
FOKUS Odense og Faaborg-Midtfyn
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VÆRDISKABENDE

RÅDGIVNING

• Høj kvalitet

• Personlig kontakt

• Tillid

• Tryghed

• REVISORGRUPPEN er en stærk revisionsvirksomhed med
 12 revisorer og rådgivere.

• Det er vores viden og personlige engagement, der gør en forskel.
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O  Odense:  Krumtappen 20, tlf. 6395 3900
K   Kolding:  Trianglen 11, tlf. 7634 7800
R   Rødekro: Brunde Vest 7, tlf. 7025 2680

Åbningstider:
Mandag-fredag:  8.00-17.30www.pchristensen.dk

Oplev selv hvor fedt den kører. Og hvor veludstyret, du kan få din arbejdsplads.
Vito 114 Go (Lang) med automatgear

Vito 114 Go (Lang)

Du får: 136 hk · 7-trins automatgear · Multifunktionsrat · 100% galvaniseret karosseri 
Baghjulstræk · Aircondition · Varme i fører sædet · Fartpilot med fartbegrænser
Justerbart rat · Elektrisk styretøj · Sidevinds assistent · Træthedsovervågning 
Lysassistent · Radio med Bluetooth · Op til 40.000 km/2 år mellem service
USB og SD-kort · Et træk på 2,5 tons på krogen.

ServiceLeasing (Erhverv)
Vito 114 Go (Lang) med automatgear

Engangsydelse 35.000 kr. / 48 mdr.
Kilometer (eksempel) 15.000 km.

Fra  1.895  kr./md. 

ServiceLeasing (Erhverv)
Vito 114 Go (Lang) 

Engangsydelse 35.000 kr. / 48 mdr.
Kilometer (eksempel) 15.000 km.

Fra  1.595  kr./md. 
Du får: 136 hk · Multifunktionsrat · 100 % galvaniseret karosseri · Baghjulstræk
Aircondition · Varme i førersædet · Fartpilot med fartbegrænser · Justerbart rat
Elektrisk styretøj · Sidvinds assistent · Trætheds-overvågning · Lysassistent
Radio med Bluetooth · Op til 40.000 km/2 år mellem service · USB og SD-kort
Et træk på 2,0 tons på krogen.

Nu bliver der kamp om Vito.

Mercedes-Benz Vito 114 CDI Go (Lang). Forbrug ved blandet kørsel 15,6 km/l, CO2-emission fra 164 g/km. Ejerafgift 3.830 kr. pr. halvår. ServiceLeasing 
inkl. service og vedligeholdelse: Engangsydelse 35.000 kr. Mdl. ydelse fra 1.595 kr./md. over 48 måneder. Km-forbrug 15.000 km/år. Alle priser inkl. afgift 
men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Prisen er ekskl. etableringsgebyr 
på kr. 4.020 kr. Begrænset antal. 
Tilbud gælder så længe lager haves.

Mercedes-Benz Vito 114 AUT Go (Lang). Forbrug ved blandet kørsel 16,7 km/l, CO2-emission fra 158 g/km. Ejerafgift 3.400 kr. pr. halvår. ServiceLeasing 
inkl. service og vedligeholdelse: Engangsydelse 35.000 kr. Mdl. ydelse fra 1.895 kr./md. over 48 måneder. Km-forbrug 15.000 km/år. Alle priser inkl. afgift 
men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditgodkendelse via Mercedes-Benz Finans. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Prisen er ekskl. etableringsgebyr 
på kr. 4.020 kr. Begrænset antal. 
Tilbud gælder så længe lager haves.
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URET TIKKER - SPÆNDINGEN STIGER

Escape Rooms 
- et kapløb mod tiden for at få friheden tilbage

• Intenst samarbejde

• Ledetråde og skjulte spor  

•  Løs gåden og find nøglen til friheden

60 min.

Pris pr. rum 600 800
4-6 personer pr. rum anbefales

man-tors fre-søn

:

Odense 

• Saw - The Jigsaw Killer 

• Mission impossible

• Jack The Ripper

• Hunters Lodge

Kolding 

• Temple of Montezuma 

• Chocolate Factory

• Hunters Lodge

Vejle

• Hunters Lodge 

• Phantazma

Svendborg 

• Tutankhamun´s Tomb 

• Hunters Lodge

Prøv et Escape Rooms nær dig: 

Se meget mere om rummene på bowlnfun.dk 
Odense l Kolding l Vejle l Svendborg 
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Dagbladet Børsen har 
igen sat Phønix Tag 
Svendborg A/S på listen 
over Gazeller. Denne 
gang som den næsthur-
tigst voksende virksom-
hed på Fyn. 

Phønix Tag Svendborg A/S er 
et selvstændigt aktieselskab 
beliggende i Svendborg kom-
mune, med lager på Norgesvej. 
Selskabet er ejet af Phønix Tag 

Fyn A/S, som holder til i Nr. Lyn-
delse. Begge afdelinger er en del 
af Phønix Tag-franchisekæden 
og ejet af John Trier Lauridsen 
og Martin Holm.

- Som medejer af begge selskaber 
er jeg naturligvis enormt stolt 
over Svendborg-afdelingens ud-
vikling, siden den blev etableret 
i 2012, og kåringen som Gazelle, 
siger direktør John Trier Lau-
ridsen.

Vokset med 520 procent
Gazelle er betegnelsen for virk-
somheder, der mindst er vokset 
100 procent på fire år. I de sene-
ste fire år er Phønix Tag Svend-

borgs bruttofortjeneste vokset 
med hele 520 procent.

Erfaring og lokalt kendskab
- Vi etablerede Svendborg-af-
delingen som en naturlig del af 
vores vækststrategi. Min familie 
og jeg flyttede til Svendborg, og 
vi fik flere og flere kontakter, og 
der kom også forespørgsler på 

tagdækningsopgaver.
John Trier Lauridsen peger på, 
at Phønix Tag Svendborg er en 
synlig del af bybilledet gennem 
sponsorater i GOG, Svendborg 
Rabits og med partnerskabet i 
Borgerforeningen. Det ses også 
gennem lokale tagprojekter ud-
ført i Svendborg, bl.a. det nye 
Jem & Fix, to nybygninger for 
Svendborg Vand samt renove-
ringen af Grønnemose Værkste-
derne.
- Phønix Tag Svendborg har 
også nye projekter i støbeskeen, 
siger John Trier Lauridsen.  Vi 
skal udføre tagdækningen på 
det flotte nye lejlighedskompleks 
på Jessens Mole, som bygges af 
Hans Jørgensen & Søn i hoved-
entreprise for ES Ejendomme. 
Det er et projekt, vi glæder os 
utroligt meget til at være en del 
af, siger han. 

Lokale arbejdspladser
- Lokalt har vi fem tagtækkere 
ansat og håber da på, at vi kan 
udvide med flere i fremtiden i 
takt med, at ordrebeholdningen 
stiger.
I afdelingen i Nr. Lyndelse ligger 
de administrative opgaver, og 
her bliver alle tilbud udregnet.
- Det vigtigste for os er naturlig-
vis at levere kvalitet og samtidig 
være fleksible og konkurrence-
dygtige, siger John Trier Lau-
ridsen. Vi har derfor også givet 
nogle nøglemedarbejdere kompe-
tence til at afgive priser direkte 
ved besøg hos kunderne.

PHØNIX TAG SVENDBORG A/S

KÅRET SOM GAZELLE

PHØNIX TAG SVENDBORG A/S  |  NORGESVEJ 15    |  5700 SVENDBORG

TLF. 40 64 53 47  |  PHONIXTAG.DK  |  SVENDBORG@PHONIXTAG.DK
 

GLATDÆKNING
GRØNNE TAGE
LISTEDÆKNING

BROER
PARKERINGSDÆK
VEDLIGEHOLD AF 

TAGPAPTAGE



– så der kan være køl i den ene 
ende og frost i den anden. Firmaet 
har også egen gardintrailer med 
truck, så de selv kan læsse af og 
på, som når der køres træpiller.

CK Transport Langeland 
har opgaver over hele 
landet

Når tændingsnøglen drejes i den 
nye Scania hos CK Transport 
Langeland, så er det som regel til 
en af de længere ture rundt i det 
ganske land. Claus Kristensen, 
der sidder bag rattet og som ejer 
vognmandsforretningen, har om-
kring 80% af sine opgaver med 
transporter, der bringer ham 
rundt i hele landet.
- Jeg kører også som undervogn-
mand for et stort vognmandsfirma 
i Århus, siger Claus Kristensen. 
Det er primært med grøntsager, 
som vi leverer til såvel de store 
pakkecentraler som til flere af bu-
tikkerne i de større butikskæder.
Claus Kristensen har netop fejret 
10 års jubilæum med vognmands-
forretningen. Han startede op 

den 13. maj 2008, - og på 10-året 
efter var der udsigt til en ganske 
fornem gave. Men leveringen lod 
vente lidt på sig. Men er i skri-
vende stund nu modtaget og aktiv.
- De første 10 år skulle da fejres 
ordentligt, - så det blev en ny fuldt 
opdateret Scania som jubilæums-
gave til mig selv, - og det er selv-
følgelig en ekstra fornøjelse, når 
jeg kører så meget rundt på ve-
jene. Nogen starter jeg op mandag 
morgen for så at komme hjem igen 
fredag, - så det er vigtigt at have 
et komfortabelt køretøj. Vi trans-
porterer det hele og kan klare alle 
slags transporter. Fremadsigtet 
ser jeg gerne, at opgaverne i det 
sydfynske også øges.
Hos CK Transport Langeland 
gælder det at – Hvor der er vilje er 
der vej.
CK Transport Langeland har i 
sin vognpark også en forvogn med 

kran til at udføre mindre kran-
opgaver, hænger, løse containere 
som kan køres ud til blandt andet 
affald, køletrailer hvor der kan 
køres to forskellige temperaturer 

Snaremosevej 20  |  5900 Rudkøbing  |  Tlf. 23 34 15 45  |  cktl2008@gmail.com  |  ck-transport-langeland-aps.business.site

V O G N M A N D S F O R R E T N I N G  I  R U D K Ø B I N G

S Y D F Y N S K  V O G N M A N D  KO M M E R  R U N D T  I  D E T  D A N S K E

Ole Skårup Entreprenør-
service løser alle  
opgaver

Der er god gang i beskæftigel-
sen, og det mærkes hos Ole Skå-
rup Entreprenørservice, der blev 
grundlagt for cirka ni måneder 
siden, og hvor de løser alle små 
og store opgaver, der kræver ma-
skinkraft.
- Jeg har haft tanken gennem 

flere år, siger Ole Skårup, der 
nærmest er opvokset med entre-
prenørmaskiner. Lejligheden bød 
sig nu, og så skulle det ske. Det 
er gået rigtig godt og jeg har haft 
travlt, - og måtte allerede efter 
tre måneder ansætte en ekstra 
maskinfører, og jeg har med ham 
fået en mand, der kan køre alle 
slags maskiner.
OS der ka’, siger Ole Skårup, - og 
det kan de. Ole og hans ansatte 
Thomas kan løse enhver opgave 
der stilles, - og de tager gerne 

imod opgaver, hvor der er godt 
med udfordringer.
- I øjeblikket kører Thomas ved 
Herlev Sygehus, hvor der skal 
graves ud til en spunsvæg, der 
skal gå 12 meter lodret i dybden. 
Det er på grund af omstændighe-
der, der gør at den ikke kan ban-
kes på plads. 
- Jeg kan køre alle former for 
entreprenørmaskiner. Jeg har 
erfaring med at køre de helt små 
minigravere og op til en langarm 
på 43 ton. Jeg har for nylig været 

Ole Skårup Entreprenørservice · Eskemosegyden 72 · 5600 Faaborg
Tlf.: 29 44 67 12 · ole-skaarup@hotmail.dk 

God start for ny entreprenørvirksomhed

med til at grave ud til en stor sø 
ved Odense på 6 1/2 hektar i for-
bindelse med udstykninger, hvor 
regnoverfladevandet skal ledes 
væk. Vi har også være med til at 
flytte bykloaker i Odense i forbin-
delse med etablering af den nye 
letbane.
 
Ole Skårup Entreprenørservice 
kører primært som underen-
treprenør for blandt andre TC 
Anlæg, Bøsøre Maskinudlejning 
samt Per Årsleff.
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rent praktisk. ”Man behøver ikke 
spekulere på at skulle finde et sted 
at bo eller lave mad. Der er sørget 
for det hele”, smiler Rune. 
For elever under 18 år er det gra-
tis at bo og spise på søfartsskolen, 
hvis den unge vel at mærke har 
længere end 22 km til skolen. 
Elever over 18 år skal betale ca. 
500 kr. pr. uge for kost og logi, 
men de er til gengæld normalt 
berettiget til udeboende SU. Og 
selve uddannelsen er i øvrigt 
ganske gratis.

Fremtidsmuligheder
Der er gode jobmuligheder i den 
maritime branche, hvor ledighe-
den er lav og lønnen høj. Ikke blot 
til vands, men også på land. Det 
gælder ikke mindst maskinme-
stre, hvor over halvdelen arbejder 
på land.
For både Rune og Maja fortsæt-
ter drømmen – de har nu begge 
deres gang på SIMAC, hvor de 
uddanner sig til henholdsvis ma-
skinmester og skibsfører. Og de 
glæder sig til en fremtid inden for 
Det Blå Danmark. Flere af deres 
studiekammerater har også sat 
kursen mod de maritime erhverv, 
men ikke alle. 

Det Blå Danmark er 
betegnelsen for hele det 
maritime erhverv i Dan-
mark og omfatter rede-
rier, off-shore-virksomhe-
der, shipping og en række 
spændende uddannelser.

Der er flere veje ind i de mari-
time erhverv, men et godt sted 
at starte er hf-søfart. Det er en 
anderledes ungdomsuddannelse, 
der kombinerer det maritime 
med en gymnasial uddannelse. I 
Svendborg udbydes den tre-årige 
uddannelse i samarbejde mellem 
Svendborg Søfartsskole og HF & 
VUC FYN Svendborg. 
Eleverne får både en hel hf-eksa-
men, en uddannelse som skibsas-
sistent og første modul af skibs-
officersuddannelsen, så de unge 
kan springe det første halve år 
over på de videregående søfarts-
uddannelser. Hf-søfart åbner 
således for et hav af muligheder. 
Nogle elever tager direkte ud at 
sejle som ubefarne skibsassisten-
ter, når de har fået huen med 
signalflagene på. Andre vælger 
at læse videre til maskinmester 
eller skibsfører. Og med hele to 
maritime uddannelsesinstitu-
tioner, SIMAC og MARNAV, i 
det sydfynske område er der god 
mulighed for at rette kursen mod 
de maritime erhverv. Endelig 
bruger en række elever også hf-
søfart som springbræt til helt an-
dre uddannelser og erhverv.

Udfordringer for både hæn-
der og hoved
For de unge hf-søfartselever væg-
ter det højt, at undervisningen 
er en kombination af teori og 
praksis. At der med andre ord er 
udfordringer for både hænder og 
hoved.
De maritime færdigheder erhver-
ves på Svendborg Søfartsskole - 
her bliver der arbejdet med moto-
rer, svejset og splejset, forbundet 
ledninger og meget andet spæn-
dende. 
Det praktiske sømandskab bliver 
bl.a. prøvet af, når hf-søfartsele-
verne sejler med det maskin-
drevne skib Bethel eller er på 
togt med skonnerten Fylla, som 
er et smukt gammelt træskib. 
Her skal de navigere, holde ud-
kig og håndtere tovværk, sejl og 
fendere samt ikke mindst lære 
værdier som samarbejde, ansvar 
og hjælpsomhed. ”Ingen stikker 
hænderne i lommen, før alle er 
færdige. Ser du et stykke ukvejlet 
tov på dækket, klarer du det til 

og hænger det ordentligt op. Ti 
centimeter over dækket” forkla-
rer skipper Mark Ambech venligt 
og myndigt de unge.
Hf-søfart indeholder også en obli-
gatorisk røgdykker-uddannelse.  
På brandskolen bliver der kæm-
pet mod mandshøje flammer i 
snævre røgfyldte rum. Det er på 
én gang en skræmmende og fed 
oplevelse, siger de unge, som er 
iført brandmandsudstyr og et 
pænt lag sod. Det giver masser af 
sved på panden, men også en god 

portion stolthed, når røgdykker-
certifikatet endelig er i hus.
Den gymnasiale del af hf-søfart 
foregår på VUC Svendborg. Her 
får eleverne selvfølgelig de ob-
ligatoriske hf-fag, men vælger 
også selv en række valgfag, som 
interesserer og udfordrer den en-
kelte. På den led kan de hver især 
tone deres uddannelse i netop 
den retning, som de ønsker. Man-
ge retter deres uddannelse mod 
de videregående maritime ud-
dannelser som fx maskinmester 
eller skibsfører, mens andre går i 
en mere sproglig eller samfunds-
videnskabelig retning. Fælles for 
de forskellige valglinjer er, at de 
også kan tages som en udvidet 
hf med ekstra højniveaufag, som 
giver direkte adgang til univer-
sitetet.

Tryghed, fællesskab og 
familie
Hf-søfartseleverne kommer fra 
Bornholm, Brande og resten af 
Danmark. De kender ikke hin-
anden, når de dukker op til skole-
start i august måned, men de fin-
der lynhurtigt sammen i et unikt 
fællesskab. Langt de fleste elever 
bor nemlig på Svendborg Søfarts-
skole i deres første uddannelses-
år – i trygge og tætte rammer. 3. 
års eleven Katrine formulerer det 
således: ”Vi får et tæt sammen-
hold og bliver en slags familie, en 
meget stor familie, fordi vi hele 
tiden er sammen”.
Samtidig rummer opholdet på 
skolen også værdifuld læring. 
Rune Bjerke og Maja Ricken, som 
begge blev hf-søfartsstudenter i 
sommer, fortæller ”uden at have 
været rigtig til søs, så forbereder 
opholdet på skolen én på, hvordan 
det er at være på et skib. Man læ-
rer at komme overens med andre, 
at arbejde sammen og lærer at 
acceptere hinanden. Det er helt 
nødvendigt, når man bare SKAL 
være sammen. Og det har været 
en stor øjenåbner at opdage de 
sider af én selv – at få det til at 
fungere.” 
Indkvarteringen på Svendborg Sø-
fartsskole er samtidig en stor hjælp 

– en uddanne lse inden for Det Blå Danmark

www.hfsoefart.nu  ·  Hf-søfartskoordinator Karin Andersen  ·  kan@vucfyn.dk

Vil du vide mere?

ÅBENT HUS 
D. 26. JANUAR 2019 

SVENDBORG
HF-SØFART
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Ring 62 21 92 00
Se mere på www.hvergang.dk 
eller besøg os på Grønnemosevej 20 C, 5700 Svendborg

Fagfo
lk skaber 

kvalit
et

Udendørs / Outdoor
Facadebogstaver
Skilte
Pyloner
Banner og flag
Indendørs / Indoor
Messesystemer
Halskilte
Roll Up
Udstillingssystemer
Arkitekttegnede skilte
Bilreklamer
Taxa
Lastbiler
Varebiler
Personbiler
Total Indpakning
Print
Folieprint
Klistermærker
UV-print
Foliedekorationer
Glasdekorationer
Gulvprint
Farvet folie
Dekorationer
Afskærmning
Solfilm
Bygninger
Biler
LED skilte
LED indendørs
LED udendørs
Digitale LED skilte

Carwrapping er en god 

løsning, når man ønsker 

et farveskift frem for den 

konventionelle lakering.

Facadeskilte

...med LED lys

Fagfolk skaber kvalitet

Udendørs / Outdoor
Facadebogstaver
Skilte
Pyloner
Banner og flag
Indendørs / Indoor
Messesystemer
Halskilte
Roll Up
Udstillingssystemer
Arkitekttegnede skilte
Bilreklamer
Taxa
Lastbiler
Varebiler
Personbiler
Total Indpakning
Print
Folieprint
Klistermærker
UV-print
Foliedekorationer
Glasdekorationer
Gulvprint
Farvet folie
Dekorationer
Afskærmning
Solfilm
Bygninger
Biler
LED skilte
LED indendørs
LED udendørs
Digitale LED skilte

Carwrapping er en god 

løsning, når man ønsker 

et farveskift frem for den 

konventionelle lakering.

Facadeskilte

...med LED lys

Fagfolk skaber kvalitet

Udendørs / Outdoor
Facadebogstaver
Skilte
Pyloner
Banner og flag
Indendørs / Indoor
Messesystemer
Halskilte
Roll Up
Udstillingssystemer
Arkitekttegnede skilte
Bilreklamer
Taxa
Lastbiler
Varebiler
Personbiler
Total Indpakning
Print
Folieprint
Klistermærker
UV-print
Foliedekorationer
Glasdekorationer
Gulvprint
Farvet folie
Dekorationer
Afskærmning
Solfilm
Bygninger
Biler
LED skilte
LED indendørs
LED udendørs
Digitale LED skilte

Carwrapping er en god 

løsning, når man ønsker 

et farveskift frem for den 

konventionelle lakering.

Facadeskilte

...med LED lys

Fagfolk skaber kvalitet

Carwrapping
Folie er en god løsning, 

når man ønsker et 
farveskift eller mønster 
frem for den konven-

tionelle lakering.

Facadeskilte
med led-lys
LED-oplyst om natten!

Effektiv og miljøvenlig 
opmærksomhed hvis 
du vil ses og huskes.

FREMTIDEN TILHØRER DE KOMPETENTE

Vi uddanner folk

Petersmindevej 50 • 5100 Odense C
C. F. Tietgens Boulevard 27 • 5220 Odense SØ • Tlf. 66 13 66 70 www.amu-fyn.dk

FREMTIDEN 
TILHØRER

DE KOMPETENTE

AMU-Fyn
er Danmarks største

udbyder af
arbejdsmarkedsuddannelser
Knap 30.000 personer deltager hvert år i et kursusforløb på 

AMU-Fyn i samarbejde med vores mere end 110 ansatte. 
Kurserne sikrer en fremtidsrettet faglig og personlig 
opkvalificering, således at medarbejdernes værdi på 

arbejdsmarkedet optimeres og sørger for, at virksomhederne 
til enhver tid kan få deres uddannelsesbehov dækket inden 

for AMU-Fyn’s målgrupper. 

AMU-Fyn er Danmarks absolut største udbyder af arbejds-
markedsuddannelser med fremtidig fokus på kvalitet og service.
 
Vil du høre mere om AMU-Fyn’s udbud af erhvervsuddannelser og 
AMU-kurser, er du velkommen til at kontakte en af vores 
konsulenter på tlf. 66 13 66 70.



Service, reparation og opbevaring 
af både i alle størrelser i hallerne 

på Frederiksø, Løvholmen,
Myrehøjvej og Thurø

Jan Koch · Vornæsvej 57 · 5700 Svendborg
Tlf.: 4019 3439 · koch5700@hotmail.com

HÆNGEKØJER
SKYGGESEJL
PARASOLLER

SANDKASSENET
SÆKKESTOLE
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SVENDBORG BUGSER A/S

65 danske søfolk og har konstant 
8-10 lærlinge. I det Blå Danmark 
er der nye generationer på vej, 
og jeg ser optimistisk på fremti-
den. Det går godt i branchen, og 
i det nye domicil har vi masser af 
plads til udvidelse”, slutter Niels 
Henriksen. 

Det kendte Svendborg-r 
ederis nye domicil på Fre-
deriksø, som blev indviet 
torsdag den 1. november, 
er designet til at imøde-
komme virksomhedens 
forretningsmæssige øn-
sker og behov - såvel her 
og nu, som i fremtiden 
”Det er ingen hemmelighed, at 
Svendborg Bugser har følt sig 
lidt udfordret af de senere års 

udvikling i retning af mindre 
erhverv på havnen”, fortæller di-
rektør og ejer, Niels Henriksen. 
”Men med vores nye placering på 
Frederiksø har vi fundet et sted, 
der til fulde imødekommer vores 
behov. I tæt samarbejde med ar-
kitekt Jørgen Dahlgaard har vi 
varetaget projekteringen af vores 
nye hus – lige fra skitseplan til 
det færdige domicil på 412 m2 i 
to planer stod indflytningsklart. 
I forbindelse med projekteringen 
har vi sørget for at indbygge mu-

lighed for udvidelser senere hen.
Svendborg Bugser A/S er et fa-
miliefirma, som blev grundlagt 
af min far, Niels Aage Henriksen 
i 1977. Jeg kom ind i firmaet og 
startede samtidigt eget rederi 
i 1986. I 2017 blev de 2 rederier 
fusioneret efter et vellykket ge-
nerationsskifte. Her og nu om-
fatter flåden syv slæbebåde, en 
servicebåd og tre pramme. Vi 
opererer i hele verden og løser en 
stor mængde meget forskellige 
opgaver. Rederiet beskæftiger 

Frederiksø 8 · 5700 Svendborg · Tlf.: 62 22 29 11
info@svendborgbugser.dk · www.svendborgbugser.dk



- Vi har fantastiske 
medarbejdere, der er 
ekstremt loyale og 
brænder for at udvikle 
virksomheden, siger Alex 
Palle fra eksportvirksom-
heden CPH2002-Gruppen 
i Svendborg. 

Alex Palle er direktør af 
CPH2002-Gruppen, herunder 
VID ApS, Danish Fire Labora-
tories ApS og VID Fire-Kill ApS. 
Virksomhederne har adresse på 
Svalbardvej i Svendborg. Pro-
duktionen er avancerede brand-
bekæmpelsessystemer, der for 
99 procents vedkommende går 
til eksport.

Vækstrejsen
- Vi har i dag 40 fantastiske med-
arbejdere, der er ekstremt loyale 
og brænder for at hjælpe virk-
somhedsgruppen videre på dens 
vækstrejse, siger Alex Palle. 
Vækstrejsen tog sin begyndelse i 
2002 i lejede lokaler i Ringe men 
foregår i dag på to matrikelnum-
re i Svendborg. 

Her arbejder et hold af dedike-
rede medarbejdere på at udvikle, 
teste, producere og sælge avan-
cerede vandtågesystemer til be-
kæmpelse af brande i bygninger 
så som fabrikker, hoteller, hospi-
taler, tunneller, skibe og offshore 
platforme, hvor forebyggelse af 
følgerne ved brand og skade har 
allerhøjeste prioritet.
- Hele det succesfulde udvik-
lingsarbejde er blevet båret af de 
gode muligheder for at tiltrække 
de rette medarbejdere, siger 
Alex Palle. Vores medarbejdere 
bidrager hver dag til at udvikle 
virksomhederne i CPH2002-
Gruppen.

CPH2002-Gruppen – Svalbardvej 13 – 5700 Svendborg
Tlf. 6262 1024 – 3179 2056 - ap@vidaps.dk – www.vidaps.dk

Den gode medarbejder
er vejen til succes

Mange kompetencer
- Vi har alle i virksomhederne 
fokus på, at vi er i vækst, fordi 
vi har skabt nogle gode produk-
ter. Vi tog det bedste fra sprink-
lerteknikken og det bedste fra 
vandtågeteknikken og har skabt 
en helt ny overlegen teknik. 
Vandtågesystemet til brandbe-
kæmpelse er fortsat CPH2002-
Gruppens væsentligste aktivi-
tet.
- Vi har mange kompetencer 
samlet i selskaberne på Sval-
bardvej i Svendborg. Vi inspi-
rerer hinanden, hvilket er helt 
afgørende for den fortsatte ud-
vikling og vækst i virksomhe-
derne.

gere og dermed også billigere.
FH Maskinteknik har udviklet 
sig til en dynamisk og profes-
sionel samarbejdspartner. Deres 
medarbejderstab er bredt kvali-
ficeret til løsning af mange opga-
ver og deres erfaring betyder en 
løbende optimering af kundens 
ønsker og behov. De udfører både 
serie fremstilling af komponen-
ter samt design, udvikling og 
produktion for alle typer virk-
somheder over hele landet.

ger, der kan effektivi-
sere produktiviteten 
på maskinværkstedet.
På det seneste er der 
investeret i en ny dre-
jebænk og her netop 
leveret en ny fræser, som er en 
kraftig udvidelse og styrkelse af 
maskinparken.
- Vi får flere og flere opgaver 
ind, og kan godt mærke at der er 
gang i beskæftigelsen rundt om-
kring, - og vi har også fået flere 
nye kunder ind, siger Flemming 
Harboe, der grundlagde virk-
somheden i 2002. Det har derfor 
været nødvendigt at maskin-
kraften skulle styrkes. Med den 
nye fræser, som har tre aksler, 
kan vi tage større emner og køre 
hurtigere. Den er mere effektiv 
og en optimering af maskinkraf-
ten, så opgaver kan løses hurti-

FH Maskinteknik | Langemosevej 8 | 5853 Ørbæk | Tlf. 65 33 26 86 | fh@fh-maskinteknik.dk | www.fh-maskinteknik.dk 

Maskinværksted investerer i 
styrkelse af maskinkraften

man sig hele tiden ajour med 
nye effektive muligheder inden-
for det maskinelle, hvilket både 
kommer virksomhed og kunder-
ne til gode. Det betyder også, at 
man har øje for nye investerin-

FH Maskinteknik udvider 
og styrker maskinparken 
med øget effektiv pro-
duktion 
Hos FH Maskinteknik holder 

ombygninger af skibe. Eksempel-
vis leverede vi projektledelse ved 
totalrenoveringen af skoleskibet 
Georg Stage II på Assens Skibs-
værft – et projekt der løb fra sep-
tember 17 til primo juni i år. Et 
igangværende projekt på Assens 
Skibsværft er forlængelsen af det 
norske havundersøgelsesskib, 
Gunnerus, som ejes af det tek-
nisk/naturvidenskabelige uni-
versitet i Trondhjem. Moeldrup 
Marine Consulting løser en bred 
vifte af maritime opgaver og alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte os for yderligere info om 
vores mange spændende aktivite-
ter”, slutter Bjarne Møldrup. 

Det fynske specialfirma, 
der har til huse i landsde-
lens maritime hovedstad, 
Svendborg, beskæftiger 
sig med alt indenfor drift 
og vedligehold af skibe

”Jeg kan trække på mere end 40 
års erfaring som maskinmester, 
såvel sejlende som landbaseret”, 
fortæller skibsinspektør og inde-
haver Bjarne Møldrup. ”I tidens 
løb har jeg varetaget en lang 
række meget forskellige funktio-
ner og ansvarsområder - lige fra 
undervisning til industrirenove-
ring, kvalitetsstyring og teknisk 

ledelse. Siden grundlæggelsen 
i 2008 har den røde tråd i Moel-
drup Marine Consultings aktivi-
tetsområder været drift og vedli-
gehold af skibe over en bred kam. 
Hér servicerer vi en international 
kundegruppe, fortrinsvis bestå-
ende af mindre og mellemstore 
rederier. Vi leverer rådgivning 
og tekniske management løsnin-
ger til rederier i alt - fra vind/
offshore sektoren til coastere, 
specialfartøjer, tankskibe, bulk-
carriers, containerskibe og andre 
fragtskibe.”

Alt i maritime løsninger
”Hvad enten kunden påtæn-

ker reparation, ombygning el-
ler renovering af et skib, eller 
har brug for hjælp til syn, kan 
Moeldrup Marine Consulting 
tilbyde assistance fra eksterne 
skibsinspektører med den helt 
rigtige viden til opgaven. Det 
samme gælder ved pre-purchase 
forretninger og ejerskifte samt 
ved flagskifte og dokning. Gen-
nem vores store viden og erfaring 
indenfor maritime løsninger og 
teknisk management er kun-
derne sikret den bedste og mest 
økonomiske flådedrift. Et stort 
aktivitetsområde er planlægning 
og projektstyring omkring repa-
rationer, renoveringsprojekter og 

Moeldrup Marine Consulting

Moeldrup Marine Consulting  · Tjørnevej 17, Thurø  ·  5700 Svendborg  ·  Tlf.: 24 46 93 88

moeldrup@marine-consulting.dk  ·  www.moeldrupmarineconsulting.dk



gere og dermed også billigere.
FH Maskinteknik har udviklet 
sig til en dynamisk og profes-
sionel samarbejdspartner. Deres 
medarbejderstab er bredt kvali-
ficeret til løsning af mange opga-
ver og deres erfaring betyder en 
løbende optimering af kundens 
ønsker og behov. De udfører både 
serie fremstilling af komponen-
ter samt design, udvikling og 
produktion for alle typer virk-
somheder over hele landet.

ger, der kan effektivi-
sere produktiviteten 
på maskinværkstedet.
På det seneste er der 
investeret i en ny dre-
jebænk og her netop 
leveret en ny fræser, som er en 
kraftig udvidelse og styrkelse af 
maskinparken.
- Vi får flere og flere opgaver 
ind, og kan godt mærke at der er 
gang i beskæftigelsen rundt om-
kring, - og vi har også fået flere 
nye kunder ind, siger Flemming 
Harboe, der grundlagde virk-
somheden i 2002. Det har derfor 
været nødvendigt at maskin-
kraften skulle styrkes. Med den 
nye fræser, som har tre aksler, 
kan vi tage større emner og køre 
hurtigere. Den er mere effektiv 
og en optimering af maskinkraf-
ten, så opgaver kan løses hurti-

FH Maskinteknik | Langemosevej 8 | 5853 Ørbæk | Tlf. 65 33 26 86 | fh@fh-maskinteknik.dk | www.fh-maskinteknik.dk 

Maskinværksted investerer i 
styrkelse af maskinkraften

man sig hele tiden ajour med 
nye effektive muligheder inden-
for det maskinelle, hvilket både 
kommer virksomhed og kunder-
ne til gode. Det betyder også, at 
man har øje for nye investerin-

FH Maskinteknik udvider 
og styrker maskinparken 
med øget effektiv pro-
duktion 
Hos FH Maskinteknik holder 

ombygninger af skibe. Eksempel-
vis leverede vi projektledelse ved 
totalrenoveringen af skoleskibet 
Georg Stage II på Assens Skibs-
værft – et projekt der løb fra sep-
tember 17 til primo juni i år. Et 
igangværende projekt på Assens 
Skibsværft er forlængelsen af det 
norske havundersøgelsesskib, 
Gunnerus, som ejes af det tek-
nisk/naturvidenskabelige uni-
versitet i Trondhjem. Moeldrup 
Marine Consulting løser en bred 
vifte af maritime opgaver og alle 
interesserede er velkomne til at 
kontakte os for yderligere info om 
vores mange spændende aktivite-
ter”, slutter Bjarne Møldrup. 

Det fynske specialfirma, 
der har til huse i landsde-
lens maritime hovedstad, 
Svendborg, beskæftiger 
sig med alt indenfor drift 
og vedligehold af skibe

”Jeg kan trække på mere end 40 
års erfaring som maskinmester, 
såvel sejlende som landbaseret”, 
fortæller skibsinspektør og inde-
haver Bjarne Møldrup. ”I tidens 
løb har jeg varetaget en lang 
række meget forskellige funktio-
ner og ansvarsområder - lige fra 
undervisning til industrirenove-
ring, kvalitetsstyring og teknisk 

ledelse. Siden grundlæggelsen 
i 2008 har den røde tråd i Moel-
drup Marine Consultings aktivi-
tetsområder været drift og vedli-
gehold af skibe over en bred kam. 
Hér servicerer vi en international 
kundegruppe, fortrinsvis bestå-
ende af mindre og mellemstore 
rederier. Vi leverer rådgivning 
og tekniske management løsnin-
ger til rederier i alt - fra vind/
offshore sektoren til coastere, 
specialfartøjer, tankskibe, bulk-
carriers, containerskibe og andre 
fragtskibe.”

Alt i maritime løsninger
”Hvad enten kunden påtæn-

ker reparation, ombygning el-
ler renovering af et skib, eller 
har brug for hjælp til syn, kan 
Moeldrup Marine Consulting 
tilbyde assistance fra eksterne 
skibsinspektører med den helt 
rigtige viden til opgaven. Det 
samme gælder ved pre-purchase 
forretninger og ejerskifte samt 
ved flagskifte og dokning. Gen-
nem vores store viden og erfaring 
indenfor maritime løsninger og 
teknisk management er kun-
derne sikret den bedste og mest 
økonomiske flådedrift. Et stort 
aktivitetsområde er planlægning 
og projektstyring omkring repa-
rationer, renoveringsprojekter og 

Moeldrup Marine Consulting

Moeldrup Marine Consulting  · Tjørnevej 17, Thurø  ·  5700 Svendborg  ·  Tlf.: 24 46 93 88

moeldrup@marine-consulting.dk  ·  www.moeldrupmarineconsulting.dk

UDSTILLING:

Hindsgavl Allé 2
5500 Middelfart

Tlf: +45 30 361 609
www.alument.dk
info@alument.dk

Alument tilbyder følgende:
  Foldeglas løsninger

  Terrasselukninger

  Terrasseoverdækninger

  Indglasninger af eksisterende altaner

  Unikke balustrader der passer til tidens arkitektur

EN HELT NY DIMENSION TIL BOLIGEN

Alument
Karetmagervej 19A · 7000 Fredericia
UDSTILLING: Hindsgavl Allé 2 · 5500 Middelfart
Tlf: +45 30 361 609 · www.alument.dk · info@alument.dk

 Indglasninger af eksisterende 
 altaner
 Unikke balustrader der passer 
 til tidens arkitektur

 Foldeglas løsninger
 Terrasselukninger
 Terrasseoverdækninger

ALTAN- OG TERASSELØSNINGER
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Svendborg Malerfirma er 
en erfaren partner til alle 
maler- og spartelopgaver

Står man og har brug for profes-
sionel hjælp til en maler eller 
spartelopgave, så kan man roligt 
henvende sig til Søren Brøndum, 
der har stor erfaring og faglig 
ekspertise. Han har været selv-
stændig siden 1999, og efter at 
være flyttet til det sydfynske, 
stiftede han Svendborg Maler-
firma i 2013, - og det var den helt 
rigtige beslutning.
- Jeg har ikke fortrudt og synes, 

at det er gået rigtig godt, siger 
Søren Brøndum. Jeg er blevet 
godt og positivt modtaget af fyn-
boerne og har mange gode faste 
privatkunder, som også er dem 
jeg primært udfører opgaver for. 
Men jeg har også en skole, som 
jeg passer og vedligeholder samt 
jeg udfører mange vedligelsesop-
gaver for kommunen også.

Møllergade 70 1TV · 5700 Svendborg  ·  Tlf.: 23 61 38 29 · sb@svendborg-malerfirma.dk  ·  www.svendborg-malerfirma.dk  ·  X: Svendborg Malerfirma

Der bliver sat 
kulør på opgaverne

Svendborg Malerfirma er et en-
keltmandsfirma, som samarbej-
der med de andre selvstændige 
malermestre, hvor de hjælper 
hinanden efter behov.
- Jeg er begyndt at lave rigtig 
meget med spartelprodukter, 
hvor vi i stedet for at male, - så 
bliver der spartlet i forskellige 
farver. Det er der rigtig mange, 

der får lavet nu – hvor kunderne 
vælger en væg eller to, der så får 
den overflade.

44 Torsdag 20. sepTember 2018Viden

Nyt fra EU

aNsøgNiNg: Lige nu er timin-
gen rigtig god for danske 
virksomheder med ambitio-
ner om at søge EU-støtte til 
innovation og forskning. De 
kan nemlig varme op med 
en mindre ansøgning, om 
midler til at lave den store 
EU-ansøgning.

Først kan de søge EUop-
START, Uddannelses- og 
Forskningsministeriets 
(UFM) pulje der hjælper 
danske virksomheder og vi-
deninstitutioner i deres ud-
arbejdelse af ansøgninger til 
EU’s programmer under Ho-
rizon 2020. I seneste runde 
fik hele 95 procent af EUop-
START-ansøgerne success.

Uddannelses- of Forsk-
ningsministeriet har hjulpet 
projekter som bedre piller 
til Parkinson-patienter, en 
online platform for nye fod-
boldtalenter, digitale pensi-
onsordninger, og en robot, 
der fylder benzin på din bil. 
Støtten gives blandt andet til 
løn, rejser og konsulentydel-
ser i forbindelse med forbe-
redelse af EU-ansøgninger.

- Det er en lille hyggelig 
ansøgning med overvejelser 
man alligevel skal gøre sig i 
forbindelse med et projekt, 
siger EU-konsulent Else Dy-
ekjær Mejer.

EUopSTART har sidste frist 
8. oktober 2018 - og med den 
støtte kan man hurtigt sætte 
fart på en Eurostars-ansøg-
ning til deadline 28. februar 
2019. Eurostars er EU's pro-
gram for udviklingsprojekter 
i små og mellemstore virk-
somheder inden for stort set 
alle brancher.

Det Syddanske EU-Kon-
tors konsulenter har den 
seneste viden om EU's støt-
temuligheder, og kan hjælpe 
med rådgivning til projekter 
og ansøgninger. Kontoret 
har blandt andet hjulpet 
med at sikre Eurostars mid-
ler til hurtigere opladning af 
elektriske biler, innovation 
af kræftdiagnoser, og bedre 
sikkerhed for offshore vind- 
og olieinstallationer. 

Kontakt os for mere infor-
mation.   /eXp

Få kurs på din EU-støtte

Nyt fra EU

BærEdygtighEd: Projektet 
hedder PROWAD-LINK, og 
idéen i en nøddeskal er at 
skabe bæredygtig vækst og 
nye arbejdspladser gennem et 
stærkt “World Heritage” rejse-
koncept i Nordsøen, i stil med 
UNESCO’s romantiske eller 
royale rundture til Europas 
verdensarv.

- Det handler om at benytte 
naturen bæredygtigt til at ska-
be økonomisk og socialbæ-
redygtig udvikling, forklarer 
Anne Husum Marboe, pro-
jektleder hos Nationalpark 
Vadehavet.

Projektet skal sammen-
kæde SME-erhverv, vidensin-
stitutioner, det offentlige, og 
turister, der søger naturven-
lige oplevelser. Mulighederne 
strækker sig fra natur-aktivi-
teter til mad, overnatnings-
muligheder, undervisning og 
underholding - med fokus på 
dagsture og lavsæsonen.

- Vi skal skabe nogle helårs 
arbejdspladser, siger Anne 

Husum Marboe.
Regionens virksomheder 

skal inddrages stærkt i alle 
faser. Nuværende tilbud skal 
gøres mere bæredygtige, nye 
tiltag udvikles fra bunden. 
Nye markeder skal udforskes.

- Vi håber, at der er nogen, 

der kan se idéen og forret-
ningspotentialet, siger Anne 
Husum Marboe.

- Vi skal nedbryde det fra 
at være en stor mundfuld for 
en mindre virksomhed til at 
være noget mere konkret: 
"Hvad betyder det for mig, 

mine gæster, og min forret-
ning?"

Nationalpark Vadehavet 
og Business Region Esbjerg 
får samlet 250.379 euro - 1,9 
mio. kroner - fra EU’s Interreg-
pulje for projekter på tværs af 
landegrænser i Europa.  /eXp

Ny EU-støtte til vækstdrivende 
rejserute i Nordsøen
Nationalpark Vadehavet, business region esbjerg og syddanmarks virksomheder 
skal udvikle nye bæredygtige, internationale forretninger - med naturen i centrum.

Else Dyekjær Mejer, 
konsulent, Det Syddanske 
EU-kontor. Pressefoto

Nyt projekt vil skabe nye, grønne arbejdspladser i Region Syddanmark. Foto: John Randeris

Rådgivning i
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Fjern hver anden glatføre uheld!
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ndgå faldgruberne Kontakt Uafhængig rådgiver

Undgå faldgruberne Kontakt

Jens Kristian Fonnesbech, jkf@aiban.dk

+45 20801751 www.aiban.dk
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Automation

• Energiforsyning
• Procesindustri
• Maskiner
• Offshore
• Marine

• SRO anlæg
• PLC styringer
• SCADA
• Styretavler
• Data logning
• Elinstallation
• Service
• Rådgivning

der er gennemtænkt

Automation Lab A/S
Tlf. 5311 2910 · mail@automationlab.dk
www.automationlab.dk

w
w
w
.c
ou
ra
ge
-d
es
ig
n.
dk

der er gennemtænkt

64 89 15 39

Søndersø El-Service ApS
Henrik Jørgensen

Ørritslevvej 74 · 5471 Søndersø
www.soendersoe-el.dk

21 24 53 21

henrik@soendersoe-el.dk
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SKIBSINGENIØRFIRMA
- som bygger på solid erfaring i branchen

VALLING SHIP MANAGEMENT APS
VALLING SHIP SOLUTIONS APS
Havnegade 3 · 5700 Svendborg · Tlf: 72 30 18 55
info@shipsolutions.dk · info@shipmanagement.dk

shipmanagement.dk

SNAVEVEJ 37, 5471 SØNDERSØ
TLF. 64 89 13 85 - 23 60 16 34
www.tomrer-madsen.dk . madsen@tomrer-madsen.dk

Garanti
for kvalitet!• Vinduer døre eller nyt tag

• Tilbygning, nybygning, forsikringsskader

• Hovedentreprise inkl. byggetilladelse og tegning

• Din garanti for at arbejdet er færdig til den aftalt tid og pris

• Specialarbejde udføres efter mål på eget værksted

Vi kører overalt på fyn kontakt os på tlf. 64 89 13 85

Find os på
Facebook
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Kokkene tilbereder lækkerier 
til enhver lejlighed
Christians Madhus er 
kommet godt fra start

Det var den helt rigtige beslut-
ning, da kokkeparret Hanne 
Sørensen og Christian Pedersen 
i oktober besluttede at slå dørene 
op med deres egen selvstændige 
forretning, Christians Madhus, 
der dagligt leverer mad til såvel 
privat, firmaer og håndværkere.
- Vi har haft tanken længe, og 
da det så tilbød sig, så slog vi til 
med det samme, siger Christian 
Pedersen. Vi leverer både selska-
ber ud af huset, og kunderne kan 
også holde ind og købe blandt an-
det smørrebrød til frokosten. Det 

er meget til firmaer og håndvær-
kere, og det kan vi godt mærke, 
at der kommer mere og mere af 
siden vi åbnede.
Christians Madhus er hurtigt 
blevet en voksende forretning. 
Udover kokkeparret, så er Ca-
milla, der netop er færdiguddan-
net kok og Pia som er cater med i 
køkkenet.
- Jeg har i hvert fald ikke for-
trudt, at vi er startet, siger Chri-
stian Pedersen. Det har bare væ-
ret super.
Menukortet findes på websiden. 
Men hos Christians Madhus la-
ver de det, som kunderne gerne 
vil have, og er åbne overfor alle 
ønsker.

Christians Madhus har åbent 
mandag til fredag fra kl. 07-14.30 
og fredag fra kl. 07-18. Der er luk-
ket i weekenden – men åbent for 
mad ud af huset, - og bestillinger 
kan leveres i weekenden.

CHRISTIANS
MADHUS

Tvedvej 29 · 5700 Svendborg · Tlf.: 62 20 10 20
christiansmadhus@gmail.com  · www.christiansmadhus.dk 

og renovering af gamle elinstal-
lationer og løser naturligvis også 
mere komplekse el-løsninger.

Dialogen med kunderne
Lennart Bønnelykke kan godt 
lide dialogen med kunderne og 
vil gerne rådgive forud for en 
mulig arbejdsopgave. Om den er 
lille eller stor, er ikke afgørende. 
- Jeg påtager mig gerne elinstal-
lationer i hjemmet, som den min-
dre el-installatør kan løse, siger 
han. Jeg har ikke nogen ambi-
tion om at vækste hurtigt med 
mange ansatte. Virksomheden 
skal udvikle sig naturligt, hvor 
kvaliteten kan følge med, og 
foreløbig er jeg kommet pænt fra 
start med opgaver et godt stykke 
ind i det nye år.

Lennart Bønnelykke er 
autoriseret el-installatør 
med en grøn ambition 
om som selvstændig i det 
sydfynske at have tæt 
kontakt med kunderne.

Lennart Bønnelykke er 35 år og 
bor i Kværndrup. Han har godt 
en halv snes års erfaring som 
lærling og svend med en afslut-

tet uddannelse som autoriseret 
el-installatør. For få måneder si-
den besluttede han at blive selv-
stændig.
- Jeg har haft flere ansættelser 
på Fyn, deraf én som servicele-
der og senere én som afdelingsle-
der i Svendborg, efter jeg bestod 
autorisationsprøven. siger Len-
nart Bønnelykke. 

Værdiskabende el
Lennart Bønnelykke brænder 
for værdiskabende el, og han 
har specialiseret sig i LED-be-
lysning.
- LED er en god mulighed for 
både private, virksomheder og 
institutioner til at bidrage til 
den grønne omstilling, siger 
Lennart Bønnelykke. Dels får 
man en bedre belysning, dels 
sparer man energi og får tillige 
et forbedret arbejdsmiljø. Derud-
over hjælper jeg gerne med hele 
processen med ansøgning om 
energitilskud, som oftest er tjent 
hjem på under to år.
- Jeg ønsker ikke at sidde meget 
bag skrivebordet, men påtager 
mig gerne de daglige mindre op-
gaver som ekstra stikkontakter 

El-installatør Lennart Bønnelykke  |  Bøjdenvejen 41  |  5772 Kværndrup
Tlf. 51 20 00 23  |  lennart@bonnelykke-el.dk

Fokus på LED lys 
og personlig service
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Ene, men stærk

står for Gas-To-Liquid og er et fly-
dende brændstof til dieseldrevne 
motorer fremstillet af naturgas i 
stedet for råolie.
- Der er tale om grøn energi. GTL 
brænder renere end råoliebaseret 
diesel, og der udledes derfor fær-
re skadelige stoffer, siger William 
Westerdahl. Det er praktisk ta-
get svovlfrit og uden aromatiske 
stoffer. Det er farveløst og ikke 
giftigt. 

Munch Oil i Svendborg 
har ingen ansatte, tank-
biler eller husleje. Virk-
somheden drives som 
enmandsvirksomhed af 
William Westerdahl med 
en enkelt tank på havnen 
i Svendborg og utallige 
fyringsoliekunder på 
nettet.

William Westerdahl driver ved 
siden af en engros virksomhed i 
levnedsmiddelbranchen Munch 
Oil fra sit kontor i Svendborg. 
Munch Oil er synlig på havnen i 
Svendborg med en enkelt stander 
med grøn GTL-diesel.
- Jeg er alene om Munch Oil og 
nøjes med elektronisk at følge 
med i salget på havnen og kan 
glæde mig over, at Munch Oils 
kundekreds med fyringsolie og 

diesel vokser alene via nettet og 
ved hjælp af »mund til mund-
metoden«.
- Mine fyringsoliekunder går on-
line på alle tider af døgnet. De får 
en attraktiv pris, og når jeg har 
modtaget ordren, så sørger jeg for 
levering indenfor 1-3 hverdage.

Grøn GTL-diesel
William Westerdahl vil gerne slå 
et slag for GTL-brændstof. GTL 

Aasiaatvej 6 · 5700 Svendborg · Tlf. 20741325

info@munchoil.dk · www.munchoil.dk



Auktion med mindstepris
- Vi er også behjælpelige med salg 
i forbindelse med bodelinger og 
samarbejder med både banker 
og advokater i forbindelse med 
tvangssalg. 
Mikkel Synnestvedt peger tillige 
på, at YachtBroker kan formidle 
salg ved auktion på deres online 
yachtauktion, hvor muligheden 
for et hurtigt salg er stor. 
Har man brug for en vurdering af 
en båd i forbindelse med salg, kan 
man aftale en vurdering på ste-
det, eller man kan sende en mail 
med bådtype, alder, udstyr samt 
evt. et par fotos. Sættes båden ef-
terfølgende til salg ved YachtBro-
ker, er vurderingen gratis.

Mikkel Synnestvedt er 
bådmægler og ejer af 
virksomheden Yacht-
Broker. Fra kontoret på 
havnen i Svendborg for-
midles der godt 400 salg 
om året.

Mikkel Synnestvedt har været i 
branchen i mange år og er stifter 
af franchise-kæden YachtBro-
ker, der har 18 franchisetagere/
YachtBroker-afdelinger i Norden 
og Tyskland, og som er en del af 
et omfattende internationalt net-
værk.

YachtBrokers opgave er at for-
midle salget af brugte både i stort 
set alle kategorier, og man har 
ofte kunder i lande udover Nor-
den og Nordeuropa, som f.eks. fra 
Italien, Spanien, USA og Japan. 
- YachtBroker formidler cirka 
salg af godt 400 både; dvs. mere 
end en båd om dagen bliver solgt 
af en af de 18 YachtBrokere i Sve-
rige, Norge, Finland eller Tysk-
land, siger Mikkel Synnestvedt. 
Største båd, der blev solgt sidste 
år, kostede 16,5 millioner kroner.  

Hjemmeside på seks sprog
- Vi har stor opmærksomhed fra 

udlandet gennem vores hjemme-
side på 6 sprog og via vores Face-
book, YouTube og Instagram. 
Markedsføringen er desuden 
massiv på internettet på aner-
kendte nationale og internatio-
nale bådsites. Danmark er kendt 
verden over som søfartsnation og 
for søsport, så vi har megen inter-
national opmærksomhed.
- Salgsarbejde som fremvisning 
af kundens båd, forhandling og 
udarbejdelse købsaftale vareta-
ger vi professionelt. Vi tager os 
desuden af det omfattende papir-
arbejde i forbindelse med salg. 

YachtBroker Fyn  |  Frederiksø 3A  |  5700 Svendborg  |  Tlf. +45 2172 4333
mikkel@yachtbroker.dk  |  www. yachtbroker.dk

  Sikkert
       bådsalg
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BOOK BORD PÅ TLF 6221 2525 ELLER RECEPTION@STELLAMARIS.DK
LUKSUS HVOR DU KAN VÆRE MED

STELLA MARIS HoTEL dE LuxE | KogTvEdvængET 3 | 5700 SvEndboRg | www.STELLAMARIS.dK 

RESTAURANT STELLA MARIS
- MED DANMARKS SMUKKESTE UDSIGT

MORTENS AFTEN
10. NOVEMBER KL. 18-21

BEAUJOLAIS NOUVEAU
 15. NOVEMBER KL. 18-21

JULEFROKOST
24. NOVEMBER - 15. DECEMBER

EKSKLUSIVT NYTÅR 2018
31. DECEMBER  KL. 17.30 - 02.00

Invitér familie, venner eller samarbejdspartnere på 
en hyggelig aften i luksuriøse omgivelser med smuk 

udsigt og ærlig gastronomi.

Invitér familie, venner eller samarbejdspartnere på en god 
frokost eller middag i luksuriøse omgivelser med smuk udsigt 
og ærlig gastronomi skabt med kærlighed til gode økologiske 

råvarer leveret fra lokale fynske producenter og Vejrø.

Menuen skiftes løbende efter årstidens inspiration og råvarer.

Book bord på tlf 6221 2525 eller reception@stellamaris.dk

Luksus hvor du kan være med

Stella Maris Hotel de Luxe | Kogtvedvænget 3 | 5700 Svendborg | www.stellamaris.dk 
Følg os på Facebook og Instagram @stellamarisluxe #stellamarisluxe #stellamarishoteldeluxe 

KÅRET TIL DANMARKS BEDSTE FIRESTJERNEDE HOTEL PÅ TRIVAGO.COM 2017 OG 2018

AFTEN MENU

3 retter kr. 425,00
5 retter kr. 575,00

à la carte 
fra kr. 165,00 - 345,00

FROKOST MENU

Smørrebrød når det er bedst
Fra kr. 95,00 pr. stk.

3 stk.
kr. 295,00

OPLEV VORES RESTAURANT MED 
SMUK UDSIGT TIL SVENDBORG SUND

VELKOMMEN TIL STELLA MARIS

at vi har en ø med egen produk-
tion af økologi som grise, lam og 
grøntsager, - og så mange af de 
råvarer som muligt vil vi hente 
herover, så de kan komme på tal-
lerkenen på Stella Maris. Vi har 
også mange producenter af kva-
litetsråvarer i det fynske, og her 
vil vi naturligvis også handle så 
lokalt som det er muligt. For os 
gælder det, at vi skal frem til et 
produkt, som er skabt af alle som 
team, hvor vi har begejstring og 
stolthed i faget for at give folk 
en fantastisk gastronomisk op-
levelse.

Anders Granhøj sætter 
kursen mod nye kulinariske 
oplevelser på den velre-
nommerede restaurant

Med ansættelsen af Anders 
Granhøj er det en erfaren gastro-
nomisk chef, der overtager roret 
i køkkenet på Hotel Stella Maris 
ved sundet i Svendborg. Det lo-
kale bysbarn, Anders Granhøj, 
hvis mad mange svendborgen-
sere har elsket de sidste 25 år 
og savnet de sidste mange år, 
er tilbage ved komfuret med sit 
ærlige og begejstrede håndværk 
med de dybe franske rødder.

Anders Granhøj vil styre Stella 
Maris’ køkken mod nye nydelser 
og skabe stedets egen identitet i 
madlavning, som hører til Stella 
Maris og her sikre et højt gastro-
nomisk niveau på spiseoplevel-
ser.
- Det er et fantastisk team at 
arbejde sammen med, siger An-
ders Granhøj. Jeg er her ikke for 
at lære de andre at lave mad, for 
det kan de godt, - men for at vise 
dem, hvorfor vi gør, som vi 
gør, - så vi kommer frem til, 
at når man spiser på Stella 

Maris, så kan man også mærke, 
at det er her man er. Det uanset 
om det er fester, forretnings-
mæssigt eller lokale, der gæster 
os.
Stella Maris vil servere god mad, 
man kan forstå – og blive begej-
stret af. Anders Granhøj glæder 
sig til at udforske alle de lækre 
råvarer, der dyrkes på hotellets 
søster-virksomhed på Vejrø, men 
lover også, at det bliver kvalite-

ten, der bestemmer, hvor 
varerne kommer fra.
- Vi kan jo glæde os over, 

Stella Maris har ansat ny gourmetchef

Stella Maris Hotel de Luxe | Kogtvedvænget 3 | 5700 Svendborg | www.stellamaris.dk | Tlf.: 62 21 25 25
Følg os på Facebook og Instagram @stellamarisluxe #stellamarisluxe #stellamarishoteldeluxe

Ny bagermester
har fået en god start

Når det gælder franskbrød og 
rugbrød, så er størstedelen af det 
brød vi laver, specialbrød hvor 
der er noget for enhver smag.
Selvom Bo Søndergaard kommer 
fra det sønderjyske, så skal det 
lige siges, at han faktisk laver en 
rigtig god velsmagende brunsvi-
ger.Hos Bageren leverer det 

gode kvalitetsbrød

Det lokale bageri i Vester Sker-
ninge har fra den 1. november 

fået et nyt bagermesterpar, Char-
lotte & Bo Søndergaard, og de er 
blevet rigtig godt modtaget af 
kunderne.
- Vi laver utrolig meget og kan 
mærke en stigende kundeopbak-
ning, siger parret samstemmen-
de. Kunderne melder tilbage, at 
de er yderst tilfredse både med 
udvalg og den betjening, der ydes 
både fra butik og bageri.
Bo Søndergaard er en erfaren 
bagermester og næsten opvokset 
i et bageri i det sønderjyske, hvor 
såvel hans far, mor og morfar slog 
det gode brød op.
- Det har været sådan, at vi altid 
har tænkt, at det skulle ende med 
eget bageri, - og da vi fik at vide, 
at det her var til salg, - så var vi 
straks interesseret. Det var også 
i forvejen en fornuftig forretning 

med et godt kundegrundlag. Så 
vi slog til. På sigt er det tanken at 
dette bageri skal blive til flere, og 
vil gerne arbejde for, at de mindre 
bagerier kan bestå.
I butikken som Charlotte styrer, 
kan man ud over godt morgen-
brød og det daglige brød også 
købe håndmadder, smørrebrød og 
pålægssandwiches, som også er 
godt efterspurgt.
- Vi laver godt gammeldags brød 
og bruger kun de bedste råvarer 
for at lave det rigtige kvalitets-
bagværk. Det går vi ikke på kom-
promis med, for når råvarerne er 
kvalitet, så er brødet det også. 

Faaborgvej 16 · 5762 Vester Skerninge · Tlf.: 71 99 52 44
info@hosbageren.dk · Facebook: Vester Skerninge Bageri



Danmarks bådfolk har fundet Frederiksø
Med 14 medarbejdere 
og 11.000 kvadratmeter 
under tag har Gnisten – 
Thurøbund Marine A/S fået 
Svendborg Havn tydeligt 
placeret på søkortet.
- Søfart og søsport har for længst 
gjort Svendborg kendt i hele lan-
det, siger Michael ”Gnist” Chri-
stensen, der sammen med 14 
medarbejdere i en årrække har 
medvirket til at få Svendborg 
Havn og ikke mindst Frederiksø 
solidt forankret i hukommelsen 
hos bådfolk fra nær og fjern.
Med 11.000 kvadratmeter un-
der tag og en udstyrsbutik nær 
indsejlingen til Svendborg Havn 
har virksomheden Gnisten - 
Thurøbund Marine A/S ydet sit 
bidrag til det ”blå Danmark”.
- Vi kan tilbyde alt indenfor for-
midlingssalg, service, repara-
tion, vedligeholdelse, ny- monte-
ring og forsikringsskader på alt 

fra små både til motoryachter 
i sværvægtsklassen, siger Mi-
chael ”Gnist” Christensen. Vi er 
sammen med de øvrige maritime 
virksomheder med til at bidrage 
til Svendborg Havns gode navn i 
ind- og udland. 

Opbevaring, vedligeholdel-
se og formidlingssalg
Gnisten - Thurøbund Marine 
A/S har kunder i hele Europa. 
Ydelserne omfatter bl.a. vinterop-
bevaring, vedligeholdelse og for-
midlingssalg af alle typer både. 
Virksomheden har bl.a. opbeva-
ring i det tidligere Sagitta-værft 
ved Christiansminde og råder 
tillige over 115 bådpladser på 
Thurø.
- Vi har året rundt rigtig mange 
kunder igennem vores værksted 
på Frederiksø og i vores mari-
neshop, der ligger ved indsejlin-
gen til Svendborg havn, siger 
Michael ”Gnist” Christensen. Vi 

glæder os over at mange lokale 
sejlere finder os. Desuden har vi 
også en stor fornøjelse af havnens 
mange gæstesejlere, som vi har 
serviceret igennem sæsonen. Vo-
res gode samarbejde med Peter-
sen & Sørensen Motorværksted 
og Svendborg Havnekontor skal 
også fremhæves, slutter Michael 
”Gnist” Christensen. 

Gnisten - Thurøbund Marine A/S
DIN FASTE PARTNER PÅ VANDET

Frederiksø  |  Hudes Plads 1  |  5700 Svendborg  |  Tlf. 6221 4921  |  Marineshop Tlf. 6322 5048  |  post@gnisten.dk  |  www.gnisten.dk

Liebhaverejendom på 310 m2 i landlige omgivelser  
- lige uden for bygrænsen til Kolding - på kuperet 
grund med egen mark, ridebane og hestestald 
med bokse. 
 
Naturskønne omgivelser med masser af plads til 
familiens fritidsaktiviteter - såvel ude som inde. 
 
Beboelsen er ombygget i 2001 - og praktisk 
indrettet med stort bryggers, 2 separate 
børneafdelinger med i alt 4 værelser. 
Indbydende badeværelse med god plads, muret 
hjørnekar med bruser. 
Funktionelt køkken i åben forbindelse med de  
2 sammenhængende stuer med skønt lysindfald 
fra udsigtskarnappen, hygge ved brændeovn og 
god plads om spisestuebordet til hele familien. 
Forældreafdeling med walk-in, nydeligt toilet og 
udgang til haven. 
 
Spændende overetage, som udover 
børneværelserne byder på et stort aktivitets-/
multirum med dejlig udsigt og godt lysindfald 
fra de mange vinduer. 

Rummet kan efter behov nemt opdeles eller 
indrettes til andre formål - eksempelvis kontor, 
showroom eller yderligere børneværelser/
soverum.
 Den 80 m2 store udhusbygning indeholder 
værksted, dobb. carport og fin hestestald. 
Stalden blev færdigbygget i 2010.
Fyrrum med træpillefyr. Lavt varmeforbrug iht. 
energimærke C.
 Ride-/dressurbane - ca. 30 x 60 meter. 
En usædvanlig ejendom som skal opleves. 

Pris 4.275.000

Kan overtages hurtigt - eller  
efter nærmere aftale.

Ejendomsmægler medvirker  
i forbindelse med handel.

For mere info så ring til  
John Sørensen på 2370 1111

Hesteejendom med egen 

 ridebane, mark og staldbygning
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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

MONTANA – making room for personality   
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…
-  lad os hjælpe med netop din kombination!

18

Medarbejdernes  
engagement
Peder Albjerg er glad for famili-
ens og medarbejdernes engage-
ment i virksomheden. Der er for 
tiden en lille snes medarbejdere i 
virksomheden, deraf to industri-
tekniker- lærlinge og en klejns-
medelærling.
- Jeg tror på den model for virk-
somhed, siger han og peger på, 
at både uddannelse og efterud-
dannelse er vigtig for at kunne 
tiltrække og fastholde medarbej-
dere og en position på et voksende 
internationalt marked.

Albjerg’s Maskintec A/S i 
Stenstrup er en familie-
drevet produktionsvirk-
somhed. Her har ejere og 
medarbejdere trukket 
alle opgaver hjem fra 
udlandet. I stedet foku-
seres der på en række 
nye CNC-maskiner og på 
fagligt kompetente med-
arbejdere.

I Albjerg’s Maskintec A/S er Pe-
der Albjerg hovedaktionær og 

direktør. Hans to sønner Michael 
og Kenneth er medaktionærer og 
arbejder på værkstedet, og svi-
gerdatteren Wickie Andersen, 
samlevende med Michael Albjerg, 
står for teknisk afdeling og bog-
holderi.
- Vi har lige som en række andre 
danske produktionsvirksomhe-
der prøvet at lægge dele af pro-
duktionen i udlandet, siger Peder 
Albjerg. Vi fik nogle dele fremstil-
let i Kina, men det blev en kort 
fornøjelse. Håndværket var bare 
ikke godt nok!
- Med gode og stabile medarbej-
dere i vores familiedrevne virk-
somhed blev vi hurtigt enige om, 
at skulle vi fastholde en tilfreds-
stillende kvalitet, så måtte vi selv 
stå for hele processen.

Investeringer er vejen frem
- Vi valgte i stedet at satse på 
vores dygtige medarbejdere og 

på investeringer i nye CNC-ma-
skiner til drejearbejde, fræsning, 
plasmaskæring og kantpresser-
opgaver.
Albjerg’s Maskintec A/S er spe-
cialister indenfor pneumatisk 
transport. De fremstiller bl.a. 
suge-blæseanlæg. Både statio-
nære anlæg og ikke mindst an-
læg til tankvogne, hænger-træk 
og trailere. 
Dertil kommer et program af cel-
leslusere til transport og dosering 
af korn, træpiller, spåner, kunst-
gødning og granulater samt 
produkter i levnedsmiddelindu-
strien. Cellesluser bruges også på 
kraftvarmeværker til transport 
af aske og restprodukter.

Albjerg Maskintec A/S – Gl. Sognevej 3 – 5771 Stenstrup – Tlf. 6226 2491
info@maskintec.dk – www.maskintec.dk

Satser på kvalitet og 
dygtige medarbejdere



Personligt møde
- Selskaberne er noget helt spe-
cielt for os. Vi planlægger hvert 
selskab ned i detaljer - gerne ved 
et personligt møde. Vi kan sam-
mensætte et arrangement, der 
passer til værternes personlige 
ønsker, ligesom vi gerne er be-
hjælpelige med specielle ønsker 
om diætmad og vegetarretter.
Den Blå Kirkes køkken tilbyder 
også gerne lokale produkter, som 
kan indgå i de menuforslag, man 
drøfter.
- Ved helaftensarrangementer 
tilbyder vi for eksempel 3-retters 
gourmetmenu eller en hovedret-
buffet med forret og dessert sam-
mensat efter ønske, ligesom der 
er bar ad libitum med øl, vine, 
gængse drinks og vand efter 
middagen.
Den Blå Kirke benyttes tillige 
ofte til mindesamvær i forbin-
delse med begravelser og bisæt-
telser.

Der er højt til loftet i den 
138-årige tidligere me-
todistkirke i Svendborg, 
der i dag er kendt som 
Den Blå Kirke og en sær-
deles velbesøgt ramme 
om møder, selskaber og 
familiesammenkomster.
- Vore gæster er fascineret af 
rammerne i Den blå Kirke, siger 
daglig leder af selskabslokaler-
ne, kokken Kim Lundvaldt.
Han glæder sig hver dag til at 
møde på arbejde i den gamle 
kirkebygning, der blev bygget 
af lokale borgere i 1882. Den til-
hørte den sydfynske menighed 
i metodistkirken helt frem til 
1995, hvor kirken blev solgt til 
virksomhedsformål.

Plads til 100 gæster
- Vi er godt kendt i lokalområdet 
og sikkert for det gode, siger Kim 
Lundvaldt. Vi har i hvert fald i 
de senere år haft udsolgt til både 
jul og nytår.

Kim Lundvaldt har også bestil-
linger til hen i foråret. Det er 
især konfirmationer og større 
familiefester, der bestilles i god 
tid. 
- Vi har plads til selskaber og 
mødearrangementer på op til 

100 personer. Er man over 50 
gæster, så følger loungen med til 
velkomst. Loungen er et hygge-
ligt lokale med plads til op til 30 
gæster. I loungen er der desuden 
en bar, og det er oftest her, man 
vil tage imod gæsterne.

En smuk ramme
om selskaberne

Lundevej 5 – 5700 Svendborg  - tlf. 4094 8642 – info@denblaakirke.dk – www.denblaakirke.dk

Medarbejdernes  
engagement
Peder Albjerg er glad for famili-
ens og medarbejdernes engage-
ment i virksomheden. Der er for 
tiden en lille snes medarbejdere i 
virksomheden, deraf to industri-
tekniker- lærlinge og en klejns-
medelærling.
- Jeg tror på den model for virk-
somhed, siger han og peger på, 
at både uddannelse og efterud-
dannelse er vigtig for at kunne 
tiltrække og fastholde medarbej-
dere og en position på et voksende 
internationalt marked.

Albjerg’s Maskintec A/S i 
Stenstrup er en familie-
drevet produktionsvirk-
somhed. Her har ejere og 
medarbejdere trukket 
alle opgaver hjem fra 
udlandet. I stedet foku-
seres der på en række 
nye CNC-maskiner og på 
fagligt kompetente med-
arbejdere.

I Albjerg’s Maskintec A/S er Pe-
der Albjerg hovedaktionær og 

direktør. Hans to sønner Michael 
og Kenneth er medaktionærer og 
arbejder på værkstedet, og svi-
gerdatteren Wickie Andersen, 
samlevende med Michael Albjerg, 
står for teknisk afdeling og bog-
holderi.
- Vi har lige som en række andre 
danske produktionsvirksomhe-
der prøvet at lægge dele af pro-
duktionen i udlandet, siger Peder 
Albjerg. Vi fik nogle dele fremstil-
let i Kina, men det blev en kort 
fornøjelse. Håndværket var bare 
ikke godt nok!
- Med gode og stabile medarbej-
dere i vores familiedrevne virk-
somhed blev vi hurtigt enige om, 
at skulle vi fastholde en tilfreds-
stillende kvalitet, så måtte vi selv 
stå for hele processen.

Investeringer er vejen frem
- Vi valgte i stedet at satse på 
vores dygtige medarbejdere og 

på investeringer i nye CNC-ma-
skiner til drejearbejde, fræsning, 
plasmaskæring og kantpresser-
opgaver.
Albjerg’s Maskintec A/S er spe-
cialister indenfor pneumatisk 
transport. De fremstiller bl.a. 
suge-blæseanlæg. Både statio-
nære anlæg og ikke mindst an-
læg til tankvogne, hænger-træk 
og trailere. 
Dertil kommer et program af cel-
leslusere til transport og dosering 
af korn, træpiller, spåner, kunst-
gødning og granulater samt 
produkter i levnedsmiddelindu-
strien. Cellesluser bruges også på 
kraftvarmeværker til transport 
af aske og restprodukter.

Albjerg Maskintec A/S – Gl. Sognevej 3 – 5771 Stenstrup – Tlf. 6226 2491
info@maskintec.dk – www.maskintec.dk

Satser på kvalitet og 
dygtige medarbejdere



- Vi har fået travlt, siden 
vi præsenterede  
Danmarks største og 
mest effektivt kørende 
gravesuger, siger drifts-
chef Ole Barkholt fra 
selskabet Norva24, der 
har bygget ny afdeling på 
Lindø.
Den kørende gravemaskine, som 
er Norva24’s nyanskaffelse, har 
base i Holmdrup og er indtil vi-
dere den største og mest effektive 
gravesuger i landet. Norva 24 
har udover afdelingen på Sydfyn, 
også udvidet med en afdeling på 
Lindø. Driftschef Ole Barkholt, 
salgskonsulent Simon Roland og 
kørselsleder Lone Andersen står 
klar til at servicere jer.
- Vi har fået meget travlt med 
gravesugeren, ikke kun på Fyn, 

men i hele landet, siger Ole Bark-
holt. Det skyldes ikke mindst 
gravemaskinens kombination af 
sugeevne og fremkommelighed. 
Gravearbejdet bliver væsentligt 
forkortet.  Opgaver, der før tog to 
dage, klares med gravesugeren 
på en halv dag.

Skåner rør og kabler
- Gravesugeren fungerer ved, at 
den simpelthen suger jorden op, 
og hvis det er nødvendigt, er der 
mulighed for at tilkoble en luft-
lanse, der i samme ombæring 
blæser luft i jorden med højt tryk, 
så hård jord, sten eller ler, der 
sidder fast, bliver løsnet.
Ole Barkholt peger på, at grave-
sugeren er udviklet til at grave 
i særligt følsomme og vanskeligt 
tilgængelige områder – ofte med 
rør, kabler og nu også fibernet. 
Den opererer nøjagtigt og sikkert 

uden at skade rør og ledningsnet.
- Vores kunder er typisk bygge- 
og anlægsbranchen, offentlige 
forsyningsvirksomheder, bolig-
foreninger, industri og landbrug, 
siger Ole Barkholt. Vi er ofte 
underentreprenører og arbejder 
også for private.

Overtog ISS Kloak-  
og Industriservice
Norva24 blev etableret i 2015 i 
Norge, da en række mindre lo-
kale kloakvirksomheder slog sig 
sammen og dannede Norva24. I 
januar 2017 købte Norva24 ISS 
Kloak- & Industriservice i Dan-
mark og tog her i landet navnet 
Norva24 Danmark A/S.
Med overtagelsen er Norva24 
Nordens største virksomhed in-
denfor kloak- og industriservice 
med over 500 medarbejdere i 
Danmark, Norge og Sverige.

Nu også på Lindø

- Efter mere end 50 år i det syd-
fynske er vi nu også etableret på 
Lindø, hvor vi har to genbrugsbi-
ler og en combibil plus en combi-
spuler med indbygget TV og med 
en rækkevidde på 120 meter.
Ole Barkholt peger på, at man 
alene på Fyn har ni slamsugere, 
der kan servicere private hus-
stande og virksomheder. Det 
være sig forsyningsselskaber, 
kraft/varmeværker, medicinal-
producenter, entreprenørvirk-
somheder, olieraffinaderier, 
transportvirksomheder og bolig-
selskaber. Dertil kommer en om-
fattende og moderne vognpark, 
der hver dag løser opgaver inden-
for tv-inspektion, kloakservice og 
transport af farligt affald.

UDVIDER MED AFDELING PÅ L INDØ

Gravesugede 109 tons  
gylle og sand 

Det tog tre dage for Kennie Gra-
nov og Jonas Eisner fra Norva24 
at fjerne gylle, sand og vand fra 
spaltegulvet under 950 Jersey-
køer i Skårup på Sydfyn.
De to gravemestre Kennie Gra-
nov og Jonas Eisner savnede 
ikke tilskuere, da de en mandag 
morgen påbegyndte arbejdet med 
at oprense gylleanlægget under 
950 Jerseykøer på Dongsgården i 
Skårup. Drøvtyggerne fulgte ar-
bejdet de tre dage, det tog at gra-
vesuge sig igennem gylle, vand og 
sand.

Stop for gennemstrømning
- Vi fik ryddet og fjernet 109 tons 
under gulvet i den ti år gamle løs-

driftsstald, siger Kennie Granov. 
Der havde længe været proble-
mer med især sandet, som stop-
pede for gennemstrømningen i 
gylleanlægget.
Den store gravesuger kan på 
ganske kort tid håndtere, filtrere 
og fylde otte kubikmeter gylle 
i gravesugerens tankanlæg for 
derefter at deponere det i gårdens 
eksterne tankanlæg.
- Det var en fornøjelse at kunne 
levere en effektiv løsning på pro-
blemet, siger Jonas Eisner. Det 
var det også at få et bad og skif-
tet tøj efter afskeden med de 950 
Jerseykøer.
Gravesugeren har også været 
på arbejde i Rosengårdscentret, 
hvor den har gravet en ny eleva-
torskakt 90 meter ind under byg-
ningen.  

NORVA24’S DAGLIGE LEDELSE

Ole Barkholt til venstre er Norva24’s driftschef på Fyn, 
Simon Roland er salgskonsulent, og Lone Andersen står 
for logistik og administration, som hidtil.

NORVA24, AFD. HOLMDRUP  ·  SKÅRUPØREVEJ 9-11  ·  5881 SKÅRUP                         
TLF. 6223 1208  ·  OLE.HANSEN@NORVA24.DK  ·  WWW.NORVA24.DKNORVA24, AFD. ODENSE  ·  KYSTVEJEN 100, MUNKEBO  ·  5330 MUNKEBO

Kennie Granov i baggrunden 
og Jonas Eisner i gang med af 
fjerne 109 tons gylle og sand på 
anlægget under staldgulvet.
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GR AVESUGER I  GANG PÅ F YN



- Vi har fået travlt, siden 
vi præsenterede  
Danmarks største og 
mest effektivt kørende 
gravesuger, siger drifts-
chef Ole Barkholt fra 
selskabet Norva24, der 
har bygget ny afdeling på 
Lindø.
Den kørende gravemaskine, som 
er Norva24’s nyanskaffelse, har 
base i Holmdrup og er indtil vi-
dere den største og mest effektive 
gravesuger i landet. Norva 24 
har udover afdelingen på Sydfyn, 
også udvidet med en afdeling på 
Lindø. Driftschef Ole Barkholt, 
salgskonsulent Simon Roland og 
kørselsleder Lone Andersen står 
klar til at servicere jer.
- Vi har fået meget travlt med 
gravesugeren, ikke kun på Fyn, 

men i hele landet, siger Ole Bark-
holt. Det skyldes ikke mindst 
gravemaskinens kombination af 
sugeevne og fremkommelighed. 
Gravearbejdet bliver væsentligt 
forkortet.  Opgaver, der før tog to 
dage, klares med gravesugeren 
på en halv dag.

Skåner rør og kabler
- Gravesugeren fungerer ved, at 
den simpelthen suger jorden op, 
og hvis det er nødvendigt, er der 
mulighed for at tilkoble en luft-
lanse, der i samme ombæring 
blæser luft i jorden med højt tryk, 
så hård jord, sten eller ler, der 
sidder fast, bliver løsnet.
Ole Barkholt peger på, at grave-
sugeren er udviklet til at grave 
i særligt følsomme og vanskeligt 
tilgængelige områder – ofte med 
rør, kabler og nu også fibernet. 
Den opererer nøjagtigt og sikkert 

uden at skade rør og ledningsnet.
- Vores kunder er typisk bygge- 
og anlægsbranchen, offentlige 
forsyningsvirksomheder, bolig-
foreninger, industri og landbrug, 
siger Ole Barkholt. Vi er ofte 
underentreprenører og arbejder 
også for private.

Overtog ISS Kloak-  
og Industriservice
Norva24 blev etableret i 2015 i 
Norge, da en række mindre lo-
kale kloakvirksomheder slog sig 
sammen og dannede Norva24. I 
januar 2017 købte Norva24 ISS 
Kloak- & Industriservice i Dan-
mark og tog her i landet navnet 
Norva24 Danmark A/S.
Med overtagelsen er Norva24 
Nordens største virksomhed in-
denfor kloak- og industriservice 
med over 500 medarbejdere i 
Danmark, Norge og Sverige.

Nu også på Lindø

- Efter mere end 50 år i det syd-
fynske er vi nu også etableret på 
Lindø, hvor vi har to genbrugsbi-
ler og en combibil plus en combi-
spuler med indbygget TV og med 
en rækkevidde på 120 meter.
Ole Barkholt peger på, at man 
alene på Fyn har ni slamsugere, 
der kan servicere private hus-
stande og virksomheder. Det 
være sig forsyningsselskaber, 
kraft/varmeværker, medicinal-
producenter, entreprenørvirk-
somheder, olieraffinaderier, 
transportvirksomheder og bolig-
selskaber. Dertil kommer en om-
fattende og moderne vognpark, 
der hver dag løser opgaver inden-
for tv-inspektion, kloakservice og 
transport af farligt affald.

UDVIDER MED AFDELING PÅ L INDØ

Gravesugede 109 tons  
gylle og sand 

Det tog tre dage for Kennie Gra-
nov og Jonas Eisner fra Norva24 
at fjerne gylle, sand og vand fra 
spaltegulvet under 950 Jersey-
køer i Skårup på Sydfyn.
De to gravemestre Kennie Gra-
nov og Jonas Eisner savnede 
ikke tilskuere, da de en mandag 
morgen påbegyndte arbejdet med 
at oprense gylleanlægget under 
950 Jerseykøer på Dongsgården i 
Skårup. Drøvtyggerne fulgte ar-
bejdet de tre dage, det tog at gra-
vesuge sig igennem gylle, vand og 
sand.

Stop for gennemstrømning
- Vi fik ryddet og fjernet 109 tons 
under gulvet i den ti år gamle løs-

driftsstald, siger Kennie Granov. 
Der havde længe været proble-
mer med især sandet, som stop-
pede for gennemstrømningen i 
gylleanlægget.
Den store gravesuger kan på 
ganske kort tid håndtere, filtrere 
og fylde otte kubikmeter gylle 
i gravesugerens tankanlæg for 
derefter at deponere det i gårdens 
eksterne tankanlæg.
- Det var en fornøjelse at kunne 
levere en effektiv løsning på pro-
blemet, siger Jonas Eisner. Det 
var det også at få et bad og skif-
tet tøj efter afskeden med de 950 
Jerseykøer.
Gravesugeren har også været 
på arbejde i Rosengårdscentret, 
hvor den har gravet en ny eleva-
torskakt 90 meter ind under byg-
ningen.  

NORVA24’S DAGLIGE LEDELSE

Ole Barkholt til venstre er Norva24’s driftschef på Fyn, 
Simon Roland er salgskonsulent, og Lone Andersen står 
for logistik og administration, som hidtil.
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Døgnservice fra vores  
mobile mekaniske værksteder
Hos Intego leverer vi 24 timers elektromekanisk reparation og service.  
Det er din sikkerhed for, at produktionen i din virksomhed hurtigt kommer  
i drift igen i tilfælde af et nedbrud. 

Vi beskæftiger os bl.a. med:
  Motorer m/u gear
  Salg af motorer og gear (lagerførende)
  Højspændingsmotorer
  Servomotorer og tromlemotorer
  Generatorer
  Omvikling
  Lakering og ovntørring
  Udskiftning af lejer
  Vibrationsanalyse samt lejekontrol
  Servicepartner Kemppi & Grundfos
  Kontrol og reparation af alle typer pumper
  Reparation og eftersyn af svejsere
  Termofotografering
  Eftersyn af kraner, taljer og håndværktøj

 iht. Arbejdstilsynets henvisninger

Vi afhenter og bringer
Vi tilbyder elektromekanisk service fra vores 
mobile mekaniske værksteder. Du har også 
mulighed for at indlevere motorer, gear mv. til 
reparation. Ring og aftal nærmere – vi henter, 
reparerer og leverer de servicerede dele retur. 
 

Spidskompetencer: 
  Industri Service Management (ISM)
  Lovpligtige eftersyn
 Termografering
 Energiovervågning
 Fiber- og datanetværk
 Kædebutikker
 Bygningsinstallation og automation
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 Bliv Klar til høst

Få efterset jeres motor 

og termograferet

 jeres tavler.
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Din kompetente partner 

inden for el-tekniske løsninger 

og services.

Kompetencer:
 El-teknisk installation & service

 Mekanisk service & værksteder
  Industriel IT & automation
 Specialer

  Intego Shelters

  Energiregistrering

  Telecom

  Fiber infrastruktur

  IT infrastruktur

  Kraftværker

Tlf.  99 36 40 00   |  intego@intego.dk  |   www.intego.dk 

Service 24/7/365
Hos Intego leverer vi 24 timers 
elektromekanisk reparation og service. Det 
er din sikkerhed for, at produktionen i din 
virksomhed hurtigt kommer i drift igen i 
tilfælde af et nedbrud.

Vi gi’r
kaffen, hvis  

I leverer  
motorerne

Tlf. 99 36 42 60  |  intego@intego.dk  |  www.intego.dk

Holkebjergvej 91  |  5260 Odense SV



lige kummer, og der står minilæ-
sere klar, så materialerne nemt 
kan håndteres på lastbilen eller 
traileren.
Christian Nissen vil gerne invi-
tere håndværkere i hele området 
til at kontakte virksomheden og 
hilse på medarbejderne.
- Vi har sælgere med godt kend-
skab til alle grene af byggebran-
chen. Vi er specialister i produk-
ter henvendt til både tømrer, 
murer og entreprenør og har 
særlige kompetencer på dette 
felt. Det tiltag har vi har 
store forventninger til, si-
ger Christian Nissen. 

- Det er vores ambition at være 
den professionelle håndværkers 
foretrukne valg, siger butikschef 
Christian Nissen. Vores politik 
er at være konkurrencedygtige 
på priser, udvalg og kvalitet; 
dertil har vi nyindrettet vores 
lokaler i byggecentret på Energi-
vej 17 i Odense.
-Dermed er rammerne på plads. 
Men vigtigst af alt er vores med-
arbejdere og den service, vi kan 
tilbyde vores primære kunde-
gruppe, som er de professionelle 
håndværkere. Her er det vigtig-
ste tiltag, at vi har erfarne folk 
på nøgleposterne i virksomhe-
den.

Ny lager- og kørselsleder
Christian Nissen peger på, at 
den nok mest mærkbare foran-
dring, der er sket, er på vareud-
buddet og på logistikken. Privat-
kunder er velkomne i butikken 
og på Optimeras platforme på 
nettet.
- Vi har nu vores egen distribu-
tion og har ansat Svend Nikolaj-
sen som lager- og kørselsleder. 
Vi lægger vægt på de personlige 
relationer til håndværkssegmen-
tet, og det er hans opgave at le-
vere kundernes ordrer hurtigt 
og effektivt. Det vil i vores optik 
betyde levering på byggepladsen 
eller på en aftalt plads på kun-

dens hjemadresse.
Uden for åbningstiden er det 
også muligt at få kontakt med 
Optimera via Optimera App.

Fyn og øerne som  
lokalområde
Christian Nissen betragter hele 
det fynske område inklusive øer-
ne som Optimeras lokalområde.
- Med gode tilkørselsveje i Oden-
se midt på Fyn har vi i forløbet 
åbnet en ny service. Vi har ind-
rettet en afdeling for murerne 
med materialer målrettet netop 
denne gruppe håndværkere. Det 
betyder, at nu kan murerne hen-
te grus og mørtel i løsvægt i sær-

LOGISTIK    MED    VAEÆGT    PA 

.Å PERSONLIG    KONTAKT

Optimera Odense
Energivej 17
5260 Odense S
Tlf.: 74 12 83 60
odense@optimera.dk
www.optimera.dk

- Optimera Odenses erhvervskunder får endnu 
flere fordele. Vi har udvidet sortimentet og vores 
service. Vi leverer dag-til dag byggematerialer i 
det fynske lokalområde på det rette sted og til 
rette tid, siger butikschef Christian Nissen.
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Din lokale samarbejdspartner!  
Nyt Gulv - Nye døre og Vinduer - Garage - Carport - Skure 

Nyt tag - Tagarbejde - Tagrenovering 

Tagrenderensning (UDEN stillads) 

Kloakering - Flisebelægning - Gravearbejde 

Regnvand - Regnvandsseparering 

Østre Ringvej 43 A, 5750 Ringe, Tlf. 20816162 

www.strandhauge.dk 
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Din lokale samarbejdspartner!
Nyt Gulv - Nye døre og vinduer - Garage - Carport - Skure

Nyt tag - Tagarbejde - Tagrenovering

Tagrenderensning (uden stige og lift)

Kloakering - Flisebelægning - Gravearbejde

Regnvand - Regnvandsseparering

Østre Ringvej 43 A · 5750 Ringe · Tlf. 20 81 61 62

strandhauge@strandhauge.dk · www.strandhauge.dk
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nyt fra eu

Friske tal fra EASME viser, at 
Danmark klarer sig enormt 
godt i Enterprise Europe 
Netværket (EEN). Faktisk er 
Danmark førende i netvær-
ket målt på ’Achievements’ og 
’Partnering Perfomance’ – dvs. 
internationale samarbejds-
kontrakter og målbare resul-
tater til danske virksomheder.

På Det Syddanske EU-Kon-
tor er vi som en del af Enter-
prise Europe Network (EEN) 
Danmark superstolte af at 
have bidraget til de flotte re-
sultater.

Konsulentvirksomheden 
Public Intelligence, der ligger 
i Odense, er et godt eksem-

pel på en dansk virksomhed, 
der med sit speciale inden 
for sundheds- og velfærdsin-
novation, har draget nytte af 
EEN. Virksomheden har med 
sit fokus på at sætte brugerne i 
centrum haft succes, ikke bare 
det danske marked, men også 
i Storbritannien, hvor den 
samarbejder med både en 
britisk region, et hospital og et 
universitet.

Public Intelligence er et 
konsulentfirma beliggende i 
Odense, der har specialiseret 
sig i sundheds- og velfærdsin-
novation. Brugerinddragelse 
er kernen i alt, hvad firmaet 
arbejder med, særligt i deres 
innovationsmetode, der er 
en systematisk tilgang til in-
novation inden for sundheds-
området målrettet offentlige 
organisationer. 

I mange år var det gået 
fremad på det danske og 
skandinaviske marked, hvil-
ket alle involverede på Billed-
skærervej i Odense, egentlig 
var fint tilfredse med.

Kontrakt efter fire timer
Men det skulle snart vise sig, 
at der var endnu større ting 
i vente og efterspørgsel fra 
uventede kanter efter firma-
ets ydelser. 

Det hele startede med en 
delegation på cirka 14 briter, 
der tog turen til det fynske 
for at besøge Syddanmark og 
Public Intelligence. 

Efter en snak på fire timer 
var de udsendte allerede klar 
til at skrive kontrakt med det 
danske firma.

- Der er et stort behov for 
sundhedsinnovation i Storbri-
tannien. De er innovations-
hungrende og samtidigt er det 
et stort, kompliceret og attrak-
tivt marked for os, siger Peter 
Julius, CEO og partner i Public 
Intelligence.

Dansk-britisk 
 innovationseventyr
I 2016 blev det fynske firma 
bedt om at levere inspiration 
til ét af Englands syv nationale 
testmiljøer, et ”Living Lab” på 
Surrey University. 

Dette skete i form af deres 
User Driven Health Innovati-
on Methodology. Som de selv 
udtrykker det, er det et forfær-
deligt langt navn, men kort 
fortalt handler metoden om 
at sætte brugeren i centrum 
for sundhedsinnovation. 

Formålet med Living Lab 
var at undersøge og teste, 
hvordan teknologi kan for-
bedre livet for 350 familier, 

der lever med demens.
Siden hen er det gået stærkt 

for det engelske samarbejde 
og i dag arbejder Public Intel-
ligence i tæt samarbejde med 
Kent Surrey Sussex Academic 
Health Science Network (KSS 
AHSN) på at bringe sund-
hedsinnovation helt i front. 
Som Peter Julius udtrykker 
det ”I stedet for at presse en 
teknologi ned i halsen på 
brugerne, så handler det helt 
konkret om først at lytte til 
dem. Lytte til patienterne og 
borgerne og igennem deres 
stemme få de bedste løsnin-
ger rullet ud”.

I dag er Public Intelligence 
involveret på flere fronter i 
England. 

Et af disse er i samarbejde 
med Surrey and Sussex Healt-
hcare NHS Trust, hvor Public 
Intelligence er med inde over 
to områder; Nemlig at skabe 

bedre service for borgerne in-
den for områderne ’Livets sid-
ste rejse’ for terminale men-
nesker og misbrug. 

Omdrejningspunktet for 
samarbejdet er Public Intel-
ligences model, som skal te-
stes i denne sammenhæng. 
Projektet ledes af Des Holden, 
KSS AHSN Med. Dir., som er 
en af frontkæmperne for bru-
gerens stemme i det engelske 
sundhedsvæsen.

ambitiøst    
brugerdrevet projekt
Et af de projekter er med Pub-
lic Intelligences egne ord ”et 
af de mest ambitiøse bruger-
drevne projekter på engelsk 
jord.” 

Leach Court er et boligom-
råde som Brighton Universi-
tet er ved at ombygge et til et 
sundhedsinnovationscenter/
Living Lab. Public Intelligence 

er involveret i projektet som 
strategisk rådgiver, og deres 
model skal understøtte denne 
transformation. Det fynske in-
novationsfirma arbejder sam-
men med Dr. Theo Fotis og 
Dr. Anand Sundaralingam fra 
Brigton Universitet. Dr. Fotis 
er ikke i tvivl om, at vejlednin-
gen fra Public Intelligence og 
deres ekspertise er en af nøg-
lefaktorerne for projektets 
succes.

- Public Intelligence delte 
deres metode angående 
’living labs’ og innovation 
med os. Deres samarbejde og 
vejledning er meget værdi-
fuld og i mine øjne helt afgø-
rende for at vores projekt er 
kommet op at køre. De delte 
ud af deres store viden inden 
for innovationsområdet med 
kontinuerlig support gennem 
konsultationsmøder. Projek-
tet ville ikke være blevet en 
succes uden deres bidrag, ud-
taler Dr. Theo Fotis fra Bright-
on Universitet. 

Og ifølge Dr. Fotis er der 
stort behov for den service og 
de ydelser Public Intelligence 
tilbyder. Det er vigtigt med 
nytænkning, innovation og 
brugerinddragelse, hvis man 
skal imødegå fremtidens 
sundhedsvæsen.

Gode danske resultater i EU-netværk

"   
Der er et stort behov for 
sundhedsinnovation i 
Storbritannien. De er in-
novationshungrende og 
samtidigt er det et stort, 
kompliceret og attraktivt 
marked for os.
peter julius, ceo og partner, 
public intelligence, odense

"   
Public Intelligence delte deres metode angående 
’living labs’ og innovation med os. Deres samarbejde 
og vejledning er meget værdifuld og i mine øjne helt 
afgørende for at vores projekt er kommet op at køre.
dr. theo fotis, brighton university
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Koppenbjerg Emballage A/S
www.koppenbjerg.dk

Assensvej 126
5620 Glamsbjerg

Tlf. 3135 4300
salg@koppenbjerg.dk
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sig i sundheds- og velfærdsin-
novation. Brugerinddragelse 
er kernen i alt, hvad firmaet 
arbejder med, særligt i deres 
innovationsmetode, der er 
en systematisk tilgang til in-
novation inden for sundheds-
området målrettet offentlige 
organisationer. 

I mange år var det gået 
fremad på det danske og 
skandinaviske marked, hvil-
ket alle involverede på Billed-
skærervej i Odense, egentlig 
var fint tilfredse med.

Kontrakt efter fire timer
Men det skulle snart vise sig, 
at der var endnu større ting 
i vente og efterspørgsel fra 
uventede kanter efter firma-
ets ydelser. 

Det hele startede med en 
delegation på cirka 14 briter, 
der tog turen til det fynske 
for at besøge Syddanmark og 
Public Intelligence. 

Efter en snak på fire timer 
var de udsendte allerede klar 
til at skrive kontrakt med det 
danske firma.

- Der er et stort behov for 
sundhedsinnovation i Storbri-
tannien. De er innovations-
hungrende og samtidigt er det 
et stort, kompliceret og attrak-
tivt marked for os, siger Peter 
Julius, CEO og partner i Public 
Intelligence.

Dansk-britisk 
 innovationseventyr
I 2016 blev det fynske firma 
bedt om at levere inspiration 
til ét af Englands syv nationale 
testmiljøer, et ”Living Lab” på 
Surrey University. 

Dette skete i form af deres 
User Driven Health Innovati-
on Methodology. Som de selv 
udtrykker det, er det et forfær-
deligt langt navn, men kort 
fortalt handler metoden om 
at sætte brugeren i centrum 
for sundhedsinnovation. 

Formålet med Living Lab 
var at undersøge og teste, 
hvordan teknologi kan for-
bedre livet for 350 familier, 

der lever med demens.
Siden hen er det gået stærkt 

for det engelske samarbejde 
og i dag arbejder Public Intel-
ligence i tæt samarbejde med 
Kent Surrey Sussex Academic 
Health Science Network (KSS 
AHSN) på at bringe sund-
hedsinnovation helt i front. 
Som Peter Julius udtrykker 
det ”I stedet for at presse en 
teknologi ned i halsen på 
brugerne, så handler det helt 
konkret om først at lytte til 
dem. Lytte til patienterne og 
borgerne og igennem deres 
stemme få de bedste løsnin-
ger rullet ud”.

I dag er Public Intelligence 
involveret på flere fronter i 
England. 

Et af disse er i samarbejde 
med Surrey and Sussex Healt-
hcare NHS Trust, hvor Public 
Intelligence er med inde over 
to områder; Nemlig at skabe 

bedre service for borgerne in-
den for områderne ’Livets sid-
ste rejse’ for terminale men-
nesker og misbrug. 

Omdrejningspunktet for 
samarbejdet er Public Intel-
ligences model, som skal te-
stes i denne sammenhæng. 
Projektet ledes af Des Holden, 
KSS AHSN Med. Dir., som er 
en af frontkæmperne for bru-
gerens stemme i det engelske 
sundhedsvæsen.

ambitiøst    
brugerdrevet projekt
Et af de projekter er med Pub-
lic Intelligences egne ord ”et 
af de mest ambitiøse bruger-
drevne projekter på engelsk 
jord.” 

Leach Court er et boligom-
råde som Brighton Universi-
tet er ved at ombygge et til et 
sundhedsinnovationscenter/
Living Lab. Public Intelligence 

er involveret i projektet som 
strategisk rådgiver, og deres 
model skal understøtte denne 
transformation. Det fynske in-
novationsfirma arbejder sam-
men med Dr. Theo Fotis og 
Dr. Anand Sundaralingam fra 
Brigton Universitet. Dr. Fotis 
er ikke i tvivl om, at vejlednin-
gen fra Public Intelligence og 
deres ekspertise er en af nøg-
lefaktorerne for projektets 
succes.

- Public Intelligence delte 
deres metode angående 
’living labs’ og innovation 
med os. Deres samarbejde og 
vejledning er meget værdi-
fuld og i mine øjne helt afgø-
rende for at vores projekt er 
kommet op at køre. De delte 
ud af deres store viden inden 
for innovationsområdet med 
kontinuerlig support gennem 
konsultationsmøder. Projek-
tet ville ikke være blevet en 
succes uden deres bidrag, ud-
taler Dr. Theo Fotis fra Bright-
on Universitet. 

Og ifølge Dr. Fotis er der 
stort behov for den service og 
de ydelser Public Intelligence 
tilbyder. Det er vigtigt med 
nytænkning, innovation og 
brugerinddragelse, hvis man 
skal imødegå fremtidens 
sundhedsvæsen.

Gode danske resultater i EU-netværk

"   
Der er et stort behov for 
sundhedsinnovation i 
Storbritannien. De er in-
novationshungrende og 
samtidigt er det et stort, 
kompliceret og attraktivt 
marked for os.
peter julius, ceo og partner, 
public intelligence, odense

"   
Public Intelligence delte deres metode angående 
’living labs’ og innovation med os. Deres samarbejde 
og vejledning er meget værdifuld og i mine øjne helt 
afgørende for at vores projekt er kommet op at køre.
dr. theo fotis, brighton university
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Koppenbjerg Emballage A/S
www.koppenbjerg.dk

Assensvej 126
5620 Glamsbjerg

Tlf. 3135 4300
salg@koppenbjerg.dk

www.koppenbjerg.dk

Individuelle løsninger

Vellykket test af ny ukrudtsbekæmper

metoder, W-JET sparer i dag 
arbejdstid og mange tunge løft. 
Udover det danske marked, har 
firmaet i dag kunder i 14 lande, 
og W-JET håber og forventer W-
JET WEED Control kan blive set 
som et godt alternativ ukrudts-
middel, i den professionelle »Vej 
& Park« sektor.

W-JET Weed Control er 
effektiv ukrudtsbekæm-
pelse som skaber bespa-
relser
Hos W-JET i Nyborg ligger man 
ikke på den lade side selvom 
man har succes med egne opfin-
delser. Der bliver hele tiden ud-
viklet, også på de eksisterende 
maskiner. Det har nu resulteret 
i en ny variant, specielt beregnet 
til ukrudtsbekæmpelse, af for-
tovskanter.

Ukrudtsbekæmpelse uden 
kemi og brandfare
W-JET »WEED Control« pro-
ducerer ca. 25 m³ 680°C varm 
udstødningsluft pr. minut som 
tilføres 0,5 l vand pr. minut 
igennem et patenteret INJEK-
TOR System. Herved sænkes 
temperaturen til cirka 450°C 
gennemsnitligt, - men nu med 

øget varme-lednings kapacitet. 
Jetturbinen køres blot i lidt over 
tomgang, med et forbrug på ca. 
15 liter DIESEL. Vandforbrug 
er cirka 30 liter VAND pr time. I 
regn eller fugtigt vejr kan vand-
tilførsel reduceres eller helt und-
lades. 
Når W-JET turbinen er startet, 
køres den ved et strømforbrug på 
80 -100 Watt, redskabs bæreren 
kører nærmest ubelastet og skal 
blot levere strøm og jetbrænd-
stof, hvorved stort set al energi 
går direkte til ukrudtsbekæm-
pelsen. W-JET WEED Control 
kapacitet er ca. 3500 m²/time. 
Med 110  liter brændstof og 220 
liter vand, klares ca. 2 ha på 6 
timer.
JET udstødning er op til 750°C 
varm luft, at det skulle være 
uden brandfare kunne lyde som 
en misforståelse, men det skyl-
des at det er varmluft, uden ilt! 

Jetturbiner indgår ofte i brand 
beredskab i olie/gas offshore in-
dustrien. 

W-JET er oprindeligt udviklet 
på opfordring fra vejsektoren, 
til vej tørring og rensning, som 
let alternativ til tunge diesel-
kompressor og LPG-gas brænder 

W ApS, Elmevej 3, 5800 Nyborg, Tlf. 21 45 20 17
info@winterskov.dk / www.w-jet.dk

Før behanding 

2 dage efter behandling

Se video
her:
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Bestil mad ud af huset til årets sidste fester?
JULEFROKOST

Bestil online og sammensæt jeres helt egen 
julefrokostmenu og få det hele bragt lige til døren. 

DET LETTE OG LUNE
Marinerede sild, Røde sild og karrysalat, Tarteletter med høns i asparges, 
Lun rødspættefilet med remoulade, Gravad laks med sennepsdressing, 

Lun leverpostej med bacon og ristet champignon, Lun æbleflæsk

DET VARME OG KLASSISKE
Glaseret juleskinke hertil sennep og brunede kartofler, 

Lun ribbensteg med julerødkål, Sortpølse hertil æblemos, kanelsukker, 
sirup, Medisterpølse med grønlangkål, 

Frikadeller, Berberiand andebryst

DESSERT
2 slags oste med abrikos tapenade, oliven og vindruer 

Ris a la mande hertil kirsebærsauce

Pris pr. kuvert, fra

135,-
(min. 10 kuverter)

NYTÅRSMENU
Nytårsaften skal være en fest, derfor har vores kokke 

kreeret en super lækker 3-retters nytårsmenu. 
Vælg selv hvilke retter du ønsker online. 

FORRET
Torskesouffle med sort hummer, hummersauce, 

surdejsbrød og krydderurter

HOVEDRET
Letrøget oksefilet med kartoffelfondant, duchesse, vintergrønt 
og kraftig Madagaskar-pebersauce på hjemmelavet oksefond

DESSERT
Kahluamousse med pærepuré, bund af chokoladetrøffel 

og toppet med hasselnødde-twill

Pris pr. kuvert, fra

375,-
(min. 2 kuverter)

Restaurant Næsbyhoved Skov · Kanalvej 52, 5000 Odense C · Tlf: 66 12 05 10 · restaurant@nbhs.dk · naesbyhovedskov.dk

Forkorter vejen fra jord til bord

samme hus som den nye friskole 
og Kulturhus FUND.
Det ser vi meget frem til, siger 
Sune Østbjerg Nystrup. Her mø-
des børn og unge og vil sammen 
få en daglig økologisk madople-
velse i tidens ånd.
Øland har fået Det Økologiske 
Spisemærke i guld. Spisemærket 
viser, hvor stor en del af de ind-
købte føde- og drikkevarer på 
spisestedet, der er økologiske. 

Sune Østbjerg Nystrup er 
stifter af den økologiske 
café og cateringsvirksom-
hed Øland i hjertet af Svend-
borg. Lige nu er han på vej 
til at etablere sig lokalt i 
Odense.

- Vi har mange daglige gæster 
i vores økologiske café og 
butik i Brogade i Svendborg, og 
cateringvirksomheden er i en 
rivende udvikling, siger Sune 
Østbjerg Nystrup.
- Kapaciteten i Brogade er be-
grænset, så vi har etableret et 
køkken i Fremtidsfabrikken i 
Frederiksgade for at kunne kla-
re de daglige leveringer af mad 
ud af huset til virksomheder og 
private i det sydfynske. 

Lokale råvarer

Sune Østbjerg Nystrup fore-
trækker lokale økologiske råva-
rer, og han har fået etableret et 
netværk af økologiske producen-
ter i nærområdet.
- Som tidligere speditør så ved 
jeg jo godt, at transporten fra 
jord til bord er en omkostning, så 
den erfaring har jeg taget med. 
Vore menuer, hvor vi har varmt 
og koldt, kød og grønt, tapas, 
sandwich og meget andet, ønsker 
vi at basere på sæsonens lokale 
råvarer.
Øland er i vækst, både hvad 
angår private kunder til fami-
liesammenkomster, bryllupper, 
konfirmationer, mærkedage og 
firmakunder og offentlige insti-
tutioner.

På vej til Odense

Omkring årsskiftet forventer 
Sune Østbjerg Nystrup, at man 
har etableret sig i Enggade i 
Odense med køkken og kantine.
Sune Østbjerg påpeger, at øko-
logi også handler om at give gode 
smagsoplevelser og nærvær. 
Både nærvær i forhold til at spise 
god og sund mad og det nærvær, 
der opstår mellem mennesker, 
når man mødes over et måltid. 
Det kan være til en fest eller 
dagligt i frokostpausen eller ved 
en fællesspisning.
- Vi er på vej ind i en ny friskole 
i Odense med en fast frokost- 
ordning. Vi har allerede flere 
kunder i Odense og satser me-
get på at udvide. Vores køkken 
og kantine kommer til at ligge i 

ØLAND
Brogade 37
5700 Svendborg

Tlf. 62 22 32 33 
kontakt@oeland.nu
www.øland.net

Holistia

Skyttes

Skovlyst æg
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And til jul
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GRATIS

Rusttjek
HUSk:

vi borer INGEN huller

Bestil en Dinitrol 
rustbehandling 
inden rusten 
kommer!

FOREBYGGELSE 
ER BILLIGERE END 
HELBREDELSE

VERDENS BEDSTE RUSTBESKYTTELSE

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

*

WWW.DÆKTRYG.DK
Her finder du hurtigt og nemt dæk og fælge til dit behov. 11
7
3
16

15

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
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 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 
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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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E A 69dBC C 69dB
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2.375,-
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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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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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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. 
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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. 
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Værdi kr. 12.500,-
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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
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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 
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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. 
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✔ Billige priser

✔ Ingen skjulte gebyr

✔ Altid klar med gode råd

✔ Syn når du har tid

✔ Medlem af Dansk Lokal Syn

✔ Priser du kan stole på

66 14 02 02
Energivej 4 b  ·  5260 Odense S 

info@hjallesebilsyn.dk  ·  hjallesebilsyn.dk

BILSYN
fast lav pris

430 kr.

HJALLESEBILSYN.DK 66 14 02 02

MEDLEM 
AF



Vi er heldige at de fleste af vore 
mange leverandører findes i teg-
neprogrammet,  oplyser Niels 
Juel Johansen. Vi kan således 
mixe produkterne til den de-
signmæssige flotteste løsning for 
kunden.
 Velkommen i erhvervsafdelin-
gen hos Bolighuset Lindegaard 
Poulsen.

Bolighuset Lindegaard 
Poulsen er klar med ef-
terårets møbelnyheder.

I erhvervsafdelingen præsente-
rer Niels Juel Johansen det ny-
este i udvalget af arbejdsborde 
samt reol- og skabs-opbevaring .
Med de nye regler om beskyt-
telse af personfølsomme oplys-
ninger, har vi nu kode-lås sikre 
kontorskabe i fabrikatet CUBE-
Design. Kontormøbelserien kan 
sammensættes, så den passer 
ind i ethvert kontormiljø.
Og udstillingen hos Bolighuset 
Lindegaard Poulsen, viser da 
også en del eksempler på kom-
plette kontorindretninger i afde-
lingen på 1.sal i bolighuset.
Sortimentet af ergonomiske kon-

torstole er udvidet, og erhvervs-
afdelingen præsenterer flere nye 
modeller i udstillingen.
Indretningsopgaver tilbydes i vi-
suelt flot 3D-program, - et kom-
plet oplæg til den nye erhverv-
sindretning. Det viser kundens 
lokaler indrettet, og letter kun-
dens valg af produkter.

EFTERÅRSKLAR

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

MONTANA – making room for personality   
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…
-  lad os hjælpe med netop din kombination!

Nyborgvej 264  |  5220Odense SØ  I  Tlf. 66 14 25 00  |  www.lindegaardpoulsen.dk
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Til årets julefrokost 2018 fylder
vi kræmmerhuset med et total
arrangement – en hel aften med
klassisk jul, musik og dans.
Et perfekt julearrangement for firmaet
– så kontakt os allerede nu for at
reservere plads.

Kl. 18.00: Velkomstdrink

Kl. 18.30: Traditionel dansk julebuffet

Kl. 21.0000.30 Musik og dans med
MetteU-Band. Baren er åben hele aftenen
med lækre sjusser og drinks m.m.

Kl. 00.15: Natmad

Kl. 01.00: Tak for i aften - Bus ind til centrum

Program

Det kolde
Marinerede sild med
æggeblommecreme

samt friterede kapers og karse

Hørøgede smilende hønseæg
og nordsørejer med hjemmerørt

kryddermayonnaise

Tatar af koldrøget laks med friske urter.
Hertil rygeostcreme og sprød rug

Det varme
Friteret pankorasp paneret
rødspættefilet med grov
remoulade og citron

Confiteret andelår med citronskal.
Hertil rodfrugt kompot

Friskbagt leverpostej toppet med bacon.
Hertil ristede svampe samt rødbeder

Lunemormor frikadeller
på bund af rødkålspure

Sprød ribbensteg stegt
med nelliker og laurbær

serveret med brunede kartofler
og flødesauce

«

Det søde
Ris ala mandemed lun

kirsebærsauce samt en gave
til den heldigemandelfinder

Stort frugtfadmed hel og
udskåret frugt samt julesmåkager,

nødder og kaffe/the

Brødet
Friskbagt lyst og groft brød samt
rugbrød serveret med smør

og krydderfedt

Natmad
Saml selv hotdogs medwiener-
pølser og jumbo brød samt pølse-

mandens klassiske tilbehør

«

«

«
«Jul på

Frederik VI’s
Hotel
Fredag d. 30. november 2018 kl. 1801

Rugårdsvej 590 • 5210 Odense NV • Tlf: +45 65 94 13 13 • reception@f6h.dk

«
495,
pr. person
Velkomst, Julebuffet,
Livemusik, Natmad

« «
«

««

Julebuffeten

«
Tilmelding
www.f6h.dk

V/ Kristina Hedegaard & Rasmus Kirk Henriksen
Tlf. 61 13 26 89

www.kirkhedegaard.dk
info@totalarrangementer.dk

Ud af huset – min. 10 personer

Pris pr. person 275,-

Alternativ Julefrokost 2018
de klassiske juleråvarer i nye og spændende fortolkninger

Piment sild
gulerod - rødløg - persille

Sprødstegt fiskefilet
rustik remoulade - appelsin & rødkålssalat

Læsø rejer
citron mayonnaise - rugbrødschips

Gravet laks
sennepscreme - smilende æg

_

Orangemarineret svinemørbrad
valnødder - svampe a la creme - små kartofler

Paté
rosmarin - hasselnødder - syltede beder

Fyldte andebryster
dadler - bacon - estragon

Æbleflæsk
sprængt svinebryst - bagte æbler - syltede løg

_

3 slags ost
behørig garniture

Kanelkage
hvidchokolade - farin

Ris a-la mande
tørrede kirsebær - mandler

Anrettet og lige klar til at sætte på bordet
inkl. rugbrød, 2 slags brød og smør.

Da alt laves fra bunden og efter sæsonens udbud, tages
der forbehold for eventuelle forskydninger i sæsonerne.

totalarrangementer
fo rå r - sommer - e f t e r å r - v i n t e r

Tlf. 66 16 48 05

Finn’s Autoservice

Finn’s Autoservice · Grønnevangen 56-58 · 5210 Odense · Tlf.: 6616 4805
finnsauto@tdcadsl.dk · www.finnsautoservice.dk

- det’ lige til

Hos os tager vi hånd om dig og din bil,
og derfor giver vi garanti på både 
reservedele og arbejdsløn.

Kom ind til din 
lokale mekaniker

Slettensvej 182 • 5270 Odense N • Tlf. 66 18 96 82
anderupauto@anderupauto.dk

10 gratis lånebiler

to niveauer, der er afhængige af 
hastigheden. Ved hastigheder på 
op til 37 km/t styrer baghjulene 
modsat af forhjulene, hvilket gør 
bilen mere manøvredygtig og re-
ducerer venderadiussen.
Ved hastigheder over 37 km/t 
styrer baghjulene i samme ret-
ning som forhjulene, hvilket 
giver meget rolige køreegenska-
ber, fordi firehjulsstyringen for-
bedrer stabiliteten for eksempel 
ved hurtige overhalinger eller 
pludseligt retningsskifte. 
- Ved en prøvekørsel vil man 
hurtigt blive overbevist om de 
gode køreegenskaber og stor sik-
kerhed, siger Morten Alnor.

Touaregs LED-forlygter 
er udstyret med 128 
LED-pærer, der på et 
splitsekund aktiveres 
individuelt, når lygternes 
styresystem modtager 
signaler fra kameraet i 
bilens front.
- Det, der har imponeret mig 
mest med den nye Touareg, er 
nok det fantastiske lys, som den 
nye model er udstyret med, si-
ger salgschef Morten Alnor, VW 
Odense. Systemet er intelligent 
og hedder IQ.-Light LED Matrix 
og er udstyret med 128 LED-pæ-
rer og leveres som ekstraudstyr.

Volkswagen har præsenteret 
tredje generation af Touareg. 
Den nye VW Touareg er længere 
og bredere og rummer 113 liter 
ekstra bagage, mens karrosse-
riet i stål og aluminium er 106 
kg lettere.
- Den vil stå som en ny milepæl 
i SUV-klassen. Med Touaregs 
tidløse design appellerer den til 
både erhvervs- og privatsegmen-
tet af kunder.

Night Vision som ekstraudstyr
- Touareg er den første VW der 
kan leveres med Night Vision, 
hvor et infrarødt kamera re-
gistrerer varmeudstråling fra 
levende væsener, siger Morten 
Alnor. 

- Alle personer eller dyr, som sy-
stemet opdager, fremhæves i far-
verne grøn eller rød afhængigt 
af risikoen for kollision.
Morten Alnor peger på, at IQ.-
Light LED Matrix-forlygterne 
oplyser personerne i den mulige 
farezone med et kortvarigt blink 
for at gøre dem tydeligere for fø-
reren og samtidig advare dem. 

Firehjulsstyring
- En anden stor nyhed, som jeg 
vil fremhæve, er Touaregs fire-
hjulsstyring, der gør den store 
bil til en af de mest adrætte i sin 
klasse. Firehjulsstyringen er li-
geledes ekstraudstyr.
Firehjulsstyring har effekter på 

LÆNGERE OG BREDERE og med fantastisk lys
Lavt brændstofforbrug, flere kræfter og behageligt arbejdsmiljø.
Stor og alligevel kompakt: Caddy Van viser vejen med et varerum, der imponerer med 
sin volumen og sine transportmuligheder. Selv med kort akselafstand har den en 
kapacitet på 3,2 m3. Der er som standard adgang til det plane varerum via to fløjdøre 
med ruder samt en loftshøj skydedør uden rude i passagersiden. 
Perfekt til lange arbejdsdage på farten.

Brændstofforbrug ved blandet kørsel 16,4-22,7 km/l. CO2-udslip 116-152 g/km. (  - ). Operationel Erhvervsleasing af ny Caddy 1.2 TSI, 84 HK i 
48 mdr. med et kørselsforbrug på 80.000 km. Ekstraordinær leasingydelse kr. 24.945,- ekskl. moms. Prisen er baseret på variabel rente, og er inkl. Service- og 
reparationsaftale samt levering. Ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger). Samlet pris for 48 måneder fra kr. 91.185,- ekskl. 
moms. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Der tages forbehold for fejl og renteændringer. Bilen er vist med ekstraudstyr. 

Caddy Van.
Erhvervsleas din nye

Caddy Van med Volkswagen Erhvervsleasing.

Ydelse pr. måned ekskl. moms fra:            kr. 1.380,-
inkl. Service- og reparationsaftale. Engangsydelse kr. 24.945,-
Tilvalg af forsikring koster yderligere fra: kr. 423,-

Volkswagen Odense
ErhvervsCenter Plus. Middelfartvej 50, 5200 Odense, Tlf: 63 11 85 00
Salgsafdelingens åbningstider: Mandag-fredag: 08.00-16.30

Henrik Chr.
Andersen
SALGSCHEF

T: 42 92 60 19

Claus 
Aaby
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 72

Christoffer 
Tornhave
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 12

Erhvervsbiler

vw-odense.dk
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Hestehaven 33 - 5260 Odense S - Tlf.: 87 120 120 - www.raunstrup.com 

BYGGERI
Varetager bolig- og erhvervsbyggeri-, samt 
svømmehaller typisk i totalentreprise, samt 
aptering og storentrepriser.

TØMRER
Arbejder med mindre og mellemstore fag, 
hoved-, og totalentrepriser, detailopgaver 
samt ombygninger og renoveringer for både 
professionelle og private bygherrer. 

BYGNINGSSERVICE
Håndterer på landsplan service- og vedlige-
holdelsesopgaver for en lang række kommun-
er, forsikringsselskaber, dagligvarekæder og 
boligforeninger.

21 69  52 27

L A G E R H O T E L  -  L A G E R L E J E

Vi har lagerhotel med både udendørs/indendørs 
lagerplads, hvor vi tilbyder at håndtere, ompakke 
og lagre vare for efterfølgende at distribuere i 
hele landet, samt evt. leje af plads/bygning til 
eget brug.

Lagerhotellet har plads til nye kunder!!

Indendørs lagerfacilitetter.
Udendørs lagerplads med læsseramper.

Alle størrelse opgaver har interesse lige fra 
1 pl og op efter.

Vi kan tilbyde at modtage dine vare aflæsse og 
læsse, håndtere dem pakke/ompakke, afsende 
eller distribuere dem.

Ring eller mail for at høre om mulighederne.

Nyt 1.500 m2 lagerhotel klar 1. januar

 Stentransporten Vissenbjerg · Industrivej 3 · 5492 Vissenbjerg
Stentransporten Vissenbjerg ApS · Højmarken 6 · 5492 Vissenbjerg · Tlf.: 21 69 52 27
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ubehagelige pris-overraskelser. 
Vores medarbejdere holder sig 
fagligt opdaterede gennem op-
kvalificerende kurser med fokus 
på autobranchens nyeste teknik 
og produkter. Via medlemskabet 
af AutoPartner kæden er Dyrup 
Auto garant for reservedele af 
højeste kvalitet med tre års ga-
ranti”, afrunder Henrik Madsen. 
”Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os og høre nærme-
re om vores mange gode tilbud.”

Værkstedet arbejder all-
round med en bred vifte 
af service- og repara-
tionsopgaver på per-
son- og varebiler af alle 
mærker og årgange op til 
3500 kg. Dyrup Auto blev 
pr. 1. juni i år medlem af 
AutoPartner kæden.

”Vi udfører alle former for værk-
stedsarbejde - reparation, ser-
vice og eftersyn”, fortæller inde-
haver Henrik Madsen. ”Dertil 
kommer opretning, lakering 
samt reparation af stenslag og 
montering af autoruder og meget 
mere. Værkstedet har kapacitet 
til person- og varebiler af alle 
mærker og årgange op til 3.500 
kg. Jeg er udlært her på værkste-
det og kan trække på mange års 
erfaring i autobranchen – blandt 
andet tre års specialisering som 
rudemontør. Udover mig består 
Dyrup Autos personalestab af 
en svend, en fleksjobber og en 
kontormedarbejder. Vi betjener 
en bredt sammensat kundekreds 
af private og erhvervsdrivende. 
Hovedparten af vores kunder er 
private, og lige nu kan vi glæde 
os over pæn vækst – også i er-
hvervssegmentet.” 

Kvalitet til tiden
”Vi lægger stor vægt på at levere 
kvalitet til tiden, både når det 
gælder materialer og arbejde. 
Som AutoPartner- værksted 
råder vi over det nyste testud-
styr. Vi har ordnede forhold på 
værkstedet og sætter en ære i 
at overholde vores kundeaftaler 
til punkt og prikke. Skulle noget 
komme på tværs, giver vi besked 
i god tid. Ved større reparations- 
og serviceopgaver holder vi os 
løbende i dialog med vores kun-
der, som på den måde undgår 

Dyrup Auto  ·  Faaborgvej 338, Dyrup  ·  5250 Odense SV  ·  Tlf.: 66 17 03 38
info@dyrupauto.dk  ·  www.dyrupauto.dk

Åbningstider: Mandag-torsdag: 7.30 - 16.00  ·  Fredag: 7.30 - 15.00

Dyrup Auto

Søren Bøggild Morten D. Møller 

Vi sætter din virksomhed i centrum! 
 

Som kunde hos Revisionsfirmaet Axel Gram vil I møde 
høj faglighed, nærhed og tryghed igennem hele processen.
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Vi løser stort som småt

- skaber rammen til

fremtiden

Tlf. 6615 0800

www.r-arkitekter.dk
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Demantsvænget 30 
5260 Odense S
Tlf: 66 15 08 00     
info@r-arkitekter.dk
www.r-arkitekter.dk

SCANGRIP, SVENDBORG

SCANGRIP, SVENDBORG

BILHUSET RONALD CARLSEN, ODENSE

NYT I GAMMELT

ARO, ODENSE

SCANGRIP, SVENDBORG

SANKT NICOLAJ SKOLE, ESBJERGSANKT NICOLAJ SKOLE, ESBJERG

PRIVAT BOLIG, HUNDERUP KVARTERET

SANKT NICOLAJ SKOLE, ESBJERG

NORDFYNS BANK, MIDDELFART

vi har service 
i højsædet

Vi tilbyder et team af rådgivere der 
hjælperdig med råd og vejledning til 
netop dit glasprojekt. 

Kig forbi til en kop kaffe og lad os få 
en snak om dit projekt.  

www.fynboglas.dkFynbo Glas ApS        
Hans Egedes Vej 29        
5210 Odense NV        

ordre@fynboglas.dk        
Tlf: 66 16 50 70
Fax: 66 16 57 50

din lokale glasgrossist

For at siKre den bedste serVice bliVer 
alle Vores Varer leVeret med egne biler, 
det siKre en proFessionel håndtering.



der er uudnyttet loftskapacitet, 
såkaldte tørlofter, bliver disse 
lofter inddraget til boliger, og for 
at få et godt lysindfald er det en 
god idé at sætte kviste op, så kvi-
ste bliver stadig mere populære, 
siger Max Hansen og Carsten 
Eriksen.
CAMA Kviste arbejder mest i 
zink, alu eller kobber og leverer 
alle slags kviste og karnapper 
så som tagstenskviste, cirkelkvi-
ste, saddeltagskviste, altankvi-
ste og fladtagskviste.

Det er gedigen kvalitet, 
hvor der ikke bliver 
gået på kompromis med 
hverken materialernes 
kvalitet eller arbejdets 
udførelse, der er kende-
tegnende for det nu to år 
gamle samarbejde mel-
lem en tømrer og en blik-
kenslager om at fremstil-
le kviste i firmaet CAMA 
Kviste på Tåsinge.

- Vi kendte hinanden ret godt, og 
for godt to år siden besluttede vi 
at oprette firmaet, hvor navnet 
bygger på vores fornavne, fortæl-
ler tømrermester Max Hansen, 
der har drevet tømrerforretning 
siden 2005 og blikkenslager 
Carsten Eriksen, der også har 
firmaet CE Multiservice. Car-
sten Eriksen har mere end ti års 
erfaring med at fremstille kviste 
for andre firmaer.

Skræddersyede kviste
Det er altså to erfarne herrer, 
der gik sammen om at fremstille 
kviste, som er skræddersyet ef-
ter kundens behov og ønsker og 
af høj kvalitet. Således er f.eks. 
zinkpladerne, der oftest bruges 
ved fremstilling af kviste, 0,8 
mm tykke, så der er tale om no-
get, der kan holde meget længe. 
Alle materialer er CE godkendte.
Kvistene bliver fremstillet i 
værkstedet hos tømrermester 
Max Hansen på Bjerrebyvej, 
og derfra bliver de på en trailer 
kørt ud til kunden, hvor de bli-
ver monteret med det samme. 
Det betyder, at taget ikke skal 
stå åbent i dage eller uger, men 
kun i få timer. Inden kvisten 
ankommer til huset eller lejlig-

hedskomplekset, er forarbejdet 
gjort, så kvisten ved hjælp af en 
lastbilkran kan sættes på plads. 
Derefter går monteringsarbejdet 
i gang, og når huset er beskyttet 
mod vind og vejr igen, kan den 
endelige finpudsning ske.

Behov for udvidelse
Firmaet har haft travlt, og al-
lerede efter to år er pladsen ble-
vet lidt for trang i værkstedet. 
CAMA Kviste går derfor snart 
i gang med at udvide med 500 
kvadratmeter.
- Vi fremstiller og leverer kvi-
ste for kunder i hele Danmark 
fra Brønderslev til København, 
siger Max Hansen og Carsten 
Eriksen.
- Vi har allerede nu gode og tro-
værdige samarbejdspartnere. 
Private, byggemarkeder, ar-
kitektfirmaer, tømrerfirmaer, 
entreprenører og offentlige in-
stanser er blandt vores tilfredse 
kunder. Vi får en forespørgsel 
og giver så et tilbud. Vi er me-
get konkurrencedygtige på både 
pris og kvalitet.
- Vi er fast kun os to på værk-
stedet, og så trækker vi på de 
fem svende, der er ansat i tøm-
rerfirmaet, og vi hyrer ekstra 
arbejdskraft ind efter behov. Det 
gør, at vi ikke har, hvad vi kalder 
for ”dumme” timer, d.v.s. timer, 
hvor der ikke er arbejde nok til 
alle. Det giver en meget effektiv 
udnyttelse af arbejdstiden med 
konkurrencedygtige priser til 
følge, siger de to kompagnoner.

Også fredede bygninger
CAMA Kviste foretager selv den 
fornødne opmåling til en kvist 
og monterer den selv. Firmaet 
er også god til at udskifte gamle 
kviste i fredede bygninger, hvor 
der stilles store krav til et uæn-
dret udseende af bygningen. God 
rådgivning er også et vigtigt 
element, hvis kunden skal blive 
fuldt ud tilfreds med resultatet. 
F.eks. kan det for at få den bedst 

mulige udsigt fra kvisten være 
en fordel også at sætte vinduer i 
siden af kvisten.

Total-løsninger
I kraft af deres uddannelse kan 
de levere færdige løsninger, 
hvori kan indgå f.eks. udskift-
ning eller etablering af tag, tag-
render m.m. Der er heller ingen 
begrænsninger i, hvor stor en 
ordre må være.
- I byerne er behovet for lejlig-
heder stort, og i bygninger, hvor 

CAMA Kviste I/S  ·  Bjerrebyvej 134, Tåsinge  ·  5700 Svendborg  ·  Tlf.: 2620 3783

carsten@camakviste.dk  ·  www.camakviste.dk

- kviste på toppen

Skræddersyede løsninger
    i høj kvalitet



Bøgelund’s Byg ApS
Tømrer og snedker v/ Michael Bøgelund
Tlf. 60 88 39 66 · trentelund@gmail.com

X Bøgelund Byg Aps

Mangler du en tømrer?
Jeg kommer ud til mine kunder, når de er 
hjemme og har tid - om det måtte være 

weekend eller aften. 
Du kan altid ringe på tlf. 60 88 39 66  

og få en snak om dit projekt.
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bilitet, som der bruges indenfor 
offshore branchen.
- Hvis man vil ud i verden, så 
betyder certificeringen meget 
for virksomhederne, for det er 
en blåstempling, som der lægges 
vægt på.
På sigt er det tanken at etab-
lere et agentur, hvor flere danske 
virksomheder vil blive repræsen-
teret i forhold til udlandet.

Reflect-Consulting er 
en erfaren partner til at 
blive certificeret

Har man brug for at styrke sin 
virksomhed gennem certifice-
ring, så kan man trygt henvende 
sig til Reflect-Consulting, der har 
stor erfaring og ekspertise på 
feltet. Det gælder alle typer virk-
somheder – principperne er de 
samme. Det er kun produkterne, 
der er forskellige. 
Reflect-Consulting blev stiftet for 
to år siden af Dirk Jørgen Boock, 
der har en bred erfaring med bag-
grund i det maritime & i offshore 
sektoren i tillæg til at have rådgi-
vet i offshore projekter over flere 

år. Han er en stærk partner til at 
formidle og omsætte fra teori til 
praksis, hvilket gør det fordelsag-
tigt for virksomheder.
- Der holdes altid indledende mø-
der med kunderne, hvor problem-
stillinger sættes i fokus, siger 
Dirk Jørgen Boock. Nøgleordet 
er fleksibilitet, hvor det passes til 
efter hvor meget virksomheden 
selv ønsker at lave. Men certifice-
ringen kræver, at virksomheden 
aktivt arbejder for det, - det løn-
ner sig til gengæld med efterføl-
gende produktivitets fremgang.
Reflect-Consulting er rådgiv-
ning indenfor kvalitetsstyring 
og ledelse med baggrund i ISO 
9001- kvalitetsledelse, ISO 14001 

– miljøledelse og ISO 45001 – ar-
bejdsmiljøledelse. Det er ISO ér, 
der i dag kører med samme type 
struktur, - en certificering, hvor 
der er mange muligheder, som 
danske virksomheder søger.
For Reflect-Consulting er råd-
givning flere dele, og det betyder 
også, at firmaet tilbyder under-
visning både indenfor ISO stan-
darder, men også indenfor sta-

Reflect-Consulting v/ Dirk Jørgen Boock
Svendborgvej 329, 5600 Faaborg  |  Tlf.: +45 41 17 99 09
djb@reflect-consulting.com  |  www.reflect-consulting.com 

Opkvalificering er et stort 
aktiv for virksomheden

Fyns Køl & Teknik ApS  ·  Højgårdsvej 2  ·  5750 Ringe
 Tlf.: 88 18 24 00  ·  info@fynskt.dk  ·  www.fynskt.dk

VI YDER 24 TIMERS SERVICE 
PÅ DIT KØLEANLÆG
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bilitet, som der bruges indenfor 
offshore branchen.
- Hvis man vil ud i verden, så 
betyder certificeringen meget 
for virksomhederne, for det er 
en blåstempling, som der lægges 
vægt på.
På sigt er det tanken at etab-
lere et agentur, hvor flere danske 
virksomheder vil blive repræsen-
teret i forhold til udlandet.

Reflect-Consulting er 
en erfaren partner til at 
blive certificeret

Har man brug for at styrke sin 
virksomhed gennem certifice-
ring, så kan man trygt henvende 
sig til Reflect-Consulting, der har 
stor erfaring og ekspertise på 
feltet. Det gælder alle typer virk-
somheder – principperne er de 
samme. Det er kun produkterne, 
der er forskellige. 
Reflect-Consulting blev stiftet for 
to år siden af Dirk Jørgen Boock, 
der har en bred erfaring med bag-
grund i det maritime & i offshore 
sektoren i tillæg til at have rådgi-
vet i offshore projekter over flere 

år. Han er en stærk partner til at 
formidle og omsætte fra teori til 
praksis, hvilket gør det fordelsag-
tigt for virksomheder.
- Der holdes altid indledende mø-
der med kunderne, hvor problem-
stillinger sættes i fokus, siger 
Dirk Jørgen Boock. Nøgleordet 
er fleksibilitet, hvor det passes til 
efter hvor meget virksomheden 
selv ønsker at lave. Men certifice-
ringen kræver, at virksomheden 
aktivt arbejder for det, - det løn-
ner sig til gengæld med efterføl-
gende produktivitets fremgang.
Reflect-Consulting er rådgiv-
ning indenfor kvalitetsstyring 
og ledelse med baggrund i ISO 
9001- kvalitetsledelse, ISO 14001 

– miljøledelse og ISO 45001 – ar-
bejdsmiljøledelse. Det er ISO ér, 
der i dag kører med samme type 
struktur, - en certificering, hvor 
der er mange muligheder, som 
danske virksomheder søger.
For Reflect-Consulting er råd-
givning flere dele, og det betyder 
også, at firmaet tilbyder under-
visning både indenfor ISO stan-
darder, men også indenfor sta-

Reflect-Consulting v/ Dirk Jørgen Boock
Svendborgvej 329, 5600 Faaborg  |  Tlf.: +45 41 17 99 09
djb@reflect-consulting.com  |  www.reflect-consulting.com 

Opkvalificering er et stort 
aktiv for virksomheden

det er muligt at komme og få 
foretaget fodscanning og se og 
prøve mere end 150 forskellige 
modeller af job- og sikkerheds-
sko. 
Vi har Danmarks største udvalg 
og om du skal bruge 1 eller 500 
par sko er du velkommen – ingen 
ordre er for lille – eller for stor.
- Har du og din virksomhed be-
hov, kommer vi også gerne på 
besøg hos jer med den mobile 
fodscanner, det er naturligvis 
gratis og helt uforpligtende.
Ølholm Safety A/S tilbyder via 
webshoppen www.olholm.dk lands- 
dækkende og hurtig levering.
Det er en mulighed som flere 
og flere benytter sig af. Så der 
sendes dagligt pakker til hele 
landet.

Ølholm Safety A/S har 
arbejds- og sikkerheds-
sko til alle brancher

Det er ingen hemmelighed, at 
når man har det rigtige arbejds-
fodtøj på fødderne så er man 
bedre stillet hvad angår forebyg-
gelse af skader i såvel fødder, ben 
og ryg. Kombinerer man så det 
rigtige fodtøj med en JALAS® 
svangstøttende og stødabsorbe-
rende indlægssål, som kan til-
passes individuelt – så er man 
godt og sikkert gående!
Det ved de noget om hos Ølholm 
Safety A/S. Firmaet drives af 
brødrene Claus og Peter og blev 
stiftet tilbage i 1973 og som i 
2005 udvidede med salg af job- & 
sikkerhedsfodtøj.
-Vi går aldrig på kompromis 
med kvalitet og sikkerhed og 
forhandler derfor kun godkendte 
produkter fra kendte brands, 
herunder bl.a. JALAS®, siger 
Claus Ølholm. Det er kundens 

garanti for, at produkterne er 
fremstillet i overensstemmelse 
med de europæiske standarder 
og normer. Vi sælger sko til alle 
– både private, erhverv og til stat 
og kommuner.
Hvis din fod ikke får den rigtige 
støtte i skoen, bliver den let for-
kert belastet, hvilket gør, at man 
spænder i fod og ankel, på sigt 
kan det give skader i knæ, hofter 
og ryg. Ølholm Safety A/S til-
byder gratis FootStop Service® 
hvor man med en fodscanner 
måler fodens størrelse, svang 
og belastningspunkter. Herved 
kan man vælge den helt rigtige 
JALAS® neutralizer indlægssål 
og faktisk kan et eventuelt behov 
for ortopædisk udformede og me-
get dyre såler ofte helt undgås.
- Vi har butik i Middelfart hvor 

Lollandsvej 29 • DK-5500 Middelfart • Tlf. +45 6441 1166 • olholm.dk

FODSCANNING SØRGER FOR
DET RETTE FODTØJ TIL HVER ENKELT PERSON

M. J. ERIKSSON A/S

 M.J. Eriksson A/S · Næsbyvej 78 ·  5270 Odense N · Tlf: 63 18 00 41 · fyn@mje.dk · mjeriksson.dk

Vi udfører alle typer anlægsprojekter 
for offentlige og private bygherrer 

- under alle entrepriseformer



   - Det er et ledelses- 
ansvar i enhver virksom-
hed og organisation, at 
der er viden om forebyg-
gelse af ulykker, og at 
nogen kan yde første-
hjælp, siger Per Kilde-
lund, der er indehaver af 
konsulentvirksomheden 
Safeday.

- Der er heldigvis fokus på både 
førstehjælp og forebyggelse af 
ulykker, siger Per Kildelund fra 

virksomheden Safeday i Nyborg. 
Hans team har i en årrække har 
afholdt kurser landet over i før-
stehjælp og forebyggelse af ulyk-
ker for medarbejdere i det offent-
lige og i private virksomheder og 
almennyttige foreninger.
- Medierne bringer hver dag be-
retninger om ulykker og alvorli-
ge hændelser i det offentlige rum 
og i både private og offentlige 
virksomheder. 
- Den gode beretning er naturlig-
vis, hvor en personlig indgriben 
med for eksempel førstehjælp 
har reddet liv og førlighed, siger 
Per Kildelund. 

Førstehjælp redder liv
Han anser det for bevist, at den 
store udbredelse af hjertestar-
tere virkelig har sparet liv, fordi 
nogen hurtigt har kunnet træde 
til og yde førstehjælp og betjene 
hjertestarteren. Hjertestarterne 

har også sat fokus på nødven-
digheden af, at mange flere bør 
kunne foretage førstehjælp på et 
professionelt grundlag.
Per Kildelund peger på de mel-
dinger, der desværre også optræ-
der i medierne, hvor ældre eller 
hele familier brænder inde, og 
vi efterfølgende siger ”Det burde 
aldrig kunne ske”.

Begræns omfanget af 
brande
- Viden om brandbekæmpelse 
er en nødvendighed for stort set 
alle erhvervsvirksomheder i dag, 
siger Per Kildelund. Det er et le-
delsesansvar, at der på offentlige 
institutioner og virksomheder er 
nogen, der har et godt kendskab 
til brandbekæmpelse og forebyg-
gelse af ulykker og kan yde før-
stehjælp.
 - Det sikrer både mennesker, 
værdier og eventuelt driftstab. 

Viden sparer liv og forebygger ulykker

Tlf.: 23 25 04 61  |  pbk@safeday.dk  |  Safeday.dk

Alle små ildebrande kan blive 
store, hvis ikke personel og le-
delse har den rette viden om at 
begrænse brandens udbredelse. 
Det gælder medarbejdere i det 
offentlige, på private arbejds-
pladser og i boligforeninger.
Safeday yder konsulentbistand 
og har en række kursustilbud i 
forbindelse med brandsikring af 
bygninger og brandbekæmpelse. 
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Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge
Tlf. 62 67 13 32  ·  Mobil 29 29 96 08

mail@ryslingeforsamlingshus.dk    

www.ryslingeforsamlingshus.dk139,-

Luksus julebuffet

129,-

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

Oksemørbrad
Urtebagt hamburgerryg
Kalkunbryst i baconnet

Melonsalat med feta og jordbær
Pasta med pesto og soltørret tomater

Babysalat med cherrytomat, ærter, 
agurk og gul peber

Purløgscreme
Små nye kartofler i krydderolie

Gråbjergvej 16  ·  5856 Ryslinge  ·  Tlf. 62 67 13 32
Mobil 29 29 96 08  ·  mail@ryslingeforsamlingshus.dk    

www.ryslingeforsamlingshus.dk

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

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

Dessert:
Hjemmelavet isbombe 
med jordbærsauce

Stegeret:
Kalvesteg stegt som vildt med hvide, 

brune og franske kartofler, vildtsauce, 
ribsgelé, asier og waldorfsalat

Tilbuddet 
gælder indtil 
1. december

2018

Levering over hele Fyn:
Max. kr. 150,-

Gældende til 
1. februar

201999,-
Vælg 4 slags eks. brød og smør

Herefter 
kr. 10,- pr. del
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Hvorfor vælger mange skoler, institutioner, montagehaller, 
værksteder, lufthavne, sygehuse, laboratorier, kantiner, butik-

ker, trapper, køkkener og kontorer linoleum? 

Fordi den nye glatte overflade giver en nem vedligeholdelse og 
rengøring uden brug af voks og polish. Det er svane-
miljømærket, det er et naturprodukt, det er slidstærkt, det er 
fremstillet af naturens egne råvarer, det er bakterie, støv og 
smudsafvisende.  

Derfor er det særdeles velegnet til hospitaler, laboratorier, 
skoler, øvrige offentlige og private virksomheder. 

Sortimentet er bredt og spænder lige fra 72 forskellige farver i 
2,5mm tykkelse og 72 forskellige farver med akustisk be-
handling som reducerer støjen med 18db. 

Hos Kene Gulve & Gardiner får du råd og vejledning af fagud-
dannet personale med over 90 års erfaring, vi foretager gratis 
opmåling, vi giver 2 års reklamationsret, der ydes 10 års ga-
ranti på Tarkett linoleum og så betjener vi dig med et smil. 

         Jens           Henrik         Arne 

Gl. Nyborgvej 52 · 5772 Kværndrup
frankghald@gmail.com

   Efterisolering · Fugearbejde · Tagarbejde  

  Køkken · Bad · Garderobe · Døre · Vinduer        

  Reparationer · Specialopgaver · Terrasser  

  Carporte · Gulvarbejde  
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Nastec Steel er flyttet 
til større lokaler og har 
udvidet maskinparken

Gennem de seneste syv år har 
Tom Hansen ejet og drevet virk-
somheden Nastec Steel, der er 
en stærk partner som underle-
verandør til jern- og stålindu-
strien.
- Vores kundegrupper ligger lige 
fra den lille smedemester til 
større industrikunder, siger Tom 
Hansen. Hertil kommer diverse 
specialopgaver til byggebran-
chen.
I efteråret flyttede Nastec Steel 
fra Odense til større lokaler i 
Årslev i Faaborg-Midtfyn Kom-
mune, hvor maskinparken netop 
er blevet udvidet med en større 
investering i en afgrater. 
- Vi havde behov for mere plads 

både af hensyn til udvidelse af 
maskinparken samt for at have 
muligheden for at kunne lave 
større emner, - og muligheden bød 
sig her i Årslev, hvor vi også har 
en god placering til motorvejen.
- Krisen er noget, der er lagt bag 
os. Der er fortsat masser af ar-
bejde i Danmark, hvor ny tekno-
logi og veluddannede engagerede 
medarbejdere er vejen frem.

Tom Hansen har yderligere tre 
dygtige medarbejdere i Nastec 
Steel, som er med til at betjene 
den voksende maskinpark, der 
blandt andet også omfatter en 
3D vandskærer, der kan skære 
og bearbejde alle typer emner fra 
granit, træ, glas, stål og alumi-
nium. Hertil kommer yderligere 
en kantpresse, revolverstandser 
samt yderligere diverse udstyr 
til pladebearbejdning.

STYRKER VIRKSOMHEDEN 
MED NYE INVESTERINGER

                                      //  Industrivej 1  //  5792 Årslev  //  Tlf.: 40 42 70 16  //  th@nastecsteel.dk  //  www.nastecsteel.dk 

Jan Nielsen overtog for 
knap et år siden siden  
tidligere arbejdsplads  
Byens Bilsalg i Odense, 
men har nu fået egne  
lokaler og bolig i Gislev.

BYENS BILSALG & AUTOSERVICE 
ER FLYTTET TIL GISLEV

Byens Bilsalg og Autoservice ApS  |  Bygmestervej 2 – 5854 Gislev
Tlf. 5087 8778  |  byensbilsalg@gmail.com  |  www.facebook.com/byensbilsalg

Automekaniker Jan Nielsen, med stor erfaring med de 
fleste bilmærker og særlig interesse for VW, Audi, Skoda 

og Seat, overtog for knap et år siden sin tidligere arbejds-
plads Byens Bilsalg i Havnegade ved Odins Bro i Odense.

- Jeg så, at der var værkstedsbygninger med tilknyttet 
bolig til salg i Gislev, så min kone Mie og jeg flyttede det 

hele til Bygmestervej 2 i Gislev den 1. juli.
Jan Nielsen har kunderelationer, både hvad angår bilsalg 

og service, som er flyttet med. Han har i flere år arbejdet 
for bilklubber med hurtige biler, som kan glæde sig over 

fortsat at kunne komme til Jan i Gislev.
- Jeg lægge vægt på værkstedet og håber på en voksende 

kundekreds i Gislev-området, siger Jan Nielsen. - Her er 
pendlerbiler, som skal holdes kørende og der er service og 

eftersyn på alle bilmærker, også i forbindelse med bilsyn.

Med hensyn til bilsalg er Jan Nielsen indstillet på klar-
gøring og salg af lidt ældre biler, fortrinsvis i prisklassen 

op til 50.000 kroner.
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VIRKSOMHEDER TIL SALG I HELE LANDET

I mere end 20 år har vi formidlet virksomheder og detailforretninger 
i hele landet. Alt vores arbejde sker i fuld diskretion og er baseret på en 
målrettet og seriøs proces med total tryghed for både sælger og køber.

Fredericia · Glostrup · Tel. 70 20 04 16

Når virksomheden bliver forretningen

Gratis, indledende sparring 
ved køb af virksomhed.

www.virksomhedsborsen.dk
www.butiksborsen.dk

VIRKSOMHEDER:

BBS 0300 : Unikt beliggende restaurant
• Velindrettede lokaler
• Plads til 120 spisegæster inden- og udendørs
• Gode udviklingsmuligheder
 Henvendelse: Peter Albertsen, 40 42 71 72, peter.albertsen@m-plus-a.com

 BBS 0299 : Webshop med sæsonbaserede gaveartikler
• Stærkt navn i relation til forretningsområdet
• Bredt sortiment af forskellige gaveartikler
• Stor efterspørgsel og trafi k i sæsonen
 Henvendelse: Thomas Egedgaard, 29 46 71 35, thomas.egedgaard@m-plus-a.com

 BBS 0272 : Centralhotellet i Holsted bortforpagtes
• Nyrenoverede bygninger
• Kendt udover lokalområdet
• Særligt efterspurgt til møder og fester
 Henvendelse: Peter Albertsen, 40 42 71 72, peter.albertsen@m-plus-a.com

BBS 0255 : Velbesøgt restaurant
• Kendt og velrenommeret navn i lokalområdet
• God besøgt a la carte restaurant
• Hyggelige og velindrettede lokaler
 Henvendelse: Peter Albertsen, 40 42 71 72, peter.albertsen@m-plus-a.com

BBS 0310 : Attraktiv og velrenommeret slagterforretning
• Kendt for sine hjemmelavede produkter
• Fast, kvalitetsbevidst kundekreds
• Mad ud af huset som en betydelig aktivitet
 Henvendelse: Thomas Egedgaard, 29 46 71 35, thomas.egedgaard@m-plus-a.com

BBS 0309 : Nyere og efterspurgt spiserestaurant
• Koncept med gode vækstmuligheder
• Moderne og veludstyret køkken
• Attraktiv beliggenhed
 Henvendelse: Peter Albertsen, 40 42 71 72, peter.albertsen@m-plus-a.com

 BBS 0307 : Webshop med produkter til børneværelset
• Moderne og fuldt integreret webshop
• Designbeskyttede produkter
• Miljøcertifi cerede råvarer
 Henvendelse: Peter Albertsen, 40 42 71 72, peter.albertsen@m-plus-a.com

 BBS 0302 : Eksklusiv butik med vin og delikatesser
• Beliggenhed i et attraktivt bolig- og erhvervsområde
• Velindrettet og inspirerende butik 
•  Udsøgt sortiment af kvalitetsprodukter i vin, spiritus og delikatesser
 Henvendelse: Peter Albertsen, 40 42 71 72, peter.albertsen@m-plus-a.com

VBS 0654 : Specialiseret handels- og produktionsvirksomhed
•  Efterspurgt produktprogram inden for beslag
• Gode produktions- og lagerfaciliteter
• Eff ektiv drift og god indtjening
 Henvendelse: Thomas Egedgaard, 29 46 71 35, thomas.egedgaard@m-plus-a.com

VBS 0653 : Attraktiv byggevirksomhed med god historik
• Høj kvalitet og fl eksibilitet
• Fokus på hovedentrepriser og projektudvikling
• Stærkt geografi sk fundament
 Henvendelse: Jørn Andersen, 28 35 84 19, joern.andersen@m-plus-a.com

VBS 0650 : Attraktiv ventilationsvirksomhed
• Håndværksmæssig høj kvalitet
• Voksende marked og stigende efterspørgsel
• Eff ektiv drift i selvkørende organisation
 Henvendelse: Niels Vilhelm Nielsen, 29 43 06 88, niels.vilhelm.nielsen@m-plus-a.com

VBS 0645 : Industriel produkt- og konceptudvikler
• Anerkendt underleverandør inden for fl ere industrier
• Stort, moderne og eff ektivt produktionsapparat
• Stor, attraktiv kundekreds og særdeles gode referencer
 Henvendelse: Niels Vilhelm Nielsen, 29 43 06 88, niels.vilhelm.nielsen@m-plus-a.com

VBS 0637 : Efterspurgt anlægsentreprenør
• Særligt fokus på kloak, kabelarbejde og brolægning
• Stor, moderne og velholdt maskinpark
• Attraktive kundeaftaler
 Henvendelse: Jørn Andersen, 28 35 84 19, joern.andersen@m-plus-a.com

VBS 0633 : Kendt tømrer- og snedkervirksomhed
• Tilbyder opgaver fra idé til afl evering
• Stor erfaring som hovedentreprenør
• Tilgang af nye kunder via anbefalinger
 Henvendelse: Niels Vilhelm Nielsen, 29 43 06 88, niels.vilhelm.nielsen@m-plus-a.com

VBS 0675 : ISO-certifi ceret el-installatør
• Stor alsidighed med en bred vifte af ydelser
• Stabil og attraktiv kundekreds
• Stort udviklingspotentiale
 Henvendelse: Peter Hald, 26 11 07 97, peter.hald@m-plus-a.com

VBS 0673 : Transportvirksomhed med stærkt brand
• Diff erentieret koncept
• Efterspurgt for sine særlige ydelser
• Økonomisk velfunderet
 Henvendelse: Thomas Egedgaard, 29 46 71 35, thomas.egedgaard@m-plus-a.com

VBS 0668 : Kendt og velrenommeret maskinfabrik
• ISO 9001 certifi ceret virksomhed
• Fokus på produkter, der kræver høj præcision
• Kompetencer i forarbejdning af alt metal
 Henvendelse: Jørn Andersen, 28 35 84 19, joern.andersen@m-plus-a.com

VBS 0666 : Dynamisk agentvirksomhed i byggebranchen
• Forhandling af særlige nicheprodukter
• Eneforhandling i Skandinavien
• Eff ektiv drift og god indtjening
 Henvendelse: Jørn Andersen, 28 35 84 19, joern.andersen@m-plus-a.com

VBS 0663 : Kendt fl yttefi rma med særligt koncept
• Udfører alle typer fl ytteopgaver
• Hele Europa som markedsområde
• Specialist i ned- og oppakning
 Henvendelse: Jørn Andersen, 28 35 84 19, joern.andersen@m-plus-a.com

VBS 0661 : Efterspurgt underleverandør i stål
• Omfattende produktionsanlæg
• Væsentlig eksportandel
• Kompetencer i forarbejdning af alle typer metal
 Henvendelse: Thomas Egedgaard, 29 46 71 35, thomas.egedgaard@m-plus-a.com

www.virksomhedsborsen.dk

BUTIKKER:
www.butiksborsen.dk



Med grøn strøm fra Energi Fyn bliver virksomhedens 
elforbrug dækket af strøm, som produceres lokal på 
vores egne vindmøller. 

Grøn strøm er ikke kun en fordel for jeres grønne 
regnskab. I kan også bruge det til at imødekomme 
kunders, medarbejders og samarbejdspartners krav til 
bæredygtighed og samfundsansvar. 

Kontakt os og få individuel 
rådgivning om et grønnere 
energiforbrug
Henning Ley-Frandsen 
63 17 26 67 · hlf@energifyn.dk

Jack Filip Nielsen 
63 17 26 73 · jfn@energifyn.dk

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, www.energifyn.dk

Styrk jeres grønne profil

FÅ GRØN STRØM  FRA 
FYNSKE VINDMØLLER 
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