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SERVICE PARTNER

Margaardvejens  
Autoservice
Margaardvej 82 A – Nr. Åby 

Tlf. 29 62 26 80

Margaardvejens autoservice /
Hella Service Partner v. Kenneth Olsen
Margaardvej 82A · 5580 Nørre Aaby
Tlf.: 29 62 26 80
E-mail: holmens.handel@gmail.com

Margaardvejens Auto service

JBO Entreprenør Side 33

Nr. Aaby
Maskinstation
Jørgen Rasmussen
Søndergaardsvej 6
5580 Nørre Aaby

· Alt i landbrugsarbejde udføres
· Grubning og fræsning, rendegravning
· Gyllekørsel med syr´n og vrapning af græs  40
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P. Christensen® Odense: Krumtappen 20, tlf. 6395 3900 
P. Christensen® Kolding: Trianglen 11, tlf. 7634 7800 
P. Christensen® Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680
P. Christensen® Padborg: Industrivej 17, tlf. 7467 1919

Åbningstider (erhverv): 

Man-fre: 8.00 - 17.30

Vito 109 Works Lang  (88 HK) 
Engangsydelse: 35.000 kr.

Leasingperiode: 48 mdr.

Restværdi ved udløb: 60.000 kr.

Pris pr. måned:  1.495 kr.

Kampagnepris:  159.900 kr.

VAN PLUS
Tilmeld dig Van Plus på pchristensen.dk/VanPlus og få besked om tilbud, nyheder og events

Finansiel leasing til en hamrende god pris 

Vito 109 Works til kun 1.495 kr./md.
Vito 109 CDI Works Lang (88 HK)
Eu5 motor (88 HK), 16,1 km/l, forhjuls-
træk, el-ruder, airbag, bænksæde, 6-trins 
gearkasse, Bluetooth radio, assyst service 
computer (40.000 km intervaller), sidewind 
assist, attention assist.  

Tillægspriser på udstyr pr. måned
Anhængertræk 150 kr.
Bund og beklædning 110 kr.
Fartpilot 85 kr.
Tagbøjler 50 kr.

Det gælder om at slå til, når du har chancen for en uhørt attraktiv 
leasing aftale. Når du vælger finansiel leasing af din Mercedes-Benz Vito, 
drager du fordel af lave etableringsomkostninger, du øger likviditeten 
i det daglige, og du får den fulde brugsret. P. Christensen® giver 
dig derudover 2 års fuld garanti uden kilometer begrænsning. Det 
gælder også ved køb.

Vil du vide mere om leasing af Vito eller en af de andre Mercedes-
Benz varebiler, så kontakt P. Christensen® – hele Region Syddanmarks 
 autoriserede Mercedes-Benz forhandler og værksted. Ring allerede 
i dag, besøg en af vores salgs afdelinger eller læs mere om leasing 
af Vito på pchristensen.dk/vito-leasing

Leasing af Vito 111 CDI Works Lang (114 HK) 
Leasingpris: 1.715 kr./md. Restværdi ved udløb: 65.000 kr. Kampagnepris: 175.000 kr. Bi
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Alle priser er ekskl. moms, leveringsomkostninger (3.740 kr.) og etablerings -
omkostninger (2.950 kr.). Etableringsomkostningerne opkræves ved første 
ydelse. Restværdi ved udløb er ekskl. moms jf. nuværende regler og er fastsat ud 
fra et estimeret kørsels behov på 20.000 km. Tilbuddet gælder t.o.m. 30/6 2016.
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Flere kunder kræver �lere medarbejdere, så Claus Hansen, 
afdelingsdirektør i Middelfart Sparekasses privatkundeafde-
ling i Middelfart, har derfor kunnet fejre et lille jubilæum. Nu 
tæller afdelingen 25 medarbejdere. Og over 10.000 privat-
kunder

¢ ‘Det er dejligt at den positive udvikling fortsætter, og med 
de seneste ansættelser har vi et stort og stærkt hold, som er 
klar til at byde velkommen til endnu �lere kunder,’ siger Claus 
Hansen.

Ifølge �lere uvildige analyser kan nye kunder godt glæde sig. 
Flere år i træk har Middelfart Sparekasse ligget i top, når 
det kommer til kundetilfredshed. Senest i efteråret 2015, da 
Sparekassen både på privat- og erhvervsdelen �ik førsteplad-
sen for de mest tilfredse kunder i landets største undersøgelse 
på området. Det var i Finanssektorens Kundebenchmark, 
at Sparekassen tog to førstepladser. I en undersøgelse, hvor 
25.000 privatkunder og 2000 erhvervskunder deltog.

¢ ‘Middelfart Sparekasses vision er at være bedst til kunder. 
Derfor er det ekstra dejligt, når kunderne giver udtryk for, at 
de er tilfredse med den måde, vi behandler dem på,’ siger Claus 
Hansen.

Husk at spørge os
Samtidig med, at de 25 medarbejdere i Middelfart Privat er 
klar til at tage imod nye kunder, ser Claus Hansen også gerne, 
at de eksisterende kunder bruger deres rådgiver mere. For i en 
tid med kviklån og mange andre muligheder end pengeinsti-
tuttet, kan det være fristende at låne penge et andet sted end i 
sparekassen. Claus Hansen opfordrer til, at man altid spørger 
sin rådgiver, før man låner penge et andet sted.

¢ ‘De tilbud, der kan virke tillokkende, er ofte det modsatte. Ved 
at låne penge i Sparekassen, samler du for det første dine for-
retninger ét sted, og vi er lettere at tale med, hvis der kommer 
bump på vejen. I Sparekassen hylder vi den tætte forbindelse 
mellem kunde og rådgiver, og den tillid og det kendskab, det 
giver, kan andre låneudbydere ikke levere,’ siger Claus Hansen, 
afdelingsdirektør i Middelfart Sparekasse.

Hans opfattelse er, at nogle låner et andet sted for ikke at 
skulle forklare sig, hvis pengene skal bruges på luksus som en 
god racercykel eller et godt musikanlæg.

Men vi blander os ikke i, hvad man vil låne penge til. Vores 
opgave er – sammen med kunden – at se på, om økonomien 
kan klare den ekstra udgift, det er at betale tilbage på et lån.

Ikke mindst når det kommer til bil�i-
nansiering kan han se, at mange vælger 
forhandlerens tilbud.

¢ ’Igen er opfordringen altid at tale med 
os, før man siger ja til et andet tilbud. Vi 
kan ofte matche forhandlerens tilbud, og 
så har vi mulighed for at komme hele vejen 
rundt. Eksempelvis kan vi via vores samar-
bejde med NEM Forsikring også sørge for 
et tilbud på forsikring af den nye bil,’ siger 
Claus Hansen, der påpeger, at det er let at 
vende en sag med sin rådgiver.

¢ ‘Alle kunder kan ringe direkte til deres 
rådgiver. Her er ikke noget call-center, og 
kunderne har både rådgiverens fastnet- og 
mobilnummer,’ siger afdelingsdirektøren.

Det er populært at være kunde i Middelfart Sparekasses erhvervsafdeling i Mid-
delfart. Det kan afdelingsdirektør Henrik Nygaard konstatere.

¢ ‘Vi får løbende henvendelser fra virksomheder, der ønsker at være kunde hos os. 
De kommer til os på grund af vores lokalkendskab og vores evne til at træffe hurtige 
beslutninger. Det efterspørger virksomheder ofte, og vores rådgivere har rammerne, 
så de kan træffe beslutninger selv,’ siger Henrik Nygaard.

Middelfart Sparekasse er historisk set et pengeinstitut for privatkunder. Over de 
seneste år er der arbejdet målrettet på at pro�ilere Sparekassen som et erhvervs-
pengeinstitut for mindre og mellemstore virksomheder. Dyderne er de samme 
som hos privatkunderne: Ordentlighed, tilgængelighed og en fast rådgiver.

¢ ‘Især mange mindre og mellemstore virksomheder efterlyser handlekraft. Ofte 
kan de ikke vente i �lere uger eller måneder på et svar. Vi kan svare hurtigt, når der 
er behov for det. Samtidig har vi et hold af kompetente rådgivere,’ siger Henrik 
Nygaard.

Senest er erhvervsområdet i Middelfart Sparekasse blevet styrket med ansættels-
en af to lokale ansigter til storkundeafdelingen i hovedsædet. Søren Thiesen og 
Henrik Jeppesen er kommet til Middelfart fra henholdsvis Spar Nord og Nordea. 
I storkundeafdelingen har de til opgave at supportere erhvervsrådgivere i hele 
Sparekassen. Samtidig skal de bruge deres lokale netværk til at knytte kontakter 
til Sparekassen.

Netværksarbejde er vigtigt
Selv om mange potentielle kunder banker på Sparekassens dør, har det 
opsøgende arbejde høj prioritet hos Henrik Nygaard og kollegerne i 
erhvervsafdelingen.

¢ ‘Ved at deltage i forskellige netværk opbygger vi kendskab og tillid til mange 
erhvervsfolk. Det er utroligt vigtigt, at man kender hinanden,’ siger Henrik Nygaard, 
der selv har været med til at oprette netværket Middelfart Lederforum, siden han 
kom til Middelfart Sparekasse for cirka �ire år siden.

Trods pro�ilen som et pengeinstitut for privatkunder udgør erhvervskunderne 
faktisk allerede i dag cirka halvdelen af Sparekassens forretningsomfang.

ERHVERVSKUNDERNE 
BANKER PÅ
Mange virksomheder banker på 
Middelfart Sparekasses dør 

Det er dejligt at den positive 

udvikling fortsætter, og med 

de seneste ansættelser har vi 

et stort og stærkt hold, 

som er klar til at byde 

velkommen til endnu �lere 

kunder,’ siger Claus Hansen.

MIDDELFART SPAREKASSE

HUSK AT SPØRGE OS!
HENRIK NYGAARD HENRIK JEPPESENSØREN THIESEN

A
N

N
O

N
C

E



 5

Flere kunder kræver �lere medarbejdere, så Claus Hansen, 
afdelingsdirektør i Middelfart Sparekasses privatkundeafde-
ling i Middelfart, har derfor kunnet fejre et lille jubilæum. Nu 
tæller afdelingen 25 medarbejdere. Og over 10.000 privat-
kunder

¢ ‘Det er dejligt at den positive udvikling fortsætter, og med 
de seneste ansættelser har vi et stort og stærkt hold, som er 
klar til at byde velkommen til endnu �lere kunder,’ siger Claus 
Hansen.

Ifølge �lere uvildige analyser kan nye kunder godt glæde sig. 
Flere år i træk har Middelfart Sparekasse ligget i top, når 
det kommer til kundetilfredshed. Senest i efteråret 2015, da 
Sparekassen både på privat- og erhvervsdelen �ik førsteplad-
sen for de mest tilfredse kunder i landets største undersøgelse 
på området. Det var i Finanssektorens Kundebenchmark, 
at Sparekassen tog to førstepladser. I en undersøgelse, hvor 
25.000 privatkunder og 2000 erhvervskunder deltog.

¢ ‘Middelfart Sparekasses vision er at være bedst til kunder. 
Derfor er det ekstra dejligt, når kunderne giver udtryk for, at 
de er tilfredse med den måde, vi behandler dem på,’ siger Claus 
Hansen.

Husk at spørge os
Samtidig med, at de 25 medarbejdere i Middelfart Privat er 
klar til at tage imod nye kunder, ser Claus Hansen også gerne, 
at de eksisterende kunder bruger deres rådgiver mere. For i en 
tid med kviklån og mange andre muligheder end pengeinsti-
tuttet, kan det være fristende at låne penge et andet sted end i 
sparekassen. Claus Hansen opfordrer til, at man altid spørger 
sin rådgiver, før man låner penge et andet sted.

¢ ‘De tilbud, der kan virke tillokkende, er ofte det modsatte. Ved 
at låne penge i Sparekassen, samler du for det første dine for-
retninger ét sted, og vi er lettere at tale med, hvis der kommer 
bump på vejen. I Sparekassen hylder vi den tætte forbindelse 
mellem kunde og rådgiver, og den tillid og det kendskab, det 
giver, kan andre låneudbydere ikke levere,’ siger Claus Hansen, 
afdelingsdirektør i Middelfart Sparekasse.

Hans opfattelse er, at nogle låner et andet sted for ikke at 
skulle forklare sig, hvis pengene skal bruges på luksus som en 
god racercykel eller et godt musikanlæg.

Men vi blander os ikke i, hvad man vil låne penge til. Vores 
opgave er – sammen med kunden – at se på, om økonomien 
kan klare den ekstra udgift, det er at betale tilbage på et lån.

Ikke mindst når det kommer til bil�i-
nansiering kan han se, at mange vælger 
forhandlerens tilbud.

¢ ’Igen er opfordringen altid at tale med 
os, før man siger ja til et andet tilbud. Vi 
kan ofte matche forhandlerens tilbud, og 
så har vi mulighed for at komme hele vejen 
rundt. Eksempelvis kan vi via vores samar-
bejde med NEM Forsikring også sørge for 
et tilbud på forsikring af den nye bil,’ siger 
Claus Hansen, der påpeger, at det er let at 
vende en sag med sin rådgiver.

¢ ‘Alle kunder kan ringe direkte til deres 
rådgiver. Her er ikke noget call-center, og 
kunderne har både rådgiverens fastnet- og 
mobilnummer,’ siger afdelingsdirektøren.

Det er populært at være kunde i Middelfart Sparekasses erhvervsafdeling i Mid-
delfart. Det kan afdelingsdirektør Henrik Nygaard konstatere.

¢ ‘Vi får løbende henvendelser fra virksomheder, der ønsker at være kunde hos os. 
De kommer til os på grund af vores lokalkendskab og vores evne til at træffe hurtige 
beslutninger. Det efterspørger virksomheder ofte, og vores rådgivere har rammerne, 
så de kan træffe beslutninger selv,’ siger Henrik Nygaard.

Middelfart Sparekasse er historisk set et pengeinstitut for privatkunder. Over de 
seneste år er der arbejdet målrettet på at pro�ilere Sparekassen som et erhvervs-
pengeinstitut for mindre og mellemstore virksomheder. Dyderne er de samme 
som hos privatkunderne: Ordentlighed, tilgængelighed og en fast rådgiver.

¢ ‘Især mange mindre og mellemstore virksomheder efterlyser handlekraft. Ofte 
kan de ikke vente i �lere uger eller måneder på et svar. Vi kan svare hurtigt, når der 
er behov for det. Samtidig har vi et hold af kompetente rådgivere,’ siger Henrik 
Nygaard.

Senest er erhvervsområdet i Middelfart Sparekasse blevet styrket med ansættels-
en af to lokale ansigter til storkundeafdelingen i hovedsædet. Søren Thiesen og 
Henrik Jeppesen er kommet til Middelfart fra henholdsvis Spar Nord og Nordea. 
I storkundeafdelingen har de til opgave at supportere erhvervsrådgivere i hele 
Sparekassen. Samtidig skal de bruge deres lokale netværk til at knytte kontakter 
til Sparekassen.

Netværksarbejde er vigtigt
Selv om mange potentielle kunder banker på Sparekassens dør, har det 
opsøgende arbejde høj prioritet hos Henrik Nygaard og kollegerne i 
erhvervsafdelingen.

¢ ‘Ved at deltage i forskellige netværk opbygger vi kendskab og tillid til mange 
erhvervsfolk. Det er utroligt vigtigt, at man kender hinanden,’ siger Henrik Nygaard, 
der selv har været med til at oprette netværket Middelfart Lederforum, siden han 
kom til Middelfart Sparekasse for cirka �ire år siden.

Trods pro�ilen som et pengeinstitut for privatkunder udgør erhvervskunderne 
faktisk allerede i dag cirka halvdelen af Sparekassens forretningsomfang.

ERHVERVSKUNDERNE 
BANKER PÅ
Mange virksomheder banker på 
Middelfart Sparekasses dør 

Det er dejligt at den positive 

udvikling fortsætter, og med 

de seneste ansættelser har vi 

et stort og stærkt hold, 

som er klar til at byde 

velkommen til endnu �lere 

kunder,’ siger Claus Hansen.

MIDDELFART SPAREKASSE

HUSK AT SPØRGE OS!
HENRIK NYGAARD HENRIK JEPPESENSØREN THIESEN

A
N

N
O

N
C

E



6

Apoteket, som i okto-
ber 2015 flyttede til sin 
nuværende adresse, har 
en filial i Aarup, to apo-
teksudsalg i Vissenbjerg 
og Nr. Aaby samt seks 
håndkøbsudsalg og me-
dicinudleveringssteder i 
tilknytning til supermar-
keder i lokalområdet 

”Ejby Apotek og filialen i Aa-
rup dækker et stort geografisk 
område på Vestfyn”, fortæller 
apoteker Lars Orup Andersen. 
”Flere gange dagligt udbringes 
der medicin herfra af en chauf-

Ejby Apotek · v/Apoteker Lars Orup Andersen · Algade 4 · 5592 Ejby · Tlf.: 63 46 51 00 · Fax: 63 46 51 01
E-mail: info@ejbyapotek.dk · Web: www.ejbyapotek.dk 

før med varebil. På ruten, der 
genererer omkring 200 kilome-
ters kørsel om dagen, serviceres 
plejehjem og private borgere, og 
parallelt hermed forsynes apo-
teksudsalgene i Vissenbjerg og 
Nørre Aaby.” 

Landets mest moderne
”Med vores flytning til ny lo-
kaler i oktober 2015 er vi med 
et slag blevet et af landets mest 
moderne apoteker”, fortsætter 
Lars Orup Andersen. ”De lyse 
og lækre lokaler er beliggende i 
en moderne bygning med han-
dicapvenlige adgangsforhold og 
tilknyttede p-pladser lige ved 
døren. Alt i alt er apotekets ge-
nerelle tilgængelighed i forhold 

EJBY APOTEK 

til vores kunder og 18 ansatte 
blevet markant bedre end tid-
ligere, hvor vi havde til huse i 
et historisk, men efterhånden 
utidssvarende over 100 år gam-
melt domicil. En vigtig indret-
ningsmæssig fornyelse, som vi er 
meget glade for, er den elektro-
niske bagskranke. Den står i di-
rekte forbindelse med apotekets 
avancerede lagerrobot via et ny-
udviklet system, som vi er blandt 
de første i landet, der har taget 
i anvendelse. Via en trykfølsom 
skærm fremkaldes de produkter, 
der aktuelt er brug for i ekspedi-
tionen, og det har givet hurtige, 
rationelle arbejdsgange og ditto 
ekspedition til glæde for vores 
kunder”, slutter Lars Orup An-
dersen.    

Middelfart Implantatcenter
Østergade 26 · 5500 Middelfart
Tlf.: 64 41 00 45
tand@middelfartimplantatcenter.dkAARKVH

Arkitektfirmaet Vallentin Haugland
Stationsvej 36  /   5500 Middelfart
TLF.: 7562 1520  / www.arkvh.dk

Arkitektrådgivning:
• Villaer
• Ombygninger
• Almene boliger
• Institutioner
• Multihuse
• Domiciler
• Energioptimering
• Bygherrerådgivning
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i det gode selskab
eatmosfære byder gæ-
sterne indenfor til en god 
madoplevelse i en god 
atmosfære

For ca. tre år siden overtog Jacob 
Ingemann lokalerne i Bellinge, 
hvoraf det kendte Kratholm i 
mange år havde til huse, - og her 
driver han eatmosfære, som er et 
spisested med selskabslokaler.
- Jeg har været her i snart tre år, 
og det er primært selskaber vi 

gør i. Vi afvikler også dagsmøder 
og kurser, siger Jacob Ingemann, 
der er uddannet kok fra Frederik 
d. VI.
- Vi laver det hele selv og bager 
vores eget brød, siger Jacob In-
gemann. Vi vil gerne lave noget 
godt, - for gæsternes skyld, og for 
vores faglige stolthed. Vi går me-
get op i at mindske ”Madspild”, 
for det er vigtigt, at vi tænker på 
såvel dyrevelfærd som råvarer-
ne, og i så vid udstrækning det 
er muligt bruger vi kun lokale 
råvarer, og gerne økologiske. 

- Det gør at vi som kokke skal 
”oppe os” og være med. Der skal 
være plads til at udvikle sig også 
med det vi laver, og vi kan godt 
lide at gøre det anderledes og 
samtidig holde den faglige stolt-
hed. Vi vil gerne være lidt fræk-
ke på den gode måde, - og det er 
helheden ved hele arrangemen-
tet, der giver den gode oplevelse.

Gastronight for alle
Hver den første fredag i måneden 
er der Gastronight, hvor folk mø-

der ind kl. 18.30, og hvor menuen 
kan være en overraskelse. Det 
er en aften for alle interesserede 
I mad og vin, og det er med vel-
komst og fire serveringer samt 
vin ad libitum, kaffe eller te, - og 
det hele til en pris på 495 kr.
- Det er en aften hvor folk hygger 
sig, og det er blevet taget godt 
imod, siger Jacob Ingemann, og 
det er positivt, at flere og flere 
kommer til.

eatmosfære ApS · Brogårdsvej 90 · 5260 Odense S ·  Tlf. 24 64 74 96 · info@eatmosfaere.dk · www.eatmosfaere.dk
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Flemming’s Auto · Bøgevej 8 · 5591 Gelsted · Tlf.: 6449 2096 · Mail: flauto@andersen.mail.dk · www.flemmings-auto.dk

”Man skal kunne stole  på sin mekaniker”
Indehaver af Flemming’s 
Auto i Gelsted, Flemming 
Andersen, kan den 15. maj 
fejre 25 års jubilæum som 
selvstændig mekaniker, 
så om nogen ved han, 
hvad der kræves for at 
klare sig i denne branche, 
især et godt stykke uden 
for alfarvej.

- Mine kunder skal kunne stole 
på, at det arbejde, jeg laver, og de 
brugte biler, jeg har sat i stand 
og sælger, er i orden, for tillid er 
afgørende i denne branche, og så 
hjælper det selvfølgelig også, at 

mine priser er særdeles konkur-
rencedygtige, siger Flemming 
Andersen.
Flemming’s Auto er medlem af 
Hella Service Partner, der stil-
ler store krav til sine medlem-
mer, der kun har få ansatte som 
i Flemmings tilfælde, der har en 
enkelt mekaniker eller lærling 
ansat. To gange om året skal 
de på efteruddannelse. Og der 
mangler ikke noget i moderne 
test-udstyr.

Efteruddannelse vigtig
- Biler er i dag indretttet med 
megen elektronik, så efterud-
dannelse er vigtig, siger Flem-
ming Andersen, der har en god 
blanding af private kunder og 

erhvervskunder.
Det giver en god basis af trofaste 
kunder, og dertil kommer, at ti-
den kan udnyttes optimalt, fordi 
han køber brugte biler og sætter 
dem i stand med henblik på vi-
deresalg.
Flemming’s Auto kan klare alle 
opgaver, også reparation af auto-
skader, og stiller gerne en lånebil 
til rådighed, mens arbejdet kla-
res. 

MKJ Ventilation
Den erfarne vestfyn-
ske specialvirksomhed 
fremstiller alle former 
for ventilationsanlæg, 
lakerings- og industrika-
biner målrettet en bred 
vifte af erhvervs- og pro-
duktionsvirksomheders 
forskelligartede ønsker 
og behov 

”Da jeg grundlagde firmaet i 
2000 beskæftigede vi 20 fastan-
satte medarbejdere og arbejdede 
primært med totalløsninger til 
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auto- og industrilakeringsbran-
chen i Skandinavien og Grøn-
land”, fortæller indehaver Mi-
chael Beyer. ”Her i 2016 arbejder 
vi stadig indenfor dette speciale. 
Efter den internationale økono-
miske krise er den faste med-
arbejderstab dog nedjusteret til 
fem fastansatte, og samtidigt 
har vi fået et bredere aktivitets-
fokus. Gennem produkter som 
malerkabiner, sandblæsnings- 
og metalliseringsanlæg henven-
der vi os bredt til hele branche-
området for overfladebehandling 
– heriblandt vindmøllebranchen. 
Omkring store projekter kan 
vi trække på en kreds af dyg-

tige og erfarne freelancetekni-
kere, hvoraf flere har arbejdet 
i firmaet før krisen. Selv er jeg 
medarbejdende chef med over 
30 års erfaring i branchen og et 
arbejdsfelt bestående af lige dele 
kunderådgivning, opsøgende 
salgsarbejde, tilbudsgivning og 
teknikerarbejde ude i marken.”  

Sammenhæng  
og fleksibilitet
”MKJ Ventilation henvender sig 
først og fremmest til det danske 
marked, specielt Fyn, Øst- og 
Sydjylland. Her løser vi en vidt-
spændende vifte af ventilati-
ons- og klejnsmedeopgaver for 
en bred kreds af professionelle 
kunder. På dagens marked er 
MKJ Ventilation en mindre ak-
tør i branchen. Vi går ind for be-

greber som nærhed og tilgænge-
lighed. I hverdagen kommer det 
til udtryk ved, at vi rent fysisk 
kan nå ud til hele kundekredsen 
indenfor en time til halvanden. 
Kunderne møder og kommunike-
rer med de samme kontaktper-
soner i firmaet hele vejen igen-
nem projektforløbet, og det giver 
en høj grad af sammenhæng og 
fleksibilitet. Med kundemæssigt 
udgangspunkt i det vestfynske 
lokalområde, og produktions-
virksomheder som City Lak, 
GMF og Hårslev Maskinfabrik 
m.fl., kører vi over hele landet. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for yderligere 
info om de mange muligheder, vi 
har at byde på”, slutter Michael 
Beyer.
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– med fokus 
på kedelpasning

Pasning og servicering 
af industrielle kedel-
anlæg er på én gang 
en højt specialiseret 
ydelse og en integreret 
del af Intego Odenses 
kompetencepalet, når 
det gælder Industri 
Service Management 
(ISM) 

”Intego Odense oplever et stigen-
de behov for el-tekniske services 
og totalløsninger på områderne: 
El-teknsik installation & service,   
Mekanisk service & værksteder, 
Industriel IT & automation, for-
tæller afdelingsleder Bjarke H. 
Jensen, Intego Odense A/S. ”For 
at kunne honorere den store ef-
terspørgsel udvider vi løbende 
vores kompetencepalet. I Intego 

Odenses mangeårige samarbejde 
med Danish Crown Faaborg har 
pasning af industrikedler såle-
des været et stort speciale.” 

ISM - Industri Service 
Management
”Vi har bred erfaring inden-
for fødevarebranchen og kan 
trække på et indgående kend-
skab – både til virksomhedernes 
daglige arbejdsgange og til deres 
tone og traditioner”, fortsætter 
Bjarke H. Jensen. ”Når et hold 
teknikere tilknyttes en given 
virksomhed, sikrer vi os derfor 
ikke kun, at deres faglige kvali-
fikationer matcher opgaven, men 
også at holdets kemi i forhold 
til kundens virksomhedskultur 
passer. Intego Odense leverer 
kundetilpassede løsninger, som 
understøtter fødevarebranchens 
unikke ønsker og behov. Pasnin-
gen af Danish Crown Faaborgs 
kedelanlæg kunne tilføjes som 
en naturlig del af virksomhe-

dens ISM-aftale med os om ser-
vicering og vedligehold af dens 
el-tekniske og mekaniske instal-
lationer.”

Erfaring, overblik  
og procesforståelse
”Bag certificeringen som kedel-
passer ligger et koncentreret ud-
dannelsesforløb på 8 måneder”, 
fortæller kedelpasser Henning 
Steffensen, Intego Odense A/S. 
”Forløbet starter med en må-
neds skoleophold, som følges af 
6 måneders praktik og afslut-
tes med en måneds skolegang. 
Herefter går man op til den af-
sluttende eksamen, hvor bl.a. re-
præsentanter for Arbejdstilsynet 
optræder i kredsen af censorer. 
Certificeringen som kedelpasser 
er personlig, og hermed følger et 
stort ansvar. Kort sagt kræver 
det praktisk erfaring, stort over-
blik og god procesforståelse at 
varetage denne funktion.”

Alsidigt arbejdsfelt
”Intego Odenses teknikere har 
ofte overlappende kompetencer”, 
fortsætter Henning Steffensen. 
”Vi kan varetage et stort og fag-
ligt alsidigt arbejdsfelt. Her fin-
des nøglen til en stor del af den 
ekstra fleksibilitet, vi kan levere, 
og som reducerer kundevirksom-
hedens omkostninger. ”Selv er 
jeg uddannet rørlægger tilbage 
i 1984. Det har givet et ekstra 
plus i hverdagen her på Danish 
Crown Faaborg, hvor jeg har 
kunnet medvirke allround i alle 
former for vedligehold og service 

Først udvidede det elektromekaniske værksted sin lokalemæssige 

kapacitet og gav hermed kunderne mulighed for på døgnbasis at 

indlevere værktøj og motorer til service, reparation og lovpligtige 

eftersyn. Næst ansættelsen af Ole Klingberg i august 2015, og det 

succesfulde værksted fordoblet sin stab af elektromekanikere

– lige fra reparation af maskiner 
til rørsvejsning og udskiftning af 
sanitære installationer.”

Fleksible ressource- 
besparende løsninger
”Omkring service og vedligehold 
har Intego Odense leveret en 
fleksibel og ressourcebesparende 
samlet løsning på et område, hvor 
behovet fra dag til dag veksler 
voldsomt og i praksis er umuligt 
at forudse”, fortæller maskinchef 
Finn Nielsen, Danish Crown, 
Faaborg. ”Intego Odenses stab 
af teknikere, smede, elektrikere 
og vvs’ere har konstant været 
kompetencemæssigt klædt på til 
at løse samtlige opgaver på dette 
vigtige felt. Det har været en 
kæmpe fordel for Danish Crown 
Faaborg kontinuerligt at kunne 
trække på 2-3 Intego-folk. Ek-
sempelvis stod vi i den situation, 
at over 50 % af Danish Crown 
Faaborgs egne teknikere få uger 
efter annonceringen af slagteri-
ets lukning var kommet i arbejde 
andetsteds. Her viste vores sam-
arbejde med Intego Odense, som 
kender alle maskiner, anlæg og 
installationer ud og ind, sig at 
være helt uvurderligt.” 
I januar 2014 blev det besluttet 
at flytte udbeningen af skinker 
fra Danish Crown i Faaborg til 
Danish Crowns fabrik i engelske 
Bugle. Sidste fase af overflyt-
ningen fra Faaborg til Bugle er 
i gang og forløber planmæssigt. 
Det betyder, at fabrikken i Faa-
borg lukker den 12. februar 2016.
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miske krise er den faste med-
arbejderstab dog nedjusteret til 
fem fastansatte, og samtidigt 
har vi fået et bredere aktivitets-
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malerkabiner, sandblæsnings- 
og metalliseringsanlæg henven-
der vi os bredt til hele branche-
området for overfladebehandling 
– heriblandt vindmøllebranchen. 
Omkring store projekter kan 
vi trække på en kreds af dyg-

tige og erfarne freelancetekni-
kere, hvoraf flere har arbejdet 
i firmaet før krisen. Selv er jeg 
medarbejdende chef med over 
30 års erfaring i branchen og et 
arbejdsfelt bestående af lige dele 
kunderådgivning, opsøgende 
salgsarbejde, tilbudsgivning og 
teknikerarbejde ude i marken.”  

Sammenhæng  
og fleksibilitet
”MKJ Ventilation henvender sig 
først og fremmest til det danske 
marked, specielt Fyn, Øst- og 
Sydjylland. Her løser vi en vidt-
spændende vifte af ventilati-
ons- og klejnsmedeopgaver for 
en bred kreds af professionelle 
kunder. På dagens marked er 
MKJ Ventilation en mindre ak-
tør i branchen. Vi går ind for be-

greber som nærhed og tilgænge-
lighed. I hverdagen kommer det 
til udtryk ved, at vi rent fysisk 
kan nå ud til hele kundekredsen 
indenfor en time til halvanden. 
Kunderne møder og kommunike-
rer med de samme kontaktper-
soner i firmaet hele vejen igen-
nem projektforløbet, og det giver 
en høj grad af sammenhæng og 
fleksibilitet. Med kundemæssigt 
udgangspunkt i det vestfynske 
lokalområde, og produktions-
virksomheder som City Lak, 
GMF og Hårslev Maskinfabrik 
m.fl., kører vi over hele landet. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for yderligere 
info om de mange muligheder, vi 
har at byde på”, slutter Michael 
Beyer.
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Kasper Østergaard 
åbnede i 2012 en butik 
centralt i sin hjemby 
Middelfart med speciale 
i oste, tapas, delikatesser 
og vine.

Han har siden da mærket en 
stigende interesse hos virksom-
heder fra det meste af Fyn og 
Trekants-området og lokale bor-
gere for de varer og den rådgiv-
ning, han og hans personale kan 
tilbyde.
- Vi er et par stykker, og jeg har 
yderligere et par stykker under 
oplæring, for det er vigtigt, at 
vi har stor viden om de varer, 
vi sælger, siger Kasper Østerga-
ard. Stadig flere kommer, fordi 
de ved, at de her kan få råd om, 
hvad de skal købe ind til en hyg-

gelig aften med vennerne der-
hjemme, et frokost- eller aften-
møde i virksomheden eller en 
forening.

Stort udvalg af  
oste og meget andet
- Vi leverer tapas-anretninger ud 
af huset og kan byde på et meget 
stort udvalg af oste. Vi har selv-
følgelig alt det, der skal til for at 

kunne lave god mad, og har man 
brug for inspiration, arrangerer 
vi vin- og ølsmagning med ost el-
ler andet til.
- Vi indretter i løbet af februar 
en tapas- og vinbar, hvor folk 
kan komme ind og få en let fro-
kost-anretning eller et glas vin 
med en snack til. Vi har indrettet 
os med plads til, at kunderne kan 
slappe af med lidt god mad og 
drikke, siger Kasper Østergaard.

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
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åbnede i 2012 en butik 
centralt i sin hjemby 
Middelfart med speciale 
i oste, tapas, delikatesser 
og vine.

Han har siden da mærket en 
stigende interesse hos virksom-
heder fra det meste af Fyn og 
Trekants-området og lokale bor-
gere for de varer og den rådgiv-
ning, han og hans personale kan 
tilbyde.
- Vi er et par stykker, og jeg har 
yderligere et par stykker under 
oplæring, for det er vigtigt, at 
vi har stor viden om de varer, 
vi sælger, siger Kasper Østerga-
ard. Stadig flere kommer, fordi 
de ved, at de her kan få råd om, 
hvad de skal købe ind til en hyg-

gelig aften med vennerne der-
hjemme, et frokost- eller aften-
møde i virksomheden eller en 
forening.

Stort udvalg af  
oste og meget andet
- Vi leverer tapas-anretninger ud 
af huset og kan byde på et meget 
stort udvalg af oste. Vi har selv-
følgelig alt det, der skal til for at 

kunne lave god mad, og har man 
brug for inspiration, arrangerer 
vi vin- og ølsmagning med ost el-
ler andet til.
- Vi indretter i løbet af februar 
en tapas- og vinbar, hvor folk 
kan komme ind og få en let fro-
kost-anretning eller et glas vin 
med en snack til. Vi har indrettet 
os med plads til, at kunderne kan 
slappe af med lidt god mad og 
drikke, siger Kasper Østergaard.

Tilfredse kunder 
er vores fremtid

Vi er meget glade for og stolte 
over på den baggrund at være 
kåret som ”Årets Forhandler 
2015”. Der ligger hård konkur-
rence og minutiøs granskning af 
rigtigt mange målepunkter bag 
Opel Danmarks udnævnelse. Vo-
res dygtige, engagerede og mo-
tiverede medarbejdere har gjort 
det virkeligt godt.” 

Høj score 
i kundetilfredshed
”Udover det faktum, at vores 
salg langt oversteg Opel Dan-

marks måltal, der udregnes på 
basis af et landsgennemsnit, er 
vi blandt andet blevet målt på 
vores kunders tilfredshed i for-
bindelse med køb, eftersyn og 
reparation”, fortsætter Allan 
Nielsen. ”At score højt på kun-
detilfredshed er alfa og omega 
for en forretning som Bilcentret 
- A. Nielsen A/S. Vi vil gøre alt 
for at tilfredsstille vores kunders 
ønsker, krav og behov på bilfron-
ten. Vi følger vores kunder tæt 
gennem hele forløbet og værner 
om deres interesser - tilfredse 
kunder er vores fremtid.”    

Fleksibel og fordelagtig 
erhvervsleasing
”Også på erhvervsfronten har vi 
gjort det godt i 2015”, beretter 
salgschef Christian Rasmussen. 
”Der er mange gode og driftige 
virksomheder her i Trekantsom-
rådet, og de skaber gang i udvik-

Bilcentret - A. Nielsen A/S · Mandal Allé 15 · 5500 Middelfart · Tlf.: 64 41 71 14 · Fax: 64 41 71 54
E-mail: Info@Middelfart.Opel.dk - Web: www.bilcentret.dk

lingen og efterspørgslen på nye 
firmabiler. Med Opel Erhvervs-
leasing er vi en stærk partner for 
det lokale erhvervsliv. 
Vi tilpasser Opels leasingtilbud 
og flåderabatter til den enkelte 
kunde og er altid leveringsdyg-
tige i fleksible og fordelagtige 
aftaler.”    

OPEL VIVARO: 
ÅRETS VAREBIL 2015.
De danske motorjournalister 
har kåret Opel Vivaro til Årets 
Varebil i Danmark 2015. Vivaro 
vandt foran 13 af de nyeste vare-
biler på markedet med Mercedes 
Vito og Iveco Daily som nær-
meste konkurrenter. Journali-
sterne fremhævede motorerne 
og pladsforholdene som særlige 
kvaliteter ved Opel Vivaro. 
Bilcentret - A. Nielsen A/S fører 
et varieret udvalg af såvel lad- 
som kassebiler. 

OPEL ASTRA: 
ÅRETS BIL 2016
Den ny Opel Astra kom til lan-
det ultimo 2015, og er allerede 
af Motorjournalisternes Klub 
Danmark udnævnt som ”Årets 
Bil 2016”. Den fås fra omkring 
200.000 kr. og kan spækkes med 
nye tiltag af en slags, man nor-
malt kun oplever i luksusklas-
sen – heriblandt nye ECOTEC®-
motorer, IntelliLux Matrix 
LED-forlygter og ventileret fø-
rersæde med massagefunktion. 

Jubilæum, modernisering 
og udvidelse
”I 2016 har Bilcentret - A. Niel-
sen A/S været 20 år i Middel-
fart”, afrunder Allan Nielsen. 
”Generelt har det kørt godt for 
os i hele perioden - de senere år 
rigtigt godt. Som en naturlig føl-
ge af den positive udvikling har 
vi i 2016 en større modernisering 
og udvidelse af butiksarealet og 
værkstedet i støbeskeen. Vi får 
plads til flere modeller under 
tag, og i takt med det stigende 
salg af kasse- og varebiler udvi-
des værkstedets servicekapacitet 
betydeligt. Kig ind i Bilcentret – 
A. Nielsen A/S i Middelfart og se 
Opels spændende udvalg af stær-
ke modeller indenfor person- og 
varebiler.” 

”2015 har været et godt 
år”, fortæller indehaver 
Allan Nielsen. ”Vores mål 
var at sælge 900 biler, og 
da året var omme, var vi 
oppe på 1061…
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Terp Virksomheds- 
raadgivning

Rådgivning af små og 
mellemstore virksomhe-
der med primært fokus 
på økonomi og ledelse 

 
”Hovedaktiviteterne i Terp Virk-
somhedsraadgivning er sparring 
og rådgivning om en lang række 
vigtige økonomi- og ledelsesrela-
terede emner”, fortæller indeha-
ver Kurt Terp. ”Via rådgivnin-
gen stiller jeg 40 års erfaring i 
den finansielle sektor, heraf 30 
år på ledelsesplan i forskellige 

pengeinstitutter, til rådighed for 
mine kunder. I og med mine pri-
mære arbejdsopgaver også her 
var ledelse og rådgivning af virk-
somheder, rangerer min faglige 
ballast på et meget højt niveau. 
Blandt mit firmas kerneydelser 
er rådgivning med fokus på fi-
nansiering – herunder likviditet, 
generationsskifte og større in-
vesteringer. Ledelsesrådgivning 
genererer også stor aktivitet. 
Her kan emnerne spænde lige 
fra konkrete forhold og aktuelle 
udfordringer i kundens virksom-
hed til hvordan man på mest op-

timal vis sætter sin virksomhed 
op i forhold til fremtidens ud-
fordringer. Alle interesserede er 

velkomne til at kontakte mig for 
mere info”, afrunder Kurt Terp.

Bestil en Dinitrol rustbehandling 
inden rusten kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END  
HELBREDELSE

GRATIS

Rusttjek

VERDENS BEDSTE  RUSTBESKYTTELSE

HUSk:
vi borer INGEN huller

VESTFYNS UNDERVOGNS CENTER APS

     Telefon 64 43 18 01 
Smedevænget 2 . 5560 Aarup

info@vestfynsundervognscenter . vestfynsundervognscenter.dk

GODKENDT

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*
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Her finder du hurtigt og nemt dæk og fælge til dit behov. 11
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MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:

Tirsdag den 7. april 2015 61

Kåring: Opel Vivaro og Re-
nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.

5 ÅRS G

NEMT& hurtigt
overblik!

E A 69dBC C 69dB

4 DÆK
2.375,-

4 DÆK
1.845,-

K115
205/55R16 91H

NANOENERGY 3
195/65R15 91T

Montering på stålfælge pr. stk. 119,-. Montering på alufælge pr. stk. 149,-.
Priserne er ekskl. fælge, montering og afbalancering og er gældende indtil den 30. april 2015.
*Se hvilke dæk der er omfattet af 5 års garanti på Dæktryg.dk

*
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MILJØDÆK FANTASTISKE
BREMSEEGENSKABER

Fornavn

Adresse

E-mail

Dæktryg forhandler/postnr.

¨ Ja tak - jeg ønsker at modtage nyhedsmail fra Dæktryg

Efternavn

Postnr. & by

Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

Motor & Trafik

Aarup Bilsyn er din
lokale synshal

Få din bil
synet hos
Aarup Bilsyn.
Du kan også
omregistrere
og få dine
nummerplader
hos os.

339,-
(periodesyn)

Onlinebooking
aarupbilsyn.dk

AARUP BILSYN APS
Telefon 20 13 18 00

Smedevænget 1 . 5560 Aarup . info@aarupbilsyn.dk . www.aarupbilsyn.dk

Er godkendt af:
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nault Trafic kan nu smykke sig 
med titlen Årets Varebil i Dan-
mark 2015.

Bag kåringen står de danske 
motorjournalister, som altså 
pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.

Kåringen fandt sted i forbin-
delse med åbningen af trans-
portmessen i Herning under 
overværelse af trafikminister 
Magnus Heunicke. 

Den fransk-tyske varebil 

vandt foran en felt bestående 
af 13 af de nyeste varebiler på 
markedet med Mercedes Vito 
og Iveco Daily som de nærmeste 
konkurrenter.

Test omkring Herning
Forud for kåringen var alle de 
nyeste varebiler på det danske 
marked udsat for testkørsel på 
vejen omkring Herning med 
både fuldt læsset og tomme biler 
for at afprøve køreegenskaberne 
under alle forhold.

årets varebil er 
tysk og fransk

 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 

Få din bil synet hos Aarup Bilsyn.
Du kan også omregistrere og få 

dine nummerplader hos os…

VIND DÆK
OG FÆLGE*

Værdi kr. 12.500,-
Klip denne tilmelding til konkurrencen
ud og aflever den hos din lokale

Dæktryg forhandler.
*Toyo vinterdæk med MEGA WHEELS alufælge
– maks 18”. Vi tager forbehold for at ikke alle
alufælge passer til alle biler. Konkurrencen er

gældende indtil den 31. maj 2015.
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Telefon

Strandgades Auto
Strandgade 10 · 5683 Hårby
Telefon 64 73 16 26

auto-
Ebberupvej 13 · 5631 Ebberup

Telefon 64 74 17 90

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema inkl.
olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

BASIS-SERVICE
PÅ MINIBILER

kr. 998,-

*
F.eks. Chevrolet Spark · Toyota Aygo · Citroën C1
Peugeot 108 · Kia Picanto · VW Up · Seat Mii
Ford Ka · Hyundai i10, med flere...

olie, reservedele, arbejdsløn og moms.

*Eksl. evt. ekstra arbejde.
I tilfælde af behov for ekstra arbejde, kontaktes kunden.

Tilbuddet gælder til og med 1. maj 2015

Assens Bil Center ApS
Nørre Allé 56 ∙ 5610 Assens ∙ Tlf. 64714525

Service udført iflg. fabrikkens serviceskema
inkl. olie, reservedele, arbejdsløn og moms.
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pegede på Vivaro og Trafic, som 
den bedste varebil.
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Magnus Heunicke. 
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og Iveco Daily som de nærmeste 
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marked udsat for testkørsel på 
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 ■ Formanden for Motorjournalisternes Klub Danmark Mikkel Thomsager i midten siger til lykke til PR chef Søren 
Hyltoft fra Renault Danmark og informationschef Erik Morsing Opel Danmark.  Pr-foto

 De danske motorjournalister har kåret den 
fransk-tyske varebil Renault Trafic og Opel 
Vivaro til Årets Varebil i Danmark 2015

Journalisterne fremhævede 
motorerne og pladsforholdene 
som særlige kvaliteter ved Re-
nault Trafic og Opel Vivaro, der 
er udviklet i fællesskab af de to 
fabrikker.

Bilerne bygges på Renault og 
Opel fabrikker i Spanien, Frank-
rig og England, oplyser de dan-
ske importører af de to biler i en 
pressemeddelelse i anledning af 
kåringen.

Sidste gang Opel og Renault 
sammen vandt titlen Årets Vare-
bil i Danmark var med Renault 
Master og Opel Movano, der 
som Trafic og Vivaro også er et 
resultat af det fransk-tyske sam-
arbejde. 
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Fynsk virksomhed sørger  
for godt indeklima og miljø

Når det gælder godt klima og 
miljø i virksomheden, hvad en-
ten det er en produktionsvirk-
somhed eller et bibliotek, skole 
eller lignende, - så står fynske 
Nomitec med base i Ejby stærkt 
som partner på området, både 
med produkter og når det gælder 
service. 
Nomitec AS er en dansk virk-
somhed med dansk produkti-
on, som udvikler og fremstiller 
filterprodukter til procesfiltre-
ring. De fremstiller kundespe-
cifikke filterposer og en bred 
vifte af produkter til filtrering i 
alle typer industrier, og leverer 
kvalitetsprodukter til luftfiltre-
ring. Kuvertfiltre, panelfiltre, 
kompaktfiltre samt HEPA filtre, 
som leveres direkte fra lager.

Nomitec har lige fra starten 
prioriteret kvalitet meget højt. 
Af denne grund har det været 
naturligt at certificere virksom-
heden på kvalitetsstyring, miljø 
og arbejdsmiljø. Dette sikrer høj 
kvalitetstandard på filtrerings-
produkter fra Nomitec.
- Vi har en god kvalitet af pro-
dukter og en kort leveringstid, si-

ger salgschef Frank Hansen, der 
sammen med Henning Jensen er 
ejere af Nomitec A/S i Ejby. Vi 
er en virksomhed, som er meget 
fleksibel, og vi ser leveringssik-
kerheden som meget vigtig, og 
da vi arbejder med individuelle 
løsninger til vore kunder, så har 
vi også vores egen systue med 10 
syersker, som både er med til at 
sikre kort leveringstid og hvis 
der skulle opstå en nødsituation 

Nomitec A/S · Fabriksvej 7 · 5592 Ejby · Tlf. 64 40 00 14 · info@nomitec.dk · www.nomitec.dk 

hos en af vore kunder. Nomitec 
arbejder på tre områder. Det er 
med Procesfiltre, som er filter-
poser, der fremstilles på egen fa-
brik. Ventilationsfiltre som er en 
handelsvare.
Det tredje er en Mobil Miljøsu-
ger, som blandt andet bruges ved 
nedrivning af gamle huse, hvor 
blyholdig maling og PCB giver 
store udfordringer for såvel miljø 
som arbejdsmiljø. 

Eget laboratorium
Nomitec arbejder løbende på at 
udvikle og forbedre effektivite-
ten på filtrene hos den enkelte 
kunde. Det betyder at de brugte 
filtre kommer tilbage, og bliver 
undersøgt på virksomhedens eget 
laboratorium med de partikler de 
måtte indeholde, og ud fra de re-
sultater forbedre driften af kun-
dens filteranlæg. I laboratoriet 
undersøges også effektiviteten af 
ventilationsfilter, der anvendes i 
luftindtag til alle typer bygnin-
ger. Effektiv filtrering af ventila-
tionsluften har stor betydning for 
luftkvaliteten i bygninger som 
skoler og kontorer, hvor mange 
mennesker opholder sig dagligt.   
Nomitec A/S har grund fra en 
virksomhed tilbage fra 1963, - 
og bliver i 2004 til Nomitec A/S, 
hvor filterafdelingen KE Fibertec 
Filter udskilles fra KE Fibertec 
A/S, - og i 2008 flytter de til den 
nuværende adresse i Ejby, - og 
har siden haft vokseværk. Med 
held i uheld startede de 15 med-
arbejdere på Fabriksvej 7 i alt for 
store lokaler. Men med en god 
udvikling og efterspørgsel på pro-
dukterne, så måtte også Fabriks-
vej 9 købes til ekstra lager plads 
og i 2015 udvides arealet til det 
dobbelte. Nomitec beskæftiger i 
dag 25 medarbejdere, og leverer 
primært til det danske marked og 
har en mindre eksport.

Med højt serviceniveau 
handler Nomitec A/S med 
alle typer af virksomheder



14

”csvvs.dk servicerer en typemæs-
sigt bredt funderet kundekreds”, 
fortæller indehaver Christoffer 
Sørensen. ”Den består fortrins-
vist af privatkunder samt små 
og mellemstore virksomheder. 
Med geografisk udgangspunkt 
her i Strib kører vi over hele Tre-
kantsområdet og størstedelen 
af Fyn. Vi er leveringsdygtige 
i alt indenfor blikkenslager- og 
vvs-arbejde. csvvs.dk spænder 
fra mindre reparationsopgaver 
til større projekter omkring ba-
deværelser og varmeløsninger. 
Netop nu er der i Middelfart og 
andre byer fuld gang i renove-
ringen af den gamle boligmasse. 
csvvs.dk løser en stor mængde 
opgaver omkring renovering, 

ombygning og energirenovering. 
I forbindelse hermed samarbej-
der vi på fast basis med en lang 
række lokale håndværkerfirma-
er i alle fag.”
 

Danskproducerede  
kvalitetsløsninger
”Energipriserne stiger, og gene-
relt opleves varmeregningen af 
mange forbrugere som en dyr 
fornøjelse. På den baggrund er 
mange blevet bevidste om, at 
der kan være særdeles god øko-
nomi i at optimere eller udskifte 
sit eksisterende varmeanlæg. 
På fjernvarmefronten har vores 
kampagnetilbud på tilskudsbe-
rettigede løsninger siden efter-
året 2015 givet stor aktivitet i 

Christoffer Sørensen
www installatør

Mail / bcsis@stribnet.dk Münstervej 39, Strib

Tlf. 29 62 26 38 5500 Middelfart, www.csvvs.dk

Christoffer Sørensen
www installatør

Mail / bcsis@stribnet.dk Münstervej 39, Strib
Tlf. 29 62 26 38 5500 Middelfart, www.csvvs.dk

Det vestfynske vvs-fir-
ma, som grundlagdes 
i 2000 af indehaver 
Christoffer Sørensen, 
arbejder allround i 
faget

firmaet. Her har vi med succes 
implementeret danskproduce-
rede kvalitetsløsninger fra Ge-
mina Termix til den økonomi- og 
miljøbevidste forbruger, som 
både har brug for energi til op-
varmning af boligen og til varmt 
brugsvand. Med en optimeret 
eller helt ny fjernvarmeløsning 
vil der både være penge at spare 
her og nu og på længere sigt, 
idet energiforbruget har større 
og større betydning for boligens 
salgsværdi. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte csvvs.
dk for en gennemgang af boli-
gens varmeanlæg med fokus på 
mulighederne for energiforbed-
rende tiltag”, slutter Christoffer 
Sørensen. 

Hos Energi Fyn får du

■ Levering til tiden
■ 24 timers overvågning året rundt
■ Fejlrettelse efter Service Level Agreement (SLA)
■ Mulighed for flere serviceleverandører, hvis du ønsker 

yderligere tjenesteydelser, f.eks. IP-telefoni eller online 
backup

■ Lukkede firmanet på layer 2 eller layer 3 niveau, hvis din 
virksomhed f.eks. har flere lokationer

■ Installation inklusiv eventuelt gravearbejde, træk af kabler til 
placering af switch, vedligehold af switch samt reetablering 
ved gravearbejde 

Kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser

Energi Fyn leverer professionelle datakommunikationsløsninger 
til erhvervslivet på Fyn. Vi tilbyder blandt andet internetløsninger, 
kapacitet og sort fiber. 

Hos Energi Fyn fokuserer vi på kvalitetsprodukter, leverings- 
sikkerhed, god service og produkter til konkurrencedygtige priser.

Vi leverer produkter via fibernet og kan derfor imødekomme  
ethvert ønske om garanterede symmetriske hastigheder fra 
10/10 Mbit/s op til 10/10 Gbit/s. 

Ring på tlf. 63 17 25 69 for mere information

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

FIBERNET
TIL FYNSK ERHVERVSLIV

Skal vi også levere fibernet til din virksomhed?
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Ring til os på 70 277 699 og lad os hjælpe dig med en miljørigtig hulmurs- 
og loftsisolering af dit hus. Som erfaren aut. isolatør rådgiver vi dig omkring 
den bedste løsning og sørger naturligvis for at ansøge om og gennemføre dit miljø-
tilskud. Det er faktisk muligt at spare helt op til 50% på varmeregningen med 
den rigtige løsning. Det kalder vi isolering med omtanke.

Kære entreprenør, håndværker eller boligforening... 
       - Er I på udkig efter den rigtige samarbejdspartner? 
  Tjek Hotpaper på Trustpilot og hotpaper.dk... og se hvad vi står for.

OBS: Hotpaper benytter alle former for isoleringsmaterialer

        EKSPERTER I HULMURS-  
    ISOLERING OG EFTERISOLERING...        

- KVALITET OG GODT HÅNDVÆRK 
       TIL DEN RIGTIGE PRIS

HOTPAPER  

ER KÅRET TIL  

ÅRETS ENERGI-

HÅNDVÆRKER  

I 2013 SAMT  

2014!

I takt med tidens stigen-
de efterspørgsel og krav 
om fornyelse tilbyder 
den kendte vestfynske 
maskinfabrik alle former 
for smedearbejde – både 
til privat- og erhvervs-
kunder.

”T.Jacobsen Maskinfabrik svej-
ser i alle materialer, såvel stål 
som sort jern og aluminium” 
fortæller indehaver Andrew 
Velarde.
”Vores store og forskelligartede 
maskinpark kan klare klippe- og 
kantbukning i profiler helt op til 
3000 mm.
Dertil kommer fræse- og 
stansearbejde i alle materia-
ler, former og størrelser – fra 
tynd plade til kraftigt stål. 

T. Jacobsen Maskinfabrik ApS, v/Andrew Velarde · Industrivej 4a, 5592 Ejby · Tlf 64461094
E-mail: t-jacobsen@mail.tele.dk · Web:  www.t-jacobsen.dk

Individuelle løsninger
”En stor succes hos håndværker-
ne er vores ALU-PROFILER.
De er fremstillet efter individu-
elle mål, så intet går til spilde. 
Derfor er profilerne prismæssigt 
yderste konkurrencedygtige.”

”ERGO-HJULET  
er en anden af  
vores store succeser…
Hjulet laves både til alm. stole og 
til Trip-trap stolen.

Hjulet gør det nemmere at flytte 
stolen. Derved skånes den ansat-
tes ryg ved mindre vrid og let-
tere løft. Dette til stor gavn for 
arbejdsmiljøet.

Både når det gælder inventar og 
hjælpemidler, udvikler vi indivi-
duelle løsninger i tæt parløb med 
vores kunder.”

Kvalitets- og prismæssig 
konkurrencedygtighed
”Ud over produktion af profiler 
og ergo-hjul, har vi et omfatten-
de produktsortiment, bl.a. beslag 
i alle størrelser og udformninger, 
alle slags kabelskjulere – også til 
skriveborde – i ønsket længde, 
redningsstiger, ramper, slisker, 
gelændere, smedejernshegn, por-
te og låger.

Både private, virksomheder og 
institutioner er velkomne til at 
kontakte os med gode ideer, så 
vi sammen kan finde frem til de 
mest optimale projektløsninger.”

»For os er 

ingen opgaver 

for store eller 

for små…«

KLIPPE-BUKKE-SVEJSE
FRÆSE- OG  
STANSEARBEJDE 
 
- lige fra små specialopgaver 
til store serier

www.t-jacobsen.dk
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Regionens Løn & Bogføring · Assensvej 156 · 5500 Middelfart · Tlf.: 24 20 31 86 · E-mail: kontor@email.dk

Større kundekreds og 
flere aktiviteter

Det kendte vestfynske regnskabsfirma har udvidet sin kundekreds med en række 
virksomheder fra mindre byer i hele Trekantsområdet. 

Parallelt hermed spiller konsulentservice  
på ledelses- og personaleområderne  
en stadigt større rolle

”Der er gang i butikken, og vi er 
helt booket op i nærmeste frem-
tid”, beretter Mona Oranen. 
”Udover mig beskæftiger Regio-
nens Løn & Bogføring en enkelt 
medarbejder, Hanne Klausen, 
som har 10 års jubilæum i fir-
maet d. 1. maj 2016. Tilsammen 
udgør Hanne og jeg et supergodt 
team, der med sine to spillere har 
den helt rigtige størrelse. Ydel-
sesmæssigt spænder vi fra bog-
føring, fakturering og debitor/
kreditorstyring over lønregnskab 

og momsafregning til klargø-
ring af årsregnskaber til revisor. 
Derudover tilbyder vi periodisk 
konsulentservice på ledelses- og 
personaleområderne. Vores nøg-
leord hedder seriøsitet, kvalitet 
og personlig kundepleje. 
Vi kommunikerer med vores kun-
der i en på én gang professionel, 
seriøs og afslappet tone, og det 
er noget, folk sætter stor pris på. 
Jeg tager mig af kunderne ude 
på virksomhederne, mens Hanne 
passer kontoret.” 

Orden og ro i sindet
”Regionens Løn & Bogførings 
kundekreds, spænder lige fra in-
ternationale virksomheder over 
tømrer-, smede-, vvs- og shipping-
firmaer til fonde, konsulentfir-
maer og bosteder. Hertil kommer 
detailhandel og automekanikere 
samt diverse import/eksportfir-
maer. På det seneste har vi udvi-
det vores kundekreds med en ræk-
ke virksomheder fra mindre byer 
i hele Trekantsområdet. Blandt 
vore specialer er, at vi arbejder i 

flere forskellige regnskabssyste-
mer. Folk betaler udelukkende for 
den tid, vi bruger på opgaverne. Vi 
klarer regnskaberne til konkur-
rencedygtige priser, og dermed 
kan vores kunder bruge al dispo-
nibel energi på de kerneaktivite-
ter, der sætter dagsordenen i deres 
virksomheder. ”Hos os får man 
ikke bare regnskabshjælp, men 
også sikkerhed for orden og ro i 
sindet, og dét er vi specielt glade 
for at kunne give vores kunder”, 
slutter Mona Oranen.

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

ved Mona Oranen

Brolægger Allan Vogn · Tvedvej 48 · 5700 Svendborg · Telefon: 26 85 80 47
allan@vogn.eu ·  www.brolæggerallanvogn.dk

ET GODT 

HÅNDVÆRK 
HVER 
GANG…

Kontakt os på tlf. 26 85 80 47 hvis du har en brolægning opgave, 
eller bare ønsker at vide hvilke muligheder der er for brolægning. 

                                       Vi kører overalt på Fyn…

  VI UDFØRER:
• Brolægning • Kantsten • Granitbelægning 

• Flisebelægning • Støttemurer • Opretning
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Allerupgyden 1A  ·  5672 Broby  ·  Tlf.:  6263 2028  ·  vvsgruppenfyn@vvsgruppenfyn.dk  ·  www.vvsgruppenfyn.dk

Det går forrygende for 
VVS Gruppen Fyn, og 
firmaets seneste investe-
ring, køb af en 15 meter 
lift så også opgaver på 
taget, kan løses fremover, 
er nærmest symbolsk for 
firmaet.

- Når vi går på juleferie, kan vi 
med tilfredshed notere os, at vi 
har den største ordrebeholdning 
ved årets udgang i firmaets hi-
storie, fortæller indehaver Mor-
ten Larsen.
For tre år siden skiftede Nr. Bro-
by VVS navn til VVS Gruppen 
Fyn for at samle alle aktiviteter 
under dette navn. Nyeste tilfø-
jelse til gruppen er overtagelsen 

VVS Gruppen Fyn 
klar mod nye højder

for to måneder siden af Nr. Søby 
VVS & Smedeværksted.
- Vi har allerede lavet en del i 
området, så kunderne har taget 
godt imod os, siger Morten Lar-
sen.

Har nu 26 ansatte
- VVS Gruppen Fyn har i dag 26 
ansatte. I år har vi ansat tre nye, 

og vi disponerer over 20 service-
vogne.
- Blandt vores mange opgaver 
kan jeg nævne opførelse af man-
ge huse og lejligheder både på 
Fyn og på Sjælland. Vi har også 
indgået et godt samarbejde med 
Nature Energy (tidligere Natur-
gas Fyn) og OK Energy om at 
udføre service for dem på gas- og 
oliefyr på store dele af Fyn, siger 
Morten Larsen.
VVS Gruppen Fyn klarer alle 
opgaver inden for vand, varme 
og sanitet. For Morten Larsen  
er det vigtigt at bevare den lo-
kale og personlige kontakt til de 
fynske kunder også i en tid, hvor 
firmaet vokser.

✓Nybygning ✓ Sommerhuse
✓ Vinduer & døre efter mål
✓ Totalentreprise ✓ Køkkener HTH

✓ Alt forefaldende
arbejde udføres

✓ Tagekspert

v/ Finn og Michael Jacobsen · Tlf. 64 46 1712
Biltlf. 20 49 1712 · 40 45 17 12

E S Ejby tømrer- &
Snedkerforretning I/S

Tømrer-&
Bygningssnedker

✓Nybygning ✓ Sommerhuse
✓ Vinduer & døre efter mål
✓ Totalentreprise ✓ Køkkener HTH

✓ Alt forefaldende
arbejde udføres

✓ Tagekspert

v/ Finn og Michael Jacobsen · Tlf. 64 46 1712
Biltlf. 20 49 1712 · 40 45 17 12

E S Ejby tømrer- &
Snedkerforretning I/S

Tømrer-&
Bygningssnedker

Finn Jacobsen: Mobil: 20 49 17 12 · finn@ets-ejby.dk
Michael Jacobsen: Mobil: 40 45 17 12 · michael@ets-ejby.dk

NØRREGADE 137 · 5592 EJBY · TLF. 64 46 17 12 · WWW.ETS-EJBY.DK

✓Nybygning ✓ Sommerhuse
✓ Vinduer & døre efter mål
✓ Totalentreprise ✓ Køkkener HTH

✓ Alt forefaldende
arbejde udføres

✓ Tagekspert

v/ Finn og Michael Jacobsen · Tlf. 64 46 1712
Biltlf. 20 49 1712 · 40 45 17 12

E S Ejby tømrer- &
Snedkerforretning I/S

Tømrer-&
Bygningssnedker

v. Finn og Michael Jacobsen
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Efter seks år en vigtig 
spiller på markedet

- Vi er en ung og sund forretning 
med 20 ambitiøse, unge og  er-
farne medarbejdere med store 
kompetencer, siger direktør og 
medejer, Carsten Hansen.
Brejnholt-Gruppen blev stiftet af 
Peder Brejnholt for 25 år siden og 
omfatter byggevareforretninger 
i Randers, Bording, Kjellerup, 
Silkeborg, Århus, Vejle, Nr. Aaby 
og altså Middelfart. De er alle 
med i XL-Byg, som er Danmarks 
største byggemarkedskæde.

Markedsandele udbygget
- Siden den første åbningsdag 
den 15. marts 2010 har vi lø-
bende kunnet udbygge vore 
markedsandele i et område, der 
strækker sig over mod Nr. Aaby, 
hvor vi jo har en søster-forret-
ning, over mod Fredericia og helt 
ned til Kolding, siger Carsten 
Hansen, der blev direktør og 

medejer sidste sommer. Han var 
inden da 20 år i Vejle, hvor han 
var salgschef.
- Vi fremstår i dag som en virk-
somhed med  fokus på at være 
bedst til byggeprojekter ved at 
koordinere rådgivning, faglig-
hed, alternative materialevalg 
samt attraktive priser, således at 
disse faktorer går op i en højere 
enhed, siger Carsten Hansen.

Et godt hold er på plads
Siden han kom til Middelfart, 
har han arbejdet hårdt på at få 
et godt hold på plads. Med an-
sættelsen af en ny byggemar-
kedsleder er holdet nu sat.
- Vores målsætning er altid at 
yde vores kunder, private som 
professionelle, den bedste service 
og få et godt samarbejde med vo-

Lillebælt Trælast

Lillebælt Trælast A/S · Fynsvej 66 · 5500 Middelfart · Tlf.: 6340 7700 · Fax: 6340 7055
mail@xllbt.dk · www.xllbt.dk

Lillebælt Trælast A/S, 
en del af Brejnholt-
Gruppen og med i kæ-
desamarbejdet XL-Byg, 
opførte for seks år si-
den en helt ny trælast 
på Fynsvej i Middelfart 
og kan allerede slå 
fast, at målet om at 
blive en vigtig spiller 
på markedet, med en 
omsætning sidste år 
på knap 80 mio. kr. og 
sorte tal på bundlinien 
er nået.

res kunder. Det opnår vi ved at 
være fokuserede og engagerede, 
ærlige og pligtopfyldende, struk-
turerede og disciplinerede samt 
ansvarlige og respektfulde.
- Jeg har forsøgt at lave en fa-
milie og lægger stor vægt på et 
godt arbejdsmiljø. Alle skal være 
glade for at møde på arbejde hver 
dag, for er vi glade, tror jeg på, 
at kunderne også bliver glade for 
at handle med os, siger Carsten 
Hansen.

To haller og byggecenter
Lillebælt Trælast består af to 
store haller og et stort byggecen-
ter mest beregnet til de mange 
private kunder. Forretningen 
har, i tilknytning til dette, en 
særlig proff-afdeling, hvor de 
professionelle og private, der vil 

ofre lidt mere, kan købe de lidt 
bedre materialer og maskiner.
Ved siden af byggecentret sidder 
fem mand, der er specialister i at 
foretage beregninger og komme 
med tilbud til såvel private som 
professionelle, når der skal købes 
ind til byggeprojekter, små som 
store.
Forretningen råder over to last-
biler til at køre materialer ud og 
kan også trække på den, som Nr. 
Aaby har, så materialer kan leve-
res til tiden.
For at kunne yde de mange 
håndværkerkunder den bedst 
mulige service, har Lillebælt 
Trælast indført et særligt VIP-
kort. Med dette XL VIP-kort 
har håndværkerne en landsdæk-
kende lokalaftale, der betyder, at 
de kan handle på samme vilkår 
uanset hvor i landet, de er.

Vi skal vækste  
med omtanke
Med den solide placering i lokal-
området, Lillebælt Trælast al-
lerede har, ser fremtiden lys ud.
- Vi kunne godt gå i gang med 
en hurtig ekspansion.Vi vækster, 
og vil fortsat vækste  - men med 
omtanke, siger direktør Carsten 
Hansen. Det skal være på den 
lange bane, at væksten skal ske.
-  Vi er glade for, at vi er nået så 
langt, som vi er, og stolte over, at 
vort ry for at være et godt sted 
at handle har bredt sig, både lo-
kalt i Middelfat, men også helt til 
Fredericia og Kolding. De synes, 
vi er en spændende forretning, 
og det tror jeg skyldes, at vi har 
et godt arbejdsmiljø, har meget 
dygtige medarbejdere og lever op 
til vores målsætning om at være 
ærlige, fokuserede og engage-
rede, afslutter Carsten Hansen.

Oculi Optik THIELE
Algade 39 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 11 07

www.thiele-middelfart.dk
middelfart@thiele.dk

Brillemarkedet  
præget af useriøsitet

- Brillemarkedet er i dag 
præget af så stor en 
useriøsitet, at de fleste 
optikere i butikkerne 
burde protestere over for 
deres arbejdsgivere.  

At tilbyde komplette løsninger 
som glidende overgangsbriller 
til under 1000 kroner er lige så 
useriøst som at tilbyde en slagbo-
remaskine til 10 kroner.
Sådan siger optometrist og in-
dehaver af Oculi Optik Thiele i 
Middelfart, Benno Steen Jeppe-
sen.
- Det er ganske enkelt latterligt, 
når der for at lokke kunder til 

butikken på papiret findes det 
billigste beløb som muligt - og 
hvor det så blot drejer sig om at 
sælge noget helt andet, når først 
kunden er trukket ind. 

Faget latterliggøres
- Og selv på kerneydelsen, 
som er at undersøge synet, 
bliver faget latterliggjort, når 
det over én kam antydes, at en 
synsprøve er en synsprøve - og så 
oven i købet gratis.
 - Værdien af en synsundersøgel-
se burde som ved al anden han-

del afspejle kvaliteten af ydelsen 
- altså pris 0,0 lig med værdi 0,0 
- og når jeg så tænker på, hvor 
meget det i virkeligheden er mu-
ligt at tilbyde, når synet skal 
analyseres. 
- Der er i øjeblikket også en use-
riøs trend i at overgå hinanden 
med mere eller mindre fantasi-
fulde forslag til at love fantast-
syn om natten eller supersyn, 
bedre end naturens fantastiske 
evolution har kunnet klare.  Det 
ville klæde faget at indføre no-
get seriøsitet i markedsføringen, 
slutter Benno Steen Jeppesen.

TAGER GERNE DE TUNGE LØFT OG
LØFTER OPGAVEN

Palfinger Danmark A/S · Fabriksvej 11 · 5580 Nørre Aaby · Tlf. 70 10 80 10 · info@palfinger.dk · www.palfinger.dk

Indenfor området med kraner 
til lastbiler står Palfinger Dan-
mark A/S med mange års erfa-
ring stærkt på markedet, hvor de 
både i 2014 og 2015 blev kåret til 
Gazellevirksomhed.
Palfinger Danmark A/S er et 
selvstændigt selskab, der havde 
sin start i 1988, hvor Esbjerg 
Hydraulik fik agenturet for den 
østrigske producent af Palfinger.
- I 2003 blev det et selvstændigt 
firma, og det er det, som kører i 
dag, siger Jens Kristoffersen, der 
har været med fra start. Vores 
tid går med at sælge de produk-
ter vi har fra Palfinger som last-
bilkraner, kranhejs og tilbehør 
til kraner.
Der er sket meget på området si-
den starten, hvor de største kra-
ner den gang var på 28 tonmeter 
og til i dag, hvor de største er på 
200 tonmeter. Palfinger Dan-

mark kan i øvrigt være stolte 
over, at de er det land i verden, 
der har solgt flest 200 tonmeter 
kraner. 
- Det har også vist sig, at jo stør-
re kraner der kommer, - så er 
behovet der også, siger Jens Kri-
stoffersen. For alt hvad der byg-
ges – det gøres efter, hvad der er 
muligt. Det betyder at ved større 
entreprenørarbejder, så kan det 
gøres hurtigere, når man kan 
samle nogle større komponenter. 
Palfinger har også udviklet de-
res eget system med elektronisk 
overvågning og sikkerhed, hvil-
ket betyder, at i forbindelse med 
fjernstyring, så er kranen 100% 
overvåget hele tiden, og compu-
teren på kranen ved hele tiden, 
hvad kranen laver og hvilke 
egenskaber, der er i funktion.
Endvidere er kranen udstyret 
med en assistent, der hjælper 

kran brugeren med at folde kra-
nen ud og ind igen, til og fra en 
forudbestemt position, ved hjælp 
af betjening af et enkelt håndtag.

Kranmontering  
hos Palfinger
I dag tilbyder Palfinger stan-
dardløsninger til montering af 
kraner. Det betyder at chassiset 
er ved Palfinger i Østrig, og bilen 
leveres direkte fra Østrig fuldt 
påmonteret.  

Palfinger Danmark i 
Nørre Aaby er stærke 
når det gælder 
lastbilkraner
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Efter seks år en vigtig 
spiller på markedet

- Vi er en ung og sund forretning 
med 20 ambitiøse, unge og  er-
farne medarbejdere med store 
kompetencer, siger direktør og 
medejer, Carsten Hansen.
Brejnholt-Gruppen blev stiftet af 
Peder Brejnholt for 25 år siden og 
omfatter byggevareforretninger 
i Randers, Bording, Kjellerup, 
Silkeborg, Århus, Vejle, Nr. Aaby 
og altså Middelfart. De er alle 
med i XL-Byg, som er Danmarks 
største byggemarkedskæde.

Markedsandele udbygget
- Siden den første åbningsdag 
den 15. marts 2010 har vi lø-
bende kunnet udbygge vore 
markedsandele i et område, der 
strækker sig over mod Nr. Aaby, 
hvor vi jo har en søster-forret-
ning, over mod Fredericia og helt 
ned til Kolding, siger Carsten 
Hansen, der blev direktør og 

medejer sidste sommer. Han var 
inden da 20 år i Vejle, hvor han 
var salgschef.
- Vi fremstår i dag som en virk-
somhed med  fokus på at være 
bedst til byggeprojekter ved at 
koordinere rådgivning, faglig-
hed, alternative materialevalg 
samt attraktive priser, således at 
disse faktorer går op i en højere 
enhed, siger Carsten Hansen.

Et godt hold er på plads
Siden han kom til Middelfart, 
har han arbejdet hårdt på at få 
et godt hold på plads. Med an-
sættelsen af en ny byggemar-
kedsleder er holdet nu sat.
- Vores målsætning er altid at 
yde vores kunder, private som 
professionelle, den bedste service 
og få et godt samarbejde med vo-

Lillebælt Trælast

Lillebælt Trælast A/S · Fynsvej 66 · 5500 Middelfart · Tlf.: 6340 7700 · Fax: 6340 7055
mail@xllbt.dk · www.xllbt.dk

Lillebælt Trælast A/S, 
en del af Brejnholt-
Gruppen og med i kæ-
desamarbejdet XL-Byg, 
opførte for seks år si-
den en helt ny trælast 
på Fynsvej i Middelfart 
og kan allerede slå 
fast, at målet om at 
blive en vigtig spiller 
på markedet, med en 
omsætning sidste år 
på knap 80 mio. kr. og 
sorte tal på bundlinien 
er nået.

res kunder. Det opnår vi ved at 
være fokuserede og engagerede, 
ærlige og pligtopfyldende, struk-
turerede og disciplinerede samt 
ansvarlige og respektfulde.
- Jeg har forsøgt at lave en fa-
milie og lægger stor vægt på et 
godt arbejdsmiljø. Alle skal være 
glade for at møde på arbejde hver 
dag, for er vi glade, tror jeg på, 
at kunderne også bliver glade for 
at handle med os, siger Carsten 
Hansen.

To haller og byggecenter
Lillebælt Trælast består af to 
store haller og et stort byggecen-
ter mest beregnet til de mange 
private kunder. Forretningen 
har, i tilknytning til dette, en 
særlig proff-afdeling, hvor de 
professionelle og private, der vil 

ofre lidt mere, kan købe de lidt 
bedre materialer og maskiner.
Ved siden af byggecentret sidder 
fem mand, der er specialister i at 
foretage beregninger og komme 
med tilbud til såvel private som 
professionelle, når der skal købes 
ind til byggeprojekter, små som 
store.
Forretningen råder over to last-
biler til at køre materialer ud og 
kan også trække på den, som Nr. 
Aaby har, så materialer kan leve-
res til tiden.
For at kunne yde de mange 
håndværkerkunder den bedst 
mulige service, har Lillebælt 
Trælast indført et særligt VIP-
kort. Med dette XL VIP-kort 
har håndværkerne en landsdæk-
kende lokalaftale, der betyder, at 
de kan handle på samme vilkår 
uanset hvor i landet, de er.

Vi skal vækste  
med omtanke
Med den solide placering i lokal-
området, Lillebælt Trælast al-
lerede har, ser fremtiden lys ud.
- Vi kunne godt gå i gang med 
en hurtig ekspansion.Vi vækster, 
og vil fortsat vækste  - men med 
omtanke, siger direktør Carsten 
Hansen. Det skal være på den 
lange bane, at væksten skal ske.
-  Vi er glade for, at vi er nået så 
langt, som vi er, og stolte over, at 
vort ry for at være et godt sted 
at handle har bredt sig, både lo-
kalt i Middelfat, men også helt til 
Fredericia og Kolding. De synes, 
vi er en spændende forretning, 
og det tror jeg skyldes, at vi har 
et godt arbejdsmiljø, har meget 
dygtige medarbejdere og lever op 
til vores målsætning om at være 
ærlige, fokuserede og engage-
rede, afslutter Carsten Hansen.

TAGER GERNE DE TUNGE LØFT OG
LØFTER OPGAVEN

Palfinger Danmark A/S · Fabriksvej 11 · 5580 Nørre Aaby · Tlf. 70 10 80 10 · info@palfinger.dk · www.palfinger.dk

Indenfor området med kraner 
til lastbiler står Palfinger Dan-
mark A/S med mange års erfa-
ring stærkt på markedet, hvor de 
både i 2014 og 2015 blev kåret til 
Gazellevirksomhed.
Palfinger Danmark A/S er et 
selvstændigt selskab, der havde 
sin start i 1988, hvor Esbjerg 
Hydraulik fik agenturet for den 
østrigske producent af Palfinger.
- I 2003 blev det et selvstændigt 
firma, og det er det, som kører i 
dag, siger Jens Kristoffersen, der 
har været med fra start. Vores 
tid går med at sælge de produk-
ter vi har fra Palfinger som last-
bilkraner, kranhejs og tilbehør 
til kraner.
Der er sket meget på området si-
den starten, hvor de største kra-
ner den gang var på 28 tonmeter 
og til i dag, hvor de største er på 
200 tonmeter. Palfinger Dan-

mark kan i øvrigt være stolte 
over, at de er det land i verden, 
der har solgt flest 200 tonmeter 
kraner. 
- Det har også vist sig, at jo stør-
re kraner der kommer, - så er 
behovet der også, siger Jens Kri-
stoffersen. For alt hvad der byg-
ges – det gøres efter, hvad der er 
muligt. Det betyder at ved større 
entreprenørarbejder, så kan det 
gøres hurtigere, når man kan 
samle nogle større komponenter. 
Palfinger har også udviklet de-
res eget system med elektronisk 
overvågning og sikkerhed, hvil-
ket betyder, at i forbindelse med 
fjernstyring, så er kranen 100% 
overvåget hele tiden, og compu-
teren på kranen ved hele tiden, 
hvad kranen laver og hvilke 
egenskaber, der er i funktion.
Endvidere er kranen udstyret 
med en assistent, der hjælper 

kran brugeren med at folde kra-
nen ud og ind igen, til og fra en 
forudbestemt position, ved hjælp 
af betjening af et enkelt håndtag.

Kranmontering  
hos Palfinger
I dag tilbyder Palfinger stan-
dardløsninger til montering af 
kraner. Det betyder at chassiset 
er ved Palfinger i Østrig, og bilen 
leveres direkte fra Østrig fuldt 
påmonteret.  

Palfinger Danmark i 
Nørre Aaby er stærke 
når det gælder 
lastbilkraner
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Martin Rasmussen har 
siden 2006 været tredje 
generation i det driftige 
tømrerfirma, som grund-
lagdes i 1931 af farfaren 
Thorvald. Dengang som 
nu hedder fællesnævne-
ren for firmaets aktivite-
ter kvalitet i såvel hånd-
værk som materialer

”Firmaet Martin Tømrer løser 
alle til faget hørende opgaver 
og beskæftiger p.t. to svende”, 
fortæller indehaver Martin Ras-
mussen. ”Kundekredsen består 
af privatkunder, og erhvervsdri-
vende. 
Generelt har vi stort fokus på 
tilbygnings- og renoveringsop-
gaver. Her i 2016, hvor energi-
venlige indsatser belønnes via 
skattefradrag og diverse til-
skudsordninger, er vores største 
aktivitet udskiftning af vinduer 
og døre. Vi arbejder udelukkende 
med dansk vinduescertifice-
rede produkter, og her befinder 
Outrup fra Limfjordsøen Mors 
sig i den absolutte top. Med de-
res gennemførte finish og flotte 
detaljer indgår Outrups døre og 
vinduer som naturlige elementer 
i såvel bondehuse som firmado-
miciler. Både energi-, holdbar-

heds- og kvalitetsmæssigt er 
firmaets produkter markedsfø-
rende, og nærheden til produ-
centen giver stor fleksibilitet i 
opgaveløsningen.” 

Kvalitetshåndværk  
og individuelle løsninger
”Outrups vinduer og døre er fri 
for knaster og kan tilpasses in-
dividuelt, så de på respektfuld 
vis matcher den arkitektur og 
tidsmæssige stilperiode, de skal 
indgå i. Med muligheden for til-
pasning af sprosser og karme 
er vores kunder garanteret 100 
% autencitet og gennemført fi-
nish. Det skal være en god op-
levelse for folk at have besøg af 
Martin Tømrer. Vi konkurrerer 
på kvalitetshåndværk og kunde-
tilfredshed. Et vindue er nemlig 
ikke bare et vindue. Vi ønsker at 
skabe smukke langtidsholdbare 
løsninger baseret på god råd-
givning og kommunikation. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte os for mere info”, slut-
ter Martin Rasmussen.

Martin Tømrer

Martin Tømrer · Idrætsvej 50 · 5580 Nørre Aaby · Mobil: 40 17 41 77

ProMetal · Industrivej 3A · 5500 Middelfart · Tlf. 70 27 22 22 · prometal@prometal.dk · www.prometal.dk 

Garant for høj 
kvalitet
ProMetal A/S sikrer med 
højt kvalificerede med-
arbejdere og førende 
samarbejdspartnere de 
bedste løsninger til kun-
derne.

ProMetal A/S med base i Mid-
delfart er et handels- og ingeniør 
firma der repræsenterer flere for-
skellige internationale og førende 
firmaer indenfor områderne ven-
tiler og materialer.

Ventilerne leveres hovedsageligt 
indenfor området olie / gas, både 
onshore og offshore, mens mate-
rialerne som dækker over smede-
gods, støbegods, rør og bolte leve-
res til et vidt spænd af kunder fra 
store OEM producenter (original 
equipment manufactors) til min-
dre maskinfabrikker.
- Stort set alle de produkter som 
ProMetal A/S leverer, er kunde-
specifikke og det kræver en dyb 
indsigt dels i kundens behov, samt 
hvilke teknisk mulige løsninger 
der er, og samtidig kræver det 

en stor viden om vore partneres 
kunnen og formåen. Den indsigt 
har ProMetal A/S lige fra starten 
sat i høj sædet, siger Leif Munk 
som startede firmaet i 2002, idet 
det er den eneste måde at sikre et 
højt service og kvalitets niveau 
på. Vores indsigt i leverandørenes 
stærke og svage sider samt vores 
kendskab til de enkelte producen-
ters spidskompetencer, gør at vi 
kan tilbyde innovative løsninger 
som ikke er set før.  
Ofte er det de store emner som 
ringe på 40 tons og tryktanke 
smedet op af et stykke med vægte 
op til 50 tons der bliver fremhæ-
vet – men de er enkelt stående 
projekter – hovedparten af de em-
ner der leveres, er meget mindre, 
fra 100 kg og opefter.
På ventilområdet er de fleste sik-
kerheds og regulerings ventiler 

designet lige præcist til de kondi-
tioner som kunderne specificerer, 
men ProMetal A/S sælger også 
diverse afspærrings ventiler som 
er mere standardiserede og kan 
leveres med kort leveringstid fra 
lager. 
- For nylig leverede ProMetal A/S 
også 70 km rør til en stor varme-
veksler på Amagerværket – og 
selvom rørene ikke kom fra la-
ger leverede vi før tid, siger Leif 
Munk med et smil.
- ProMetal A/S har et stort og 
stærkt netværk af viden, som har 
kendskab til de forskellige områ-
der, der arbejdes med, og som er 
med til at sikre optimale løsnin-
ger for kunderne - derfor ynder vi 
også at sige ”Èn indgang – til en 
verden af løsninger”.

Fra årsskiftet overtog Lotte & 
Frank Schrøder Middelfarts æld-
ste bilforretning, det velrenom-
merede Melfar Bil-Center a-s, der 
er Suzuki forhandler og autorise-
ret Mazda serviceværksted.
Frank Schrøder, der er 48 år, er 
fra Nr. Bjert ved Kolding, og er 
udlært ved Ford i Kolding i 1987. 
Han har siden 1988 solgt biler, 
hvor det først var Mazda og efter-
følgende Toyota, Suzuki, Opel, 
Audi og BMW samt brugtbiler 
ved Helle Auto og Allan Hansen 
Automobiler. Så det er en erfaren 
mand fra branchen, der nu styrer 
Melfar Bil-Center a-s.
- Det er med en god erfaring og 
ballast, at vi nu driver Melfar Bil-
Center a-s, siger Frank Schrøder. 

Vi har en alsidig baggrund fra 
branchen til at drive en reel bil-
forretning med høj kundeservice, 
som er det vi står for.

På det moderne indrettede værk-
sted, står der et hold af veluddan-
nede og topmotiverede medarbej-
dere klar til hurtigt og korrekt at 
gennemføre de opgaver, der bliver 
stillet, hvad enten det er service 
eller reparation, og opgaverne 
bliver udført med det nyeste og 
mest moderne udstyr, og på mil-
jømæssig korrekt måde. Alt dette 
betyder at opholdet bliver kortest 
muligt, til glæde for alle kunder.
Værkstedet er certificeret og 
kontrolleret af Teknologisk Insti-
tut, hvilket sikrer at både værk-

Melfar Bil-Center a-s • Værkstedsvej 20 • 5500 Middelfart • Tlf. 63 41 50 76 • fs@melfar-bilcenter.dk • www.melfar-bilcenter.dkVærkstedsvej 20 · 5500 Middelfart · Tlf. 63 41 50 70 · www.melfar-bilcenter.dk

Melfar Bil-Center a-s

BILCENTER HAR 
FÅET NY EJER

Melfar Bil-
Center a-s 
blev ved 
årsskiftet 
overtaget 
af Frank 
Schrøder, 
der har 
mange års 
erfaring fra 
bilbranchen

tøj samt udførelsen af arbejdet på 
værkstedet er under løbende kon-
trol. Derfor kan du som kunde al-
tid være sikker på, at udstyr og 
arbejde lever op til de vedtagne 
kvalitetsnormer på området.
Værkstedet er i løbende IT kon-
takt med fabrikkens specialister 
for opdatering af bilens elektro-
niske styringssystem.
Er uheldet ude kan de på værk-
stedet udrette mirakler med de-
res avancerede opretterbænke og 
4 hjulsudmåler, som giver bilen 
de nøjagtige mål tilbage. Det er 
din garanti for at bevare de gode 
køreegenskaber.
Melfar Bil-Center a-s er også stort 
skadesværksted for mange forsik-
ringsselskaber, og det betyder, at 
værkstedspersonalet løbende er 
skolet, så de hele tiden er up to 
date med alt det nye der sker. 

- Vi er nyvognsforhandler, siger 
Frank Schrøder, og så har vi et 
stort udvalg af brugte biler i 
alle prisklasser. Her gennemgår 
alle vore brugtbiler en brugt-
vognstest, så vi ved, om det er 
nogen vi skal have til salg. Alle 
brugtbiler, som sælges her er te-
stet, og de sælges alle med 6 må-
neders garanti.

Melfar Bil-Center a-s blev startet 
i 1979 af Gitte og Jørgen Nielsen, 
der startede op med en camping-
vogn som kontor, - og siden har 
forretningen til i dag udviklet sig 
til et stort moderne bilcenter med 
12 medarbejdere, herunder fire 
mekanikere og to lærlinge. 
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Middelfart · Odense · Strib · Svendborg

I Middelfart Sparekasse får du en personlig erhvervs-
rådgiver, som altid er tilgængelig og har omfattende 
lokalkendskab. 

Vi har korte beslutningsveje, og vi tror på, at et 
indgående kendskab og involvering i din virksomhed 
giver de bedste resultater for både dig og os. 

Det er en fordel – især når det skal gå stærkt.

Se mere på midspar.dk/erhverv

OVERSKUD TIL DIG OG 
DIN VIRKSOMHED

NY AFDELING I SVENDBORG 
– BESØG OS I TINGHUSGADE

Mekaniker tog chancen  
– og det gik bare godt!

For tre et halvt år siden 
greb mekaniker Jakob 
Kærsbøl chancen for at 
blive selvstændig, da den 
bød sig, og fra at starte 
helt fra bunden med nul 
kunder er de i dag fire 
på værkstedet og har en 
god, stabil kundekreds.

- Jeg arbejdede i Husby, da et 
værksted lukkede i Middelfart, 
og den åbning udnyttede jeg. Si-
den da er det bare gået støt frem-
ad, fortæller Jakob Kærsbøl.
Jakob Kærsbøls værksted ligger 
på Alsvej i Middelfart, og her til-
byder han og hans medarbejdere 

Mekanikeren v/Jakob Stentebjerg Kærsbøl - Alsvej 1 - 5500 Middelfart - Tlf.: 6441 4044
mekanikerenmiddelfart@gmail.com

alle former for service og repara-
tioner på biler. 
- Jeg har valgt at investere i ori-
ginalt test-udstyr, og det gør, at 
vi er gode til at finde fejl på bi-
ler. Vi får da også ofte biler, som 
andre værksteder har opgivet at 
gøre køreklar igen, siger Jakob 
Kærsbøl.

God service til gode priser 
Jakob Kærsbøl satser på at yde 
en god service til konkurrence-
dygtige priser til sine kunder, og 
selv om han gerne vil have flere 
kunder i butikken, lokker han 
ikke med slagtilbud.

- Kvaliteten skal være i orden, 
og mine kunder skal kunne stole 
på, at arbejdet bliver gjort godt. 
Den bedste reklame, man kan få, 

er, når kunderne anbefaler en 
til andre, siger Jakob Kærsbøl.
I januar i år ansatte han en ny 
mekaniker, Kasper, der er ny-
udlært og så dygtig, at han skal 
med til DM for nyuddannede 
mekanikere.
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Brasserie Svanen også tilbyde 
større arrangementer som bar-
nedåb, konfirmationer, fødsels-
dage og bryllupper, og har såvel 
plads på 1. sal til mindre selska-
ber firma- og forretningsmidda-
ge, samt et større selskabslokale 
med panoramavinduer ud til 
Lillebælt. Brasserie Svanen har 
plads til op til 70 spisende gæster 
og 100 i forbindelse med møder/
konferencer.
Bespisningen tager udgangs-
punkt i stedets á la carte med 
hjemmelavede retter, der defi-
nerer det som Brasserie Svanen 
byder på.

- godt modtaget  
af gæsterne

Brasserie Svanen  |   Havnegade 8 C, Kulturøen 5500 Middelfart  |   TLF: 64 41 44 46
brasseriesvanen@gmail.com  |   www.brasseriesvanen.dk

Med en udsigt til begge lille-
bæltsbroer har Brasserie Sva-
nen på Kulturøen i Middelfart 
siden september budt gæsterne 
velkommen til et hyggeligt og 
afslappet spisested, hvor maden 
er en vigtig medspiller, og hvor 
personalet er meget professionelt 
dygtige med deres håndværk.
Bag Brasserie Svanen står ejer 
Hanne Christensen, der sam-
men med køkkenchef Christian 
Jørgensen driver forretningen i 
et stærkt makkerskab, og de er i 
det første år blevet bekræftet i, at 
der er plads til dem i byen. Folk 
ved hvad de står for, og Brasserie 
Svanen er blevet godt og positivt 
modtaget, og er allerede ved at få 
en god stamkundekreds, der ny-
der at komme på det uformelle og 
afslappede spisested.
- Vi er det alternativ, som Mid-
delfart ikke har, siger Christian 
Jørgensen og Hanne Christen-
sen samstemmende. Vi er hver-
ken café eller restaurant – men 

et brasserie. Det er stedet med 
almindelig á la carte mad lavet 
fra bunden. Vi er interesseret i 
at lave fagligt håndværk, hvor vi 
tager udgangspunkt i det klas-
siske køkken. Vi arbejder med 
lokale råvarer og retterne bliver 
piftet op med nye smage – vi til-
fører noget lokalt og håndværks-
mæssigt til vore retter.
- Vores placering forpligter også, 
siger køkkenchefen, så vi har na-
turligvis stjerneskud, stegt rød-
spætte og andre af havets goder, 
vi om sommeren, tilbyder vores 
gæster.
Udover de daglige gæster, så kan 

Rolf Murer ApS
v/ Murermester Rolf Christensen

Bogøvænget 1  ·  5500 Middelfart  ·  Tlf.: 20 75 78 70 
Web: www.rolfmurer.dk  ·  E-mail: rolf@rolfmurer.dk

Det er vigtigt for os at levere et 
godt resultat til tilfredse kunder 

og overholde vores aftaler, 
samt at undgå enhver anledning 

til reklamation. Kort sagt er 
målsætningen for firmaet at udføre 

kvalitetshåndværk til tiden 
– med sans for detaljerne!
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”Jeg vil til enhver tid stå på mål 
for det udsagn, at Vinspeciali-
sten er byens bedste butik, når 
det gælder vine, spirituosa, te, 
kaffe, chokolade og delikates-
ser”, smiler indehaver Dennis 
Espersen, som har drevet den 
kendte Middelfart-forretning i 
godt og vel 15 år. ”Hos Vinspe-
cialisten mødes folk af et på én 
gang engageret og fagligt stærkt 
team, og vores fornemste opgave 
er at hjælpe dem med at finde 
lige præcis de produkter, de øn-
sker og har brug for. Vinspecia-
listen står for optimal service 
og gode oplevelser i en hyggelig 
atmosfære af frisklavet kaffe 
og velduftende specialiteter.”  

På forkant med 
trends og tendenser
”Netop nu er den italienske del 
af vinsortimentet meget popu-
lært hos vores kunder på grund 
af den høje kvalitet, man finder 
her. Et andet vinland med pro-
dukter af lige så høj kvalitet er 
Spanien. Herfra introducerer vi 
netop nu et bredt udvalg af nye, 
elegante vine, der smagsmæssigt 
ligger milevidt fra de tidligere så 
populære spanske vines kraftige 
præg af træfade og krydderier. 

Også når det gælder spirituosa 
som rom og gin, er Vinspeciali-

sten på forkant med de nyeste 
trends og tendenser. Et stort hit 
hos vores mange kunder i 35-50 
års alderen er kvalitets-gin med 
udsøgt lime. Vores kvalitetscho-
kolader kommer blandt andet fra 
Christiansfeld-firmaet Xocolatl 
og Summerbird fra Assens, der 
som den eneste aktør på marke-
det producerer 100 % økologisk.”   

Gaver og smagninger
”Vinspecialisten er leverings-
dygtig i lækre gaver til enhver lej-
lighed – eksempelvis firmafester, 
receptioner, fødselsdage, bryl-
lupper og højtider. Forretningen 
er også vært for en lang række 
smagningsarrangementer med 
fokus på vine og spirituosa. En 
populær arrangementstype er 
vores såkaldte glassmagninger, 
som afvikles i samarbejde med 
glasproducenten Riedel. Her 

matches forskellige vine og spiri-
tuosa med de smags- og oplevel-
sesmæssigt helt rigtige glas. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kigge ind i butikken og/eller kon-
takte os for mere detaljeret info 
om de mange spændende mulig-
heder, vi har at byde på”, slutter 
Dennis Espersen. 

v/ Dennis Espersen · Østergade 7 · 5500 Middelfart · Tlf.: 64 41 22 06
E-mail: middelfart@vinspecialisten.dk· Web: middelfart.vinspecialisten.dk

Den spændende specialforretning, som i cirka et år har haft til huse i Middelfarts kommende bycenter,  
er bæltbyens ældste af slagsen og byder på et imponerende udbud af vin, whisky, rom, gin,  

chokolade, delikatesser, te og kaffe.
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v/Stine og Peter Lund

Hos slagter Lund i Middelfart er mad er ikke kun fersk kød.  
Her røges, saltes og tørres. Og der røres, anrettes og serveres.  
Opskrifterne er tradition, inspiration og fornyelse.  
Det kan borgerne i Middelfart godt lide og det er rygtedes i hele trekantområdet.

Når Stine og Peter Lund læg-
ger forklædet og slagtekniven 
og er på ferie – gerne i Mid-
delhavsområdet – så bruges 
en stor del af tiden på at finde 
inspiration til deres slagterfor-
retning i Algade i Middelfart.
- Vores slagterforretning har 
været i familien i flere genera-
tioner, siger Peter Lund. Slag-
terfaget er både håndværk, 
tradition og gastronomi. Vores 
opskrifter er gået i arv, men de 
fornyes og tilpasses nutiden. Vi 
ser os om og lader os inspirere, 
og det gør vores kunder også, 
og det mærker vi hver dag i 
butikken.

 
Styrker madkulturen
- Vi er tre håndværksslagtere 
i Middelfart. Det har styrket 
madkulturen i byen og i miles 
omkreds. Vi har også i Middel-
fart både en fiskeforretning og 
en butik, der fremstiller choko-
lade og is. Vi har en vinhandel 
og restauranter med dygtige 
folk, som er med til at styrke 
handels- og selskabslivet i køb-
staden.

Der er til dagligt syv medar-
bejdere, der står for specialite-
terne, der sælges fra butikken, 
eller som leveres ud af huset. 
Smørrebrødslisten er lang, og 
fra slagter Lunds pølsemageri 
præsenteres en omfattende 
produktion af mange forskel-
lige typer pølser. Både efter 
egne fynske opskrifter, men 
også smagsvarianter med in-
spiration fra Sønderjylland og 
tyske delstater.

Melfar skinken
Der fremstilles tapas, som er 
små, spanske retter, der kan 
bruges som appetitvækkere el-
ler sættes sammen til et stort 
måltid. Og så er der speciali-
teten den populære Melfar-
skinke, der læner sig op ad de 
af italienske forbilleder.
- Klimaet i Danmark er ikke 
lige til at have en produktion af 
lufttørrede skinker, så vi har 
saltet og røget let for at opnå 
den tilsvarende gode smag og 
konsistens, siger Peter Lund.
Fra lokalerne i Algade tilbydes 
også et stort udvalg af køkken-

klare middagsretter, nemme 
frokostretter, smørrebrød og 
spændende salater.

Ud af huset
- Året igennem leverer vi man-
ge såkaldte pølseborde til re-
ceptioner og familiebegivenhe-
der, siger Peter Lund. På vores 
hjemmeside kan man orientere 
sig, men vi og også glade for i 
en dialog med kunden at sam-
mensætte serveringerne efter 
særlige ønsker.
- Vi har gerne en travl uge, 
hvor vi topper fredag med vore 
middagstilbud. Fradagsmid-
dagen for to skifter fra uge til 
uge. Man kan hente en folder 
i butikken. Middagen koster 
169 kroner for to. 
I samme prisleje har vi fre-
dags-tapas - ligeledes for to. 
Vi har også nogle italienske 
vine, som er valgt efter vor 
egen smag. Men vinhandelen i 
nærheden har et meget større 
udvalg og ved mere om vine, 
end vi gør. Vi er sikkert bedre 
til kødprodukter, som kan til-
fredsstille enhver sjæl.
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(kun private)

Det er en fordel at holde sin markise i god 
stand, så lad os give dig et godt tilbud på 
ny markise eller ny dug. Vi udfører også 

renovering af din solafskærmning.

Vær klar til foråret - bestil din nye markise 
eller skift af ny dug til eksisterende markise.

TIL VINTERPRISER

Fiberline Composites A/S · Barmstedt Allé 5 · DK-5500 Middelfart · Tel +45 70 13 77 13 · Fax +45 70 13 77 14
fiberline@fiberline.com · www.fiberline.dk

Flere folk til fynske
Den fynske kompositvirk-
somhed med det mar-
kante hovedsæde oplever 
stor efterspørgsel på sine 
produkter og udvider 
derfor medarbejdersta-
ben markant i denne tid.

Det er både timelønnede og funk-
tionærer, der står på ønskelisten 
hos Kirsten B. Dall, der er HR-
chef hos Fiberline Composites i 
Middelfart. ”Vi oplever vækst, 
og vi har derfor mandet kraftigt 
op de forgangne måneder”, siger 
hun og henviser til, at der ved 
starten af 2015 var 150 medar-
bejdere på fabrikken, og at det 
tal er vokset til ca. 200 godt 1 år 
senere. 

Fiberline, der producerer glas- 
og kulfiberprofiler til blandt 
andet vindindustrien, har netop 
udvidet produktionen til også at 
omfatte et weekendskift, fortæl-
ler HR-chefen, men de er ikke 
færdige med at finde kvalificeret 
arbejdskraft: ”Vi har fortsat le-
dige stillinger i både produktio-
nen og administrationen”, siger 
hun og uddyber; ”Vi går i disse 
år fra at være en pionérvirksom-
hed til en mere markedsdrevet 
og højt industrialiseret virksom-

hed, og det kræver folk på alle 
niveauer, der har den rigtige 
tankegang omkring processer 
og effektiviseringer”. Det er ikke 
mindst ingeniører og teknikere, 
som virksomheden ved E20 er 
storforbruger af, men også dyg-
tige produktionsplanlæggere, 
kvalitetsmedarbejdere og pro-
jektledere er lige nu efterspurgt 
hos Fiberline. ”Vi har endnu 
ikke oplevet decideret flaskehal-
se, men vi har en række ubesatte 
stillinger, som vi skal have besat 
snarest muligt for at kunne følge 
med den øgede efterspørgsel ef-
ter vores produkter, fortæller 
Kirsten B. Dall.

Nye rekrutteringsmetoder 
taget i brug
Som led i at gøre opmærksom på 
sig selv overfor kommende medar-
bejdere, har Fiberline taget nogle – 
for branchen – nye metoder i brug. 
”Vi er meget aktive på sociale me-
dier som LinkedIn, Facebook og 
Instagram, hvor vi prøver at vise, 
hvordan vi er som arbejdsplads, 
og hvad man kan forvente som ny 
medarbejder”, fortæller Kirsten B. 
Dall. Fiberlines gør desuden meget 
for at fremme dialogen med skoler 
og uddannelsesinstitutioner over 
hele landet, så virksomheden også 
overfor studerende fremstår som 
en attraktiv arbejdsplads. 

”Der er travlhed bag den skæve facade, hvor Fiberline producerer 
kompositter til blandt andet vindbranchen. Virksomheden har øget 
medarbejderstaben med 25 % det forgange år”.

Vi har endnu ikke oplevet deci-
deret flaskehalse, men vi har en 
række ubesatte stillinger, som vi 
skal have besat snarest muligt 
for at kunne følge med den øgede 
efterspørgsel efter vores pro-
dukter, siger Fiberlines HR-chef 
Kirsten B. Dall



 27

Vil du vide mere? - klik her

www.nordfynsbank.dk
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Akupunkturklinikken Ejby  v/ Jane Amlund Vigsø· Agervangen 8 · 5592 Ejby · Tlf.: 30 64 20 96
E-mail: jane.amlund@gmail.com · Web: www.akuejby.dk

”Som uddannet sygeplejerske, 
TCM akupunktør, fysiurgisk 
massør og certificeret coach 
kan jeg tilbyde mine kunder og 
patienter en unik kombination 
af behandlingsformer til optimal 
imødekommelse af deres indivi-
duelle behov”, fortæller indeha-
ver Jane Amlund Vigsø. 

”Typisk behandler jeg i aku-
punktur- og massagesammen-
hæng alle former for smerter. 
Det gælder såvel pludseligt op-
ståede smerter som tilbageven-
dende smerter – herunder også 
menstruationssmerter, uregel-
mæssige blødninger og andre 
problemer i den forbindelse. 

Ofte benyttes kombinationen 
akupunktur og massage, der for 
manges vedkommende har vist 
sig at have stor helbredende ef-
fekt – blandt andet på høfeber, 
infektioner, maveproblemer, 
søvnbesvær og en række stres-
stilstande. I forbindelse med 
behandlingen af arbejds- og 
livsstilsfremkaldte gener er coa-
chende samtaler et afklarende 
og meget effektivt redskab til 
fastholdelse af en positiv udvik-
ling.   
Akupunktur har også gavnlig 
effekt på personer i kemobe-

Klinikken tilbyder en 
række akupunkturfor-
mer, ofte i kombination 
med massage og coa-
chende samtaler

handling, da den hæmmer bi-
virkninger, virker styrkende på 
immunforsvaret og understøtter 
kemoens gavnlige virkninger. 
Blandt klinikkens øvrige specia-
ler er smertefri akupunkturbe-
handling af 0-8 måneders børn 
med forstoppelse og maveproble-
mer. 
En rigtigt god nyhed for mange 
er behandlingsformen acunova 
mod øjenforkalkning. Alle in-
teresserede er velkomne til at 
kontakte mig for mere detalje-
ret info”, slutter Jane Amlund 
Vigsø.

Middelfart Implantatcenter · Østergade 26 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 00 45 · tand@middelfartimplantatcenter.dk

Finder tid til patienterne

Har man problemer med en 
tand – tandpine eller akut tand-
skade, så er Middelfart Implan-
tatcenter meget fleksible med 
at finde en tid, så problemet 
kan løses hurtigt.
- Vi gør en dyd ud af at hjælpe 
patienter, når der er et træn-
gende behov, siger Thomas 

Lehm, der har været tandlæge 
i 15 år, og som kalder sine pa-
tienter for ”ambassadører”, da 
mange nye kommer efter anbe-
faling fra andre.
Klinikken tilbyder kvalitetsbe-
handling til rimelige priser som 
blandt andet kroner til 4000 
kr., og så har klinikken et højt 
service- og informationsniveau 
i forhold til patienterne, så de 
er velinformerede om deres be-
handlingsmuligheder.

- Når folk mangler tænder, så 
kan vi hjælpe dem med kun-
stige tandrødder, så de kan få 
nye tænder sat fast, siger Tho-
mas Lehm. Vi har arbejdet med 
at sætte kunstige tandrødder i 
siden 2005, og har derfor en god 
erfaring med at gøre det.
Al vandet i klinikken der bruges 
til tandbehandlinger, kommer 
gennem et vandbehandlings-
anlæg, så det bliver afkalket og 
desinficeret med UV belysning. 

Vandet kører i en konstant cir-
kulation hele tiden og bliver 
belyst, så bakterierne dræbes.
Klinikken ligger i stueplan 
centralt i byen, og er meget til-
gængelig for såvel gangbesvæ-
rede som handicappede, - og 
der er gode parkeringsmulig-
heder bag klinikken.

Middelfart Implan-
tatcenter er fleksible 
når det gælder om at 
finde tid når der er 
behov
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KUNDEN ER ALTID I CENTRUM

Der har været fart på 
udviklingen i de seneste 
år på Middelfart Apotek, 
og i dag fremstår apote-
ket som et indbydende 
apotek med god plads på 
en ideel placering og med 
alle de moderne hjælpe-
midler, der findes. Kunde-
tilfredsheden er da også 
helt i top.

Apoteket flyttede fra Algade 
til Jernbanegade ved siden af 
Fakta i juni 2014, hvor de i dag 
23 ansatte med apoteker Tine 
Klingsten Nielsen i spidsen kun-
ne indrette sig i, hvad de selv sy-
nes, og kunderne tilsyneladende 
også, er Fyns flotteste apotek og 
endda med stor parkeringsplads 
lige uden for døren.

97 pct. er tilfredse
Før flytningen viste de jævn-
lige undersøgelser af kundernes 
tilfredshed, at kun 56 pct. var 
tilfredse med apoteket. Den se-
neste måling viste 97 pct. Bedre 
kan det næppe blive.
Butikslokalet er lyst og stort, på 
200 kvadratmeter, og varesor-
timentet er meget omfattende. 
Den nyeste udgave af robotter 
sørger for en hurtig og sikker ud-
levering af medicinen. Det tager 
i gennemsnit kun to et halvt mi-
nut at blive ekspederet. 

Apotekets ydelser
Apoteker Tine Nielsen har som 
nærmeste medarbejdere sin 

souschef, Anders Clausen, der 
er uddannet farmaceut, Katrine 
Garbricht, der er faglig farma-
ceut og Mette Grønnegaard, der 
er butiksansvarlig.
- Vores basale ydelser er udle-
vering af receptpligtig medicin 
og rådgivning i den forbindelse, 
siger apoteker Tine Nielsen, 
der tiltrådte i jobbet sommeren 
2012. Vi hjælper med at lære vo-
res kunder at bruge medicinen 
og evt. hjælpemidler korrekt, og 
fremover skal vi også gennemfø-
re såkaldte medicinsamtaler på 
to gange ti minutter, når der er 
tale om kunder med en ny diag-
nose på en kronisk sygdom.
- Vi tilbyder også undervisning 
eksternt, ligesom vi holder kun-
deaftener om forskellige emner, 
f.eks. hudpleje, og somme tider 
i samarbejde med en patientfor-

ening om f.eks. astma eller KOL. 
Virksomheder er også velkomne 
til at henvende sig, hvis de gerne 
ser, at vi kommer ud og foretager 
lidt opsøgende arbejde.

Hudplejeklinik
Som noget nyt har Middelfart 
Apotek i et af lokalerne indrettet 
et hudplejecenter, et såkaldt der-
matek, som Cathrine Rubin, der 
er uddannet kosmetiker fra Syd-
dansk Erhvervsskole, har fået 
ansvaret for. 
Hendes uddannelse er en garanti 
for kvalitet, og Cathrine Rubin 
har tidligere haft egen klinik i 
Middelfart og har erfaring med 
behandling af syg hud.
Apoteket stiller store krav til 
kvaliteten af de produkter, der 
forhandles. De kan kun købes 

på apoteket, og nogle af dem kan 
ligestilles med receptpligtige 
midler. Apoteket gør meget ud 
af at hjælpe borgerne i området 
med øget sundhed og velvære, 
herunder altså også hudpleje, 
og vitaminer er også et vigtigt 
element. Også her gælder det, at 
varerne er af højeste kvalitet, og 
det samme gælder parfumer af 
forskellig slags.

Filial i Strib
Middelfart Apotek har længe 
haft medicinudsalg ved Fakta i 
nabobyen Strib, men i januar i år 
blev det omdannet til en egentlig 
filial af apoteket, så kunderne 
i Strib ikke behøver at tage til 
Middelfart, når der skal købes 
kvalitetsvarer og selvfølgelig 
som hidtil udleveres receptplig-
tig medicin. 
- Det har længe været et stort 
ønske i området, som vi nu har 
kunnet imødekomme, siger apo-
teker Tine Nielsen.
- Vi arbejder meget med kvali-
tetssikring og med at opnå en 
så effektiv og praktisk forret-
ningsgang som muligt. Vi er da 
også certificeret efter den dan-
ske kvalitetsmodel og tager alle 
nye, elektroniske hjælpemidler 
i brug, men altid med kunden i 
centrum. Vi er uddannelsesapo-
tek for farmaceutstuderende og 
har farmakonom-elever, så vi 
kan sikre, at der også fremover 
vil være dygtige medarbejdere, 
som vi tilbyder gode arbejdsfor-
hold. For, som man siger, glade 
medarbejdere giver glade kun-
der, siger apoteker Tine Nielsen.
Middelfart Apotek har også en 
profil på Facebook, som kun-
derne bruger rigtig meget. Det 
er også med til at sikre en god og 
tæt kontakt med kunderne.

Middelfart Apotek · Jernbanegade 2. C · 5500 Middelfart · Tlf.: 6441 7743
middelfart@apoteket.dk · www.middelfartapotek.dk · Facebook: www.facebook.com/Middelfart-Apotek

Filial i Strib Hudplejeklinik

Middelfart Implantatcenter · Østergade 26 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 00 45 · tand@middelfartimplantatcenter.dk

Finder tid til patienterne

Har man problemer med en 
tand – tandpine eller akut tand-
skade, så er Middelfart Implan-
tatcenter meget fleksible med 
at finde en tid, så problemet 
kan løses hurtigt.
- Vi gør en dyd ud af at hjælpe 
patienter, når der er et træn-
gende behov, siger Thomas 

Lehm, der har været tandlæge 
i 15 år, og som kalder sine pa-
tienter for ”ambassadører”, da 
mange nye kommer efter anbe-
faling fra andre.
Klinikken tilbyder kvalitetsbe-
handling til rimelige priser som 
blandt andet kroner til 4000 
kr., og så har klinikken et højt 
service- og informationsniveau 
i forhold til patienterne, så de 
er velinformerede om deres be-
handlingsmuligheder.

- Når folk mangler tænder, så 
kan vi hjælpe dem med kun-
stige tandrødder, så de kan få 
nye tænder sat fast, siger Tho-
mas Lehm. Vi har arbejdet med 
at sætte kunstige tandrødder i 
siden 2005, og har derfor en god 
erfaring med at gøre det.
Al vandet i klinikken der bruges 
til tandbehandlinger, kommer 
gennem et vandbehandlings-
anlæg, så det bliver afkalket og 
desinficeret med UV belysning. 

Vandet kører i en konstant cir-
kulation hele tiden og bliver 
belyst, så bakterierne dræbes.
Klinikken ligger i stueplan 
centralt i byen, og er meget til-
gængelig for såvel gangbesvæ-
rede som handicappede, - og 
der er gode parkeringsmulig-
heder bag klinikken.

Middelfart Implan-
tatcenter er fleksible 
når det gælder om at 
finde tid når der er 
behov
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Trap+ - Mandal Allé 10 - 5500 Middelfart - Tlf: 6441 0530 - Fax: 6441 6961 – Mail: info@trap.as – www.trap.as

EL . VVS . VENTILATION . ALARM . TELE/DATA . BLIK

Der har været ekstraordi-
nært travlt i TRAP+ siden 
oktober, hvor firmaet 
gik i gang med at flytte 
sine aktiviteter fra lidt 
for trange pladsforhold 
i Middelfart by og ud på 
Mandal Allé i byens indu-
strikvarter.

- Nu er flytningen overstået, og vi 
har fået plads til at udvide vores 

lager og mere udenomplads også, 
siger indehaver, direktør Jesper 
B. Tørnæs.

Flytning og opkøb
TRAP+ er med sine 64 medarbej-
dere en af de større aktører inden 
for teknisk installation på Fyn og 
i Trekants-området over mod Bil-
lund, hvor TRAP+ har en filial 
med 10-15 ansatte, der også har 
holdt flyttedag til nu Kløvervej 
20 i Billund. I maj 2015 opkøbte 
TRAP+ firmaet PL Electric i 
Fredericia for at styrke indsatsen 

i  området samt 1. oktober Strib 
El, så også kunderne her kan 
blive tilbudt den palet af eksper-
tise, som TRAP+ har inden for el, 
vvs, ventilation, alarm, teledata 
og blik.  

Dygtige medarbejdere
- Nu, hvor de ydre rammer er på 
plads, gælder det om at optimere 

KLAR TIL NY VÆKST  
EFTER FLYTNING…

driften og bevare en skarp kon-
kurrenceevne. Med den stab af 
dygtige og trofaste medarbejdere, 
som vi i høj grad kan takke for, 
at vi er nået så langt, vi er, er jeg 
sikker på, at vi kan få yderligere 
fremdrift sammen med vores gode 
samarbejdspartnere, siger Jesper 
B. Tørnæs, der sine 36 år til trods 
kan fejre 20 års jubilæum.

I takt med tidens stigen-
de efterspørgsel og krav 
om fornyelse tilbyder 
den kendte vestfynske 
maskinfabrik alle former 
for smedearbejde – både 
til privat- og erhvervs-
kunder.

”T.Jacobsen Maskinfabrik svej-
ser i alle materialer, såvel stål 
som sort jern og aluminium” 
fortæller indehaver Andrew 
Velarde.
”Vores store og forskelligartede 
maskinpark kan klare klippe- og 
kantbukning i profiler helt op til 
3000 mm.
Dertil kommer fræse- og 
stansearbejde i alle materia-
ler, former og størrelser – fra 
tynd plade til kraftigt stål. 

T. Jacobsen Maskinfabrik ApS, v/Andrew Velarde · Industrivej 4a, 5592 Ejby · Tlf 64461094
E-mail: t-jacobsen@mail.tele.dk · Web:  www.t-jacobsen.dk

Individuelle løsninger
”En stor succes hos håndværker-
ne er vores ALU-PROFILER.
De er fremstillet efter individu-
elle mål, så intet går til spilde. 
Derfor er profilerne prismæssigt 
yderste konkurrencedygtige.”

”ERGO-HJULET  
er en anden af  
vores store succeser…
Hjulet laves både til alm. stole og 
til Trip-trap stolen.

Hjulet gør det nemmere at flytte 
stolen. Derved skånes den ansat-
tes ryg ved mindre vrid og let-
tere løft. Dette til stor gavn for 
arbejdsmiljøet.

Både når det gælder inventar og 
hjælpemidler, udvikler vi indivi-
duelle løsninger i tæt parløb med 
vores kunder.”

Kvalitets- og prismæssig 
konkurrencedygtighed
”Ud over produktion af profiler 
og ergo-hjul, har vi et omfatten-
de produktsortiment, bl.a. beslag 
i alle størrelser og udformninger, 
alle slags kabelskjulere – også til 
skriveborde – i ønsket længde, 
redningsstiger, ramper, slisker, 
gelændere, smedejernshegn, por-
te og låger.

Både private, virksomheder og 
institutioner er velkomne til at 
kontakte os med gode ideer, så 
vi sammen kan finde frem til de 
mest optimale projektløsninger.”

»For os er 

ingen opgaver 

for store eller 

for små…«

KLIPPE-BUKKE-SVEJSE
FRÆSE- OG  
STANSEARBEJDE 
 
- lige fra små specialopgaver 
til store serier

www.t-jacobsen.dk
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Middelfart Spildevand A/S - Strandvejen 100 - 5500 Middelfart – Tlf.:  6344 4444 
Mail: kontakt@middelfartspildevand.dk – www.middelfartspildevand.dk

Middelfart Spildevand 
står med sine 29 ansatte 
og en omsætning på ca. 
70 millioner kr. om året 
foran store udfordringer 
og spændende projekter, 
der skal fremtidssikre det 
store område, selskabet 
dækker.

- Vi har store investeringer i kli-
matilpasning og moderne løsnin-
ger, der skal skabe nye rammer 
for  håndtering af regn og spil-

I gang med store projekter…
devand i Middelfart, fortæller 
direktør Allan Bruus. 
- Vi er ved at være færdig med 
vores investeringer i kloakering 
i det åbne land, og vi går i gang 
med investeringer i overløb ved 
kraftige regnskyl. Over de næste 
tre år skal vi således investere 
ca. 50 millioner kr. i separering 
af kloakvand og regnvand i Nr. 

Aaby, hvor der er nogle udfor-
dringer i forbindelse med Viby Å.

KlimaByen med i verdens-
udstilling for arkitektur
- Vi er også i gang med et spæn-
dende projekt, kaldet KlimaBy-
en, i den vestlige del af Middel-
fart, et projekt til ca. 75 mio. kr. 

med tilskud fra Realdania. Vi vil 
afkoble regnvandet fra kloaksy-
stemet og lave afvandingssyste-
mer på overfladen, grøfter m.m. 
Det er et forsøgsprojekt, hvor vi 
kobler klimatilpasning til byud-
vikling.
- Det er et projekt, vi er stolte af, 
og som er udvalgt som en del af 
Danmarks bidrag til Arkitektur-
biennalen i Venedig til sommer.
- Endelig kan jeg nævne, at vi 
stadig arbejder med at samle 
ældre renseanlæg til ét nyt for 
Ejby, Gelsted, Nr. Aaby, Bren-
derup og Husby. Det skal være 
klar i 2020, slutter direktør Al-
lan Bruus.

Murerfirmaet Rishøj A/S · Tlf.: 64491128 · Værkstedsvej 14 · 5591 Gelsted · Mail: post@rishoejas.dk · www.rishoejas.dk

"Det er igen blevet sjovt  
at være håndværker"

For et firma som Ris-
høj A/S, der med ca. 35 
ansatte hører til blandt 
de større murerfirmaer 
på Fyn, er det igen blevet 
sjovere at operere på 
såvel det private som det 
offentlige marked. 

- Tendensen er helt klart nu, at 
det går fremad, siger murerme-

ster Peter Rishøj.  Vi har bl.a. 
lige etableret et stort lægehus i 
en eksisterende bygning i Mid-
delfart og har været og er stadig 
med i store renoveringsprojekter 
på vestfynske skoler.

- Vi er også blevet prækvalifice-
ret til at byde ind på råhus-en-
treprisen af en total-renovering 
af Nr. Aaby Skole,  og vi er stadig 
i gang med at opføre mange leje-
boliger i Bogense. I det hele ta-
get bliver vi  igen opfordret til at 

byde ind på større projekter som 
hovedentreprenør.

Fuld arbejdsstyrke  
i vinteren
- Også i den private sektor er 
der fremgang. Blandt andet bil-
forhandlere og værksteder har 
travlt, og det smitter af på os. Vi 
har også i denne vinter kunnet 

fastholde fuld arbejdsstyrke og 
har ca. 35 ansat i dag.
- Vi har et godt netværk, og det 
er vigtigt. Det er også vigtigt at 
kunne levere arbejde af høj kva-
litet, og det kan vi kun, hvis vi 
har dygtige medarbejdere. Vi har 
gjort meget for at holde på vores, 
og det får vi glæde af nu, hvor 
der igen kommer gang i hjulene, 
siger Peter Rishøj.

Trap+ - Mandal Allé 10 - 5500 Middelfart - Tlf: 6441 0530 - Fax: 6441 6961 – Mail: info@trap.as – www.trap.as

EL . VVS . VENTILATION . ALARM . TELE/DATA . BLIK

Der har været ekstraordi-
nært travlt i TRAP+ siden 
oktober, hvor firmaet 
gik i gang med at flytte 
sine aktiviteter fra lidt 
for trange pladsforhold 
i Middelfart by og ud på 
Mandal Allé i byens indu-
strikvarter.

- Nu er flytningen overstået, og vi 
har fået plads til at udvide vores 

lager og mere udenomplads også, 
siger indehaver, direktør Jesper 
B. Tørnæs.

Flytning og opkøb
TRAP+ er med sine 64 medarbej-
dere en af de større aktører inden 
for teknisk installation på Fyn og 
i Trekants-området over mod Bil-
lund, hvor TRAP+ har en filial 
med 10-15 ansatte, der også har 
holdt flyttedag til nu Kløvervej 
20 i Billund. I maj 2015 opkøbte 
TRAP+ firmaet PL Electric i 
Fredericia for at styrke indsatsen 

i  området samt 1. oktober Strib 
El, så også kunderne her kan 
blive tilbudt den palet af eksper-
tise, som TRAP+ har inden for el, 
vvs, ventilation, alarm, teledata 
og blik.  

Dygtige medarbejdere
- Nu, hvor de ydre rammer er på 
plads, gælder det om at optimere 

KLAR TIL NY VÆKST  
EFTER FLYTNING…

driften og bevare en skarp kon-
kurrenceevne. Med den stab af 
dygtige og trofaste medarbejdere, 
som vi i høj grad kan takke for, 
at vi er nået så langt, vi er, er jeg 
sikker på, at vi kan få yderligere 
fremdrift sammen med vores gode 
samarbejdspartnere, siger Jesper 
B. Tørnæs, der sine 36 år til trods 
kan fejre 20 års jubilæum.

I takt med tidens stigen-
de efterspørgsel og krav 
om fornyelse tilbyder 
den kendte vestfynske 
maskinfabrik alle former 
for smedearbejde – både 
til privat- og erhvervs-
kunder.

”T.Jacobsen Maskinfabrik svej-
ser i alle materialer, såvel stål 
som sort jern og aluminium” 
fortæller indehaver Andrew 
Velarde.
”Vores store og forskelligartede 
maskinpark kan klare klippe- og 
kantbukning i profiler helt op til 
3000 mm.
Dertil kommer fræse- og 
stansearbejde i alle materia-
ler, former og størrelser – fra 
tynd plade til kraftigt stål. 

T. Jacobsen Maskinfabrik ApS, v/Andrew Velarde · Industrivej 4a, 5592 Ejby · Tlf 64461094
E-mail: t-jacobsen@mail.tele.dk · Web:  www.t-jacobsen.dk

Individuelle løsninger
”En stor succes hos håndværker-
ne er vores ALU-PROFILER.
De er fremstillet efter individu-
elle mål, så intet går til spilde. 
Derfor er profilerne prismæssigt 
yderste konkurrencedygtige.”

”ERGO-HJULET  
er en anden af  
vores store succeser…
Hjulet laves både til alm. stole og 
til Trip-trap stolen.

Hjulet gør det nemmere at flytte 
stolen. Derved skånes den ansat-
tes ryg ved mindre vrid og let-
tere løft. Dette til stor gavn for 
arbejdsmiljøet.

Både når det gælder inventar og 
hjælpemidler, udvikler vi indivi-
duelle løsninger i tæt parløb med 
vores kunder.”

Kvalitets- og prismæssig 
konkurrencedygtighed
”Ud over produktion af profiler 
og ergo-hjul, har vi et omfatten-
de produktsortiment, bl.a. beslag 
i alle størrelser og udformninger, 
alle slags kabelskjulere – også til 
skriveborde – i ønsket længde, 
redningsstiger, ramper, slisker, 
gelændere, smedejernshegn, por-
te og låger.

Både private, virksomheder og 
institutioner er velkomne til at 
kontakte os med gode ideer, så 
vi sammen kan finde frem til de 
mest optimale projektløsninger.”

»For os er 

ingen opgaver 

for store eller 

for små…«

KLIPPE-BUKKE-SVEJSE
FRÆSE- OG  
STANSEARBEJDE 
 
- lige fra små specialopgaver 
til store serier

www.t-jacobsen.dk
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TL-Design  · Røjlemosevej 111, Strib · 5500 Middelfart · Tlf.: 40 57 96 26
E-mail: toveleif@hotmail.com · Web: www.tl-design.dk

Det vestfynske tømrer-
firma grundlagdes i 2005. 
Med geografisk udgangs-
punkt i Trekantsområdet 
servicerer TL-Design en 
bredt funderet kreds pri-
vat- og erhvervskunder. 
Det erfarne firma løser 
alle former for tømrer- 
og byggeopgaver
  
”Hos TL-Design skaber vi holdba-
re resultater baseret på god kun-
dekommunikation og kompetent 
rådgivning om valg af produkter, 
design og funktionalitet”, fortæl-
ler indehaver Leif Andersen. ”Vi 
lytter til vores kunders ønsker 

og behov og er leveringsdygtige i 
alt, når det gælder professionelt 
tømrerarbejde – ombygning, til-
bygning og renovering. Firmaet 
løser opgaver i alle størrelser, lige 
fra reparationer til hovedentre-
priser. Tagarbejde og udskiftning 
af døre og vinduer genererer såle-
des stor aktivitet i firmaet.   Vi har 

Tømrer i Middelfart 
og Fredericia

mange års erfaring med udførelse 
af tømrerarbejde i høj kvalitet og 
til aftalt tid og pris. TL-Designs 
målsætning er at have tilfredse 
og glade kunder, og vi er stolte af, 
at så mange trofaste kunder væl-
ger os, hver gang de skal have ud-
ført et stykke tømrerarbejde. Alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte os og høre nærmere om 
de mange spændende muligheder, 
vi har at byde på”, slutter Leif An-
dersen. 

Carlshøj Tømrer & Snedker ApS

Carlshøj Tømrer & Snedker ApS
Carlshøjvej 13 · 5464 Brenderup

Tlf. 20 66 84 94
cts@cts-martin.dk · www.cts-martin.dk

VI TILBYDER

✔ Køkken, bad og garderobe
✔ Vinduer og døre
✔ Udskiftning af glas
✔ Til- og ombygning
✔ Efterisolering
✔ Reparation
✔ Gulve
✔ Tage

Total renovering ud- og indvendig.
Intet for stort, intet for småt.

Kviste, karnapper, solbænke,
tagrender, inddækning i zink

- altsammen vedligholdelses frit

Mester fremstiller del hele selv og følger opgaven fra A-Z
- så du er i trygge hænder hele vejen

Blikkenslager Jon Jørgensen

Tlf. 5325 4000
Østergade 18 - 5471 Søndersø

tagrender - skotrender - inddækninger i zink - kobber og skifer

www.blikkenslagerjon.dk

Da vi også tænker på miljøet
bruger vi kun naturmaterialer.

”Når det drypper på
præsten regner det på degnen
- men ikke når Jon Jørgensen

har været på egnen”
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- så du er i trygge hænder hele vejen

Blikkenslager Jon Jørgensen
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Scan
og se

vores film!

•  Kviste
•  Karnapper
•  Sålbænke
•  Tagrender
•  Inddækning  
 i zink

- altsammen i 
vedligeholdelsesfrit

Mester fremstiller det hele selv og følger opaven fra A-Z - 
så du er i trygge hænder hele vejen
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JBO ENTREPRENØR · Autoriseret kloakmester · ASSENSVEJ 14 · 5580 NR. ÅBY · Tlf.: +45 20 28 59 53
E-mail: jens@jboe.dk · Web: www.jboe.dk

”Med geografisk udgangspunkt 
på Vestfyn servicerer JBO Entre-
prenør en stor og bredt funderet 
kundekreds, der er sammensat af 
private og erhvervsdrivende fra 
hele Fyn og Trekantsområdet”, 
fortæller indehaver Jens Bang 
Olsen. ”Selv er jeg uddannet 
agrarøkonom og kloakmester. 
JBO Entreprenør er medlem af 
DME Kloakmester Garanti, der 
svarer til Byg Garanti ordnin-
gen. Vi tilbyder en bred palet 
af ydelser. Den omfatter kloak 
tv, jord og beton samt anlæg, 
nedbrydning og alle former for 
drænarbejde, som er firmaets 

speciale. I privatkundesammen-
hæng genererer, dræn, fugtbe-
kæmpelse og isolering i forbin-
delse med kældre mange opgaver, 
som i 2016 er omfattet af hånd-
værkerfradraget. På erhvervs-
siden har vi blandt andet løst en 
række specialopgaver for vind-
mølletestcentret LORC, som har 
til huse i Lindø Industripark. På 
det seneste har JBO Entreprenør 
medvirket ved færdiggørelsen af 
et større byggeprojekt omkring 
Skallebølle Slagtehus. Ende-
lig løser vi, både i privat- og er-
hvervssegmentet, en stor mæng-
de opgaver i forsikringsregi.”  

God kundekommunikation, 
gensidig respekt, præcis info
”Over hele linjen hedder vores 
gennemgående varemærker god 
kundekommunikation, gensidig 
respekt og præcis info om dead-
lines og priser fra start til slut”, 
fortsætter Jens Bang Olsen. 
”Sker der ændringer undervejs i 
et projektforløb, sørger vi for at 
informere kunden i god tid, så 
generne herved minimeres. JBO 
Entreprenør deltager løbende i 
diverse fagligt opkvalificerende 
kurser og videreuddannelsesfor-
løb. Eksempelvis har vi gennem-
gået et intensivt kursusforløb 

med fokus på fugtbekæmpelse, ar-
rangeret af Teknologisk Institut. 
Siden grundlæggelsen for otte år 
siden er firmaets kundekreds støt 
og roligt vokset via mund-til-øre-
metoden. Det er jeg både glad for 
og stolt over, da det jo må siges at 
være den bedste form for reklame, 
man overhovedet kan tænke sig. I 
2016 har vi ambitioner om, sidelø-
bende med serviceringen af vores 
store privatkundekreds, at byde 
ind på lidt større opgaver og en-
trepriser. Alle interesserede er vel-
komne til at tjekke hjemmesiden 
og kontakte os for mere detaljeret 
info”, slutter Jens bang Olsen.

JBO ENTREPRENØR
Det alsidige entreprenørfirma grundlagdes i 2008 og drives som enkeltmandsfirma med voksenlærling. 
I forbindelse med større projekter samarbejder firmaet med en kreds af dygtige kolleger i alle fag

Industrivej 3B, 5500 Middelfart 
www.trap.as, mail: info@trap.as
tlf: 6441 0530
fax: 6441 6961
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Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Tilbuddet gælder til 
30. juni 2016

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

Anke & Martin’s 
Forårsmenu

Forret på buffet:
 Ananasring med hønsesalat. Hertil flütes 

  eller 
Tunmousse med asparges, caviar, 

dilddressing og flütes  

Portionsanrettet forret: 35,-

Eksklusiv buffet med:
 Varme stege: Oksemørbrad, nøddestegt svinemørbrad, 

marinerede kyllingetrommesticks 
Salatbar: Icebergsalat, tomat, agurk, ærter, majs, 

salat-oste-tern, marinerede hvidløg, 
thousand island, dilddressing 

Kartofler: Flødekartofler

Salatbar udvidet med: 
Revet gulerod, rosiner, ananas, peanuts, 
peberfrugt, krydrede mini Grissini: 139,- 

eller            

Kokkens stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide,  
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Dessert:
Kagebuffet med 5 slags hele kager. 

Charlottekage, ostekage, chokoladekage, 
citronkage og lagkage  

eller 

Snickersis

119,-

89,-

25,-

35,-
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Kalvesteg stegt som vildt med hvide,  
brune og franske kartofler, vildtsauce, 

ribsgelé, asier og waldorfsalat

Dessert:
Kagebuffet med 5 slags hele kager. 

Charlottekage, ostekage, chokoladekage, 
citronkage og lagkage  

eller 

Snickersis

119,-

89,-

25,-

35,-

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  ankeogmartins@hotmail.com

www.ryslingeforsamlingshus.dk

Levering over hele Fyn - kr. 150,- 
(dog Ryslinge, Ringe, Gislev, Kværndrup) - kr. 50,-

Afhentning over hele Fyn - op til kr. 150,-

Tilbuddet gælder til 
30. juni 2016

R Y S L I N G E  F O R S A M L I N G S H U S
Anke & Martin’s

Anke & Martin’s 
Forårsmenu

Forret på buffet:
 Ananasring med hønsesalat. Hertil flütes 

  eller 
Tunmousse med asparges, caviar, 

dilddressing og flütes  

Portionsanrettet forret: 35,-
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 Varme stege: Oksemørbrad, nøddestegt svinemørbrad, 
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Til nu - og 
til fremtiden.

Cube 
Design.

Central møbler skaber 
fleksible og individuelle
løsninger, der fremmer 
kreativitet, velvære og 
øger effektiviteten.

Kontakt os allerede i dag...

Central møbler /office
Central Møbler Odense A/S . Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV . T +45 6617 5436 . www.centralmoebler.dk
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VELDREVEN VIRKSOMHED
SÆLGES PGA. ALDER!

OTTERUP NY FLYTTEFORRETNING
Søndergårdsvænget 11 · 5450 Otterup
Tlf. 64 82 22 00 · 40 82 22 00
ole@otterup.biz · www.onf.dk

BYENS HUS- OG HAVESERVICE

MED SALGET FØLGER:
En hal på 1250 etagekvm., 
grundplan 1000 kvm., opført i 1999. 
Her af 750 kvm. isoleret hal, 
incl. toilet og kontor, 7200 kvm. grund. 
Salgspris oplyses ved henvendelse  
til Ole Grønlund på mobil 40 82 22 00.

Vi udfører alt inden 
for traditionelt 
anlægsarbejde.
Vi har flere års erfaring, 
hvilket er med til at 
sikre at opgaven bliver 
udført i højeste kvalitet.
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Volkswagen Odense  ·  Rådgivning for det offentlige  ·  Middelfartvej 50  ·  5200 Odense V 

- Vi mener, vi har nogle fordele, 
når det offentlige skal købe biler, 
og de vigtigste er, at vi har rådgi-
vere, der udelukkende tager sig af 
at betjene det offentlige, og at vi 
kan tilbyde biler i alle størrelser 
og til alle formål, og at Volkswa-
gen, når det gælder TCO, altså 
samtlige udgifter på en bil bereg-
net pr. dag eller pr. kilometer, er 
meget konkurrencedygtig, siger 
salgsrådgiver for den offentlige 
sektor i Semler Retail, Jon Jen-
sen.
Han har kontor i Volkswagens er-

Tlf.: 2311 4431 eller 4322 3600  ·  Mail: joje@semlerretail.dk  ·  www.vw-odense.dk

VOLKSWAGEN: 
rådgiver dedikeret til det offentliges bilkøb

Når det offentlige skal købe biler for mere end halvanden million kroner, siger EU-lovgivningen,  
at et sådant indkøb skal i offentligt udbud. Det kan være store ordrer, så konkurrencen mellem bilmærkerne er stor.

hvervsafdeling på Middelfartvej 
i Odense, men dækker både Fyn 
og Jylland. Volkswagen kan der-
for altid tilbyde at tage ud og tale 
med de offentlige kunder på ste-
det, ligesom de kan få lov at prøve 
en eller flere biltyper.

Det bedste sortiment 
Når Jon Jensen går i dialog med 
det offentlige, kan han byde på et 
bredt sortiment.

- Vi har jo både Volkswagen, 
Volkswagen Erhversbiler og Sko-

da på paletten, og vi kan tilbyde 
alle størrelser lige fra en Volkswa-
gen up! eller Skoda Citigo, til gul 
plade biler, til ladbiler og op til 
den store pickup, Volkswagen 
Amarok, siger Jon Jensen.
- Hvis det er hjemmeplejen, er det 
naturligt nok de mindre biler, der 
er interessante. Vi kan også her 
byde på up! i el-udgave, e-up. Elbi-
ler har en stor fremtid, også inden 
for det offentlige. Det vil jo være 
naturligt, at det offentlige går i 
spidsen, når det gælder miljøven-
lige løsninger.
- Til administrationen er der 
flere muligheder i sortimentet, 
og til Vej- og Parkafdelingen er 
det de store biler, og vores købere 
behøver ikke nøjes med et stan-
dardprodukt. Vi tilpasser gerne 
bilerne efter behov og kan på alle 
vores erhvervsbiler tilbyde 4Mo-
tion/firhjulstræk. Desuden har vi 
et super godt samarbejde med op-
bygger, så vi kan tilpasse bil efter 
deres ønske. Endelig kan vi også 

tilbyde minibusser med plads til 
enten 9 eller 12 personer til insti-
tutioner.

Det handler om rådgivning 
- Mit arbejde handler meget 
om rådgivning, og jeg er helt 
dedikeret til at betjene den of-
fentlige sektor, der skal forvalte 
borgernes penge bedst muligt. 
Derfor skal de være sikre på, at 
de får det bedst egnede til den 
bedste pris.

- Selv om vi ikke er de billigste 
på stålprisen, er vi absolut kon-
kurrencedygtige, når det gælder 
Total Cost of Ownership (TCO), 
hvor alle udgifter, også en ser-
viceaftale og f.eks. brugtvogns-
værdi, regnes med. 
- Det er vigtigt at kende alle ud-
gifter, når der skal tages stilling 
til et tilbud, og jeg tager gerne ud 
og fortæller om, hvad vi står for 
og hvad vi kan tilbyde, siger Jon 
Jensen.
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Vores flag overlev-
ede Gorm & Helga

BANNER 
I PVC ELLER MESH F.EKS. 2 X 4 METER 

 Kun kr. 995,-  
NEM OG FLOT 
LØSNING TIL UDSTILLING

Kontakt Lone Storgaard på 

Tlf. 6472 3588 | Lone@tryksen.dk

Lindevænget 1 | 5620 Glamsbjerg | tryksen.dk

NYHEDER EKSTRA SYNLIGHED

Alle priser er excl. moms, levering og miljøbidrag kr. 55,-LOKALE LEVERANDØR AF: TRYKSAGER • REKLAMETING • PROFILTØJ • SKILTE • BILREKLAMER

Reklameflag til 8 meter. flagstang, 

225 x 170 cm 

 3 stk. kun kr. 1458,-  

RING FOR TILBUD PÅ ROLL-BANNERE

VEJRBESTANDIG MESH BANNER

BESTIL DINE TRYKSAGER HOS OS

OVERLEVEDE DINE FLAG
STORMENE GORM & HELGA?

Bestil nye hos os...

Mandal Alle 19 · 5500 Middelfart · Tlf.: 8832 5990 · kontakt@middelfart-erhverv.dk · www.middelfart-erhverv.dk

- satser også på  
produktionsvirksomheder

Med en flot 10. plads i 2015 er Middelfart kommune igen placeret 
i toppen af Dansk Industris årlige erhvervsklimaundersøgelse… 

Dermed giver det et godt ud-
gangspunkt til 2016, hvor Mid-
delfart Erhvervscenter i tæt 
samarbejde med kollegaerne i 
Trekantområdet fremadrettet er 
klar med et særligt fokus på pro-
duktionsvirksomheder. Trekant-
området er nemlig Danmarks 
Produktionscentrum og har 
flere industriarbejdspladser end 
København, Aarhus og Odense 
har tilsammen!

Middelfart Kommune og Mid-
delfart Erhvervscenter opgra-
derer erhvervsservicen over for 
kommunens virksomheder, og 
har derfor afsat ekstra ressour-
cer til at servicere områdets 
produktionsvirksomheder. I den 
forbindelse har Middelfart Er-
hvervscenter netop ansat Esben 
Aalund Rasmussen som ny er-
hvervskonsulent.
”Esben kommer til at spille en 
meget central rolle i servicerin-
gen af vore produktionsvirksom-
heder. Han skal udvikle tætte 
relationer til virksomhederne, 
og vil i samarbejde med de 6 an-
dre produktionskonsulenter i 
Trekantområdet, arbejde med 
at skabe yderligere vækst i vore 
virksomheder” – udtaler er-

”Trekantområdet har  
flere industriarbejds-

pladser end København, 
Aarhus og Odense  

tilsammen”

hvervschef, Niels Chr. Hammelev. 
Som nyansat erhvervskonsulent 
ser Esben Aalund Rasmussen 
frem til de kommende opgaver 
med produktionsvirksomheder-
ne. 
 ”Det er utroligt spændende 
at arbejde med virksomheders 
vækst og potentialer, og jeg glæ-
der mig rigtig meget til at komme 
i gang”, - udtaler Esben Aalund 

Rasmussen, der før har arbejdet 
med Supply Chain Management 
hos Alumeco A/S i Odense,
Hos Middelfart Erhvervscenter 
er der endvidere fokus på profes-
sionel sparring, netværk til loka-
le ledere, kompetent vejledning 
til iværksættere samt fokus på 
erhvervsudvikling. 
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- satser også på  
produktionsvirksomheder

- Vi går op i vores kvalitet og rå-
varer, - herunder også en fagligt 
dygtig tjener.
Den Gamle Kro skiller sig blandt 
andet lidt ud med deres flambe-
rede retter som peberbøffer med 
dagens garniture, samt at de er 
kendt for at gravad laks skærer 
tjeneren ud ved bordet, som er 
god gammel tradition.
På Den Gamle Kro, som er et 
godt dansk spisested med klas-
sisk køkken, gør de også meget i 
kolde anretninger. De er ret gode 
til smørrebrød og platter, som er 
en vigtig bestanddel i det danske 
køkken. 

Den gamle Kro · Overgade 23 · 5000 Odense C · Tlf. +45 66 12 14 33 · Fax +45 66 17 88 58
mail@dengamlekro.eu  ·  www.dengamlekro.eu 

Når man træder indenfor i en 
landets smukkeste restauranter, 
der har til huse i et gammelt bin-
dingsværkshus fra 1683, - så kan 
man kun komme i god stemning.
Den Gamle Kro i Overgade dri-

ves af Tina og Jens Møhring 
Madsen, der de seneste 8 år 
har forpagtet den velrenomme-
rede restaurant samt City Ho-
tel Odense. De to mødte i øvrigt 
hinanden på Hotel Hesselet i Ny-
borg, hvor Tina var køkkenchef 
og Jens restaurationschef, og det 
er som sådan de nu også arbej-
der på Den Gamle Kro. Kvalitet 
og faglighed er helt i top på alle 
områder, og det er kun faglært 
personale, der arbejder for og be-
tjener gæsterne.
Den Gamle Kro har 210 sidde-
pladser fordelt på tre etager, - 
herunder også et festlokale.
- Vi kan stort set klare alle 
slags arrangementer, siger 
Jens Møhring Madsen, - fester 
og selskaber på fra 5-50 perso-
ner og møder fra 5-30 personer. 

I forbindelse med festarrange-
ment på Den gamle Kro kan 
der tilbydes fordelagtige priser 
på overnatning på City Hotel 
Odense, beliggende ca. 100 m fra 
kroen.
- Vores køkken er baseret på 
klassisk dansk/fransk gastro-
nomi, fortsætter Jens Møhring 
Madsen. Vi gør meget i det 
dansk/franske, og når man for-
binder det franske med det klas-
sisk danske, så får man et godt 
produkt. Vi laver maden fra bun-
den, og det hele tilberedes med 
kun friske råvarer – gerne lokale 
hvis det er muligt, og vi går me-
get op i at bruge de omkringlig-
gende gode råvarer. Hver. 14. dag 
handler vi også fra Rongi – ver-
dens største fødevaremarked i 
Paris via Løgismose.

Den Gamle Kro i Odense 
byder indenfor til en 
madoplevelse med fag-
ligheden helt i top
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Email: post@uptime.dk  |  www.uptime.dk

facebook kampagner

LANDET
BLIK & VVS

Skovballevej 25, Tåsinge, Svendborg
Fax 62 54 14 36

Tlf. 62 54 14 32

LANDET BLIK & VVS APS
Skovballevej 25 · Tåsinge · 5700 Svendborg · Telefon: 62 54 14 32

www.landetblik-vvs.dk

METROAIR 6, 8 og 10 
varmepumper

METROAIR 14 og 20 
varmepumper

METROAIR kompakt 
styring til varmepumper

METROAIR styring 
til varmepumper

METROAIR luft til 
vand varmepumper 
er beregnet til at 
levere varme til 
husets vandbasere-
de varmesystem.

METROAIR luft til 
vand 14 og 20 kW 
varmepumper er 
beregnet til at levere 
varme til større 
huses vandbaserede 
varmesystem. 

METROAIR kompakt 
styring giver mulig-
hed for overvågning 
og indstilling af et 
varmesystem med 
én varmepumpe.

METROAIR styring er 
et avanceret styre-
modul, som sammen 
med varme-pum-
per og eksterne 
beholdere skaber et 
komplet og optimeret 
varmesystem.

ET EFFEKTIVT VARMESYSTEM 
- gavner både trivsel og pengepung

Ring og hør nærmere…

Fynsk firma har krydset grænser
JP Mobilservice fra Ejby 
har startet firmaet op i 
Bulgarien

Johnny Pedersen, der driver JP 
Mobilservice med base i Ejby, og 
som servicerer specielt entrepre-
nørbranchen, har krydset flere 
grænser og startet virksomhe-

JP Mobilservice · St. Landevej 77 · 5592 Ejby · Tlf. 22 43 19 50 · mail@jp-mobilservice.dk
mail@jp-mobilservice.dk · www.jp-mobilservice.dk

den op og er i gang i Burgas i 
Bulgarien.
- Jeg fik chancen, og det skal prø-
ves af, siger Johnny Pedersen, 
der allerede har sendt de første 
entreprenørmaskiner, herunder 
blandt andet en 24 ton gravema-
skine derned.
JP Mobilservice har eget værk-
sted og kører ellers ud og ser-
vicerer på stedet, hvis der er 
behov, hvor firmaet tilbyder to-
talløsninger inden for maskin-
reparation med speciale inden 
for reparation og montage af hy-

draulikslanger samt slanger til 
aircondition anlæg. 
- Jeg er begyndt at købe biler, 
der skal med derned, fortsæt-
ter Johnny Pedersen. Firmaet 
fortsætter her i Ejby, og i det 
første halve års tid vil jeg 
være begge steder. Det skal 
prøves over et halvt år 
om det kan hænge 
s a m m e n 
i Bul-
garien, 
og om 
j e g 

kan affinde mig med det. Men 
hvis det hele går som forventet, - 
så flytter jeg det hele derned efter 
godt et halvt år.

SPAR 
OP TIL

40%
- PÅ DINE DISTRIBUTIONER 
AF TRYKSAGER
Kontakt LITHO REPRO DISTRIBUTION 
for yderligere info på Tlf. 62222303
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- PÅ DINE DISTRIBUTIONER 
AF TRYKSAGER
Kontakt LITHO REPRO DISTRIBUTION 
for yderligere info på Tlf. 62222303

FYNS FLOTTESTE UDSTILLING 
med eksklusive pejse fra morsø!

Ryttermarken 31 A · 5700 Svendborg · Tlf. 63 22 00 30 · www.svendborgpejse.dk · post@svendborgpejse.dk

A F G I F T  M E D  M Å D E
- Jeg har flere gange hørt 
nogen sige, at JustLease 
er så billig, at man skulle 
tro, det var løgn. Men det 
er det ikke. Skat godken-
der hver enkelt kontrakt, 
og der vil typisk være op 
mod 75.000 kr. at spare 
ved at flexlease hos mig 
frem for at købe en mel-
lemstor bil som en Opel 
Insignia.
 
Sådan siger indehaver og ene-
ste ansat i det landsdækkende 
Svendborg-firma JustLease, 
Thomas Hebel, der etablerede 

Kastanie Allé · 5700 Svendborg · TLF. 21 79 30 79
Mail: thomas@justlease.dk - www.justlease.dk

firmaet i 2009 og siden 2010 har 
drevet det alene. Jeg har meget 
små administrationsudgifter, da 
det er arbejde, jeg udfører, når jeg 
holder fri fra mit dag-job, men jeg 
er aldrig længere væk fra mine 
kunder end en telefonopringning, 
siger Thomas Hebel, der har fået 
et udvidet samarbejde med et 
stort, dansk finansieringsselskab 
helt på plads. Derfor er han også 
klar til at lukke flere interessere-

de kunder ind i varmen. Og hvad 
er det så, JustLease kan tilbyde? 
Jo, det er flexleasing af biler, som 
han henter til landet fra især 
Tyskland. En sådan bil kan koste 
op mod en million kroner i Dan-
mark med en stor udstyrspakke. 
En typisk bil, som JustLease kan 
tilbyde, er tre år gammel og har 
kørt ca. 60.000 km. De største 
fordele frem for at købe er, at du 
ikke binder stor kapital i bilen, 

at værditabet nedskrives til en 
tredjedel, fordi det procentvise 
værditab sker af et mindre beløb, 
og forsikringen bliver også lavere, 
fordi du kun skal betale af bilens 
reelle værdi, siger Thomas Hebel.
Thomas Hebel peger også på, at 
der ikke er nogen skjulte gebyrer 
hos ham i modsætning til an-
dre  leasingfirmaer, og man kan 
komme med ham til Tyskland og 
prøve bilen eller bilerne, inden 
man beslutter sig. Er man inte-
resseret, har Thomas Hebel fået 
lavet en app til alle tre platforme, 
hvor man nemt og hurtigt kan se, 
om det er den bedste måde at få 
en god bil på. Se mere på hans 
hjemmeside.
- Og for rigtig mange private for 
ikke at tale om firmaer vil det 
være tilfældet. »Regnedrengene« 
har set det og vælger den løsning, 
og jeg er ikke i tvivl om, at stadig 
flere vil følge efter, siger Thomas 
Hebel.
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BYGGET TIL AT ARBEJDE.

opel.dk

NY VIVARO

Vi fejrer titlen som ”Årets varebil 2015”, og du kan derfor lige nu få motor/kabinevarmer med timer, pas-
sagerairbag samt gardinairbags med uden merpris, når du leaser en Vivaro. Prisen er kun 1.595 kr./md.* 
inkl. fri service og vedligeholdelse. Vi si’r velkommen, hvis du vil se nærmere på Vivaro. Tysk kvalitet  
– bygget til at arbejde!

*Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 Edition 115hk og dækker leasingydelse og service i 36 måneder og max. 15.000 km pr. år. Ekstraordinær leasing-     
 

godkendelse. Alle priser er ekskl. moms. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud eller specialkalkulationer. Den viste model kan være monteret 
2-udslip: 170-155 g/km. Energiklasse:    

1.595 KR./M
D.*     

BYGGET TIL AT ARBEJDE.

opel.dk

NY VIVARO

Vi fejrer titlen som ”Årets varebil 2015”, og du kan derfor lige nu få motor/kabinevarmer med timer, pas-
sagerairbag samt gardinairbags med uden merpris, når du leaser en Vivaro. Prisen er kun 1.595 kr./md.* 
inkl. fri service og vedligeholdelse. Vi si’r velkommen, hvis du vil se nærmere på Vivaro. Tysk kvalitet  
– bygget til at arbejde!

*Tilbuddet gælder for Vivaro L1H1 Edition 115hk og dækker leasingydelse og service i 36 måneder og max. 15.000 km pr. år. Ekstraordinær leasing-     
 

godkendelse. Alle priser er ekskl. moms. Tilbuddet kan ikke kombineres med andre tilbud eller specialkalkulationer. Den viste model kan være monteret 
2-udslip: 170-155 g/km. Energiklasse:    

1.595 KR./M
D.*     

Flere modeller 

hjemme til hurtig 

levering – kontakt 

Jesper på mobil 

2999 0381 for et 

godt tilbud …
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Konica Minolta C280
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Specifikationer:
• 28 sider fuldfarve kopier
• 80 scan til net & mail
• A3
• A4
Er vist med ekstra papir kassette

guldfeldt.comHans Egedes Vej 8 · 5210 Odense NV · Tlf.: 7020 6095

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

A/SGULDFELDT

KoniCA MinoltA/ 
DEvElop C280 

6 års nygaranti

17.416,-
VanVittig pris

nu

vi har købt hele Konica Minolta 
lager af brugte maskiner

Kun 32 StK.

lAgErSAlg. DAnMArK billigStE MASKinE

Danmarks største lagersalg
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Energimærkning

Tilstandsrapport

El-tjek

Køberrådgivning

Nybygning

Om- og tilbygning

Din lokale arkitekt og rådgiver....

Renovering

Drift og vedligehold

Møllergade 675700 Svendborg
post@arnebirk.dk Tlf:  6221 6171

www.arnebirk.dk

LITTAU’S EFTF. • 62 21 49 44

Blikkenslageri
Ventilation

v/Jens Chr. Bøgh • Tvedvej 160
               5700 Svendborg

Tag og facadebeklædning • Pladearbejde

Opel og Hyundai i 
Faaborg får nye ejere 
Faaborg Bilcenter er solgt 
pr. 1. februar 2016 til An-
ders Ørgaard Engelbreth 
og V Holm Jensen A/S.

Anders Ørgaard Engelbreth ind-
træder samme dag som direk-
tør og vil fremadrettet varetage 
den daglige ledelse samt indgå i 
salgsafdelingen med salg af per-
son- og varebiler. Forretningen 
fortsætter med samme navn og 
medarbejdere. ”Det er vigtigt for 

Faaborg Bil-Center | Telemarken 2 | 5600 Faaborg | Tlf. 62 61 90 60 | salg@opel-faaborg.dk | www.faaborg-bilcenter.dk

os, at Faaborg Bilcenter fortsæt-
ter i samme ånd som tidligere. Vi 
skal ikke være Danmarks stør-
ste, men i stedet skal vi fortsætte 
med at være Danmarks bedste 
lokale bilforretning” siger  An-
ders Ø. Engelbreth.    

Fasthold arbejdspladserne 
i lokalsamfundet
En af Faaborgs større arbejds-
pladser er således nu sikret. 
Efter den tragiske cykel ulykke 
i Sverige, som tilbage i juni må-

ned kostede den tidligere indeha-
ver, bilforhandler Henrik Feveile 
Nielsen livet, er forretningen nu 
sikret gennem salget til de nye 
ejere.
Jeg tror så meget på det, at jeg 
har været villig til at risikere 
alt for at drive arbejdspladserne 
i Faaborg Bilcenter videre, men 
det kan kun realiseres, hvis vi 
har lokalbefolkningens fortsatte 
opbakning i forretningen.
Trods sine kun 29 år har An-
ders Ø. Engelbreth mange års 
erfaring fra bilbranchen fra både 
forhandler- og importørleddet, 
og kommer senest fra en stilling 
som filialchef i Danmarks stør-
ste Hyundai forhandler i Køben-
havn.. Jeg er altid kommet meget 
i Faaborg og nyder området, der 
glæder sig til at få sin daglige 
gang i Faaborg !

Fokus på fastholdelse  
og udvikling
Overtagelsen af Faaborg Bilcen-
ter er en fortælling om to ildsjæ-
le, der tror på lokalbefolkningen 
og området og tør investere pen-
ge og ikke mindst hårdt arbejde 
i fortsat at kunne tilbyde kun-
derne førsteklasses værksteds-
ydelser og en salgsafdeling med 
de nyeste bilmodeller.
”Grundstenen i vores forretning 
bliver at fastholde alle de dygtige 
medarbejdere som er beskæfti-
get i Faaborg Bilcenter samtidig 
med at vi gerne skal formå at 
fastholde de mange trofaste og 
loyale kunder som forretningen i 
årene har serviceret. 

En god storebror
Foruden Anders Ørgaard Engel-
breth står også Niels Holm Jen-
sen, indehaver af V Holm Jensen 
A/S i Odense, bag det nye selskab 
som overtager Faaborg Bilcen-
ter.Niels Holm Jensen tager ikke 
del i den daglige ledelse af Fa-
aborg Bilcenter, men vil fungere 
som sparringspartner.
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Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!

Det erfarne værksted, 
som løser alle former for 
service og reparationsop-
gaver, har siden maj 2013 
delt adresse og samarbej-
det tæt med VI2biler, der 
altid har omkring 50 gode 
bil tilbud på lager.     

• Service og reparation
• Dæk/batterier/udstødning
• Rudeskift

Service og reparation af alle 
bilmærker -også inden for garanti 
perioden.

• Forsikringsskader
• Firmabiler (Flåderabat)
• Lånebil tilbydes

• Service og reparation
• Dæk/batterier/udstødning
• Rudeskift

Service og reparation af alle 
bilmærker -også inden for garanti 
perioden.

• Forsikringsskader
• Firmabiler (Flåderabat)
• Lånebil tilbydes

• Service og reparation
• Dæk/batterier/udstødning
• Rudeskift

Service og reparation af alle 
bilmærker -også inden for garanti 
perioden.

• Forsikringsskader
• Firmabiler (Flåderabat)
• Lånebil tilbydes - bare bedre bilværksted

Jespers 
Autoværksted

Lollandsvej 11B 
5500 Middelfart
Tlf. 6441 0018

”Jespers Autoværksted arbejder 
allround med alt inden for repa-
ration og service på person- og 
varebiler op til 3500 kg.”, for-
tæller indehaver Jesper Filatov. 
”Værkstedet beskæftiger tre 
dygtige, fleksible og servicemin-
dede mekanikere, som udover at 
arbejde allround i faget har stor 
erfaring indenfor VW og Audi. 

Siden 2012 har vi været medlem 
af Hella Service partner-kæden, 
og herigennem råder værkstedet 
over de nyeste, mest moderne 
testere til alle bilmærker og 
modeller. Endelig samarbejder 
Hella Service partner-kæden 
med Autobranchens udviklings-
center, i hvis regi jeg og mine 

medarbejdere jævnligt deltager 
i diverse teknisk, fagligt og pro-
duktmæssigt opkvalificerende 
kurser.”

Håndværk og  
service i topklasse
”På servicesiden samarbejder 
vi tæt med VI2biler, som deler 
adresse med os og fører en bred 
vifte af person- og varebiler af 
alle mærker og i alle prisklas-
ser”, fortsætter Jesper Filatov. 
”I kraft af vores nært beslæg-
tede forretningsfokus supplerer 
Jespers Autoværksted og VI2bi-
ler hinanden supergodt. Over 
hele linjen arbejder vi målrettet 
på at levere hånd-

værk og service i topklasse. 
Blandt andet kan vi tilbyde at 
hente og bringe kundens bil til 
og fra værkstedet, når der er 
behov for det, og stille en lånebil 
til rådighed. På erhvervsfronten 
opererer vi med en række pris-
mæssigt attraktive flådeaftaler 
omkring service og reparation. 
I den travle hverdag lægger vi 
vægt på at overholde aftalte 
betingelser og leveringstider. I 
kraft af vores mangeårige erfa-
ring i den konjunkturfølsomme 
bilbranche er vi blevet rigtigt 
gode til at udvikle os og finde nye 
veje, og 2016 er ingen undtagel-
se”, slutter Jesper Filatov.

JESPERS AUTOVÆRKSTED Vi2biler
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Administrationens kontor- og telefontider:  
Mandag-onsdag kl. 10.00-12.00 · Torsdag kl. 10.00-12.00 samt kl. 16.00-17.00 · Fredag lukket

Boligselskabet Langeland  ·  Engdraget 9  ·  5900 Rudkøbing  ·  Telefon: 62 51 35 95
E-mail: info@boligselskabetlangeland.dk  ·  www.boligselskabetlangeland.dk

Velkommen til 
Boligselskabet Langeland
• Boligselskabet Langeland administrerer udlejning    
 af boliger i Langeland kommune.

• Dette omfatter også ældreboliger  
 og plejehjem.

• Langeland har mange ting at byde på  
 - gode badestrande, skovområder og  
 en utrolig smuk natur. 

• Langeland har et velfungerende   
 pænt serviceniveau til borgerne 
 på øen.

Ombygning Sommerlyst etape 2, 2015

SCAN OG 
SE VIDEO

Med den ny salgschef vil Moni Wor-
ldwide satse mere på at øge salget 
til de store markeder i Nord- og 
Sydamerika samt Afrika, og Tho-
mas Mortensen ser lyst på frem-
tiden for det firma, han selv og 
hustuen Jette Nielsen etablerede 
for få år siden. 

Fynsk International virksomhed
Moni Worldwide ApS har 
sit udgangspunkt i Middel-
fart, men har hele verden 
som sit arbejdsområde, så 
der er virkelig tale om en 
international virksomhed 
med rod på Fyn.

Moni Worldwide ApS - Fynsvej 49 - 5500 Middelfart – Tlf.:  7026 7565 eller 4016 7565 – Mail:  tm@moniworldwide.dk 

Firmaet er ekspert inden for han-
del med landbrugsreservedele til 
traktorer, mejetærskere, sukker-
rørsmejetærskere, dele til foraksler 
og gearkasser m.m. Et meget stort 
område med store perspektiver.

Originale reservedele
Moni Worldwide forhandler kun 
originale reservedele fra blandt an-
det Case og New Holland.
Firmaet, der ledes af Thomas Mor-
tensen, køber direkte fra fabrikan-
ten og bringer varerne til et stort 
depot i Tyskland, hvorfra det går 
videre ud til større grossister over 
hele verden. 
Moni Worldwide håndterer årligt 
70.000 varenumre.
Forhandling af reservedele er 
hovedkonceptet, men derudover 
sælger firmaet også traktorer og 
mejetærskere til især Østeuropa og 

Afrika samt sukkerrørsmejetær-
skere til Mellemøsten.

Konsulenter og  
samarbejdspartnere er vigtig
For at kunne operere over hele ver-
den er det de fleste steder nødven-
digt at have samarbejdspartnere og 
konsulenter i de enkelte lande, der 
kan sproget og kender forretnings-
gangen. 
Moni Worldwide har i år ansat en 
salgschef, der primært skal operere 
med kunder i Canada, USA, Syd-
amerika og Afrika.
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Derfor skal du vælge  
en FDR-revisor
Foreningen Danske Re-
visorer (FDR) har eksi-
steret i over 40 år med 
base på Fyn. Foreningen 
rummer alle typer af 
revisorer.

FDR er en brancheorganisation, 
der gør det nemt for revisor at dri-
ve virksomhed. Ud over mulighe-
den for at bruge foreningens logo 
som kvalitetsstempel har for-
eningen unikke medlemstilbud. 
Her kan nævnes foreningsbetalt 
professionel rådgivning inden for 
skat og moms samt regnskab, 
revision og erklæringer. FDR 

Foreningen Danske Revisorer  ·  Munkehatten 32  ·  5220 Odense SØ  ·  Tlf.: 65 93 25 00 
Hjemmeside: www.fdr.dk  ·  E-mail: fdr@fdr.dk

FORENINGEN DANSKE REVISORER

stiller FDRaudit, som er forenin-
gens kvalitetssikringssystem, 
til rådighed ganske gratis. Med-
lemmerne får ligeledes tilsendt 
Danske Revisorer med fagligt 
og aktuelt læsestof 4 gange om 
året, og det ugentlige nyheds-
stof lander direkte i mailboksen.  
Hele efteråret er der altid pro-
gramsat et spændende kursus-
program til fordelagtige med-
lemspriser, hvor alle fagområder 
afdækkes, så revisor kan være 
sikker på altid at være opdate-
ret med nyeste faglige viden og 
samtidig opfylde efteruddannel-
seskravene.

Hvis du vælger en FDR-revisor, 
får du en revisor, der er kompe-

tent, velinformeret og har over-
skud til at opfylde dine behov 
som kunde. Dette får du, fordi 
FDR letter den travle hverdag for 
foreningens medlemmer i form af 
de unikke medlemstilbud, der er 
samlet på ét sted. Fortjenesten 
bliver, at du som revisors kunde i 
højere grad kan sættes i centrum.  
FDR udarbejder også nyhedsavi-
sen Nyt fra din revisor med ak-
tuel og værdifuld viden for den 

selvstændige erhvervsdrivende. 
Denne nyhedsavis kan du få til-
sendt af din FDR-revisor. 

Kerneværdierne for FDR er at 
være ærlig, troværdig, service-
orienteret og tæt på den min-
dre revisionsvirksomhed. Det er 
særdeles vigtigt med god og hur-
tig service i topklasse samt en 
skare af professionelle og velud-
dannede revisorer, hvilket i sid-
ste ende kommer dig som kunde 
til gode.

Find din lokale FDR-revisor via 
FDR’s hjemmeside, www.fdr.dk. 
På forsiden finder du et link til 
Find din revisor.

ÅBNINGSTIDER

Man-tors: ........kl. 08.00 - 17.00
Fre: ......................kl. 08.00 - 15.00
Lør: .............................................lukket
Søn: ...........................................lukket

VI SYNER:
•  Syn af bil/varebil op til  

 3500 kg totalvægt

•  Trailer

•  Campingvogn

•  Motorcykel

•  Toldsyn

•  Periodesyn af M2 busser  
 op til totalvægt  
 på 3500kg

MOTORKONTOR
KOMMER SNART
Hos os kan du få foretaget:

•  Omregistrering

•  Udlevering af 
 nummerplader

•  Afmelding af  
 nummerplader

BILSYN SVENDBORG
GOTLANDSVEJ 9 · 5700 SVENDBORG

Telefon: 40 50 96 67
WWW.BILSYNSVENDBORG.DK
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Vi byder på GRATIS kaffe, lidt mundgodt og PROFESSIONEL RÅDGIVNING 

Arne Frank 

Jens Mick 

Det får du gratis: 
Faglig proff. rådgivning 

2 års reklamationsret 

Levering til aftalt tid 

Besøg af vores gardinbus 

Opmåling hos dig 

Højt serviceniveau 

Over 80 års erfaring 

Vores fulde opmærksomhed 

Hurtig responstid 

Et smil med på vejen. 

 

 

  

Det skal du betale for: 
Træ- og akustikgulve 

Vinyler og linoleum 

Gardiner og persienner 

Rullegardiner og markiser 

Gulvtæpper og tæppefliser 

Klinker, fliser og lydbilleder 

(det er ikke udtømmende, men  

eksempler på vores store 

produktsortiment) 

 

  Vi er altid parate  
med en god pris  

til dig Kom og oplev vores 
specialudstilling for 
Window Fashions 

Jord og Betonarbejde
Udover kloakarbejde og belæg-
ningsarbejde så udfører Sønder-
sø-firmaet også opgaver indenfor 
jord og beton. --Ja, vi laver en del 
jord og beton arbejde i forbindelse 
med kunder som skal have opført 
en tilbygning eller et nyt hus.  
-Lige nu er vi i gang med og støbe 
beton fundament, til en ny heste-
stald og ny ridehal i Morud. I det 
hele taget er vores opgaveløsning 
mangeartet, så jeg kan kun an-
befale at man kontakter os og 
høre nærmere, opfordrer Søren 
Kildegaard.

Kildegaard · Autoriseret kloakmester & entreprenør APS · Gulbjergvej 17 · 5400 Bogense · Tlf. 70260023 · Mobil. 20493081
 Web: www.kilde-gaard.com · Email: sk@kilde-gaard.com

Såvel private, som virk-
somheder nyder godt af  
alsidigheden hos Sønder-
sø-firmaet, Kildegaard, 
der løser alle opgaver 
inden for byggeri og an-
lægsarbejder.

Uanset om du er privat husejer 
eller indehaver af en virksom-
hed,  så står Søndersø-firmaet, 
Kildegaard- autoriseret kloak-
mester & entreprenør APS, altid 

klar med relevante og prisven-
lige løsninger, når det drejer sig 
om byggeri og anlægsarbejder.
En stor del af firmaets opgaver er 
koncentreret omkring problemer 
med kloakker, hvor der blandt 
andet er mulighed for spuling, 
slamsugning og tv-inspektion.
-Vi har mange henvendelser fra 
kunder, som har problemer med 
stoppet afløb. Nogen gange er 
det en kloakrensning der bliver 
udført, andre gange er det nød-
vendigt at udføre en tv-besigti-
gelse.
Hvis det viser sig, der er skade på 
kloakken pga. rotter, der træn-
ger ud af rørene, indtrængen af 
rødder eller lignende, laver vi 
en reparation, som kan være en 
opgravning, eller i nogle tilfælde 
kan skaden laves uden at grave 
op med fx. Punktrenoveringer, 
siger Søren Kildegaard.

Smukt og holdbart  
belægningsarbejde
Men flere og flere kunder vælger 
nu også Kildegaard, når det dre-
jer sig om belægningsarbejde.
-Ja, vi udfører alle former for be-
lægningsarbejder. Fra havegan-
ge og terrasser til pladser og ind-
kørsler, fortæller kloakmester 
Søren Kildegaard og fortsætter: 
--Vi har bred erfaring inden for 
området og løser opgaverne ef-
fektivt og til tiden. Vi sørger altid 
for, at resultatet er udført helt 
som aftalt. 

Aut. Kloakmester  
& Entreprenør
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HOTEL BUSINESS CLASS CELEBRATIONS EVENTS
GL. FÆRGEVEJ 30 · SNOGHØJ · 7000 FREDERICIA

TRINITY.DK

TRINIT Y
BUSINESS CL ASS
Upgrade your next conference
Når du bliver opgraderet, får du en bedre oplevelse – uden at betale ekstra.
Mere plads. Mere service. Mere gourmet. Mere komfort. Derfor er vi kåret
som et af Danmarks bedste konferencehoteller – 9. år i træk.

VIL DU GERNE OPGRADERES TIL TRINITY?

TAILOR-MADE
FOR YOU

Få præcis de rammer og 
faciliteter, du har brug for
til jeres næste konference

eller møde.

MORE
SPACE

Bliv inspireret af den 
fantastiske natur.

GREAT
SERVICE

Fleksibel
Personlig
Smilende

Trinity_DANSK_HR_A4_2016.indd   1 27/01/16   13:09
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Ring for Danmarks skarpeste pris

guldfeldt.comHans Egedes Vej 8 · 5210 Odense NV · Tlf.: 7020 6095

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

A/S

KONTAKT OS FOR ET TILBUD MED 
DEN RIGTIGE PRIS - FØRSTE GANG!

Print fra hvor som helst, når som helst ...
Mobile Printing giver større fleksibilitet og produk-

tivitet og mere tid til dine kerneaktiviteter. Det 
er ideelt for kontoransatte og medarbejdere 
med stor rejseaktivitet, som regelmæssigt 
arbejder ude eller arbejder hjemmefra på 

deltid.

Developer tilbyder en bred vifte af mobil-printfunktioner. 
Du vil få større kapacitet til at være innovativ, finde nye  
arbejdsmetoder og hurtigere udnytte nye mulighed-
er. Smartphones, tablets eller enhver mobilenhed kan 
forbindes til en netværksprinter, hvor som helst og når 
som helst.

Nyt LCD display  
som iPhone og iPad
• Perfekt print kvalitet
• 80-160 scan pr. minut
• Kopi, print og scan
• 25 farve og s/h pr. minut
• Print fra USB-nøgle
• 250 GB. Harddisk
•  2x500 papir kassetter +100 bypass

Tilbehør:
•   Kasette bank 2x500 ark el. 1x2.500 ark
•  Intern sortering
•  Brochurer efterbehandler
•  Venescanner 
•  Scan software til OCR, Word, Excel
• Fax

Develop +258

DEVELOP 
+258 

6 ÅRS NYGARANTI

  PRØV 
OS!


