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Skrot dit olie- eller gasfyr
Skift til en varmepumpe som kan erstatte dit nuværende fyr.
Staten yder energitilskud til en udskiftning. er kan spares mange tusinde kroner.

Ring eller skriv for tilbud til nettop din bolig.

Klima-Montage ApS har 10 års erfaring med varmepumper. 
•  Vi monterer luft-til-luft og luft-til-vand varmepumper, køl, komfort køl og frost.
•  Vi forhandler flere af de de store kendte kvalitets mærker.
•  Vi servicerer og reparerer. Altid fornuftige priser og service i top.

Klima-Montage ApS
Hovedvejen 226
5580 Nr. Aaby
E-mail: info@klima-montage.dk

Telefon 2751 8922

KLIMA-MONTAGE.DK

Skrot dit olie- eller gasfyr
Skift til en varmepumpe som kan erstatte dit nuværende fyr.
DDeerr  kkaann  ssppaarreess  mmaannggee  ttuussiinnddee  kkrroonneerr  vveedd  uuddsskkiiffttnniinngg  aaff  oolliiee,,  ggaass  eelllleerr  bbrræænnddeeffyyrr..
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Middelfart:  
Tlf. 64 41 40 44 
Værkstedsvej 4,  
5500 Middelfartmekanikerenmiddelfart.dk

Aarup:  
Tlf. 64 43 10 05 
Holmelund 32, 
5560 Aarup

DIN LOKALE MEKANIKER I  
MIDDELFART OG AARUP 

God service og fremragende priser

Vi tilbyder nu også biludlejning

Find os på 
facebook

Vi tilbyder:
Rensning af tagrender  
op til 12 meters højde
Belægnings arbejde

Arbejde med minigraver
Alt i tømrer arbejde

Vi glæder os til at høre fra jer.
Jørgen Knudsen

61 50 35 09  ·  jok-dk@hotmail.com

13Melfar PostenMandag 6. april 2020

STATIONSVEJ 36 . 5500MIDDELFART . TLF. 64 41 10 66 . info@bennike-el.dk . www.bennike-el.dk
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SIGNATURE edition
– signeret og samlet af Holger Strøm

Holger Strøm og Halo Design har indgået et samarbejde, og
vi hos Halo er stolte over at byde IQlight velkommen som brand.

I forbindelse med vores 25 års jubilæum 2019 bad vi Holger om
at samle tre forskellige variationer af IQlight og signere dem.

Disse special editions kan købes i et begrænset antal.

Sæt pris på din by

D. Knudsen Byg Aps

Tilbyder:

• Rensning af tagrender op til 12 meters højde.

• Belægnings arbejde

• Arbejde med minigraver

• Alt i tømrer arbejde

Vi glæder os til at høre fra jer.

Kontakt

Jørgen Knudsen

61 50 35 09
jok-dk@hotmail.com

D. Knudsen Byg Aps 
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www.vans.mercedes-benz.dk og facebook.com/Mercedes.Varebiler

Ny Mercedes-Benz Citan
Den nye Citan kassevogn har mange talenter. Bag det kompakte ydre skjuler sig et rummeligt lastrum og en komfortabel kabine - en perfekt kombination 
af stor nyttelast og dynamiske køreegenskaber, hvor den ergonomisk udformede førerplads og de mange muligheder for at tilpasse Citan til dine 
transportopgaver letter dit daglige arbejde.

Mercedes-Benz Citan 108 CDI Lang (A2) Ksv. Forbrug ved blandet kørsel fra 19,2 km/l*, CO2-emission fra 137 g/km. Grøn ejerafgift 2.000 kr. pr. halvår. Priser pr. 15. september 2021 ved registrering til 
og med 31. december 2021. Månedlig ydelse fra 1.395 kr./md. over 48 måneder, totalt km-forbrug i aftaleperioden 60.000 km og en engangsydelse på 25.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og 
panthaverdeklaration 1.720 kr. Alle priser er inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditvurdering via Mercedes-Benz Finans A/S. Der tages forbehold for ændringer i priser og standardudstyr 
samt slåfejl. Brændstofforbrug og energimærkning kan ændre sig afhængigt af tilvalgt ekstraudstyr. Evt. ændringer vil fremgå i vores konfigurator. Grøn ejerafgift kan ændres ved tilvalg af ekstraudstyr - 
kontakt os på tlf. 70 202 203 med evt. spørgsmål. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. *WLTP-måling.

ServiceLeasing (Erhverv)
Mercedes Citan 108 CDi PRO Lang
Førstegangsydelse 25.000 kr.
48 mdr. / 60.000 km

Vejl. pris fra

 1.395 kr./md.

Krumtappen 20, 5260 Odense
pchristensen.dk - 70 202 203

Danmarkspremiere: Tag en prøvetur hos P. Christensen i Odense.

Standardustyr som:
• MBUX Multimediesystem med DAB
• Mercedes me
• Bakkamera og P-sensor (bag)
• LTE kommunikationsmodul til digitale tjenester

• Anhængerlast 1.500 kg
• Multifunktionsrat
• Fartpilot
• Og meget meget mere!
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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 kvalitets-
håndværk til tiden – med sans for detaljerne!

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

Vi er medlem af Dansk Byggeri og 
holder os herigennem orienteret om 
nye love og regler, samt den seneste 
udvikling inden for byggebranchen.



ERHVERV FYN · NR. 1 2022    5

I mere end 50 år har GJ Coating 
i Ejby specialiseret sig inden for 
overfladebehandling af små og 
mellemstore emner til indu-
strien. Og der er hele tiden ble-
vet udviklet på produktionen 
i virksomheden, hvor kvalitet 
og kvalitetsbevidsthed er nogle 
konkrete og håndgribelige nøg-
leord.
Det gælder også i forbindelse 
med miljøhensyn, hvor virk-
somheden arbejder særdeles se-
riøst. I den forbindelse blev der 
i oktober 2021 taget et nyopført 
forbrændingsanlæg til 2,7 milli-
oner kroner i brug.
- Først og fremmest var det ikke 
noget, der var blevet os pålagt, 
men en beslutning vi havde ta-
get i bestyrelsen. Og nu får vi 
rigtig mange henvendelser fra 
vores kunder, som udtrykker 
deres glæde for vores initiativ, 
fortæller direktør Gert Jensen.
Forbrændingsanlægget betyder, 
at der ikke ledes opløsnings-
midler ud i omgivelserne, da de 
bliver brændt ved en temperatur 
på 752 grader.

Tysk samarbejde for  
at sikre kvalitet
En så stor investering som med 
forbrændingsanlægget indi-
kerer, at der er gang i hjulene i 
GJ Coating. Og det er da også et 
utal af emner, der i løbet af et 
år går gennem virksomheden. 
Kunderne er både store og små 
og befinder sig eksempelvis in-
den for legetøjs-, medicinal- og 
smykkeindustrien. 
- Det handler om kvalitet, og at 
vi hele tiden udvikler os inden 
for produktionen og samarbej-
der med vores kunder og leve-
randører, understreger Gert 
Jensen.
Han fortæller videre, at virk-
somheden gør brug af en tysk 
leverandør af lak – netop for at 
der i produktionen kan leveres 
det optimale resultat med hen-
syn til kvalitet. 
- I Danmark har vi ikke det, der 
hedder en lakingeniør, så derfor 
har vi et rigtig godt og tæt sam-
arbejde med vores tyske leve-
randør. Han har i øvrigt sagt, at 
hvis de ikke havde os, så måtte 

de nok lukke, siger Gert Jensen 
med et lille tilfreds smil.

Datter tager over
Gert Jensen er i dag 76 år, derfor 
arbejdes der hen imod et gene-
rationsskifte i GJ Coating. Og 
lige nu er det sådan, at hans dat-
ter, Britt Hjorth Hansen, ejer 45 
procent af virksomheden.
- Det sådan set lagt på bordet, 
men det er så et spørgsmål om, 
hvornår min far ønsker at stop-
pe, siger Britt Hjorth Hansen, 
som er 48 år.
Det bliver i hvert fald ikke en 
novice, Gert Jensen overlader 
posten til.
- Jeg har arbejdet her de sidste 17 
år. De første år var jeg med i pro-
duktionen og kørte med de for-
skellige maskiner. Det var slet 
ikke meningen, jeg skulle tage 
over, men hen ad vejen kom jeg 
mere og mere ind i den admini-
strative del og fik kontakt med 
kunderne, så nu er det sådan 
set helt naturligt, fortæller Britt 
Hjorth Hansen, som trives godt 
med virksomheden.

- Jeg glæder mig hver dag, jeg 
møder ind, og så tror jeg da i øv-
rig ikke, at min far helt vil kunne 
holde sig væk. Det har jeg det 
fint med, for jeg ved, han stadig 
kan lære mig meget, pointerer 
Britt Hjorth Hansen. 

Grøn virksomhed på vej 
mod generationsskifte
GJ Coating i Ejby er blevet endnu grønnere, efter virksomheden har investeret i et forbrændingsanlæg 
til 2,7 millioner kroner. Samtidig arbejdes der hen mod et endeligt generationsskifte i virksomheden.

Æblegyden 18 · 5592 Ejby · Tlf.: 64 46 15 15
www.gjcoating.dk · Mail: ej@gjcoating.dk – bhh@gjcoating.dk

Til forbrændings-
anlægget hører 
der en 18 meter 
høj skorsten,
som ses  
langvejs fra.
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Kreative 
løsninger af 
emballage i 
pap og kar-
ton
Papsnedkeren er en stærk 
partner, der har fokus på 
nytænkende og præsen-
tabel emballage.

Papsnedkeren har mange års er-
faring og ekspertise i udvikling og 
produktion af alle typer emballage. 
Hvis dit firma står med en embal-
lageopgave som f.eks. et udstil-
lingsdisplay til at præsentere flere 
produkter, så det kommer frem i 
første række i butikkerne, eller en 
salgsemballage til det enkelte pro-

Papsnedkeren v/ Michael Petersen, Holstedvej 64, 5200 Odense, Tlf.: 28 91 64 66, 
mp@papsnedkeren.dk / www.papsnedkeren.dk 

dukt, så kan Papsnedkeren tilbyde 
kreativ og professionel assistance 
til konkurrencedygtige prisen.
- I dag er der rigtig meget fokus 
på miljøet, og det mærker jeg ved 
at flere og flere efterspørger gen-
brugspap, siger Michael Petersen, 
der er ejer af Papsnedkeren, til det 
kan jeg sige, stort set alle danske 
producent er FSC genkendte, så 
alt pap er i dag genanvendeligt, 
uanset om det er hvidt eller brunt 
pap!!!. 
Papsnedkeren tager både små og 
store opgaver yderst seriøs, og stil-
ler store krav til kvalitet, leverings-

sikkerhed og stærke samarbejds-
partnere.
Søger du hjælp til din emballage-
opgave, så besøg Papsnedkeren på 
www.papsnedkeren.dk og se det 

brede udvalg af diverse løsninger, 
man kan altid sende en uforpligten-
de forespørgsel, så vender vi sam-
men dine ideer og finder den mest 
optimale emballageløsning. 

Det er et velkvalificeret auto-
værksted, der kan faget og mere 
til, når der skal serviceres eller 
laves reparationer på biler. De 
kan klare alle bilmærker, men 
har også gennem 15 års erfaring 
opbygget en stor ekspertise i 
Peugeot, Citroen og Renault. 
Så står man og har behov for et 
værkstedsbesøg - så kan man 
roligt lægge vejen indenfor hos 

Mekanikeren i enten Middelfart 
eller deres nye afdeling i Aarup.

Mekanikeren er Hella Service 
Partner, som betyder, at de 
servicerer og reparerer alle bil-
mærker efter bilfabrikantens 
forskrifter, og at de benytter 
reservedele af samme kvalitet, 
som bilen er leveret med fra fa-
brikken. Du er altid sikret 3 års 
garanti på alle nye reservedele, 
og får du din bil serviceret i ga-
rantiperioden, er du sikker på at 
beholde din fabriksgaranti.

- Vi forsøger at køre efter god 
gammeldags service, siger Jakob 
Stentebjerg, der startede op med 

eget værksted i 2010. Vi er me-
get troværdige og loyale overfor 
vores kunder, og vi gør det så 
godt og billigt som muligt.

- Jeg har hele tiden haft en drøm 
om at starte mit eget op, og da 
det blev en mulighed, så slog jeg 
til. Her på værkstedet i Middel-
fart er der nu fem beskæftigede, 
og på afdelingen i Aarup, som 
blev åbnet sidst i 2021, er der to 
beskæftigede. Vores værksteder 
er bygget op med alt relevant 
testudstyr, så vi kan klare alle 

opgaver. Vi siger ikke nej til op-
gaver, og selv de mest komplice-
rede opgaver løser vi også.

Biludlejning
Det seneste nye aktiv er, at Me-
kanikeren nu også har startet 
biludlejning – minibiler til 2.500 
kr. om måneden, og hvor kun-
den kun sørger for brændstof-
fet, og Mekanikeren sørger for 
resten. Der er allerede kommet 
godt gang i denne nye niche, 
hvor de første syv biler allerede 
er ude at køre. 

Autoværkstedet, der 
sikrer en velkørende bil
Mekanikeren i Middelfart har for nyligt 
udvidet med en afdeling i Aarup og 
startet biludlejning i Middelfart.

Mekanikeren Middelfart · Værkstedsvej 4 · 5500 Middelfart · Tlf.: 64 41 40 44
www.mekanikerenmiddelfart.dk · mekanikerenmiddelfart@gmail.com

Mekanikeren Aarup · Holmelund 32 · 5560 Aarup · Tlf.: 64 43 10 05
www.mekanikerenmiddelfart.dk · mekanikerenaarup@gmail.com



ERHVERV FYN · NR. 1 2022    7

Det er ikke en produktionsvirk-
somhed i fysisk forstand, men et 
handels- og ingeniørfirma, der 
igennem 20 år har sat sin inge-
niørmæssige erfaring og know-
how i spil.
- Vi har to ben at stå på. På det 
ene leverer vi smedede emner i 
en vægt fra 100 kilo og op til 100 
tons. Og på det andet leverer vi 
ventiler til blandt andet olie-, 
gas- og grønne industrier, for-
tæller direktør Leif Munk, der 
driver ProMetal sammen med 
sin hustru, Anette Dyrehave 
Munk.
Deres ingeniørmæssige viden 
og knowhow er den solide bag-
grund i ProMetals virke. 
– Vi arbejder altid projektorien-

teret, ingen opgaver er ens, og 
igennem vores tætte relationer 
til førende leverandører over 
hele Europa er vi i stand til at 
levere de unikke løsninger, som 
kunderne efterspørger, pointe-
rer Leif Munk.

Positiv udvikling
ProMetal er ikke lokal forankret, 
men har kunder over hele Dan-
mark med afsæt i mange for-
skellige brancher, og fælles for 
alle de produkter, som ProMetal 
leverer, er, at de alle fremstilles i 
Europa.
- Vi har et stort og indgående 
kendskab til hver enkelte leve-
randørs styrker og svagheder, 
og vi besøger leverandørerne 

Projektorienteret leverandør af 
kundespecifikke løsninger
Lokalt beliggende, men internationalt funderet.  
Så kort kan det siges om ProMetal A/S i 
Middelfart, der har døren åben til førende 
internationale producenter af smedede emner 
og ventiler. Indsigt og viden er nøgleord i alle 
projekter.

Industrivej 3A · 5500 Middelfart · Tlf.: 63 40 40 40 / 70 27 22 22
www.prometal.dk · Mail: prometal@prometal.dk

ofte for at sikre, at kvaliteten 
overholdes. Det hører med til 
at kunne imødekomme vores 
kunders krav og ønsker. Og her 
er fleksibilitet også et nøgleord, 
lige fra valg af materialer til be-
arbejdning, kort eller normal 
leveringstid, understreger Leif 
Munk.
ProMetal beskæftiger i alt fem 
medarbejdere, som alle har nok 
at se til.

- Vi er inde i en positiv udvik-
ling, og det gør, at vi har travlt. 
Derfor kunne vi sagtens bruge 
et par medarbejdere mere, som 
kan se sig selv i et arbejdsmiljø 
med teknisk salg og service - og 
hvor det at være et ansigt udadtil 
for vores kunder kunne være en 
positiv udfordring, slutter Leif 
Munk. 
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Mere end 30 års erfaring fornægter sig ikke

”Tilfredse kunder er vores fremtid”

Hvorfor er vi din lokale bilforhandler?

Ring 64417114 og hør mere om hvad vi kan tilbyde

eller læs mere på www.bilcentret.dk

Mere end 30 års erfaring fornægter sig ikke

”Tilfredse kunder er vores fremtid”

Hvorfor er vi din lokale bilforhandler?

Ring 64417114 og hør mere om hvad vi kan tilbyde

eller læs mere på www.bilcentret.dk

Mere end 30 års erfaring fornægter sig ikke

”Tilfredse kunder er vores fremtid”

Hvorfor er vi din lokale bilforhandler?

Ring 64417114 og hør mere om hvad vi kan tilbyde

eller læs mere på www.bilcentret.dk
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Som arbejdsgiver kan man sik-
kert nikke genkendende til, at 
det kan være en besværlig pro-
ces, der er forbundet med meget 
arbejde, når der skal udvælges 
kandidater til et givent job i virk-
somheden. 
Men det er et område, som Reqt 
Consulting i Middelfart har gjort 
til deres speciale, og som firmaet 
oplever stigende succes med. 
– Vores vigtigste virke er at hjæl-
pe virksomheder med at få de 
rette medarbejdere med de rette 
personlige og faglige kompeten-
cer. Her er vi stærke, idet firmaet 
drives i et partnerskab, hvor vi 
hver især har en bred vinkel og 
erfaring i forhold til arbejdsmar-

kedet. Det er for eksempel in-
den for medarbejderressourcer, 
ledelse og tekniske brancher, 
fortæller Hans Hermann, kon-
sulent og partner i Reqt Consul-
ting. 

Succesen ligger i den  
aktive søgning
Reqt Consulting bruger natur-
ligvis Linkedin, som er verdens 
største kandidatdatabase, men 
har også egen cv-database, som 
bruges, når egnede kandidater 
skal findes. Når firmaet løser op-
gaver for deres kunder, så er det 
den aktive indsats blandt passive 
kandidater, der gør den store for-
skel. Der tilbydes flere forskellige 

rekrutteringsløsninger, som al-
tid tilpasses kundens behov.
– Sammen med kunden define-
rer vi en ønsket medarbejder-
profil, hvorefter vi varetager alle 
processer, lige fra søgning til 
samtaler, og vi leverer et screenet 
kandidatfelt til kunden. Det be-
tyder, at kunden som oftest op-
lever et bredere og stærkere kan-
didatfelt, end man normalt ville 
have fået, siger Hans Hermann.

Reqt Consulting tilbyder også 
projekt- og interim ansættelse. 
– Det kan være lige fra korte free-

lanceopgaver til mange måne-
ders ansættelse, hvor virksom-
hederne på den måde bliver fri 
for de ansættelsesmæssige for-
pligtelser, idet vi administrerer 
alt i forhold til medarbejderen, 
som vi lejer ud, siger Hans Her-
mann.

Man er som virksomhed eller 
kandidat velkommen til at kon-
takte Reqt Consulting for en 
uforpligtende samtale. 

Leveringsdygtig i de 
rette medarbejdere
Reqt Consulting i Middelfart er et professionelt 
rekrutteringsfirma, som arbejder for såvel virk-
somheder som kandidater. Firmaet har en bred 
vinkel og erfaring i forhold til arbejdsmarkedet.

Gl. Banegårdsvej 33 · 5500 Middelfart · Tlf.: 26 18 48 44
www.reqt.dk · Mail: hah@reqt.dk

Hans Hermann, konsulent 
og partner i Reqt Consulting

Det krævede ikke mange over-
vejelser for Kristina Stenled Lar-
sen, da hun i september sidste år 
blev tilbudt jobbet som chefopti-
ker i Thiele-butikken i Algade 39 
i Middelfart. 
En butik, som i mange år var 
drevet af Benno Steen Jeppesen 
under navnet Oculi Optik, indtil 
Thiele overtog butikken for cir-
ka tre år siden, og Benno fortsat-
te som ansat.
- Benno er en dygtig optiker 
og et populært ansigt i byen, 
og det er et ønskejob og en stor 

ære for mig at træde i hans fod-
spor. Benno har nået den alder, 
hvor han har valgt at trappe ned, 
men vil stadig være her i butik-
ken på deltid. Det er både jeg og 
kunderne meget glade for, siger 
Kristina Stenled Larsen, som i 
daglig tale kaldes for Kris.
Hun er selv et kendt ansigt i 
byen, hvor hun bor med sin 
mand og to piger. 
- Jeg har såmænd haft min 
tidligere svigermor og nogle 
”gamle” skolelærere som kun-
der, og så får vi selvfølgelig lige 

en snak, smiler Kristina Sten-
led Larsen.

Tid til kunderne
Kristina Stenled Larsen, som har 
været uddannet optiker i 10 år, 
fremhæver ”tid” som noget me-
get betydningsfuldt i butikken. 
- Hos Thiele bruger vi meget 
tid på, at vores kunder føler sig 
hjemme og godt behandlet. Og 
det gælder såvel fagligt som i 
den personlige kontakt, under-
streger hun.
Thiele-butikken i Algade be-

skæftiger fem medarbejdere, og 
butikken har briller i alle pris-
klasser, lige fra de gængse mær-
ker til de specialdesignede. Lige-
ledes også gode løsninger inden 
for kontaktlinser, ligesom der 
tilbydes business to business-af-
taler til erhvervsdrivende.
Kristina Stenled Larsen lægger 
ikke skjul på, at hun er en feel 
good-type, og det gør hver dag i 
Thiele-butikken til noget særligt. 
- Det er jeg sikker på, at kunder-
ne også mærker, siger Kristina 
Stenled Larsen. 

Kristina kom hjem 
til et ønskejob
Hun er opvokset på Vestfyn og har boet i 
Middelfart de sidste fem år, men arbejdet har 
ligget i det østjyske. Det er nu slut, for nu føler 
Kristina Stenled Larsen sig helt hjemme igen, 
efter hun for fem måneder siden blev ansat som 
chefoptiker hos Thiele i Middelfart.

Algade 39 · 5500 Middelfart · Tlf.: 64 41 11 07
www.Thiele.dk · Mail: Middelfart@thiele.dk
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Det mere end 50 år gamle firma 
Rishøj Murer & Entreprenør, 
der i dag drives af Peter Rishøj, 
har stor erfaring og ekspertise 
i det gode gamle håndværk. 
De løser alle opgaver lige fra 
småreparationer til store entre-
priser. I øjeblikket er de blandt 
andet i gang i Asperup med 12 
nye boliger til udlejning, og her 
i samarbejde med egen entre-

prenørafdeling, der står for alt 
anlægsarbejdet.
Firmaet tæller i dag 50 velkva-
lificerede medarbejdere i beg-
ge afdelinger, og som ofte er i 
et tæt samarbejde til løsning af 
opgaver. Det er også et firma, 
der kan de gamle håndværks-
traditioner, og de er der for også 
efterspurgte, når det gælder 
renoveringer af fredede byg-

ninger som blandt andet Fami-
lien Jensens Gård i Korup, som 
er en spændende bygning med 
meget renoveringsarbejde. Li-
geledes står de også for mange 
kirkerenoveringer.

Gennem tiden har firmaet spe-
cialiseret sig i blandt andet er-
hvervsbyggeri, nybygning, kir-
ker, badeværelser, renovering 

og utraditionelt murerarbejde.
- Vi har travlt generelt, siger 
Mikkel Haugsted, der er leder 
af entreprenørafdelingen. Der 
er god gang i den, og vi kan godt 
mærke opsvinget i byggebran-
chen. Vi har travlt i entreprenør-
afdelingen, hvor vi sidst på året 
har flyttet 30.000 ton jord. Det 
er ganske godt efter størrelsen 
på vores afdeling. 

Murerfirma der kan sit fag
Rishøj Murer & Entreprenør er en god partner til alle små og større opgaver.

Værkstedsvej 14 · 5591 Gelsted · Tlf.: 64 49 11 28 
www.rishoejas.dk · Mail: post@rishoejas.dk

Senius Rør & Anlæg
JORD & BETON

ANLÆG
HAVESERVICE

 
Ring på 

26172026 
hvis du har et 

drømmeprojekt!

Senius Rør & Anlæg v/ Peter Senius, 
Rugårdsvej 53 · 5463 Havndrup, 

senius-kontor@hotmail.com · 26 17 20 26.

INDUDOOR APS
MEJLSKOVVEJ 13
5400 BOGENSE
TLF 88 440 540

WWW.INDUDOOR.DK

BESTIL  
SPECIALDØRE 
HELT ENKELT

1
DIREKTE KONTAKT

3
LEVERING TIL TIDEN

2
GRATIS BEREGNING
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I januar måned blev Middelfart 
Autoteknik en ny del af CC Biler 
på Værkstedstedsvej 20 i Mid-
delfart, som ejes af Carsten Chri-
stensen. Det er Thomas Skov, 
som bliver ansigtet udadtil for 
Middelfart Autoteknik. 

- Middelfart Autoteknik er en 
del af CC Biler, men vi vil arbej-
de uafhængigt af hinanden. Dog 
vil der være en synergi, der vil 
styrke os hver især, og som kan 

komme kunderne til gode begge 
steder, forklarer Thomas Skov.
Middelfart Autoteknik vil lægge 
hovedvægten på servicering af 
erhvervsbiler, og netop her kom-
mer synergien på tale. 

- Jeg sælger primært nyere brug-
te biler, herunder også el- og 
hybridbiler, men i det fremad-
rettede samarbejde vil jeg også 
tilbyde salg af nyere varebiler, 

siger Carsten Christensen, inde-
haver af CC Biler.

Under servicering og reparati-
on af varebiler vil der ligeledes 
være lånebiler til rådighed, det 
er således en del af samarbejdet.

Værksted med nyeste teknik
Middelfart Autoteknik er et 
værksted, der er ajour med den 
nyeste teknik. Herunder også 
flådestyring, når det drejer sig 

om servicering af erhvervsbiler. 
- Ved hjælp af denne teknik kan 
vi følge bilens motormæssige 
tilstand og opdage tekniske fejl 
på et tidligt tidspunkt og allere-
de bestille reservedele hjem, in-
den kunden selv måske opdager 
fejlen. Det giver tryghed for kun-
den, som altid kan være kørende 
og på den måde spare både tid 
og ressourcer, pointerer Thomas 
Skov.

CC Biler og Middelfart Autoteknik 
på samme adresse
Siden januar har Middelfart Autoteknik været 
en ny del af CC Biler på Værkstedsvej 20 i 
Middelfart. Det er Thomas Skov, som tager sig 
af værkstedsdelen, der skal styrke området 
omkring erhvervsbiler hos CC Biler.

CC Biler · Værkstedsvej 20 · 5500 Middelfart · Tlf.: 75 50 31 03 – 40 62 44 10
www.ccbiler.dk – Mail: cc@ccbiler.dk
Middelfart Autoteknik · Værkstedsvej 20 · 5500 Middelfart · Tlf.: 52 71 00 00
Mail: ts@mateknik.net

Udover servicering af erhvervs-
biler udfører Middelfart Auto-
teknik alle gængse reparationer 
af personbiler og yder al den ser-
vice, der er forbundet hermed. 
På værkstedet assisteres Thomas 
Skov af en mekanikersvend, der 
lige som han selv vil yde den 
bedste og kundevenlige service.

Mange år som bilforhandler
CC Biler havde indtil januar 2021 
adresse i Fredericia hvor firma-
et havde eksisteret siden 2008, 
men starten var helt tilbage i 
1995 i Kolding. Alt i alt er det 
altså mere end 25 års erfaring 
firmaet har med sig på den nye 
adresse i Middelfart. 

- Vi har altid et stort udvalg i 
vores udstilling og kan opfylde 
alle ønsker inden for personbi-
ler – og nu også på sigt endnu 

flere erhvervsbiler, siger Carsten 
Christensen.

Han fortæller videre, at CC Biler 
tilbyder nogle af markedets bed-
ste løsninger inden for finansie-
ring og flexleasing for såvel pri-
vat- som erhvervskunder.

Carsten Christensen og Thomas 
Skov, som har kendt hinanden i 
flere år, ser frem til samarbejdet 
– netop når det drejer sig om er-
hvervskunderne. 

- Vi befinder os i et aktivt område 
inden for erhverv, og vi glæder 
os til at kunne servicere dette 
område på bedste vis – både når 
det gælder køb, salg og service, 
slutter Carsten Christensen og 
Thomas Skov. 

Carsten Christensen (t.v.) og Thomas 
Skov ser frem til det nye samarbejde.

Værkstedsvej 20 
5500 Middelfart  
Tlf. 7550 3103

www.ccbiler.dk
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Der er plads til forskelligheder, 
men alle er på lige fod. Det er 
den filosofi, der er fremhersken-
de i Rema 1000-butikken på 
Assensvej 141 i Skrillinge, som 
Christine og Mik Skov Petersen 
åbnede i marts 2020.
- Vi er af den overbevisning, at 
alle har noget, de kan bidrage 
med. Derfor giver vi plads i vo-
res butik til, at unge, der på en 
eller anden måde har en svær 
baggrund, kan få mulighed for 
at prøve sig selv af, fortæller Mik 
Skov Petersen.
Det sker i samarbejde med Mid-
delfart Kommune, og de unge 

mennesker, der er i en udred-
ningsfase, bliver ansat i butik-
ken på lige vilkår med andre 
unge. Og lige nu er der fem med-
arbejdere i butikken, som vokser 
i takt med, at de får øje på egne 
ressourcer og kompetencer.

Fra nederlag til sejr 
- Det er helt vildt og glædeligt at 
se, hvordan man kan være med 
til at rokke ved andre menne-
sker. For eksempel har vi Mikkel, 
som i starten, hvor han var her, 
næsten ingenting sagde. Nu er 
han simpelthen så udadvendt og 
glæder sig hver gang, han skal 

op at sidde ved kassen, fortæller 
Christine og Mik Skov Petersen.
De fortsætter: 
- Mads, som måtte droppe ud 
af gymnasiet på grund af ord-
blindhed, har fået øje på nye 
færdigheder og har nu sin egen 
afdeling, hvor han bestiller varer 
og lignende.
Christine og Mik Skov Petersen 
skjuler ikke deres tilfredsstillel-
se ved at kunne være med til at 
hjælpe unge mennesker med at 
finde deres vej – og måske blive 
købmænd. For lige nu er det så-
dan, at Mikkel er ansat som FGU-
elev og Mads er i mesterlære. 

Rema 1000-butik 
med plads til 
forskelligheder
Christine og Mik Skov Petersen, som driver Rema 
1000-butikken på Assensvej i Skrillinge, har ikke 
alene sans for godt købmandskab, men giver også 
unge med en svær baggrund en tro på sig selv.

Assensvej 141 · 5500 Middelfart
www.rema1000.dk/stores/435/ · Mail: k435@rema1000.dk

Mikkel i gang med 
dagens opgaver.

Skal du have renoveret et ba-
deværelse, installeret nye radi-
atorer eller måske etableret en 
varmepumpeløsning? Så kan du 
roligt alliere dig med det erfar-
ne og velrenommerede Nytofte 
VVS. Virksomhedens medarbej-
dere sikrer høj kvalitet i udførel-
sen af alle opgaver, store såvel 
som små, og som kunde holdes 
du altid godt informeret igen-
nem hele processen.

Nytofte VVS blev stiftet i 1980 
og har siden 2006 været drevet 
af Hans Henrik Christiansen, 
der overtog firmaet efter sin far, 
Børge. I dag beskæftiger firmaet 
15 medarbejdere, herunder tre 
lærlinge.

- Vi er certificeret Bosch Climate 
Partner, hvilket betyder, at vi le-

ver op til Bosch’s høje uddannel-
seskrav og tillige kan give grun-
dig instruktion i brugen af de 
installerede produkter til vores 
kunder, fortæller Hans Henrik 
Christiansen. – Med til aftalen 
hører, at vi giver fem års garanti 
på alle produkter fra Bosch, for-
klarer han. Nytofte er også Pana-
sonic Pro Partner, hvilket tillige 
sikrer kunden fem års garanti.

Nytofte VVS udfører alt inden 
for VVS – hele paletten af tradi-
tionelt VVS-arbejde, herunder 
også forsikringsskader og rør-
skader samt ikke mindst varme-
pumpeløsninger.

- Der er travlt i øjeblikket, hvor vi 
blandt andet laver rigtig mange 
badeværelser. Det meste er fra 
gammelt til nyt – renoveringer, 

hvor alt tages ned og helt nyt sæt-
tes op og installeres. Det er typisk 
opgaver, hvor også andre hånd-
værkere kommer ind over, både 
murere, malere og tømrere. Her 
har vi rigtig gode samarbejdspart-
nere, så opgaverne koordineres og 
løses til kundens fulde tilfredshed.

Nytofte VVS har stort fokus på 
grøn energi og teknologi, og de 
løser opgaver for både private, 
erhverv og boligforeninger. 
Virksomheden har en vagttele-
fon, så de også kan nås i forbin-
delse med akutte opgaver fx i 
weekenden.

God partner til alt 
inden for VVS-arbejde
Nytofte VVS løser alle opgaver for såvel 
private som erhverv.

Nytofte VVS ApS · Værkstedsvej 5 · 5500 Middelfart
Tlf. 64 411 811 · www.nytofte.dk · info@nytofte.dk



Høj kvalitet God service Gratis opmåling

VI TILBYDER:

Bestil en

GRATIS
opmåling

og få et uforpligtende tilbud

70 23 22 60

• Dansk systue

• Danskproducerede

solafskærmninger

• Levering indenfor 14 dage

• Personlig vejledning

• Individuelle løsninger

• Høj kvalitet

• Børnesikring af gardiner

• Fleksibilitet – når du har tid!

Vi håndterer hele processen
– fra inspiration til montering

Dansk systue med levering indenfor 14 dage

GARDINER OG MARKISER AF HØJ KVALITET

HM Gardinbusser rådgiver om, leverer og monterer kvalitetsgardiner  
og -markiser. Vi besøger dig med en bus fuld af inspiration og laver en 
GRATIS opmåling. Efter bestilling sørger vi for levering og montering.  
Vi har en dansk systue og tilbyder levering indenfor 14 dage.

følg os på de sociale medier

Morten Rasmussen
Mobil: 23 70 23 62

Lars S. Christensen 
Mobil: 30 30 38 09

info@hmgardinbusser.dk 
Tlf: 70 23 22 60

Se mere på 
www.hmgardinbusser.dk
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Havnegade 21
5500 Middelfart

Tilfredse erhvervs- 
kunder og godt  
omdømme.

Vi støtter lokale  
aktiviteter og  
foreninger.

Direkte kontakt  
til personlig  
erhvervsrådgiver.

Fælles Om. 
Ambitionerne

Hos Middelfart Sparekasse står vi klar til at gøre 
en forskel for dig og din virksomhed. Vi specia-
liserer i små og mellemstore virksomheder, og alle  
erhvervskunder får en personlig rådgiver.

Den rette timing er ofte vigtig i god rådgivning, 
og netop derfor får du direkte kontakt til din er-
hvervsrådgiver. Vi er tilgængelige og beslutnings-
dygtige, så når du har brug for et svar, så kan 
du få det. Vi har mange år i træk haft nogle af  

Danmarks mest tilfredse kunder, så noget tyder 
på at opskriften virker.

Har du lyst til at vide mere om hvad vi kan til-
byde, så invitér Michael, Sune eller en af vores 
andre rådgivere på et uforpligtende besøg i din 
virksomhed.

Ring til os på 64 22 22 01 eller find os på  
midspar.dk/middelfart-erhverv

Michael Vinum Lund
Ny erhvervsrådgiver
64 22 22 51
mvl@midspar.dk
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Om man står og skal bruge en 
maskine til sit hobbyværksted, 
som håndværker eller til land-
brug, - så kan det være en god 
idé at henvende sig til Middel-
fart Maskiner, der både har eks-
pertise og er leveringsdygtig til 
at dække kundens behov.
- Vi er meget fleksible, og vi har 
den fordel, at vi kan lave det, så 

det dækker kundens behov, siger 
Carsten Vesthammer, der starte-
de op som selvstændig forhand-
ler i 2020. Det betyder også, at når 
vi leverer maskiner til kunderne, 
så er de køreklar fra starten. 

- Jeg så muligheden i at starte 
som selvstændig ved at kunne 
leje mig ind det helt rigtige sted, 

og så gik jeg i gang. Selvom det 
var lige op til Corona-krisen, så 
har det kørt godt nok, og vi har 
fået en god start. Investeringsly-
sten har været stor. 
- Vi kan handle hurtigt og få op-
gaver løst med det samme, og 
det er kunderne godt tilfredse 
med. Har vi det på lager, - så er 
det klaret fra dag til dag.

Sortimentet hos Middelfart 
Maskiner er bredt fra køretøjer 
som ATV, traktorer, læssere og 
minigraver til små hjælpemid-
ler i stald eller værksted. Alt i 
alt dækker deres sortiment de 
fleste landbrug uanset om man 
er planteavler, holder dyr inden-
for kvæg, får, heste, høns eller 
hunde.  

Maskiner til både private og erhverv
Middelfart Maskiner har et velassorteret sortiment af maskiner til små og større opgaver.

Kauslundevej 20 · 5500 Middelfart · Telefon: 2324 2880, 
info@mi-mas.dk · www.mi-mas.dk 
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* Stjerneskud * Smørrebrød * Dagens ret *
Burgere * Pølser * Sandwich/Baguettes

* Kylling og pommes * Fish n´chips

STJERNESKUD lækre sprødstegt fiskefilet 
med rejer, salat, dressing og dampet fisk/laks 

SMØRREBRØD  
Luxus smørrebrød 35,-

Håndmadder 14,-

lille 99,- / stor 124,- 

Vi tilbyder også "håndværker" madpakker

DAGENS RET 
Mandag:  
Dansk bøf  m. bløde løg  
og kartofler 
Tirsdag:  
Boller i karry m. kartofler 
eller ris  
Onsdag:  
Stegt flæsk m. persillesovs,  
kartofler og rødbeder 
Torsdag:  
Frikadeller m. kold kartoffelsalat 

Fredag:  
Hakkebøf  bearnaise m. pommes og ærter

Lørdag:  
Mørbradgryde m. kartofler eller ris  
Søndag:  
Flæskesteg m. kartofler og brun sovs 

Frit valg 
79,-

3 stk. fish a´180 g, m. pommes og sauce tatare    88,-
5 stk. fish a´ 300 g, m. pommes og sauce tatare120,-
Skål med salat +20,-

T-grillen - alt hvad hjertet begærer!

NYHED

Eneste grill i Middelfart

FISH N´ CHIPS

T-Grillen v/ Susanne Bisgaard
Brovejen 191, 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 41 09 · info@tgrillen.dk · www.tgrillen.dk 
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Kim Hansen blev i 2018 POM 
Industries A/S’ direktør i den 
virksomhed, hvori han som 
smedesvend i år 2000 var blevet 
ansat, og som han i 2013 blev ak-
tionær i. 
- Vi kan godt lide at have en bred 
palet af store og små arbejdsop-
gaver, siger Kim Hansen. Vi er 
gode til både dimser og større 
opgaver som ordreproduceren-
de virksomhed. 

Industrimontage  
og butiksinventar 
- Vi påtager gerne os alle typer 
opgaver i stålbranchen så som 
smede-, stål-, laserskæring- og 

reparationsopgaver. Det være 
sig industrimontage, butiksin-
ventar og bygningsstål. siger 
Kim Hansen.
- Med fortsatte investeringer 
i ny teknologi har vi også sagt 
goddag til de fynske robotter, 
som det måske ikke kun er tra-
ditionelle smede, vi kan bruge 
medarbejdere til. 
Han peger på, at robotteknolo-
gien kan læres ved at arbejde 
med opgaverne i praksis. Det 
kan frigøre kræfter i produktio-
nen, som så kan bruges til mere 
traditionelle smedeopgaver, 
hvortil det kan være vanskeligt 
at finde ledige.

Moderne teknologi
- Fortsat vækst vil give os mu-
lighed for at beskæftige flere 
faglærte, siger Kim Hansen. Vi 
er godt 40 medarbejdere i virk-
somheden, blandt dem også 
min tvillingbror Steen Alsen og 
min søn Mads. 
POM Industries’ medarbejdere 
er veluddannede smede med 
god anciennitet, og selskabet 
har egen tegnestue med ingeni-
ør og tegner.
- Faget har brug for dygtige 
medarbejdere. Vi har også god 
erfaring med at ansætte ufag-
lærte medarbejdere med inte-
resse for computerstyring. 

Byggebranchen har travlt
- Vi har i de senere år fået succes 
som underleverandør til byg-
gebranchen. Der er god gang 
i nybyggeriet, og ældre etage-
ejendomme bliver renoveret og 
forsynet med elevatorer, trappe-
tårne og altaner. Det er vi gode 
til, og her har kunderne været 
entreprenører, boligselskaber 
og private bygherrer i hele lan-
det.
Kim Hansen siger, at man som 
underleverandør til håndværks-
virksomheder både skal levere 
kvalitet og skal kunne levere til 
tiden, så kunderne kan holde 
deres tidsplaner.

POM Industries har sagt goddag til 
de fynske robotter. Søren Sundahl 
er en ferm operatør på opgaverne.

POM Industries A/S:

Goddag til 
robotarmen
POM Industries A/S er en moderne 
ordreproducerende virksomhed med godt 
40 ansatte. Med investeringer i uddannelse 
og ny teknologi tror vi på fortsat vækst, 
siger direktør Kim Hansen.

- Vi kan godt lide at have en bred palet af store 
og små arbejdsopgaver, siger Kim Hansen.
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Om at se mulighederne
- Det stiller krav til alle typer 
smede-, stål- og reparationsop-
gaver inden for industrimon-
tage, butiksinventar og byg-
ningsstål og har bidraget til den 
vedvarende gode beskæftigelse.
- Som ordreproducerende un-
derleverandør bestræber vi os 

på at se muligheder frem for 
begrænsninger. Vi ønsker at yde 
en professionel indsats for vores 
kunder og samarbejdspartnere, 
så de får det produkt, de efter-
spørger, siger Kim Hansen.  

Lollandsvej 11 D · 5500 Middelfart · Tlf.: 6441 5461
kim@pom.dk · www.pom.dk



18    ERHVERV FYN · NR. 1 2022

Selvom der har været et genera-
tionsskifte hos Lillebælt Auto, 
så er det stadig det samme vel-
kvalificerede personale, som 
kunderne møder. I 2021 overtog 
Søren Hansen styringen efter 
sin far Jens Ove Hansen, der 
startede det velrenommerede 
autoværksted i 1994, og han 
fortsætter som ansat i firmaet. 
Lillebælt Auto og Lillebælt Biler, 

der senere er kommet til, bliver 
drevet videre i samme ånd. I alt 
er syv medarbejdere beskæftiget 
i firmaet. 

- Vi laver alt indenfor service og 
reparationer og er også certifi-
ceret til el- og hybridbiler, siger 
Søren Hansen. Alle mekanikere 
har fået certifikat 1 & 2. Ellers er 
vi et autoværksted, der laver alt 

i service, reparationer og forsik-
ringsskader på alle bilmærker, 
gamle som nye, og så har vi som 
medlem af Au2Partner tre års 
garanti på reservedele. Au2Part-
ner kommer også to gange årligt 
på uanmeldt besøg for at kon-
trollere værkstedet, og at vi lever 
op til den høje standard, som der 
skal være.

Lillebælt Biler
- Vi har oprettet en salgsafdeling 
med biler på Odensevej, hvor vi 
hele tiden har cirka 30 biler på 
lager, og i alle prisklasser. Hvis 
der er behov, så kan vi også være 
med behjælpelige med såvel lea-
sing som finansiering. Man er 
selvfølgelig altid velkommen til 
at komme og få en bilsnak. 

Autoværkstedet 
holder hjulene i gang
Lillebælt Auto servicerer alle bilmærker og årgange.

Lillebælt Auto · Perikonvej 2 · 5500 Middelfart · Tlf.: 64 41 87 60 
Lillebælt Biler · Odensevej 185 · 5500 Middelfart · Tlf.: 64 41 41 47  
post@lillebaelt-biler.dk · www.lillebaelt-auto.dk Lillebælt Auto & Biler 

Kom og mød Oscar Quevedo, fra Douro i Portugal. 
Vi skal smage os igennem portvinens verden, 
med Oscar som guide. Oscar er utrolig vidende og 
en fantastisk formidler. Han har helt sikkert en 
frisk røverhistorie i ærmet til os!

Strandvejen 14, 5500 Middelfart
40 21 12 18 · middelfart@vinogvin.dk

Mandag - torsdag 09.30-17.00
Fredag 09.30-17.30

Lørdag 09.30-12.30
Søndag Lukket

WINEMAKERS DINNER 
MED OSCAR QUEVEDO

595,-
Pris pr.

billet kun

Vi skal fornøje os med en  
cocktail til start, og 6 portvine.

HUSET Middelfart har lagt sig i selen og 
serverer en overdådig omgang tapas,  
i alt 15 forskellige serveringer.  
Et er sikkert – det bliver en lækker aften!

Få billetter, så ring til butikken på 
40 211 218 allerede nu og book dine!

Torsdag d. 3. marts
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Sonnimax har en stor service-
afdeling, hvor maskiner bliver 
efterset samt et showroom med 
alt fra sandblæsning, pens-
ler og sprøjtekabiner til store 
maleanlæg til bl.a. industri og 
malermestre. Showroomet bli-
ver brugt, når virksomheden 
rådgiver kunder, som er på jagt 
efter nyt og bedre udstyr.

- Når man skal investere, er det 
vigtigt at komme ud og se og 
mærke produkterne og få god 
rådgivning, så man ikke væl-
ger forkert, siger direktør Erik 
Pandrup.

Sonnimax giver mulighed for 
at prøve udvalgte maskiner, før 
man køber, ved at lade kunder-
ne leje dem i to dage. Beslutter 
man sig efter lejeperioden for 
at investere, er lejen gratis. 

- Det kan f.eks. være malerme-
steren, som er i tvivl om han vil 
opgradere og indkøbe en spar-
telpumpe, siger direktør Erik 
Pandrup, som viser frem sam-
men med produktchef Torben 
Jørgensen.

Vægter kvalitet over pris
I en branche, hvor det mange 
gange handler mere om pris 
end et godt produkt, har Son-
nimax valgt at satse på kvalitet.

- Der er måske nogle kunder, 
som aldrig ville handle hos os, 
fordi de kun kigger på prisen. 
Her handler vi med kvalitet, der 
holder i længden, og det koster 
lidt mere. Til gengæld går vi 
også op i, at der er god service. 
F.eks. kan vi aftale, at vi henter 
og bringer maskinerne, når de 
skal til service, fortæller direktø-

ren, der overtog Sonnimax efter 
sin far i 2005.

Hvis man har et akut problem, 
kan man leje udstyr, mens ens 
eget er på værksted, og det er der 
mange, der kan se en fordel i.
- Der er gang i hjulene rundt 

omkring, og det ville jo være 
ærgerligt, hvis man forsinkede 

produktionen og derved miste-
de kunder og indtjening, fordi 
udstyret er nede. Det vil vi ger-
ne hjælpe vores kunder med at 
undgå, siger Erik Pandrup. 

Sonnimax’ kunder kan teste 
udstyr, før de køber
For Sonnimax i Middelfart, som igennem 50 år har specialiseret sig i overfladeteknik, 
er kvalitet og god service afgørende. Kunderne kan trække på stor erfaring, 
kompetente medarbejdere og professionel rådgivning. 

Nyvang 3 · 5500 Middelfart · Tlf.: 64 40 11 22
www.sonnimax.com · Mail: ordre@sonnimax.com

Direktør Erik Pandrup  
og produktchef  
Torben Jørgensen

Lager- og logistikelev Kim Durr Petersen 
under en opgave sammen med Erik 

Pandrup og Torben Jørgensen.

SONNIMAX
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I 2016 kunne Martin Ingvardsen 
slå dørene op til sit eget auto-
værksted, MJ Autoservice. Efter 
at have været uddannet autome-
kaniker i 2010 og arbejdet som 
svend i seks år, - så var det tiden, 
at starte for sig selv. MJ Autoser-
vice har i dag syv medarbejdere, 
og er et velrenommeret og højt 

kvalificeret autoværksted – ikke 
mindst for specialbiler som 
blandt andet Porsche, Mercedes, 
Audi og BMW.

- Udover vores specialisering in-
denfor specialbiler, så betjener 
vi naturligvis også alle kunder, 
der kommer ind med deres biler, 

siger Martin Ingvardsen. Vi ser-
vicerer alle biler uanset bilmær-
ke og årgang. Vi har også cer-
tificering til El- og Hybridbiler, 
og holder os i øvrigt hele tiden 
up-to-date med videreuddan-
nelse. Her er vi også i gang med 
udvidet teknikeruddannelse, 
hvor den første allerede er fær-
diguddannet.

MJ Autoservice er et nyreno-
veret autoværksted, der har alt 

i moderne testudstyr, blandt 
andet også originale testere til 
specialbilerne, så enhver opgave 
kan klares, og alle kunderne får 
den bedst mulige og mest effek-
tive service hver gang. Nøgleord 
er kvalitet, og det gælder også 
reservedele, hvor der ydes tre års 
garanti.

Er der kunder, som har behov, - 
så er der også lånebiler til rådig-
hed. 

Faglig kompetence 
og kvalitet holder 
bilen velkørende
MJ Autoservice servicerer alle bilmærker og har 
specialiseret sig indenfor special- og luksusbiler.

Fabriksvej 2 · 5580 Nørre Aaby · Tlf.: 32 20 62 11
www.mjautoservice.dk · info@mjautoservice.dkMJ Autoservice v/ Martin Ingvardsen

Det handler om god service og 
høj faglighed, når Bennike El på-
tager sig en opgave. Medarbej-
derne i det velrenommerede fir-
ma, der blev stiftet i 1915, består 
af dygtige professionelle, fleksi-
ble og erfarne elektrikere, som 
er i stand til at påtage sig alle 
slags installationsopgaver. Det 
gælder lige fra den almindelige 
husstand til større byggerier.

- Vi har altid haft butik og in-
stallationsforretning, fortæller 
Jesper Bennike, der er 4. genera-
tion i firmaet, og som har drevet 
det siden 2004. I 2015 købte vi 
det gamle posthus i Middelfart 
og flyttede til større lokaler, hvor 
vi har en stor og flot belysnings-
butik. Vi har lamper i forskellige 
prisniveauer, farver og designs.
- Vi laver en del for boligforenin-

God gang i  
elbranchen
Bennike El har stigende fremgang i såvel 
butik som installationsforretningen.

Stationsvej 36 · 5500 Middelfart · Tlf.: 64 41 10 66 
info@bennike-el.dk · www.bennike-el.dk 

ger og arbejder meget sammen 
med andre håndværksmestre 
som murere og tømrere i for-
bindelse med nybyg og renove-
ringer. Dertil har vi også mange 
private kunder, som vi især på 
grund af vores belysningsbutik 
også servicerer.

Bennike El har udviklet sig med 
tiden og efterspørgslen og tæl-
ler i dag 22 medarbejdere, heraf 
fem lærlinge. Firmaet finder det 
vigtigt, at de også er med til at 
sikre, at der hele tiden kommer 
nye veluddannede elektrikere til 
faget.

- Vi har også en lille afdeling i Hor-
sens, hvor vi i 2017 købte Elkom-
paniet, der arbejde med benzin og 
tankanlæg samt vaskehaller. Det 

er en niche som er i udvikling og 
hvor vi allerede nu har 3-4 medar-
bejdere, der yder service til eksi-
sterende anlæg og nybyg. 
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De fysiske rammer, som drejer 
sig om værksted og lager, står 
snart klar. Men den administra-
tive del – kontorer og mødelo-
kale – er på plads, og det er her, 
man i skrivende stund møder de 
to virksomheder sammen. 
– Vi vil gøre det nemt at være 
kunde i kraft af det, vi hver især 
kan tilbyde, men vi er stadigvæk 
to firmaer, indleder Morten Ny-
holm og Søren Buchberg, som 
er henholdsvis medindehaver af 
Vian-IT og IT-konsulent i Inpadi. 
Sidstnævnte indehaves af Emil 
Hempel.
Med samarbejdet er de to virk-
somheder flyttet fra Middelfart 
og Odense til Søndergaardsvej 1 
i Nørre Aaby. Begge firmaer har 
mange års erfaring inden for 
IT-branchen. Hvor Vian-IT har 

lagt koncentrationen på udbud 
og opsætning af internet, servi-
cering af software og hardware, 
er hosting-delen Inpadis stærke 
område. 

God gammeldags service 
De to virksomheders styrkeom-
råder vil få afgørende betydning 
for kunderne, som vil kunne til-
bydes skræddersyede løsninger 
i forhold til behov.
 – Alle kunder er i vores øjne lige 
store, og det vigtigste er, at vi er 
i øjenhøjde med kunden og har 
en god dialog. På den måde kan 
vi identificere de reelle behov og 
gøre det nemt for kunden. Det 
handler om den gode gammel-
dags service, understreger Mor-
ten Nyholm. 
Det er både privat- og erhvervs-

IT-firmaer i stærkt 
samarbejde

Vian-IT og  Inpadi er i slutningen af 2021 indgået i et spændende samarbejde på samme adresse i Nørre 
Aaby. Fremadrettet vil man kunne trække på de to firmaers mange ekspertiser og kompetencer inden 
for IT og hosting. Helt kort er sloganet: Make ”it” easy.

Vian-IT · Søndergaardsvej 1 · 5580 Nørre Aaby · Tlf.: 70 60 15 74
www.vian-it.dk · Mail: kundeservice@vian-it.dk

Inpadi ApS · Søndergaardsvej 1 · 5580 Nørre Aaby · Tlf.:70 22 23 30
www.inpadi.dk · Mail: info@inpadi.dk

kunder, der serviceres af Vi-
an-IT, som eksempelvis tilbyder 
Office 365 til virksomheder.
 – Her kan der høstes rigtig sto-
re fordele i en virksomhed. For 
eksempel kan der være flere, 
der redigerer i det samme doku-
ment på samme tid og på tværs 
af enheder og afstande. Der kan 
arbejdes både online og offline. 
Og man synkroniserer, så snart 
man igen er på internettet. Man 
kan dele filer medarbejdere 
imellem, så dokumenterne ikke 
ligger og fylder på computeren, 
ligesom alle medarbejdere får 
deres egen Outlook office mail, 
forklarer Morten Nyholm.

Frigør tid og ressourcer
Søren Buchberg kan fortælle, at 
hosting-delen blandt andet kan 
handle om at automatisere kun-
dens IT systemer, software og 
data, der bliver lagret i et såkaldt 
hosting-center. 

- Det betyder, at alt, hvad der 
normalt ville være placeret in-
ternt i virksomheden, bliver 
samlet og overvåget af os. Hvis 
noget går ned, er vi inde med det 
samme og får rettet op på fejlen, 
derved sparer kunden både tid 
og ressourcer, som i stedet kan 
bruges inden for det område, 
hvor virksomheden arbejder, 
pointerer Søren Buchberg.
Han understreger videre, at sy-
stemet er lavet med sikkerhed 
i fokus, og der sikres at al kom-
munikation mellem kundens 
maskiner og Inpadis servere kø-
rer med stærk kryptering. Inpa-
di har servere placeret i Kolding, 
Hørning og Give. 

- Det handler som sagt om at 
gøre det nemt, og vi glæder os 
til at møde vores kunder i den 
nye konstellation, lyder det sam-
stemmigt fra Morten Nyholm og 
Søren Buchberg. 

Morten Nyholm (t.v.) og Søren 
Buchberg i det lokale, som snart 

står klar som IT-værksted.
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Bogensevej 88, 5464 Brenderup
Tlf.: 50828205
www.facebook.com/Holseautoservice
holseautoservice@gmail.com

Holse Autoservice / Car Spot

�   Vi reparerer og servicerer din bil – uanset alder
�   Du får 3 års garanti på reservedele
�   Vi bruger reservedele af samme kvalitet som bilfabrikanter
�   Vi udfører service efter serviceskema
�   Vi giver det rigtige stempel i servicebogen
�   Du beholder din fabriksgaranti
�   Vi tilbyder lånebil

Hos os får du tryghed

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

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!

Velkommen til BSO 
Rådgivende ingeniører

– professionel rådgivning til byggeriet siden 1966

Rådgivning til erhverv & private
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Produktudvikling
Heidi Juel Skovrider 
heju@fyens.dk

Ejby: Førerløse biler og kob-
linger, der kan give informa-
tion om, hvornår det er tid til 
service.

Det er noget af det, VBG 
Group Sales arbejder med. 
Virksomheden i Ejby er en del 
af en svensk koncern, og her 
fylder udviklingen af tekno-
logi meget.

- Vi har været en traditionel 
industrivirksomhed i forhold 
til at arbejde med stål, men nu 
har vi et stort hold af el-inge-
niører, der arbejder på at ud-
vikle vores produkter, fortæl-
ler Per Mikkelsen, der sidder i 
Ejby og har ansvaret for salg i 
Norden og England.

- Målet er førerløse biler, og 
det kræver enorme ressourcer 
at udvikle i det felt. Vi er med 
i mange forsøg sammen med 
bilfabrikkerne, og der foregår 
rigtig mange forsøg i små om-
råder, hvor man har accepte-
ret, at man tester det. I Europa 
er det i Sverige.

Per Mikkelsen understreger 
dog, at det ligger langt ude i 

fremtiden at se førerløse biler 
på vejene, for der er især to 
ting, der mangler at blive fun-
det svar på.

kan undgå stop
- Vi er længere fra, end vi tror, 
og jeg tror ikke, at det bliver 
ikke i min tid. For der er to 
ting, vi slet ikke har styr på. 
Det er det juridiske, for i visse 
lande har man besluttet, at 
det er førerens ansvar, hvis det 
går galt, men hvad så hvis der 
ikke er en fører, forklarer han.

- Det andet er, at der er ufat-
telig mange leverandører af 
teknologien, og det skal gå op 
i en højere enhed. Man skal 
have afklaret, hvem der ejer 
hvad, og hvor grænsen går.

Men en ting, som VBG 

Group Sales er ved at udvikle, 
og som ikke er ret langt ude 
i fremtiden, er muligheden 
for at "tale" med sammen-
koblingerne. I begyndelsen af 
det nye år skal en ny form for 
kommunikation testes.

- Vi sender en feltprøve ud, 
hvor man kan kommunikere 
med vores produkt og få data 
om kondition, slitage og re-
servedele, fortæller Per Mik-
kelsen.

- Det betyder, at man kan 
indsamle data, sådan at man 
kan time service og vedlige-
hold af sammenkoblingsde-
len med andet vedligehold, 
så man undgår de stop, som 
ingen ønsker, fordi de ko-
ster penge. Det bliver også en 
hjælp til vores udviklingsafde-

ling, som kan analysere på de 
indsamlede data.

Udviklingen af teknologien 
har fyldt meget hos VBG gen-
nem en del år.

- Vi har en fuldautomati-
seret kobling, som kan styres 
fra førerhuset. Udviklingen af 
den og designet er 10 år gam-
melt, men det er stadig det 
mest moderne, der findes, si-
ger Per Mikkelsen.

Også teknologien i forbin-

delse med produktionen ud-
vikler sig, og her fylder auto-
mation mere og mere.

En særlig historie
Baggrunden er, at VBG Group 
Sales efter finanskrisen har 
samlet al produktion i den 
svenske by Vänersborg, og at 
koncernen i den forbindelse 
lavede en analyse i produkti-
onsapparatet.

- Den undersøgelse viste en-

tydigt, at vi skulle investere, og 
der ligger nu en meget stor in-
vesteringsplan for vores eksi-

Teknologi fylder mere end stål
vbg group sales i ejby sælger sammenkoblinger til lastbiler. Fra at have været en traditionel 
industrivirksomhed fylder produktudvikling og teknologi i dag det meste.

Den danske del af VBG Group Sales er arrangør af 
transportmessen Vestfyn Trækker. Det er et non profit-
arrangement, men fungerer som en del af virksomhedens 
markedsføring. Arkivfoto: Mia Harm Madsen

"  
Det er klart, at når man investerer i ny produktion, 
handler det også om automation, om man kan  
lide det eller ej. Men det er ikke kun for at spare,  
for robotterne overtager en del af de tunge løft.  
Så det er også for at skåne de folk, vi har.
Per MikkelSen,  
AnSVArliG for SAlG i norDen oG enGlAnD, VBG GrouP SAleS

BrenderupAutoservice
Fruerhøjvej 66 • 5464 Brenderup
Tlf. 64 44 15 00

LillebæltAuto
Perikonvej 2 • 5500Middelfart
Tlf. 64 41 87 60

Er din bil
vinterklar?
Kørdenkolde tid
imødemedet

vintertjek
=sikkerhedener i top!

d
Bestil tid
til tjek!

– din bygge- og energirådgiver

bso@bso-ing.dk • www.bso-ing.dk

Jernbanegade 2A • 5500 Middelfart

6441 1966 2078 1966

Velkommen til
BSO Rådgivende Ingeniører
-professionel rådgivning til byggeriet siden 1966

Rådgivning til erhverv & private
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heju@fyens.dk
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logi meget.
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til at arbejde med stål, men nu 
har vi et stort hold af el-inge-
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Norden og England.
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det kræver enorme ressourcer 
at udvikle i det felt. Vi er med 
i mange forsøg sammen med 
bilfabrikkerne, og der foregår 
rigtig mange forsøg i små om-
råder, hvor man har accepte-
ret, at man tester det. I Europa 
er det i Sverige.

Per Mikkelsen understreger 
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på vejene, for der er især to 
ting, der mangler at blive fun-
det svar på.

kan undgå stop
- Vi er længere fra, end vi tror, 
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lande har man besluttet, at 
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- Det andet er, at der er ufat-
telig mange leverandører af 
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for at "tale" med sammen-
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hvor man kan kommunikere 
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servedele, fortæller Per Mik-
kelsen.

- Det betyder, at man kan 
indsamle data, sådan at man 
kan time service og vedlige-
hold af sammenkoblingsde-
len med andet vedligehold, 
så man undgår de stop, som 
ingen ønsker, fordi de ko-
ster penge. Det bliver også en 
hjælp til vores udviklingsafde-

ling, som kan analysere på de 
indsamlede data.

Udviklingen af teknologien 
har fyldt meget hos VBG gen-
nem en del år.

- Vi har en fuldautomati-
seret kobling, som kan styres 
fra førerhuset. Udviklingen af 
den og designet er 10 år gam-
melt, men det er stadig det 
mest moderne, der findes, si-
ger Per Mikkelsen.
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vikler sig, og her fylder auto-
mation mere og mere.
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Baggrunden er, at VBG Group 
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samlet al produktion i den 
svenske by Vänersborg, og at 
koncernen i den forbindelse 
lavede en analyse i produkti-
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tydigt, at vi skulle investere, og 
der ligger nu en meget stor in-
vesteringsplan for vores eksi-
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vbg group sales i ejby sælger sammenkoblinger til lastbiler. Fra at have været en traditionel 
industrivirksomhed fylder produktudvikling og teknologi i dag det meste.

Den danske del af VBG Group Sales er arrangør af 
transportmessen Vestfyn Trækker. Det er et non profit-
arrangement, men fungerer som en del af virksomhedens 
markedsføring. Arkivfoto: Mia Harm Madsen

"  
Det er klart, at når man investerer i ny produktion, 
handler det også om automation, om man kan  
lide det eller ej. Men det er ikke kun for at spare,  
for robotterne overtager en del af de tunge løft.  
Så det er også for at skåne de folk, vi har.
Per MikkelSen,  
AnSVArliG for SAlG i norDen oG enGlAnD, VBG GrouP SAleS

BrenderupAutoservice
Fruerhøjvej 66 • 5464 Brenderup
Tlf. 64 44 15 00

LillebæltAuto
Perikonvej 2 • 5500Middelfart
Tlf. 64 41 87 60

Er din bil
vinterklar?
Kørdenkolde tid
imødemedet

vintertjek
=sikkerhedener i top!

d
Bestil tid
til tjek!

– din bygge- og energirådgiver

bso@bso-ing.dk • www.bso-ing.dk

Jernbanegade 2A • 5500 Middelfart

6441 1966 2078 1966

Velkommen til
BSO Rådgivende Ingeniører
-professionel rådgivning til byggeriet siden 1966

Rådgivning til erhverv & private

 
 
 

– DIN BYGGE- OG ENERGIRÅDGIVER
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SKÅN MILJØET
Udskift dit gasfyr, pillefyr eller oliefyr 
til en varmepumpe - og bidrag til den 
grønne omstilling. Vi har stor erfaring 

med varmepumper, fx luft/vand. 
Vi er Bosch Climate Partner.

Værkstedsvej 5 | 5500 Middelfart | www.nytofte.dk
JF Montage v/ Jesper Faurbye, Tanderupvej 25, 

5591 Gelsted, tlf. 22 42 50 10
www.jfmontagefyn.dk, mail: kontakt@jfmontagefyn.dk

EKSPERTER INDENFOR 
TØMRER- OG SNEDKERARBEJDE

JF Montage udfører alt indenfor om-, 
tilbygning & renoveringsopgaver

Vi tilbyder også individuelle 
tilpassede snedkeropgaver 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud 
eller besøg vores hjemmeside

Ønsker man at alliere sig med et 
murerfirma, der med bravur har 
løst såvel større som mindre op-
gaver, så bør man tage kontakt 
til Middelfart-firmaet, Murer-
mester-Torin ApS. 

Virksomheden, der består af tre 
murere og to fastansatte tømre-
re, indehaves af Ruben Torin. 

Han har udover at være virk-
somhedsindehaver også i over 

10 år undervist på forskellige er-
hvervsskoler i alt inden for ejen-
domsservice.
- Ja, men nu er tiden kommet, 
hvor jeg vil koncentrere mig 
fuldt ud om min virksomhed, si-
ger Ruben Torin, der understre-
ger, at hans firma er klar til alle 
typer opgaver.

- Ja, vi løser såvel store som små 
opgaver. For både private og er-
hvervslivet. Vi har eksempelvis 
for nylig arbejdet for AIDS-Fon-
den og Nyborg Realskole. Vi 
påtager os også gerne hoveden-
trepriser og fagentrepriser, som 
gennemføres med stærke sam-
arbejdspartnere. I den forbindel-
se kan jeg eksempelvis nævne 
ELSERVICE DANMARK og RO-

Murerfirma klar til 
alle typer opgaver
Kvalitet, service og sans for detaljen er kodeordene 
i Middelfart-firmaet, Murermester-Torin ApS.

Hasselvej 4  ·  5591 Gelsted  ·  Tlf.: 23723939
www.murermester-torin.dk  ·  info@murermester-torin.dk

SENKJÆR VVS, udtaler Ruben 
Torin. For Ruben Torin er kvali-
tetsarbejde og sans for detaljen 
vigtige ingredienser i dagligda-
gen, men også god kundepleje 
er prioriteret højt.

- Tilfredse kunder er loyale kun-
der, og god kundepleje er derfor 
en vigtig faktor i vores firma. 
Kunderne hos os ved, at de altid 
får fat på den samme kontakt-

person, når de har spørgsmål 
til deres projekter. Det gør dem 
trygge, understreger murerme-
steren fra Middelfart. 
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JKEL overtog i sommeren 2021 
TRAP+, og tilføjede dermed end-
nu en virksomhed til gruppen, 
som i forvejen også omfattede 
Operation IT og Alarmteknik.

- Siden overtagelsen af TRAP+ 
har vi drøftet vores fremtidige 
brand og position på markedet. 
For at styrke virksomheden og 
skabe synergi mellem vores for-
retningsområder og medarbej-
dernes kompetencer
slår vi derfor alle fire virksom-
heder og kompetencer sammen, 
og vil fremadrettet operere som 
én virksomhed, med navnet 
JK+. Selvfølgelig med de samme 
stærke medarbejdere, kompe-
tencer og værdier, inden for vo-
res fem kerneområder, som er:

  JK+ El-installation
  JK+ VVS & Blik
  JK+ Alarmteknik
  JK+ Ventilation
  JK+ IT, Fiber & Telefoni 

siger direktør for JK+, Anders 
Kristensen og fortsætter:

- Vi har i flere år markedsført 
vores virksomheder og kompe-
tencer individuelt. Med udvidel-
sen af flere forretningsområder 
og flere dygtige medarbejdere, i 
forbindelse med overtagelserne 
af Operation IT (2019) og TRAP+ 
(2021), havde vi brug for at styr-
ke vores markedsposition som 
ét samlet brand.

Virksomheder slår 
sig sammen
Den 1. januar 2022 blev JKEL, Alarmteknik, Trap+ og 
Operation IT til én virksomhed, med navnet JK+

Lindevænget 2-4 · 5620 Glamsbjerg · Tlf.: 70 27 18 22
www.jkplus.dk · E-mail: info@jkplus.dk

I processen har JK+ involveret et 
eksternt bureau til at bistå med 
opgaven, som udover skabelsen 
af et fælles brand og identitet, li-
geledes har haft fokus på at sam-
le medarbejderne i den nye 
fælles firmastruktur under de 
samme velkendte værdier.

På den fortsatte rejse ønsker JK+ 
også naturligt at tiltrække flere 
gode medarbejdere.

Ny direktør for VVS & Blik
JK+ vil fastholde og udvikle de-
res VVS & Blik-profil i Middel-
fart og Trekantområdet, men 
også udvikle kerneområdet til at 
kunne løse flere VVS-opgaver 
på hele Fyn. Både i forhold til 
private kunder og til erhverv.

Til at styrke deres position på 
VVS & Blik området, har JK+ an-
sat Henrik Svensson som direk-
tør for JK+ VVS & Blik. Henrik 
har tidligere været selvstændig 
VVS-installatør, og har de sidste 
par år arbejdet som projektleder 
på større VVS-entrepriser.

- Vi har været på udkig efter en 
stærk faglig profil med de rette 
værktøjer til at lede vores VVS & 

Blik, og vi er meget glade for, at 
vi har fået Henrik med på vores 
spændende rejse – og Henrik er 
et stort aktiv i det nye ledelses-
team i JK+, siger direktør Anders 
Kristensen.

Med den stærke position på 
VVS-delen, opbygget af TRAP+, 
bliver den nye direktørs primæ-
re arbejdsplads også Mandal 
Alle 10 i Middelfart, men natur-
ligvis også i JK+´s andre afdelin-
ger på Fyn.

En lokal fynsk forankret 
virksomhed
JK+ skal være kundens foretruk-
ne teknik-installatør, uanset 
om der er tale om el, alarm, vvs, 
ventilation eller it, og uanset 
kundens geografiske lokation 
på Fyn eller i Trekantområdet. 
JK+ har hovedsæde i Glamsbjerg 
og er stærkt repræsenteret i lo-
kalmiljøerne med fire lokale af-
delinger i henholdsvis Faaborg, 
Svendborg, Nyborg og 
Middelfart. 

- Med JK+ skal vores kunder kun 
have ét telefonnummer gemt 
på telefonen, uanset hvilke in-
stallationsopgaver de skal have 

udført. Vi ved det tidligere har 
skabt forvirring for kunder, om 
eksempelvis Alarmteknik eller 
Operation IT-opgaver blev løst 
som en del af JKEL, eller om det 
var selvstændige virksomheder.
Fremadrettet kommer vores 
dygtige og kompetente medar-
bejdere til at bære det samme 
logo på arbejdstøjet, bilerne 
bliver identisk pakket ind, ho-
vednummeret det samme, og 
hjemmesiden hedder ”www.
jkplus.dk” understreger Anders 
Kristensen.

- Med vores nye samlede iden-
titet for virksomheden kan vi 
nemmere og mere enkelt præ-
sentere samlede løsninger til 
vores kunder. 
For med JK+ kan vi stå for alle 
tekniske el-installationer, byg-
ningsautomatik, netværk- og 
serveropsætning, implemente-
ring af ABA, AIA og TVO, 
ventilationsanlæg og tagrender 
m.m. 
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Det er et veletableret autoværk-
sted, der sidste år kunne fejre 40 
års jubilæum, og som i dag dri-
ves af Peder Munk, der er anden 
generation i det velrenommere-
de lokale autoværksted. Udover 
mester selv, er der to svende og 
en lærling ansat til de mange 
vekslende opgaver med service-
ring og reparation af såvel pri-
vate som erhvervsbiler.

- Jeg er vokset op nærmest på 
værkstedet, og har biler i blo-
det, fortæller Peder Munk. Jeg 
er uddannet på et andet værk-
sted, men kom tilbage hertil for 
godt 20 år siden, hvor vi i den 
efterfølgende tid også lavede et 
glidende generationsskifte. Vi 
laver alle person- og varebiler, 
nye som gamle, - og her får vi 

også flere veteranbiler, når de 
skal gøres klar til sæsonen.

- Vi er et Automester E+ værk-
sted, som også betyder, at vi er 
under løbende kontrol. Det gæl-
der både med vores udstyr, der 
kontrolleres af Dansk Teknolo-
gisk Institut og fra Automester, 
som kontrollerer, at vi lever op 
til kravene.

El og hybridbiler
Medarbejderne på autoværkste-
det er hele tiden up-to-date med 
relevante kurser, så de kan holde 
deres kunder kørende. Det bety-
der også, at de er certificeret til 
at kunne klare alle opgaver med 
el og hybridbiler.
- Jeg kan da nævne, at vi er ved 
at få sat ladestandere op, - og de 

bliver til offentlig brug, så alle 
kan komme her og tanke strøm 
til bilen. 

Automesteren klarer 
alle bilmærker
Gelsted Motorkompagni er en god 
partner til nye som gamle biler.

Gl. Odensevej 12 · 5591 Gelsted · Tlf.: 64 49 13 40
www.gelsted-motor.dk · automester@gelsted.dkGelsted Motorkompagni

33M E L FA R  P O S T E NO N S D A G  3 0 .  S E P T E M B E R  2 0 2 0

Erhvervsbyggeri | Nybygning | Kirker | Badeværelser | Renovering | Utraditionelt

Værkstedsvej 14 | 5591 Gelsted | Tlf. 64 49 11 28 | www.rishoejas.dk | post@rishoejas.dk

Smukke løsninger, hvor kvaliteten af

arbejdet altid er i top...

Murerfirmaet Rishøj A/S er din murer på Fyn og har mere end

50 års erfaring. Vi udfører alt det murerarbejde, du måtte

have brug for både i nærområdet omkring Middelfart, men

også på resten af Fyn. Alle typer opgaver løses: Intet er for

småt og intet er for stort.

Som din murer på Fyn løser vi opgaver inden for alt fra

småreparationer, støbearbejde og badeværelser til nye

huse samt store entrepriser. Vi samarbejder med de bedste

arkitekter – såvel som de bedste lokale håndværkere for at

sikre det bedste resultat.

ALT I MURERARBEJDE – KVALITET OG SERVICE I HØJSÆDE

Jord, kloak & belægning

MIKKEL HAUGSTED
Projektleder

JAN ANDERSEN
Indehaver

PETER RISHØJ

DDyggttiige folk, goddt arbejdee, fornemt! TTaak!
- Jens oog Anne Birthe

FFlot kvvaalliitteett på arrbejdet – isærr vvarr vvii meggeett
impoonnerreede over repparation aaf sætningssskaddee og

udsmykning over vorees hoveddør.
- Annne Cathhrrine
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In-store displays

Tryk og print

Grafisk design

Webshops

Messesystemer

Distribution
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Nyt Syn - Brandts Passage Odense er 
overtaget af teamèt fra Nyborg og Svendborg, 
sammen med Signe Schønnemann Tygesen, 
som vil være den daglige leder i butikken  
– Signe glæder sig til at komme igang  
i den forretningen.

Derudover har Helle Skovkjær ønsket  
at være med til at udvikle butikken!

Det er virkeligt et stærkt team, som vil præge  
udviklingen positivt af denne flotte butik!

Butikken kommer til at byde på de  
nyeste trends indenfor branchen!

Nye tider ved
Nyt Syn - Brandts Passage Odense

Åbningstider
Tir-Tors: 10:00-17:30
Fredag: 10:00-18:00
Lørdag: 10:00-14:00

Nyt Syn Brandts Passage
Brandts Passage 27, 5000 Odense C
61 69 05 00
odensec@nytsyn.dk
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NY ERHVERVSAFDELING 
I SVENDBORG

WWW.DAVIDSEN.AS ALT TIL BYGGERI

Aalborg

Aarhus

Vejle

Fredericia

Odense Ringsted

Albertslund

Karlslunde

Venslev

Nuuk

Kolding

Haderslev

Rødekro

Høruphav

Toftlund

VejenBrørup

Nr. Nebel

Grindsted

Vojens

Langeskov

Svendborg

Davidsens Tømmerhandel A/S
Erhvervsafdeling
Grønnemosevej 26
5700 Svendborg
TLF. 7412 8010

Davidsen er en lokalforankret virksomhed med salgssteder over hele 
Danmark. Gennem mere end 75 år har vi levet af godt købmandskab samt 
høj service og udviklet forretningen gennem dialogen med vores kunder. 

Vi arbejder ihærdigt for at gøre kundernes hverdag lettere og 
hele tiden skabe noget nyt og spændende, der forbedrer 
oplevelsen og styrker samarbejdet. Vi har et bredt sortiment 
og Fyns bedste logistik indenfor levering af byggematerialer.

Vi glæder os til at møde jer i vores nye erhvervsafdeling på 
Grønnemosevej 26 eller online på www.davidsen.as
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      Arne           Per              Jens       Henrik 

Vi forener saglighed og en stor grad af faglighed             
i målsætningen om kundetilfredshed. 

MMaasskkiinnffaabbrriikkkkeenn..ddkk  AAppSS  
MMaasskkiinnffaabbrriikkkkeenn..ddkk  AAppSS      Tværvej 23   5771 Stenstrup  
Mobil: 42 13 18 81    Tlf: 88 20 53 63  

wwwwww..mmaasskkiinn--ffaabbrriikkkkeenn..ddkk  
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iværksæTTeri go psykiaTri

erhverv
Michael Thorbjørnsen 
mith@faa.dk

Svendborg: Hvordan får man 
kunder? Hvad er min pris? 
Hvordan bruger jeg min 
tid bedst? Spørgsmålene er 

mange, når man skal star-
te op som selvstændig. Der-
for meldte Hanne Bourgeat 
sig til forløbet Power Up på 
Fremtidsfabrikken tilbage i 
marts måned.

En beslutning hun ikke var 
alene om. Sammen med 20 

andre sydfynske iværksætte-
re, valgte Hanne Bourgeat at 
tage skridtet mod livet som 
selvstændig.

- Jeg meldte mig, fordi jeg 
havde brug for sparring på 
min idé - og for at finde ud 
af, om livet som selvstændig 
var noget for mig, forklarer 
hun i en pressemeddelelse.

Sydfyn og iværksætteri
Fra kontoret på Fremtids-
fabrikken ved Jessens Mole 
møder projektleder i Med-
strøm, Jonathan Broch Ja-
cobsen, mange iværksættere. 
I alt er over 1100 iværksætte-
re indtil nu kommet gennem 
et af forløbene i Medstrøm, 
hvoraf de 275 kommer fra 
Sydfyn.

På spørgsmålet om hvilken 

rolle iværksætteri spiller for 
Svendborg og Sydfyn, lyder 
svaret i pressemeddelelsen:

- Vi møder mange iværk-
sættere på vores forløb, som 
både har et ønske om forme 
deres eget arbejdsliv og ska-
be noget godt for andre. Med 
Power Up bliver du skærpet i 
at gøre det til en virksomhed 
og ikke mindst i at forstå dig 
selv som virksomhedsejer, 
siger Jonathan Broch Jacob-
sen.

For Hanne Bourgeat var 
det især det at blive skarp 
på sit koncept og i stand til 

at pitche det overfor andre, 
som hun har taget med fra 
sig forløbet. Derudover har 
netværket med andre på 
samme stadie haft stor be-
tydning for udviklingen af 
Sydfynforlivet.dk

Sidste udkald
Projektet Medstrøm, som 
står bag Power Up er finan-
sieret af EU's Socialfond. 
Midlerne til projektet løber 
ud til august 2020, så det er 
derfor sidste chance for at få 
hjælp til opstarten af sin virk-
somhed.

Derfor lyder opfordringen 
fra Jonathan Broch Jacobsen:

- Meld dig til inden 20. no-
vember og få ti dages super 
professionel undervisning 
inden for de områder, som 
alle iværksættere skal forhol-
de sig til: Hvordan man får fat 
i kunderne og hvad skal det 
koste, for blot at nævne et par 
stykker. Derudover 1:1 spar-
ring med en forretningsud-
vikler, der hjælper dig med 
dine specifikke spørgsmål, si-
ger han i pressemeddelelsen 
og afrunder:

- Sidst, men ikke mindst 
får du også et netværk med 
andre iværksættere, der gi-
ver dig inspiration, støtte 
og mod til at tage de første 
skridt ud i livet som selv-
stændig.

1-2-3 startup
med iværksætterforløbet power Up fik Hanne 
bourgeat byggeklodserne til at komme i gang med 
sin virksomhed sydfynforlivet.dk. en side, der giver 
inspiration til natur, kultur og oplevelser på sydfyn.

Sundhed

Svendborg: Cirka 50 procent 
af alle, der har en psykisk syg-
dom, har også et misbrug, 
viser dansk forskning ifølge 
en pressemeddelelse fra Psy-
kInfo Region Syddanmark. 
Denne problematik kaldes 
for dobbeltdiagnose og har 
i mange år været en udfor-
dring for såvel psykiatriens 
personale som personalet i 
misbrugscentrene.

Tit falder mennesker med 
dobbeltdiagnoser mellem 

to stole, da hverken behand-
lingspsykiatrien eller mis-
brugsafdelinger har ment at 
kunne hjælpe, så længe beg-
ge problematikker er til ste-
de på samme tid. Således har 
mennesker med dobbelt-
diagnoser ofte været i risiko-
zonen for at blive "underbe-
handlet".

behandling og støtte
Overlæge og psykiater Hen-
rik Rindom, der har mange 
års erfaring med behandling 
af borgere med psykisk syg-

dom og misbrug, kommer 
til Svendborg onsdag 20. 
november kl. 19-21 på AOF 
Svendborg, Vestergade 23. 
Han vil komme ind på, hvor-
for nogle mennesker udvik-
ler en dobbeltdiagnose, og 
hvad der er en god støtte og 
behandling til disse menne-
sker.

Foredraget er arrangeret af 
AOF Svendborg og PsykInfo 
Svendborg. PsykInfo Region 
Syddanmark arrangerer med 
jævne mellemrum foredrag, 
film og udflugter, der hen-

vender sig til alle, der øn-
sker mere viden om psykisk 
sygdom og psykiske proble-
mer. Hvert halve år udkom-
mer deres arrangementska-
lender med arrangementer 
rundt om i hele regionen.

Arrangementet med Hen-
rik Rindom om dobbeltdiag-
noser koster 50 kroner, og du 
tilmelder sig hos AOF Svend-
borg på telefon 62 21 73 73 
eller via www.centerfyn.aof.
dk./exp

Misbrug og psykisk sygdom  
giver ekstra problemer

Hanne Bourgeat fik støtte og 
sparring, da hun ville etablere 
sig som selvstændig. Pr-foto

Per Springborg · T: 2988 7870

Vi kører på hele Fyn
og de omliggende øer!

SEMERE PÅ
WWW.OKKR.DK

Ring og aftal
tid til et gratis
hjemmebesøg!

Nye låger
–monteret på 1 dag

Forny dit køkken ved at udskifte
til DANSK-producerede låger,
skuffer, bordplader mv. Alt efter
mål – passer til ALLE køkkener

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-

RENOVERING
OK

Kjeld Haldkjær · T: 3070 7870

Maskinfabrikken.dk ApS

Maskinfabrikken.dk ApS – Tværvej 23 – 5771 Stenstrup – Tlf: 88 20 53 63 – www.maskin-fabrikken.dk

lever og ånder for
bearbejdning af alle former

for maskindele.

Maskinfabrikken dk ApS.
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Flagvinduer
Priseks.
100x120 cm

2.200,-
Topstyret
vinduer
m. natsikring.
Priseks. 100x110

cm1.200,-

Bondddd
vinduuuu
med 6666 fe
prisekkkks.

1.55555
Tophhhhæ
Prisekkks.
100x100000

Fra 9999

ter

SKØTT DØRE OG VINDUER
KUN I MAHOGNI HUSK: Mahogni er tørret og lagret,

derfor undgår vi revner, svind og vridninger.
derfor giver vi 5 års garanti på materialet!

Køb direkte og spar 30%

Males i alle
farver efter
dit ønske

Et firma i et og samme navn gennem 50 år og med dygtige
faglærte medarbejdere. Med stor erfaring giver vi den bedste
kvalitet og en garanti, der holder. Kom og se udstilling med de
rigtige varer til de rigtige priser. Kom selv og blive overbevist.

kendt

Inkl.moms Excl.Glas: Priseeer i mah

Dansk

produ
ceret

Alt tømrer- og snedkerarbejde
Tagarbejde, ombygning, nybygning, isoleringsarbejde. Jeg
kommer gerne selv og måler op og gir fast pris med eller uden
montering. Egne faste medarbejdere til isætning af døre og
vinduer fra opmålning til sidste liste

KVALITET FRA STARTTIL SLUT
MMMeeeeddd vveeennlig hilsen SØREN SKØTT

STOR RABAT i samarbejde med vores leverendører
Ellestedvej 24 - måre - 5853 Ørbæk

www.skott-vinduer.dk - tlf. 65 98 14 86

BYGNINGSSNEDKERIA/S

CE-godCE-godkendt
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iværksæTTeri go psykiaTri

erhverv
Michael Thorbjørnsen 
mith@faa.dk

Svendborg: Hvordan får man 
kunder? Hvad er min pris? 
Hvordan bruger jeg min 
tid bedst? Spørgsmålene er 

mange, når man skal star-
te op som selvstændig. Der-
for meldte Hanne Bourgeat 
sig til forløbet Power Up på 
Fremtidsfabrikken tilbage i 
marts måned.

En beslutning hun ikke var 
alene om. Sammen med 20 

andre sydfynske iværksætte-
re, valgte Hanne Bourgeat at 
tage skridtet mod livet som 
selvstændig.

- Jeg meldte mig, fordi jeg 
havde brug for sparring på 
min idé - og for at finde ud 
af, om livet som selvstændig 
var noget for mig, forklarer 
hun i en pressemeddelelse.

Sydfyn og iværksætteri
Fra kontoret på Fremtids-
fabrikken ved Jessens Mole 
møder projektleder i Med-
strøm, Jonathan Broch Ja-
cobsen, mange iværksættere. 
I alt er over 1100 iværksætte-
re indtil nu kommet gennem 
et af forløbene i Medstrøm, 
hvoraf de 275 kommer fra 
Sydfyn.

På spørgsmålet om hvilken 

rolle iværksætteri spiller for 
Svendborg og Sydfyn, lyder 
svaret i pressemeddelelsen:

- Vi møder mange iværk-
sættere på vores forløb, som 
både har et ønske om forme 
deres eget arbejdsliv og ska-
be noget godt for andre. Med 
Power Up bliver du skærpet i 
at gøre det til en virksomhed 
og ikke mindst i at forstå dig 
selv som virksomhedsejer, 
siger Jonathan Broch Jacob-
sen.

For Hanne Bourgeat var 
det især det at blive skarp 
på sit koncept og i stand til 

at pitche det overfor andre, 
som hun har taget med fra 
sig forløbet. Derudover har 
netværket med andre på 
samme stadie haft stor be-
tydning for udviklingen af 
Sydfynforlivet.dk

Sidste udkald
Projektet Medstrøm, som 
står bag Power Up er finan-
sieret af EU's Socialfond. 
Midlerne til projektet løber 
ud til august 2020, så det er 
derfor sidste chance for at få 
hjælp til opstarten af sin virk-
somhed.

Derfor lyder opfordringen 
fra Jonathan Broch Jacobsen:

- Meld dig til inden 20. no-
vember og få ti dages super 
professionel undervisning 
inden for de områder, som 
alle iværksættere skal forhol-
de sig til: Hvordan man får fat 
i kunderne og hvad skal det 
koste, for blot at nævne et par 
stykker. Derudover 1:1 spar-
ring med en forretningsud-
vikler, der hjælper dig med 
dine specifikke spørgsmål, si-
ger han i pressemeddelelsen 
og afrunder:

- Sidst, men ikke mindst 
får du også et netværk med 
andre iværksættere, der gi-
ver dig inspiration, støtte 
og mod til at tage de første 
skridt ud i livet som selv-
stændig.

1-2-3 startup
med iværksætterforløbet power Up fik Hanne 
bourgeat byggeklodserne til at komme i gang med 
sin virksomhed sydfynforlivet.dk. en side, der giver 
inspiration til natur, kultur og oplevelser på sydfyn.

Sundhed

Svendborg: Cirka 50 procent 
af alle, der har en psykisk syg-
dom, har også et misbrug, 
viser dansk forskning ifølge 
en pressemeddelelse fra Psy-
kInfo Region Syddanmark. 
Denne problematik kaldes 
for dobbeltdiagnose og har 
i mange år været en udfor-
dring for såvel psykiatriens 
personale som personalet i 
misbrugscentrene.

Tit falder mennesker med 
dobbeltdiagnoser mellem 

to stole, da hverken behand-
lingspsykiatrien eller mis-
brugsafdelinger har ment at 
kunne hjælpe, så længe beg-
ge problematikker er til ste-
de på samme tid. Således har 
mennesker med dobbelt-
diagnoser ofte været i risiko-
zonen for at blive "underbe-
handlet".

behandling og støtte
Overlæge og psykiater Hen-
rik Rindom, der har mange 
års erfaring med behandling 
af borgere med psykisk syg-

dom og misbrug, kommer 
til Svendborg onsdag 20. 
november kl. 19-21 på AOF 
Svendborg, Vestergade 23. 
Han vil komme ind på, hvor-
for nogle mennesker udvik-
ler en dobbeltdiagnose, og 
hvad der er en god støtte og 
behandling til disse menne-
sker.

Foredraget er arrangeret af 
AOF Svendborg og PsykInfo 
Svendborg. PsykInfo Region 
Syddanmark arrangerer med 
jævne mellemrum foredrag, 
film og udflugter, der hen-

vender sig til alle, der øn-
sker mere viden om psykisk 
sygdom og psykiske proble-
mer. Hvert halve år udkom-
mer deres arrangementska-
lender med arrangementer 
rundt om i hele regionen.

Arrangementet med Hen-
rik Rindom om dobbeltdiag-
noser koster 50 kroner, og du 
tilmelder sig hos AOF Svend-
borg på telefon 62 21 73 73 
eller via www.centerfyn.aof.
dk./exp

Misbrug og psykisk sygdom  
giver ekstra problemer

Hanne Bourgeat fik støtte og 
sparring, da hun ville etablere 
sig som selvstændig. Pr-foto

Per Springborg · T: 2988 7870

Vi kører på hele Fyn
og de omliggende øer!

SEMERE PÅ
WWW.OKKR.DK

Ring og aftal
tid til et gratis
hjemmebesøg!

Nye låger
–monteret på 1 dag

Forny dit køkken ved at udskifte
til DANSK-producerede låger,
skuffer, bordplader mv. Alt efter
mål – passer til ALLE køkkener

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

KØKKEN-

RENOVERING
OK

Kjeld Haldkjær · T: 3070 7870

Maskinfabrikken.dk ApS

Maskinfabrikken.dk ApS – Tværvej 23 – 5771 Stenstrup – Tlf: 88 20 53 63 – www.maskin-fabrikken.dk

lever og ånder for
bearbejdning af alle former

for maskindele.

Maskinfabrikken dk ApS.

T I
A T .
d .

Flagvinduer
Priseks.
100x120 cm

2.200,-
Topstyret
vinduer
m. natsikring.
Priseks. 100x110

cm1.200,-

Bondddd
vinduuuu
med 6666 fe
prisekkkks.

1.55555
Tophhhhæ
Prisekkks.
100x100000

Fra 9999

ter

SKØTT DØRE OG VINDUER
KUN I MAHOGNI HUSK: Mahogni er tørret og lagret,

derfor undgår vi revner, svind og vridninger.
derfor giver vi 5 års garanti på materialet!

Køb direkte og spar 30%

Males i alle
farver efter
dit ønske

Et firma i et og samme navn gennem 50 år og med dygtige
faglærte medarbejdere. Med stor erfaring giver vi den bedste
kvalitet og en garanti, der holder. Kom og se udstilling med de
rigtige varer til de rigtige priser. Kom selv og blive overbevist.

kendt

Inkl.moms Excl.Glas: Priseeer i mah

Dansk

produ
ceret

Alt tømrer- og snedkerarbejde
Tagarbejde, ombygning, nybygning, isoleringsarbejde. Jeg
kommer gerne selv og måler op og gir fast pris med eller uden
montering. Egne faste medarbejdere til isætning af døre og
vinduer fra opmålning til sidste liste

KVALITET FRA STARTTIL SLUT
MMMeeeeddd vveeennlig hilsen SØREN SKØTT

STOR RABAT i samarbejde med vores leverendører
Ellestedvej 24 - måre - 5853 Ørbæk

www.skott-vinduer.dk - tlf. 65 98 14 86

BYGNINGSSNEDKERIA/S

CE-godCE-godkendt

DREJNING SVEJSNING OG 
MONTAGE

REPARATION OG 
SERVICE

FRÆSNING DREJNING
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MULTILEJE
KUN HOS JM OPTIK

Hvorfor nøjes med ét par briller?
- Lej alle de briller du vil  

og betal kun leje for ét par!

Enkeltstyrke
Opstartspris

(Vejl. pris 3.198,-)

400,-
Progressive

Opstartspris

(Vejl. pris 6.398,-)

900,-

JM Optik, Søndersø:

Odensevej 50
5471 Søndersø

Tlf.: 64 89 18 18
E-mail: kontakt@jmoptik.dk

JM Optik, Odense:

Dalumvej 11
5250 Odense SV

Tlf.: 64 89 18 18
E-mail: odense@jmoptik.dk

Enkeltstyrke
Leje pr. md.

125,-
Opstart fra kr. 400,-

Flerstyrke
Leje pr. md.

225,-
Opstart fra kr. 900,-
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Den gamle Købmandsgård
Fyns smukkeste bolighus - siden 1969

Du får leveret og monteret Dine nye møbler helt gratis! Og vi tager Også gerne Dine gamle møbler meD retur.

dansk design soFasÆt
Comfort 7000 er monteret med sort eksklusiv
okselæder samt crom ben.
Mål 3 pers. 210 cm.
Mål 2 pers. 182 cm
Før 33.998.-

Fyns smukkeste bolighus - siden 1969 Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457
Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag – Fredag kl. 10 – 17.30
Lørdag – Søndag  kl. 10 – 15

dgk-mobler.dk      facebook.com/dgkmobler

gratis levering
og montering
i hele danmark

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

dgk-mobler.dk          facebook.com/dgkmobler

Du får leveret og monteret dine nye møbler helt gratis!
Og vi tager også gerne dine gamle møbler med retur.

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

 dgk-mobler.dk      facebook.com/dgkmobler

Du får leveret og monteret dine nye møbler helt gratis!
Og vi tager også gerne dine gamle møbler med retur.

Det kæmpe udsalg fortsætter

rugby 3 + 2 pers soFasÆt.
Klassisk sofa i ubehandlet eg og monteret
med kraftig Semi Anilin læder.
Føres i flere farver.
Mål 3 pers 220 cm
Før 15.720,-
Mål 2 pers: 162 cm.
Før 25.543.-

stella 3 + 2 pers soFasÆt.
Elegant og stilfuld sofa med rigtig god
siddekomfort. Monteret med semi-anilin 
læder. Kan vælges med bøg/lak, Bøg/
Ubh eller mørkbejdset bøg
Føres i flere stof og læder kvaliteter mod
anden pris
Mål 3 pers. 210 cm.
Mål 2 pers. 160 cm
Før 44.835.-
stol inkl. skammel
Før 14.622.- nu 9.799.- spar 4.863.-

Nu

11.999.-
SPAR 5.781,-

delta adventure stol
og skammel i eg
Stol og fodskammel som vist i eg monteret
med sort læder. Med den indbyggede
trinløse glidefunktion og den aktive nakke-
støtte, vil du opleve en unik siddekomfort.
Dette giver kroppen en komfortabel og
god ergonomisk støtte, uanset hvilken
position du vælger.
Før 17.780.-

enkelt og stilFuld skÆnk i massiv eg
med Fingertapper.
Flere muligheder for at tilpasse størrelse. indretning
træsorter og farver. Kom ind og tal med os for at
finde lige den der passer dig
og dit hjem.
Mål 140 x 70 x 34 cm.
Før 11.431.- Nu

9.144.-
SPAR 2.287,-

santana 3+2 pers. soFasÆt
Santana sofa i elegant design monteret
med kraftigt sort semi-anilin læder og
ben i børstet stål.
Santana føres i forskellige stof og
læderfarver mod anden pris.
3 pers. 200 cm. Før 17.398.-
2 pers 148 cm. Før 13.899.-
Før 31.297.-

Nu

26.999.-
SPAR 17.836,-

Østergade 19, 5400 Bogense, Telefon 6481 1457

Mandag - Torsdag 10:00 - 17:30
Fredag 10:00 - 18:00

Lørdag og Søndag 10:00 - 16:00

dgk-mobler.dk      facebook.com/dgkmobler

Nu

14.999.-
SPAR 18.999,-

Nu

24.999.-
SPAR 6.298,-

dit d

Nu

14.999.-
SPAR 10.544,-

Så længe
lager haves

Den gamle Købmandsgård 
i Bogense kan nu tilbyde 
totalløsninger til private 
virksomheder og offentlige 
institutioner

Vi vil nu tilbyde at vi leverer indretning-
sløsninger til private virksomheder og 
offentlige institutioner i hele Danmark. 
Vi samarbejder med en bred vifte af 
danske, møbelproducenter. Dette gør 
virksomheden er i stand til, at tilbyde helt 
individuelle og skræddersyede løsninger 
af høj kvalitet, til konkurrencedygtige 
priser. Vores fokus bliver ergonomi, 
funktionalitet og kvalitet, og hele proces-
sen foregår i tæt dialog med den enkelte 
medarbejder, for på den måde at levere 
den optimale løsning

• Erhvervsvirksomheder

• Undervisning - herunder
folke- og efterskoler.

• Daginstitutioner

• Pleje- & sundhedssektoren

• Lægeklinikker

• Pengeinstitutter

• Multi-/idrætshaller

Den gamle Købmandsgård 
i Bogense udvider deres 
forretningsstrategi

Siden Dorte Sørensen i 2016 slog 
dørene op til Café Solo, er det 
blevet et populært sted at besøge 
for gæsterne, hvor alle føler sig 
velkomne i en god atmosfære, 
hvor man kan nyde en kop kaffe, 
brunch eller middag.

- Café Solo er et sted, hvor alle 
kan komme og føle sig tilpas, 
og det hvad enten man kommer 
alene eller er flere sammen, si-
ger indehaver Dorte Sørensen. 
Det er vigtigt, at gæsterne føler 
sig velkomne og bliver behand-

let godt, så de føler, at de får en 
god oplevelse fra de kommer og 
til de går igen.

Fra kl. 11 til 16 har cafeen det 
store rykind med brunch, sand-
wich, pariserbøf og lignende, og 
fra kl. 17 bliver det til en mere re-
staurantpræget café.

Små og store selskaber
Som noget nyt kan Café Solo nu 
også tilbyde at afvikle arrange-
menter som blandt andet kon-
firmationer, bryllupper, firmafe-

ster med op til 100 kuverter. Her 
kan indehaver Dorte Sørensen 
allerede glæde sig over, at de før-
ste bookinger er kommet ind.

- Vi kan sammen med gæsterne 
i samarbejde enten sammensæt-
te en menu, eller de kan vælge 
ud fra de menuer, som vi allere-
de tilbyder. Det hele ud fra vores 
sædvanlige koncept, at vi kun 
bruger friske råvarer og laver alt 
fra bunden af. Vi bruger natur-
ligvis også lokale råvarer så vidt 
det er muligt. 

Gæsterne nyder den 
gode atmosfære
Café Solo byder gæsterne indenfor til en god totaloplevelse.

Adelgade 89 · 5400 Bogense · Tlf.: 22 77 53 64, 
www.cafesolobogense.dk · dortelone@live.dk



6720 er vores mest kompakte kassettemarkise 
der med sit afrundede design passer til de 
fleste facader. 

Denne model markise leveres med IO Somfy 
motor og fjernbetjening.

Markisen anvendes til terrasser og facader, hvor 
markisen er placeret frit på en væg samt ved 
forretninger hvor den lukkede kassette giver en 
flot og harmonisk facade. 

Stoffet/dugfarven fås i et udvalg af 120 
forskellige farver og mønstre, det betyder at 
den kan passe til alle former for huse.

Alle markisens dele er fremstillet i materialer 
som kræver minimal vedligeholdelse, men 
vigtigst af alt den er dansk produceret!

Svendborg 
Ole Rømersvej 61
5700 Svendborg 
Tlf.: 6222 4490
svendborg@farvexperten.dk 

Ringe
Gørtlervej 4 
5750 Ringe 
Tlf.:  6263 3014
ringe@farvexperten.dk

Odense
Klokkestøbervej 12
5230 Odense M 
Tlf.:  66147882 
odense@farvexperten.dk

www.farvexperten.dk

Markiser fra Acrimo
Vær på forkant med sommeren, få din solafskærmning op nu.

Markise 
model 6720 

300 cm x 260 cm - kampagne pris

15.999,- 
Vejl. udsalgspris 

26.329,-
Kig ind

og få andre gode tilbud  

på markise modeller  
fra Acrimo

Vi kører ud på 
hele Fyn, måler op 
gratis og giver et 

uforpligtende 
tilbud

Fast monteringspris for 

denne model 2.499,-


