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FOCUS på Faaborg-Midtfyn 
og Assens Kommune

Udsendes til virksomheder på Fyn  
og i Trekantområdet.

PE Andreassen A/S udvider
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Årslev Malerforretning A/S
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Traditioner med visioner

Tlf. 6471 1089 · www.marcussens.dk

Strandgade 22 · 5610 Assens

Hold da helt fest!
ÅRETS FESTARRANGEMENT

Minimum 15 kuverter

Velkomstdrink kl. 18:00
Marcussens Special

Menu kl. 18:30

Dampet laks
Med symfoni af skaldyr serveres med 

tomatcreme samt hjemmebagt brød og smør

Kalvesteg stegt som vildt
Serveres med hvide- og brunede kartofl er, 

Waldorff salat, tyttebær samt vildtfl ødesauce

Marcussens Islagkage

Vine ad libitum under spisningen

Bodegas Centenarias Chardonnay, 
Argentina

Bodegas Centenarias Cabernet 
Sauvignon, Argentina

Moscato d’Asti

Kaffe med en cognac eller en likør

Pris pr. kuvert kr. 520,-

Bordene dækkes som langtbord,
 e-bord, øer med hvide duge, 
servietter, lys samt blomster i 

årstidens farver.

Ovenstående samt

Fri bar med øl, vand og vin 
til kl. 00:45

Pris pr. kuvert kr. 695,-
Arrangementet kan ved forudbestilling 

forlænges for kr. 50,- pr. 

påbegyndt time pr. person 

beregnet af det oprindelige antal.

Se endvidere vores selskabs menukort.

Der tages forbehold for stigende 
råvarepriser,  svigtende leverancer, 

sygdom, samt hændelser udenfor  
hotellets kontrol i hvilke tilfælde 
vi forbeholder os ret til at ændre i 

ovenstående.

Gultved Auto
v/Carsten Nielsen

 62272734

 Autoværksted 
 Autolakering
 Forsikringsskader  Gratis lånebiler  
 Salg af kvalitetsbiler     

Alle biler sælges topklargjorte, nysynet og 
min. 6 mdrs. 100% Garanti !!!!

Du kan se vores salgsbiler på nedenstående hjemmeside

Krumstrupvej 20, 5772 Kværndrup – www.gultvedauto.dk

SMEDEJERN

P.I.T. Hegn
Kielbergvej 8 · 5750 Ringe
Tlf. 62 25 12 54
info@pithegn.dk
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Odense: 6395 3900 - Kolding: 7634 7800 - Haderslev: 7452 5510
Padborg: 7467 1919. www.pchristensen.eu

Lagersalg - spar op til 
kr. 25.000 pr. bil.

Mercedes-Benz 111 CDI KSV lang
7111-3506: Hvid, manuel 6-trins gearkas-
se, oliefyr, ESP, tophængt bagklap, dobb. 
passagersæde.
Serviceleasing pr. mdr. 2.817 kr.
Kontant kr. 201.900 - Spar kr. 25.308

Mercedes-Benz 111 CDI KSV kort
7111-4502: Hvid, dobb. passagersæde, 
træbund i varerum, ASSYST, tophængt 
bagklap mm.
Serviceleasing pr. mdr. 2.537 kr.
Kontant kr. 179.900 - Spar kr. 23.122

Mercedes-Benz 111 CDI KSV lang
7111-4006: Hvid, højt tag, manuel 6-trins 
gearkasse, træk, oliefyr m. timer, fartpilot 
mm.
Serviceleasing pr. mdr. 3.147 kr.
Kontant kr. 227.900 - Spar kr. 19.654

Mercedes-Benz 111 CDI KSV kort
7111-2599: Hvid, 2 enkeltsæder, 6-trins 
gearkasse, ESP, skydedør højre side, bag-
rude med klap mm.
Serviceleasing pr. mdr. 2.537 kr.
Kontant kr. 179.900 - Spar kr. 23.122

Mercedes-Benz 111 CDI KSV lang
7111-2794: Hvid, manuel 6-trins gearkas-
se, oliefyr, ESP, tophængt bagklap, dobb. 
passagersæde.
Serviceleasing pr. mdr. 2.817 kr.
Kontant kr. 201.900 - Spar kr. 25.308

Mercedes-Benz 115 CDI KSV kort
7111-1490: Sort, manuel 6-trins gearkasse, 
EPS, skydedør i højre side, el-ruder, bag-
døre mm.
Serviceleasing pr. mdr. 3.610 kr.
Kontant kr. 221.500 - Spar kr. 20.003

P. Christensen A/S

*ServiceLeasing prisen dækker alle serviceeftersyn, olie, reservedele 
og reparationer som følge af slid - ekskl. dæk og brændstof. Maks. km 
100.000 i hele perioden. Løber over 60 måneder. 20% i udbetaling. 
Priserne er ekskl. etableringsomk. og leveringsomk. Ekskl. moms. Med 
tilbagekøbsgaranti. En positiv kreditvurdering er en forudsætning. Lea-
singaftale kun via Mercedes-Benz Finans. Ret til ændringer forbeholdes.

Mercedes-Benz 111 CDI KSV lang 4x4
7111-5349: Hvid, automatgear, skydedør i 
begge sider, oliefyr m. timer, træbund i bag, 
ESP mm.
Serviceleasing pr. mdr. 3.610 kr.
Kontant kr. 259.900 - Spar kr. 19.405



PE Andreassen · Krogagervej 3 · 5750 Ringe
Tlf. 62 62 14 01 · pea@post12.tele.dk
www.pe-andreassen.dk · Rene Andreassen: ra@peamaler.dk

Den midtfynske virksomhed P.E. Andreassen A/S, der 
den 22. september 1948, har i år 60 års jubilæum. Samtid

P.E. Andreasse

»Da min bedstefar Poul Erik Andreassen for 60 år siden grund-
lagde virksomheden, koncentrerede den sig primært om autola-
kering. Min far Gudmund Andreassen overtog roret i starten af 
70’erne. Han drejede firmaet fokus i retning af den industrielle 
sektor – et aktivitetsmæssigt kerneområde, der holder den dag i 
dag. Jeg er hverken opflasket med auto- eller industri-lak, men 
det er tæt på«, smiler René Andreassen, der afløste sin far i chef-
stolen i 1998.«

Alt under et tag

»I kraft af den ny tilbygning, som håndværkerne netop har lagt 
sidste hånd på, er skilte- og industrilakeringssiden af P.E. An-
dreassen A/S rent fysisk blevet sammenlagt med resten af virk-
somheden, og det er vi meget glade for. Dét, at alle firmaets 40 
medarbejdere nu er under et og samme tag, er en stor styrke, 
og der er ingen tvivl om, at det i længden vil spare os for en del 
arbejdsgange – både logistisk og kommunikationsmæssigt.«

Større kapacitet over hele linjen

»Udvidelsen medfører, at P.E. Andreassens kapacitet indenfor 
pulverlakering fordobles. Vi kan uden besvær håndtere op til 
12-15 meters emner som f.eks. stålbjælker og trappeløb til byg-
geriet. Indenfor vådlakering er kapaciteten også udvidet bety-
deligt – bl.a. gennem anskaffelse af et avanceret fuldautomatisk 
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grundlagdes af direktør René Andreassens bedstefar  
dig er firmaet blevet udvidet med en tilbygning på 3000 m2 

en A/S udvider
sprøjteanlæg, der kan tage emner af seks meters længde og fire 
meters højde. Endelig har vi investeret i nye anlæg til forbe-
handling og slyngrensning.« 

Fra lufttørring til 220 grader celsius

»P.E. Andreassen A/S overfladebehandler en lang række meget 
forskellige emner – heriblandt profiler til byggeindustrien, ge-
lændere og stålbjælker. Vi er specialister, når det gælder porte, 
og her er nabovirksomheden Nassau Door blandt vores kunder.  
Vores spændvidde illustreres af det faktum, at vi både forarbej-
der emner, der skal lufttørres ved lav temperatur og arbejder 
med indbrændingslakker, der kræver op til 220 grader celsius.« 

Brand og sikkerhed

»Et af P.E. Andreassens ny aktivitetsområder er brand- og sik-
kerhedsmaling, der øger bærende bygningskonstruktioners 
modstandsdygtighed overfor ild. Vi har vores eget testlaborato-
rium, hvor vi blandt meget andet tester forskellig malings leve-
tid og robusthed overfor udefrakommende påvirkninger.« 

Øget salg til bredspektret kundekreds

»P.E. Andreassen A/S kan alt i overfladebehandling – fra sand-
blæsning og slyngrensning til våd- og pulverlakering. Vi har 
gennem flere år kørt med to- og treholdsskift, og det vil vi også 
gøre fremover«, siger René Andreassen. »Den netop gennemfør-
te udvidelse i areal og kapacitet har naturligt medført en stærkt 
øget aktivitet på salgsområdet. Med vores brede kompetencer 
henvender vi os til alle virksomheder med en egenproduktion, 
der skal males – f.eks. maskinfabrikker og producenter af trap-
per, brændeovne og kabinetter til elektronik. Kundekredsen 
spænder fra erhvervskunder af enhver størrelse til private. For 
privatkunderne løser vi en lang række opgaver omkring lake-
ring af forskelligt inventar og andre emner – typisk køkkenin-
ventar, havelåger m.m.« 

Alt i skilte og pyloner

»P.E. Andreassen A/S producerer skilte helt fra grunden. 
Vores skilteafdeling, der p.t. tæller tre ansatte, beskæftiger 
udelukkende faguddannede folk. Skilteafdelingen har via 
udvidelsen fået betydeligt mere plads, og her har den øgede 
aktivitet medført behov for ansættelse af flere medarbejdere. 
Vi er leveringsdygtige i alt indenfor skilte og pyloner – fra de 
allermindste størrelser til storformatprint. Vi leverer blandt 
andet til diverse offentlige institutioner og har leveret al skilt-
ningen omkring Øhavsstien. Endelig løser vi en række meget 
forskellige opgaver for reklamebranchen. Efter udvidelsen er 
P.E. Andreassen A/S i endnu højere grad end tidligere i stand 
til at leve op til tidens forventninger om kvalitet, fleksibilitet 
og hurtig levering.«
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Malerforretningen, der 
har hjemme i Faaborg, 
sætter faglig seriø-
sitet og kvalitetsbe-
vidsthed i højsædet 
og er specialiseret i 
alle sit arbejdsfelts 
discipliner

»Der er mange gode grunde til 
at vælge Broby Faaborg ma-
lerforretning«, fortæller ma-
lermester Henrik Mikkelsen. 
»Vi udfører alle former for 
malerarbejde for privat- og 
erhvervskunder og har stor 
erfaring med renovering og 
nybyg. Vores dygtige med-

arbejderstab består af otte 
svende og to lærlinge. Så vidt 
muligt anvender vi miljørig-
tige svanemærkede produkter 
fra Dyrup samt Beck & Jør-
gensen over hele linjen. Et an-
det særkende, som kunderne 
giver os mange roser for, er 
den kendsgerning, at vi altid 
rydder op efter os. Der er altid 
pænt og ryddeligt, når vi for-
lader kunden.«

Fra køkkenlåger  
til totalløsninger

»Alle firmaets aktiviteter byg-
ger på det helt grundlæggende 
princip, at intet er for stort og 
intet for småt. Renovering af 
diverse inventar – heriblandt 
døre og køkkenlåger – er såle-

des en stor aktivitet. 
Derudover spænder Broby Fa-
aborg Malerforretning ApS 
lige fra loftet i familien Jen-
sens mellemgang til totalløs-
ninger i forbindelse med store 
virksomhedsdomiciler. Vi le-
verer kvalitet til konkurren-
cedygtige priser og bestræber 
os på altid at overholde aftalte 
betingelser og tider. En vig-
tig sideaktivitet er salg af al 
slags maling, lak og tilbehør 
samt tapet, glasvæv og filt – 
primært af mærkerne Dyrup 
og Beck & Jørgensen. Alle er 
velkomne til efter nærmere 
aftale at besøge forretningen 
på Færgevej i Faaborg og se 
nærmere på det store pro-
duktudvalg.«   

Broby Faaborg  
Malerforretning ApS

Åbningstider: Mandag-fredag 07.00-18.30 

Broby Faaborg Malerforretning ApS · Færgevej 4  · 5600 Faaborg · Tlf. 70 26 10 11  · henrik@brobyfaaborg.dk · www.brobyfaaborg.dk
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»Da jeg overtog Havndrup 
Maskinværksted ApS den 1. 
april 2005, havde virksomhe-
den allerede mere end 25 års 
erfaring på smedeområdet«, 
fortæller indehaver Henrik 
Øllgaard. »Flytningen fra Kir-
keløkken mellem Ferritslev og 
Søllinge til Langeskov var lidt 
af en logistisk udfordring, og 
vi forventer, at alle faciliteter 
er 100% på plads i begyndel-
sen af 2009. Produktionen kø-
rer dog allerede på fuld tryk.«

Alt i sortjern, aluminium 
og rustfri

»Havndrup Maskinværksted 
ApS er en underleverandør-
virksomhed med bred appel. 

Den vidtfavnende kundekreds 
består af større og mindre 
virksomheder på Fyn og i re-
sten af landet. Vi laver alle 
former for smedearbejde, svej-
ser både i sortjern, aluminium 
og rustfri og producerer behol-
dere og tanke af enhver slags. 
Endelig udfører vi stansning 
og pladebearbejdelse i enhver 
variant. Den mangesidede 
produktion omfatter alle slags 
beslag til industri og land-
brug.« 

Højt service-  
og kvalitetsniveau

»Også når det gælder løsning 
af specialopgaver er spænd-
vidden stor. Eksempelvis har 

vi udført underleverandørar-
bejde på et solcelledrevet køle-
skab til opbevaring og trans-
port af medicin for WHO. 
Køleskabet er specialdesignet 
til fastspænding på kamelryg 
og transport i ørkenområder. 
Havndrup Maskinværksted 
ApS varetager såvel stort som 
småt – ingen opgave er for stor 
eller speciel til at blive løst. 
Personalet er en fast og fleksi-
bel stab på 6 dygtige og enga-
gerede medarbejdere, der kan 
stå inde for et højt service- og 
kvalitetsniveau – ikke mindst 
omkring hurtige produktions-
mæssige omstillinger. Besøg 
vores hjemmeside – ring og 
hør nærmere.« 

Havndrup  
Maskinværksted ApS 

Havndrup  
Maskinværksted ApS

Havretoften 3B
5550 Langeskov
Tlf. 65 98 14 05

www.havndrupmaskin.dk

1. oktober kunne virksomheden tage et nyopført firmadomicil i  
Langeskov i brug. Maskinværkstedets ny beliggenhed er  
optimal – midt i et aktivt erhvervsudviklingsområde, helt ud  
til motorvejen, lige i hjertet af i Danmark



Siden 2006 har  
erhvervslivets service- 
og samarbejdspartner 
på energiområdet 
fordoblet sin  
medarbejderstab  
fra 6-12 

Nr. Broby VVS grundlagdes 
af Keld Larsen i 1983, og i 
2005 indtrådte Morten Larsen 
som medindehaver i firmaet. 
Samtlige aktiviteter i virksom-
hedens vidtspændende kun-
dekreds bygger på stabilitet, 
troværdighed og et højt servi-
ceniveau – opbygget og vedli-
geholdt gennem 25 år. 

Øget fokus på alternativ 
energi

»Nr. Broby VVS har alle fa-
gets klassiske kompetencer 
– varme, ventilation og blik-
kenslagerarbejde – på pro-
grammet«, fortæller indehaver 
Morten Larsen. »Derudover er 
vi auto riserede på kloakområ-
det, hvor vi også løser en stor 
mængde opgaver. I 2002 ind-
ledte vi et blomstrende sam-
arbejde med firmaet Gastech-
Energi fra Risskov, der er en 
af landets førende aktører 
indenfor industrielle varme- 
og procesanlæg og avanceret 
kundespecifik brændertekno-

logi. I begyndelsen koncentre-
redes samarbejdet om kedler. 
Fra 2006 har vi valgt primært 
at fokusere på markedet for 
alternativ energi, og den fæl-
les satsning på dette område 
har genereret stor kundeef-
terspørgsel.« 

Sikkerhed, økonomi  
og miljø

»Nr. Broby VVS tilbyder kom-
petent vejledning og rådgiv-
ning om energibesparende 
foranstaltninger ude hos den 
enkelte virksomhed. Sammen 
med kunden finder vi den mest 
optimale individuelle energi-
løsning. Alle løsninger har det 
til fælles, at de sætter fokus på 
sikkerhed, økonomi og miljø.« 

Skån miljøet med  
varmepumper

»Miljørigtighed og god varme-
økonomi kan kombineres gen-
nem en optimal udnyttelse 
af jordens og luftens gratis 
varme, så man både skåner 
miljøet og sparer penge. Vores 
bud på fremtidens varmepum-
per bygger på gennemprøvet 
teknologi baseret på GrønVar-
me® fra den svenske virksom-
hed CTC. I modsætning til æl-
dre olie- eller naturgasfyr kan 
de nye varmepumper – endda 
ved et minimalt strømforbrug 
– udnytte den varme, solen 
altid efterlader i jorden eller 

luften. Dermed skåner pum-
perne miljøet, samtidig med at 
kunden sikres et enestående 
energiregnskab. For hver 
brugt kilowatt får man ca. 
3,4 retur, og dermed kan man 
spare op til 60% på varmebud-
gettet. Selv når investeringen 
til anlægget fratrækkes, er 
regnestykket fortsat yderst 
interessant.«

Store besparelser  
– lige til højrebenet

»Forskellige undersøgelser do-

kumenterer, at der i forhold 
til ældre kedelanlæg – både 
i privat og erhvervsmæssigt 
regi – kan opnås besparelser 
på mellem 15 og 60 pct. Disse 
store besparelser ligger lige 
til højrebenet, og I Nr. Broby 
VVS ser vi det som en vigtig 
samfundsmæssig opgave at 
udbrede kendskabet til miljø-
fremmende og økonomisk at-
traktive energiløsninger. Alle 
interesserede er velkomne til 
at kontakte os for nærmere 
information.«

Nr. Broby VVS 

Varme, trivsel og tryghed

Interesseret?
Læs mere om varmepumper og GrønVarme®  
på www.gastech.dk. 
Eller kontakt os på telefon 87 42 59 59 eller 
mail salg@gastech.dk for materiale.

Fax 62 63 20 01 · Mobil 20 14 20 28 · nbvvs@mail.dk

Nr. Broby VVS
AUT. VVS- & KLOAKMESTER

Allerupgyden 1A - 5672 Broby

Tlf. 62 63 20 28
Godt håndværk er vores ansvar...

Fordele med jordvarmeanlæg og  
luft-til-vand varmepumper

der 3,4 kilowatt

 reduktion af CO2-udledningen

typer bygninger

 eksisterende radiator/gulvvarmesystem

gennemprøvet svensk teknologi

Udnyt jordens og luftens gratis varme til at 
skåne miljøet og spare penge
Ved at udskifte jeres eksisterende olie- eller naturgasfyr 
med varmepumper baseret på GrønVarme® kan I ikke alene 
 reducere jeres samlede CO2-udledning, I kan også skære op 
til to tredjedele af varmeregningen. 

Fremtidens varmepumper bygger på gennemprøvet teknologi 
fra den svenske virksomhed CTC. I modsætning til ældre 
olie- eller naturgasfyr kan de nye højeffektive varmepumper 
– endda ved et minimalt strømforbrug – udnytte den varme, 
solen altid efterlader i jorden eller luften. Dermed skåner 
pumperne miljøet, samtidig med at de sikrer jer et enes-
tående energiregnskab. For hver brugt kilowatt får I ca. 3,4 
igen. Resultatet er besparelser på op til 60 % på varmebud-
gettet. Så selv når investeringen til anlægget fratrækkes, er 
regnestykket fortsat yderst interessant.

Tag klima-

udfordringen

alvorligt!
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Med jordvarme eller luft-vand
varmepumpe kan du spare

op til 60 % på varmeregningen

Tag klima-

udfordringen

alvorligt!
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Indehaver Jørgen Hansen er 
tredje generation i Årslev Ma-
lerforretning. I løbet af få år 
bliver datteren Louise Kir-
keløkke sammen med sin bror 
Jakob, der ejer Malerfirmaet 
Kirkeløkke og Flügger Farver 
i Nyborg, fjerde generation 
på banen i det 84-årige fami-
liefirma. Leif Larsen, der er 
daglig leder af Årslev Maler-
forretning, bistår i overgangs-
fasen den ny generation med 
råd og vejledning.

Større Flügger i Årslev

»I nærmeste fremtid vil vi 
opleve et øget samarbejde 
mellem Årslev Malerforret-
ning A/S og Malerfirmaet 
Kirkeløkke«, fortæller Louise 
Kirkeløkke. Louise er uddan-
net indenfor administration 
og er butikschef for Flügger 
Farver i Årslev og Nyborg. ”På 
det seneste har vi gennemført 
en ombygning af butikken i 
Årslev, og de ekstra 15 m2 vi 
har fået i den forbindelse, har 
givet butikken et langt mere 
indbydende og kreativt miljø 
med optimale præsentations-
forhold.« 

Fremtid med fusion

»På sigt er det tanken at fu-
sionere Årslev Malerforret-
ning A/S og Malerfirmaet 
Kirkeløkke med henholdsvis 
40 og 17 ansatte«, fortæller 
Jakob Kirkeløkke, der star-
tede som selvstændig i 2004. 
»Samarbejdet betyder blandt 
andet, at firmaernes admini-
stration samles under et tag. 
Vi får fælles indkøb, og stor-
købsfordelene vil komme hele 
vores vidtspændende kunde-
kreds til gode. Derudover vil 
forretningerne i fællesskab 
kunne dække et større geo-
grafisk område, end tilfældet 
er nu.«       

Stor faglig spændvidde

»Flere medarbejdere med flere 
forskellige kompetencer under 
samme tag gør, at vi vil kunne 

løse opgaverne hurtigere end 
nu, og det giver større fleksi-
bilitet i dagligdagen«, beretter 
Leif Larsen. 
»Med hensyn til faglig kunnen 
har vi meget stor spændvidde. 
Typemæssigt spænder kunde-
kredsen lige fra Egeskov Slot 
over en stor gruppe fynske kir-
ker, Kristiansdal, Højstrup og 
flere andre boligforeninger til 
virksomheder som Lactosan, 
Rynkeby Foods, ejendomssel-
skabet Olav de Linde samt Fo-
cus advokaterne. Årslev Ma-
lerforretning A/S løser også en 
betragtelig opgavemængde for 
en stor kreds private kunder. 
Fagligt spænder vi lige fra det 
historiske til det futuristiske, 
og på den måde er malerfa-
get en utroligt afvekslende og 
spændende beskæftigelse.«     

Kvalitet til tiden

»Fremover vil der sandsynlig-
vis indtræffe en normalisering 
i forhold til de senere års tur-
bo på opgavemængden. I kraft 
af vores store spændvidde og 
den dynamiske samarbejds-
orienterede udviklingsmodel, 
vi har i støbeskeen, har vi 
en god udgangsposition med 
hensyn til at tackle fremti-
dens udfordringer«, afrunder 
Jørgen Hansen. »Årslev Ma-
lerforretning A/S og Maler-
firmaet Kirkeløkke har begge 
modtaget en grøn smiley fra 
Arbejdstilsynet. Vi er altså 
topscorere i malerbranchen 
– både når det gælder fysisk 
og psykisk arbejdsmiljø. Sidst 
men ikke mindst er vi    
kendt for at holde vores afta-
ler og levere kvalitet til tiden, 
og det bliver vi ved med.« 

Fjerde generation på banen 
i Årslev Malerforretning A/S  

Årslev Malerforretning A/S  
Stationsvej 77  

5792 Årslev  
Tlf. 65 99 20 32  

mail@aarslevmaler.com
www.aarslevmaler.com

I løbet af få år bliver Louise Kirkeløkke sammen med sin bror Jakob, der ejer Malerfirmaet  
Kirkeløkke og Flügger Farver i Nyborg, fjerde generation på banen i det 84-årige familiefirma
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Midtfyns Bilsyn 
åbnede i starten af 
2006 på Højgårdsvej 
i Ringe, med syn af 
små køretøjer 

Indehaver Christian Engholm 
Jørgensen, der sammen med 
sin kone Gitte driver den trav-
le servicevirksomhed, har nu 
valgt også at satse på de store 
køretøjer, ved at bygge en ny 
moderne Synshal på Industri-
vej 69 i Ringe 

Fra motorcykler til store 
lastvognstog

»Midtfyns Bilsyn tilbyder syn, 
lige fra motorcykler, personbi-
ler og traktorer til de største 
lastvognstog på vejene. Det 
vil sige at Midtfyns Bilsyn 
således ikke længere er af-
hængig af Center Ellesteds 
faciliteter, hvor syn af de store 
køretøjer før blev foretaget. I 
forhold til de store lastvogns-
tog er vores nye motorvejsnæ-
re beliggenhed ideel. Som en 
ny service kan vi nu hæve rul-
lebremsen og dermed belaste 
de store køretøjer ad kunstig 
vej. Vores mange lastvogns-
kunder behøver altså ikke 
længere belæsse deres køretø-
jer hjemmefra før syn. Denne 
facilitetsmæssige forbedring 
er et stort fremskridt.« Lige-
ledes tilbyder Midtfyns Bilsyn 
blandt andet tempo 100 syn, 
ADR godkendelser og miljøzo-
nemærker både til Danmark 
og Tyskland.

God service og personlig 
betjening

»Der er gang i hjulene på Midt-
fyns Bilsyn, og den 1. august 

ansattes Ole Bech Kristensen, 
der – ligesom Christian – er 
bilsagkyndig kategori 4. Beg-
ge er de uddannet til at kunne 
syne alle slags køretøjer. »Ud-
over den faglige ekspertise 
lægger vi i det daglige arbejde 
stor vægt på god service og 
personlig betjening. Vi har 
hver især mange års erfaring 
i branchen, og gennem diverse 
former for efteruddannelse 
holder vi os hele tiden ajour 
med ny teknik samt nye regel-
sæt fra Færdselsstyrelsen og 
andre instanser.«

Vi sætter kunden i fokus

»Drive in syn har slået fanta-
stisk godt an« fortæller Gitte 
Engholm Jørgensen. Mange 
af vores kunder er drive in 
kunder, mens resten benytter 
sig af tidsbestilling eller nøg-
lesyn, hvor man blot skal af-
levere sin bil, hvorefter vi rin-
ger, når den er synet. Midtfyns 
Bilsyn står for godt humør og 
god stemning. I vores vente- 
og hyggekrog kan man i fred 
og ro studere dagens avis over 
en kop kaffe, te eller kakao, 
mens bilen bliver synet. Vo-
res dygtige og veluddannede 
personale står altid klar med 
god rådgivning – både af tek-
nisk og mere almen karakter. 
Vi sætter kunden i fokus, og 
bestræber os på at gøre bilsyn 
til en behagelig og positiv op-
levelse.«

Midtfyns Bilsyn · Industrivej 69 · 5750 Ringe · Tlf. 62 64 11 10 · Mobil 40 26 86 89
mail@midtfynsbilsyn.dk · www.midtfynsbilsyn.dk

Åbningstider: · Man-tor kl. 8-17 · Fredag 8-15 · Lørdag 8-12 · Derudover efter aftale
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Virksomheden, der 
grundlagdes i no-
vember 1999, har 9 
ansatte inklusive de 
medarbejdende di-
rektører Per Jensen 
og Dan Larsen. Den 
unikke produktion be-
står af beholdere og 
endebunde i sort stål 
og rustfrit stål

»Vores produkter anven-
des bredt til såvel olie, di-
verse spildprodukter, vand 
og luft«, fortæller ingeniør 
Kurt Lock. »Størrelsesmæs-
sigt spænder beholderne fra 
3 til 100.000 liter. Vi har 

ingen egentlig serieproduk-
tion, men går i dialog med 
kunden og finder herigen-
nem frem til en individuel 
løsning, der kombinerer 
hans eller hendes ønsker 
med de tekniske muligheder 
og lovkrav på området.«

Fra hydroforer  
til endebunde

»Sdr. Højrup Beholderfabrik 
er godkendt af branchens 
klassifikationsselskaber til 
fremstilling af trykbehol-
dere«, fortsætter Kurt Lock. 
»Her er en væsentlig produk-
tion hydroforer og trykluft-
tanke. Vi producerer også 
buffertanke, hvoraf en stor 
del går til halmfyr og større 
varmeanlæg samt landbrug 
og kemiske anlæg som Kom-
munekemi. Udover tanke og 

beholdere fremstiller vi ende-
bunde som underleverandør.«

Ingen fordyrende  
mellemled

»En del kunder findes i indu-
stri-, skibsfarts- og raffinaderi-
brancherne – heriblandt værf-
terne Lindø, Faaborg, Assens 
og Fredericia. Til DONG har 
vi netop leveret et større antal 
beholdere til et norsk projekt. 
Andre kundeeksempler er 
vandværker og svømmehaller. 
For samtlige produkter gælder 
det, at Sdr. Højrup Beholder-
fabrik varetager hele fremstil-
lingsprocessen – fra tegnebræt 
til trykprøvning. Vi opererer 
ikke med fordyrende mellem-
led. Alle vores medarbejdere 
deltager i produktionen og 
sætter en ære i at fremstille 
kvalitet til fornuftige priser.«

Sdr. Højrup Beholderfabrik · Lensvej 24 · 5750 Ringe
Tlf. 63 90 30 33 · pj@beholderfabrik.dk · www.beholderfabrik.dk

Sdr. Højrup
 Beholderfabrik ApS

.

»TM Malerne løser alle opgaver indenfor faget«, fortæller Tina 
Johansen, der sammen med Marianne Sørensen driver firmaet. 
»Fællesnævnerne for vores virke er tillid og kvalitet. Vi beskæf-
tiger os med alt lige fra facaderenovering og ind- og udvendig 
maling af alle hustyper, haller og kontorbygninger til lejlighe-
der, trappeopgange, vinduer og døre. TM Malerne kommer hele 
paletten rundt. Vi leverer kvalitetsarbejde til konkurrencedyg-
tige priser og overholder i forbindelse hermed de betingelser og 
leveringstider, der aftales med kunden. Vores fornemste opgave 
er hele tiden at kunne levere et stykke arbejde, der indfrier kun-
dernes forventninger.« 

TM Malerne – for tillid og 
kvalitet i arbejdet

Tina Johansen & Marianne Sørensen · Torpegårdsvej 41 · 5792 Årslev
Tlf. 29 21 29 63 · Tlf. 25 21 29 63 · tmmalerne@mail.dk · www.tmmalerne.dk

TM Malerne, der startede i 2005, er et kvalitetsbevidst malerfirma, der løser alle til faget hørende 
opgaver indenfor traditionelt malerarbejde, facadebehandling osv



ERHVERV FYN DECEMBER 2008 · 11

ERHVERV FYN

Ernst B. Jensen

Tlf. 60 81 60 20
ebj@ebjtech.dk

Volstrupvej 22
5750 Ringe

www.ebjtech.dk

Tegning ▼ konstruktion ▼ dokumentation

▼ 2D og 3D tegninger og illustrationer som udføres  
 i AutoCAD og inventor

▼ Udførelse af opgaver fra ideoplæg til færdig  
 dokumentation

▼ Optimerings opgaver af nye og eksisterende  
 konstruktioner

▼ Konstruktion i for eksempel tyndplade som  
 resulterer i “samlesæt” klar til sammensvejsning

▼ Opmåling og rentegning af eksisterende emner  
 samt optimering

▼ Vejledning vedrørende konstruktionsmetoder,   
 samt ved valg af egnede underleverendører

Kontakt Restaurationschef Peter Worsøe
for en fremvisning eller en inspirerende dialog

Tlf. 20 80 90 19 · pw@egeskov.dk

 Restauration Jomfru Rigborg
 i Egeskov Slotspark
 

  …på en eventyrlig måde

 65 99 10 84 · 28 87 57 84

Mester
Autoreparation · Pladearbejde

Autoopretning

 ÅRSLEV
 AUTOVÆRSTED

VED KIM ANDERSEN · ERHVERVSVANGEN 2
5792 ÅRSLEV

ÅBENT HUS
Kom til åbent hus hos Årslev Fitness den 2. januar fra kl. 10.00-18.00

Årslev Fitness slår døren op 2. januar 
i 700 m2 moderne omgivelser. Hils på Centerleder Lone Aaskov, 

som er uddannet fitness- og  
aerobicinstruktør samt slankekonsulent.

Se den sidste nye linje af maskiner fra Technogym 
samt den sidste nye model af Bodybike spinningscykler. 

Deltag på åbningsdagen i konkurrencen om 2 x 1/2 års 
gratis medlemsskab til fitness samt 2 x 10 gratis spinningstimer. 

Vi får besøg af 2 håndbold herreprofiler samt
2 EM piger fra GOG Svendborg TGI, som vil skrive autografer fra kl. 13-15.

TILBUD: ÅBNINGS UGEN
Meld dig ind fredag, lørdag eller søndag og spar op til 785,- på et årsabonnement  

til fittness og spinning.

Vi ses til åbent hus den 2. januar 2009. 

 Åbningstider: Mandag-Fredag 8.00-21.00 · Lørdag-Søndag 10.00-15.00
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TEAMTRÆNING
Belbins teamanalyse er et professionelt redskab til 
styrkelse af teamets kompetencer. 

Udnyt potentialet fuldt ud. Personlig ærlig feedback 
til den enkelte.

Pris/person ved min. 20 pers.: 3.300 kr.
- Online testning med observatører
- 1 kursus dag
- 45 min. individuel samtale
- Opsamling 4 timer

TEAMROLLER - BELBIN ANALYSE

Styrk virksomhedens resultater. Kulturen og værdierne er en af de vigtigste byggesten
for at opnå strategiske mål.
Oplev ansvarlighed for resultater og mål. Skab fokus på tætte relationer og giv plads 
til innovative tanker. Bliv skarp i aftaler og oplev forandringer positivt.  

Kontakt os for nærmere oplysninger om procesforløb tilrettelagt til din virksomhed.

VÆRDI- OG KULTURPROCESSER

Opnå resultater ved skarpere kommunikation og en 
proaktiv tankegang. Vi udfordrer teamet og styrker 
relationerne. 
Holdninger, værdier, involvering af den enkelte og ikke
mindst anerkendelse af det, der virker, er centrale 
elementer.

Pris/person ved min. 10 pers.: 4.300 kr.
- 2 dages internat 
- Overnatning i hytte og fuld forplejning
- Vi medbringer mountainbikes, dragter, hjelme, rygsække mv.

Target People A/S  l Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 62 61 18 62 l mail@target-people.dk l www.target-people.dk

Kjerbye Design
i nye omgivelser

Den 2. maj i år holdt Kjerbye Design  
åbningsreception af firmaets nye kombinerede 
butik og værksted. Mange af Kjerbye Designs 
kunder benyttede lejligheden til at se de nye 
lyse og venlige lokaler 

»Efter 2½ år under jordhøjde 
er det utroligt dejligt at kunne 
opleve lyset og den friske luft 
i arbejdstiden«, smiler Anette 
Kjerbye, der i dette tidsrum 
har drevet firmaet fra kælde-
ren under privaten. »I kraft af 
de nye lokaler har mine kun-
der fået helt nye muligheder 
for at besøge firmaet og se 
nærmere på Kjerbye Designs 
spændende produktudbud.«

Profilbeklædning  
og broderiløsninger

»Mit primære aktivitetsom-
råde er arbejds- og profilbe-
klædning til erhvervskunder. 
Et andet anseligt område er 
broderiløsninger til brug i 
forbindelse med foreningsak-
tiviteter som gymnastik, dans 
og ridning. Kjerbye Design er 

altid behjælpelig med hurtig 
ekspedition ved hasteopgaver 
omkring reklamefremstød, 
messer m.m. Udover broderi 
og design kan jeg tilbyde et 
stort udvalg af basic wear og 
gaveartikler.« 

Spændende ny web-shop

»Kjerbye Designs alsidige sor-
timent omfatter mærker som 
HELLY HANSEN WORK-
WEAR, SNICKERS, WORK-
ZONE, MASCOT, ENGEL 
og GRENE. Et helt nyt til-
tag er en web-shop, der også 
fungerer som virtuelt udstil-
lingsvindue, katalog og appe-
titvækker. Alle er velkomne 
til at besøge web-shoppen og 
den ny butik på Stationsvej 22 
i Årslev. Kom ind og se nær-
mere…«     

Kjerbye Design · Stationsvej 22 · 5792 Aarslev · Tlf. 65 99 20 05 · Mobil 20 13 19 60 · kjerbye@mail.dk · www.kjerbyedesign.dk
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HardSoft Support, der 
grundlagdes i 1996, 
er specialiseret i alle 
former for rådgivning, 
salg, service og  
reparation af hard- 
og software. Firmaet 
betjener en bredspek-
tret kundekreds over 
hele landet – heraf 
mange store  
erhvervskunder

»Efter ti år på Egeskov Gade 
8 lige ved siden af slottet, flyt-
tede HardSoft Support i 2006 
til de nuværende lokaler på 
Gl. Nyborgvej i Trunderup«, 
fortæller indehaver Thomas 
Bang Christensen. »Det betød 
en tiltrængt arealudvidelse på 
mere end 100%. Siden 2006 er 
mængden af kunder vokset 
støt og produktkataloget ud-
videt tilsvarende – bl.a. med 
salg af Garmin, Dankortter-
minaler og specialproduktet 
Plexus. I samme periode er 
internethandlen via webshop-
pen øget betydeligt.«

Landsdækkende salg og 
service

»Firmaets målsætning er, at 
kunden skal være 100% til-

freds«, siger Thomas Bang 
Christensen. »Uanset om det 
gælder totalløsninger eller 
løsdele leverer vi udelukkende 
kvalitetsprodukter fra aner-
kendte producenter. Blandt 
partnerne er Microsoft, HP, 
Zyxel, Norman og Garmin. 
Firmaet drives som et solo-
foretagende, og det betyder, 
at jeg har snor i alle aspekter 
af et forløb – fra rådgivning 
og salg til service, support 
og reparation. HardSoft Sup-
port kører over hele landet 
og kan rykke ud, når virk-
somhederne ønsker det. Store 
serviceaktiviteter er levering 
og opsætning samt en lang 
række produktspecifikke un-
dervisningsforløb ude i virk-
somhederne. Telefonsupport er 
en stor aktivitet, og derudover 
kan der indgås skræddersyede 
specialaftaler omkring døgn-
service.«

Dansk økonomistyring 
når det er bedst

»HardSoft Support er fynsk 
distributions- og support-
center for økonomisystemet 
AirBOSS, der er udviklet af 
CIRCUIT DATA i Glostrup. 
Hele fladen er dansksproget, 
og programmet sorterer selv 
data – f.eks. til årsregnska-
bet. Specialversioner af Air-
BOSS er målrettet bestemte 
faggrupper som tandlæger, 

revisorer, vvs’ere, elektrikere, 
restauratører og vognmænd. 
Programmet kan udbygges 
med moduler – bl.a. til hånd-
tering af løn, forskellige ordre-
typer, statistik, betaling og 
meget mere. AirBOSS er op-
bygget, så det også kan bruges 
som kasseapparat i detail-
handlen. HardSoft Support gi-
ver telefonisk hjælp via hotline 
og distribuerer et hav af opda-
teringer tilpasset den enkelte 
kunde.«

Garmin, Norman og dan-
kortterminaler

»HardSoft Support har siden 
2006 forhandlet Garmin GPS, 
der er markedets absolutte 
nummer et med hensyn til 
nøjagtig gengivelse af detal-
jer som kantstene og midter-
rabatter. Med en opdateret 
Garmin i ryggen kan man 
med større sandsynlighed end 
med konkurrerende produk-
ter foretage de rette disposi-
tioner omkring komplicerede 
manøvrer som U-vendinger 
m.m. Når det gælder sikker-
hed på internettet, er man 
godt kørende med den nyeste 
Norman Security Suite. Pro-
grammet beskytter effektivt 
mod de mange farer i cyber-
space. Salg, service og sup-
port på Dankortterminaler 

er en helt ny aktivitet, som er 
påbegyndt i år. Udover selve 
terminalerne sælger Hard-
Soft Support tilbehør som ter-
minalholdere og bonruller.«    

Plexus – et unikt produkt 

»En voksende sideaktivitet er 
salget af Plexus Plastic Clea-
ner. Dette helt utrolige pro-
dukt, som oprindeligt udvikle-
des til flyindustrien, er ganske 
enkelt det mest effektive når 
bilen, båden campingvognen 
eller elektronikken skal ren-
gøres, poleres eller beskyttes. 
Plexus er et unikt produkt, 
enkelt at anvende og langt det 
bedste af sin slags på marke-
det. Alle interesserede er vel-
komne til at besøge hjemmesi-
den for nærmere information 
– eller ring og hør nærmere.«

HardSoft Support – en 
stærk IT-partner

HardSoft Support · Gl. Nyborgvej 78
Trunderup· 5772 Kværndrup 

Tlf. 62 27 29 15 · Mobil 40 27 29 15
info@hardsoft.dk www.hardsoft.dk
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- oplev spændende, dansk møbeldesign...

NYTÆNKNING OG KVALITET
Zeta Furniture producerer møbler, som opfylder 
nutidens krav og forventninger til funktionalitet. 
Derfor kan møblerne anvendes i mange forskellige 
indretninger.
Vi skaber mulighederne - du skaber indretningen. 
Kun fantasien sætter grænser for kombinations-
mulighederne.

På gensyn i vores store afdeling for
ERHVERVS- & DESIGNMØBLER
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Efter fem års arbejde 
i virksomheden har 
Kim Sønderlyng netop 
overtaget det kendte 
tagdækningsfirma 
efter dets hidtidige 
ejer og grundlægger 
Henrik Petersen. I 
forbindelse hermed 
er firmaet flyttet fra 
Broby til Kværndrup

»HP Tag Aps har skiftet ejer 
og er flyttet til Kværndrup, 
men derudover kører vi vi-
dere i samme ånd som hidtil. 
Den gode medarbejderstab 
fortsætter, og dermed videre-
føres den faglige dygtighed og 
det høje serviceniveau, vi er 
kendt for«, beretter firmaets 
ny indehaver Kim Sønder-
lyng. »HP Tag ApS har fire 
medarbejdere inklusive min 
kone Laila, der står for det ad-
ministrative, og mig. 
Vi har et godt samarbejde 
med de fynske tømrermestre 
og spænder fra mindre vedli-
geholdelses- og reparationsop-

gaver til etablering af alle ty-
per tage – heriblandt liste- og 
folietage. Sidstnævnte er lavet 
af elastisk plastmateriale, der 
lægges uden brug af ild og er 
så godt som vedligeholdelses-
frit.«

Fra sommerhuse til  
virksomhedsdomiciler

»Udover lægning af nye tage 
er renovering og efterisole-
ring store aktiviteter. Efter-
isolering af flade tage giver 
god varmeøkonomi og gamle 
paptage kan på samme måde 
bringes i overensstemmelse 
med nutidens krav. Ofte løser 
vi sjove og udfordrende spe-
cialopgaver, hvor vi på genta-
gen basis må opfinde den dybe 
tallerken. Vores medarbejdere 
har efterhånden set de fleste 
hustyper fra oven – fra som-
merhuse til villaer, parcelhu-
se og virksomhedsdomiciler. 
Ring og få et godt tilbud. Ofte 
er det ikke særligt meget dy-
rere end den lokale trælasts 
pris på forbruget af pap...« 

HP Tag ApS

HP Tag ApS
Odensevej 4  
5772 Kværndrup 
Tlf. 62 63 19 58 
Mobil 21 77 65 76
salg@hp-tag.dk

www.hardsoft.dk
 ● Salg/Service af hardware
 ● Salg/Service af software
 ● Komplette edb-systemer

 

 Thomas Bang Christensen
  Gl. Nyborgvej 78 · 5772 Kværndrup
  Tlf. 6227 2916 · Mobi 4027 2915
  mail info@hardsoft.dk
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»I Årslev Malerforretning er vores engagement i »Mafiaens« om-
bygning af byens gamle rådhus til erhvervscenter en stor aktivitet 
lige nu«, smiler malermester og indehaver Jørgen Hansen. 
»Ombygningen er det seneste skud på stammen i det gode investor-
samarbejde mellem tidligere tømrermester Erik Andersen, kloak-
mester Verner Nielsen, murermester Uffe Knudsen og mig.« 

Optimal sparring og godt humør

Gennem tiden har den erfarne og succesrige investorgruppe sat sit 
positive præg på lokalområdet – eksempelvis gennem renovering 
af det gamle mejeri i Sdr. Nærå, KP Jørgensens møbelfabrik og den 
tidligere brugs – begge i Årslev. Udover erhvervsrelaterede byg-
gerier beskæftiger gruppen sig med renoveringsprojekter og nyop-

førelser af andelsboliger, butikker og byhuse. »Vi har en utroligt 
god indbyrdes kemi og supplerer hinanden supergodt. Det giver 
optimal sparring og godt humør.«   

Attraktivt erhvervs- og boligområde

Pr. 1. oktober i år overtog investorgruppen det gamle rådhus, og 
umiddelbart herefter kunne man tage hul på den meget omfatten-
de nedbrydnings og ombygningsproces. Det lille ny erhvervscenter 
på omkring 2700 m2 ligger midt i et af kommunens mest aktive 
erhvervs og boligområder. 
»Netop nu er vi i gang med at renovere hele den omliggende grund, 
der får et betydeligt visuelt løft. Centret, der bliver omgivet af rum-
melige parkeringsarealer, har 1 km til det fynske motorvejsnet, 
og i dets umiddelbare nærhed har kommunen opkøbt grunde til 
omkring 300 nye parcelhuse.« 

Administrationsafsnit og liberale erhverv

Knap 800 m2 af det ny byggeri rummer et motionscenter, der åbner 
pr. 1. januar 2009. Endvidere får el-firmaet Kenn Krog hovedsæde 
i komplekset, og det lokale firma Sunprint ventes at flytte ind d. 1. 
april 2009. »Netop nu kan vi tilbyde to store lejemål, der eventuelt 
kan opdeles i flere«, siger Jørgen Hansen. »Det færdige center kom-
mer til at bestå af 7-8 lejemål. De ledige kvadratmetre er ideelle 
som hjemsted og administrationsafsnit for firmaer i alle brancher. 
Lokalerne, der er optimerede med hensyn til el og data-installa-
tioner, vil også kunne udgøre en forbilledlig ramme om liberale 
erhverv – læger, tandlæger og andre behandlere samt advokater, 
revisorer m.m.« 

Fra Rådhus til erhvervscenter
En af Årslev/Ringe-områdets dygtigste investorgrupper går i folkemunde under det  
kærligt/ironiske kælenavn »Mafiaen«. Gruppen, hvis aktiviteter startede i 1988, ombygger  
netop nu Årslev Rådhus til et moderne erhvervscenter

Erhvervslokaler udlejes i Årslev
Lokaler velegnet til kontorer, klinik mm. 

Udlejes i det tidligere Årslev Rådhus, Bystævnet 21, 5792 Årslev, 
tæt beliggende ved den fynske motorvej.

 Lejemål 1 800 m2 Udlejet 

 Lejemål 2 150 m2 Udlejet

 Lejemål 3 150 m2 Udlejet

 Lejemål 4 450 m2 Udlejet

 Lejemål 5 250 m2 Kan opdeles i 2 lejemål.

 Lejemål 6 300 m2 Kan opdeles i 2 lejemål. 
   Årligt leje pr. m2 500 kr. ex. moms

 Lejemål 7 50 m2 Årligt leje pr. m2 500 kr. ex. moms

 Lejemål 8 300 m2 Depot og lagerlokaler i kælder. 
   Årligt leje pr. m2 250 kr. ex. moms

Bystævnet 21 ApS · Torpegårdsvej 9 · 5792 Årslev · Tlf. 65 99 12 41 · 30 56 00 23

Verner Nielsen, Jørgen Hansen, Erik Andersen, Uffe Knudsen 
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Den midtfynske vvs-
virksomhed, der 
grundlagdes af inde-
haver Karsten Juul i 
1988 som et solofore-
tagende, beskæftiger 
i dag tre svende og en 
lærling. Firmaet har 
gennem årene opbyg-
get en vidtforgrenet 
kundekreds

”Espe VVS ApS befinder sig 
lige nu i et stabilt aktivitets-
mæssigt leje”, fortæller Kar-
sten Juul. ”Kundekredsen 
udgøres for størstedelens ved-
kommende af privatkunder, 
der suppleres af et stigende 
antal landbrugs- og industri-
kunder. Udover serviceringen 
af faste kunder har vi de se-
nere år varetaget vvs-siden 
af stadigt flere nybyggerier. 

Her samarbejder vi med for-
skellige lokale entreprenø-
rer og håndværksmestre. Et 
kommende projekt af denne 
type er vvs-arbejdet i forbin-
delse med murermester Ebbe 
Bernths opførelse 38 lavener-
gihuse i Ringe.”

Fra badeværelser til  
alternativ energi

”På badeværelsesfronten kan 
Espe VVS ApS det hele – både 
når det gælder renovering og 
nyetablering. Vi udfører også 
klassisk blikkenslagerarbejde 
– bl.a. tagrender og kvistind-
dækninger. Et voksende ak-
tivitetsområde, er alternativ 
energi. Her arbejder vi blandt 
andet med etablering, service 
og renovering af forskellige 
anlæg til biovarme. Vi spæn-
der fra brænde- og træpillefyr 
til alt det nyeste indenfor både 
jord- og solvarmeanlæg. Netop 
nu er vi involveret i opførelsen 
af miljørigtige træhuse med 
tilhørende jordvarmeanlæg, 

og det er en god strømpil med 
hensyn til fremtidsudsigten. 
Alt tyder på, at man fremover 
kommer til at se meget mere 
til alternative energiløsnin-
ger, og jordvarmeanlæg er 

på stærk udbredelsesmæssig 
fremmarch. Ring og hør mere 
om de mange nye muligheder 
indenfor alternativ energi. 
Espe VVS ApS er gearet til 
fremtidens udfordringer.”         

Espe VVS ApS

Mester Jacob grund-
lagdes i 2006 og køres 
indtil videre solo  
af indehaver Jacob 
Gregersen. På den 
måde er der samling 
på alle de enkelt-
elementer, der  
tilsammen udgør en 
byggeproces – fra ide 
til færdigt projekt 

»Jeg går ind for langtidshold-
bar opgaveløsning, og det be-
tyder, at firmaets kunder skal 
være tilfredse kunder – også 
om ti år«, fortæller Jacob Gre-
gersen. »Kompetencemæssigt 
er Mester Jacob et all round 
tømrerfirma, der tager alle 
opgaver 100% seriøst og løser 
dem i overensstemmelse med 
de gældende regler på områ-
det. Jeg går ikke på kompro-
mis – hverken når det gælder 

arbejdets udførelse eller kva-
liteten at de anvendte mate-
rialer. Omkring større pro-
jekter samarbejder jeg med 
et velfungerende professionelt 
netværk af gode kolleger i 
branchen.«

Specialist i tage, døre og 
vinduer

»Et af Mester Jacobs store spe-
cialer er tagarbejde, hvor fir-
maet løser alle slags opgaver 
indenfor både stål, tegl, beton 
og tagpap. Et andet anseligt 
speciale er døre og vinduer, 
hvor der arbejdes i træ, træ/
alu og plast. På dette special-
område samarbejder Mester 
Jacob med KPK Døre & Vin-
duer samt COMBI VINDUET. 
”Jeg deltager løbende i forskel-
lige kurser, så jeg konstant er 
opdateret med den nyeste vi-
den indenfor mit fag«, afrun-
der Jacob Gregersen. »Mester 
Jacob går ind for kvalitet og 
kundeservice til tiden. Ring 
og hør mere om firmaets kun-
nen og spændende tilbud.«  

Kvalitet og kundeservice til tiden

Mester Jacob ved Tømrermester Jacob Gregersen
Rudmevej 34 · 5750 Ringe

Tlf. 62 67 21 19 · Mobil: 50 50 53 63
jacob@mesterjacob-fyn.dk · www.mesterjacob-fyn.dk

Espe VVS ApS · Sallingvej 1 · 5750 Ringe · Tlf. 62 66 16 06 
Bil 20 12 38 46 · kj@espevvs.dk · www.espevvs.dk
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Kværndrup 

auto- og veteranservice

Alt i Autorep.
Rep. af alle slags veteranbiler

Rust og skader
Gode tilbud gives

Nyborgvej 9 · 5772 Kværndrup 

www.kavs.dk 
Tlf. 6227 2710 · 2896 2387

Markiser og solafskærmning til butikker, 
erhvervsbygninger og private

 ● Markiser 

 ●  Udskiftning af markisedug  

 ● solskærme

 ● Screens

 ● Mørklægning

 ● Persienner/lamelgardiner

 ● Alt i reparationer

 ● Specialopgaver og lønsyning

 ● Direkte salg også til private

Nyvej 7 · 5772 Kværndrup · Tlf. 63 27 50 30 
tk@amico.dk · www.amico.dk · www.markisefabrik.dk
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I kraft af stor kapacitet 
og brede kompetencer 
spænder tømrer/- 
snedkerfirmaet  
Brødsgaard ApS lige 
fra mindre service-
opgaver over diverse 
tilbygninger i privat 
regi til renovering af 
byejendomme  
og store  
erhvervsbyggerier

»Jeg startede som selvstændig 
i 2001 og omdannede sidste år 
firmaet, der indtil da havde 

befundet sig i privat eje, til 
et anpartsselskab«, fortæller 
indehaver Lenni Brødsgaard. 
»Brødsgaard ApS har 12 med-
arbejdere, og det geografiske 
omdrejningspunkt for hoved-
parten af vores aktiviteter 
er Odense-området. Store 
programpunkter er nybyggeri 
og renovering i erhvervsregi, 
hvor vi servicerer en fast kun-
dekreds. En mindre del af ak-
tiviteterne genereres af priva-
te kunder fra det midtfynske 
område.« 

Fra Tietgenbyen til 
Carlsens Kvarter

»Ved Nørrebjerg Runddel i 
Tietgenbyen var vi hoveden-
treprenør på fem nybygninger 

på Harekæret. Når det gæl-
der renovering, har vi leveret 
tømrer/snedkerarbejde – bl.a. 
i forbindelse med ejendom-
men Vestergade 1, hvor man 
tidligere fandt tøjforretningen 
Ulsted samt ved renoveringen 
af ejendommen på hjørnet af 
Læssøegade og Hunderupvej, 
der huser Carlsens Kvarter. 
På privatområdet er vi invol-
veret i opførelsen af et hus på 
Plouggaardsvej samt to huse 
på Langagergyden – alle i Nr. 
Lyndelse. En aktivitet i stig-
ning er rådgivning - f.eks. om 
materialevalg, vedligeholdel-
se, kvalitet, myndighedskrav 
m.m. Tjek hjemmesiden – ring 
og hør nærmere.«

Vidtspændende  
tømrer/snedkerfirma

Brødsgaard ApS · Hvidkærparken 45 · 5792 Årslev
Tlf. 65 92 12 00 · Mobil 51 51 09 55 · info@broedsgaard.nu · www.broedsgaard.nu

God gammeldaws mad som 
vor mor laver den

Landsbykonen
Odensevej 29B · Nr. Søby

5792 Årslev

Tlf. 65 90 25 11

Her laves maden ikke 
på bånd, men stadigvæk 

med hjerte og hånd
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Malerfirma Hanni Søgaard
Kløvmosevej 7 
Fjellerup
5856 Ryslinge

Mobil 20 29 20 02
Tlf. 62 29 20 02

hannis@mail.dk
www.fe-male.dk

Danske Malermestre
GARANTI PÅ KVALITET
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Vi udfører afsætning i forb. med:
· Opførelse af enfamiliehuse
· Større byggerier, skoler, erhvervsbyggeri
· Vejanlæg og pladser
· Broer mv.

Vi udfører matrikulært arbejde i forb. med:
· Udstykning af byggegrunde og landbrug

· Arealoverførelser mellem ejendomme
· Skelændringer 
· Ejerlejlighedsopdeling
· Afmærkning og retablering af skel 
· Tinglysning af servitutter mv. 

Strandvej 83 · Svendborg · Tlf. 6222 3555 · lsp@schroll-andersen.dk

Vi udfører opmåling i forb. med :
· Byggeprojekter 
· Vejprojekter
· Ledningsregistrering
· Skolerenoveringsprojekter

· Ejendoms- og lejlighedsopmåling

· Vandløbsregistrering
· Volumenberegning af afgravninger 
og påfyldninger mv.

ISOLIT-GLAS

HELLERUPVEJ 31A · 5750 RINGE
TLF. 65 98 15 51 · Fax 65 98 25 51

Mærket sikrer: fuld overensstemmelse 
med kvalitetskrav til  

termoruder iflg. DS1094.0  
herunder løbende kontrol ved JTI.

 
(erstatningsrude – udskiftning)

 
og byggemarkeder 

 
og Skanderborg 

Gislev Auto klarer alt
Siden Benny Svensson 
i 1994 rykkede ind i 
Gislev Autos  
nuværende lokaler er 
faciliteterne udvidet 
markant, så værkstedet i 
dag består af to  
afdelinger på i alt  
ca. 600 m2, der bl.a. 
indeholder fem lifte  
og en grav

Ørbækvej 30
5854 Gislev
Tlf. 62 29 15 23
Mobil 20 27 45 43
benny_svensson@
mail.dk
www.ryslinge.net/ 
gislev-auto.dk

Gislev Auto Klarer alt
»Gislev Autoværksted A/S klare alt indenfor all 
round service, reparationer og opretninger på last-, 
vare- og personbiler af alle mærker« , fortæller inde-
haver Benny Svensson.

Skadesvurdering ifølge Autotaks
»Gislev Autoværksted A/S er organiseret i Autotaks, 
og dermed er vi af forsikringsselskaberne autorise-
rede til at foretage skadesvurdering, lokalisering af 
reservedele, estimering af timeforbrug m.m. I for-
bindelse med vedligeholdelse og opdatering af denne 
vigtige kompetence deltager vores medarbejdere året 
rundt i diverse kursusforløb.« 

Hurtig levering og kvalitet i arbejdet 
»Over hele linien lægger Gislev Autoværksted A/S 
stor vægt på hurtig levering og kvalitet i arbejdet. I 
forbindelse med længerevarende service og repara-
tion råder vi over to kundebiler, folk kan låne. Vores 
kunder fordeler sig 50/50 mellem private og erhvervs-
kunder – specielt vognmænd og store fynske firmaer. 
Endelig er køb og salg af brugte biler en stor aktivitet 
for os.«
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»Den netop gennemførte pro-
duktionsomlægning har gi-
vet betydelige besparelser 
– blandt andet med hensyn 
til diverse løntillæg«, fortæl-
ler direktør Anders Jakobsen. 
»Samtidig er den nye produk-
tionsmåde formålstjenlig på 
den led, at den ikke belaster 
vores anlæg i samme grad 
som ved nathold. Tidligere 
kørte maskineriet i 16 timer, 
mens det nu kun er i gang 10 
timer ad gangen.«   

Dagholdsdrift gavner 
sammenholdet

»Overgangen fra to holds drift 
til dagholds ditto har været en 
udfordring for alle, men i dag 
er langt de fleste medarbej-
dere enige om, at skiftet har 
givet dem et mere normalt liv 
i forhold til tidligere. For virk-
somheden Alunord A/S har 
skiftet generelt betydet, at 
fabrikken nu er samlet som 
én homogen helhed frem for 

at være opdelt i en dag og en 
natside. Det har gavnet iden-
titetsfølelsen og sammenhol-
det meget.«  

Gang i vindmøllerne

»Rent produktionsmæssigt har 
vores fikspunkt i den senere 
tid flyttet sig fra mange opga-
ver med fokus på design i ret-
ning af flere tekniske opgaver. 
Her og nu er der specielt meget 
gang i den vindmøllerelate-
rede produktion til Vestas og 
Siemens«, siger Anders Ja-
kobsen. »Vi behandler bl.a. de 
luger, der fører ud til henholds-
vis vingerne og tårnets top og 
bruges i forbindelse med ser-
vice og som tætning i forhold 
til møllens generatorhus.« 

Fra tårne  
til laboratorieudstyr

»I maritim sammenhæng for-
arbejder vi blandt andet kabi-
netter og moduler til forskel-
lige it-systemer til søs. På 

forsvarsområdet er tårne til 
forsvarets HUMMERE, der 
kan bestykkes med alt fra ka-
meraer til maskinkanoner, en 
betydelig aktivitet. Blandt vo-
res øvrige opgaver er service-
vogne til togstewardesser og 
deres transport af øl, vand og 
kaffe. Derudover forarbejder 
vi bakker til industriopvaske-
maskiner, diverse laborato-
rieudstyr, små maskindele og 
meget mere.«

Gode stabile  
medarbejdere

»På en højt specialiseret virk-
somhed med kun 12 medar-
bejdere tæller hver enkelt per-
son, og det er utroligt vigtigt 
at holde på medarbejderne. 
Alunord har kun gode, stabile 
medarbejdere, og folk kan helt 
generelt godt lide at være her. 
Alle har et direkte ansvar og 
kommunikerer med kunderne 
om deadlines, leveringstider 
m.m. Folk investerer på den 

måde meget af sig selv på ar-
bejdspladsen. Det er vigtigt at 
vide, at man i tilfælde af syg-
dom kan vende tilbage efter 
endt rekreation. Alle ansatte 
omfattes af en sundhedsord-
ning, der garanterer hurtig 
behandling. For medarbejder-
ne er ordningen gratis, og som 
noget nyt kan man nu få sin 
ægtefælle med i ordningen til 
en meget favorabel pris.« 

Fornuftig fremtid

»Der ser ud til, at vi netop 
nu bevæger os fra en meget 
travl periode i retning af no-
get, man kunne kalde et mere 
normalt aktivitetsniveau«, 
afrunder Anders Jakobsen. 
»Glædeligvis har Alunord A/S 
imidlertid så stor spredning 
på kundepotentialet, at frem-
tiden – trods international 
finanskrise – ser ganske for-
nuftig ud. Vi sætter begreber 
som knowhow og fleksibilitet i 
højsædet.« 

Alunord A/S

Alunord A/S · Ålsbovej 22-24 · 5560 Aarup · Tlf. 64 49 23 00 · www.alunord.dk · anders@alunord.dk

Virksomheden har netop bygget om for 1 mio. kr. og i den forbindelse  
udvidet produktionslinjen betydeligt. I mod sætning til tidligere kan hele produktionen  

nu afvikles som dagholdsdrift i tidsrummet mellem kl. 6 og 16
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I september blev 
Martin Mørk, der bor i 
lokalområdet, ny ejer 
af Elmelund Auto. Den 
21. november var der 
åbningsreception, 
og allerede nu er der 
godt gang i værk-
stedet, hvor folk får 
kvalitet til konkurren-
cedygtige priser  

Martin Mørk kommer fra PJ 
Auto i Bred, hvor han har ar-
bejdet som mekaniker gennem 
ni år. »Derudover har jeg i tre 
år arbejdet for Opel i Assens«, 
fortæller Martin Mørk. »Så 
man kan roligt sige, at min 
branchemæssige erfarings-
baggrund er rimeligt bredt 
funderet. Mit kompetence-
mæssige speciale er fejlfinding 
af enhver art – elektroniske 
såvel som periodiske fejl. Jeg 

tror fuldt og fast på værdien 
af god service og godt hånd-
værk og går efter den rigtige 
løsning lige fra starten.«

100% velfungerende  
autoværksted

»Udadtil fremstår Elmelund 
Auto som det, det er – nemlig et 
100% velfungerende autoværk-
sted. Mine kunder betaler ikke 
ekstra for forkromede facade-
løsninger – tværtimod. Hvis 
man er heldig, kan man her på 
stedet både støde på twist og 
olie i hjørnerne«, smiler Martin 
Mørk. »Jeg er medlem af kæden 
MekoPartner og indkøber re-
servedele via Mekonomen. Hos 
Elmelund Auto opnår kunden 
tre års garanti på reservedele, 
ligesom man i forbindelse med 
eftersyn bevarer fabriksga-
rantien på bilen og får gyldigt 
stempel i sin servicebog uanset 
bilmærke. Pris og kvalitet hæn-
ger sammen, og jeg har altid et 
godt tilbud. Besøg hjemmesiden 
eller kig ind på værkstedet, alle 
er velkomne…«

Elmelund Auto

Elmelund Auto ved Martin Mørk
Hårbyvej 1 · Flemløse · 5620 Glamsbjerg

Tlf. 31 22 97 77 · martin@elmelundauto.dk

Åbningstider: Man-tor 07.30-16.00 · Fredag 07.30-13.00

ERHVERV FYN

Design: 
Todd Brecher og 
Arne Jacobsen.

Central møbler skaber 
fl eksible og individuelle
løsninger, der fremmer 
kreativitet, velvære og 
øger effektiviteten.
Kontakt os allerede i dag...

 Central møbler
 Magnoliavej 3-5 . 5250 Odense SV . Telefon 66 17 54 36. 

info@centralmoebler.dk . www.centralmoebler.dk  
Åbent: man-torsdag 9.30-17.30 . Fredag 9.30-19.00 . Lørdag 10.00-14.00
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De er skarpe ved 
slibemaskinerne og 
giver totalservice til 
kunderne

Tubæk Slibe & Værktøjscenter ApS i Glamsbjerg tilbyder salg af 
forskellige former for værktøj til erhvervsvirksomheder.
»Vi har alt i måleværktøj, maskintilbehør, maskinskruestikke, 
slibematerialer og skæ rende værktøj. Desuden tilbyder vi også 
båndsavklinger til levering fra dag til dag i bredderne 13-54 
mm. og i kvaliteterne M42 og M 51«, fortæller Dennis Tubæk, 
slibemester i firmaet. 
Firmaet forhandler også nye knive og tilbehør i alle former og til 
alle industrier, specialknive fremstilles efter tegning.

Totalservice

Hos Tubæk Slibe & Værktøjscenter tilbyder de at hente, slibe og 
levere Deres værktøj til en aftalt pris.
Genopslibning af alle former for klinger og værktøjer er deres 
speciale og de leverer det nye værktøj, når det gamle ikke kan 
slibes mere.
På den måde slipper kunderne for at bruge tid på at skulle be-
stille værktøjer og de undgår de unødvendige lageromkostnin-
ger, der er ved at have værktøj liggende på hylderne.
»Virksomheder kan lave en serviceaftale med os, og så står vi for 
vedligehold og fornyelse af alle deres værktøjer – enkelt og let,« 
siger Dennis Tubæk.

Total værktøjsservice

Tubæk Slibe  
& Værktøjscenter ApS
Fåborgvej 96
5620 Glamsbjerg
Tlf. 66 18 12 45
tubaek@tubaek.dk
www.tubaek.dk

Hos Guldfeldt Kontor & Data A/S
er god service en livsstil

Vi servicerer alle kendte mærker! 
Autoriseret på: Develop, Olivetti, Infotec, TA, OKI, HP, Ricoh, Canon, Kyocera-Mita, 
Konica-Minolta m.fl. Vi leverer desuden tilbehør til alle typer kontormaskiner.

Kontakt os - det betaler sig!

Hans Egedes Vej 8 · 5210 Odense NV · Tlf. 70 20 60 95 · Fax 70 20 60 99 · www.guldfeldt.com

Vi har bl.a. leveret til: 

Kontormøbler
Fuldfarveprintere
EDB-support
Gratis 3-D 
indretningsforslag
Computere
Hæve/sænkeborde
Digitale 
fuldfarvemaskiner

Pengeskabe
Frankeringsmaskiner
Kontorstole
Telefax
Dikteremaskiner
Gratis tilbud på 
reparation

grarr fiff sii kss prorr doo udd ktkk itt on
tryrr k · prirr nt · web

Hauge Smedie/Westphalen A/S
Bladstrupveje 9B - 5270 Odense N
Tlf. 66 18 96 00 - Fax: 66 18 81 91

haugesmedie.dk

FoFF ur Danes a.s.

Guldfeldts service - Deres sikkerhed
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| Ønsker jeres 
virksomhed

| Vi tilbyder

– fi rmaordning, der skaber større 

indtjening samt mere tilfredse medarbejdere. 

Endda for meget få midler og ingen 

administration! 

– at skabe større indtjening

– at have medarbejdere, som er:

  Tilfredse

  Loyale

  Stabile

  Effektive

  Fleksible

  Afstressede

Så har vi den rigtige løsning 

til netop jeres virksomhed!

Babysitter-
online.dk

Fyns Kontorteknik udnævnt til 
Kyocera Business Center Fyn
Fyns Kontorteknik er 
blevet udpeget som 
Business Center for 
hele Fyn af produkter 
fra Kyocera som er en 
af verdens førende 
virksomheder inden 
for dokumentløsninger 
til kontorer 

Produkterne består af printere, 
multifunktionsmaskiner, stor-
formatsystemer, reservedele, 
forbrugsstoffer og effektive out-
putløsninger til kontorforbrug. 
– Kyoceras produkter som i 
øvrigt er særdeles miljøvenlige, 
har de laveste side priser, og 
det skyldes først og fremmest 
anvendelse af langtidsholdbare 
og slidstærke komponenter, som 

garanterer en enkel og pålidelig 
drift. Desuden skal der kun 
foretages vedligehold med lan-
ge intervaller, hvilket holder 
driftomkostningerne nede og 
produktiviteten oppe. Kyocera-
koncernen har 55.000 ansatte 
på verdensplan, og afdelinger 
for multifunktionsmaskiner til 
kontorer omsatte for ca. 13,5 
mia. kroner i regnskabsåret 
2006 hvilket svarer til 21% af 
den totale omsætning i Kyo-
cera koncernen.
Vi tilbyder gratis rådgivning 

og analyse af dokumetløsnin-
ger, og vi leverer teknisk ud-
styr og software til dokument-
håndtering.
Vores mission er at hjælpe 
vores kunder til at producere 
og administrere dokumenter 
mere effektivt. Vi skaber mål-
bare forbedringer og besparel-
ser for vores kunder og styrker 
dermed deres konkurrenceev-
ne. Desuden kan nævnes, at 
vi via både en landsdækkende 
serviceorganisation samt eget 
lokal serviceværksted, ydes 

der og haves der én særlig 
hurtig service respons, hvis 
dette skulle være nødvendigt.
Vores mål er at imødekomme 
vores kunders ønsker, behov 
og interresser – og i at opbyg-
ge langvarige partnerskaber 
med kunden i centrum. Derfor 
arbejder vi seriøst med fast-
holdelse og udvikling af kun-
der. Vi skræddersyer løsnin-
ger og arbejder kontinuerligt 
med at optimere vores interne 
processer, så salg, service og 
implementering kan tilpasses 
den enkelte kunde. Løbende 
gennemfører vi kundetilfreds-
undersøgelser for at indsamle 
viden og blive en endnu bedre 
samarbejdspartner.

Fyns Kontorteknik 
Ørbækvej 13-15 
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 43 10
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En moderne optiker kan mere,  
end man på forhånd regner med

Wichmann Optik
Kattesundet 4 · 5700 Svendborg
Telefon 62 22 30 01

Nyanlæg · Flisearbejde · Fræsning · Sprøjtning · Kloakering

JP
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GKOMMER OVER HELE FYN

Lerbjergvej 9 · 5610 Assens

Virksomheden har i dag en stor fast kundekreds bestående af 
erhvervs-, landbrugs- og industrikunder samt en del private fra 
lokalområdet.
Jans El-tekniks største specialer er maskininstallation samt ved-
ligeholdelse, reparation og udvidelse af en række meget forskellige 
virksomheders produktionsapparat. Blandt kunderne er Hårby 
Mejeri, Assens-virksomhederne Summerbird, Watercare og SBI 
samt Ole Billum i Faaborg. Når det gælder landbrugsområdet, 
er hovedaktiviteterne implementering og vedligehold af meka-
niske anlæg – bl.a. til foder, udmugning og ventilation. Omkring 
weekendvagter og løsning af store opgaver medvirker firmaet i 
et netværk af lokale el-installatører. En igangværende opgave 
er el-arbejdet på en svinestald opført af entreprenør Henning 
Hindsgaul A/S i Gelsted. I nærmeste fremtid påbegynder Jans 
El-teknik et lignende projekt i samarbejde med en privat byg-
herre fra egen kundekreds. 

Nærhed, samarbejde og gensidig tillid  

»Firmaets markante vækst siden 2006 er først og fremmest ge-
nereret via mund-til-øre-metoden i det sydvestlige Fyn omkring 
Assens, Ebberup og Hårby, og det er jeg både glad for og stolt 
over«, siger Jan T. Ditlevsen. »Jeg går ind for kvalitet og god 
service over hele linjen – lige fra rådgivning og salg til imple-
mentering, service og reparation. Udover mig selv består med-
arbejderstaben af en nystartet lærling Mathias Nielsen, som er 
en meget dygtig ung mand. Virksomhedens fundament er byg-
get på nærhed, samarbejde og gensidig tillid. Det giver langt de 
bedste resultater.« 

Jans El-teknik

Jan T. Ditlevsen Autoriseret El-installatør 
Gudøgyden 4 · Sønderby Bjerge · 5631 Ebberup
Tlf. 30 54 62 13 
janselteknik@mail.dk · www.janselteknik.dk

Det alsidige el-firma fra Sønderby Bjerge grund-
lagdes i marts 2006 af indehaver Jan T. Ditlevsen

 65 99 10 84 · 28 87 57 84

Mester
Autoreparation · Pladearbejde

Autoopretning

 ÅRSLEV
 AUTOVÆRSTED

VED KIM ANDERSEN · ERHVERVSVANGEN 2
5792 ÅRSLEV
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Fra den overordnede 
kommuneplan til 
strukturplaner for 
byudvikling og lokalt 
forankrede landsby-
planer. Fælles for de 
forskellige planer  
– store som små – er, 
at de skal være reali-
sable og basere sig  
på dialog med de  
involverede parter

Landsbyplaner er båret af 
lokalt engagement

»Assens Kommune har i 2007 
og 2008 gennemført processer 
hvor en række landsbyer har 
udarbejdet landsbyplaner i 
samarbejde med kommunale 
politikere, medarbejdere og 
eksterne konsulenter.  Lands-
byplanerne er lokalbefolknin-
gens bud på, hvilke indsatser 
de mener er nødvendige for 
at styrke leve- og arbejdsvil-
kårene i deres lokalsamfund. 
Planerne skitserer blandt an-
det borgernes ønsker til nye 
bolig- og erhvervsudstyknin-

ger samt rekreative arealer og 
stisystemer,« fortæller borg-
mester Finn Brunse.

»Dreslette, Jordløse og Ørsted 
er tre rigtig gode eksempler på 
landsbyer, hvor arbejdet med 
planerne allerede kan ses. I 
Dreslette (www.dreslette.dk) 
er fokus især på et samlings-
sted for de unge mennesker, 
herunder en ungdomsklub. 
I Jordløse arbejdes der på at 
etablere et grønt fritids- og 
samlingssted for alle alders-
grupper. Begge landsbyer har 
samtidig fokus på generelt at 

forskønne bykernen – blandt 
andet har de plantet træer 
langs indfaldsvejene til byer-
ne. Et rekrativt område med 
legeplads for de yngste lands-
byboere, er målet for Ørsted.«
 
»Fælles for de tre landsbyer 
er det stærke lokale enga-
gement og lysten til at gøre 
noget for lokalområdet. I alt 
har otte landområder fået 
landsbyplaner i 2007 og 2008. 
Det er Verninge, Jordløse, Ør-
sted/Frøbjerg/Orte, Dreslette/
Snave, Bågø, Køng/Gumme-
rup, Rørupområdet og Turup. 

Assens Kommune arbejder 
med planer på alle niveauer

Planerne er støttet med kom-
munale midler. Arbejdet med 
de lokale landsbysplaner for-
ventes at fortsætte i 2009 og 
frem,« siger Finn Brunse.

Strukturplan til glæde for 
hele kommunen

»Eksponeringsmæssigt fyl-
der strukturplanens byud-
viklingsaktiviteter i Assens 

meget«, fortæller kommu-
naldirektør Henning Qvick. 
»Strukturplanens fire nye og 
meget forskellige områder 
omkring bymidten, havnen, 
sukkerfabrikken og marinaen 
repræsenterer et areal, der 
størrelsesmæssigt svarer til 
en tredjedel af hele Assens. 
Disse fire områder skal sam-
men med de dertil knyttede 

aktiviteter integreres i den 
eksisterende by på en måde, 
der vil være til gavn og glæde 
– ikke bare for byen, men for 
hele kommunen. Projektets 
enorme størrelse gør, at det 
ikke kun er Assens Kommu-
ne, der skal investere. Det er i 
høj grad også op til forskellige 
private partnere at være med. 
Fra kommunal side er vi åbne 

overfor, at alle skal kunne 
byde ind. 

Nyt rådhus, cafeer og 
rekreative muligheder

»I den havnenære bymidte, er 
det tanken, at der skal ske en 
harmonisk sammensmeltning 
mellem eksisterende erhvervs-
områder som Assens Skibs-
værft og helt nye rekreative 
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Travlhed hos Dan-Cool
I Kerte nær Aarup på 
Vestfyn har Dan-Cool 
indrettet sig på byens 
tidligere autoværksted 
med tilbud om opbyg-
ning af biler til alle 
former for transport

Dan-Cool tilbyder bl.a. opbyg-
ning af kølebiler, lægebiler, 
følgebiler til særtransporter 
og håndværkerbiler.
– Kundekredsen er firmaer 
fra såvel håndværk og de-

tailhandlen som levnedsmid-
delbranchen og medicinalin-
dustrien, forklarer indehaver 
John Hansen, Dan-Cool ApS. 
Vi har ni travle og fagligt dyg-
tige medarbejdere, der sætter 
en ære i at levere et flot og per-
fekt produkt. Hos Dan-Cool 
mærker vi ikke til den krise, 
andre brancher er ude i og der 
arbejdes hårdt for at følge med 
ordrebogen.
Dan-Cool indretter bilen efter 
kundens ønsker, fastslår John 
Hansen. Vi leverer til køl, 
frost og varme i alle størrelser 
med indretning og adgang ef-

ter behov – indbygget i bilen 
eller i specialbygget kasse. Se 
eksempler på www.dan-cool.dk.
Dan-Cool er også SORTIMO 
Center Fyn og monterer SOR-
TIMOs produkter – de førende 
på markedet – når det gælder 
specialindretning og indven-
dig beklædning af loft, bund 
og sider af kassevogne.
– Dan-Cool er specialist i 
mon tage og service på air-
conditionanlæg i personbiler, 
varevogne, traktorer, entre-
prenørmaskiner og andre spe-
cialmaskiner, fortæller John 
Hansen.

– Vores kunder er travle, pro-
fessionelle folk med krav om 
effektive løsninger og at de-
taljerne fungerer. Vi tilbyder 
kunden specialløsninger, der 
sparer tid og straks kan mær-
kes på indtjeningen, slutter 
John Hansen.

»Kølebil«: Rengørings- 
venligt kølerum

»Aircondition«: Specielbygget 
anlæg

»Lægebil«: Effektivt med alt lige 
ved hånden – det redder liv

»Følgebil«: Rullende 
hotelværelse

»Sortimo«: Alt har en plads  
– ingen spildtid

Kertevej 25 · 5560 Årup
Tlf. 64 43 18 47· 21 62 18 57
www.dan-cool.dk

områder«, beretter Finn Brun-
se. »Området bliver præget af 
promenader og cafeer, hvor der 
bl.a. tænkes etableret en ræk-
ke nye kanaler. Med hensyn til 
selve den tidligere sukkerfa-
brik er lokalplanen allerede på 
plads. Byggeprocessen ventes 
for hovedbygningens vedkom-
mende påbegyndt i juni 2009, 
og den 1. januar 2011 skulle 
det nye rådhus stå klar. Byg-
ningens flotte facade bevares, 
da den er et smukt og godt be-
varet eksempel på 1880’ernes 
karakteristiske arkitektur. I 
rådhusets indre atmosfære og 
indretning vil man også kun-
ne se spor af den nære fortids 
industrihistorie.« 

Masser af liv omkring 
rådhuset

»Det ny rådhus samler hele 
kommunens administration 
– omkring 320 medarbejdere 
i alt - under et og samme tag. 

Assens Kommune · Willemoesgade 15 · 5610 Assens · Tlf. 64 74 74 74 · assens@assens.dk · www.assens.dk

Visionen er at skabe et område 
med liv og aktivitet stort set 
døgnet rundt. Et vigtigt ele-
ment her er en stor idrætshal, 
hvor den tidligere saftstation 
indgår. Områdets samlede 
aktiviteter vil danne basis for 
etableringen af mindst 550 
nye parkeringspladser.«

Optimal balance

»Omkring marinaen og cam-
pingpladsen finder man de 
såkaldte jordbassiner, der er 
dannet gennem ophobning af 
flere generationers overskuds-
jord fra roerne. Det er i dag 
et unikt område på ca. 40 ha, 
hvor naturen har fået overta-
get i forhold til dets industri-

elle oprindelse. 12-14 ha kan 
benyttes til boligformål, og 
dertil er der gode muligheder 
for at udvide campingpladsens 
areal. Målet med strukturpla-
nen er at finde den optimale 
balance mellem natur, kultur 
og rekreative muligheder.«

Realistisk investering i 
fremtiden

»En realisering af struktur-
planen for alle de nye byom-
råder kræver, at kommunens 
indledende investeringer på 
omkring 160 millioner kroner 
suppleres af private,« afrun-
der Henning Qvick. ”I forhold 
til den private kapital kunne 
campingpladsen og dens udvi-

delsesmuligheder være et in-
teressant emne sammen med 
byggemodningen i forbindelse 
med 45 huse med havudsigt og 
et 11 ha stort boligområde syd 
for hallen. Opførelsen af seks 
punkthuse i 5-6 etager med 
spændende boliger med hav-
udsigt er på samme måde inte-
ressant. På sigt er det bestemt 
ikke urealistisk, at Daniscos 
og kommunens samarbejde 
med private investorer i for-
bindelse med strukturplanen 
virkeliggøres, idet de største 
fornyelser af byrummet med 
indbyggede opmærksomheds- 
og tilstrømningsmagneter i 
form af idrætsanlæg m.m. al-
lerede er på plads.« 
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 BRED ENTREPRENØREN APS

 
 KLOAK:
 Reparation samt nyanlæg

 BELÆGNING:
 Fliser, terrasser m.m.

 GARTNERARBEJDE:
 Græsplæner samt hækplantning m.m.

 Rendegraver/minigraver m/fører udlejes

 
 Tildelt erhvervsprisen
 Vissenbjerg 2005

 
 Gl. Assensvej 12 · Bred · 5492 Vissenbjerg
 Tlf. 64 47 23 88 · Bil 20 89 23 88
 keldkrogh@mail.tele.dk · www.bredentr.dk

Aut.

mester

Rådgivende 
Arkitektvirksomhed

Trimmet Tegnestue I/S
v/Mikael Paulsen & Hassan Siddiqui
Thorsgade 23 · 5000 Odense C
Tlf.  42 40 80 02
info@trimmettegnestue.dk

»I kraft af vores nye MAN 
Lastbil kan vi i god ro og orden 
imødese de bebudede lovini-
tiativer omkring bekæmpelse 
af automobilgenereret forure-
ning i EU’s storbyområder«, 
fortæller indehaver Dennis 
Hansen. »For at kunne tilbyde 
vore kunder hyppige afgange 
til hele Europa, samarbejder 
vi med tre af Skandinaviens 
største flyttefirmaer. Vi er 

desuden medlem af branche-
organisationen DMF (Dansk 
Møbeltransport Forening) og 
det internationale netværk 
FEDEMAC. Det er indenfor 
denne organisation, at vi hen-
ter assistance til de store op-
gaver, som for eksempel store 
erhvervsflytninger.« 

Trygge og tilfredse  
kunder

»På indenrigsmarkedet dæk-

ker Royal Flyts aktivitets-
område det meste af Fyn og 
øerne med enkelte afstikkere 
til de andre landsdele. Firma-
ets faguddannede og erfarne 
medarbejdere varetager flyt-
teforretninger for privatkun-
der, offentlige institutioner 
samt store såvel som små er-
hvervsvirksomheder. Vi har 
dét professionelle overblik, 
der sætter os i stand til hur-
tigt at overskue en opgaves 

reelle omfang. Tit og ofte er 
god planlægning det halve 
arbejde. Det handler om tillid, 
professionalisme og ordnede 
forhold – fra den indledende 
besigtigelse og planlægning 
over selve flytteforløbet til den 
afsluttende evaluering. Det 
giver trygge og tilfredse kun-
der. Royal Flyt har altid et 
godt tilbud. Intet er for stort 
og intet for småt. Ring og hør 
nærmere.«

Royal Flyt  
– på forkant med miljøet

Royal Flyt  ·  ved Dennis Hansen · Ebberupvej 98 · 5631 Ebberup · Tlf. 64 792 705 · post@royalflyt.dk  · www.royalflyt.dk

Til varetagelse af transporter i hele Europa har den sydvestfynske  
flytteforretning netop investeret i en helt ny MAN Lastbil, der er EU5-certificeret og  
fremtidssikret med hensyn til at overholde kommende direktiver på miljøområdet

· Ledelsesudvikling
· Stress
· Rekruttering
· Coaching

 

Klosterplads 2 · 1. sal · 5700 Svendborg · Tlf. 62 20 74 90 
www.erhvervspsykologernesydfyn.dk
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1. juni tog Fynsk 
Skilte Design sit ny 
domicil på Dalvænget 
i brug, og udover en 
udvidelse af både 
kvadratmeterantal og 
produktionskapacitet 
har virksomhedens 
ny og mere synlige 
adresse betydet flere 
kunder i butikken

»Forretningens ny beliggen-
hed ud til en tæt trafikeret 
landevej må siges at være et 
væsentligt plus«, smiler inde-
haver Knud-Erik Lauritzen. 
»Både fra Ebberup og Hårby-
siden er der kommet nye kun-
der til, og det er jeg selvfølge-
lig meget glad for at kunne 
konstatere.«

Fra kontorskilte  
til autoreklamer

»Jeg har drevet Fyns Skilte 
Design siden 2005, og efter-
hånden befinder den generelle 

efterspørgsel sig på et stabilt 
og meget tilfredsstillende ni-
veau. Medarbejderstaben be-
står udover mig selv af en 
ungarbejder samt en admini-
strativ medarbejder. Vi deko-
rerer mange varevogne, mon-
tør- og håndværkerbiler samt 
lastvogne. En anden aktivitet 
i stigning er facadeskilte, som 
vi kan levere i rigtigt mange 
udformninger. Derudover er 
Fyns Skilte Designs specia-
ler bandereklamer, dør- og 
kontorskilte, gadeskilte, kla-
prammer, streamers, label-
print, storformat, pyloner og 
vejskilte.«

Effektiv profilering  
der virker

»Synliggørelse er et must i 
vores visuelle tidsalder. Får 

man for eksempel ny vogn-
park, skal den udstyres med 
personlighed, og hér kommer 
Fyns Skilte Design ind i bille-
det. I kraft af vores knowhow 
og brancheerfaring har vi fin-
geren på pulsen med hensyn 
til at virkeliggøre kundens øn-
ske om en effektiv profilering, 
der virker. Kontakt Fyns Skil-
te Design for nærmere infor-
mation om vores mange spæn-
dende profileringsløsninger.«    

Synlighed sælger

Fyns Skilte Design
Dalvænget 10 A · 5610 Assens
Knud-Erik Lauritzen 
Tlf. 64 71 13 14 · Mobil 20 26 32 50
kel@fyns-skilte.dk · www.fyns-skilte.dk
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T R Y K S A G E R  I  A L L E  U D F O R M N I N G E R  -  F R A  I D É  T I L  F Æ R D I G  T R Y K S A G

VISSENBJERG TRYK A/S
T O M M E R U P  T R Y K

Industrivej 8 
5492 Vissenbjerg

mail@vissenbjergtryk.dk 
www.vissenbjergtryk.dk

Tlf.  64 47 24 25
Fax 64 47 26 14rg

5
44

k tt@tommeruptryk.dk
www.tommeruptryk.dk

Her får du sat kulør og kvalitet 
på dine tryksager!
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Virksomheden, der ejes og drives af Anders 
Schmidt og Glenn Solevad, flyttede den 1. 
februar ind i sit nye domicil på Fredensvej i 
Glamsbjerg. Elektrikerfirmaet er netop blevet 
kåret som gazellevirksomhed af Børsens  
Nyhedsmagasin

»Her på Fredensvej råder vi 
over 200 m2 lokaler, der rum-
mer et stort lager, et velfunge-
rende værksted samt en række 
personalefaciliteter«, fortæller 
indehaver Anders Schmidt. »Vi 
beskæftiger p.t. fire svende og 
to lærlinge, hvoraf en snart er 
færdiguddannet. Hans afløser 
har meldt sig på banen i star-
ten af januar 2009. El-Flex 
har gode engagerede medar-
bejdere, der alle er i stand til 
at tænke og handle selv. Det 
giver et usædvanligt godt ar-
bejdsklima – både internt i 
firmaet og udad til i forhold til 
samarbejdet med kunderne. 
Så vidt muligt er de samme 
folk tilknyttet alle de forskel-
lige faser af et projektforløb, 

og det giver trygge og tilfredse 
kunder.«

Vidtspændende  
kundegruppe

Firmaets arbejdsområde spæn-
der fra salg, levering og mon-
tering af hvidevarer over di-
verse service, fejlfindings- og 
reparationsopgaver til mere 
specielle nicheopgaver som 
installation af automatiske 
ringeanlæg. Her hedder sam-
arbejdspartneren Thomo Klok-
keservice, og kundekredsen 
består hovedsageligt af kirker 
over hele landet. »Det store 
flertal af vores kunder kom-
mer fra landbrug, industri og 
private husstande. En stigen-
de aktivitet er rådgivning om 
optimering af eksisterende 
anlæg og etablering af nye. 
El-Flex er en del af et vel-
fungerende netværk af lokale 
håndværkere. Vi medvirker 
ofte i totalentrepriser – både 
som underleverandør og som 
tovholder i byggeprocessen.«

El-Flex Aps 
Fredensvej 13
5620 Glamsbjerg
Tlf. 64 72 17 01 
el-flex@el-flex.dk
www.el-flex.dk

EL-FLEX
Din flexsible el-installatør

Vand· Kloak · Kloak-TV
Reparation og nyanlæg · Minirensningsanlæg

Nedsivningsanlæg · Flisearbejde 
Udgravning og planering · Støbning af grunde

Smedevej 6 · 5690 Tommerup

Ebberup Blikkenslagerforretning

 Tom Larsen
 Prinsevej 20
 5631 Ebberup

 Telefon 64 74 18 16
 Mobil 20 91 88 16

PERSONLIGE KØKKENER · FULDT SERVICEKONCEPT

Invita Køkkencenter
Tlf. 62 22 20 33
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Kolding-firmaet 
Bygtjek A/S grund-
lagdes i 2005 af Jan 
Skovbjerg, som er 
uddannet tømrer og 
har 35 års erfaring  
på tagområdet. Hans 
banebrydende  
opfindelser ændrer 
byggevaner og øger 
både tempo  
og sikkerhed 

»Med opfindelsen af Multi 
Tagfoden fik jeg en god ide til 
både at gøre byggeriet bedre 
og sikrere«, fortæller indeha-
ver Jan Skovbjerg. »Mit første 
patenterede produkt satte 
gang i en kreativ kædereakti-

on på området, og snart kun-
ne planerne om at etablere 
egen virksomhed realiseres. 
Medarbejderstaben i Bygtjek 
A/S består udover mig selv af 
en lagerekspedient og en ad-
ministrativ medarbejder. Den 
primære målgruppe er træ-
lasthandler i hele Danmark, 
hvor håndværkerne kan købe 
vores produkter. Vi står for 
leverings- og kvalitetssikker-
hed samt konkurrencedygtige 
priser.« 

Multi Tagfod – blot bedre

»Med Multi Tagfoden slipper 
man for montering af kryds-
finer, udklinkning for spær, 
limning af undertag og mon-
tering af smal tagfod, ligesom 
nederste undertags bane ikke 
kommer på tværs. Herved 
sparer man 60 cm pr. løbende 
meter. Produktet har en stan-

dardlængde på 180 cm og gi-
ver tæthed overfor både vind, 
vejr og vand. Multi Tagfoden 
kan udstyres med ud- og ind-
vendige hjørner i form af grat 
og skotrendehjørner, og fugle 
og smådyr som rotter og må-
rer kan holdes ude ved hjælp 
af et fuglegitter i aluminium. 
Multi Tagfoden er ikke bare 
sikker og hurtigt at montere. 
Den giver også bedre økono-
mi, da den ikke er dyrere end 
andre løsninger – blot bedre.«

Multi Skotrende

»Skotrender kan laves på hun-
drede forskellige måder, og 
jeg har udviklet en patente-
ret skotrende, der simpelthen 
ikke kan blive utæt«, beret-
ter Jan Skovbjerg engageret. 
»Den baserer sig på et ind-
kapslet system, der både op-
strammer undertaget og luk-

ker helt af for vandindsivning. 
Produktet er velegnet – såvel 
i forbindelse med banevarer 
som pladeundertag. Tilbehør-
sprodukterne er start og stop, 
som både føres i aluminium og 
sort.«

WinWin plader

»Vores sællert nummer et p.t. 
er WinWin-pladen – et unikt 
produkt, der er det eneste af 
sin slags i Danmark. Pladen 
fungerer som vindstop mellem 
spær og forhindrer vindpåvirk-
ning af isoleringen. Kanalpla-
derne er et helt nyt materiale 
i  byggesammenhæng og nær-
mest som skræddersyet til 
WinWin-pladen, idet det kan 
tilpasses med en hobbykniv. 
I forhold til tidligere kendte 
produkter muliggør WinWin-
pladen en hastighedsforøgelse 
i arbejdsprocessen på mange 
gange.«

Standard-  
og specialprofiler

»Bygtjek A/S tilbyder et stort 
sortiment i alle slags profiler 
– bl.a. fuldt program i stan-
dardprofiler. Her er musestop 
og sternkapsler store artikler. 
Når det gælder specialprofi-
ler, kan vi levere alt efter in-
dividuelle mål i zink, kobber, 
rustfri og aluminium med 
forskellige overfladebehand-
lings- og farvemuligheder.« 
Kunderne kan bestille varer 
døgnet rundt via webshoppen 
på www.bygtjek.dk  

Konsulent- og uddannelse  

»En væsentlig del af arbejdet 
med de banebrydende produk-
ter i Bygtjek A/S er konsulent- 
og uddannelse virksomhed – 
primært hos tømrermestre og 
i trælaster. Bygtjek A/S søger 
hele tiden at være på forkant 
med nyheder og forbedringer. 
Jeg har 35 års erfaring på 
tagområdet generelt og kan 
derfor sætte Bygtjeks unikke 
produkter og muligheder ind 
i en større sammenhæng. 
Jeg kører som konsulent over 
hele landet. Ring og hør nær-
mere.« 

Bygtjek A/S  
– vi ændrer vaner

Bygtjek A/S · Birkedam 10 C/5 · 6000 Kolding · Tlf. 40 43 43 24 · info@bygtjek.dk · www.bygtjek.dk

A L U  -  P R O F I L E R  A / S

Skotrende
der ikke kan

blive utæt!

Skotrende
fås også i sort!

Patentanmeldt NYHED

Multi Skotrende
Perfekt til bane varer samt pladeundertag.

- konstruktiv træbeskyttelse
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Firmaet grundlagdes 
i 2005 – først med 
fokus på kørsel med 
jord, asfalt, contai-
ner og kran. Efter 
tilkøb af HEM A/S 
kom kørsel for Oden-
se Vandselskab og 
senere entreprenør-
virksomhed på pro-
grammet - aktiviteter 
der fylder godt i dag 

”Med HEM A/S fulgte et par 
gravemaskiner, og de skulle 

Virksomheden, hvis 
daglige ledelse vare-
tages af Allan Ploug, 
udspringer af KR 
Transport og Entre-
prenør ApS og grund-
lagdes i september 
2008 

”Udover mig tæller medar-
bejderstaben to ansatte”, 
beretter Allan Ploug. ”De 
enkelte projekter i KR TO-
TALBYG A/S tager ofte ud-
spring i KR Transport og 
Entreprenør ApS. Vores ker-
neområde er renoveringsop-
gaver af enhver art – i virk-
somheder og hos private.”     

Murer/tømrerarbejde og 
totalentrepriser 

”Blandt hovedaktiviteter-
ne i KR TOTALBYG A/S 
er sandblæsning og faca-
derenovering samt støbning 
af sokler, fundamenter og 
gulve. Når det gælder gulve, 

danne grundlag for entrepre-
nørsiden af firmaet, der i dag 
må siges at være vores hoved-
aktivitet”, fortæller indehaver 
John Kristensen. 
I kraft af sit stærke og vidt-
spændende materiel kan KR 
Transport & Entreprenør ApS 
tackle de fleste af branchens 
udfordringer. ”Alt i alt råder 
vi over 7 lastbiler og 17 meget 
forskellige gravemaskiner, der 
vægtmæssigt spænder fra 900 
kg til 32 tons. Typemæssigt 
varierer de fra minigravere til 
bæltemaskiner.” 

Bredspektrede  
kompetencer

”KR Transport & Entrepre-

er industribyggeri et af vores 
store specialer. På privat-
kundesiden er renovering 
af badeværelser lige nu den 
mest efterspurgte aktivitet. 
Vi gør også en del i gipsar-
bejde omkring renoveringer 
og udvendig f liselægning. 
Sidst men ikke mindst kan 
vi klare alt i fugearbejde. 
Sideløbende med de traditio-
nelle mureropgaver varetag-
er KR TOTALBYG A/S en 
række opgaver i tømrerregi 
– bl.a. udskiftning af døre og 
vinduer. Vi står også for to-
talentrepriser, hvor vi i vari-
erende omfang trækker på 
et velfungerende netværk af 
gode håndværkerkolleger. Vi 
har altid et godt tilbud. Tjek 
vores hjemmeside - ring og 
hør nærmere.”

nør ApS har kloakmeste-
rautorisation, og på dette 
voksende specialområde lø-
ser vi en lang række opgaver 
– kloakering i det åbne land 
og service, vedligehold og 
reparation af eksisterende 
anlæg. Takket være firma-
ets overskuelige størrelse og 
bredspektrede kompetencer 
kan vi se fortrøstningsfuldt 
på fremtiden. KR Transport 
& Entreprenør ApS løser 
mange meget forskellige 
opgaver, og pænt langt ud 
i fremtiden ser kalenderen 
rigtig fornuftig ud.”  

KR Transport &  
Entreprenør ApS

KR TOTALBYG A/S

KR TOTALBYG A/S
v./Allan Ploug
Roesbjergvej 5
5683 Haarby

Tlf. 22 33 56 26
info@krtransport.dk
www.krtransport.dk

KR Transport &  
Entreprenør ApS
v./John Kristensen
Roesbjergvej 5
5683 Haarby
Tlf. 20 46 27 70 
info@krtransport.dk
www.krtransport.dk
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Tallerupvej 27 . 5690 Tommerup . Tlf. 64 76 40 50

Aagaard Maskinservice . AH Freelance . Byens Bager Broby . Bölltec . Dampa G.E. Electric . Højfyns Vognmandsforretning 
Hviids Værksted . Møller’s auto . Skyhighdisco.dk . Svaneholms taxa . Sydmarksgården . Tommerup Marked . Tommerup By’s fjern varme

Tommerup Turistfart . Tommerup VVS Service . Tommerup Skole . Tommerup Kirke . Vissenbjerg Transport

Firmabeklædning

Mærkevarer

Egen skrædder

Se mere:
tojeksperten.dk
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Firmaet, der har 12 medarbejdere inklusive 
indehaverne Claus & Lone Olsen, har  
kloak mesterautorisation og løser alle opgaver  
indenfor jord, kloak, murer og beton. Det  
alsidige firma beskæftiger hele tiden en  
murer- og en struktørlærling 

CO Murer & Entreprenør ApS grundlagdes i 1998 – dengang 
med base i Otterups gamle Falck station. I 2006 flyttede firmaet 
til sit nuværende domicil på Ørkebyvej midt i byens dynamiske 
erhvervsområde. »Flytningen har virkelig optimeret vores plads-
forhold«, fortæller Lone Olsen. »Vi har fundet os rigtigt godt til-
rette her på Ørkebyvej, hvor vi råder over en 10.000 m2 grund 

med lager og kontorfaciliteter på godt og vel 650 m2. Bygningen 
huser også mit bilplejefirma LO Bilpleje, hvor folk bl.a. kan få 
udført vask, polering og lakforsegling af deres køretøjer.« 

Pipebursting i vækst

»Med pipebursting skyder vi nye rør indeni gamle rør. Ved hjælp 
af en speciel skærehoved erstattes det gamle ledningsnet inde-
fra med et nyt. For at imødekomme den stigende efterspørgsel 
har vi investeret i et splinternyt anlæg«, fortæller Claus Olsen. 
»Pipebursting er en hurtig og holdbar løsning til alle slags vand 
og kloakrør. En stor fordel ved metoden er, at den minimerer 
behovet for udgravninger da man kun graver op ved stiklednin-
gen. Man slipper altså helt for de markante trafikale og miljø-
mæssige gener, der ellers kan være forbundet med større led-
ningsarbejder. Besøg vores hjemmeside for mere detaljeret info 
– ring og hør nærmere...«        

 Murer & 
  Entreprenør ApS

Aut. Kloakmester & entreprenør · Ørkebyvej 18 · 5450 Otterup · Tlf. 64 82 58 45 · Mobil 21 45 40 81 · co@comurer.dk · www.comurer.dk

CO
ERHVERV FYN

Automester Automester Automester Automester Automester Automester Automester Automester 
Automester Automester Automester Automester Automester Automester Automester Automester 
Automester Automester Automester Automester Automester Automester Automester Automester 
Automester Automester Automester Automester Automester Automester Automester Automester 
Automester Automester Automester Automester Automester Automester Automester Automester 
Automester Automester Automester Automester Automester Automester Automester Automester 
Automester Automester Automester Automester Automester Automester Automester Automester

Automester Automester Automester Automester Automester Automester Automester Automester 
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Automester Automester Automester Automester Automester Automester Automester Automester 
Automester Automester Automester Automester Automester Automester Automester Automester 

Langgade 77 Tlf. 62 66 12 22
Espe · 5750 Ringe olesauto@mail.tele.dk

Flere glade bilister

Mester

v/Karin Bøgh Rasmussen

Færgegårdsvej 3 · Strib · 5500 Middelfart
Tlf. 64 40 22 78 · Mobil 61 16 03 27

E-mail : mail@kbrprintogeb.dk

www.kbrprintogweb.dk

Intet er for stort eller for småt

64 72 11 49 · 22 76 82 76

VOGNMAND
PETER FALCK

GLAMSBJERG
☎ 64 72 11 49 22 76 82 76☎ 
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FH Multi
Så er du på rette vej

FH Multi
Ring og få et godt tilbud
 Vinduespolering

 Trappevask

 Fejning/renholdelse af stier og fortov

 Havearbejde

 Rensning af tagrender

 Vedligeholdelse af ejndommen

 Flise- og stenarbejde

 Snerydning og saltning

 Udluftning af radiatorer

 Bortkørsel af affald 

 Rensning af lyskasser

 Rengøring i forbindelse med flytning

 Maling og istandsættelse

 Etc.

Frank Hansen · Skolevej 41
5690 Tommerup
Mobil 27 24 37 75
post@fhmulti.dk · www.fhmulti.dk

Advarsel: Vinter på vej

KAI ANDERSENS EFTF.

: VOGNMAND

: ENTREPRENØR

: CONTAINERTRANSPORT

64 75 12 59
22 44 19 59

Verninge
5690 Tommerup




