden 
lige netop det, de ikke 
engang vidste, de kunne 
få,” siger Duncan Long, 
der er den ene halv-
del af arkitektfirmaet 
Krogh&Long Arkitektur 
og rådgivning.

“God arkitektur er ærlig arkitek-
tur! Det skal være ærligt og sær-
ligt – lidt ligesom os,” supplerer 
Lars Krogh, der udgør den an-
den halvdel af firmaet. Duncan 
og Lars er ligeværdige partnere, 
med hver deres baggrund. Lars 
Krogh er arkitekt, og Duncan 
Long er uddannet bygningskon-
struktør.
“Tilsammen er vi et stærkt team 
og er begge overbeviste om, at 
god arkitektur er for alle. Hvad 
enten det er en større nybygning, 
ombygning eller en mindre til-
bygning.
Tingene skal hænge sammen 
både funktionsmæssigt, æstetisk 
og ikke mindst økonomisk. Det 

er nemlig god arki-
tektur, når de ting 
er i balance,” siger 
Lars Krogh.
Krogh&Long, der 
har base i Middel-
fart, er progres-
sivt, nytænkende 
og helt igennem 
nede på jorden. 
Det er det ind-
tryk, man får, når 
man møder Lars 
og Duncan. Her 
er der både plads 
til passion og sund 
fornuft, når det 
kommer til at ska-
be og udvikle nye 
projekter.
”Kvalitet, kreativitet, enkelhed 
og overskuelighed i alle proces-
ser undervejs i et opgaveforløb 
er nogle af kodeordene for os,” 
fortæller en engageret Duncan 
Long.
Krogh & Long er medlem af Dan-
ske ARK, foreningen af private 

Lars Krogh tlf. 2990 7051 · lk@krogh-long.dk · Duncan Long tlf. 2571 8862 · dl@krogh-long.dk · www.krogh-long.dk
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Båring Gulve er speciali-
seret i eksklusive mas-
sive trægulve. Alle vores 
gulve er massive hele ve-
jen igennem, og begrebet 
kvalitet følger samtlige 
af vores produkter fra 
start til slut i fremstil-
lingsprocessen – lige fra 
indkøb af råvarer og til 
produktion og efterbe-
handling. Filosofien er at 
hver eneste planke skal 
produceres i en kvalitet, 
vi selv gerne vil have lig-
gende derhjemme.

Sortimentet spænder vidt fra de 
lyse træsorter som f.eks. ask og 
ahorn, og op til de mørke som 
f.eks. merbau og jatoba. I sorti-
mentet er selvfølgelig også ege-
træsgulve i dansk og amerikansk 
eg. Alle gulvene kan leveres fær-

digbehandlede med enten olie el-
ler matlak, hvilket giver en me-
get stærk overflade, som er nem 
at vedligeholde. 
En af fordelene ved massive 
trægulve er at gulvene kan slibes 
mange gange, og derved genska-

Båring Gulve
Rugårdsvej 160
5464 Brenderup
Tlf. 64 48 11 88
mail@baaring.dk
www.baaring.dk

Massive eksklusive trægulve  
af høj kvalitet

nationen af et trægulv og en ræk-
ke hårde materialer på vægge og 
lofter ofte afstedkommer. I kraft 
af materialets bløde, absorbe-
rende effekt, benyttes Elastilon 
bl.a. som gulvunderlag i en lang 
række Fitness World centre over 
hele landet. Elastilon er af de in-
ternationale fagblade Contract 
Floors og Retail Floors kåret som 
bedste produkt i branchen.” 
 

be overfladen som var gulvet lige 
nylagt.
Massive douglasgulve er også i 
sortimentet, og vi har netop leve-
ret ca. 300m2 massive Douglas-
gulve til Vækstcentret Billeskov, 
som er en del Wedellsborg Gods. 
Derudover har vi til samme sted 
leveret og monteret ca. 400 m2 
egetræsgulv i dansk eg på Ela-
stilon underlag. 

Elastilon – et unikt  
gulvunderlag til gulvvarme
”Lægges et massivt trægulv på 
gulvvarme, er det en stor fordel 
at anvende det unikke gulvun-
derlag Elastilon. Det er et ela-
stisk og klæben de underlag, 
hvorpå det massive trægulv læg-
ges uden brug af søm, clips eller 
lim. Kombinationen af høj ela-
sticitet og klæbe-evne bevirker, 
at risiko en for revner og mellem-
rum mindskes væsentligt. Der-
udover minimeres de velkendte 
akustiske problemer, som kombi-
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LC Regnskabshjælpen Aps 
virksomhedens aktiviteter og 
gøremål, blandt andet via dag- 
og materialesedler. Det giver 
mulighed for hurtig opfølgning 
på igangværende arbejder, hvad 
dækningsgraden angår. Projekt-
styring giver også øjeblikkeligt 
overblik over firmaets spildtid. 
Gennem fakturering af timer 
kan der ofte spares mange penge. 
Med LC Regnskabshjælpens ad-
ministrative ydelser får virksom-
hederne overskud til at fokusere 
på deres kerneforretninger. Med 
hensyn til de senere års krise er 
det mit indtryk, at et stigende 
antal lokale virksomheder har 
fået luft under vingerne med 
hensyn til likviditeten, idet de 
har afstemt deres omkostninger 
og aktiviteter og banet vej for en 
positiv udvikling. LC Regnskabs-
hjælpen yder den bedste hjælp 
- fra daglig bogføring til ledel-
sesmæssige opgaver. Ring og hør 
nærmere.” 
 

Firmaet, der udover inde-
haver Lisbeth Christen-
sen består af to erfarne 
og selvstændigt arbej-
dende medarbejdere, 
befinder sig i kraft af 
de mange virksomheds-
kunders årsregnskaber 
netop nu i en af årets 
travleste perioder 

”LC Regnskabshjælpen er et all 
round firma, hvis tre medarbej-
dere danner et godt sammentøm-
ret team med flad ledelsesstruk-
tur og stemningsmæssigt højt til 
loftet”, fortæller Lisbeth Chri-
stensen. ”Vi kan lide vores ar-
bejde og er rigtigt gode til at sup-
plere hinanden i dagligdagen. Vi 
sætter den gode kommunikation 
højt, og det danner grobund for 
et engagement og overskud, der 

helt klart er til fordel – både for 
kunderne og for os. Kundekred-
sen dækker det meste af Fyn og 
spænder fra små og mellemstore 
håndværksfirmaer og produkti-
onsvirksomheder over liberale 
erhverv til service, detailhandel 
og industri. En del regnskabs-
mæssige rutiner klares her fra 
kontoret. Derudover arbejder 
vi ude hos kunderne i skiftende 
perioder. Den enkelte kunde sty-

rer selv omfanget af vores regn-
skabsmæssige indsat, der tilret-
telægges ud fra folks individuelle 
ønsker og behov.” 

Få overblik via  
projektstyring 
”Et stort speciale er planlægning 
og implementering af projektsty-
ring, der foregår i tæt samarbejde 
med kunden. Med projektstyring 
kortlægges og dokumenteres alle 

Vi tilbyder vores service 
ved alle former for fest: 

Barnedåb 

Konfirmation 

Bryllup 

Fødselsdag 

Reception 

Hyggemiddag med vennerne 

m.m. 

Vi arrangerer også servering,  
afrydning og opvask…

Udfører alt i 
smede- og stålarbejde 

samt løsning af specialopgaver

 
Lollandsvej 11 · 5500 Middelfart

Tlf. 64 41 54 61 · 20 23 54 62
www.pom.dk · bent@pom.dk

Pedersen & Madsen a/s

LC Regnskabshjælpen ApS · Lollandsvej 11 D, 1. sal · 5500 Middelfart · Tlf. 51 51 29 15 · lc@regnskabshjaelpen.com
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Rishøj & Andreasen A/S, Gelsted, får flere og flere opgaver i Middelfart-området. 
Nordvestfyns største murerfirma leverer respekt for kunder og klassisk tradition 

solidt murværk til Middelfart 
kirker eller byggeri af nye dagin-
stitutioner. 

sikkert arbejde
Fokus på efteruddannelse, og her-
under byggepladsens sikkerhed, 
er typisk for Rishøj & Andreasen. 
Arbejde og håndværk skal være i 
orden, helt lige som murermester 
og hans medarbejdere selv ønsker 
det udført hjemme hos dem selv. 
– Vi skal beholde vores grønne 
smiley fra Arbejdstilsynet. Den 
viser, at vi overholder arbejdsmil-
jøreglerne! Tilsvarende arbejder 
vi konstant på at undgå bøder, f. 
eks. for farligt arbejdsmiljø, tilfø-
jer murermester Peter Rishøj. 

– Vi har flere og flere opgaver og 
tilsvarende tilknytning til Mid-
delfart. Det har altså vist sig til 
vores fordel, at vores hjemby Gel-
sted nu er blevet en del af Mid-
delfart Kommune.
Sådan forklarer murermester 
Peter Rishøj, indehaver af mu-
rerfirmaet Rishøj & Andreasen, 
til Månedsmagasinet Erhverv 
Fyn.
Der er ca. 30 dygtige, og engage-
rede medarbejdere ansat i virk-

somheden - alle ansatte der fo-
kuserer på det gode håndværk og 
tilsvarende udviser stor respekt 
for gamle håndværksmæssige 
traditioner. Dette er en stor og 
medvirkende årsag til, at Rishøj 
& Andreasen i dag er Nordvest-
fyns største murerfirma.

Dygtige håndværkere
Netop det samme gode mand-
skab i en årrække, medarbej-
dernes store berøringsflade og 

dynamiske samarbejde med an-
dre lokale håndværkere, arki-
tekter og byggesagkyndige i det 
nordvestfynske område betyder, 
at Rishøj & Andreasen fortsat 
ser lyst på fremtiden – trods fi-
nanskrisen.
Rishøj & Andreasen udfører alt 
fra små reparationer, støbear-
bejde og badeværelser til store 
opgaver som nye huse samt store 
entrepriser og specialopgaver, 
eksempelvis som renovering af 

VPM 3400 med redskaber  
til alle 4 årstider
Kroppen er et arbejdsredskab, som ikke kan 
skiftes ud – tænk på det i dit valg af maskiner. 
Denne ultimative redskabsbærer med excep-
tionelt lavt lydniveau på kun 68 dB og unik 
affjedring er det bedste valg for din krop.

Fejemaskine
• Op til 30 cm sne i 120 cm bredde
• Skråstilles fra kabinen
• Kan reversere

VPM 3400 med fejemaskine 
Kr. 254.735,-
Prisen er ekskl. moms

Bestil demo af 
VPM 3400 
eller få den nye 
brochure hos:

Murer�rma

RISHØJ & ANDREASEN A/S
Peter Rishøj
Værkstedsvej 14 · 5591 Gelsted
Tlf. 64 49 11 28 · Mobil 21 64 52 53
www.rishoej-andreasen.dk
ra@rishoej-andreasen.dk
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Ny udstilling i Trælasten 
Nørre Aaby
Efter en større renove-
ring og ombygning slår 
Trælastens byggemarked 
dørene op for en helt ny 
boligudstilling med en 
bred vifte af spændende 
indretningsløsninger 
- fra gulve og lofter til 
komplette køkkener og 
badeværelser 

”Vi glæder os til i starten af fe-
bruar at byde vores kunder vel-
kommen i en tiptop moderne 
udstilling med helt nye faciliteter 
og præsentationsmuligheder”, 
fortæller trælastchef Torben 
Søndergaard. ”Trælasten Nr. 
Aaby fører stort set alt til boli-
gen, og vores nye udstilling gi-

ver kunderne mulighed for at se 
nærmere på en lang række kvali-
tetsprodukter og spændende ind-
retningsløsninger. Sortimentet 
dækker alt fra gulve og lofter til 
komplette køkken og badeværel-
sesløsninger. Blandt de populære 
kvalitetsbrands er Timberman 
og Viking trægulve samt køkken/
badeværelsesløsninger fra X Box. 
Derudover byder vi på et varieret 
udvalg af unikke flise- og klinke-
gulve af egen import.”

service, rådgivning og 
erfaring
”Før vi i 2010 kom med i Træ-
lastkæden hed vi NC Byg”, fort-
sætter Torben Søndergaard. 
”Historisk går vores forretnings-
mæssige rødder i lokalområdet 
helt tilbage til starten af forrige 
århundrede. Min familie kom 
ind i billedet i 1945. Jeg er tredje 

generation ved roret og har ledet 
virksomheden siden 2000. Ud-
over at varetage ledelsesfunktio-
nerne rådgiver jeg både private 
og håndværkere. Trælasten Nr. 
Aaby er en moderne serviceori-
enteret virksomhed, der betjener 
en bred kreds af privatkunder 
og håndværksfirmaer i alle fag. 
Vi sætter en ære i at kunne yde 
præcis den rådgivning, folk har 
brug for i situationen. Alle vores 
ansatte er faguddannede, og flere 
kan derudover trække på hånd-
værksmæssige uddannelser. De 
sidste par år har budt på hårde 
tider i byggebranchen, men i 
kraft af vores mangeårige erfa-
ring og tilpasningsevne i forhold 
til skiftende tiders konjunkturer 
ser vi optimistisk på Trælastens 
udviklingsmuligheder – også i 
fremtiden”, slutter Torben Søn-
dergaard. 

Trælasten Nørre Aaby A/S 
Industrivej 11 

5580 Nørre Aaby 
Tlf. 64 42 10 86 

www.traelasten.dk
noerreaaby@traelasten.dk 

Åbningstider: 
Mandag-fredag: 7.00-17.00 

Lørdag: 8.00-12.00

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
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I takt med implemente-
ringen af den nye fem-
deling af aktiviteterne 
har den succesfulde 
Middelfart-virksomhed, 
der siden 2010 godt og 
vel har fordoblet medar-
bejderstaben fra 30 til 66 
personer, fået nyt logo 
og ny hjemmeside 

”Som noget nyt har vi valgt at 
inddele vores aktivitetsfelt i fem 
arbejdsområder; nemlig el, VVS, 

ventilation, alarm og tele/data”, 
fortæller indehaver Jesper B. Sø-
rensen. ”Vi har fået nyt logo og 
ny hjemmeside, og samtidigt er 
virksomheden Traps sundheds-
ambassadør Didde Tørnæs netop 
færdiguddannet i samarbejde 
med Middelfart Kommune. Det er 
en mærkesag for os, at vores med-
arbejdere trives i et godt og sundt 
arbejdsmiljø. En diætist har i 3 
måneder fulgt en mindre gruppe 
frivillige Trap medarbejdere, der 
ad den vej har fået gode råd om 
kost og motion. Resultatet har 
været utroligt positivt, idet di-
ætistens rådgivning både har for-
bedret medarbejdernes livsstil og 

øget deres velvære gennem vægt-
tab og bedre kondi. Kilomæssigt 
har de medarbejdere, diætisten 
fulgte, tabt hvad der svarer til en 
mandlig montørs gennemsnits-
vægt”, smiler Jesper B. Sørensen.

Ny førstesal på trapperne
”Aktivitetsmæssigt dækker vi 
totalentrepriser fra VVS til el & 
data, og omkring løsning af de 
helt store opgaver samarbejder vi 
med et fast netværk af gode sam-
arbejdspartnere i alle håndværks-
fag. I løbet af foråret påbegyndes 
arbejdet på en helt ny førstesal 
til vores domicil. Førstesalen, der 
primært kommer til at huse fir-
maets ledelse, der p.t. er spredt 
på flere adresser i Middelfart, 
betyder en arealmæssig udvidelse 
på 264 m2. Vi glæder os til primo 
september at tage den ny første-
sal i brug og dermed få samlet fir-
maets ledelse under et og samme 
tag”, slutter Jesper B. Sørensen. 

l	 El
l	 VVS
l	 Ventilation
l	 Alarm
l	 Tele/Data

TRAP+ · Industrivej 3B · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 05 30 · info@trap.as · www.trap.as

•  Projektering og gennemførelse 
af bygge- og anlægsprojekter

• Bygherrerådgivning
•
•
 Statiske beregninger
 Energirammeberegninger

bso@bso-ing.dk · www.bso-ing.dk

Jernbanegade 2A
5500 Middelfart

– din bygge- og energirådgiver

Specialiteter af international særklasse
Hjemmelavede pølser, fremstillet af de fineste

råvarer og tilberedt efter gamle håndværks
traditioner. Vi har naturligvis
også et bredt udvalg af godt

kød- og kødretter.

SLAGTER LUNDs
mad med mere

LAGTER UND

Torvet
Middelfart

TLF. 64 41 00 22

S

L

Algade 28 / Gågaden
Tlf. 64 41 00 22

www.madmedmere.dk

Besøg også vores webshop
www.slagterlundmiddelfart.dk

Specialiteter af international særklasse
Hjemmelavede pølser, fremstillet af de fineste

råvarer og tilberedt efter gamle håndværks
traditioner. Vi har naturligvis
også et bredt udvalg af godt

kød- og kødretter.

SLAGTER LUNDs
mad med mere

LAGTER UND

Torvet
Middelfart

TLF. 64 41 00 22

S

L

Algade 28 / Gågaden
Tlf. 64 41 00 22

www.madmedmere.dk

Besøg også vores webshop
www.slagterlundmiddelfart.dk

Specialiteter af 
international særklasse

Hjemmelavede pølser, fremstillet af de fineste
råvarer og tilberedt efter gamle håndværks

traditioner. Vi har naturligvis
også et bredt udvalg af godt

kød- og kødretter.
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Gelsted tømrer- & snedker
Ved Johnny Larsen

Tlf. 64 49 23 20 · Mobil 40 36 73 99
gts@gelstedtomrer.dk · www.gelstedtomrer.dkVognmand 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

Rolf Murer Aps
Firmaet, der i juni 2011 
flyttede ind på Uraniavej, 
sætter med to ansatte 
inklusive indehaver Rolf 
Christensen alle ressour-
cer ind på at levere vel-
udført murerhåndværk.

Firmaet Rolf Murer ApS er en 
lille fleksibel enhed, til fordel for 
kunderne. ”Da vi kun er 2 mand 
i firmaet, fylder ledelse og admi-
nistration så tilpas lidt i det dag-
lige, at jeg kan koncentrere mig 
100 % om firmaets kernekompe-
tence og varemærke – nemlig at 
levere det gode murerhåndværk, 

som vi er kendt for”, beretter Rolf 
Christensen. ”Vi betjener en god, 
fast kundekreds af private, er-
hvervsdrivende, boligforeninger, 
kommunale institutioner og en 
række professionelle samarbejds-
partnere i andre håndværksfag.” 

Få et tilbud
”Trods krisen er der travlhed i 
firmaet, og vi oplever et konstant 
flow i antallet af opgaver. Den 
milde vinter 2011-12 har betydet, 
at vi til forskel fra de sidste par 

år kan arbejde udendørs efter be-
hov. Her og nu gælder det blandt 
andet forskellige ombygninger i 
lokalområdet; etablering af før-
stesal på en villa og moderne en-
sidet hældning på en anden. Der-
til kommer diverse opgaver hos 
boligforeninger, virksomheder og 
private – heriblandt renovering 
og etablering af badeværelser. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for et uforbin-
dende tilbud.”
  

Bogøvænget 1 · 5500 Middelfart · Tlf. 20 75 78 70 · www.rolfmurer.dk · rolf@rolfmurer.dk

Om- og tilbygninger
Facadearbejde

Fugning
Tagarbejde

Renoveringer
Reparationer

Bygningsvedligeholdelse
Vandskuring – ude og inde
Badeværelser og køkkener

Flise- og klinkearbejde
Støbning af gulve
Forsikringsskader
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Tillidsvækkende autoservice

udlært automekaniker hos det 
tidligere Ford i Middelfart. Siden 
har han arbejdet hos BMW-spe-
cialisten PR Design i Vissenbjerg 
og som lastvognsmekaniker hos 
Dansk Trailer Service i Taulov.

Foruden chefen selv servicerer 
en værkfører, tre svende og en 
lærling alle kunder og gæster hos 
Jespers Autoværksted.

www.jespers-autovaerksted.dk

Jespers Autoværksted 
runder til juni ti år med 
glade kunder, der fortsat 
vender tilbage efter hur-
tig og kompetent service 
og reparation

Alt i moderne testudstyr, fem 
autolifte og ikke mindst seks 
dygtige medarbejdere, der sætter 
en ære i at levere hurtig og imø-
dekommende autoservice af høj 
kvalitet.

Ovennævnte er en del af ”stan-
dartudstyret” hos Jespers Auto-
værksted på Lollandsvej i Mid-
delfart, der åbnede tilbage i juni 
2002 – dengang på Brovejen, der-
efter Alsvej og nu permanent på 
Lollandsvej 11B.

– I dag er over halvdelen af alle 
kundebiler dieselmodeller, men 
de får alle – uanset mærke og 
motortype – samme gode service. 
Det gælder også muligheden for 
virksomhedsrabat, forklarer in-
dehaver Jesper Hansen.

Netop hurtig service, hvor der 
tages hensyn til de enkelte kun-
ders kørselsbehov, er del af den 
gode kundepleje hos Jespers 
Autoværksted. En service der na-
turligvis også inkluderer ydelser 
som udbedring af forsikrings-
skader samt salg af dæk, fælge, 
reservedele og andet tilbehør.

Er kunderne ude efter en nyere 
brugt bil, tilbyder Jespers Auto-
værksted også køb og salg af biler.

Indehaver Jesper Hansen er selv 

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

Bogføring- og Kasseafstemning · Debitorer · Kreditorer
Fakturering · Betalinger · Lønninger · Kasse, bank og giro afstemning

Momsafregninger · Måneds- og Årsafslutning 

Assensvej 156 · 5500 Middelfart · Telefon 24 20 31 86 · www.relb.dk · relb@city.dk

ved Mona Oranen

Jespers Autoværksted
Lollandsvej 11B · 5500 Middelfart · jesper@64410018.dk

 Tlf. 64 41 00 18

Topfag Jespers auto.indd   1 17/03/10   10.09
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Nyt klima, ny dynamik
rådets opgaver og udfordringer 
– typisk i samarbejde med andre 
aktører.
Middelfart Spildevand har i slut-
ningen af 2011 dannet SamAqua 
A/S sammen med Vand og Affald 
i Svendborg samt VandCenter 
Syd, der servicerer Odense og 
Nordfyn. Det nye selskab leve-
rer fælles løsninger for bl.a. IT, 
telefoni, HR og uddannelse – og 
optimerer udnyttelsen af drifts-
selskabernes ressourcer.

Forskning og udvikling
Direktør Allan Bruus: – Forsk-
ning og udvikling er fortsat 
meget vigtigt. Vi får bl.a. en ny 
bevilling til vores Kærby-projekt 
fra Miljøstyrelsen, der støtter ud-
vikling af et system, der renser 
overløbsvandet, når kloaksyste-
met løber over ved eksempelvis 
kraftige regnskyl. Vi er også med 
i et ESCO-forstudie til energiop-
timering på renseanlæg med til-
skud fra Vandsektorens teknolo-
giudviklingsfond. 

Middelfart Spildevand 
A/S arbejder på dyna-
misk klimatilpasning 
i Middelfarts vestlige 
bydel 

Få år inde i det nye årtusinde op-
lever Middelfart Spildevand, som 
store dele af resten af landet, sta-
digt kraftigere regnbyger. 
Det er blandt andet et særligt 
problem i Middelfarts vestlige 
bydel, der inkluderer den gamle 
bydel inklusive Skovgade og 
Knorregade samt Kongebro- og 
Pigekvarteret. Her skaber regn-
bygerne problemer, når vandet 
samles med stort fald fra det til-
stødende opland.

Inddragelse af beboerne 
– Derfor laver vi nu sammen med 
Middelfart Kommune en ny plan 
for den vestlige bydel, der tilpas-
ser vores kloakering til det nye 
klima. Vi planlægger en proces, 

hvor vi sammen med lokale bebo-
ere drøfter, hvordan afvandingen 
af området skal tilrettelægges, så 
det fleksibelt og dynamisk hånd-
terer de stigende regnmængder – 
også på jordoverfladen, forklarer 
direktør Allan Bruus, Middelfart 
Spildevand. 
Målet er, at de valgte løsninger 
bygger på områdets historie og 
skaber positiv synergi i forhold 
til områdets sociale, kulturelle og 
rekreative værdier.
Middelfart Spildevand arbejder 
dermed fortsat på, at hensyn til 
sundhed og godt miljø sætter 
dagsordenen i driftsselskabet, 
der ejes af den grønne vækstkom-
mune Middelfart.

Øget handlekraft
Middelfart Spildevand er stiftet 
i 2009 som konsekvens af en ny 
vandsektorlov om håndtering 
af vandforsyning og spildevand. 
Den nye selskabsform giver langt 
bedre mulighed for en fleksibel 
og dynamisk indsats over for om-

Langelandsvej 22 B mf · 5500 Middelfart · Tlf. 88 88 48 55 · www.middelfartspildevand.dk · kontakt@middelfartspildevand.dk 

ETS ønsker at fremstå som et seriøst og kvalitetsbevidst tømrerfirma. 

Vi udfører alle tænkelige opgaver som traditionelt tømrerarbejde, 
tagrenoveringer, nybygninger, vinduer/døre og meget mere.

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

ETS Ejby tømrer & snedkerforretning
v/ Finn Jacobsen
Nørregade 137 · 5592 Ejby · Tlf. 6446 1712 · Bil. 2049 1712
ets-ejby@mail.dk · www.ets-ejby.dk
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Roerslevgaard Entreprenør Aps
genererer netop nu stigende 
efterspørgsel. Private anlæg til 
nedsivning af regnvand udlø-
ser i flere kommuner en refusi-
on i tilslutningsafgiften – heri-
blandt Middelfart Kommune. 
Roerslevgaard Entreprenør be-
tjener en vidtspændende kun-
dekreds af private og erhvervs-
drivende, og i forbindelse med 
større projekter kan vi trække 
på et velfungerende netværk af 
håndværkerkolleger i alle fag. 
Dygtige medarbejderne og et 
stabilt leverandørnetværk sik-
rer vores kunder levering til ti-
den. Vi løser opgaver over hele 
Fyn samt i Trekantsområdet. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for mere de-
taljeret info.” 

Det travle entreprenør-
firma med 8-10 ansatte 
løser en vidtspændende 
vifte af opgaver, der 
spænder fra jord-, støbe- 
og kloakarbejde til 
nedrivning, reparation, 
renovering og nybyg på 
hele Fyn samt i Trekants-
området 

”Samtlige ansatte arbejder 
med ude i marken, vi kan lide 
at få jord under neglene og om-
stiller os let fra det ene projekt 
til det andet”, fortæller inde-
haver Lars Christiansen. ”Vi 
løser opgaver af alle arter og 
størrelser og ser det brede akti-
vitetsfelt som en positiv udfor-
dring. I Fredericia har vi netop 
afsluttet et renoveringsprojekt 
på 53 huse med ophugning af 
gulve, etablering af nye kloa-

ker, ny belægning m.m. P.t. er 
vi i gang med at grave en kæl-
der på ca.300 m2 for et kunst-
galleri ved Vejle. I Kolding 
renoverer vi kloaker for et bo-
ligselskab, mens det i Odense 
gælder støbearbejdet på et 350 
m2 hus med tilhørende sand-
pude, der er opbygget på knust 
beton. Her skal der yderligere 
etableres underjordisk vand-
magasin med tilhørende vand-
bremse. I Middelfart arbejder 

vi med jordarbejde og støbning 
af en læsserampe for lastbiler.”

Øget vandmængde giver nye 
opgaver
”Som en naturlig konsekvens 
af de senere års ændrede klima-
tiske forhold tænkes en række 
nye faciliteter ind i et voksende 
antal større byggeprojekter. 
Højvandslukke-, vandbrem-
se- og underjordiske opmaga-
sineringsanlæg til regnvand 

Blankegårdsvej 2 · 5466 Asperup · Mobil 40 19 10 53 · roerslevgaard@gmail.com

Nedbrydning og knusning og etablering af P-plads Nr. åby

Belægningsarbejde i Århus
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Mikkelsen & Andersen A/s

af økonomisk støtte fra diverse 
fonde. Ydermere kan vi via vores 
tætte samarbejde med to penge-
institutter formidle attraktiv fi-
nansiering af energiforbedrende 
foranstaltninger til vores kunder. 
Der er mange penge at spare på 
energiområdet. Alle interessere-
de er velkomne til at kontakte os 
for nærmere information.”  

Fra1. oktober 2010, hvor 
Dennis Hoffmann over-
tog den kendte VVS, blik- 
og ventilations-virksom-
hed, til i dag er firmaets 
rutiner omkring indkøb, 
markedsføring og andre 
forretningsgange gen-
nemgribende modernise-
ret og optimeret 

”Indenfor det seneste år har 
virksomheden oplevet en vækst 

på 30%, og personalestaben er 
gået fra 8 til 12 svende”, fortæl-
ler Dennis Hoffmann. ”Vi er i 
fuld gang med en fornyelsespro-
ces omkring implementering af 
internetbaseret markedsføring, 
hvilket vi allerede nu oplever en 
positiv effekt af. VVS og ventila-
tion er firmaets største aktivite-
ter. Et nyt initiativ, jeg har søsat, 
er el-afdelingen, der tegner sig 
for stigende aktivitet. På samt-
lige aktivitetsområder koncen-
trerer vi os først og fremmest om 
serviceopgaver målrettet private, 
erhverv, kommuner og industri. 
På privatsiden servicerer vi en 
fast og stabilt voksende kreds af 
loyale kunder, hvoraf flere har 
fulgt os i over 30 år. Mikkelsen 
& Andersen spænder fra stikkon-
takter og radiatorer til gas, venti-
lation og større el-anlæg.” 

Penge at spare på  
energiområdet
”Mikkelsen & Andersens kon-
sulenter er ESCO specialuddan-

nede indenfor energivurdering 
og optimering med henblik på 
besparende energiforbedringer 
– blandt andet gennem imple-
mentering af jordvarmeanlæg, 
solcelleanlæg og luft til vand løs-
ninger. Eksempelvis havde en af 
vores privatkunder et årligt var-
meforbrug på omkring 50.000 kr. 
Efter en investering på 54.000 
kr. til nyt varmeanlæg og iso-
lering kunne han spare 26.000 
kr. om året, så investeringen 
var tjent ind på to år. Vi er med 
i hele processen – fra rådgivning 
og planlægning over det prakti-
ske arbejde til hjælp i forbindelse 
med søgning og indhentning 

Lollandsvej 1 · 5500 Middelfart · Mobil 28 87 58 86 · Tlf. 64 41 08 86 · info@mikkeland.dk · www.mikkeland.dk

Welness til bilen på ét sted

 Mandal Allé 16, 5500 Middelfart | Tlf. 6063 2379 
 www.renauto.nu | kontakt@renauto.nu

Renauto.nu bringer leasing-, firma-, til salg- og privatbilen i topform med bilpleje samt reparation af lak og interiør 
– det hele på ét sted. Inden leasing- og firmabilen leveres tilbage til leasingselskabet eller bilforhandleren, skal der 
ofte tages stilling til en række kosmetiske hængepartier omkring bilen. Renauto.nu står derfor klar med bilpleje samt 
reparation af lak og interiør til attraktive priser, der minimerer udgifterne ved tilbagelevering af bilerne.
Renauto.nu udfører desuden alle former for bilpleje og små reparationer på ét sted, Mandal Alle 16 i Middelfart. Her 
åbnede indehaver Michael Lauritzen Renauto.nu i april 2010. – Vi henvender os til både virksomheder og private, der 
ønsker seriøs og professionel bilpleje, og til autoforhandlere, der ønsker klargøring af biler til salg, forklarer Michael 
Lauritzen. Klargøringen inkluderer blandt andet, at Renauto.nu genskaber den ødelagte struktur i bilernes lak. Dermed 
bringes bilerne tilbage til deres originale farve og glans. 
Renauto.nu forvandler også træt bilinteriør, der har fået en årelang ”behandling” med eksempelvis madpakker, wiener-
brød, gløder fra cigaretter og snavsede sko. Ridsede instrumentbrætter og fælge samt falmede lædersæder kan tilsvar-
ende repareres og indfarves – og får dermed deres oprindelige flotte udseende. – Her tilbyder vi en helt unik måde til at 
reparere de mange små skrammer, brændemærker, huller og rifter i sæder og anden interiør, tilføjer indehaver Michael 
Lauritzen, Renauto.nu
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Holmegaard Gartner  
og Haveanlæg

klipning af hække til beskæring 
af buske og træer. Holmegaard 
Gartner og Haveanlæg oper-
erer med faste priser og afreg-
ner måneds eller kvartalsvis. Vi 
etablerer indkørsler og terrasser 
året rundt, og i vinterhalvåret 
er det højsæson for beskæring og 
fældning af træer. Endelig er der 
vintertjeneste i form af sneryd-
ning og saltning for såvel private 
som firmaer. Gennem hele 2012 
har vores privatkunder mulighed 
for at benytte sig af den populære 
fradragsordning på 15.000 kr. pr. 
person over 18 år i husstanden. 
Alle interesserede er velkomne 
til at ringe eller sende os en mail. 
Vi kører gerne ud og giver et 
uforbindende tilbud.”

Det kendte vestfynske 
anlægsfirma servicerer 
en bred vifte af privat-
kunder og erhvervsdri-
vende med løsning af 
såvel store som små op-
gaver. De gennemgående 
nøgleord for firmaets 
arbejde er kvalitet og 
levering til tiden 

”Jeg har 20 års branchekendskab 
og 12 års erfaring som selvstæn-
dig”, fortæller indehaver Henrik 
Holmegaard. ”Firmaet løser alle 
opgaver, når det gælder traditio-
nelt anlægsarbejde. Vi har snor 
i hele projektforløbet, og vores 
kunder sætter stor pris på, at de 
kommunikerer med den samme 
gruppe af kontaktpersoner i 

firmaet fra start til slut. Hol-
megaard Gartner og Haveanlæg 
spænder lige fra beskæring af 
Fru Hansens æbletræ til total-
løsninger, der kan omfatte alt fra 
etablering af indkørsler, fliser og 
anden belægning til terrasser, 
bede og græsplæner. Vi kan også 
tilbyde i samarbejde med Plant-
egården at udarbejde komplette 

haveplaner med alt, hvad dertil 
hører.”

Kvalitetsarbejde til fast 
pris året rundt
”En af vores største aktiviteter 
er pasning og vedligehold af pri-
vate haver samt firmaers grønne 
udenomsarealer. Vi klarer alt 
fra græsslåning, sprøjtning og 

Middelfart Vinduespolering
Vinduespolering · Vask af vinduer med renset vand · Grafittirens 

Vask af solfanger og facader · Rengøring til private og erhverv · Algebehandling 
Oprydning/tømning af dødsboer · Tagrensning og tagmaling

Rensning af tagrender · Vask af industritanke 
Salg af rengøringsmidler – udstyr – microfiberklude og papirvarer fra gårdbutik

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

FØR

FØR

EFTER

EFTER

Holmegaard 
Gartner og Haveanlæg

 Solbakkevej 21
5464 Brenderup

Mobil 20 77 39 86

h_holmegaard@mail.tele.dk
www.holmegaardgartner.dk
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TML Consult

hed til et fælles ansvar. Interes-
serede virksomheder er velkomne 
til at kontakte os for detaljeret 
info om kurser m.v.” 

Det alsidige konsulent-
firma med hovedkontor 
i Middelfart og filialer i 
København og Viborg, er 
specialiseret i ATEX og CE 
mærkning af maskinan-
læg samt medarbejderud-
dannelse i alle aspekter 
af begreberne arbejds-
miljø og sikkerhed 

”Når det gælder ATEX og CE 
mærkning spænder vores arbejds-
felt lige fra mindre emner som 
elektriske golfvogne til de helt 
store industrielle anlæg”, beretter 
direktør Torben Møller-Larsen. 
”I kraft af vores mangeårige erfa-
ring er vi en ideel sparringspart-
ner for virksomhederne, når det 
gælder udarbejdelse af dokumen-
tation til den enkelte maskine/
komponent. Gennem vores faglige 
ekspertise og knowhow er vi med 

til at sikre, at CE mærkningen 
opfylder de mange EU-direktiver 
om indretning af tekniske hjælpe-
midler.”

Fra teori til praksis
”På rådgivnings og kursusfronten 
arbejder vi med psykisk og fysisk 
arbejdsmiljø og sikkerhed over en 
bred kam”, fortæller sikkerheds-
rådgiver Jens Larsen. ”Vores sup-

plerende arbejdsmiljøuddannelse 
og adfærdssikkerhedskurser har 
til formål via målrettet hold-
nings- og adfærdsbearbejdelse 
ude på virksomheden i samklang 
med dennes kultur, identitet og 
image at eliminere medarbejder-
nes ”hjemmeblindhed” og heri-
gennem nedbringe ulykkesfre-
kvensen. TML Consult skaber 
hurtige resultater og gør sikker-

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!

v/Karin Bøgh Rasmussen

Færgegårdvej 3 · Strib · 5500 Middelfart
Mobil 61 16 03 27

E-mail : mail@kbrprintogweb.dk

www.kbrprintogweb.dk

Tagrens
Trondheimparken 8
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

Professionel rengøring tilbydes

 Du får:
 – En fast rengøringsdame
 – Fast aftale til fast pris
 – Tryghed og sikkerhed

Vp-Fyn rengøring og vinduespolering
Kielshusvej 8 st. · 5250 Odense SV

Indhent uforpligtende tilbud online
www.vp-fyn.dk · Tlf. 31 175 713

Vinduespolering og erhvervsrengøring
Husk dit fradrag!

TML Consult · Gl. Banegårdsvej 33 · 5500 Middelfart · Tlf. 63 41 10 33 · info@tml-consult.dk · www.tml-consult.dk

Vi udfører fugning ved:
Nybyggeri, bad, toilet, fliser, vinduer og døre

Alt i elastiske/specialfuger

Middelfart Fugeforretning
v/Morten Nielsen

Solvænget 3 · 5500 Middelfart · Strib
Mobil 20 44 18 82

kontor@finn-fuge.dk
mortenfuge@gmail.com
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Designstål og skræddersyede 
løsninger

skinværksted rundede sit 60 års 
firmajubilæum i 2011 og flyttede 
samtidigt ind på godt 600 velind-
rettede kvadratmeter i det øst-
lige Middelfart. 
Firmaet er grundlagt af Peter 
Kjærgaard, far til den nuværende 
indehaver Jens Kjærgaard.

Jens Kjærgaards Smede- 
og Maskinværksted 
udfører skræddersyede 
specialløsninger, herun-
der designstål, og alt i 
jern- og metalarbejde.

Designstål eksempelvis som 
trapper, gelændere, altaner, lå-
ger, porte og renovering af gam-
melt smedejern.
Egne design- og konstruktions-
løsninger samt rådgivning om 
teknik og materialevalg.
Godt samarbejde med tømrer- og 
murermestre samt bl.a. Middel-

fart Kommune, og et mangeårigt 
godt ry, betyder, at Jens Kjærga-
ards Smede- og Maskinværksted 
går ind i 2012 med den største 
ordrebeholdning i tre år.
Både erhvervs- og privatkunder 
tilbydes håndværk og formsans 
af høj kvalitet.
Jens Kjærgaards Smede- og Ma-

Bedre overfladebeskyttelse...

Gjerlev a/s
Mandal Allé 9 A
5500 Middelfart
info@gjerlev.as

Betonbeskyttelse
Komplet produktprogram til 
beskyttelse og renovering af 
beton.  
Vi er specialister indenfor de 
fagområder i bygge- og anlægs-
branchen, hvor Tapecrete og 
Seal-tec systemerne igennem 
mange år har været anvendt 
som pålidelige og langtidshold-
bare løsninger.

Kunststofbelægninger
– langtidsholdbar kunststof-
belægning til beton.

Vandtætte stærke belægninger 
med særdeles god vedhæftning 
til beton, stål m.m. 

Elastiske belægninger der
tåler store tryk- og trækpå-
virkninger trods en meget lille 
lagtykkelse.

Ekspansionsfuger  
i veje og broer
Smeltbar SBS polymermodifi-
ceret fugemasse til bitumen-
fuger, stenfyldte fuger type E,  
og til revneforsegling.
Ved anvendelse af TARCOMAS-
TIKS fås en fugemasse med elas-
tiske egenskaber, der opfylder 
krav til vandtæthed, mekanisk 
stabilitet, kompatibilitet og 
holdbarhed.

Bitumenprodukter  
til bygninger
TÆT LET Tag- og sokkelasfalt er 
en heldækkende, elastisk asfalt-
lak, som er fremstillet på basis af 
bitumen af høj kvalitet.

Flere informationer på www. gjerlev.as
eller ring: 4016 6606

Værkstedsvej 4 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 08 82 · www.smeden-middelfart.dk · smeden-middelfart@mail.tele.dk
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hed, der gennem 75 år har sikret 
os en fast kundekreds. Kustrup 
Tømrer- & Snedkerværksted 
servicerer en bred kreds af pri-
vat- og erhvervskunder samt di-
verse offentlige virksomheder og 
institutioner. Vi spænder vidt og 
går ind for tæt kundekontakt og 
dialog. Kustrup Tømrer- & Sned-
kerværksted påtager sig alle typer 
opgaver, både store og små – også 
inden for vedligehold og renove-
ring. Over hele linjen holder vi os 
løbende opdaterede med hensyn 
til materialer og teknikker – se-
nest er Michael i 2011 uddannet 
energivejleder. Kunderne ved, at 
vi i kraft af vores veluddannede 
og kvalitetsbevidste medarbejdere 
kan yde den helt rigtige rådgiv-
ning og projektering. Vores for-
nemste opgave er at levere tømrer/
snedker-håndværk af højeste kva-
litet.”

Det solide vestfynske fa-
miliefirma, der beskæfti-
ger 16 svende og lærlinge 
fejrer 75 års jubilæum i 
marts 2012. Firmaet, der 
sætter kvalitet i højsæ-
det, har kørt stabilt gen-
nem alle årene og fokuse-
rer i dag på hele tømrer/
snedker-området 

Kustrup Tømrer- & Snedkerværk-
sted grundlagdes i 1937 af Bent 
Pedersen, hvis barnebarn Michael 
siden 2000 har drevet familievirk-
somheden sammen med sin kone 
Karina. ”Vi driver virksomheden i 
samme ånd, som herskede, da den 
grundlagdes – nemlig med kvali-
tet i højsædet, godt håndværk og 

sans for de faglige traditioner”, 
fortæller Karina Pedersen. ”Vo-
res dygtige medarbejderstab på 
16 svende og lærlinge løser alle 
til snedker/tømrerfaget hørende 
opgaver – fra småreparationer 
til totalentrepriser og nybyggeri. 
Som mester har Michael det store 
overblik over opgaverne og er kon-
tinuerligt i dialog med kunderne. 
Flere af vores ansatte har været i 
virksomheden i 20-30 år. Faktisk 
har vi medarbejdere, der er så po-
pulære blandt vores faste kunder, 
at de gerne venter på, at netop den 
specifikke medarbejder har tid, til 
at klare en opgave hos dem.

Høj standard og  
troværdighed
”Omdrejningspunktet i vores 
arbejde er den faglige stolthed, 
der kommer til udtryk gennem 
den høje standard og troværdig-

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 vort nye MONTANA-Showroom i kreative 
opstillinger og alle de nye farver

– løsninger til bedre kontormiljøer...

Kustrupvej 31 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 40 33 02 · kustrup@ kustrup.dk · www.toemrer-fyn.dk

Kustrup Tømrer- &
  Snedkerværksted A/S

K.
T.

V.

Mandal Allé 6
5500 Middelfart

Tlf. 6448 1473
www.tg-motor.dk

VI TILBYDER...
•  Salg af motorcykler
•  Salg af scootere
•  Salg af ATV’er
•  Service & Repation
•  Motorcykelstøvler
•  Motorcykeltøj
•  Styrthjelme

Åbent hus lørdag den 28. april

Middelfart MC Auktion
Tilmeld din motorcykel, scooter eller andet køretøj 
på mmca.dk nu. Købere eller andre nysgerrige er 
meget velkomne! Næste auktion lørdag 28. april

Vi udsteder 

også gavekort!

Kustrup Tømrer- og 
snedkerværksted
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www.nordfynsbank.dk

Nordfyns Bank Middelfart

”Efter 18 måneders drift her i 
Middelfart kan vi konstatere, 
at det går forrygende – både på 
privat og erhvervssiden”, fortæl-
ler filialdirektør Leif Andersson. 
”Vores positive udviklingshisto-
rie taler imod en generel tendens 
i tiden, idet vi som et mindre 
pengeinstitut oplever, at der er 
masser af plads til udvikling her 
i lokalområdet. Gennem det se-
neste år har vi kunnet glæde os 
over vækst i alle kundesegmen-
ter. Vores privatkunder anbefa-
ler os ofte til familiemedlemmer, 
venner, bekendte og kolleger via 
mund-til-øre-metoden, og det er 
den bedste reklame, man kan 
ønske sig.” 

Nærhed og hurtig  
kommunikation
”Nordfyns bank er et lille lo-
kalt pengeinstitut med udspring 
i Bogense. Alle vores ansatte 
er bosiddende i lokalområdet 
og deltager aktivt i livet her. I 
modsætning til de store aktører 
i branchen, der kommunikerer 
med deres kunder via eksterne 
callcentre, er vi til at få fat i. 
Nærhed er vores varemærke. 
Vi kender kunderne og i kraft 
af personlig kontakt og hurtig 
kommunikation har vi korte 

tidsfrister – også når det gælder 
beslutningsprocesser omkring 
långivning m.m.”

Det siger kunderne om 
Nordfyns Bank
Lisbeth Christensen og gemalen 
Bent Madsen står bag firmaerne 
LC Regnskabshjælpen, Pedersen 
& Madsen Smedefirma og ejen-
domsselskabet Deal Group: 

”Vi er særdeles glade for at have 
skiftet til Nordfyns Bank. Vi har 
bl.a. fået et fremragende værktøj 
udarbejdet af Nordfyns Bank til 
at styre afviklingen af garantier. 
Det har givet system og ro i hver-
dagen, siger Lisbeth Christen-
sen. Ja, det er et flot arbejdsred-
skab, der har betydet kontante 
besparelser, tilføjer Bent Mad-
sen. Vores hovedkontakt med 
banken er Leif Andersson, der er 
alle tiders sparringspartner. Leif 
viser ægte nærvær og lever sig 
ind i vores virksomheder. Uop-
fordret tilbyder Leif at deltage i 
bestyrelsesmøder og andet rele-
vant i virksomhederne. Det giver 
os et godt eksternt input. For os 
er Leif mere end en bankmand, 
han er en del af firmaet.”

susan Magnussen,  
Den søde Butik,  
Middelfart:
”100% opbakning fra banken 
giver selvtillid. Mit møde med 
Nordfyns Bank var en særdeles 
positiv oplevelse. Iværksættere 
er måske ikke en populærvare 
hos banker, men Nordfyns Bank 
lyttede og var nærværende. Min 
erhvervsrådgiver, Torsten Jør-
gensen, kunne se mulighederne 
i mit koncept og engagerede sig 

100%. Det gav mig 
ekstra selvtillid. Ef-
terfølgende har de-
res service været 
over al forventning, 
og jeg glæder mig 
til et tæt og spæn-
dende samarbejde 
fremover.”

Vækst på solidt  
grundlag
”Nordfyns Banks 
aktiviteter er baseret 
på rolig, stabil vækst, og 
vi ser positivt på mulighe-
derne for fortsat vækst i 2012. 
Vores dygtige og kompetente 
medarbejdere i såvel privat som 
erhvervsafdelingen er garanter 
for vækst på et solidt grundlag”, 
slutter Leif Andersson. 

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

Middelfart-filialen der efter 18 måneders drift kan konstatere, 
at det går forrygende, servicerer både private, virksomheder og forretninger og appellerer dermed 

til et stort antal kunder fra hele lokalområdet

Lisbeth Christensen og Bent Madsen

Susan Magnussen

Torsten Jørgensen og Leif Anderssson
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Erhvervsklimaet i Middelfart 
Kommune er i top

kun plads til max 12 personer 
i hvert netværk. Det er også et 
af succeskriterierne for, at net-
værkene fungerer” udtaler Tina 
Eisenhardt, erhvervskonsulent. 
Netværk er kun et lille udpluk af, 
hvad Middelfart Erhvervscenter 
arbejder med. Der arbejdes in-
denfor tre hovedområder:

Erhvervsservice: Kompetent 
sparring for lederne og et stort 
erhvervsnetværk.

Iværksætteri: Gratis vejled-
ning til iværksættere og min-
dre virksomheder om opstart og 
drift af virksomhed.

Erhvervsudvikling: Vi arbej-
der for en stærk erhvervsudvik-
ling i Middelfart Kommune og 
deltager i forskellige samarbej-
der i Region Syddanmark.

Middelfart Erhvervscenter kan 
med stolthed sige, at det er at-
traktivt at drive virksomhed i 
Middelfart Kommune. En lands-
dækkende undersøgelse fra DI 
placerer Middelfart som landets 
næstbedste med hensyn til over-
ordnet vurdering af erhvervs-
venlighed. 

Netværk er med til at 
styrke virksomhederne
For at understøtte den positive 
udvikling arbejder Middelfart  
Erhvervscenter meget bevidst 
med netværk, som er en af de 
mange aktiviteter, der også til-
bydes medlemsvirksomhederne. Det hele begyndte for 5 år si-

den, da det første Ledernetværk 
så dagens lys. Konceptet blev 
dengang udviklet i samarbejde 
med 5 lokale virksomhedsledere 
og er i dag grundstammen i de 
netværk, der sidenhen er blevet 

etableret. Nye netværk er yder-
mere startet ud fra medlemsvirk-
somhedernes egen efterspørgsel. 
”Det er vigtigt for Middelfart Er-
hvervscenter, at deltagerne i net-
værkene opnår stor fortrolighed 
med hinanden, og derfor er der 

Mandal Alle 19 · 5500 Middelfart · Tlf. 88 32 59 90 · www.middelfart-erhverv.dk

Nordfyns-Presenning.dk
Presenninger · Pallehætter · Duge til telthaller 
Isoleringspresenninger · Asfaltpresenninger 
Bassinforinger · Reparation af teltduge 

Tlf. 28 15 15 79
E-mail: nordfynspresenning@mail.dk

VESTFYNS MASKIN SERVICE 
IMPORTERER-EKSPORTERER BEMA FEJEMASKINER OG SNEPLOVE FRA BEMA I TYSKLAND TIL 
HELE SKANDINAVIEN

FRA SVERIGE IMPORTERES DER V-SNEPLOVE SOM LEVERES TIL DET DANSKE FORHANDLERNET

UDOVER DETTE PRODUCERER/IMPORTERER OG MONTERER VESTFYNS MASKIN SERVICE SNEPLOVE 
OG SALTSPREDERE TIL MONTERING PÅ 4 X 4 BILER OG VAREVOGNE.

Vestfyns Maskin Service ApS
ved Per Kristensen 
Storegade 15 · 5592 Ejby
Tlf. 7020 0933 · Mobil: 4079 1541
v.m.s@mail.dk · www.v-m-s.dk
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THIELE
Benno Steen Jeppesen

Algade 39 · Middelfart · Tlf. 6441 1107
www.dinOPTIKER.dk

Så behøver du blot
én optikerChokeret over din optikers kvalitet?

- selvfølgelig ikke, når du handler hos os!
Vi garanterer - som altid - at pris og kvalitet hænger sammen.

Det gælder selvfølgelig uanset om du vælger vores:
Basic totalpris på kr. 395.-

eller ønsker high-end kvalitet.

1954-2011
57 år med
enestående 

service!

Det bedste til dit syn
Oculi Optik THIELE og 
optometrist Benno Steen 
Jeppesen fastslår, at 
der fortsat er glasklar 
forskel på masse- 
producerede stangvarer 
og brillemarkedets  
topprodukter

Man får, hvad man  
betaler for 

Meldingen fra optometrist Ben-
no Steen Jeppesen, Oculi Optik 
THIELE, Algade 39 i Middel-
fart, er ikke til at tage fejl af. 
Midt i mylderet af trykte annon-
cer og en tilsvarende markedsfø-
ring af billige briller via tv-spots 
leverer den kendte fagmand og 
optometrist et godt råd til nuvæ-
rende og kommende forbrugere:
- Selv om nye produktionsme-
toder har forbedret kvaliteten 

på de billige glas, er der sta-
digvæk et betydeligt spring 
op til topkvalitetsprodukterne 
fra markedets førende produ-
center. Og så skal forbrugerne 
være opmærksomme på, at også 
mærkeglas fra eksempelvis Ro-
denstock, Zeiss, Essilor eller an-
dre tilsvarende fabrikater både 
leveres i skrabede og avancerede 
udgaver.

Intet kompromis
Hos Oculi Optik THIELE går 
butikkens dygtige fagfolk dog 
ikke på kompromis med den 
håndværksmæssige kvalitet på 
hverken glas, stel eller kunde-
service. 
- Heller ikke hvis vores kun-
der ønsker at vælge et af vores 
økonomi-produkter, som vi leve-
rer til priser helt på niveau med 
markedets billigste. Og så leve-
rer vi stadig de bedste glas, både 
fra ledende glasleverandører og 
fra små nicheproducenter med 

specielle topprodukter, fortsæt-
ter optometrist Benno Steen 
Jeppesen.

Tåbelig tendens
Optikeren peger i øvrigt på det, 
han kalder en tåbelig tendens 
på brillemarkedet – tilbud på to 
dårlige briller, ”når kunderne er 
bedst tjent med ét par gode kva-
litetsbriller”.
- På den måde går man på kom-
promis med de gode traditioner 
i optikerfaget. Der bør være 
større fokus på kvalitet i stedet 
for den ensidige fokus på lave 
priser, tilføjer Benno Steen Jep-
pesen. 
Oculi Optik THIELE leverer 
derfor altid den bedste vejled-
ning og løsning til kunderne. 
Uanset om de vælger et toppro-
dukt eller en billigere brilleløs-
ning.

ANNONCE 

Krisen har skubbet til trenden med 
at briller annonceres incl. glas. 
Dermed vælges selvsagt det billigste 
glas for at fremstå konkurrence-
dygtig. Selvom nye produktions-
teknikker har forbedret kvaliteten 
på de billige glas noget, så er der 
stadig en verden til forskel på, hvor 
meget bedre topprodukterne på 
markedet er. 

»Markedet oversvømmes i øjeblik-
ket med ringe produkter, og endnu 
værre er det, at der i den grad spa-
res på arbejdslønnen i forbindelse 
med indslibningen af brilleglassene. 
En utrolig dårlig kombination med
irritation og træthed i synet til 
følge«, siger Benno Steen Jeppesen, 
som driver Oculi Optik THIELE 
i Middelfart. Men er det sådan alle 
steder? »Nej, sådan behøver det ikke 
at være.
Hos os går vi ikke på kompromis 
med værkstedsarbejdet .... heller 
ikke selv om du ønsker at vælge 

et af vores økonomi-produkter, 
som vi kan levere til priser helt på 
niveau med de billigste på mar-
kedet«. »Vi kan stadig levere de 
bedste glas, både fra de ledende 
glasleverandører, men også fra små 
niche-virksomheder med specielle 
topprodukter«, fortsætter Benno 
Steen Jeppesen. 

Men det er ikke nok at sikre sig 
et mærkeglas, uanset om det er 
Rodenstock, Zeiss, Essilor eller 
andre gode fabrikater. Hvert enkelt 
producent leverer både skrabede og 
avancerede glas, som også på den 
måde forvirrer enhver sammenlig-
ning af priser.  Og så er det iøvrigt 
en vanvittig tendens i markedet at 
tilbyde 2 dårlige briller i stedet for 
at koncentrere sig om én god. Det 
er synd for vores fag, at der er en alt 
for stor focus på penge i stedet for 
på det faglige.

85% af alle vores sanseindtryk 
stammer alene fra synet, så det 
fortjener bedre.
Aldrig tidligere har det været så 
vigtigt som nu at vælge sin optiker 
ud fra tillid i stedet for efter pris.
Pris og kvalitet hænger som 
bekendt sammen, men der er i 
dag god grund til at være ekstra 
opmærksom på, hvad optikeren 
tilbyder.

Hos Oculi Optik THIELE i
Middelfart kan du være sikker på, 
at du hver eneste gang vejledes 
til den bedste løsning i forhold til 
prisen, uanset om du vælger et top-
produkt eller fra billigsegmentet.

»Her har du både sikkerhed og 
frihed: VALGET ER DIT«, slutter 
Benno Steen Jeppesen, som gerne 
står til rådighed med yderligere 
vejledning på tlf. 6441 1107.

Dit syn fortjener 
bedre.....
Brilleglasmarkedet er i øjeblikket præget af dårlige produkter

Benno Steen Jeppesen,
Oculi Optik THIELE i
Middelfart er én af de

efter hånden få optikere, som
stadig håndhæver et godt

håndværk på eget værksted

Kød og kvalitet i 118 år

get kendt og værdsat. Herfra har 
Peter Lund leveret flere vindere 
i forskellige konkurrencer, lige 
som han var dommer i konkur-
rencen Årets Grillpølse sidste 
år. Han er også overdommer, når 
Foodexpo 2012 afvikles i Messe-
center Herning 18. til 20. marts.
- Vi laver også specialpølser in-
spireret af de kendte lufttørrede 
pølser fra Italien og Spanien. 
Og det hele laves naturligvis fra 
bunden, også vores egen krydder-
blanding, fortæller Peter Lund. 

Slagter Lund serverer 
ægte familietradition 
siden 1894

Mange anerkendelser og medal-
jer fra ind- og udlandet er således 
nogle af de synlige beviser for 
den kvalitet, der hver dag møder 
kunderne hos Slagter Lund, der 
siden 1894 har haft adresse på 
Torvet i Middelfart. 
Siden 1992 har slagtermester Pe-
ter Lund stået i spidsen for for-
retningen, der leverer alle former 
for høj dansk kvalitet i kødvarer, 
eget pålæg, skinker, pølser og 
lækre færdigretter.
Netop pølsemageriet er også me-

Specialiteter af international særklasse
Hjemmelavede pølser, fremstillet af de fineste

råvarer og tilberedt efter gamle håndværks
traditioner. Vi har naturligvis
også et bredt udvalg af godt

kød- og kødretter.

SLAGTER LUNDs
mad med mere

LAGTER UND

Torvet
Middelfart

TLF. 64 41 00 22

S

L

Algade 28 / Gågaden
Tlf. 64 41 00 22

www.madmedmere.dk

Besøg også vores webshop
www.slagterlundmiddelfart.dk

Specialiteter af international særklasse
Hjemmelavede pølser, fremstillet af de fineste

råvarer og tilberedt efter gamle håndværks
traditioner. Vi har naturligvis
også et bredt udvalg af godt

kød- og kødretter.

SLAGTER LUNDs
mad med mere

LAGTER UND

Torvet
Middelfart

TLF. 64 41 00 22

S

L

Algade 28 / Gågaden
Tlf. 64 41 00 22

www.madmedmere.dk

Besøg også vores webshop
www.slagterlundmiddelfart.dk

Algade 28 · 5500 Middelfart · www.slagterlundmiddelfart.dk · slagter-lund@mail.tele.dk

Larsens Malerservice
v/Arne Larsen, Kingstrupvej 119, 5591 Gelsted

Facaderenovering · Vedligeholdelsesopgaver
Ny-, om- og tilbygning · Vægbeklædning og tapet

Ring 40 79 33 76 for uforpligtende tilbud
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Ejby Tømrer & Snedker-
forretning udfører bl.a. 
efterisolering og udskif-
ter vinduer og døre hos 
firmaer og private 

Hvorfor ikke kombinere et beha-
geligt indeklima med en mindre 
varmeregning?
ETS, Ejby Tømrer & Snedkerfor-
retning, udfører efterisolering og 
udskifter vinduer og døre sam-
men med alle andre traditionelle 
tømrer- og snedkeropgaver, der 
også inkluderer renovering af tag 
samt ny-, om- og tilbygning.
- Vi leverer kvalitetsarbejde til 
konkurrencedygtige priser, og 

så overholder vi naturligvis alle 
aftaler, betingelser og leverings-
tider. Ring til os for en uforplig-
tende snak om Deres næste pro-
jekt, lyder det fra tømrermester 
Finn Jacobsen.
ETS, Ejby Tømrer & Snedkerfor-
retning, er også specialist, når 
der gælder udbedring af forsik-
ringsskader. Firmaet har således 
gennem mange år samarbejdet 
med flere forsikringsselskaber. 
ETS har derfor stor erfaring in-
den for bygningsskader af enhver 
slags.
- Vi tilbyder derfor totalløsninger 
ved skadeudbedring og sørger for 
alt - lige fra akut skadeservice 
til slutrengøring, når skaden er 
udbedret, tilføjer tømrermester 
Finn Jacobsen. 
ETS, Ejby Tømrer & Snedker-
forretning, er tilsluttet BYG 
GARANTI, kundernes garanti 
for godt og professionelt udført 
arbejde.

TV / FLADSKÆRME
TOSHIBA 40" LCD TV · DVB-T/C 100 HZ
Det elegante 101.6cm (40) Regza XV giver med sin 100 Hz- billedbehandling
og Full HD- opløsning på 1080p brugeren følelsen af at være midt i
fjernsynsoplevelsen. Serien har Dolby Volume for ensartet lydstyrke og -
kvalitet uanset program eller kilde, og SoundNavi- teknologien giver forbedret
lydprojektion. Regza XV er forsynet med opskaleringsteknologien Resolution
+, der er blevet videreudviklet til at kunne opskalere alle opløsninger
under 1080p til endnu skarpere og klarere billeder.
De mange tilslutningsmuligheder
omfatter integreret DLNA, der gør
det let at afspille materiale
fra en bærbar computer
medWindows 7, 4
HDMI-indgange,
2 USB- porte og
et SD-stik

Nyt navn - stort udvalg Personlig betjening & service

1)

for 0 kr. 2)

PlusHD tv-box

TILBUDKøb Stor Danmarks-Pakke
fra Viasat og fåINSTALLATION+

TILB

Køb Stor D
anmarks-Pa

kke

fra Viasat o
g få

TILBUD

+
for 0 kr.1)

PlusHD tv-box

Er du
allerede kunde
hos Viasat, har
vi også et godt
tilbud til dig.

Stor Danmarks-Pakke ViasatHD Viaplay

DU FÅR:
• ViasatPlusHD tv-box
(værdi 3.899 kr.)............... 0 kr.

• Trådløs forbindelse ......... 0 kr.

• Mini-parabol..................... 0 kr.

• Viaplay-abon.................... 0 kr.

99
abon. pr./ md. de første 6 mdr.

Start- & kortafgift 798 kr.
HD- og Plus-abon. 588 kr.

Samlet pris 1. år

4.374 kr.

kr.1)

1) Forudsætter abon. i 12 mdr. på Stor Danmarks-Pakke (6x99 kr. pr./md.+ 6x399 kr. pr./md.) 2.988 kr., ViasatPlusHD tv-box (værdi 3.899 kr.) 0 kr., trådløs
forbindelse (værdi 499 kr.) 0 kr., mini-parabol (værdi 899 kr.) 0 kr. ViasatHD og ViasatPlus abon (12x49 kr. pr./md.) 588 kr. Startafgift inkl. kortafgift 1.
halvår 399 kr., kortafgift 2. halvår 399 kr., som begge betales forud. Gavekort (værdi 1.000 kr.) 0 kr. Samlet pris 1. år 4.374 kr.

2) Forudsætter abon. i 12 mdr. på Stor Danmarks-Pakke (6x99 kr. pr./md.+ 6x399 kr. pr./md.) 2.988 kr., ViasatPlusHD tv-box (værdi 3.899 kr.) 0 kr., trådløs
forbindelse (værdi 499 kr.) 0 kr., mini-parabol (værdi 899 kr.) 0 kr. ViasatHD og ViasatPlus abon (12x49 kr. pr./md.) 588 kr. Startafgift inkl. kortafgift 1.
halvår 399 kr., kortafgift 2. halvår 399 kr., som begge betales forud. Standardinstallation (værdi 1.699 kr.) 0 kr. Samlet pris 1. år 4.374 kr.

1+2) I år 2 betales gældende 2. års pris samt kortafgift. Adgang til Viaplay kræver internetforb. på min. 2 Mbit i sek. Kun til husstande u. Viasat-abon. de
seneste 6 mdr. og ved betaling via Betalingsservice (BS). Uden betaling via BS opkræves abon. iht. Viasats gældende 2. års pris. Der tages forbehold
for billed- og trykfejl samt evt. prisændringer. Tilbuddene gælder kun 28. september til og med 1. oktober 2011.

ELLER

(Værdi 1.699 kr.)

VI FEJRER NAVNESKIFT
Køb Danmarks Bedste tv-pakke og få et gavekort
til slagteren i Østergade i Nørre Aaby til en værdi 1.000 kr.1)
eller en standardinstallation

b
fra Viasat o

g få

1.000 Kr.
SLAGTERENØ

STERGADENR
.AABY

Gavekort .

(Værdi 1.000
kr.)

Nr. Aaby Radio & TV Østergade 37 · 5580 Nørre Aaby

Tlf. 6442 3919

MINUTPRINT
NØRRE AABY RADIO & TV

Hos os kan du på fåminutter printe:
• dine digitale billeder i forskellige formater
• flotte festkort, (f.eks. invitationer eller takkerkort)
• fine fotokalendere og deco-postere med design

2,95

PRINT NUOG TAG MED!

SERVICE
OG ANTENNE
• 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 CDér

• Skal du bygge om eller
bygge nyt...

SPIL TIL
ALLE SPILKONSOLLER

PC / COMPUTERE
ASUS BÆRBAR PC X52DR-EX304V
• AMD Phenom II Quad Core P960 processor
• 6 GB RAM& amp; 640 GB Harddisk
• 15,6" HD LCD skærm
• ATI Mobility Radeon HD5470 grafikkort med 1 GB RAM
• DVD brænder
• Trådløst .N netværk &amp; Bluetooth
• Webkamera &amp; Kortlæser
• HDMI udgang for tilslutning til TV
• Windows 7 Home Premium

KR.

4.299.-Så tag
Nr. Aaby

Radio & TV
med på råd!

Windows 7 Home Premium

KR.

4.495.-

Stort udvalg i spil

Uanset førpris

FRIT VALG

9995

Der tages forbehold pris- og afgiftsændringer, samt udsolgte varer.

Headset i super kvalitet
Kr. 599.-

Laser mus optimeret til spil
Kr. 399.-

Museplade til inkarnerede
spillere Kr. 59.-

Nr. Aaby Radio & TV
Østergade 37 · 5580 Nørre Aaby

Tlf. 6442 3919

Endelig kan du få lyd, der fylder hele rummet, uden at du behøver

have meget plads. Det er muligt takket være en nyskabelse fra

Bose®, som leverer fyldig lyd, der fylder hele dit rum – fra bare

en synlig højttaler, som passer perfekt under dit tv, og et trådløst,

skjult Acoustimass®-modul. Hør selv CineMate® 1 SR- systemet og oplev,

hvordan Bose kan ændre dit syn på hjemmebiografer.

Oplev den forskel, Bose teknologi giver dig. Bed om en demonstration hos:

NYHED CineMate® 1 SR
digitalt højttalersystem til hjemmebiograf

Endelig kan du få lyd, der fylder hele rummet, uden at du behøver 

have meget plads. Det er muligt takket være en nyskabelse fra 

, som leverer fyldig lyd, der fylder hele dit rum – fra bare 

en synlig højttaler, som passer perfekt under dit tv, og et trådløst, 

 1 SR-  systemet og oplev, 

hos: demonstration en om Bed dig. giver teknologi Bose forskel, den Oplev

digitalt højttalersystem til hjemmebiograf

Endelig kan du få lyd, der fylder hele rummet, uden at du behøver 

have meget plads. Det er muligt takket være en nyskabelse fra 

Bose

en synlig højttaler, som passer perfekt under dit tv, og et trådløst, 

skjult Acoustimass®

NYHED

Få en demonstration i butikken og prøv den GRATIS
i 7 dage derhjemme leveret og tilsluttet.

ETS Ejby tømrer & snedkerforretning v/ Finn Jacobsen · Nørregade 137 · 5592 Ejby
Tlf. 6446 1712 · Bil. 2049 1712 · ets-ejby@mail.dk · www.ets-ejby.dk

ETs holder på varmen

Harndrup Maskinfabrik A/S
Stengade 1 · 5463 Harndrup

Telefon 64 88 15 15
Fax 64 88 15 29

www.harndrupmaskinfabrik.dk
info@harndrupmaskinfabrik.dk

Alt indenfor automat- og CNC-drejning 
samt dele, som indgår i møbelfabrikation 

og butiksinventar. 
Der foretages også almindelig spåntagende 
bearbejdning – blandt andet not-trækning.

Baggrundsfoto: Notstik

Harndrup Maskinfabrik
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skræddersyet velvære,  
flot arbejdsmiljø

ger således til familien, da Frank 
Moos har yderligere tre brødre, 
der er udlært i det gamle hånd-
værk.

Det handler om individuelle 
skræddersyede løsninger hos 2M 
Polstring i Middelfart. Løsninger 
der kombinerer flot velvære og 
lækker finish i form af eksem-
pelvis lædersæder og matchende 
dørsider til personbiler. Og til-
svarende individuelle løsninger 
til bl.a. lastbiler, campingvogne 
og autocampere.

- Jeg har faktisk ikke lyst til at 
snakke om finanskrisen. Lad os i 
stedet se positivt frem, for jeg har 
fået en rigtig god start på 2012. 
Blandt andet opgaver på fire last-
biler og en stor tysk autocamper.  

Sådan fortæller Frank Moos, der 
åbnede firmaet 2M Polstring for 
godt ti år siden og i dag har op-
bygget en stor kreds af både er-
hvervs- og privatkunder. 

Lige nu monterer 2M Polstring 
nye lædersæder i en Mercedes. 
En VW Beetle Cabriolet har lige 
fået en ny sort skræddersyet ka-
leche, og uden for værkstedet hol-
der en splinterny MAN lastbil og 
venter på nyt læderinteriør.  
 
- Polstring er et meget bredt og 
gammelt håndværk. Kun fantasi-
en sætter grænser for, hvad man 

kan polstre. Vi laver også kale-
cher og presenninger, ligesom vi 
syr puder, tasker og sadler – eller 
lydisolerer biler, tilføjer Frank 
Moos.
 
Han samarbejder også med sin 
far, Jon Moos, indehaver af JM 
Bådnyt i Haderslev. Polstring lig-

Korsholm Alle 12 A · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 01 07 · www.2m-polstring.dk · 2mpolstring@firma.tele.dk

2M Polstring leverer lækker skræddersyet 
polstring og kalecher til bl.a. biler, lastvogne, 
autocampere, både og møbler



28

En dag på jobbet
Har du tænkt over, hvor vigtig indretningen af 
arbejdspladsen er for dit velbefindende? F.eks. det 
ergonomiske og det funktionelle. Og så gør det jo 
ikke noget, at designet er en fryd for øjet!

Forkæl dig selv og dine medarbejdere...

Central møbler /office
Central Møbler . Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV . T +45 6617 5436 . www.centralmoebler.dk

Grimmerhus – en keramisk 
kunstoplevelse af format

I forvejen var pladsen alt for 
trang. I 2008 vandt arkitektfir-
maet Kjær & Richter en konkur-
rence om en tilbygning, som vil 
give museet 1500 ekstra kvadrat-
meter i en ny, underjordisk fløj, 
der åbner sig ud mod Lillebælt.

Grimmerhus i Middelfart blev 
oprindeligt bygget i 1857 som en-
kesæde til Hindsgavl Slot. Siden 
1994 har det fredede hus rummet 
et enestående museum for dansk 
og international keramisk kunst, 
kunsthåndværk og design – Dan-
marks Keramikmuseum. 

Det internationale viser sig på 
mange måder. En af museets stif-
tere, den anerkendte keramiker 
Nina Hole, indbød sit store net-
værk af kolleger verden over til at 
sende hende et værk i en tænd-
stikæske fra deres eget land. Det 
blev til udstillingen Friends and 
Fire-Mates, med bidrag fra over 
150 keramiske kunstnere fra 30 
lande. 
Det er blot én af de 10-12 skiften-
de udstillinger, der årligt vises på 
Grimmerhus.

Danmarks Keramikmuseum har 
for nylig overtaget Royal Copen-
hagen Museum samlingen på 
over 40.000 genstande fra Den 
kongelige Porcelainsfabrik, Bing 
og Grøndahl og Aluminia.

Danmarks Keramikmuseum – Grimmerhus · tlf. 6441 4798 · museet@grimmerhus.dk

Danmarks Keramikmuseum  
– Grimmerhus i Middelfart. 
Forrest ses Peter Brandes’ store 
krukke, ’Maja’, der var opstillet på 
Verdensudstillingen i Sevilla 1992.

Friends and Fire-Mates. 
Ofra Amikam, Israel. 2011.

Tilbygning til Danmarks 
Keramikmuseum – Grimmerhus. 
Vinderforslaget.

Arnold Krog: Musselmalet
kandelaber. Den kongelige 
Porcelainsfabrik. 1880erne.
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VuC Fyn 
Middelfart 

tid med mere uddannelse, bedre 
job og højere livskvalitet.” 

”VUC Middelfart store bredde i 
optagelsen giver muligheder for 
alle”, beretter afdelingsleder Per 
Andersen. ”Uanset om man for 
eksempel er ordblind, lige man-
gler en faglighed i forhold til 
sin studentereksamen eller har 
svært ved at hjælpe sine børn 
med lektierne, kan vi hjælpe 
med relevante, kompetencegiv-
ende kurser. Det gælder også, 
hvis man er blevet arbejdsløs 
og har behov for at få afklaret 
sine muligheder og ønsker til 
et fremtidigt arbejdsliv. En stor 
del af kursisterne, der generelt 
hører til i den modne alders-
gruppe, vælger en fuld hf-ud-
dannelse, der blandt andet kan 
give adgang til en videregående 
uddannelse. Vi byder også på op-
kvalificerende enkeltfagskurser 
skræddersyet den enkelte kur-
sists behov indenfor fagområder 
som sprog, matematik og IT 
m.m. 
Undervisningen afvikles i et 
inspirerende socialt miljø, hvor 
den enkelte har rige muligheder 
for personlig udvikling. Vi har 
etableret et hyggeligt morgen-
miljø med gratis morgenmad og 
lægger i det hele taget hus til 

en lang række meget forskel-
lige arrangementer, hvoraf flere 
styres og afvikles af kursisterne 

selv. Med engagement, humor, 
respekt og ansvarlighed bygger 
VUC Middelfart bro til en frem-

Uddannelsesinstitutionens engagerede og fagligt  
velfunderede undervisere åbner nye muligheder for en bred 
vifte af kursister via opkvalificering og kompetenceløft i et 
spændende og moderne læringsmiljø

VUC Fyn Middelfart
Østre Hougvej 101

5500 Middelfart
Tlf. 62 65 66 90 

middelfart@vucfyn.dk 
www.vucfyn.dk

Kontorets åbningstider:
Mandag-torsdag 

kl. 08.00-15.00 
Fredag kl. 08.00-14.00
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NH Stål har lærlinge, der får en 
alsidig uddannelse som klejn-
smed. Dette giver dem mulighe-
der for eventuelt at læse videre 
til ingeniør. Det er vigtigt, at de 
unge har interesse i faget, da det 
er med til at udvikle dem. 

Maskinfabrikken NH  
Stål leverer en bred vifte 
af ydelser med vandskæ-
ring som spændende  
og meget fleksibel spe-
cialitet

Hos NH Stål skærer de dygtige 
medarbejdere gerne tingene ud 
efter kundens ønske med vand-
skæring. Hvis det altså er dét, 
som maskinfabrikkens kunder 
ønsker sig.
Handler det om klip-, buk- eller 
svejsning af metal, løser NH Stål 
naturligvis også disse ordrer.
Netop specialiteten vandskæring 
bruger NH Stål til en lang række 
emner i alle materialer. Det har 
en lang række kunder over hele 
Danmark efterhånden fået glæde 
af. Nu er der også kommet flere 
fynske kunder til, fortæller Ny-
lev, indehaver NH Stål.

- Vi har siden 2003 udviklet vo-
res aktiviteter med vandskæring 
i både plade, firkantede og runde 
rør, der er lavet i mange forskelli-
ge materialer som f.eks. metaller, 
glas, sten, granit, plastik og gum-
mi. Vandskæring er meget miljø-
venligt, og så bliver det austral-
ske sand, der bruges i processen, 
genanvendt hos Rockwool. 
Kunder til NH Ståls vandskæ-
ring kommer bl.a. fra byggebran-
chen. De får eksempelvis skåret 
huller i hårde fliser til badeværel-
ser, så man undgår knækkede fli-
ser omkring rør, eller i udendørs 
kørefliser med lys til indkørsler.

Vi løser enhver
elopgave hurtigt
og professionelt…

Døgnservice tlf. 63 831 933

MiDDELFART tlf. 64 410 491

NR. ÅBy tlf. 64 421 491

middelfart@elcon-as.dk

www.elcon-as.dk

NH Stål · Industrivej 24 · 5762 V. Skerninge · Tlf. 62 24 24 24 · www.nhstaal.dk · info@nhstaal.dk

skåret ud med vand

TlF. 6221 1484

Fareklassegodkendte biler!

DØGNSERVICEAlt indenfor:

• SlAMSugNiNg
• iNduSTriSPuliNg
• KloAKrENSNiNg
• KloAK-TV
• TANKrENSNiNg
• iNduSTrirENgøriNg

v/ Bent F. Nielsen · www.ri-bol.dk
Ryttermarken 3 · 5700 Svendborg

Telefax 6222 8442
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Albjerg’s Maskintec A/S er flyttet i nye lokaler
Albjerg’s Maskintec A/S har opkøbt lastvognsværkstedet på 
Gl. Sognevej 3 i Stenstrup, som tidligere husede BNM Stenstrup.

Vi tilbyder opbygning af forskellige typer anlæg til ethvert behov, 
monteret på fx tiptrailer, forvogn-hænger, container, samt stationære 
anlæg. Vi udfører service og reparationer på alle typer anlæg og har de 
mest brugte reservedele liggende fast på lager. På vores smede- og 
maskinværksted fremstiller og færdigbearbejder vi emner, som bruges i 
produktionen.

Med over 30 års erfaring inden for pneumatiske transportanlæg, har vi en 
klar vision om, at lægge os i spidsen inden for suge-blæse anlæg. Med 
traditionelle opbygninger eller specialløsninger, som passer til lige nøjag-
tigt Dit behov, er det vores mål at yde den bedste og hurtigste service på 
markedet.

Gl. Sognevej 3 · 5771 Stenstrup · Tlf. 6226 2491 · info@maskintec.dk · www.maskintec.dk w
w

w
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NH Stål · Industrivej 24 · 5762 V. Skerninge · Tlf. 62 24 24 24 · www.nhstaal.dk · info@nhstaal.dk

store spring midt i livet – droppede 
karrieren, flyttede til Langeland 
og startede den italienske livsstil-
sforretning Appetito i Svendborg.

Helt jordnære priser
Det er efterhånden blevet alminde-
ligt kendt i Svendborg og omegn, at 
vi har de rigtige italienske specia-
liteter, og mange tror derfor fejlag-
tigt, at vi er en delikatesse-forret-
ning med tårnhøje priser. Men det 
har vi aldrig ønsket at være. Det er 
derfor, vi kalder os Din italienske 
købmand. Mange bliver positivt 
overraskede over at opdage, at vore 
priser er helt nede på jorden, siger 
Tina Dyrbye. At vi er Citta Slow 
certificerede og specialister i itali-
ensk mad og vin betyder ikke, at 
vi er dyrere – bare at vi har større 
viden om produkterne.

Inspirerende mad til  
firmamødet
Ifølge Holger Dyrbye har flere og 

flere virksomheder fået smag for 
mulighederne hos Din italienske 
købmand. Vi leverer i stigende 
grad mødemad til virksomheder, 
som er kørt træt i de sædvanlige 
sandwiches. Men også lidt mere 
interessante firmagaver og større 
arrangements-buffet’er har vi suc-
ces med. 
Mange holder sig orienteret om vo-
res mange tiltag og nye tilbud gen-
nem Appetitos nyhedsbrev og på 
FaceBook. Og sidste skud på stam-
men er foredrag om italiensk mad 
og vin – med smagsprøver – i virk-
somheder og personaleforeninger.

Din italienske  
købmand i Svendborg er 
leverandør til Det Gode 
Liv i det  
sydfynske

Det stod ikke skrevet over Tina 

og Holger Dyrbyes vugger, at de 
en dag skulle blive ”italiensk køb-
mand” i Svendborg. Begge har lan-
ge akademiske uddannelser bag sig 
og har i mange år haft lederstillin-
ger indenfor det offentlige. Men de 
har også begge haft en mangeårig 
kærlighed til den italienske mad-
kultur. Og det førte til, at de tog det 

Appetito · Marievej 26 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 49 04 
www.appetito.dk · mail@appetito.dk

Riesgaard Bogføring
Store og små opgaver indenfor kontor og bogholderi 

udføres efter aftale

Telefon 2990 2466 · jette@riesgaard.eu

Livskvalitet leveres over disken
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Skift til Nordfyns Bank og få lokale fordele..
Vi har korte beslutningsveje, der sikrer hurtig og effektiv rådgivning, 

og du kan altid ringe direkte til os.
Vi glæder os til at byde dig velkommen.

Vibeke
59 48 95 73

Torsten
59 48 95 72

Peter
59 48 95 74

Anne-Marie
59 48 95 76

Lars Thomas
59 48 95 75

Leif
59 48 95 71

Østergade 40, Middelfart   Tlf. 59 48 95 70 www.nordfynsbank.dk

Alt i service og
reparation af
person- og
varervogne

Forsikringsskader

Klargøring til syn
Mulighed for
lånebil

Montering af
div. ekstraudstyr

Aircon. service

Køb og 
sAlg AF

brugte biler

v/Michael Nielsen
Langelandsvej 4
5500 Middelfart
tlf. 64 41 24 00

Mobil 26 48 58 82

www.mnauto-middelfart.dk

Dit autoværksted Til butikker, 
erhvervsbygninger og private

 l	 Markiser 

 l	 Udskiftning af markisedug  

	 l	 Solskærme

 l	 Screens

 l	 Mørklægning

 l	 Persienner/lamelgardiner

 l	 Alt i reparationer

 l	 Specialopgaver og lønsyning

 l	 Direkte salg også til private

 l	 Markiser på 2 måder:
  Se vores webshop 
  www.amico.dk

– DANSK KVALITET 
Nyvej 7 | 5772 Kværndrup
Tlf. 63 27 50 30 | www.amico.dk | tk@amico.dk

MARKISER & SOLAFSKÆRMNING
Markiser på 2 måder

www.amico.dk
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Arkitekt MAA 
& Indretningsarkitekt
Jesper Scherbarth Henriksen

Arkitektur
Nybyggeri
Tilbygning

Ombygning

Indretning

Interiør
Møbler

Belysning
Tilbehør
Køkken 

Bad

Showroom
Vestergade 30
Strib
5500 Middelfart
Tlf. 64 40 14 64
www.arkitektenstrib.dk

Arkitekten

Arkitekt, indretningsarkitekt og salg af luksus interiør.

Arkitekten, ved Jesper Scherbarth Henriksen, tilbyder løsningen indenfor 
alt til – og i boligen. Arkitekten tegner nybyggeri, tilbygning, ombygning 
– alle typer indretningsopgaver og kan samtidigt hjælpe med rådgivning 
og direkte salg af interiør til projekter - møbler, gulve, belysning, sanitet 
etc. 

Kreativt krydsfelt

Jesper Scherbarth Henriksen har tre uddannelser, der alle mødes i et 
spændende kreativt krydsfelt – møbelrådgiver, indretningsarkitekt og 
arkitekt MAA (medlem af Akademisk Arkitektforening).

- Jeg er opvokset med snedkerfaget og møbelbranchen og blev først 
uddannet som møbelrådgiver. Her startede drømmen om, at indrette og 
skabe rum – jeg blev hurtigt døbt ”den vanvittige omflytter” da jeg var 
så opslugt af, at indrette og ofte gik en hel nat og dekorerede og flyttede 
rundt.
Det blev derfor naturligt for mig, at læse videre til indretningsarkitekt 
– hvilket gennem årene har udvidet mine kompetencer indenfor alle de 
elementer som indgår i en bolig.   

Drømmen og ambitionen om, at skabe de rum, som skal indrettes – førte 
mig tilbage til studierne og jeg læste derefter til arkitekt MAA. Efter 
nogle år hos store arkitektfirmaer og som underviser - går det hele nu op i 
en højere enhed med mit eget firma Arkitekten, hvor jeg kombinerer alle 
tre uddannelser her i min tegnestue med tilhørende showroom, forklarer 
Jesper Scherbarth Henriksen.

En person til det hele

Når jeg selv skal købe en ydelse – værdsætter jeg, at jeg ikke skal tale med 
mange forskellige personer om det samme. Jeg går efter en kompetent 
samarbejdspartner, som jeg stoler på og som kan gøre processen enkel 
og mindre tidskrævende - og det er faktisk det koncept jeg selv gerne vil 
tilbyde.

- ja det lyder lidt flot, at sige om sig selv, men min sammensætning af 
kompetencer, er vist meget unik - det tager jeg nu meget afslappet - jeg 
føler mig blot privilligeret over, at jeg ofte får lov til, at løse opgaver 
hvor jeg kombinerer mine fag og kan tegne en komplet løsning af både 
eksteriør og interiør. 

En langsigtet investering 

Et arkitekttegnet hus er dyrere end et typehus og en arkitekts 
indretningsløsning er dyrere end en løsning fra en møbelforretning. 
Inventeringen er dog ofte langsigtet – eksempelvis når et hus skal sælges 
– her er et arkitekttegnet hus altid dyrere og mere indbringende end et 
typehus og måske også mere interessant – der findes jo kun dette ene hus, 
som er tegnet til grunden. 

Jeg lægger stor vægt på, at jeg og mine kunder afstemmer forventningerne 
– og pris – på forhånd. Uanset om det handler om et totalt projekt i stor 
stil eller en lille opgave. I første omgang er det ganske gratis, at spørge 
Arkitekten til råds eller at få et besøg og en samtale om Deres projekt, 
tilføjer Jesper Scherbarth Henriksen. 

Arkitekten, ved Jesper Scherbarth Henriksen, tilbyder løsningen 
indenfor alt til – og i boligen. Arkitekten tegner nybyggeri, tilbyg-
ning, ombygning – alle typer indretningsopgaver og kan samtidigt 
hjælpe med rådgivning og direkte salg af interiør til projekter - 
møbler, gulve, belysning, sanitet etc. 

Kreativt krydsfelt
Jesper Scherbarth Henriksen har tre uddannelser, der alle mødes i et spændende kreativt 
krydsfelt – møbelrådgiver, indretningsarkitekt og arkitekt MAA (medlem af Akademisk 
Arkitektforening).

- Jeg er opvokset med snedkerfaget og møbelbranchen og blev først uddannet som mø-
belrådgiver. Her startede drømmen om, at indrette og skabe rum – jeg blev hurtigt døbt 
”den vanvittige omflytter” da jeg var så opslugt af, at indrette og ofte gik en hel nat og 
dekorerede og flyttede rundt.
Det blev derfor naturligt for mig, at læse videre til indretningsarkitekt – hvilket gennem 
årene har udvidet mine kompetencer indenfor alle de elementer som indgår i en bolig.   
Drømmen og ambitionen om, at skabe de rum, som skal indrettes – førte mig tilbage til 
studierne og jeg læste derefter til arkitekt MAA. Efter nogle år hos store arkitektfirmaer 
og som underviser - går det hele nu op i en højere enhed med mit eget firma Arkitekten, 
hvor jeg kombinerer alle tre uddannelser her i min tegnestue med tilhørende showroom, 
forklarer Jesper Scherbarth Henriksen.

En person til det hele
Når jeg selv skal købe en ydelse – værdsætter jeg, at jeg ikke skal tale med mange for-
skellige personer om det samme. Jeg går efter en kompetent samarbejdspartner, som jeg 
stoler på og som kan gøre processen enkel og mindre tidskrævende - og det er faktisk det 
koncept jeg selv gerne vil tilbyde.
- ja det lyder lidt flot, at sige om sig selv, men min sammensætning af kompetencer, er 
vist meget unik - det tager jeg nu meget afslappet - jeg føler mig blot privilligeret over, at 
jeg ofte får lov til, at løse opgaver hvor jeg kombinerer mine fag og kan tegne en komplet 
løsning af både eksteriør og interiør. 

En langsigtet investering 
Et arkitekttegnet hus er dyrere end et typehus og en arkitekts indretningsløsning er 
dyrere end en løsning fra en møbelforretning. Inventeringen er dog ofte langsigtet – ek-
sempelvis når et hus skal sælges – her er et arkitekttegnet hus altid dyrere og mere ind-
bringende end et typehus og måske også mere interessant – der findes jo kun dette ene 
hus, som er tegnet til grunden. 
Jeg lægger stor vægt på, at jeg og mine kunder afstemmer forventningerne – og pris – på 
forhånd. Uanset om det handler om et totalt projekt i stor stil eller en lille opgave. 
I første omgang er det ganske gratis, at spørge Arkitekten til råds eller at få et besøg og 
en samtale om Deres projekt, tilføjer Jesper Scherbarth Henriksen. 

Vi tilbyder:
l	Rengøringsservice – privat og erhverv

l	Vedligeholdelse af bygninger inde og ude
l	Malerservice l	Haveservice

tlf. 62 24 40 39 · info@arbejdshesten.dk · www.arbejdshesten.dk

Arkitekt, indretningsarkitekt  
og salg af luksus interiør

v/ Glarmester Henning Stender
Ørbækvej 261 - 5892 Gudbjerg - henning@gudbjerg-glas.dk

26 84 51 64

• Energiruder
• Forsikringsskader
• Indbrud og
hærværkskader

• Salg af
enkelglas

• Spejle

• Glashylder og
bordplader

• Brusedøre
• Drivhusglas
• Sikkerhed og
sikringsglas

• Eget glassliberi
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Vi garanterer - som altid - at pris

og kvalitet hænger sammen.

Det gælder selvfølgelig uanset

om du vælger vores:

basic totalpris på kr. 395,-

eller ønsker high-end kvaltet.

1954-2011
57 år med

enestående
service!

Chokeret over din 
optikers kvalitet?
– selvfølgelig ikke, når du handler hos os!

v/ BENNO STEEN JEPPESEN · ALGADE 39 · 5500 MIDDELFART · TLF. 64 41 11 07

KPK · OUTRUP · KASTRUP

v/tømrermester 
Martin Rasmussen
Havevej 8 · 5500 Nørre Aaby

Tlf. 40 17 41 77

DIN DØR- OG VINDUESSPECIALIST
– kun godkendte DVC-produkter

Termoruder udskiftes · Alt tømrer- og snedkerarbejde udføres

Vi hjælper dig ned ad

ENERGI-STIGEN
– bare spørg

Vi levere kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige 
priser og sørger altid for at overholde aftale  
betingelser og leveringstider.
 
Vi anbefaler os med el-installationer i
n Nybygning, ombygning og tilbygning
n Håndværk og industri
n Små alarmanlæg
n Mindre telefon og db anlæg

Vore forretningområde er fortrinvis Strib by, 
Middelfart og Fredericia Kommune
 
www.strib-el.dk

1:1

Kvalitet         Rådgivning        Tryghed

Hør godt efter!
Bestil tid til en gratis, 
uforpligtende høretest allerede 
i dag på telefon 82 130 150

...vi glæder os til at se dig!

v/ Hørespecialist Michelle Møller-Bertram
Østergade 11 G
5492 Vissenbjerg
Telefon: 82 130 150       www.byenshk.dk

Du kan altid få de nyeste, diskrete kvalitetshøreapparater fra 0,- 
f.eks. Phonak Audeo S SMART I (som vist på billedet). 

Hos os får du 4 års garanti og fri service samt 2 mdr. fuld returret 
på alle høreapparater.

Husk!  Vi laver også formstøbte høreværn til industri, jagt og musik

Ønsker du et hjemmebesøg, er der også mulighed for det. 
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Vigtig for lokalsamfundet 
Kilden er efter sigende grunden 
til, at der er så mange, smukke 
mennesker i Svendborg. 
Lige i vandkanten ligger de 
smukke, unikke og professio-
nelle faciliteter til møder, kur-
ser, fester og diverse oplevelser i 
mindre og store grupper. 
Christiansminde er dog andet 
og mere end logi, mad og drikke. 
Det er også arbejdspladser og 
skattekroner, branding og bo-
sætning, besøg og ferieophold, 
forbrug af lokale produkter og 
dermed opbakning til de fynske 
råvarer.
Det er vigtigt at alle bakker op 
om byens muligheder og tilbud, 
både privat og erhvervsmæssigt. 
Jo flere lokale ambassadører, jo 
større er sandsynligheden for, 
at der er liv i virksomhed og by.  
Svendborg ligger super-godt og 
har et spændende erhvervsliv, så 
mulighederne for at ligge i top-
pen af danske byer ligger lige 
for. Vi er og vil også gerne være 
en afgørende faktor for udviklin-
gen af Svendborg og Sydfyn. 

Det nye team på Resort 
Hotel Christiansminde 
glæder sig til at byde 
alle velkommen.  

Når elevtallet falder og skoler 
lukker, som det er sket i bl.a. 
Sønderborg og Ålborg, er der 
færre i gaderne og i nattelivet. 
Derfor betyder eksempelvis det 
noget for Svendborg, at f.eks. læ-
rerseminariet i Skårup og SID-
skolen er lukket.
Det er derfor glædeligt, at HK 
har valgt at gøre Christiansmin-
de til et attraktivt resort med 
fire og fem stjerner på hhv. hotel 
og konferencedel, siger direktør 
Holger Brodersen.
Sidste sommer renoverede man 
alle lejlighederne. De fungerer 
i dag som store værelser og sui-
ter. Man retablerede også det 
smukke anlæg omkring hotellet 
og gen-aktiverede springvandet 
med kildevand. 

Christiansmindevej 16 · Svendborg
Tlf . 62 21 90 00 · www.christiansminde .dk

booking@christiansminde .dk

Carepoint Svendborg

Englandsvej 1, 5700 Svendborg

Tlf. 62 22 15 05

www.carepoint-svendborg.dk

hhv@carepoint-svendborg.dk

Skal din bil serviceres? 
– så er vi klar med

eksperterne til at tage sig 
af din Volkswagen og Škoda 
i vores nye specialiserede 

værksted.

Den 12. januar 2012 
indviede vi vores nye store 

forretning.
Kom ind og få en bilsnak

– vi er altid klar til at vise de 
nye modeller frem.



36

Farvestrålende muligheder
i fynsk design

Ved lanceringen af Montanas nye farve 
palette og ikke mindst de geniale TV-
HIFI moduler og højttalere, samt med 
nyheder fra Erik Jørgensens Møbelfabrik, 
blev ca. 180 m2 af udstillingen dedikeret 
til totalindretninger med reoler, sofaer og 
stole fra de to fynske møbelproducenter.
Erik Jørgensen Møbelfabrik’s sortiment 
er flot repræsenteret. Både med de klas-
siske modeller som Hans J. Wegners OX-
chair eller Poul M. Volthers CORONA 
stol. Men også de nye modeller som ”In 
duplo” sofaen, ”insula” bordene eller 
Delphi –modul sofaen.
De komplette ”stuer” er indrettet så 
Montana’s løsning på TV indretningen er 
perfekt. Man undgår det store kabel-kaos. 
Her opnår man en rolig og enkel opstil-
ling til sit TV-udstyr uden at det skæm-
mer den komplette reol opbygning.
De nye Montana klaplåger fuldender de 
glatte, lette overflader, som er kendeteg-
nende for Montana.
Oplev de flotte indretninger hos Bolig-
huset Lindegaard Poulsen og bliv vejledt 
i det aktive studio med tegne-computer, 
farveprøver og totaloplevelser.

Åbningstider: Mandag-torsdag 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

– løsninger til bedre kontormiljøer...

Hos Bolighuset Lindegaard Poulsen er indretningen af det  
nye showroom med Montana og Erik Jørgensen produkter et  
farverigt tiltag
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d nsk
F I T N E S S
aDansk Fitness Svendborg • Vestergade 42G • 5700 Svendborg

62 20 20 27 • svendborg@danskfitness.dk • www.danskfitness.dk

Fin form, færre sygedage 

gæld benytter tilbuddet. Nu går 
vi i centret tre gange om ugen, og 
jeg får en flok glade og veloplagte 
medarbejdere, der også kommer 
lidt tættere på hinanden socialt 
set. Vi har også fået meget ud af 
et fælles foredrag om sund kost.

Dansk Fitness Sundheds-
center spiller sammen 
med erhvervslivets vig-
tigste aktiver - medar-
bejderne - via attraktive 
firmaaftaler

En bred og varieret holdplan der 
giver plads til mere end 50 mo-
tionisthold om ugen. Med bl.a. 
meditation, yoga, pilates, bad-
minton, tennis, aquazumba og 
løbehold. 

Det er en del af forkælelsen fra de 
faglige og servicemindede medar-
bejdere hos Dansk Fitness Sund-
hedscenter i Svendborg. 

Attraktive firmaaftaler
- I disse tider, med finanskrise og 
pres på virksomheder og deres 
ansatte, er noget at det bedste, 
som erhvervslederne kan gøre at 
investere i motion til deres med-
arbejdere. Og investeringen i en 
attraktiv firmaaftale betaler sig 
tilbage i form af færre sygedage, 
trivsel og godt humør, forklarer 
indehaver Lars Christoffersen, 
Dansk Fitness Sundhedscenter.

Hygge og faglighed
- Vi har bevidst indrettet et cen-
ter med god atmosfære og stor 
faglighed, bl.a. med vejledning af 
den enkelte motionist omkring 

motion og kost. Og så tilbyder vi 
samtidigt vores egen behandler, 
Rask Massage, samt hjælp til 
skader og skavanker via eksterne 
fysioterapeuter, der samarbejder 
med motionisterne i centret, fort-
sætter Lars Christoffersen.
Dansk Fitness Sundhedscenter 
laver således fleksible firmaafta-
ler med alle virksomheder efter 
en god dialog med de enkelte fir-
maer. 

skousen
Michael Hansen, direktør hos 
Skousen i Svendborg, forklarer, 
hvorfor han for tre måneder si-
den indgik en firmaaftale med 
fitness- og sundhedscentret:
– Det er jo en god ide med en 
sundere livsstil. Derfor betaler 
jeg mine medarbejderes fitnes-
sabonnement, hvis de så til gen-

Maskinfabrikken.dk
Drejning, fræsning,

rundslibning, svejsning, 
montage og reparation af maskiner

Bo Pedersen 
Smedegårdsvej 3 · 5771 Stenstrup
Mobil 42 13 18 81 · Tlf. 88 20 53 63

bp@maskin-fabrikken.dk
www.maskin-fabrikken.dk

Kloakrenoveringer m.m.
Kloakrenoveringer er efterhånden blevet 

Entreprenør Peter Mortensens speciale, men det tre 
mand store firma laver også mange andre ting…

· Kloakrenovering ved ny- og ombygning
· Slamsugning

· Containerudlejning 
· Snerydning samt glatførebekæmpelse

Entreprenør Peter Mortensen
Nyborgvej 514 · 5881 Skårup

Telefon 62 20 71 63 

Tlf. 40 21 71 63
pm@kloakmester-peter.dk
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Arkil sikrer solidt underlag
Det er ikke sjovt, når grunden 
under – eksempelvis – charmer-
ende gamle byhuse synker ned i 
blød undergrund.
Så er det godt, at det landskendte 
entreprenørfirma Arkil også er 
ekspert, når det handler om fun-
dering. Altså sikring af et solidt 
fundament – også når huset eller 
erhvervsbyggeriet er opført. 
Et godt eksempel på det sidste 
er Svendborg Skotøjsmagasin på 
Møllergade 3. Her er byhuset op-
ført på så ustabil grund, at hele 
bygningen, inklusive sokkel og 
gulv, synker.
Afdelingschef Bjørn Hansen, 
Arkil Fundering:
– Her sikrer vi bygningen med 
mega/precapæle. De er sam-
mensat af elementer på 20 til 
50 cm, der presses så langt ned 
i jorden under bygningens sok-
kel, at soklen får tilstrækkelig 
bæreevne. 
Pælene presses hydraulisk ned 
uden nedbrydning af bygnings-
dele, støj- og rystegener eller 
brug af store maskiner.
Svendborg Skotøjsmagasins gulv 
synker også. Det klarer Arkil 
tilsvarende ved brug af rammede 
minipæle, så det nye gulv ligger 
solidt, hvor det skal.

Er du klar til vinteren?
- Spar op til 30% på din varmeregning

Energimærke

Elforbrug

Miljøbelastning

Ingen bekymringer om varmeregningen
Med den højeste årsnyttevirkning og det laveste elforbrug, 
er EuroPur ZSB 14-3 E Danmarks mest energieffektive 
kedel, og sætter nye standarder for naturgaskedler. 

VVS BILEN er et kvalitetsbevidst firma, der har som mål at 
finde de bedst egnede løsninger til de enkelte projekter.

VVS BILEN er et udpræget servicefirma som gennem de 
sidste 20 år, har installeret mere end 3000 gaskedler over 
hele fyn. 

EuroPur 14-3

incl. 65 eller 110 liters 

varmtvandsbeholder

29.800,- 

Prisen inkluderer 

 
 

incl. moms
*

HUSK  
Fradrag til  

arbejdsløn og 

få op til 5500,- i 

tilskud hos  
Naturgas Fyn

GRATIS gasstik til 
oliekunder

*Tilbuddet er gældende til 29. feb. 2012

BEMÆRK FORLÆNGET PERIODE Arkil Fundering A/S
Værkstedsvej 9
5500 Middelfart
Tlf. 64 41 87 70
www.arkil.dk
bjh@arkil.dk

Svendborg 
Skotøjsmagasin

Møllergade 3
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 43 48

www.svendborgsko.dk

Entreprenørfirmaet 
Arkil har leveret 
overbevisende  
kvalitet siden 1941. 
Nu sikrer firmaet 
også stabilt underlag 
hos kendt skohandler 
i Svendborg
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Intego A/s – landsdækkende 
service i topklasse

og overvåges centralt af firmaets 
it-afdeling.” 

Fra strøm og netværk til ABV
”Udover energioptimering leverer 
og monterer vi faciliteter til strøm, 
netværk og krydsfelter samt edb-
installationer til ekspeditionsdi-
ske i T. Hansen butikker i hele 
landet. Som noget nyt varetager 
vi også virksomhedens lovpligtige 
eftersyn – bl.a. omkring brand-
slukningsudstyr, slanger, hånd-
slukkere, ovenlysvinduer og auto-
matisk brand ventilation (ABV).” 

Lydhør og dynamisk  
samarbejdspartner
”Intego har stor ekspertise og et 
dybtgående kendskab til vores 
overordnede koncept på el-områ-
det”, afrunder it-chef Bo Søren-
sen. ”Vi er meget tilfredse med 
samarbejdet og med Intego, som 
er en lydhør og dynamisk service-
partner, der til fulde honorerer 
den travle hverdags høje krav.” 

Den erfarne el- og auto-
mationsvirksomhed, 
der leverer samlede el- 
og energiløsninger til 
industri, institutioner og 
erhverv, samler en bred 
vifte af specialiserede in-
frastrukturelle ydelser i 
én pakke; også energiop-
timering og eftersyn 

T. Hansen Gruppen A/S, der er 
en landsdækkende autotilbehørs-
kæde med 76 butikker, grundlag-
des i 1991 i Middelfart, hvor fir-
maets hovedafdeling med butik, 
administration og centrallager 
har til huse. Det døgnbemandede 
centrallager dækker et areal på 
28.500 m2 og er udstyret med 
fem kraner, der hver især er syv 
meter høje og har en maksimal-
hastighed på 53 km/t. Lagerkra-
nerne håndterer 900 kasser i 
timen, og indeholder hver 17.200 
kasser - i alt 86.000 blå T. Han-
sen kasser.

Ro og overblik i hverdagen
”Intego er vores primære leve-
randør og installatør her i huset”, 
fortæller it-chef Bo Sørensen, T. 
Hansen Middelfart. ”En væsent-
lig grund til, at vores valg faldt 
på Intego som servicepartner på 
el-området er, at virksomheden 
ligesom os er landsdækkende. 
Intego har kort sagt en størrelse, 

der giver betydeligt flere kompe-
tencemæssige strenge at spille 
på end mindre el-installatører. 
I det daglige serviceres vi af en 
fast stab af Intego teknikere. Det 
giver ro og overblik i hverdagen, 
at vi på den måde kan kommuni-
kere med de samme kontaktper-
soner hele vejen igennem.” 

store besparelser gennem 
energioptimering
”Samarbejdet med T. Hansen 
Gruppen A/S startede i 2010, da 
vi implementerede Middelfart af-
delingens store indsats omkring 
energioptimering”, beretter afde-
lingsleder Bjarke H. Jensen, In-
tego Odense. ”Energioptimering 
er en løbende proces, der omfat-
ter en lang række funktioner. Vi 
har blandt andet optimeret lys-
forholdene i firmaets reception 
og udskiftet halogen med LED. 
I det enorme centrallager har 
vi implementeret en fleksibel og 
besparende dagslysstyring og 

udskiftet alle de tidligere 150 W 
halogenlysstofrør med 8 W LED 
lamper. I dag stiger og falder 
virksomhedens el-forbrug i takt 
med det naturlige sollys, og det 
giver store besparelser på den 
lange bane.” 

Behovsstyret tænd/sluk og 
avancerede målere
”På centrallageret, hvor vi netop 
har energioptimeret en kran til 
ordreplukning, sikrer en række 
strategisk placerede bevægel-
sessensorer, at lyset tændes og 
slukkes efter behov i stedet for 
at brænde døgnet rundt”, sup-
plerer overmontør Rene Chri-
stiansen, Intego Odense. ”Når 
det gælder kompressor, køle og 
ventilationsanlæg, kortlægger et 
avanceret målersystem anlægge-
nes driftstid og energiforbrug. Ad 
den vej spores energislugere, så 
besparende foranstaltninger kan 
iværksættes. Målerne er koblet 
direkte på T. Hansens netværk 

Intego A/S · Holkebjergvej 91 · 5250 Odense SV · Tlf. 99 36 42 60
intego@intego.dk · www.intego.dk



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

29.900,-
fØR   79.900,-

nu

dEvELop 
+251 

6 årS NygArANTI

16.995,-
fØR   49.900-

nu

dEvELop 
+163

6 årS NygArANTI

5.995,-
fØR   19.995,-

nu

dEvELop 
+451

6 årS NygArANTI

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

19.995,-
fØR   69.900,-

nu

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

dEvELop 
+2235 bAsiC

6 årS NygArANTI

9.995,-
fØR   39.900,-

nu
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