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Vi ved, at et godt resultat begynder med seriøs rådgivning.
Anlægsgartnerfirmaet 3A har gennem 25 år udført kvalitets-
bevidst anlægsgartnerarbejde.

– Derfor tager vores landskabsarkitekter altid udgangspunkt i
kundens individuelle behov og rådgiver om design, udførelse,
samt pleje af alle grønne anlæg.

Anlægsgartnerfirmaet 3A råder over en stor og moderne maskinpark
med mange specialmaskiner og vi har en fast stab af dygtige
anlægsteknikere og faguddannede gartnere
– din garanti for en professionel samarbejdspartner

I fællesskab når vi frem til det bedste resultat
– til aftalt tid og pris.
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● 25 års erfaring med etablering og 
 pleje af grønne områder

● Et godt stykke arbejde – til fast
 tid og pris

● Vi rådgiver – og udfører 1. klasses
 arbejde, med sans for detaljer

● Vi stiller faglig kompetence og
 fleksibilitet til rådighed

Kontakt os på www.3A.dk eller
telefon 62 221 205

Hvis du har spørgsmål eller vil have et 
uforpligtende møde, med en af vores havearkitekter.

Vi bygger grønt
– med garanti



6 · ERHVERV FYN FEBRUAR 2008

Biler ruster ikke ens

Stenstrup PAVA  
Center er en selvstæn-
dig afdeling af Din 
Bilpartner Stenstrup 
A/S som den 1. januar 
2008 har fået ny ejer, 
Jan S. Henriksen ejer 
og driver firmaet, 
mens Pava Centret 
bestyres af Torben 
Jørgensen 

For 2 år siden byggede vi en 
ny og moderne hal med af-
rensning, vask, eftersyn og 
tørrekabine, ikke for at øge 
produktiviteten men for at 
højne kvaliteten.

Nye tider for  
rustbehandling 

Stenstrup PAVA Center er en 
seriøs udbyder af undervogns-
behandling.  En undervogn-
behandling er ikke bare en 
standardvare som skal foreta-
ges hvert 2 år.  Sammen med 
kunden gennemgår vi altid bi-

Stenstrup Pava Center · Juelsbjergvej 2-4 · 5771 Stenstrup
Tlf. 62 26 21 14 · mail@stenstruppavacenter.dk · www.stenstruppavacenter.dk

len, og bliver enige om hvilken 
behandling som er påkrævet. 
Biler ruster ikke ens, og hvor-
for give en bil en behandling 
som den ikke har brug for.  
Vi bestræber os på at gøre 
et ordentligt stykke arbejde. 
Derfor er vores kunder også 
altid velkommen til at kikke 
ind og se hvordan vi arbejder 
og behandler deres bil.      

Kvalitetstest i  
samarbejde med FDM

Stenstrup PAVA center har 
indgået en aftale med FDM 

som kontrollerer en antal biler 
ved stikprøveudtagning. For-
målet med aftalen er at sikre et 
ensartet højt kvalitetsniveau. 
Efter endt behandling udfyl-
des et skema som indsendes 
til FDM.  Denne kontrolord-
ning er din garanti for at bilen 
er blevet korrekt behandlet.   

Ved behandling indenfor 4 år 
kan der oprettes GRATIS le-
vetidskontrol.

STENSTRUP PAVA CENTER

ERHVERV FYN
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Farve X-perten melder alt 
klar til sejlersæsonen 2008
Sejlersæsonen står 
lige for døren, og i 
den forbindelse har 
Farve X-pertens seks 
ansatte i firmaets 
afdelinger i Odense 
og Svendborg været 
på kursus i de nyeste 
produkter fra Hempel

»Det betyder utroligt meget 
for os at være fagligt opdate-
rede«, fortæller butikschef i 
Svendborg-afdelingen Heidi 
»Futte« Andersen. »I kraft af 
en omfattende viden om de 
nye produkter kan vi service-

re og rådgive kunderne på den 
mest optimale måde. Målret-
tede kurser er vigtige elemen-
ter i vores efteruddannelse, og 
vi er 100% klar til den kom-
mende sejlersæson.«

Hempel produkter til alle 
bådtyper

»På det maritime område er 
Hempel absolut markedsfø-
rende i Danmark, og Farve X-
perten er én ud af tre autorise-
rede grossister på landsplan. 
Søens folk er en af vores pri-
mære kundegrupper, og for-
retningen er leveringsdygtig 
i samtlige Hempels produkter 
til lystbåde – fra bundmaling 
over plejeprodukter til primer, 
emaljer og lakker. Vores store 

udbud af Hempel produkter 
dækker alle bådtyper – fra 
motor- til sejlbåde i såvel træ 
som glasfiber.« 

Prop serien – enkel og 
effektiv

»Det nyeste tiltag fra Hempel 
er de såkaldte Prop produk-
ter, som dels består af selv-
polerende bundmaling og dels 
af specialmaling til propeller. 
Prop serien yder gennem hele 
sæsonen en virkelig effektiv 
beskyttelse mod begroning. 
Samtlige Prop produkter er 
enkle at håndtere i forbindelse 
med påføring og vedligehold, 
idet de forhandles i praktisk 
spray-emballage.« 

»Når det gælder produkter til 
indendørs brug, er Sigma på 
banen med to nye produkter, 
der fokuserer på økologi og in-
deklima. SigmaCare Immun 
er en bakteriedræbende væg- 
og loftsmaling baseret på den 
nyeste teknologi, som skån-
somt og effektfuldt reducerer 
mængden af bakterier. 
SigmaCare Cleanair er en 
luftrensende vægmaling, der 
forbedrer den indeklimaet ved 
at reducere mængden af orga-

Farve X-perten
Ørbækvej 13

5700 Svendborg
Tlf. 62 22 44 90

x-perten@email.dk
www.sigmastudio.dk

Åbningstider: 
Mandag-torsdag 7.00-17.30 

Fredag 7.00-18.00 
Lørdag 9.00-13.00

Farve X-perten
Engroslager
Cikorievej 15

5220 Odense SØ

Åbningstider: 
Mandag-torsdag 7.00-16.30 

Fredag 7.00-14.00 
Lørdag lukket

niske opløsningsmidler. Pro-
cessen igangsættes, når den 
malede overflade påvirkes af 
lys – kunstigt så vel som na-
turligt. Begge produkter er 
ideelle løsninger i boligen så-
vel som i børnehave- og skole- 
og sygehus institutionssam-
menhæng. Ifølge uafhængige 
tyske og engelske laboratorie-
tests har de nye målrettede 
Sigma produkter en gavnlig 
effekt i hverdagen.« 

Økologi og indeklima fra Sigma

ERHVERV FYN FEBRUAR 2008 · 7



8 · ERHVERV FYN FEBRUAR 2008

 ERHVERV FYN

God varme fra en god 
brændeovn
Svendborg Pejse & 
Brændeovne er flyttet 
til nye lokaler i Center 
Øst

 
»Her er god plads til at vise 
kunderne, hvad vi kan tilbyde 
indenfor pejse, brændeovne og 
tilbehør,« siger indehaver Sø-
ren Jakobsen.

Koldt udenfor og ild i pejs eller 
brændeovn indenfor. Sådan 
skal det være om vinteren og 
sådan er det også i de nye lo-
kaler, hvor Svendborg Pejse & 
Brændeovne holder til.
»Vi er glade for at være kom-
met tættere på vores kunder. 
Det er hyggeligt, at mange nu 

bare kikker ind for at se på 
brændeovn og tilbehør,« siger 
Søren Jakobsen.

Miljøvenlig varme

Der er for tiden stor efterspørg-
sel på de miljøvenlige brænde-
ovne med svanemærket. 
»Men det er mindst lige så 
vigtigt for miljøet, at vi fyrer 
rigtigt i vores brændeovn, el-
lers kan det være lige meget,« 
siger Søren Jakobsen.
Han gør derfor altid meget ud 
af at rådgive sine kunder om, 
hvordan man skal fyre op i sin 
brændeovn eller pejs. Brændet 
skal være tørt og der skal godt 
med luft til. Det er nogle af de 
huskeråd han giver videre til 
kunderne. 
Søren Jakobsen har mere end 
10 års erfaring inden for salg 

Svendborg Pejse & Brændeovne ved Søren Jakobsen · Ørbækvej 3-7 · Center Øst · 5700 Svendborg
Tlf. 63 22 00 30 · 27 61 04 79 · kontakt@svendborgpejse.dk · www.svendborgpejse.dk

og opsætning af ovne, pejse-
indsatser og stålskorstene. 
Der er også en montør ansat 
i firmaet og derfor kan de til-
byde kunderne hurtig monte-
ring af den ovn eller indsats 
de har købt. 
»Vi kommer også gerne hjem 
til kunderne for at give råd og 
vejledning både i forhold til 
køb af ovn, men også i forhold 
til skorsten og andre hensyn 
der skal tages før man kan få 
varme fra ovnen.«
I butikken er der også et rigt 
udvalg af brændekurve i for-
skellige former og farver samt 
mange typer pejsesæt.

LAGERSALG TRÆGULVE
Fyns Største udsalg

MASSIV EG PLANKE
Slebet og oliebehandlet
20,5x130x2200mm
Før 725,-                 pr. m2   498,-

EG OG ASK LAMELPARKET
Rustik 135x190x2200mm
Matlak
Før 398,-        Nu pr. m2  268,-
Vi har også massiv stavparket,  
planker, højkant parket, klodse gulve  
og mosaikparket

Odensevej 84-86 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 53 38
gulvcentret@mail.dk
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Fyns Kontorteknik  
udnævnt til  
Kyocera Business Center Fyn

· Alt i Kopi/print/  
 scan og fax

· Gratis rådgivning og  
 analyser

· En troværdig og   
 sikker løsning for  
 en seriøs og  
 ordentlig handel
 
Fyns Kontorteknik Ørbækvej 
13-15, 5700 Svendborg, Tlf. 
62 21 43 10 er blevet udpeget 
som Business Center for hele 
Fyn af produkter fra Kyocera 
som er en af verdens førende 
virksomheder inden for do-
kumentløsninger til kontorer. 
Produkterne består af prin-
tere, multifunktionsmaskiner, 
storformatsystemer, reserve-
dele, forbrugsstoffer og effek-
tive outputløsninger til kon-
torforbrug. 
– Kyoceras produkter som i øv-
rigt er særdeles miljøvenlige, 
har de laveste side priser, og 
det skyldes først og fremmest 
anvendelse af langtidsholdba-
re og slidstærke komponenter, 
som garanterer en enkel og 

pålidelig drift. Desuden skal 
der kun foretages vedligehold 
med lange intervaller, hvilket 
holder driftomkostningerne 
nede og produktiviteten oppe.
Kyocera-koncernen har 55.000 
ansatte på verdensplan, og af-
delinger for multifunktions-
maskiner til kontorer omsatte 
for ca. 13,5 mia. kroner i regn-
skabsåret 2006 hvilket svarer 
til 21% af den totale omsæt-
ning i Kyocera 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 · jr@fynskontorteknik.dk

Kirsten Rasmussen
Service/
support/bogholderi

Klavs og Jan på Kontoret
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Tegnestue i  
Troense med  
vokseværk

Det er to år siden Mads Bjørn 
Hansen og Mette Tony etable-
rede arkitektfirmaet Praksis i 
Troense, og de har haft fart på 
lige siden. »Firmaet er vokset 
noget hurtigere end vi havde 
regnet med,« fortæller Mads 
Bjørn Hansen. I takt med, 
at opgaverne kom ind har de 
ansat 5 medarbejdere, så teg-
nestuen i dag består af 4 arki-
tekter og 3 konstruktører.

Godt team giver gode 
resultater

Tegninger og ideer cirkulerer 
rundt i lokalerne i villaen i 
Troense. Der er gang i mange 
projekter, men selvom medar-
bejderne sidder med hver de-
res opgave, så har alle kend-
skab til hinandens projekter. 
»Vi er et enormt godt team og 
gør meget ud af at få flere øjne 
på et projekt,« fortæller Mette 
Tony. »Derfor har vi også altid 
en opgave på bordet når vi er 
samlet. Så kan alle bidrage 
med ideer til netop det pro-
jekt, der kræver input lige nu. 
Den måde at arbejde på giver 
gode resultater.«
Det gælder også når tegne-
stuen deltager i de forskellige 
konkurrencer, der er både lo-
kalt og på landsplan.

Tyrkisk bad  
og Kulturmaskine

Et Hammam – tyrkisk bad 
på ca. 300 m2 skal indret-
tes i Svendborgs gamle ba-
deanstalt i centrum, det står 
Praksis for. Tegnestuen har 
også tegnet ombygningen af 
Svendborg Borgerforening, der 
skal renoveres og forsynes 
med en ny foyer. Projektet er 
på i alt ca. 3100 m2 og projek-
tering forventes at gå i gang 
snart. Desuden projekteres 

der også på en ombygning af 
kunstnerfaciliteterne i teatret 
Rottefælden.
»Det er spændende opgaver vi 
har fået i Svendborg, og det er 
dejligt at kunne arbejde med 
nogen af de gamle bygninger i 
det område vi færdes i,« siger 
Mads Bjørn Hansen.
En anden kultur bygning, 
som firmaet står for er byg-
ningen af Kulturmaskinen 
ved Brandts Klædefabrik i 
Odense. 
»For mange af vores opgaver 
gælder det, at det er gamle 
bygninger med lange traditio-
ner bag sig. Så det er en stor 
udfordring for os på en gang 
at være tro mod de gamle byg-
ninger, og deres omgivelser, 
men samtidig også at kunne 
tilføre dem noget nyt ved re-
novering og tilbygninger,« for-
tæller Mads Bjørn Hansen.

Praksis har også private 
kunder, der vil have hjælp til 
husbyggeri, sommerhus el-
ler renovering/ombygning af 
forskellige former for familie-
huse. 
»Vi gør meget ud af at snakke 
med kunderne, så vi kom-
mer til at kende deres behov. 
Dermed kan vi levere nogle 
tegninger, der passer til dem 
og gerne med detaljer de ikke 
selv havde tænkt på,« siger 
Mette Tony.
Tegnestuen leverer derfor ikke 
en færdigsyet metervare, men 
prøver i hver enkelte sag at 
udvikle individuelle løsnin-
ger, der også tager højde om-
givelserne.

Praksis har til huse i Troense, 
men leder efter større lokaler i 
lokalområdet. 
De har også nok arbejde til 
en dygtig arkitekt eller kon-
struktør mere, så en ny med-
arbejder er de også på jagt 
efter.
 

Unge arkitekter med  
stor erfaring 
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Praksis Arkitekter ApS 
Grønnegade 4 Troense, 5700 Svendborg

Tlf.  35 55 20 38
info@praksisarkitekter.dk · www. praksisarkitekter.dk
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Personlighed i  
erhvervsbyggeriet

Invita Svendborgs Erhvervs-
center startede i 2005. »Vores 
aktiviteter er igangsat step-
by-step, og op til nu har vores 
vækst primært været gene-
reret via netværksmetoden«, 
fortæller indehaver Carsten 
Eriksen. »Det ene projekt har 
så at sige ført det andet med 
sig. På basis af det positive 
samspil vi har haft med vores 
kunder og samarbejdspartne-
re i forbindelse med de enkelte 
projekter, er der sket en kon-
tinuerlig udvidelse af omfan-
get af vores opgaver. Vi er det 
eneste Invita Erhvervscenter 
på Fyn, og alle vores aktivite-
ter styres og koordineres fra 
Svendborg.« 

Erhvervscenter i vækst

»Invita Svendborgs Erhvervs-
center har fire medarbejdere, 
hvoraf to er faste, og to går 
til og fra husets øvrige afde-
linger«, beretter erhvervskon-
sulent Carsten Olsen. »Når 
det gælder det specialiserede 
monteringsarbejde ude hos 

High end produkterne fra Invita er ikke længere reserveret privatsfæren. Invitas  
personlige køkkenløsninger er netop nu på succesrig indtogs march i erhvervsbyggeriet,  

og virksom hedens geniale produkter stopper ikke ved køkken regionerne 

kunden, kan vi trække på 
fire freelanceansatte montører, 
og derudover samarbejder vi 
med lokale tømrere, murere, 
malere og elektrikere. Som 
supplement hertil er vi netop 
nu på udkig efter endnu en 
montør på fuld tid med fast 
base i huset.« 

Kvalitet og  
konkurrencedygtige priser

I offentligheden er Invita 
bedst kendt for sine personli-
ge high end produkter, og det 
er da også dem, der indgår i 
projektsammenhæng. »Vi går 
ikke på kompromis med kva-
liteten«, siger Carsten Olsen. 
»Det er karakteristisk for vo-
res måde at arbejde på, at vi 
går helt ned i detaljen og føl-
ger projekterne til dørs. Det er 
ikke nok blot at sælge en aner-
kendt mærkevare. Vi har stort 
fokus på begreber som service 
og leveringssikkerhed – både 
på privat og erhvervskunde-
markedet. Invita Svendborg 
står for soliditet og 100% gen-
nemtænkte detaljer, og det 
ved vores kunder. Endelig kan 
vi – via vores hovedleveran-
dør Invita Køkkencenter A/S 
– tilbyde konkurrencedygtige 
priser. Faktisk er flere af vo-
res erhvervsprojekter i første 
omgang vundet på prispara-
meteret alene.«  

Invita Svendborg og  
fremtidens komforthus

»Et af Invita Svendborgs nye 
store projekter er deltagelsen 
i en mediemæssigt højt profi-
leret konkurrence med frem-
tidens komforthus som tema«, 
fortæller Carsten Eriksen. 
»Bag konkurrencen, der hand-
ler om at opføre den mest ener-
girigtige bolig, står Middelfart 

Invita Køkkencenter · Vestergade 157 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 20 33 · ce.svendborg@invita.dk · www.invita.dk

Sparekasse samt en kreds af 
virksomheder og pengeinstitut-
ter i Trekantsområdet. Ifølge 
foreløbige estimeringer skal al 
energi i huset koste mindre end 
1000 kr. om året. Konkurren-
cens førerfelt består netop nu 
af ti arkitekt-, ingeniør-, bygge- 
og finansieringsselskaber, der 
sammen skal give et bud på det 
mest ener girigtige komforthus. 
In vita Svendborg deltager i ud-
viklingen af inventar til to af 
konkurrencens huse – køkken, 
bad, stue og alrum. Vinderboli-
gerne vil på alle planer repræ-
sentere fremtidens optimale 
bolig – fra energiløsninger til 
trivsel. Vi tror på, at Invita er 
din personlige løsning – også i 
fremtiden…«

ERHVERV FYN
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EKJ Renovation &  
Containerudlejning A/S

– er klar til foråret!

EKJ Renovation & 
Containerudlejning A/S

Rødeledsvej 75
5700 Svendborg 
Tlf. 62 21 18 26

ekj@ekj-renovation.dk
www.ekj-renovation.dk

Skal du af med byggeaffald, mangler du  
perlesten til indkørslen eller træflis til haven?

Så tilbyder EKJ at hjælpe med levering til både private og er-
hvervslivet.

Vognmandskørsel m/kran

»Vi leverer alle typer sten, grus, sand, jord, granitskærver og 
træflis. I tillæg tilbyder vi af- og pålæsning af materialet med 
kran fra dag til dag,« fortæller Børge K. Jørgensen.
Firmaet har en stor vognpark og en god, fast medarbejderstab, 
der har stor ekspertise i håndtering af de forskellige typer last-
biler de betjener.

Udlejning af container

EKJ har containere, der passer til ethvert behov.
Man kan leje en container for en dag eller for en længere perio-
de. Tømning sker efter behov eller i henhold til den aftale man 
laver med EKJ Renovation og Containerudlejning A/S.  

»Når man lejer en container hos os, klarer vi også gerne papir-
arbejdet med at få tilladelse til at placere containeren på vejen, 
samt tilladelse til at bortskaffe jord og byggeaffald på lovlig vis,«  
fortæller Hanne K. Rasmussen.
Derfor opfordrer hun kunderne til at bestille containeren nogle 
dage før den skal bruges.

»Der er mange regler for hvordan man skal sortere f.eks. byg-
geaffald eller jord fra grunden. De mange forskellige regler ved 

vi alt om, så vores kunder ikke kommer til at betale unødigt 
mange penge i affaldsafgift,« supplerer Børge K. Jørgensen.

Service og fleksibilitet er højt prioriteret

For erhvervslivet gælder det om at få en affaldsordning med en 
tømningsfrekvens, der passer til netop den enkelte virksomhed. 
For private kunder, som f.eks. har lejet maskiner til gør-det-
selv-projekter, skal der være et effektivt samarbejde omkring 
tømning af container og levering af materialer.            
»Vi tager gerne ud og giver et uforpligtende tilbud samt vejled-
ning til kunderne omkring det affald de skal have fjernet,« slut-
ter Hanne K. Rasmussen.

EKJ er klar til foråret, ring til os for en uforpligtende snak om 
dit behov.

Vi tilbyder:
●  Containerudlejning fra 400 liter til 35 m3 
●  Levering af diverse grus/sten
●  Vognmandskørsel m/u kran
●  Makulering af fortrolige papirer
●  Modtager pap/papir  
 og plast til genbrug
●  Vejledning i    
 affaldssortering
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Ofte er mentor-opgaven første 
skridt i en virksomheds vej 
mod et advisery board eller 
mere formel bestyrelse.
»Min grunduddannelse giver 
en kreativ tilgang til mange 
ting, og jeg kan godt lide at få 
mine kunder til at se de ting, 
som de står overfor fra flere si-
der. På den måde kan der duk-
ke nye ideer op eller ting, der 
slet ikke har været inde i bil-
ledet for den enkelte person. 
Det giver ofte gode resultater 
og min måde at rådgive på har 
lært mange mennesker lige at 
stoppe op og dreje en sag 180o , 
inden der tages en beslutning. 
At tænke anti-intuitivt!« slut-
ter han.

Kvalificeret  
erhvervsrådgivning

CoachMark tilbyder 
rådgivning og coaching 
til store og små  
virksomheder

Med erfaringer fra mere end 
17 år som erhvervschef i hhv. 
Aabenraa og Svendborg har 
P.C. Jørgensen nu etableret 
sin egen virksomhed, Coach-
Mark.
» Jeg rådgiver indenfor mange 
forskellige områder f.eks. gene-
rationsskifte, markedsføring 
og ledelse og især bestyrelses-
arbejde,« fortæller P.C. Jørgen-
sen, der har indrettet kontor 
i villaen på Brydegårdsvej i 
Svendborg. Desuden har han 
en fortid som iværksætter og 
mangeårig leder indenfor re-
klamebranchen.
Hans rådgivning retter sig 
derfor mod mange forskel-
lige brancher, med kunder i 
industrien, sundhedssektoren, 
web-og ITvirksomheder og na-
turligvis den kreative sektor.
»Min rådgivning og coaching 
tager udgangspunkt i den en-
kelte virksomhed, dens struk-
tur og produkter«, fortæller 

P.C. Jørgensen. »Den brede 
generalist-tilgang fra min tid i 
både reklame- og kommunika-
tionsbranchen gør, at jeg er god 
til at stille de rigtige spørgs-
mål og på den måde få ledere 
og medarbejdere til at tænke 
lidt anderledes. I den proces 
kan jeg så hjælpe dem frem til 
løsninger og nye muligheder 
for deres virksomhed«.

Bestyrelsesarbejde

Mange virksomheder har en 
bestyrelse, som har stor ind-
flydelse på de ting, der sker i 
firmaet. P.C. Jørgensen har 
stor erfaring både i vejledning 
omkring sammensætning af 
en bestyrelse og arbejdet i en 
bestyrelse.
»I mange bestyrelser er det 
stadig familien og moster 
Olga, der sidder, f.eks fordi 
ejeren kan være bange for at 
miste selvbestemmelse, hvis 
der kommer folk udefra. Men 
det vil i langt de fleste tilfæl-
de gavne en virksomhed at få 
sammensat en bestyrelse med 
flere forskellige kompletteren-
de kompetencer,« siger han.
P.C. Jørgensen anbefaler der-
for virksomheder at etablere 

en professionel bestyrelse. El-
ler professionalisere den be-
styrelse de allerede har. Han 
har stor erfaring indenfor 
rådgivning omkring sammen-
sætning af en bestyrelse, og 
tilbyder derfor firmaer vejled-
ning omkring det.
Han er også selv med i flere be-
styrelser, hvor han tilfører be-
styrelsen sin spidskompetence 
indenfor især markedsføring, 
PR og kommunikation.

Gode netværk

Men sin lange erhvervserfa-
ring indenfor reklamebran-
chen, og de seneste 17 år som 
erhvervschef, har P.C. Jør-
gensen et stort netværk både 
lokalt, nationalt og internatio-
nalt.
»Jeg er aktiv i de netværk jeg 
er med i, og det benytter jeg 
naturligvis også i mit arbejde 
med de kunder, jeg har,« for-
tæller han.
Han er også mentor for ledere 
og iværksættere, som i korte-
re eller længere perioder har 
brug for gode råd og vejledning 
omkring de beslutninger, man 
skal tage som selvstændig er-
hvervsdrivende.

ved P.C. Jørgensen 
Brydegårdsvej 6
5700 Svendborg

Tlf. 62 22 20 36 · 24 88 70 45
pcj@mail.dk

www.coachmark.dk



Blundstone  
– til ethvert formål

»Australieren David Tossell 
»opfandt« Blundstone støvler-
ne i Danmark, da han og jeg 
i 1998 indledte et samarbejde 
omkring import og distributi-
on«, fortæller indehaver Klaus 
Nielsen. »Støvleeventyret gik 
rigtigt godt, og da David i 
2000 skiftede branche og flyt-
tede til København, overtog 
jeg importen. Der er fortsat 
god gang i støvlerne – også for 
David, der i dag ernærer sig 
som sømand og parallelt her-
med hotelvært på Limfjords-
øen Fur.«   

En levende legende

»Blundstone er den absolut 
førende producent af kva-
litets, fritids – arbejds- og 
sikkerheds-fodtøj i Australien 
og New Zealand. Støvlerne 
fabrikeres på øen Tasma-
nien syd for Melbourne samt 
i Auckland på New Zealand. 
Siden de kom på banen i 1870, 
har støvlerne stået model til 
en mængde strabadser i den 
vilde australske natur. De 
seje og slidstærke støvler kan 
også klare mosten på vore 
breddegrader. Man kan stole 
på sine Blundstone støvler. De 
er ikke uden grund blevet en 
legende.«

Casual og præsentabel

»Her i Svendborg Skotøjs-
magasin kan vi præsentere 
Blundstone støvler til ethvert 
formål, og netop nu er de nye 
modeller 192 og 193 kommet 
på gaden. Det er nogle meget 
robuste og CE godkendte sik-
kerhedsstøvler, der har alle 
faciliteter indbygget – dog 
med undtagelse af sømværn. 
Visuelt og designmæssigt er 
den nye model 550 på én gang 
casual og præsentabel, og så 

er denne særdeles klædelige 
støvle tilmed forsynet med 
skindfoer af højeste kvalitet.« 

Mode, sikkerhed og  
funktionalitet

»Blundstone støvlernes anven-
delsesmæssige spændvidde går 
lige fra city- og fritidsbrug til 
anvendelse i industri og land-
brugssammenhæng. På fri-
tidsområdet er Blundstone den 
perfekte følgesvend i forbin-
delse med så forskellige aktivi-
teter som motorcykelture, jagt 
og festivalbesøg. Også når det 
gælder actionprægede sports-
grene som mountainbiking 
og trekking kan Blundstone 
varmt anbefales. Blundstone 
kombinerer begreberne mode, 
sikkerhed og funktionalitet.«

Komfort og trofasthed

»Gennem firmaet Scantas vare-
tager jeg import og distribution 
af Blundstone Footwear. Udover 
dette brand beskæftiger Svend-
borg Skotøjsmagasin og Scantas 
sig med et bredt repertoire af 
mærkevarer målrettet hele fa-
milien. Jeg har en målsætning 
om på sigt at gøre Blundstones 
sortiment mere europæisk ori-
enteret. Når det gælder euro-
pæiske sikkerhedsgodkendel-
ser, står Blundstone midt i en 
rivende udvikling, som jeg gen-
nem Scantas er en vigtig del af. 
Med hensyn til komforten har 
jeg allerede fået opfyldt en god 
del af min målsætning, idet 
stødabsorberende komfortsåler 
med svangstøtte i dag er stan-
dardudstyr på alle Blundstone 
støvler. Blundstone fremstiller 
90 forskellige modeller. Det ana-
tomiske design giver komfort og 
slidstyrke. Kig ind, prøv vores 
udvalg og Blundstone vil følge 
dig trofast overalt...«

Svendborg Skotøjs magasin er en all round forretning, der fører et bredt udvalg af anerkendte 
mærkevarer. Australske støvler af mærket Blundstone er forretningens primære brand 

Svendborg Skotøjsmagasin · Møllergade 3 · 5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 43 48 · scantas@mail.dk · www.blundstone.dk
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Individuelle løsninger

Wichmann Optik
Kattesundet 4

5700 Svendborg 
Tlf. 62 22 30 01

svendborg@nytsyn.dk
www.nytsyn.dk

En af Wichmann Optiks primære kompetencer er dét at lytte til kunden for herefter gennem  
en åben dialog at finde frem til den mest optimale løsning for den enkelte

Især flerstyrketyperne er me-
get populær lige nu. Vi laver 
individuelt tilpassede linse-
løsninger uanset styrkerne. 
Det nyeste tiltag på området 
er de såkaldte Ortho-K linser, 
som er designet til afhjælp-
ning af nærsynethed. Linser-
ne fungerer på den måde, at 
man sætter dem i, inden man 
går i seng og sover med dem 
på om natten. Om morgenen 
tages de ud igen, og i løbet af 
en kort periode vil ens nær-
synethed være neutraliseret, 
så behovet for brug af briller 
eller linser om dagen er væk. 
Ortho-K linsernes design æn-
drer på hornhindens facon, 
hvilket bevirker at den gøres 
fladere, hvorved øjet bliver 
mindre nærsynet. Kig ind i 
butikken - vi favner det hele 
- fra kontaktlinser til de sene-
ste trends på brilleområdet.« 

Wichmann Optik, der tæller 
8 ansatte inklusive indehaver 
Kim Wichmann, er medlem af 
Nyt Syn, som er en løst sam-
menbundet optikerkæde med 
masser af plads til individua-
lisme og egen stil. 

Viden og sund fornuft

»Når det gælder faglighed, 
ønsker vi at være second to 
none«, fortæller Kim Wich-
mann. ”Vi har en meget høj 
grad af specialisering med 
hensyn til at analysere os 
frem til kundens reelle behov 
og støtte op omkring vedkom-
mendes prioritering. Hos os 
kombineres viden med sund 
fornuft, og vi lægger stor vægt 
på individualitet i kundebe-
tjeningen.« 

På forkant med moden

»I dag er det OK – også for 
mænd – at være OBS på mode 
og stil. Alle vil gerne se godt 
ud, og budskabet ligger i ud-

et unikt arbejdsredskab til 
opnåelse af den tilpasnings-
mæssig præcision, der gør at 
kunden får fuld udnyttelse af 
sine nye brilleglas og dermed 
størst velvære.

Specialist i  
multifunktionsbriller

»Gennem de sidste 3-4 år har 
området for skærmbriller 
gennemgået en drastisk tek-
nologisk udvikling”, beretter 
Kim Wichmann. ”Jeg er spe-
cialist i multifunktionsbriller 
og fungerer i den forbindelse 
som konsulent for Dansk Er-
hvervsoptik. Multifunktions-
brillerne kombinerer en lang 
række egenskaber, der til-
sammen matcher alle de be-
hov, man støder på i en travl 
dagligdag.« 

Fra flerstyrkelinser 
til natlinser

»Et område i hastig vækst er 
kontaktlinser af enhver slags. 

seendet. Et par briller er et 
enestående redskab i ska-
belsen og formidlingen af en 
persons image. Wichmann 
Optik er virkelig med, når 
det gælder dét at understrege 
kundens personlighed. Med 
danske kvalitetsmærker som 
Ørgreen, Bellinger, Pro De-
sign og Fley er forretningen 
på forkant med de allersene-
ste trends og tendenser. Der-
udover besøger vi en række 
internationale fagmesser og 
finder her unikke dessiner, 
som ikke kan købes andre 
steder.« 

Præcision giver velvære

De store stel, der er oppe i ti-
den nu, byder på optimale mu-
ligheder for at udnytte de po-
tentialer, der ligger i moderne 
brilleglasteknologi. Kombine-
ret med vores viden og kompe-
tence på optometriområdet er 
forretningens specielle opmå-
lingssystem VIDEOINFRAL 
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Kunst  i  v i r ksomheden 
Når man har investeret rigtigt mange ressourcer i de nyeste kontormøbler og arbejdsmiljø i  
det hele taget, kan det rette valg af kunst være med til at binde det hele sammen og sætte den 

personlige prik over i’et. Kunst skaber liv…

Bløde tæpper og  
hårde gulve
I Tæppeland finder du 
lige den gulvbelæg-
ning du har brug for

Der er findes alt fra røde løbe-
re, over festlige børnetæpper 
til ege planker og bøge parket. 
Tæppeland i Svendborg har 
noget for enhver smag.
De fem medarbejdere i butik-
ken er altid klar med gode råd 
og vejledning til kunderne, 

hvad enten man er til træ el-
ler tæpper.
»Kunderne kan selvfølgelig få 
prøver på tæpper eller planker/
parket med hjem, så man kan 
se hvad der passer bedst ind i 
de rum, der skal ny gulvbelæg-
ning i,« siger Arne Lynge, der 
leder afdelingen i Svendborg.

Opmåling og montering

Tæppeland står gerne selv for 
opmåling af den type belæg-
ning man vil have på sit gulv 
og så har de et tømrerfirma til-
knyttet forretningen, som står 
for montering af de faste gulve.
»De fladvævede tæpper med 
Sisal look er meget populære 
lige for tiden og indenfor den 
hårde gulvbelægning er det 
ask og ege planker og parket, 
der sælges meget af,« fortæller 
Arne Lynge. 
Han og medarbejderne har 

kunder som Vissenbjerg Stor-
kro og flere offentlige institu-
tioner på kundelisten. De le-
verer gerne til både offentlige, 
private og virksomheder. 
»Service og vejledning både 
før og efter gulvet er lagt gør 
vi meget ud af. Tæpper eller 
planker skal jo gerne holde 
sig pæne i lang tid og derfor 
skal kunderne også vide f.eks. 
hvordan de skal rense deres 
gulvtæppe eller hvad de skal 
vaske deres parketgulv med,« 
siger Arne Lynge.
Forretningen har stor lager-
plads og der er derfor en god 
chance for hurtig leverance af 
den gulvbelægning man kun-
ne tænke sig.
»Kontakt os gerne for rådgiv-
ning om dit nye gulv. »Vi kom-
mer også gerne på besøg og 
giver et uforpligtende tilbud, 
slutter han.«

Tæppeland Svendborg
Vestergade 167
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 12 50
svendborg@taeppeland.dk
www.taeppeland.dk

www.galleri-dgv.dk
dgv@galleri-dgv.dkKullinggade 16 · 5700 Svendborg

Tlf.: 6221 0029 · dgv@galleri-dgv.dk

»Parallelt med sæsonens udstillinger og ferniseringer, som 
er åbne for alle, sker der en løbende udvikling af galleriets 
erhvervsrelaterede aktiviteter«, fortæller indehaver  
Lise Lotte Honorè. 
Erhvervskunstklubben åbner i år sin fjerde sæson med en tur 
til Paris i foråret, og herefter byder vi på en række spændende 
arrangementer, der både involverer lokale og landskendte 
kunstnere.«

Galleri DGV tilbyder:

Leje af kunst med fordelagtig opsparing til senere køb 
Rådgivning til virksomheder, institutioner og private 
Gratis og uforpligtende prøveudsmykning

Maleri – grafik – skulptur – keramik af anerkendte kunstnere

Galleri DGV har ekspertisen til at finde den stil, der passer til 
dig og din virksomhed. 

Medlem af dgs, Dansk Galleri Sammenslutning



Professionel og personlig 
IT-service
Kortermann-IT er en 
ung og dynamisk  
virksomhed. Firmaet 
har mere end syv års 
erfaring med at hjælpe 
små og mellem store 
virksomheder med IT 
og IT relaterede  
opgaver

»Vi gør vores bedste for at tale 
et sprog kunderne forstår for i 
samarbejde med dem at iden-
tificere deres behov og ønsker. 
På den måde kan vi effektivt 
og professionelt levere den 
helt rigtige løsning til den rig-
tige pris,« siger direktør Hen-
rik Kortermann.
Kortemann-IT har den 1. fe-
bruar overtaget Svendborg IT 
og har dermed udvidet medar-
bejderstaben, så den i dag tæl-
ler seks personer.

Ny afdeling i Faaborg

Kortermann-IT har base i 
Svendborg, men åbnede 1. fe-
bruar en afdeling i Fåborg.
»Vi vil gerne have flere er-
hvervskunder på Sydfyn, så 

det er en stor fordel for os, 
også at være til stede i Fåborg, 
»siger Henrik Kortermann.
Firmaet samarbejder også 
med 1-OFFICE og håber, at 
det gode samarbejde de har 
med at servicere deres respek-
tive kunder bliver udbygget.
»Vores kunder kan på den 
måde få administrative løs-
ninger kombineret med IT-
systemer, og det tror vi mange 
større eller mindre virksom-
heder har brug for.«

· Daglig support og præventiv  
 vedligeholdelse via telefon,  
 fjernkontrol eller on site. 
· Netværksopsætning og drift.  
 Herunder serverkonfigura 
 tioner, trådløst netværk og  
 hjemmearbejdspladser. 
· Hard- og softwaresalg og   
 installation. 
· Salg og installation af Navi 
 sion XAL og C5 økonomisty- 
 ringssystemer. 
· Specialudvikling af soft  
 waresystemer af enhver art,  
 herunder systemer til brug  
 på Internettet. 

Derudover yder firmaet rådgiv-
ning i forbindelse med IT-sik-
kerhed, udvikling af hjemmesi-
der, applikationer, m.m.

Kortermann-IT · Jessens Mole 11 · 5700 Svendborg og Kanalvej 11 · 5600 Faaborg 
Tlf. 70 300 330 · info@kortermann-it.dk · www.kortermann-it.dk 
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De klarer administration  
og papirarbejde for dig

Firmaet kan klare alt lige 
fra bogføring til markedsfø-
ring, kunderne bestemmer 
selv hvornår og hvor meget 
arbejde de vil have dem til at 
varetage. 
»Vores koncept bygger på de 
behov vi selv har oplevet. Vi 
har samlet de administrative 
kompetencer, der lå spredt i 
virksomheder og afdelinger og 
givet dem attraktive rammer 
til at udføre opgaverne. Alt 
sammen her fra havnen i Faa-
borg,« fortæller René Jepsen, 
administrationschef i 1-OFFI-
CE, som bl.a. har mange års 
erfaring fra revisorbranchen. 

derfor skal det være så enkelt 
og tidsbesparende som mu-
ligt,” siger René Jepsen.
1-OFFICE samarbejder der-
for også med firmaet Korter-
mann-IT, der kan tilpasse de 
elektroniske systemer til hver 
enkelt kundes behov.

1-OFFICE tilbyder blandt 
andet:

– Finansbogholderi
– Periode- og driftsregn-
 skaber
– Fakturering
– Styring debitor/
 kreditor bogholderi
– Lønbogholderi/
 lønkørsel
– Økonomisk/finansiel 
 rådgivning
– Registrering af ordrer, 
 lager m.m.
– Budgetudarbejdelse/
 opfølgning

1-OFFICE kan varetage 
en bred vifte af admi-
nistrative opgaver for  
private virksomheder

Overblik og overskud 
»I små og mellemstore virk-
somheder fylder den admini-
strative del af opgaverne me-
get, men den tilfører ikke altid 
virksomheden mere værdi, så 
derfor kan der være god grund 
til at få os til at klare de opga-
ver,« påpeger René Jepsen.
”Hvis virksomheden vælger at 
outsource de administrative 
opgaver eller dele af dem, kan 
det give mere overskud i hver-
dagen, mere overblik og må-
ske mere overskud på bundli-
nien,” mener han.
1-OFFICE vil gerne være på 
forkant med teknologien og 
tilbyder derfor deres kunder 
enkle elektroniske løsninger, 
så de f.eks. kan scanne alle 
bilag eller med et enkelt klik 
kan godkende betalinger.
”For vores kunder handler det 
om at spare tid og penge, så 

– Telefonpasning
– Sparing med ledelse/
 bestyrelsesarbejde.
– Markedsføring

1-OFFICE Aps
Kanalvej 11
5600 Faaborg
Tlf. 63 61 31 01, 
Fax 62 61 95 95
www.1-office.dk
info@1-office.dk
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Skipperkroen
Søndervej 1 · Thurø · 5700 Svendborg

Tlf. 62 20 50 12
info@skipperkroen-thuro.dk
www.skipperkroen-thuro.dk 
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dannelse er med til at sikre et 
højt fagligt niveau – f.eks. på 
kloakområdet.« 

Hurtig udrykning

»Virksomhedens indehaver 
Tonny Madsen ejer en række 
Svendborg-virksomheder. Vi 
deler vores tids- og personale-
mæssige ressourcer og kan på 
den måde supplere hinanden 
i spidsbelastningssituationer. 
Vi er specielt gode til hurtig 
udrykning og aflastning i kri-
sesituationer. J. Clausen har 
licitation på ledningsbrud og 
kan stå klar indenfor en time. 
Det kræver, gode, stabile og 
omstillingsvillige medarbej-
dere – og det har vi. Hos os 
skal man kunne holde mange 
bolde i luften – hele tiden.«

og diverse anlægsopgaver 
som indkørsler,  stensætninger 
 samt diverse belægningsopga-
ver.«

En typisk by-entreprenør
»J. Clausen er en typisk by-en-
treprenør – udover vand-, el-, 
og fjernvarmeværkerne har 
vi mange samarbejdspartnere 
i VVS-branchen, hvor man 
f.eks. gør brug af vores kompe-
tencer i forbindelse med vand-
stik. Endelig er renovering og 
nyanlæg af huskloaker store 
aktiviteter for os. I vinter-
halvåret er vi typisk omkring 
10 mand i marken, mens tallet 
om sommeren ligger på 15-20 
personer.  Vi beskæftiger spe-
cialarbejdere, der via løbende 
kursusdeltagelse og efterud-

»Gennem årene har vi spe-
cialiseret os i ledningsarbejde 
generelt – herunder diverse 
typer udgravninger som f.eks. 
kabelrender«, beretter admi-
nistrerende direktør Henning 
Klit Hansen. »Vi har en stor 
kundegruppe på det felt – bl.a. 
Svendborg Kommune, Svend-
borg Fjernvarmeværk, Svend-
borg Vandforsyning, Vindeby 
Vandværk og Sydfyns Elfor-
syning. Vi henvender os mest 
til erhvervssegmentet men 
løser også mange opgaver for 
private. Det kan f.eks. være 
kloakrenovering, vandstik, af -
ret ning af parkeringsarealer 

Entreprenør med speciale  
i ledningsarbejde

Entreprenør J. Clausen
Rytterhaven 7
5700 Svendborg
Tlf. 62 20 34 90
kontoret@jclausen.dk
www.jclausen.dk

Entreprenørfirmaet J. Clausen er hjemhørende i 
Svendborg og virker hovedsageligt i  
lokal området. Firmaet beskæftiger sig med 
allround entreprenøropgaver, og er specialiseret 
indenfor kloakering, vand- og øvrige  
ledningsarbejder
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Vognmand og entreprenør Tonny Madsen A/S
Skotlandsvej 3 · 5700 Svendborg 
Tlf. 62 22 14 14
kontoret@tonny-madsen.dk · www.tonny-madsen.dk

Tonny Madsen A/S åbner 
ny afdeling i Tved
Tonny Madsen A/S 
er et landsdækkende 
firma indenfor  
vognmands og entre-
prenørvirksomhed 
samt nedbrydning og 
genvinding. I løbet af 
sommeren 2008 åbner 
virksomheden ny  
genvindingsafdeling  
i Tved 

»Den ny afdeling får til huse 
på Heldagervej i Tved, hvor 
asfaltfabrikken NCC tidligere 
lå«, fortæller Helene Madsen. 
Hun er virksomhedens admi-
nistrative omdrejningspunkt 
og gift med indehaver Tonny 
Madsen. »Hele vores enorme 
oparbejninganlæg flytter til 
Tved. Det betyder stærkt for-
bedrede pladsforhold her på 
Skotlandsvej, hvor vi styrer 
og koordinerer den samlede 
administration samt vogn-
mands-, entreprenør- og ned-
rivningsaktiviteterne. En 
anden nyhed på genvindings-
siden er, at vi har investeret 
i en stor canadisk træknuser. 
Med en kapacitet på 250 m3 i 
timen skulle den efter sigende 
være den største og mest ef-
fektive af sin slags i Danmark 
p.t.« 

Succes med  
genbrugsprodukter

»Med vores veludbyggede 
faci liteter fungerer vi som 
modtagestation for Svendborg 
Kom mune og forarbejder i 
stor målestok materialer som 
beton, tegl og asfalt til videre 
genbrug. Vores produkter kan 
for eksempel erstatte gammel-
dags stabilgrus til vejanlæg. I 
dag er der relativt lang trans-
porttid til de fleste af landets 

grusgrave, men vi kan tilbyde 
kunderne hurtig levering. Gen-
brugsprodukterne er fuldt på 
højde med grusgravenes, og vi 
sælger da også alt det, vi over-
hovedet kan forarbejde.«

Landsdækkende  
nedbrydningsservice

»Tonny Madsen A/S er specia-
list i nedbrydningsarbejde på 
fleretage ejendomme, fabriks-
bygninger, jernkonstruktio-
ner, landejendomme, vækst-
huse og brandtomter. Vi har 
haft Nordsø Museet i Hirts-
hals, Svendborg Forbrænding 
og senest Svendborg Stor-
center under behandling. Vi 
råder over  alt det nødven-
dige maskinel og udførelsen 
foregår i overensstemmelse 
med de nyeste sikkerheds- 
og miljøbestemmelser – bl.a. 
omkring bortskaffelse og gen-
vinding. Metaller og andet 
genbrugeligt materiale bear-
bejdes i eget regi, og på den 
måde hænger virksomheden 
sammen.«  

Meget store  
entreprenøropgaver

»Firmaets entreprenørarbejde 
afvikles via en lokal og en 
ekstern entreprenørafdeling. 
Sidstnævnte består af tre 
hold, der løser opgaver i hele 
Danmark inklusive Born-
holm, smiler Claus Madsen – 
bror til indehaver Tonny Mad-
sen. »Aktiviteterne inkluderer 
al slags jordarbejde, udgrav-
ning og terrænregulering. Vi 
råder over en stor moderne 
maskinpark og kan løfte me-
get store opgaver. Sidst men 
ikke mindst har vi den nød-
vendige ekspertise til optimal 
udførelse.« 

Specialist i transport  
af både

»På transportområdet udfører 
vi en lang række krævende 

maskin- og specialtransporter 
i både ind- og udland. Derud-
over er vi i kraft af vores man-
geårige erfaring specialister i 
alt, hvad der har med trans-
port af både at gøre. Lige nu 
står vi på tærsklen til en ny 
sæson, og vi ved, vi får travlt. 
Kundekredsen omfatter pri-
vate, foreninger, sejlklubber 
med mere. For at kunne mat-
che den stigende efterspørgsel 
har vi netop investeret i en ny 
kranbil med meget stor kapa-
citet. Vi glæder os til den ny 
sæson. Optagning, isætning 
og transport – vi kan det 
hele.«  

ERHVERV FYN
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Vi udfører alle tænkelige opgaver  
indenfor stenproduktion

Projekter Hos Krøyer Granit:

Bordplader
Vinduesplader
Trapper
Fliser
Krukker

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

Krøyer Granit ønsker at fremstå som et seriøst  
og kvalitetsbevidst virksomhed

Ring til os for et uforpligtende tilbud!

“ Professionelle løsninger i natursten”

Krøyer Granit · Islandsvej 13 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 20 16 00 · lars@kroyergranit.dk · kroyergranit.dk

k r ø y e r
g r a n i t

DCP-770CW
Farve alt-i-én – køreklar til trådløst netværk

Vejl. pris excl. moms kr. 1239,-

PT-2480
Labelmaskine til håndværkerbrug

Vejl. pris excl. moms kr. 999,-

www.brother.dk

HL-2150N
Lynhurtige print – køreklar til netværk

Vejl. pris excl. moms kr. 1039,-

QL-1050/1050N
Lynhurtig etiketprinter til PC

QL-1050 – Vejl. pris excl. moms kr. 1499,-
QL-1050N – Vejl. pris excl. moms kr. 2999,-

10/100 BASE-TX netværksløsning
QL-1050N leveres med PS-9000 eksternt netkort. Ved 
at anvende denne netværksløsning kan etiketprinteren 
placeres væk fra en PC. Samtidig giver det mulighed 
for at dele etiketprinteren mellem mange brugere, som 
har P-touch Editor label design softwaren installeret på 
deres computer.

Forhandler:

Ullerslevcentret 12 - 5540 Ullerslev - www.fynsdata.dk

Tro det eller ej – men selv en Brother lasermodel kan få funk-
tionssvigt. Og er du afhængig af din maskine i det daglige, 
kan det være til stor gene at skulle undvære den, mens den 
er til reparation. Derfor har vi introduceret ”on-site SWAP 
service”, som i korte træk går ud på, at vi ombytter produktet, 
hvis uheldet skulle være ude. På den måde slipper du for at 
skulle sende maskinen til reparation og vente på, at den er 
færdig – og du er hurtigt klar til at genoptage dine opgaver.

On-site SWAP service
– ekstra sikkerhed til det travle kontor 

DCP-9040CN
Professionel farvelaser alt-i-én 

– køreklar til netværk

Ny vejl. pris excl. moms kr. 4099,-
Spar kr. 700,-

HL-4050CDN
Med automatisk dobbeltsidet udskrift

Vejl. pris excl. moms kr. 3999,-

Inkl. 3 års 
SWAP aftale
Værdi 1599,-

Inkl. 3 års 

SWAP aftale

Værdi 1599,-
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Strandvej 83 · Svendborg · Tlf. 6222 3555 · lsp@schroll-andersen.dk

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. 

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

· Ejendoms- og lejlighedsopmåling

· Vandløbsregistrering
· Volumenberegning af afgravninger 
og påfyldninger mv.



Spar på energien med  
Sydfyns Elforsyning

Sydfyns elforsyning 
har de laveste priser 
på el 

For alle de el-forbrugere, som 
er tilsluttet Sydfyns Elfor-
syning, kan firmaet fortsat 
tilbyde en meget lav pris på 
markeds-el.  
I 1. kvartal af 2008 ko-
ster el fra Sydfyns Elforsy-
ning 43,50 øre pr. kWh ekskl. 
moms (54,38 øre inkl. moms).  
 ”Med den pris har vi en af de 
laveste priser på det danske 
el-marked,” og siden vi har 
kunne købe strøm hvor vi vil-
le, har vi i gennemsnit været 
de billigste fastslår direktør i 
Sydfyns Elforsyning Anders 
Jørgen Banke.

Rådgivning til  
virksomheder og private

De fleste virksomheder kan 
nedsætte energiforbruget 
uden det går ud over produk-
tiviteten. 
Sydfyns Elforsynings ener-
girådgivere vejleder derfor 
firmaer om, hvordan virksom-
heden drives så rationelt som 
muligt rent energimæssigt. 
Ønsker du en kortlægning af 
din virksomheds el-forbrug, 
kan du kontakte Sydfyns El-
forsynings energirådgivere.
Man kan som privat person 
også få rådgivning hos Syd-
fyns Elforsyning.
 ”Vi rådgiver gerne kunder 
f.eks. før køb af hårde hvideva-
rer og om korrekt anvendelse 
af el-apparater, der allerede er 
i hjemmet, ” siger Anders Jør-
gen Banke. 
Så har du brug for hjælp til at 
sortere i oplysningerne før køb 
af hårde hvidevarer, så hen-

vend dig gerne og få et godt 
råd, lyder opfordringen.
Sydfyns Elforsyning råder 
over en database med oplys-
ninger om mere end 4500 el-
apparater på det danske mar-
ked. 

Udlån af elmåler/kuffert 
med A-pærer 

”Det er også en god ide at 
måle sine gamle el-apparaters 
forbrug. Nogle apparater kan 
bruge så meget el, at det kan 
betale sig at udskifte dem” si-
ger Anders Jørgen Banke. 
Hos Sydfyns Elforsyning kan 
man låne en kuffert med A-
pærer og se hvor de passer 
derhjemme. 

El service

Sydfyns Elforsyning har også 
en installationsforretning, El-
Gården Svendborg A/S. 
På El-Gården har medarbej-
derne en bred specialviden in-
den for erhvervs- industri- og 
landbrugsinstallationer. Auto-
mation inden for rensningsan-
læg og pumpestationer, samt 
el-arbejde for bolig- og insti-
tutionsbyggeri hører til deres 
primære arbejdsområder.
El-Gården Svendborg A/S er 
ligeledes ISO 9002 certificeret 
AIA servicepartner for Dan-
sikring Direct. De servicerer i 
dag hele Fyn med tilhørende 
øer 24/7 – året rundt.

Som et selskab under SEF er 
det naturligt at kombinere 
den almene rådgivning med 
elforsyningens energirådgiv-
ning for at lave energibespa-
rende foranstaltninger. Med-
arbejderne har også helt styr 
på hvad der er af tilskudsmu-
ligheder, så de energibespa-

Sydfyns Elforsyning · Fåborgvej 64 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 27 71 · www.sef.dk · sef@sef.dk

rende foranstaltninger bliver 
til gavn for både økonomien 
og miljøet.

Nogle af deres specialer, ud 
over almindelige el-instal-
lationer, er bl.a., at de i tæt 
samarbejde med kunderne va-
retager rådgivning, projekte-
ring, indkøb, montering samt 
idriftsættelse af anlæg. 
Det er også Sydfyns Elforsy-
ning der står for en stor del 
af automatisering og overvåg-
ning af trafiksignaler, lysan-
læg til veje og sportspladser. 
Etablering af  IT-netværk, 
herunder højhastighed lysle-
der installationer, varslings-, 
tele- og forsyningsanlæg er 
også opgaver de kan klare.

Bredbånd, telefoni og tv

Via datterselskabet Sydfyns 
Intranet tilbyder Sydfyns El-
forsyning hurtigt bredbånd, 
telefoni og tv til konkurrence-
dygtige priser. Sydfyns Intra-
net opbygges som et nyt høj-
hastigheds lysledernet med 
optisk fiber ud til hver enkelt 
hjem og virksomhed. 
Er man tilsluttet Sydfyns 
Intranet kan man f.eks. te-
lefonere gratis over fiber-
nettet til alle andre, der er 
tilsluttet Sydfyns Intranet. 
”Med Sydfyns Intranet styr-
ker vi den digitale infrastruk-
tur på sydfyn, så området bli-
ver endnu mere attraktivt for 
såvel borgere som erhvervsliv,” 
slutter Anders Jørgen Banke.
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Hotel med en unik udsigt

Hotel Troense tilbyder 
god mad og fine  
lokaler til både hver-
dag, møder, konferen-
cer, ferie og fest

I de hyggelige lokaler på Hotel 
Troense kan man i A la Carte 
restauranten nyde en god mid-
dag med udsigt til Svendborg 
sund.
»Vi har ofte lokale gæster, der 
kommer her på en hverdags-
aften eller i weekenden for at 
nyde en hyggemiddag med ud-
sigt til vandet,« fortæller Claus 
Bonde, som er hotelchef.

Kursus og konference

På Hotel Troense er der også 
gode møde og konference fa-
ciliteter. Der er forskellige 
møde- og konference lokaler, 

det største med plads til 120 
deltagere. Der er også mindre 
lokaler, der kan benyttes til 
grupperum. 
»Vi har moderne Av-udstyr til 
rådighed for kursus og konfe-
rencearrangører. Hvis de har 
brug for udstyr vi ikke selv 
har, så skaffer vi det andre 
steder,« fortæller Claus Bon-
de.
Naturen i og omkring Troense 
trækker mange mennesker til 
Hotellet. Både privat personer 
og firmaer finder det attrak-
tivt, at holde deres fest eller 
kursus i de rolige og smukke 
omgivelser på Tåsinge.
»Der er mange firmaer, som 
lægger en gåtur eller andre 
naturoplevelser ind i deres 
kursusprogram, når de vælger 
at holde deres arrangement 
hos os. Hvis de har specielle 
ønsker til et arrangement, så 

Hotel Troense · Strandgade 5-7 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 54 12 · mail@hoteltroense.dk · www.hoteltroense.dk

har vi jo mange gode, lokale 
kontakter som vi kan trække 
på. Så på den måde forsøger vi 
altid at opfylde vores kunders 
ønsker,« siger Claus Bonde.

Familiefester

Hvis man skal holde bryllup, 
konfirmation, fødselsdag eller 
en anden familiefest, er mu-
lighederne på Hotel Troense 
mange. Der er selskabsloka-
ler i forskellige størrelser med 
plads fra 15 – 130 personer. 
»Vi gør altid meget ud af at 
snakke sådanne arrangemen-
ter godt igennem med vores 
kunder, så vi er helt sikre på 
hvordan gæsterne gerne vil 
have deres fest skal være,« si-
ger Claus Bonde. Det gælder 
alt fra bordopstilling over ser-
vietter og lys til menuen, der 
udarbejdes i samarbejde med 
køkkenchefen.
Hvis man ønsker at holde fe-
sten hjemme, kan hotellets 

køkken også tilbyde at levere 
maden hjem.

Dans og miniferie

Har man lyst til at svinge 
dansebenet, så er der god mu-
lighed for det på Hotel Troen-
se. Ca. 35 lørdage om året er 
her nemlig levende musik.
»Det er meget populært og vi 
har en del stamgæster, der 
også vælger at overnatter 
her,« fortæller Claus Bonde.
Man kan også booke en mini-
ferie, ophold med golf eller få 
et godt tilbud på et længere 
ferieophold.
Hotel Troense råder over 1 
enkelt- og 29 dobbeltværelser, 
alle med eget bad/toilet, tele-
fon og TV. Værelserne er for-
delt med 16 dobbeltværelser 
i de hvide bungalows i haven 
samt 13 dobbelt- og 1 enkelt-
værelse i hovedbygningen.
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eninger og skoler, der strøm-
mer til fra hele Fyn. Golf er 
et fremragende socialt binde-
middel. Folk har det sjovt og 
får samtidig god motion. 

Vores cafe har udsigt over ba-
nen og byder på et begrænset 
kulinarisk sortiment bestå-
ende af pizza og toast samt 
diverse drikkelse.«

er frisk luft og motion kryd-
ret med ægte naturoplevelser 
og masser af hygge«, beretter 
daglig leder Lars Henriksen 
engageret. 

»Gudme Pay And Play har 
mange fordelagtige virksom-
hedstilbud og kundekredsen 
består blandt andet af firma-
er, offentlige institutioner, for-

Det behøver ikke koste en 
formue at spille golf

»Gudme Pay And Play banen 
er idyllisk beliggende i en tid-
ligere frugtplantage. Banen 
byder på udfordringer for spil-
lere på alle niveauer. I forbin-
delse med hvert arrangement 
kan vi stille en golfinstruktør 
til rådighed, hvilket åbner 
mulighed for at folk kan få nye 
kompetencer ved at besøge os. 
Blandt de øvrige attraktioner 

Gudme Pay And Play
Gudme Kohavevej 41

5884 Gudme
Tlf. 30 31 23 14

www.gudmepayandplay.dk

Åbningstider:
Fra kl. 8.00 til solnedgang

Fynske virksomheder og foreninger er meget velkomne til at placere deres  
medarbejderarrangementer hos Gudme Pay and Play. Med tre par 4-huller og seks  
par 3-huller, har banen en kapacitet på op til 44 personer pr. gruppe 
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Garant Svendborg
Ole Rømers Vej 57 
5700 Svendborg 
Tlf. 62 21 26 32

Trægulve · Vinyl · Sten og Klinker · Ægte tæpper
Løse tæpper · Mål selv gardiner · Trend og tips

Garant for gulve, tæpper 
og gardiner



Punkt1 Svendborg Storcenter  
– for den gode oplevelse
Den gode oplevelse 
betyder alt for kun-
derne. Via målrettede 
efteruddannelsesfor-
løb og kurser i pro-
duktkendskab sikrer 
Punkt1 Svendborg 
Storcenter, at med-
arbejderstaben hele 
tiden dygtiggøres og 
opdateres med den 
nyeste viden 

På ti år har Punkt1 Svendborg 
Storcenter gennemgået en ga-
zelleagtig udvikling og mere 
end firedoblet omsætningen. 
»Forretningens succes er først 
og fremmest baseret på vores 
veluddannede og imødekom-
mende personales koncentre-
rede indsats omkring dét at 
yde vores kunder kompetent 
rådgivning«, siger butikschef 
Torben Olsen og fortsætter 
med et smil: »Og så spiller 
Punkt1’s yderst konkurren-
cedygtige priser vel også en 
rolle…« 

En lokal virksomhed

Grundstammen i Punkt1 
Svendborg Storcenter etable-
redes for små 40 år siden un-
der navnet ELKØB og havde 
gennem mere end 10 år adres-
se i centeret. I 2003 blev for-
retningen optaget i Punkt1-

kæden og skiftede navn. Også 
for Punkt1 viste adressen i 
Svendborg Storcenter sig at 
være ideel. Danmarks største 
Kvickly er publikumsmagnet, 
og flere specialforretninger på 
boligområdet ligger lige om 
hjørnet. Endelig byder Svend-
borg Storcenter på fri parke-
ring og udlån af trailere.   

Optimale rammer

»I dag er vi med et butikslo-
kale på 850 m2 og et lager på 
150 m2 en af de største hvi-
devarebutikker i Danmark. 
Punkt1 Svendborg Storcen-
ters moderne butiksindret-
ning med lækkert inventar og 
ideel belysning giver optimale 
rammer såvel for kunder som 
medarbejdere.«   

Torben

»Selv er jeg kontoruddannet 
ved Svendborg Politi«, beret-
ter Torben Olsen. »Efter HH 
arbejdede jeg en årrække i 
hvidevarebranchen, og i 95 
udnævntes jeg til butikschef. 
P.t. er jeg i gang med en gli-
dende overtagelse af Punkt1 
Svendborg, så jeg den 1. ja-
nuar 09 bliver forretningens 
indehaver.«

Svend Erik, Jens, Søren 
og Michael

»Svend Erik Nielsen er tid-
ligere forpagter af Tuborg-
depotet på Sydfyn og dermed 
et kendt og populært ansigt i 
byen. Jens Hald er tidligere 

håndboldspiller og en lige så 
velkendt profil. Elinstallatør 
Søren Grevelund har via sin 
fortid som køkkenmontør god 
basis for at give råd og vejled-
ning på håndværksområdet. 
Vores senest tilkomne medar-
bejder Michael Jensen er net-
op er vendt hjem til fødebyen 
Svendborg fra Kolding, hvor 
han har beklædt posten som 
butikschef i en stor Inspirati-
onsbutik i Kolding Storcenter. 
Vores medarbejdere spiller på 
alle tangenter …«      

Punkt1 giver valgfrihed

Med 110 butikker giver Punkt1 
sine kunder mulighed for at 
vælge frit mellem et bredt ud-
valg af mærkevareprodukter, 
der kan sammensættes på 
kryds og tværs i overensstem-
melse med den enkelte kun-
des individuelle ønsker. »De 
enkelte leverandører har vidt 
forskellige spidskompetencer, 
og det er kunderne meget op-
mærksomme på«, afrunder 
Torben Olsen. »Til forskel fra 
de fleste køkkenbutikker, som 
typisk kan trække på et par 
leverandører, råder Punkt1 
over hele paletten. Vi leve-
rer en meget kompetent og 
nuanceret rådgivning om de 
enkelte produkter, og på den 
måde yder vi som Danmarks 
største hvidevarekæde vores 
kunder den højeste grad af 
valgfrihed«. 

Punkt1
Svendborg Storcenter

Vestergade 167C
5700 Svendborg
Tlf. 62 22 06 51

sydfyn@punkt1.dk
www.punkt1.dk

ERHVERV FYN FEBRUAR 2008 · 25

ERHVERV FYN



 

ISS Kloak og  
Industriservice
I 2005 blev Holmdrup købt 
af Albertslund kloakservice 
og blev derved en del af ISS 
Kloak og Industriservice. 
Vi fungerer stadig som et 
selvstændigt afdeling og i det 
daglige betyder det ikke no-
gen ændring for vores mange 
faste kunder, som både tæller 
erhverv og private, andet end 
at der nu står Holmdrup Klo-
akservice og ISS side om side 
på vore biler. Vi kan naturlig-
vis løfte større opgaver i fælles-
skab med de øvrige afdelinger, 
men er stadig meget beviste om 
opgaver i det lokale område. 
I foråret 2007 overtog Tho-
mas Henriksen den daglige 
ledelse da den tidlige ejer 
måtte stoppe pga. sygdom. 
Thomas kender firmaet som 
ansat kloakmester gen-
nem flere år og har været 
tilknyttet firmaet i 14 år. 
Vores målsætning er at frem-

40 års erfaring med fynske 
kloaker 

Holmdrup Kloak-
service har gennem 
årene specialiseret 
sig i alle former for 
kloakopgaver.  
Firmaet leverer total-
løsninger indenfor, 
slamsuger- og  
entreprenøropgaver

Holmdrup Kloakservice · Skårupørevej 9-11
5881 Skårup Fyn 

Tlf. 62 23 12 08 · www.holmdrup.dk

stå som et kvalitetsbevist 
firma indenfor for vore kerne-
områder i slamsugning, klo-
akspuling, TV-inspektion og 
kloakmesterarbejde.
Det er vigtigt for os altid at 
levere et arbejde, der fuldt ud 
indfrier det aftalte med kun-
den og deres forventninger.

Døgnvagt og  
skadeservice

Vore 12 medarbejderes er-
faring kommer kunderne til 
gode. Lige fra mindre klo-
akopgaver til større opgaver 
hvor vi ofte har et samarbejde 
med andre entreprenører.    
En af reparationsafdelingens 
væsentlige opgaver er skade-
service for forsikringsbran-
chen. Når en kunde anmelder 
en skade sender vi en mand 
ud og vurdere skaden. Samti-
dig skal vi hurtigt sørge for at 
skaden eller problemet bliver 
afklaret med mindst mulige 
sener for kunden. 

Vi udfører skadeservice på:
· Kloakskader
· Forstoppelser
· Vandskader 
· Rotteskader
· Miljøskader

Netop nu er vi ved at klargøre 
sidste del af motorvejen til 
Svendborg hvor vi spuler klo-
akkerne og SKS (ISS Kloak 
og industriservices afdeling i 
Kolding) står for TV-inspek-
tionen. Arbejdet udfører vi 
som underentreprenører for 
M.J Eriksson slutter Thomas 
Henriksen.

ERHVERV FYN
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www.fioniabank.dk

Svendborg, Tinghusgade 22, 5700 Svendborg, telefon 6222 4717

Er du som selvstændig  
klædt på til alle dine opgaver?

Det kræver indsigt at være selvstændig. Du skal 
have indgående kendskab til både virksomhedens 
produktion og til de finansielle aspekter i virksom-
hedens økonomi. 

Hos Fionia Bank kan du forvente at få en partner, 
der giver dig mere end en skræddersyet løsning.

DOPO Arkitekter har  
vind i sejlene

Firmaet DOPO  
Arkitekter grundlagdes 
den 1. april 2007, og 
har i dag godt med 
vind i sejlene 

»Da Michael Poulsen og jeg 
startede firmaet, var der 

DOPO Arkitekter Dolmer & Poulsen 
Faaborgvej 85 · V. Skerninge 
Tlf. 88 20 82 30 · mail@dopo-arkitekter.dk
www.dopo-arkitekter.dk

Jørgen Dolmer mobil 27 61 09 84 · jd@dopo-arkitekter.dk
Michael Poulsen mobil 27 61 09 86 · mlp@dopo-arkitekter.dk 

kun os to«, fortæller Jørgen 
Dolmer. ”På det tidspunkt 
havde vi en lille gruppe gode 
faste kunder, og siden er der 
kommet flere til i en grad, så 
DOPO Arkitekter i dag be-
skæftiger fire medarbejdere 
på fast basis. Firmaets faglige 
ballast udgøres af de to inde-
havere, en bygningskonstruk-

tør, en teknisk designer samt 
en freelance tilsynsførende.   

Spændende byggeri på 
havnen

»DOPO Arkitekter er lands-
dækkende, og vores aktivite-
ter spænder fra tilbygninger 
over nybyg af enfamilieshuse 
til de helt store byggeprojek-
ter. Gode eksempler på sidst-
nævnte findes i de spændende 
udviklingsområder på havne-
fronterne i henholdsvis Søn-
derborg og Svendborg. Helt 
nye bykvarterer er under 
opbygning, og vi er med i det 
gode samarbejde mellem er-
hvervslivet og de kommunale 
myndigheder. I Sønderborg 

står vi for et 1150 m2 kontor-
byggeri, og i Svendborg hand-
ler det om 450 m2 nybyg og 250 
m2 ombygning på en 3-etages 
kontorbygning.«  

På udkig efter nye lokaler

»DOPO Arkitekter løser man-
ge opgaver i erhvervssammen-
hæng. I Ringe og Sønderborg 
lægger vi lige nu sidste hånd 
på kontordelen af to produk-
tionsvirksomheder. Via vores 
netværk dyrker vi løbende et 
tæt samarbejde med arkitekt 
Jesper Thyge Brøgger fra 
Odense. Vores opgavemængde 
er støt voksende, og netop nu 
er vi på udkig efter nye loka-
ler i Svendborg-området.«   



 

VW erhvervsbiler  
i flere rækker...  

Carepoint Svendborg 
styrker sin position 
som udbydere af  
Danmarks bedste biler 
til erhvervslivet. Den 
I marts åbner de ny 
separat afdeling  
udelukkende for 
erhvervskunder på 
Grønnemosevej 20 i 
Svendborg   

 
Vi har længe haft pladsman-
gel og har været på udkik ef-
ter egnede lokaler så vi kunne 
adskille de to kundesegmenter 

fra hinanden. Dette sker for 
bedre at kunne tilgodese de to 
kundetypers vidt forskellige 
behov, primært med hensyn 
til graden af service, fortæller 
salgskonsulent Kenneth Kær-
sner. Som erhvervskunde har 
man ofte behov for at bilen 
kan repareres udenfor normal 
arbejdstid, så man oplever så 
lidt gene som muligt.

Erhvervslivets foretrukne 
bilmærke

Det tyske kvalitetsmærke VW 
har en meget fremtrædende 
position som erhvervslivets 
foretrukne bilmærke. En af 
grundene er at flere bilmaga-
siner i adskillige år har kåret 
VW til den billigste bil at eje 

Carepoint Svendborg 
Grønnemosevej 22 

5700 Svendborg 
Tlf. 62 22 15 05

www.nika.dk 
www.carepoint.dk 

set ud fra et totaløkonomisk 
synspunkt med basis i anskaf-
felsespris og løbende vedlige-
holdelsesomkostninger. Natur-
ligvis hviler tyskerne ikke på 
laurbærene, så der kommer 
også i 2008 flere nye model-
ler på det danske marked. 

Med lokalerne på Grønnemo-
sevej 20, fordobler vi arealet 
vi råder over. I de nuværende 
lokaler bibeholdes showroom 
og værksted, mens salgsafde-
lingen for erhvervssalg holder 
flyttedag. Vores klargørings-
afdeling for nye biler flyttes 
og frigør mere plads på værk-
stedet.  Det giver nogle ekstra 
standpladser og dermed øget 
kapacitet. Klargøringstemaet 
bliver i denne forbindelse ud-
videt med 1 ny medarbejder. 
Vores erhvervskunder vil på 
den nye adresse få adgang 
til både se og prøve samtlige 
VW’s omfattende varebilspro-
gram inklusiv de store kasse-
vogne.

Kunden bestemmer

Ingen kunde er ens og specielt 
ikke erhvervskunder, så vi til-
byder ingen færdige pakkeløs-
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ninger. I vores nyindrettede 
mødelokaler kan vi i ro og 
mag rådgive kunden så ved-
kommende får netop den løs-
ning som passer ham bedst, 
stor som lille. Vi kan tilbyde 
alle former for moderne finan-
siering eller leasing suppleret 
med en af branchens bedste 
serviceaftaler.  Netop af den 
grund har vi åben på hverdage 
fra 6.30 til 22.00 så den travle 
erhvervskunde altid kan af-
levere sin bil når det passer.   
En stor del af vore erhvervs-
kunder leaser deres biler. Ved 
at lease sin bil er kunden altid 
sikker på at have en toptunet 
og efterset bil, noget specielt 
mange håndværkere er glade 
for, i en hverdag hvor de er 
afhængige af en pålidelig bil.    
 
Endelig har vi en lille niche 
henvendt til små erhvervsdri-
vende og institutioner, hvor vi 
ombygger små personbils mo-
deller til varevogne.
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Bent Jørgensen A/S
Entreprenør og aut. Kloakmester

er ved at plante træer i et bed 
ved parkeringspladsen.

God medarbejderstab

Firmaet har 32 ansatte og har 
hovedkontor i Årslev.
»Vi har en rigtig god medar-
bejderstab, der kan klare de 
maskiner der skal til de for-
skellige typer arbejde vi har,« 
fortæller John Andersen.
Maskinerne tæller mange fra 
betonhammer over gravma-
skiner til bobcat.
Medarbejderne har dertil for-
skellige kompetencer og det 
kommer kunderne til gode. 
Hvis man f.eks. bestiller fir-
maet til nedbrydning af noget, 
så kan man være sikker på, at 

Store projekter  
kræver store maskiner 
og det har de ved Bent 
Jørgensen A/S

I øjeblikket er de bl.a. ved at 
lave torv, parkeringspladser 
og gangstier i Birkeparken i 
Odense.
»Det er sjov at have sådan 
nogle store projekter,« siger 
direktør John Andersen. »Det 
giver alle medarbejderne nog-
le gode udfordringer.«
Ved siden af ham kører grav-
maskiner med jord og en 
bobcat kommer med flere 
planter, alt i mens to mand 

den medarbejder der styre be-
tonhammeren har fuldstæn-
dig styr på den maskine.
Ud over maskinfører har de 
også faglært personale som 
stuktører, rørlægger, kloak-
mester, samt bygningskon-
struktører.
»Alle vores folk er specialise-
rede indenfor et område, så 
derfor kan vi altid garantere 
kvalitet i det arbejde, der bli-
ver lavet for vores kunder.«

Fibernet

Bent Jørgensen A/S har for 
tiden også 11 mand, som fast 
arbejder for Sydfyns Elforsy-
ning. De er i fuld gang med 
at grave fibernet ned på store 
dele af Sydfyn.
»De er specialiseret i arbejdet 
med fibernet. Derfor er de me-
get kvalificerede til de opga-
ver vi har for Sydfyns Elforsy-
ning, med at få fibernet ud til 
deres kunder,« fortæller John 
Andersen.

Mange typer opgaver

Bent Jørgensen A/S klare alle 
typer entreprenørarbejde både 

for private, offentlige og virk-
somheder.
»Vi har alt fra total-, fag- el-
ler hovedentreprise på de op-
gaver vi får,« fortæller John 
Andersen
På projektet i Birkeparken 
har de selv stået for nedbryd-
ning og klargøring til torvet, 
og har så hyret et brolægger-
firma til belægningen. Klo-
akarbejde og beplantning af 
større eller mindre arealer 
står de også selv for.
»Vores kunder er meget for-
skellige, men vi gør altid me-
get ud af at levere den vare vi 
har aftalt med kunden, og så 
vidt muligt til den aftalte tid,« 
siger John Andersen.

I boks:

· Udlejning af gravemaskiner
· Speciel hydraulisk beton-  
 hammer
· Nedbrydning, knusning og  
 sorteringsanlæg
· Brøndfundering Ø 40 mm 
 til Ø 1600 mm
· Støbning af fundamenter og  
 terrændæk
· Minipæle

Erhvervsvangen 5
5792 Årslev

Tlf. 82 40 29 50
40 36 17 37

jabj@sydfynsmail.dk



 

JT El-service 

I februar måned 2007 overtog vi JT EL-Service i Svendborg.  
Dette var en væsentlig udvidelse af vores kompetencer, da 
vores tidligere Stenstrup afdeling, hidtil mest har været kendt 
af industrien og maskinfabrikanter. Vi har nu samlet vores 
kompetencer på Englandsvej 1 i Svendborg. 

For alle gamle JT El-Service’s kunder vil den største ændring, 
nok være at der er kommet nyt navn på vore 15 biler, som ser-
vicerer det meste af Sydfyn. Hele staben af medarbejder er 
forsat tilknyttet, og kan udføre samme høje niveau på instal-
lationer og service, hvor Jan Foged er leder af Service og instal-
lationsafdelingen.

Totalløsninger

Svendborg afdelingen består af en Service og installationsafde-
ling, som arbejder med alt inden for boliger, erhvervs og kontor-
bygninger, samt industriservice.

En Tavleproduktion, som designer og projekterer procestavler 
til maskinanlæg, ventilationsanlæg, kornbehandling, gartne-
rier og oliebehandling m.m.

En Software- og projektafdeling som designer og programmer 
maskinanlæg og robotanlæg til håndteringsopgaver, til gartne-
rier og produktionsanlæg m.m.

Sidste nye skud på stammen er ATEX-tavleproduktion, hvor vi 
bliver en af de første i Danmark som er certificeret til at produ-

cere procestavler, som er godkendt til brug i eksplosive miljøer, 
hvor der er brandbart støv eller eksplosive gasser til stede i at-
mosfæren.

Med disse 4 stærke kort på hånden, har vi mulighed for at til-
byde kunder en totalløsning, om det er inden for boliger, indu-
strien eller maskinfabrikanter.

Kvalitet har en meget høj prioritet hos El-Companiet. Vi har 
igennem mange år været ISO 9001 certificeret, og er nu også 
EN13980 certificeret. Endvidere er vi også SKS-AIA certificeret.

Fusion forstærker  
El-Compagniet på Sydfyn 

Hovedkontor · El-Compagniet A/S · Hestehaven 100 · 5260 Odense S · Tlf. 6615 1616 

Svendborg afdeling · El-Compagniet A/S · Englandsvej 1 · 5700 Svendborg · Tlf. 6226 1338 
el-c@el-compagniet.dk · www. el-compagniet.dk

El-Compagniet A/S er en af de større el-installationsvirksomheder på Fyn  
med hovedkontor i Odense. Igennem mere end 40 år har vi udført professionelle opgaver  

inden for vores felt. Vi er datterselskab af Kemp & Lauritzen koncernen og råder over ca. 75 top 
motiverede medarbejdere på Fyn, deraf er de 32 tilknyttet afdelingen i Svendborg  

fortæller afdelingschef Torben M. Kristensen 

Jan Foged og Torben M. Kristensen
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en flad ledelsesstruktur. De 
talende jakkesæts tid er forbi, 
og det er vi mange, der er rig-
tigt glade for. Det skal være 
sjovt at gå på arbejde og en 
oplevelse at gå i banken. Det 
er tilladt at gå herfra med et 
smil på læben.« 

Hattrick til  
Nordea Bank Svendborg

For tredje år i træk 
kan Nordea Bank 
Svendborg glæde sig 
over en nettofremgang 
i antallet af kunder 
– både i privat- og 
erhvervssegmentet 

»Vi er meget glade for den 
nettofremgang i antallet af 
kunder, vi nu for tredje år i 
træk har kunnet registrere«, 
smiler en stolt filialdirektør 
Ulrik Feveile Nielsen. »Som 
bekendt findes der ingen en-
kel opskrift på succes. I Nor-
dea Bank Svendborgs tilfælde 

Nordea Bank · Svendborg Afdeling
Centrumpladsen 8  · 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 52 21 · www.nordea.dk

Åbningstider: Mandag-onsdag 10.00 – 16.00
Torsdag 10.00-18.00 · Fredag 10.00-16.00

er der sandsynligvis tale om 
en heldig kombination af ind-
byrdes selvforstærkende in-
gredienser – heriblandt hårdt 
arbejde, høj synlighed, en 
bred vifte af sponsorater og 
vigtigst af alt: positiv omtale 
kunderne imellem.« 

Stabilitet og tryghed

»Nordea Bank er et kendt 
pengeinstitut i Svendborg, 
og folk er glade for den råd-
givning, de får hos os. Vores 
medarbejderstab er meget 
stabil, og det giver en høj grad 
af kontinuitet i serviceringen 
af kunderne. Selvfølgelig er 
bankelever kom met og gået, og 
ældre medarbejdere er gået på 
pension, men på fire år er der 
faktisk kun en enkelt medar-
bejder, der har kvittet sit job 
hos os til fordel for et andet 
pengeinstitut. Vores kunder 
sætter stor pris på stabilitet 
og tryghed i rådgivningen.«

Ingen grænser for  
uddannelse

»Med bolig, pension og er-
hverv i spil har Nordea bank 
Svendborg mange tangenter 
at spille på. Vores medarbej-
dere er hver især eksperter 
på de enkelte områder. Flere 
af dem har en højt speciali-
seret assurandør- eller for-
sikringsakademiuddannelse. 
Vi prioriteter i det hele taget 

uddannelse højt. Hos os er der 
ingen grænser for videreud-
dannelse.«     

En oplevelse at gå  
i banken

»Også det sociale aspekt har 
en høj stjerne i vores univers. 
Det er vigtigt, at vi har det 
godt med hinanden og med 
kunderne, og Nordea Bank 
Svendborg er præget af en 
smittende god stemning. 
Som symbol på bankens øje-
blikkelige velbefindende har 
alle medarbejdere to legetøjs-
fisk – Nemo og Piraten. Hver 
enkelt medarbejder placerer 
en fisk i en bowle, når han/
hun møder på arbejde. I lø-
bet af dagen kan fiskene ud-
skiftes. Nemo er den glade 
overskudsfisk, der hjælper de 
sure, vrede eller triste Pira-
ter, og blandingen af Nemo- og 
Piratfisk giver et spøgefuldt 
øjebliksbillede af medarbej-
derstabens velbefindende.« 

»Vi sætter stor pris på ban-
kens åbenplan indretning. 
Den sikrer en høj grad af syn-
lighed og fremmer hjælpsom-
heden medarbejderne imel-
lem. Godt nok sker det ikke så 
tit, men hvis jeg for eksempel 
opdager, at der mangler en 
person ved kassen, er jeg ikke 
bleg for at komme til hjælp. 
Nordea Bank Svendborg har 

ERHVERV FYN FEBRUAR 2008 · 31



Siger aldrig nej til  
en opgave... 
Ollerup Maskinstation 
blev stiftet tilbage 
i 1955 af Johannes 
Clausen som i starten 
kørte ud fra fødegår-
den i Ollerup, rundt på 
en enkelt Jeep til de 
lokale landmænd og 
sprøjtede marker  

Siden gik det stærkt og fø-
degåden blev snart for lille 
til de mange aktiviteter, og i 
1980 flyttede maskinstatio-
nen til det nedlagte teglværk 
i Stenstrup, hvor firmaet og 
deres 70 ansatte i dag har 
domicil. Firmaet er stadig et 
familieforetagende og videre-
føres af Johannes Clausens 
børn, de tre søskende Jens 
Christian, Annette og Jan.   
I starten af 70’erne hvor 
Danmark oplevede et sandt 
byggeboom, overtog entrepre-
nørarbejde mere og mere af 

opgaverne, og siden 2005 har 
vi udelukkende beskæftiget os 
med entreprenørarbejde, siger 
Jan Clausen.

De typiske opgaver er in-
denfor anlægsarbejde og 
vogn  mandskørsel.  Vi er au-
to riseret kloakmestre og 
med lem af landsforeningen 
af danske maskinstationer. 
Et forholdsvis nyt område 
er afdelingen for forsynings-
ledninger, hvor vi bl.a. ud-
fører arbejde for Naturgas 
Fyn og Sydfyns Intranet. 
Ud over forespørgsler og kon-
krete opgaver er licitationer 
blandt hovedopgaverne, både 
som hoved entreprenør og som 
underentreprenør for flere af 
de helt store entreprenører.  
Vi har netop afsluttet en op-
gave for et Andelsboligselskab 
og er i fuld gang med opførsel 
af en stor hal for en  vindmøl-
lefabrik.

Nogle af de store opgaver for 
vores vognmandsafdeling er 

Ollerup Maskinstation A/S · Assensvej 100 · 5771 Stenstrup · Tlf. 62 26 20 00 · mail@ollerup.com · www.ollerup.com

vejservice som omfatter vin-
tertjeneste og jordkørsel for 
vejanlæg. En af opgaverne er 
den nye Svendborg Motorvej, 
hvor vi skal lave kloak/afvan-
ding på de sidste 4 km.   

Miljø

Vi har alle sammen en pligt til 
at passe på vore fælles vandre-
server i undergrunden. Vi er 
specialister i rent spildevand, 
specielt i landdistrikter, og vi 
giver gerne råd og vejledning 
til spildevandsløsninger.

Vi arbejder med:

· Mekanisk rensning
· Bundfældningsanlæg
· Nedsivningsanlæg
· Sandfældningsanlæg
· Biologisk minirensnings -
 anlæg

At vi spænder bredt afspejles i 
nogle af de mange specialopga-
ver vi har haft gennem tiderne.  
Vi har netop færdiggjort an-
lægsarbejdet til det nye Tiger 
anlæg i Odense Zoo og udført 
flere landskabsarbejder og åfor-
lægninger,  f. eks vådområder 
som Sortemosen og området 
omkring Lindevad mølle.  

Andre opgaver:

· Vejservice
· Vintertjeneste
· Kloak og dræn
· Jordarbejde
· Klipning af hegn 
· Flytning af gylle

Eget værksted

Vi har eget værksted som ser-
vicerer vores vognpark som 
pt. består af 25 varebiler, 12 
lastbiler og 22 gravemaskiner 
i alle størrelser.  Desuden har 
vi haft en lille produktion af 
landbrugsmaskiner.

Vi tilstræber at klare alt fra 
små til store opgaver…
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Stærk VVS-fusion

Firmaet VVS Comfort 
Sydfyn er resultatet 
af en fusion mellem 
Svendborg-virksom-
heden Tåsinge VVS 
ved Per Hybel og 
Rudkøbing-firmaet 
Sofus Larsen ApS ved 
Steffen Larsen. Firma-
fusionen trådte i kraft 
ved årsskiftet  

»Gennem de sidste par år har 
Steffen og jeg ved adskillige 
lejligheder talt om det fornuf-
tige i at fusionere vores re-
spektive firmaer. I forbindelse 
med min overtagelse af Tro-
ense VVS i oktober 2007 og 
Steffens overtagelse af Arne 
Hjorslev VVS i Vester Sker-
ninge gjorde vi alvor af det«, 
fortæller Per Hybel. »Det nye 
firma hedder VVS Comfort 
Sydfyn.«

En spændende  
arbejdsplads

»Der er rigtigt mange gode 
grunde til, at vi har valgt at 
slå vores firmaer sammen«, 
beretter Steffen Larsen. »Et 
af de vigtigste motiver bag 

Tåsinge VVS ApS ved Per Hybel 
Bregningevej 1b · Vindeby · 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 55 26 · Mobil 28 19 49 19
taasinge-vvs@mail.dk · www.taasingevvs.dk 
Aut. Gas & Vandmester
Sofus Larsen ApS ved Steffen Larsen
Spodsbjergvej 137 · 5900 Rudkøbing
Tlf. 62 51 12 44 . Mobil 22 10 51 51
www.sofuslarsen.dk · sofuslarsen@yahoo.dk

fusionen er, at vi med flere 
kompetencer under samme 
tag får drastisk forbedrede 
muligheder for gensidig spar-
ring omkring nye tanker og 
ideer i hverdagen. Fusionen 
giver også et facilitets- og 
mandskabsmæssigt råderum, 
der gør at vi bedre kan imø-
degå fremtidens krav og ud-
fordringer – bl.a. med hensyn 
til kompetenceudvikling og 
efteruddannelse. Det er vo-
res mål gennem en bevidst 
indsats både at investere i en 
udvikling af medarbejdersta-
bens og butikkens samlede 
knowhow. VVS Comfort Syd-
fyn skal være en spændende 
arbejdsplads.« 

Høj faglig specialisering

»Med det nye VVS Comfort 
Sydfyn kan vi løfte rigtigt 
store opgaver. Firmaets dyg-
tige og stabile medarbejder-
stab på 30 ansatte rummer 
en høj grad af specialisering. 
Vores dygtige fagfolk kan det 
hele indenfor branchen – fra 
VVS og blikkenslagerarbejde 
til håndtering af stål – bl.a. 
til etablering af terrasser. 
Fremtiden byder på en øget 
satsning på energirigtige var-
meløsninger – eksempelvis 
jord- og solvarme samt fast-
brændsel – og på dette områ-

de står VVS Comfort Sydfyn 
stærkt.« 

Fortsat lokal forankring

VVS Comfort Sydfyns tre afde-
linger har til huse på Tåsinge 
og Langeland, hvor de oprin-
delige firmaer lå samt i Ulbøl-
le, hvor firmaet har etableret 
en ny afdeling. De oprindelige 
firmaers lokale tilhørsforhold 
videreføres uænd ret i VVS 
Comfort Sydfyn, og de kendte 
håndværkere bliver boende i 
lokalområderne. Kontorfacili-
teterne samles i Rudkøbing, 
og der vil fremover være 3 an-
satte i administrationen. Nyt 
logo på firmaets bygninger, 
biler og brevpapir samt med-
arbejdernes arbejdstøj imple-
menteres løbende. Rent fysisk 
ventes hele fusionen at være 
realiseret midt i 2008.      

Landsdækkende  
aktiviteter

I løbet af 2009 åbner VVS 
Comfort Sydfyn en helt ny ud-
stillingsbygning i Svendborg. 
Parallelt hermed videreføres 
Sofus Larsens udstilling i 
Rudkøbing, hvor der fremover 
fokuseres på forskellige var-
meløsninger. VVS Comfort 
Sydfyns aktiviteter er lands-
dækkende.  På Sjælland og i 
Jylland samt i Kerteminde og 
Odense-områderne er firmaet 
involveret i opførelsen af type-
huse. I det sydfynske har VVS 
Comfort Sydfyn på Ollerup 

Plejehjem medvirket ved opfø-
relsen af 12 nye boligenheder, 
og på Ollerup Idrætshøjskole 
gjaldt det etableringen af nye 
køkkenfaciliteter. På Lange-
land har firmaet netop lagt 
sidste hånd på ombygningen 
af landsdelens nye Rådhus. 
VVS Comfort Sydfyn er klar 
til fremtiden. Netop nu er vi 
i gang med Hotel Rudkøbing 
Skudehavn, og på Sydfyn gæl-
der det opførelsen af en ny vin-
duesfabrik i Svendborg.«  
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Døre og vinduer i  
bedste kvalitet

Lysgaard Vinduer 
og Døre tilbyder alt 
indenfor vinduer og 
døre naturligvis dansk 
produceret

Produkterne er udført i fyr, 
kernetræ, mahogni eller kom-
bineret træ/aluminium, alt 
er udført i bedste kvalitet og 
materialevalg med finish og 
detaljer, lidt ud over det sæd-
vanlige.
»Vi tilbyder et produkt hvor 
der især fokuseres på kva-
litet og særlige detaljer. Vi 
har blandt andet et komplet 
sikringsprogram til vores 
vinduer og døre, der næsten 
gør det umuligt for en tyv at 
bryde ind. Sådan en løsning er 
der en stor del af vore kunder, 
der vælger idet denne løsning 
samtidig kan kombineres med 
vedligeholdelsesfrie træ/alu 
vinduer og døre. På den måde 
får kunden to vigtige funktio-
ner til stort set samme pris« 
fortæller Kim Rummelhof, le-

der af afdelingen i Svendborg.
»Vores styrke er vores fleksi-
bilitet og viden inden for om-
rådet, hvilket vores kunder 
nyder godt af. Behovet for at 
få den rigtige information når 
det gælder vinduer og døre er 
stor hos kunderne. Lysgaard 
Vinduer & Døre er udeluk-
kende specialiseret inden for 
vinduer og døre. Vi har ikke 
andet tømrerarbejde, og der-
for har vi de resurser og værk-
tøjer, der skal til for at opnå 
en god og problemfri oplevelse 
når der skal handles nye vin-
duer og døre«, fortæller Kim 
Rummelhoff.

Uforpligtigende besøg og 
opmåling

»Når en kunde ringer eller 
besøger os i vores udstilling, 
tilbyder vi altid at besøge 
kunden for at kunne besigtige 
husets vinduer og døre. På den 
måde sikrer vi os, at kunne 
give den bedste rådgivning og 
information til kunden. Vi ta-
ger en snak om hvad kunden 
har af ønsker og hvad der pas-

Lysgaard Vinduer & Døre 
Kim Rummelhof 

Viebæltet 3 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 20 69 · 31 77 92 15

kr@lysgaard-vinduer.dk
www.lysgaard-vinduer.dk

ser bedst til husets stilart. Jeg 
måler alle vinduer og døre op, 
og så til sidst bliver behov og 
detaljer gennemgået.« 

Nye udstillingslokaler

Der er et stort udvalg af vin-
duer og døre i de nye udstil-
lingslokaler på Viebæltet 3 i 
Svendborg.
»Mange kunder kan godt lide 
at se, røre, åbne og lukke vin-
duer og døre før de beslutter 
sig for hvad de vil have. Derfor 
har vi altid mange forskellige 
typer døre og vinduer i udstil-
lingen,« fortæller Kim Rum-
melhof.



Svane Køkkenet ved Ide og indretning · Odensevej 84 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 15 10 · hh@svane.com · www.svane.com

»Folk er generelt lidt mere 
eksperimenterende når det 
gælder valg af badeværelse 
frem for køkkener. Derfor in-
troducerer vi også nye ideer og 
løsninger til vores kunder, så 
de på den måde får kendskab 
til de nye produkter, vi har på 
markedet.«

Skuffer kan åbnes med 
et tryk

Et af de nye produkter hos 
Svanekøkkener er de såkaldte 
el-skuffer med soft-luk. Det er 

»Det handler jo om, at få køk-
ken og bad til at passe ind i 
det miljø, der er i huset. Det er 
derfor lettest for os at rådgive 
kunderne om det, når vi har 
set huset, og i øvrigt kender 
kundernes ønsker og behov,« 
siger Henrik Holm.
Træ og granit er materialer, 
der er populære i de fleste 
køkkener. Men der kommer 
også nye materialer som glas 
og corian som bordplader. Det 
er noget som både privat kun-
der og virksomheder vælger.

skuffer, der åbnes med et en-
kelt tryk. Servo-Drive hedder 
det avancerede system. Det er 
en lille servodriver med en 24 
V motor, der installeres i et 
skuffeskab og bliver aktiveret 
af selv en let bevægelse.
Det patenterede Servo-Drive 
system kan installeres i de 
fleste køkkenserier og med en 
afbryder kan systemet slås 
fra igen.
Skufferne er i forvejen udsty-
ret med Soft-luk, der ved et let 
puf lukkes med et klik.

Farver og former til køkken-
møblerne kan kombineres 
som man har lyst til og synes 
om. Hos Svane Køkkenet tæn-
ker man nemlig i muligheder 
frem for begrænsninger.
»Vi skræddersyer både køkke-
ner, badeværelser og skabsind-
retning til hver enkelt kunde. 
Det er nemlig vores erfaring, 
at ikke to kunder er ens. Alle 
har vi forskellige behov og øn-
sker, og vi gør altid det bedste 
vi kan for at indfri dem,« slut-
ter Henrik Holm. 

Køkken og bad med stil

Hos Svane Køkkenet 
udfordrer de  
kundernes  
køkkendrømme

Skal dit nye køkken være med 
røde låger, tv skærm i emhæt-
ten og matslebet granit som 
bordplade? 
Der er noget for enhver smag 
hos Svane Køkkenet i Svend-
borg. Det er kun fantasien, 
der sætter grænser for, hvor-
dan dit kommende køkken 
kan komme til at se ud.
»Vi arbejder med mange for-
skellige muligheder og giver 
altid vores kunder flere for-
skellige forslag, så de har no-
get at vælge i mellem,« fortæl-
ler Henrik Holm, indehaver af 
afdelingen i Svendborg.

Kendskab til  
kundernes behov

De fem medarbejdere i butik-
ken gør meget ud af at lære 
deres kunder at kende. De ta-
ger derfor også gerne hjem til 
dem, for at se det rum og det 
hus, som det nye køkken eller 
bad skal installeres i.
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Hotel Christiansminde  
udvider

Mellem jul og nytår 
2007-08 holdt Hotel 
Christiansminde  
lukket og igangsatte 
her en gennemgribende 
renovering – blandt 
andet af restaurant/
buffet og reception

»Udover hotellets allermest 
iøjefaldende faciliteter er en 
af vores vigtigste funktioner 
– nemlig opvasken – blevet 
udstyret med nyt og med-
arbejdervenligt maskineri«, 
fortæller hoteldirektør Lene 
Frahm og fortsætter: »Udad-
til syner ombygningen måske 
ikke af så meget, men den vil 
få stor betydning for såvel gæ-
ster som personale.« 

Mødeaktivitet med  
tæerne i vandet

»Renoveringen af Hotel Chri-
stiansmindes faciliteter bety-
der væsentligt bedre forhold. 
Eksempelvis vil vi kunne 
huse flere konferencer på en 
gang, når det samlede reno-
veringsprojekt står færdigt 
omkring den 1. april 2008. 
Den 28 år gamle swimming-

Hotel Christiansminde
Christiansmindevej 16 · 5700 Svendborg 
Tlf. 62 21 90 00
booking@christiansminde.dk · www.christiansminde.dk

pool har måttet vige pladsen 
for etableringen af et helt nyt 
lokale. Det nye lokale kan slås 
sammen med et eksisterende 
lokale, der også er under reno-
vering, hvorved der opstår en 
helt ny sal med kapacitet til 
200 mennesker. Præcis som i 
hotellets restaurant har man 
fra den nye sal en helt fanta-
stisk udsigt over Svendborg-
sund. Vores gæster kan prak-
tisk taget sidde med tæerne i 
vandet og holde møde samti-
digt«, smiler Lene Frahm.

Vinkælderen

»En anden ny facilitet er Vin-
kælderen, der har til huse i et 
lille, intimt og rustikt lokale. 
I restaurationssammenhæng 
kan Vinkælderen rumme op 
til ti gæster og er således ideel 
til mindre arrangementer. Øn-
sker man at henlægge sin sam-
menkomst til vores hyggelige 
Vinkælder, skal man huske at 
reservere plads på forhånd.«

De Fire Verdenshjørner

»Hotel Christiansmindes popu-
lære fredagsbuffet »De Fire 
Verdenshjørner« lanceredes 
i 2007 og har i år fundet sin 
endelige form. Hos os kan folk 
lade op til weekenden på en 

behagelig og afslappet måde. 
Hvorfor dog suse rundt fredag 
eftermiddag og købe ind, når 
man kan læne sig tilbage og 
nyde livet på Christiansminde? 
Gennem hele forårssæsonen 
byder vi hver fredag – fra den 8. 
februar til og med den 20. juni 
– vores gæster velkommen om-
bord på et kulinarisk krydstogt 
med lækre gastronomiske ind-
slag fra Asien, Afrika, Caribien 
og Middelhavsområdet. Skulle 
man være i humør til det om 
søndagen, kan man prøve ho-
tellets champagnebrunch, der 
er en helt overvældende succes. 
Champagnebrunchen tiltræk-
ker både hotelgæster samt del-
tagere fra hele det øvrige Fyn.« 

Fra vandreture til  
havkajak  

»En af vores primære forcer er 
beliggenhed, beliggenhed og 
beliggenhed. Uanset om der 

er høj himmel eller skyer, har 
man i skoven og på stranden 
hele året rundt adgang til en 
lang række unikke naturop-
levelser. Et vigtigt program-
punkt for os er skræddersyede 
kursus- og konferencerelate-
rede arrangementer målret-
tet den enkelte kunde. Hotel-
lets IT og AV-udstyr er tip top 
moderne og sammensættes 
efter aftale fra arrangement 
til arrangement. Omkring 
teambuilding samarbejder vi 
med Tåsinge-firmaet Wildlife, 
der er specialister i rappelling 
og andre terrænbaserede ak-
tiviteter. På søsiden tilbyder 
vi i samarbejde med Nicus 
Nature en række spændende 
oplevelser i havkajak – fra 
begynderniveau til professio-
nelle. Kontakt os venligst for 
mere detaljerede informatio-
ner.« 
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Som privatperson er 
det begrænset, hvad 
man kan gøre for at 
forbedre miljøet, men 
en virksomhed med 
115 medarbejdere må 
kunne gøre en for-
skel. Det er filosofien 
bag et nyt energi- og 
miljø initiativ fra Jens 
Schultz A/S

indsats på energiområdet. En 
kortsigtet investering i et la-
vere energiforbrug kan altså 
på sigt vise sig at være det der 
gør, at huset holder sin mar-
kedsværdi.«

Temadage og Åbent Hus

»Lørdag den 8. marts afholder 
vi temadag i Byggeudstillingen 
på Odensevej om energibespa-
relser i hjemmet. Her vil en 
bred vifte af fagfolk sætte fo-
kus på en række energirigtige 
løsninger og produkter.
Endvidere kan man opleve 
de sidste nye trends indenfor 
byggeri i vores altid ajourførte 
Byggeudstilling, som vel nok er 
Sydfyns største inspirations-
kilde, når der skal bygges om, 
til, eller måske helt nyt.
Fredag d. 14. og lørdag den 15. 
marts sætter vi yderligere fokus 
på energibesparende produkter 
– denne gang i JS Byggecenter 
på havnen i Svendborg, hvor 
der bl.a. fokuseres specielt på 
energisparepærer. Alle arran-
gementer byder på suveræne 
muligheder for at få del i den 
nyeste viden om besparende og 
miljørigtige energiprodukter. 
Alle er velkomne.«      

Alle taler om det  
– vi gør noget ved det…

»Alle taler om miljøet, om 
temperaturforandringer og 
ikke mindst isen der smelter 
på polerne – alt sammen noget 
der skaber bekymring for vo-

Jens Schultz A/S · Odensevej 116  · 5700 Svendborg 
Tlf. 62 21 24 28 · info@js.by · www.js.by

res fremtid på jorden. Da min 
datter for nyligt spurgte, om 
vi som familie kunne gøre no-
get ekstraordinært for at ned-
bringe vores energiforbrug og 
dermed være med til gradvist 
at sænke CO2-udledningen, 
satte det nogle tanker i gang«, 
fortæller direktør Stig Bøgh. 

Vi vil påvirke udviklingen 
positivt

»Jens Schultz A/S har 115 
medarbejdere fordelt på 4 af-
delinger i Svendborg, Rudkø-
bing og Ulbølle. Vi vil meget 
gerne påvirke udviklingen 
positivt og vise hvordan man 
med relativt enkle midler og 
vaneændringer på én gang 
kan spare penge på unødigt 
energiforbrug og yde vores bi-
drag til nedbringelse af CO2-
udledning. Måske vælger flere 

virksomheder og enkeltperso-
ner at lade sig inspirere til at 
gøre lige så.« 

Energirigtige indkøb, 
reparationer og  
udskiftninger

»Hos Jens Schultz A/S har vi 
udarbejdet en ergihandlings-
planen »JS Energibevist«. Vi 
begynder med at ”feje for egen 
dør« ved i samarbejde med 
Sydfyns Elforsyning at un-
dersøge og kortlægge, hvor vi 
med fordel kan gøre en indsats 
for at spare energi. Samtidig 
bliver alle vore medarbejdere 
opdateret med den nyeste vi-
den om besparelser og energi-
rigtige tiltag i hjemmet. Målet 
er gradvist at øge opmærk-
somheden på energiforbruget 
og ændre vores vaner i ener-
girigtig retning, når det gæl-
der indkøb, reparationer og 
udskiftninger – både indenfor 
el, vand og varmeanlæg. De 
penge, vi sparer på 2008-bud-
gettet, deles ligeligt mellem 
personale og firma. Firmaets 
andel går til yderligere ener-
gibesparelser og personalets 
til sociale aktiviteter.«

Energirigtighed og  
prismæssig  
fremtidssikring 

»Allerede i dag er der skrappe 
krav til energimæssige for-
anstaltninger i boligen. Det 
er ikke kun på lang sigt, det 
betaler sig at investere ener-
girigtigt. Boligpriserne stiger 
kontinuerligt, og når et ældre 
hus ude i fremtiden sættes til 
salg, kan det blive et problem 
at få det afsat til en fornuftig 
pris, medmindre man i tide 
har iværksat en tilstrækkelig 

Fra venstre Direktør Stig Bøgh og pladsformand Michael Larsen
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Vi leverer total service 
Det er gået stærkt si-
den Morten Caspersen 
startede VVS-BILEN 
som enmandsfirma i 
1991

I dag kører 23 servicevogne 
Sydfyn tyndt for at betjene 
vores kunder indenfor fire 
kerneområder: VVS, gas/olie-
service, blikkenslager og klo-
akservice. Vi er 32 faglærte 
specialister som kan løfte næ-
sten enhver opgave.
For at sikre den bedste og 
hurtigste kundebetjening har 
vi opdelt vore medarbejdere i 
4 selvstyrende grupper, VVS, 
gas/olieservice, blikkenslager 
og kloakservice, alle med fuld 
autorisation, der selv tilrette-
lægger deres arbejde.

Primært en  
serviceforretning

VVS-BILEN startede som en 
serviceforretning, og service 
overfor private kunder er sta-
dig en stor og vigtig del af for-
retningen. I de senere år har 
vi også fået mange opgaver 
fra specielt institutioner og 
boligselskaber, der tidligere 
selv havde ansat en varmeme-
ster eller pedel til at udbedre 
fejl og mangler. Disse arbejder 
udføres nu af VVS-BILENs 
montører.
Vi arbejder også med større 
nybygningsopgaver og renove-
ringer.
Vi har vagtordning for gas- 
og oliefyr, så vi klarer akutte 

problemer for vores kunder 
døgnet rundt.

Vedvarende energi

De stigende energipriser giver 
os flere og flere opgaver in-
denfor installation og service 
af biobrændsel, solvarme og 
jordvarmeanlæg. Vi udskifter 
også mange gasfyr til nye og 
mere energirigtige typer. Vi 
sender derfor ofte vores mon-
tører på kursus for at de altid 
informerer om nyeste tiltag 
indenfor faget.

Høje krav

VVS-arbejde er i høj grad en 
tillidssag og vi har gennem 
tiden oparbejdet en god fast 
kundekreds. Tre fuldtidsan-
satte på kontoret sørger for at 
holde styr på tilbud, kontrak-
ter, serviceaftaler og faktu-
rering  for de mere end 3500 
kontraktkunder.

Kloakservice

VVS-BILEN har også en fuld 
udstyret kloakafdeling. Vi kan 
med vores TV-inspektion loka-
lisere fejlene. Med slamsugeren 
kan vi rense tilstoppede klo-
akledninger og faldstammer 
og hvis det er nødvendigt kan 
vi med vores gravemaskiner 
hurtigt grave op og udskifte de 
defekte rør. Vi har investeret i 
mange specialmaskiner  som 
passer nøjagtigt til renovering 
af især huskloakker  så gener-
ne for kunderne bliver mindst 
mulige.
Vores kloakservice har også 
døgnvagt.
 

VVS-BILEN A/S 
Gl. Skårupvej 80 
5700 Svendborg 
Tlf. 62 20 22 22
www.vvsbilen.dk

Tv- inspektion  af kloak   

Orden i tingene 

Montering af zinkplader på 
udestue 

Montering af  
facadebeklædning
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des at vi i dag er godt rustet til 
nye opgaver, der kan bidrage 
til udviklingen i området og 
fastholde gode arbejdspladser 
i Svendborg samt på Sydfyn 
og Øerne.     

Referencer:

SBS NOTOX, Svendborg

Ny fabrik på 3400m2 samt 
400m2 velfærdsfaciliteter.
Udført i partering og hoveden-
treprise på 36 mill. kr.

Ledøje Smørum  
Idrætscenter på Sjælland

Ny multihal som rummer for-
eningshus og musikskole på 
1700m2. Udført i partering og 
totalentreprise på 28 mill kr.

Svendborg Erhvervsskole

HTX gymnasium og levneds-
middelafdeling på henholds-
vis 2150m2 og 1200m2. Udført 
i totalentreprise på 45 mill. 
kr.

Svendborg Kommune

Ny dagsinstitution »Skovlin-
den« med vuggestue børneha-
ve og udeværksted på 900m2 
Udført i totalentreprise på 11 
mill. kr.

OVE bygger på din ide’... 

»Vores Vision er at 
blive branchens  
bedste byggepartner«

Tømrer, Murer og Entrepre nør-
firma O.V. ENGSTRØM A/S 
har fulgt de positive kon-
junkturer i bygge- og anlægs-
branchen igennem de senere 
år med stor aktivitet i store 
dele af landet. Vi har udført 
mange byggesager primært 
i Svendborg området, men 
også på det øvrige Fyn samt 
enkelte sager i Jylland og på 
Sjælland, fortæller direktør 
Villads Engstrøm som i dag 
indtager direktørstolen. Min 
far overdrog mig posten i 
2006, men tager stadig del i 
firmaets aktiviteter som aktiv 
bestyrelsesformand.

Branchens bedste  
byggepartner...

Vores vision er at blive bran-
chens bedste byggepartner. 
Den er udarbejdet i samar-
bejde mellem kernemedarbej-
dere, ledelse og bestyrelse og 
er i princippet udgangspunkt 
for alle beslutninger vi fore-
tager i hverdagen. Vores med-
arbejderes engagement og po-
sitive opbakning er nøglen til 
en forsat positiv udvikling af 

firmaet og visionen som vi har 
nedfældet i tre punkter. 

Vi yder byggeservice og om-
sætter ideer og ønsker til 
kvalitetsbyggeri for vore kun-
der på en sådan måde, at de 
kommer igen og omtaler os 
positivt.

Vi fastholder branchens bed-
ste arbejdsplads med fokus 
på medarbejderne, sikkerhed, 
miljø og uddannelse.

Vi er en ansvarlig samarbejds-
partner i samfundet og udvik-
ler løbende vores arbejdsplads 
og ydelser til fremtiden ved 
at prioritere lærepladser, me-
sterlære, praktik og kompe-
tenceudvikling.

Alle firmaets mål er ikke nået 
endnu, men medarbejdernes 
mange håndværksmæssige 
kom petencer og knowhow er 
nøglen til opnåelse af disse 
mål. Med deres positive og 
progressive indstilling til ny 
teknologi, nye systemer og 
nye markeder er firmaets mål 
indenfor rækkevidde. 

Vore anstrengelser de senere 
år, har styrket firmaets ind-
tjeningsevne og soliditet, såle-

O.V. ENGSTRØM A/S · Grønnemosevej 24 · 5700 Svendborg · Tlf. 63 21 13 56 · info@ove-as.dk · www.ove-as.dk 

Notox

Ledøje Smørum Idrætscenter

Svendborg Erhvervsskole

Skovlinden



XL Byg/Haarby Træ-
last er en 40-årig  
lokalt funderet  
virksomhed. Den 15. 
januar 2008 klippede 
borgmester Finn Brunse 
snoren og indviede 
 firmaets ny domicil.  
XL Byg/Haarby Trælast 
er nu 100% up to date 
og klar til fremtidens 
udfordringer

»Vores gamle lokaler på 
Trunderupvej er sat til salg«, 
fortæller afdelingschef Nils 
Primdahl. Vi fravalgte mulig-
heden for at bygge om, da det 
var umuligt at opnå så opti-
male forhold, som vi har fået 

Klar til fremtidens udfordringe
her i vores nye domicil. Kun-
derne er også glade for den 
store forbedring af facilite-
terne. Vores nye placering lige 
ud til Faaborgvej betyder øget 
synlighed, og netop synlighed 
går igen i hele indretningen. 
Vi udnytter pladsforholdene 
optimalt, og det giver langt 
større overblik end tidligere.« 

En god gedigen kæde 
med sjæl

»Haarby Trælast har været 
en del af XL Byg siden kæ-
dens start den 1. januar 2007. 
XL Byg er en frivillig kæde 
af selvstændige forhandlere, 
der har forenet kræfterne om-
kring en fordelagtig indkøbs-
organisation og ikke mindst et 
reklamemæssigt bagland, der 
giver stor gennemslagskraft i 
medierne. Hvem kender ikke 
Tømrerhandler Preben Bred-

balle i komikeren Søren Ris-
lunds fyldige skikkelse? Det 
er topdollar!

Til forskel fra flere af vores 
konkurrenter er XL ikke en 
kapitalkæde. Det betyder, at 
kædens enkelte led hver især 
har deres egen sjæl og historie 
med ind i XL-konceptet. Ha-
arby Trælast er en ud af seks 
trælaster i Juelsmindegrup-
pen, der i år kan fejre sit 100 
års jubilæum. Brødrene Skou, 
der tegner Juelsmindegrup-
pen, står for god gedigen for-
retningsdrift. Her i XL Byg/
Haarby Trælast betyder det 
blandt andet, at vi sætter vo-
res 18 medarbejdere og deres 
trivsel i højsædet.«

Kunderne betjenes af  
fagfolk

»Set i fugleperspektiv befinder 

XL Byg Haarby Trælast ·
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· Byggecenter & Proffcenter · Stærmosevej 36 · 5683 Haarby · Tlf. 64 73 16 08 · haarby@xl-juelsmindetraelasterne.dk · www.xl-byg.dk
Åbningstider:

Byggecenter · Mandag-fredag 9-17 · Lørdag 9-12
Trælast Proffcenter· Mandag-fredag 7-17 · Lørdag 9-12

XL Byg/Haarby Trælast sig 
på en linje, der går fra byerne 
Assens/Faaborg – heldigvis 
med kun ca. 20 km til hver af 
dem«, smiler Niels Primdahl. 
»Vi konkurrerer på kvalitet, 
og vores veluddannede med-
arbejderstab trækker i den 
forbindelse på en bred vifte 
af kompetencer. Mange af 
dem har en håndværksfaglig 
baggrund og er specialister i 
at formidle deres viden på en 
kundevenlig måde. Hos os be-
tjenes kunderne af fagfolk.«   

Just In Time

»Vores primære styrke lig-
ger ifølge sagens natur på 
træ-området. Vi har det hele  
– træ, plader og isolering – i 
de helt rigtige mængder og 
længder. Vi udvikler løbende 
den logistiske styring af pro-
duktflowet mellem vores le-
verandører og vores kunder. 
Med Just In Time tilbyder 
vi direkte leverancer mel-
lem producent/leverandør og 
kunde.« 

Drive In Trælast

»Et nyt populært tiltag på den 
nye adresse er vores Drive In 

Trælast, hvor de faste kunder 
i stort omfang benytter sig af 
muligheden for hurtig ekspe-
dition. Drive In Trælasten er 
indrettet så overskueligt, at 
man dårligt kan nå ud af bi-
len, før ordren er effektueret. 
Alle porte og gangarealer har 
lastvognsbredde, så ordre-
plukning og lastning af varer 
foregår på én og samme rund-
tur.«

Vækstorienterede  
kundesegmenter

»XL Byg/Haarby Trælasts 
kundegrundlag tegnes af 65% 
professionelle og 35% priva-
te. Denne fordeling rummer 
mulighed for vækst i begge 
segmenter, og det har vi det 
rigtigt godt med. Den profes-
sionelle kundekreds udgøres 
typisk af håndværkere som 
tømrere, murere, malere, en-
treprenører samt byggefirma-
er, offentlige institutioner og 
andre virksomhedstyper.« 

Proffcentret er  
åbent for alle

»Proffcentret, der fylder 100 m2 
i hallen og 150 m2 i butikken, 
er indrettet med specielt fokus 

på værktøj og materiel mål-
rettet det professionelle seg-
ment. Proffcentret er dog også 
åbent for private kunder. Vi 
oplever en stigende tendens i 
retning af, at private vil have 
topkvalitet, og det har de alle 
muligheder for at få hos os. 
Private er meget velkomne i 
Proffcentret...« 

Masser af gode ideer

»Hvad fremtiden angår, håber 
vi i stigende grad at fungere 
som kundemagnet med vores 
spændende tilbud, der både 
henvender sig til private og 
professionelle. Vi fornyer os 
hele tiden, og det gør XL Byg/
Haarby Trælast til et spæn-
dende sted at besøge. Tit ud-
sætter vi vores sagesløse kun-
der for diverse uannoncerede 
overraskelser af positiv art. 
Det kan være alt lige fra spe-
cielt gode slagtilbud til kaffe 
og bagerkringle i byggemar-
kedet. Vi har masser af gode 
ideer og glæder os til at tage 
imod nye såvel som gamle 
kunder i vores nye flotte domi-
cil på Stærmosevej…«  

ERHVERV FYN
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Et alsidigt  
blikkenslagerfirma 
Blikkenslagerne ApS, 
de startede i april 
2006, løser en all round 
vifte af opgaver. Fir-
maet er specialiseret 
i ved ligeholdelsesfri 
tage og facadeinddæk-
ninger. Varemærket er 
godt håndværk og høj 
service

»Vi sætter en ære i hele tiden 
at holde os fagligt up to date«, 
fortæller Jesper Stub. »Firma-
et deltager løbende i opkvalifi-
cerende kurser indenfor faget. 
Også når det gælder grej, er vi 
på forkant med udviklingen. 
Vi har eget værksted, og her 
råder vi bl.a. over en 2 m buk-
kemaskine samt en forprofile-
ringsmaskine til falsede tage. 

Blikkenslagerne ApS · Erhvervsparken 11 · 5884 Gudme
info@blikkenslagerne.com · www.blikkenslagerne.com

Jesper Stub 50 55 90 60 · Kenneth Jørgensen 50 55 90 30

Vi arbejder ikke i standarder, 
men tilpasser selv materia-
lerne i forhold til opgaverne. 
Blikkenslagerne ApS står for 
gennemtænkt håndværk hele 
vejen igennem.«  

Fra godser til  
industribygninger

Blikkenslagerne ApS arbejder 
primært med zink, kobber, alu-
minium og skifer. Netop nu er 
fredede og bevaringsværdige 
ejendomme et arbejdsområde i 
stærk vækst. Blandt kunderne 
er godserne Broløkke og Mul-
lerup. Andre store områder er 
tage og facadeinddækninger 
på nyopførte kontor- og indu-
stribygninger. 

Kundekredsen er fordelt over 
hele landet. »Vi har lige lagt 
sidste hånd på et stort kontor-
byggeri i Kolding og arbejder 
nu på to falsede tage af zink i 

Rungsted«, beretter Kenneth 
Jørgensen. »Udover Jesper og 
mig tæller firmaet en nyansat 
svend Morten Jensen. Blikken-
slagerne ApS løser alle opgaver 
indenfor faget – store som små. 
Vores hovedområde er Sydfyn/
Fyn, men vi løser opgaver i hele 
landet.«

Tlf. 62 24 44 84 · www.centiq.dk · info@centiq.dk

●  Microsoft C5 Konsulent hus

●  TDC Partner

●  Giritech Partner

●  Acer Active Partner

●  Microsoft Partner

●  HP Partner
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En livsstil at være  
selvstændig

Kunsten at lægge en flise 
Richard Madsen stammer fra 
en tid hvor alt arbejde blev 
gjort manuelt. Når man før i 
tiden skulle lægge fliser fore-
gik det med håndkraft på alle 

fire og i ugevis. I dag kommer 
de fleste fliser i hele ruder. 
Dette kræver maskiner og lidt 
af et teamwork.  

Vi har netop fået en opgave 
hvor vi skal lægge 6500m2. 
Der går hurtigt lidt konkur-
rence i hvem der kan lægge 
flest, typisk lægger vi mellem 
600 og 800m2 om dagen.
Netop derfor lægger jeg også 
vægt på at have et godt sam-
mentømret team af medarbej-
dere omkring mig som jeg kan 
stole på.  

Ændret kundefokus

Før i tiden var det mest pri-
vate kunder, men i dag er det i 
større grad underentreprenør 

opgaver for maskinstationer, 
boligselskaber og kirkegårde.  
Indenfor haveanlægning skif-

ter trenden hele tiden, så det 
gælder om at være på forkant 
med udviklingen. Derfor del-
tager vi på messer som bl.a. 
Ide og Inspirationsmessen 
»Gør din bolig bedre i Svend-
borg.  Af samme grund har vi 

indgået et samarbejde med en 
landskabsarkitekt, der kan 
omsætte kundens ideer og 
ønsker til en konkret arbejds-
tegning vi kan arbejde videre 
med. Dette er meget tidsbe-
sparende og sikrer at kunden 
får præcis hvad de ønsker.  
For at undgå misforståelser 
laver vi altid fakturaer og til-
bud hvor alt er udspecificeret«, 
slutter en travl Richard Mad-
sen inden han kører videre til 
sin næste kunde

Kirkeby Haveservice ApS ved Richard Madsen · Hundtofte 48 · 5771 Stenstrup · Tlf. 62 26 20 98 · Mobil 40 16 20 98

Hos Kirkeby Haveservice, er det de gamle dyder 
som er i højsædet. Vi lover ikke mere  

end hvad vi kan holde, og en aftale er en aftale 

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

Montana kontorindretning
Fleksible løsninger efter opgave!

– løsninger til bedre kontormiljøer...

GG
A
L

G

GALLERI KORSBJERG

MUNKEGÅRDSVEJ 37 · 5500 MIDDELFART
ÅBEN: TORSDAG-SØNDAG 11.00-17.00

Påskeudstilling  
på Korsbjerg

Fernisering  
Palmesøndag 
11-17
Derudover åben 
som normalt

Alle er velkommen
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Terapeutiske samtaler i din virksomhed
www.VitusCura.dk · Telefon 5189 4422

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

Svendborg Serviceudlejning
  til alle festlige lejligheder...

Telefon 62 21 20 49

Borde · Stole · Service · Duge · Servietter mm.

Toldbodvej 19 · 5700 Svendborg

Odensevej 8A - 5700 Svendborg
Tlf. 6221 4488
www.fomo.dk - fomo@fomo.dk

Kaskoforsikring med friskader og glasforsikring. Årlig pris for 
bil mellem 1000-1199 kg ved 5 års skadefri kørsel i egen bil.

Selvrisiko kun kr. 500,-

BILFORSIKRING
4000.-

Ring efter 

brochure

 Alt 
 Malearbejde 
 udføres

Malermester Winnie Lissner Brask
Østergade 33 · 5874 Hesselager

Tlf. 62 25 39 09 · 20 72 39 09
winnie.brask@danskemalermestre.dk

STIGA READY 12.796,- 
NY STIGA PARK, 4 WD. HST 27.996,- 
Priser excl. moms

FYNS MINITRAKTOR
v. Jens Jørgen Viby 

Ringvej 10 · 5853 Ørbæk 
Telefon 65 33 17 41 · 40 42 70 41 

www.fynsminitraktor.dk

K IOTI - STIGA - JONSER ED OG TEX AS

KIG IND 

ELLER RING 

OG HØR 

NÆRMERE

Vil du være bedre til 
LEKTIEHJÆLP?

Tag et gratis kursus i dansk 
og/eller matematik og bliv 
bedre til at hjælpe dit barn med 
lektierne.

Læs mere på 
www.forældredansk.dk

Kurserne gennemføres af Janus 
Integrator v/TietgenSkolen.

Lindevej 9 
5884 Gudme . Tlf. 62 25 12 68 . Fax. 62 25 42 68

Rosmarinvænget 1
5772 Kværndrup . Tlf. 62 27 20 07

Biltelefon 21 75 60 07

Registreret revisor  
Rådgivende skatterevisor  

EDB-rådgiver
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Sivlandvænget 27C · 5260 Odense S · Tlf. 63 14 41 01 · www.fyns-kontor-center.dk

LOUNGE

NYE RAMMER SKABES

KONTOR

KONFERENCE
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Sivlandvænget 27C · 5260 Odense S · Tlf. 63 14 41 01 · www.fyns-kontor-center.dk

KREATIVITET

HOS FKC MØBLER

MILJØ

TRIVSEL
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 Remote Diagnostics System eMaintenance

 

www.canon.dk/emaintenance

63 14 41 01 
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Arbejdshesten  
– nu med ejendomsservice
Arbejdshesten grund-
lagdes i 1993 af  
Anette Holm Kristensen 
som et enkeltmands-
firma med rengøring 
som speciale. I dag 
har firmaet ti ansatte, 
og udover hoved-
aktiviteten rengøring 
tilbyder Arbejdshesten 
som noget nyt  
ejendomsservice  

»Arbejdshesten har en bred vif-
te af rengøringstilbud mål rettet 
til private samt erhvervsrela-
teret ejendomsservice«, for-
tæller indehaver Anette Holm 
Kristensen. ”Vi er specielt 
stærke indenfor rengøring 
– såvel i private hjem som i 
firmaer. Vi kommer hele virk-
somheden rundt – kantine, 
kontor og lager samt toilet & 
badefaciliteter. Vores dygtige 
medarbejdere udfører næsten 
alt. Blandt vores øvrige tilbud 
er håndværkerrengøring, ren-
gøring i forbindelse med flyt-
ning, små reparationer samt 

løbende vedligeholdelse på 
huse m.m.«

En servicefunktion  
med bred appel

»Et nyt tilbud på Arbejdshe-
stens aktivitetspalet er ejen-
domsservice, hvor vi efter 
nærmere aftale med kunden 
går ind og varetager diverse 
varmemester-, viceværts- og 
gartnerfunktioner. Med ejen-
domsservice henvender vi os 
til en bred vifte af virksomhe-
der, institutioner og private. 
Vi tilbyder blandt andet ind-
vendigt tilsyn med kundernes 

bygninger og lokaler samt 
grøn pleje og vedligeholdelse 
af deres udendørs arealer. 
Skulle kunden have behov 
at få udført større reparati-
ons- og renoveringsarbejder, 
kan vi henvise til et velfun-
gerende netværk af gode sam-
arbejdspartnere indenfor alle 
håndværksfag. Ring og hør 
nærmere om Arbejdshestens 
ejendomsservice.« 

Øster Åby Vognmands- 
og Entreprenørforretning

Aut. kloakmester

JORD · VEJ · KLOAKARBEJDE

Åbyskovvej 3 B · 5881 Skårup
Tlf. 62 23 12 10 · Mobil 30 66 2110

www.oesteraaby.dk 

Aut. Kloakmester Henning Larsen

● Slamsugning

● Højtryksspuling

● Containerudlejning

● Kranarbejde

● Kloakarbejde

● Jordarbejde

● Drænarbejde

● Nedbrydning

● Belægningsarbejde

● Presning af rør under vej – huse

Jan B. Pedersen  
Aut. el-installatør
Purreskovvej 1  
5874 Hesselager

62 25 15 50

Strandvej 48 · 5762 Vester Skerninge
Tlf. 62 24 40 39 · Mobil 40 43 60 63

info@arbejdshesten.dk · www.arbejdshesten.dk
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Brian Maler – et firma i  
udvikling

Brian Kastrupsen 
grundlagde i 2005  
firmaet Brian Maler.  
I starten var det  
indehaverens tanke, 
at virksomheden 
skulle køre som et 
soloforetagende, men 
så tog udviklingen 
fart 

»Efter ti måneder var der så 
meget gang i butikken, at jeg 
kunne ansætte min første 
svend, og siden har der været 
fart på udviklingen«, fortæl-
ler den travle malermester. 

Brian Maler ved Brian Kastrupsen · Egevænget 27 · 5771 Stenstrup · Tlf. 62 26 27 19 · Mobil 20 44 88 33 · maler-brian@mail.dk

»I dag tæller Brian Malers 
medarbejderstab fire svende 
inklusive mig selv. De seneste 
måneder har vi haft prakti-
kantelever fra Teknisk Skole, 
og det har været så positivt, at 

vi nu overvejer at ansætte en 
lærling.«   

Ude og inde, fra kælder 
til kvist

»Kundekredsen spænder fra 

private til erhvervskunder i for-
delingsforholdet 70/30. Folk 
benytter sig typisk af firmaet 
igen og igen. De anbefaler os 
til familie, venner og bekend-
te, og den form for reklame 
er vi meget glade for og stolte 
over. Firmaet er en del af et 
velfungerende lokalt netværk 
af forskellige håndværksfag – 
tømrere, murere, elektrikere 
og entreprenører. Vi udfører 
en lang række til faget hø-
rende opgaver, der spænder 
lige fra bygningsmaling i kon-
tor- og fabrikssammenhæng 
til enhver form for malerop-
gaver i privat regi. Vi kommer 
hele boligen rundt fra kælder 
til kvist. Brian Maler leverer 
gennemarbejdet håndværk i 
høj kvalitet.« 

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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Giver dit pengeinstitut luft og råderum 

til vækst og udvikling i 
din virksomhed?

Det mener vores erhvervskunder, 
Andelskassen gør*!

Hør, hvad vi kan gøre for dig og din 
virksomhed…
*Ifølge en undersøgelse foretaget af konsulentvirksomheden 
Mercuri International.

Andelskassen Svendborg 

Efter nogle år i  
Svendborg Bycenter 
i lejede lokaler, har 
Zero Internet Cafe nu 
fået foden under eget 
bord i egne lokaler 
på Lundevej 

Vi er derfor glade for at kunne 
byde nye og gamle kunder vel-
kommen. Placeringen er cen-
tral i bymidten med indgang 
både fra Lundevej og Voldgade 
fortæller Maria Alsing Johan-
sen som er daglig leder.  

Spil på nettet

Naturligvis kan kunderne 

kommer og surfe på internet-
tet og sende emails, men det er 
spil over nettet som er det helt 
store hit.  Man kan vælge at 
spille mod andre i små grup-
per i cafeen eller mod eksterne 
spillere over internettet.  En 
gang om måneden bliver der 
lagt nye spil og opdateringer 
på computerne, så de altid er 
up to date med det nyeste.   

Maskinparken består af 30 
computere er netop blevet sup-
pleret med nye  DeLuxe Pc-er 
med 22” fladskærme og Logi-
tec spiltastatur og masser af 
RAM.  Men for øvrigt gælder 
det for vore øvrige maskiner 
at de alle kan spille de spil 
vi fører.  I vores lille cafe kan 

man købe sodavand, kaffe og 
slik.      

Mødested i cyberspace

Vi har åbent alle ugens dage 
fra 10-23. Om lørdagen kan 
natteravne more sig med for-
skellige arrangementer og 
turneringer fra midnat til kl. 8 
om morgenen.  Første fredag i 
måneden arrangerer vi turne-
ringer fra 10 aften til 8 morgen. 
På hjemmesiden www.zeroin-
ternetcafe.dk kan man altid 
løbende blive opdateret med 
de aktuelle arrangementer.  
 

Zero Internetcafé · Lundevej 22 · 5700 Svendborg · Tlf.  46 92 89 57 · post@zero-internetcafe.dk · www.zerointernetcafe.dk 

Zero Internetcafe i  
Svendborg er flyttet til 
egne lokaler 



Sejlerbutikken er  
sammen med otte  
andre butikker fra 
hele landet med i 
indkøbsorganisationen 
Nautisk Udstyr, der 
driver Danmarks  
største, bedste og 
mest velbesøgte  
maritime internet-
butik med mere end 
20.000 varenumre 

»I kraft af vores velfungerende 
landsdækkende indkøbsorga-
nisation kan vi skaffe alt – fra 
duppeditter og dingenoter til 
maritime totalløsninger – alt 
sammen til levering indenfor 
tre dage«, fortæller bådkonsu-
lent Jakob Groth fra Sejlerbu-
tikken i Faaborg.    

Succesfuldt kædekoncept

»Omkring Sejlerbutikkerne og 
de firmaer, der tegner deres 
aktiviteter, er fire personer 
gået sammen. Det er Jens 
Engqvist, Mikkel Synnestedt, 
Bo Lindegaard og mig selv«, 
beretter Jakob Groth. »Den 1. 
december 2006 startede Jens 
og Mikkel afdelingen i Svend-

Boatlife/Yachtbroker/Sejlerbutikken · Lille
www.boatlife.dk · www.yachtbroker.dk · ww

Åbning
Mandag-fredag 9-1

borg. Bo og jeg kom til i 2007, 
og da vi ved årsskiftet overtog 
Båd & Motor i Faaborg, kom 
der for alvor gang i kædekon-
ceptet. I dag er Jens arbej-
dende bestyrelsesformand og 
Mikkel er den, der samler trå-
dene og har det overordnede 
overblik over alle vores akti-
viteter. Desuden står Mikkel 
for portalen Yachtbroker og 
Bo står for Sejlerbutikkernes 
overordnede styring. Søren 
Præstegaard er butikschef her 
i Faaborg, Lars Lyngkilde er 
butikschef i Svendborg og jeg 
står for salg, service og råd-
givning i forbindelse med vo-
res store udvalg af både.«   

Ny sejlerbutik i  
Middelfart

»Den 1. marts 2008 starter 
Sejlerbutikken en ny afdeling 
op i Middelfart, hvor den tidli-
gere SHIP SHOP lå. Dermed 
bliver vi Fyns største aktør 
indenfor den forretningsmæs-
sige niche, der beskæftiger sig 
med både og maritimt udstyr. 
Her i Faaborg råder vi over 
1400 m2, i Svendborg har vi 
1200 m2, og i Middelfart får vi 
200 m2. Vores tre afdelinger 
har en samlet medarbejder-
stab på tyve ansatte, der rent 
fagligt fordeler sig på meka-
nikere, butiksfolk og elektro-

nikmekanikere. Alle er fag-
uddannede folk, der står inde 
for et højt serviceniveau. På 
sigt er det planen at åbne flere 
butikker, så vi med tiden kan 
blive den største og billigste 
aktør på landsplan.«

Et ultrabredt udvalg

»Sejlerbutikken i Faaborg er 
Fyns største med et udstil-
lingslokale på 1400 m2. Vores 
særkende er en særdeles vel-
assorteret afdeling for mari-
tim beklædning og mode med 
alle de kendte brands samt 
ikke at forglemme vores egne 
sejlertøjs-mærkerne Gill og 
Holebrook. Derudover fører vi 
alt til motor og sejlbåde plus et 
kæmpe udvalg indenfor kajak-
ker, gummibåde og vandsport. 
Også når det gælder marine-
elektronik – GPS, kortplot-
tere, ekkolod, VHF og radar 
– kan vi tilbyde vores kunder 
et ultrabredt udvalg. Folk har 
lejlighed til at se og få demon-
streret hele produktudbuddet 
i vores store elektronikafde-
ling.« 

Seriøs og kvalificeret 
rådgivning 

»Samtlige varer kan tages 
grundigt i øjesyn inden købet, 
og skulle vi undtagelsesvis 
ikke ligge inde med det, kun-
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er en oplevelse, der klart kan 
anbefales. Man kan sejle fra 
foråret og frem til 1. novem-
ber, hvor vand og lufttempe-
raturer stadig ligger omkring 
25 grader. Om efteråret er 
vinden stilnet af, og det ople-
ves som at sejle i Sverige med 
skærgårdsagtige klipper og 
små bugter og vige, hvor man 
kan bade direkte fra båden«, 
fortæller Jakob Groth.

Yachtbroker

»En af de helt store og lands-
dækkende aktiviteter i vores 
firma er salg og formidling 
af folks egne både. Vi har en 
stor kundekreds af folk fra 
hele landet som bruger Yacht-
broker til at hjælpe dem med 
salget eller købet af deres 
sejlbåd eller motorbåd og til 
at hjælpe dem igennem igen-
nem alle bådhandlens faser 
fra vurdering og besigtigelse 
til kontrakt og levering. Både-
ne annonceres på vores egen 
meget besøgte portal www.
yachtbroker.dk samt alle de 
vigtigste indenlanske bådpor-
taler herudover annonceres 
bådene i vores butikker samt 
på bådudstillingerne. Dette 
koncept har på kort tid gjort 
Yachtbroker til en stor succes 
med mange tilfredse bådsæl-
gere og købere.«
 

Med kurs mod Kap Succes

e Strand 3 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 22 99 96
ww.sejlerbutikken.dk · www.baad-motor.dk
gstider: 
17.30 · Lørdag 9-12

den ønsker, kan vi have det 
hjemme i løbet af kun to dage. 
Det er en del af vores målsæt-
ning altid at være nummer et, 
når det gælder service og bil-
ligere end vore konkurrenter.  
Vi benytter både danske og 
udenlandske leverandører, og 
går aldrig på kompromis med 
kvaliteten. 
Sejlerbutikken yder kunderne 
en seriøs og kvalificeret råd-
givning – både før og efter 
køb. Vi er en fuld service virk-
somhed, og vores aktiviteter 
omfatter både salg, service og 
reparation.« 

Kundetilstrømning  
langvejs fra

»Båd & Motor, der tidligere 
havde til huse i disse lokaler, 
var kendt for sit store lager 
af reservedele til bådmotorer 
– en tradition vi har tænkt os 
at videreføre. I vores regi vil 
der fortsat være motorservice 
samt reparations – og mon-
teringsværksted for de fleste 
kendte mærker. Med fire er-
farne og højt specialiserede 
mekanikere kan vi klare alt 
– fra generelle serviceopga-
ver til motorinstallation og 
udskiftning. Vi er en af Fyn 
og Trekantsområdets førende 
motorværksted, og netop i 
denne tid kommer kunderne 

strømmende til langvejs fra.«

Fra Beneteau og Coronet 
til Suzuki

Henrik Engquist som kom-
mer fra bilbranchen er direk-
tør for BOATLIFE, som er 
virksomhedens afdeling for 
både. BOATLIFE autoriseret 
dansk eneforhandler af Be-
neteau motorbåde, der produ-
ceres på verdens største mo-
torbådsværft. »Vi forhandler 
både nye og brugte både, og 
en vigtig del af autorisatio-
nen er, at vi har gennemgået 
Beneteau-værftets omfattende 
ud dannelsesprogram. Derfor 
er vi 100% inde i de manualer 
og strukturerede fremgangs-
måder, der kendetegner kor-
rekt udført arbejde på en Be-
neteau båd«, siger en synligt 
stolt Jakob Groth. ”Endelig 
er BOATLIFE eneforhandler 
af Coronet motorbåde på det 
danske og tyske marked, li-
gesom vi forhandler dansk de-
signede Double-O gummibåde 
og Suzuki påhængsmotorer.«

Udlejning og international 
formidling 

»I vores butikker kan vi des-
uden tilbyde vores kunder at 
leje en båd og tage på en fanta-
stisk tur i det græske øhav og 
smukke tyrkiske farvand. Det 
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6000 kubikmeter på 2 døgn 
Med langt over 200 maskiner, alene til  
jordflytning er M.J. Eriksson A/S landets  
største jord entreprenør. Deraf befinder mere 
end 60 maskiner sig på Fyn     

Region Fyn blev etableret i 2000 og er vokset hurtigt. Vi er 
i dag 100 medarbejdere og omsætter for 200 mil. kroner 
fortæller Regionschef Johnny Østergaard.  Netop velkva-
lificerede medarbejdere i kombination med den rigtige ma-
skinpark, er vores stærke side.  Blandt de helt store igang-
værende opgaver, er anlæggelsen af den sidste 12 km lange 
etape på Svendborg motorvejen fra Kværndrup til Svendborg. 
En anden spændende opgave er anlægsarbejder på Odense 
havn som netop nu gennemgår meget store forandringer.   
Vi har løftet mange spændende specialopgaver som trak på 
alle vore kompetencer. Ved anlæggelsen af en ny jernbanebro 
i Årslev skulle der flyttes 6000 kubikmeter sand i løbet af 2 
dage for at gøre plads til den nye bro, og dette uden at genere 
togdriften.

Listen over opgaver vi 
kan løfte er mange:
· Store og små anlægs  -
 arbejder
· Golfbaner
· Naturopretning 
· Udlejning af maskiner 
· Ramme og Spunsafdeling 
· Kranafdeling 

M.J. Eriksson A/S 
Region Fyn: Næsbyvej 78 · 5270 Odense N 

Tlf. 63 18 00 41 · www.mjeriksson.dk

M. J. ERIKSSON A/S

INGENIØR · ENTREPRENØR

D.H. REKLAME
BRODERI

- til arbejde og fritid

D.H.Kohavevej 65
Ollerup
5762 V. Skerninge

Tlf. 62 22 92 00 · mobil 40 26 22 92
dhrebr@post11.tele.dk · www.dhrebreklamebroderi.dk

Sydfyns største udvalg i:
Havekrukker

Vandkunst og møbler til ude og inde
Unika brugskunst

Boliginteriør & Design
Kunstige blomster/planter, håndstøbte lys og 

masser af dekorationsmaterialer
Gaveideer til alle aldre og anledninger

Kig ind! En oplevelse og inspiration for hele 
familien. Parkering lige ved døren

Tlf. 62 22 12 12
Håndværkervænget 4B · Tved N.Ø. · 5700 Svendborg

Se åbningstider og produkter på:

www.krukke-huset.dk
Meget mere end krukker

Udflyttervej 15 · Tåsinge · 5700 Svendborg
Tlf. 62 54 22 25 · Mobil 26 17 32 25
mail@murermestermartin.dk · www.murermestermartin.dk
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Døgnservice på  
kloakområdet

Entreprenør Peter Mortensen · Nyborgvej 514 · 5881 · Skårup
Tlf. 62 20 71 63 · Mobil 40 21 71 63 · pm@kloakmester-peter.dk · www.kloakmester-peter.dk 

Et støt voksende speciale for entreprenør Peter 
Mortensen, der driver et all round firma  
indenfor branchen, er kloakrenoveringer.  
Derudover står firmaet til rådighed med  
slamsuger og spuler døgnet rundt 

»Hovedparten af vores kloak-
renoveringer foregår i privat 
regi, hvor behovet for en re-
novering af systemet oftest 
opdages i forbindelse med et 
generationsskifte«, beretter 
Peter Mortensen. »Jeg bru-
ger et specialudviklet system 
til re-lining af rørsystemer 
til løsning af problemet. Sy-
stemet, der kun kræver to 
opgravninger, fungerer efter 

strømpeforingsprincippet og er 
ret billigt for kunden.«  

Fra Sydfyn til Odense

»På det øvrige kloakområde – 
kloakering i det åbne land samt 
i byområderne, slamsugning, 
højtryksspuling og tv-baseret 
kloak-inspektion – fordeler kun-
dekredsen sig 50/50 mellem 
private, erhvervsdrivende og of-
fentlige institutioner. Kunderne 

er primært fra det Sydfynske 
lokalområde - dog med enkelte 
afstikkere til Odense-området.«  

Fliser, fundamenter og 
garageanlæg

»Indenfor renovering og nybyg 
er vores største aktiviteter ud-
gravning til fundamenter samt 
støbning af betongulve. Ud-
gravning til gulvkonstruktio-
ner efter etablering af kloaksy-
stemer og anlæg af haver med 
beplantning. Fliser og garage-
anlæg er ligeledes store aktivi-
teter. Ring og hør nærmere.« 

ERHVERV FYN

50 år med el og installation 
Recke El i Stenstrup 
har 50 års jubilæum 
i år.  I dag varetages 
forretningen af  
sønnen Kaj Recke. 
Det var hans far 
som startede Recke 
El tilbage i 1958 i 
lille kælderbutik i 
Stenstrup

Det blev dog snart for trangt 
og i 1977 flyttede de til den 
nuværende domicil som ud 
over den store forretning 
også rummer lager og kontor.  
 
I 1978 kom vi med i El-salg & 
Service.  El-Salg & Service er 
et aktieselskab, som ejes af 300 
selvstændige el-installatører.  
I forhold til de mange detail-
handlere indenfor hårde hvide-
varer giver det os mange stor-
driftsfordele som i sidste ende 
kommer vore kunder til gode. 

Vi er et ungt dynamisk team 
som ud over Kaj Recke består 
af 3 svende, 2 lærlinge og en 
butiksbestyrer og 4 biler som 
kører i hele det sydfynske om-
råde.    

En niche

Netop kombinationen af el-
forretning og installatør-
arbejde er efterhånden en 
sjældenhed her på Fyn. Der 
er ikke mange af vores slags 
mere fortæller Kaj Recke. 
Vores store fordel i forhold 

Stationsvej 54  
5771 Stenstrup  
Tlf. 62 26 10 18  
mail@recke-el.dk
www.recke-el.dk

til de mange detailforret-
ninger indenfor hårde hvi-
devarer, er at vi er uddan-
nede fagfolk som kender til 
elfaget. Vi bestræber os på 
at tilgodese og vejlede vo-
res kunders ønsker indenfor 
belysning, hvidevarer, tele/
data, alarmer og elsalg både 
til boliger, industri, institu-
tion og landbrug. 

Service og sikkerhed

Netop høj service er vig-
tigt for os, derfor har vi bl.a. 
en døgnkaldevagt samt en 
weekendvagtordning sam-
men med andre forhandlere. 
Sikkerhed er alfa og omega for 
os og vi vejleder ofte kunder 
omkring egeninstallationer. 
El er ikke kun 220 og 380 Volt. 
Vores folk er årligt på kurser i 
spændinger fra 0 til 1000 V.  
Viste du at de meget populære 
lavvolts spots som de fleste selv 
installere ikke altid er ufarlige. 
 
Hos Recke-El får du altid pro-
fessionel vejledning og hjælp.  Alt hvad du tænder på 

www.el-salg.com
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www.statoilgazelle.dk

Privatslagteri med stolte 
traditioner 
Gudme Privatslagteri 
har anerne i orden. 
Siden år 1900 har der 
været slagtning af dyr 
på adressen. 
Nuværende ejer Slag-
termester John Niel-
sen overtog firmaet i 
1973.  Foruden mester 
selv er der 5 slagtere 
og en chauffør som 
kører rundt på Sydfyn 
og øerne

Vi er et lille firma med få an-
satte, så vi er næsten altid 
de samme som betjener vores 
kunder. Netop derfor ved vi 

hvordan den enkelte kunde vil 
have det. Vi hjemmeslagter og 
udskærer efter ønske mens du 
ser på, samt salter og ryger.  
Køer, grise, heste, får og ge-
der, vi kan det hele. 

Mad ud af huset

En anden specialitet er mad 
ud af huset. Hvor vi har for-
skellige menuer alle tradi-
tionel dansk mad.  Vi kan 
levere forretter, stegeretter, 
desserter og natmad. Kun-
den kan vælge mellem vores 
mange menuer eller selv sam-
mensætte sin helt egen menu.  
Vi kan også komme og grille 
for dig, eller du kan leje grill 
og købe kødet, eller bare leje 

Gudme Privatslagteri Aps · Teglværksvej 89 · 5884 Gudme · Tlf. 62 25 10 81 · johnf@nielsen.mail.dk · www.gudmeprivatslagteri.dk 

grill + evt. grillkul. Vi sæl-
ger storkøb til private til af-
hentning eller efter aftale til 
levering. Vi er endvidere stor-
leverandør til dem mange po-
pulære gårdbutikker.

Receptioner og selskaber

Skal der afholdes receptioner 
eller større selskaber kan vi 
tilbyde en totalløsning. Vi 
leverer mad og drikkevarer, 
stole borde, samt borddæk-
ning og personale. 

Vi er altid klar til at påtage os 
nye opgaver med kort varsel 
både for nye og gamle kunder 
slutter John Nielsen.
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Gulvbilen

Gulvbilen kommer overalt 
Et af de nye initiativer er en 
landsdækkende og udryk-
ningsklar gulvbil. Vi har 
udstyret den med profes-
sionelt udstyr, til gulvaf-
høvling, lakering, og vinyl-
rensning samt et par top 
motiverede og dygtige hånd-
værkere Johnny og Anders. 
Vores varemærke er den høje 
kvalitet med fokus på hånd-
værket. Gulvbehandling er 
mange ting og kræver special-
viden. Ud over selve afhøv-
lingen kan man vælge at få 
det nylakeret, sæbebehandlet 

eller olieret. Og her er det be-
stemt ikke ligegyldigt, hvilke 
midler man bruger til de en-
kelte træsorter. Også vinyl-
gulve kan få en dybderens-
ning og voksbehandling, så de 
ser ud som nye.

Vi oplever, at vore mange 
kunder i stigende grad øn-
sker samlede løsninger, der-
for har vi valgt at tilbyde 
gulvbehandlinger sammen 
med det traditionelle maler-
arbejde. På den måde kan 
også vi bedre hjælpe kunden 
med en sammenhæng i stilen. 

Malerfirma Gunnar Pedersen er et af Svendborgs gamle veletablerede  
malerfirmaer grundlagt i 1920. Firmaet har været inde i en gunstig  
periode og tæller i dag ca. 40 medarbejdere som er beskæftiget inden 
for alt, hvad der hører til malerfaget.  Vi arbejder indenfor renoveringer, 
nyopførsler og serviceopgaver både til erhvervs og privatkunder

 MALERFIRMA GUNNAR PEDERSEN
 Havnegade 2 · 5700 Svendborg

TELEFON 62 21 16 01
 post@gpas.dk · www.gpas.dk

RENOVERING:
–  Udvendigt såvel som  

indvendigt

NYOPFØRELSER:
–  Kommune, Stat, Amt,  

Boligforeninger, Erhverv 
og Private

SERVICEOPGAVER:
–  Intet er for stort, intet er  

for småt
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Overskriften er et  
citat fra tv-serien 
”Twin Peaks”, hvor 
onde kræfter anråber 
ildens magi. På Sval-
bardvej i Svendborg 
arbejder firmaerne  
VID og DFL på at  
kontrollere ilden og 
begrænse det  
farlige elements 
skade voldende  
virkninger       

»Firmaerne VID (Vision Idea 
Design) og DFL (Danish Fire 
Laboratories), der er selv-
stændige enheder med hver 
sit fokus, startede i 2003 som 
én virksomhed«, beretter in-
dehaver og direktør Carsten 
Palle. »I 2003 var indsatsen 
koncentreret omkring sta-
tionært brandudstyr med lavt 
vandtryk – et område der i 
dag varetages af firmaet VID 
og i dette regi er udvidet be-
tydeligt.« 

Bred vifte  
af installationer

»VID, der har seks medarbej-
dere, udvikler og producerer 
en bred vifte af installationer 
til brandforebyggelse og sluk-
ning. Parallelt med en stor 
egenproduktion samarbejder 
vi med eksterne producenter. 
Eksempelvis er vi behjælpe-
lige med indhentelse af god-
kendelser, ligesom vi efter 
kundens behov kan tilbyde at 
deltage i den grundlæggende 
udvikling af hans/hendes pro-
dukt. Kunderne varetager selv 
produktion og markedsføring 
af deres produkter.« 

100% effektive  
produkter

»Til forskel fra traditionelle 
pulverslukkere, er VID pro-
dukterne 100% effektive. Er 

VID ApS · Svalbardvej 13 · 5700 Svendborg  · Tlf. 62 62 10 24 · vid@vidaps.dk · www.vidaps.dk · Danish Fire Laboratories ApS · Svalbar

Fire Walk With Me
branden først slukket, blusser 
flammerne ikke op igen, og det 
gælder uanset om den udlø-
sende faktor har været diesel, 
flybrændstof, olie, benzin el-
ler friture. Brandslukningen 
foregår via en såkaldt vand-
tåge. I alle VID-installationer 
udsendes 90% af den samlede 
vandmængde i form af dråber, 
der er mindre end 0,3 mm i 
diameter – det svarer omtrent 
til vandtågen fra en forstøver 
til blomstervanding. I forbin-
delse med den fordampning, 
der opstår ved en brand, dan-
ner de små dråber en såkaldt 
inaktiv atmosfære, hvor et 
menneske godt kan trække 
vejret, men hvor ilden har me-
get dårlige betingelser.«  

Store fordele ved  
lave vandtryk 

»Samtlige VID-produkter er 
baseret på anvendelsen af 
lave vandtryk. Mange kon-
kurrenter benytter vandtryk 
på mellem 70 og 200 bar, 
mens vi benytter tryk på 
mellem 2 og 10 bar. De lave 
tryk gør, at man kan bruge 
almindelige fittings og stan-
dard rørsystemer frem for at 
måtte installere specialud-
viklede hydrauliksystemer. 
Selve effektforbruget er også 
betydeligt lavere end ved de 
høje tryk. Et lavtryksanlæg 
er billigere og lettere at vedli-
geholde end et højtryks ditto, 
da komponenterne er mere 
tilgængelige og i kraft af de-
res robusthed er modstands-
dygtige overfor ydre påvirk-
ninger.«

Til lands til vands  
og i luften

»VID eksporterer 90-95% af 
produktionen, og anvendelses-
områderne er lige så vidt-
spændende som produkterne. 
Typisk anvendes produktløs-
ningerne på steder, hvor far-
lige stoffer forarbejdes – f.eks. 
i industri- og værkstedssam-
menhæng.  På lagre og i pro-
cesarealer er de såkaldte N-
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VID model N-pipes med integrerede dyser til bl.a. 
brandbeskyttelse i industrien

VID model DFI til  
automatisk slukning  
af friturebrande og andre 
mindre lokale brande

Eksempel på brug af VID N-pipes i industrien
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pipes med integrerede dyser 
ideelle. Når det gælder meget 
store rum som lobbyer og ud-
stillingslokaler, anbefaler vi 
produktet VID Atrium, hvor 
dyserne er integreret i rørene. 
Til søfartskunderne har VID 
udviklet en række produkter 
til maskinrum i alle størrel-
ser. Flere NATO-landes luft-
våben benytter VID-installa-
tioner til brandbeskyttelse af 
hangar- og værkstedsfacilite-
ter til F16-jagere, AWACS-fly 
og helikoptere. Endelig bru-
ges vores produkter udendørs 
– f.eks. i offshore-sammen-
hæng, og i forbindelse med 
transformerstationer og salpe-
terturbiner.«

Beskyttelse af ældre 
medborgere

»VID præsenterer netop nu 
en ny serie specialudviklede 
installationer målrettet æl-
dre mennesker – både i pleje-
hjemssektoren og i egne boli-
ger. De ny installationer har 
form som paneler, der både 
fungerer i beskyttelses- og 
brandslukningssituationer. 
En røgmelder udløser den 
første alarm og aktiverer sy-
stemet. Herefter registreres 
røgmængde og temperatur-
stigning, og til sidst udsender 
systemet en vandtåge i det 
område, hvor ildebranden er 
lokaliseret. Det norske brand-
væsen har foretaget en række 
tests af systemet. Heraf frem-
går det, at en sengebrand som 
følge af tobaksrygning efter ti 
sekunder er slukket effektivt 
– og det med et vandforbrug 
på kun fem liter.«  

Fejlsikret kontrolboks

»Hjertet i de nyudviklede VID-
systemer er en kontrolboks, 
som via batteri back up er 
effektivt sikret mod strøm-
svigt. Derudover er boksen 
fejlsikret på den måde, at to 
processorer konstant overvå-
ger hinandens aktivitet. Der 
sendes omgående besked til 
kunden, hvis der skulle opstå 

fejl. Alarmer overføres dels på 
traditionel vis samt via LAN 
forbindelse eller SMS.«   

DFL – Danmarks førende 
brandtestlaboratorium

»DFL er landets førende brand-
testlaboratorium med seks 
højt specialiserede medarbej-
dere. Vi er akkrediteret DA-
NAK under ILAC og udfører 
brandtests i alle afskygnin-
ger. DFL bygger på mere end 
20 års erfaring med udvik-
ling, testning og produktion 
af avanceret brandsluknings-
udstyr og er et af de teknolo-
gisk førende testlaboratorier 
i Nordeuropa. Vi råder over 
måle- og observationsudstyr 
som temperatur-, tryk- og 
flowmåling samt termo- og in-
frarøde kameraer, videoopta-
gere m.m. Herudover udvikler 
vi specialudstyr tilpasset kun-
dens individuelle behov.«

Landets bedste  
faciliteter

»Laboratorieforholdene omfat-
ter dels en specialindrettet hal 
til brandtests på 20x20 meter 
og dels en brandsilo. Hallen 
er Danmarks største og mest 
moderne facilitet af sin art. 
Her opbygger vi scenarier, 
som rækker lige fra super-
markeder, hangarer, kontorer 
og lagerrum til diverse former 
for motorrum. Udover brand-
testfaciliteterne råder vi over 
konferencelokale, værksted, 
ad ministrative og miljømæs-
sige faciliteter samt alt det 
sidste nye indenfor internet 
og kommunikation. I kraft af 
disse faciliteter står DFL godt 
rustet med hensyn til at af-
vikle kurser og videreuddan-
nelsesforløb.« 

Fra senge- til  
maskinrumsbrande

DFL’s laboratorier udfører 
pålidelige tests – dels af en-
kelte komponenter og dels af 
hele systemer. Populært sagt 
spænder vi fra sengebrande 
til store maskinrumsbrande 

på op til 25 MW. Det svarer 
til effekten af omkring 12.000 
hårtørrere. Vi udfører tests af 
sprinkler- og vandtågesyste-
mer, håndslukker og udfører 
termografiske analyser af 
varmestråling og varmetab, 
ligesom vi afvikler en række 
pålidelighedstests af enkelt-
komponenter. Alle tests ud-
føres i henhold til godkendte 

normer og standarder samt 
de specifikationer og krav, der 
stilles af kunder og myndighe-
der.
Ønsker man at give sine kun-
der eller ansatte en naturtro 
demonstration af sine pro-
dukter, kan man booke DFL’ s 
faciliteter til formålet. »Vi er 
gerne behjælpelige med plan-
lægningen.« 

ERHVERV FYN
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v/ Bent F. Nielsen ·  www.ri-bol.dk
Ryttervej 8 · 5700 Svendborg

Telefax 6222 8442

Alt indenfor:

 SLAMSUGNING
 INDUSTRISPULING
 KLOAKRENSNING
 KLOAK-TV
 TANKRENSNING
 INDUSTRIRENGØRING

Fareklassegodkendte biler!

TLF. 6221 1484

Nyt bilhus i Ørbæk

Nyborgvej 27A · 5853 Ørbæk
Tlf.65 33 19 86 · www.bilboel.dk

Odensevej 8A - 5700 Svendborg
Tlf. 6221 4488
www.fomo.dk - fomo@fomo.dk

*2 voksne fritidsdækning og 3 børn heltidsdækning
kr. 500.000 ved invaliditet pr. person. 

Tandskade medforsikret

ULYKKESFORSIKRING
1480.-

Ring efter 

brochure

Unik forretning med unikke varer!
· Stedet, hvor faglig ekspertise er en selvfølge

· Specialiseret i gaveløsninger til erhverv og private

· Vin, specielle øl, delikatesser, tobak, piber, spiritus

· Leverer overalt i Danmark og til udlandet

· Aftal møde med en konsulent på tlf. 65 31 02 61

· Nemt og bekvemt – til den rigtige pris

· Kvalitet – stort udvalg og servicePå gensyn

Vinspecialisten Nyborg ved Kenneth Løndahl · Nørregade 9 · 5800 Nyborg · Tlf. 6531 0261
nyborg@vinspecialisten.dk · www.vinspecialisten-nyborg.dk
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Den aftalte kvalitet til den 
aftalte tid

SI-LAK Svendborg A/S · Finlandsvej 7A · 5700 Svendborg · Tlf. 62 20 20 55 · silak@silak.dk · www.silak.dk

Fuldautomatisk pulveranlæg

Jimmi viser stolt firmaets nye computerstyrede pulveranlæg 
som hører til et af de mest avancerede på markedet. Maski-
nen scanner selv emnerne og sætter lakeringen i gang.  Der 
er tale om et lukket anlæg hvor størstedelen af menneskebe-
røring er ved ophængning af emnerne og aftagning, når de 
kommer færdige ud efter tørring i den store ovn. Det giver 
høj ensartet kvalitet hver gang og en meget konkurrencedyg-
tig pris. Anlægget er meget miljøvenligt idet al pulver som 
ikke bliver brugt under sprøjtningen genanvendes.    
Men legen stopper skam ikke her. SI-LAK er netop nu ved at 
lægge sidste hånd på fuld stregkode læsning af alle processer 
og arbejdsgange. Dette er endnu et skridt mod effektivise-
ring. 

Specialopgaver

Vi har stadig vores to manuelle linjer som er velegnet til spe-
cialopgaver som kræver høj fleksibilitet. Vi er specialister i 
opgaver som kræver megen afdækning og eventuel montage.   
En af vores nicheopgaver er glasblæsing af dyre alumniums-
fælge som herefter får en pulverlakering i hvilken som helst 
farve kunden måtte ønske, resultatet er meget overbevisen-
de…
  
 

SI-LAK Svendborg A/S har gennemgået store 
forandringer siden Jimmi Thomsen overtog 
firmaet i 2006, efter at have været driftsleder 
i 3 1/2 år. Investeringer i den nyeste teknologi 
og skift fra produktion med både pulver- og 
vådlakering til udelukkende at benytte pulverla-
kering er skridt, som er med til at fremtidssikre 
virksomheden  

ERHVERV FYN

 Den moderne brændeovn kører på træpiller
 Ovnen kan programmeres til automatisk drift
 Ovnene kan fjernbetjenes via mobil

FREMTIDENS
BRÆNDEOVN

Olsen er en all-round virksomhed 

beliggende på Sydlangeland.

Som vores slogan lyder:

Vil du have et godt minde, så 

lad os hjælpe dig »ude & inde«

 VI FORHANDLER:
 Træpilleovne
 Bioethanolovne
 Brændeovne
 Stålskorstene
 Træpiller

 VI VARETAGER:
 Reparationer og ved-

 ligeholdelse af din bolig
 Træfældning/beskæring
 Pleje af grønne arealer
 Montering af ovne

Ristingevej 46  5932 Humble  tlf: 21827782  www.olsenallround.dk  

· Boring til gennemføring

· Boring til ventilationshuller

· Skæring af døre & vindueshuller

· Boring & skæring i alt

· Privat & erhverv

Landsdækkende god service
Konkurrence dygtige priser 

Michael S. Dahlmann · Christiansvej 4 · 5700 Svendborg

md.diamant@yahoo.dk · www.md-diamantboring.dk

Tlf. 24 481 481
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SVENDBORG BROLÆGNING 
SPECIALE I GRANIT     TLF 20 85 21 66     ALT I BELÆGNING

Ring efter gardinbussen på tlf. 6221 2727

Bøgeløkken 2 · Thurø · 5700 Svendborg · Tlf. 2216 1343
jpxpressen@webspeed.dk · www.jp-xpressen.dk 

Ekspreskørsel overalt i Europa

JP-Xpressen.dk

Har du/I lyst til at opleve verden under overfladen  
Jeg underviser i prøvedyk, scuba dive eller PADI Open Water Diver, og opefter til  

Divemaster. Jeg tilrettelægger desuden dykkerture – læs mere på www.naturogvragdyk.dk

Tlf. 6257 1962 · Mobil 2421 6008 · naturogvragdyk@paradis.dk

H d /I l t til t l d d

v/Johnnie Laursen
Vindebyvej 9
5900 Rudkøbing

D I T  Ø N S K E  ·  M I T  M Å L
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Det nyeste og bedste  
grej på markedet
Jelle-Bo Udlejning 
prioriterer service-
området højt og  
foretager løbende 
udskiftning og  
opdatering af maskin-
parken. Virksomhedens 
grej, hvis gennem-
snitsalder er ca. to 
år, repræsenterer det 
nyeste, det smarteste 
og det bedste

»Som udlejningsforretningsat-
ser vi helt entydigt på kvali-
tet«, fortæller indehaver Hans 
Ove Jelle. »Vores maskiner er 
ganske enkelt udstyret med 
mere ekstraudstyr og kan yde 
lidt mere. Ved at leje vores top-
professionelle grej kan man på 
den måde spare mange penge i 
sidste ende. Jelle-Bo Udlejning 
har mange gode og trofaste 
kunder, og det er en mærkesag 
for os, at det skal være en god 
forretning at leje – både for 
kunderne og for os.«

Fra manuelle jordbor til 
22 m bomlifte

»Jelle-Bo Udlejning har et me-
get alsidigt maskinrepertoire. 

Jelle-Bo Udlejning ApS · Rytterhaven 24 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 27 90 · jelle@jelle-bo.dk · www.jelle-bo.dk
Åbningstider: Mandag-torsdag 7.00-16.00 - Fredag 7.00-15.00 - Weekend lukket

Det rækker fra manuelle jord-
bor og stiksave i den ene ende 
til en ti tons Hydrema dumper 
og en 14 tons gravemaskine i 
den anden. Vi kan også klare 
en 22 meter bomlift og telesk-
oplæssere, der kan tage op til 
4 tons. Firmaets udlejning af 
skurvogne er lige nu i kraftig 
vækst. Vi har 50 nye vogne, 
som er købt i løbet af 2007.« 

Maskinleje giver  
økonomisk overblik

»Udlejningsbranchen er i 
stærk og naturlig vækst. Flere 
og flere lejer. Ved at leje opnår 
man en høj grad af fleksibili-
tet og tilpasningsevne i for-
hold til en opgaves konkrete 
omfang. Vi er stærke på råd-
givningsområdet og hjælper 
gerne kunden med at vælge 
det helt rigtige grej til en gi-
ven opgave. Det giver overblik 
over økonomien. Ingen af vo-
res kunder får kedelige øko-
nomiske overraskelser, idet 
deres omkostninger til grej er 
100% stabile.«

Hurtig service og høj 
kvalitet

»Skulle en maskine bryde 
ned, mens den er ude hos kun-
den, står vi klar med en ny i 
løbet af meget kort tid. Vores 
dygtige medarbejderstab på 

seks ansatte fordeler sig mel-
lem faggrupperne entreprenø-
rer, mekanikere, gravemestre 
og entreprenørmekanikere. 
Jelle-Bo Udlejning har tre 
servicebiler kørende på de 
fynske veje. I øvrigt går der 
som oftest to uger eller mere 
uden maskinnedbrud, og det 
er vi meget glade for og stolte 
over.«

Kunderne ved hvad de  
vil have

»Kundekredsen består af 
cirka 85% erhvervskunder og 
15% private. Privatkunderne 
lejer for den ene dels vedkom-
mende vores grej omkring 
årets gang i haven. Derud-
over er der et stigende antal 
semiprofessionelle privatkun-
der – heriblandt selv- og med-
byggere. Både professionelle 
og private kender vores grej 
og ved, hvordan det betjenes 
med optimal effekt. Folk ved 
kort sagt, hvad de vil have. 
Størstedelen af kundekred-

sen er hjemhørende på Syd-
fyn, men vi har også kunder 
fra så fjerne steder som Kø-
benhavn og Sønderjylland«, 
smiler Hans Ove Jelle. »Vi er 
hele tiden på udkig efter nye 
maskintyper. Udover skur-
vognene er forskellige former 
for sikkerheds- og løftegrej til 
brug på byggepladser lige nu 
et område i kraftig vækst er. 
Med vores grej kan man mat-
che enhver opgave. Kom først 
over målstregen med Jelle-Bo. 
Kig ind eller ring og hør nær-
mere…« 

ERHVERV FYN
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● 24 timers service  ● Medsejlende montører
● Overhaling af alle typer motorer  ● Understøbning med Epocast 36
● Overhaling af turbolader  ● Opretning med nyeste laserudstyr
● Alt i smedearbejde  ● Reparation af entreprenørmaskiner
● Supervisor  ● Slibning af motorstativ med
● Elektronisk autolog  ● Chris-Marine 00-600 mm

Trappehavevej 8 · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 3788 · Fax 6221 3778

E-mail: info@svendborg-motor.dk · www.svendborg-motor.dk

Ale nr. 16 blev brygget for første gang i 1995
Det er en mørk overgæret guldøl, brygget på vand, malt, 

humle og original engelsk gær.

I 1997 blev Ale nr. 16 kåret som Danmarks bedste øl,  
det samme skete i år 2000, hvor den også fik en 3. plads på 

verdensplan.

Danmarks bedste 2004 og nr. 4 på verdensplan og i 2005. 
Danmarks bedste, nr. 2 på verdensplan.

Vol 5,7 Indeholder ingen tilsætningsstoffer

Refsvindinge Bryggeriet ApS
Nyborgvej 80 · 5853 Ørbæk ·  Tlf. 65 33 10 40

Esmann Entreprise · Kohavevej 10 · 5750 Ringe 

Middelfart

Ringe

Anlægsgartner
Telefon 63 62 00 03
www.esmann-entreprise.dk
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Følgende er et udsnit af 
vore kompetenceområder:

· Koncept til udlægning af 
 belægninger på veje og  
 broer

· Koncept til udlægning af 
 belægninger i fabrikker

· Koncept til udlægning af 
 belægninger i FDA områder

· Koncept til udlægning af 
 belægninger i butikker

· Koncept til udlægning af 
 belægninger i design-
 områder

Composit Danmark A/S er anerkendt  
som førende leverandør inden for  
løsninger/udlægninger og rådgivning  
i acryl og epoxy til broer, industri,  
butikker og på hospitaler i Danmark.
 
Vi leverer den nyeste viden og teknologi 
inden for tekniske løsninger  
samt omsætter denne viden til  
virkelighed til gavn for vores kunder.

Værkstedsvej 26 · 5500 Middelfart
Tlf. 64 48 13 40 · nijo@composit.nu

Brendstrupvej 37 · 8200 Århus N
Tlf. 86 16 47 55 · post@arneelkjaer.dk

Arne Elkjær A/S
Rådgivende Ingeniører

Vi ønsker tillykke
SILVAN Svendborg ser 
frem til at præsentere 
hele SYDFYN for en  
ny moderne SILVAN-
BUTIK  på 3000 kvm. 
Byggemarked er strate-
gisk placeret i Svend-
borg  på adressen Ole 
Rømersvej 52 i Svend-
borg. Der bliver over 
80 P-pladser samtidig 
bliver der et væsentligt 
større varesotiment 
som er meget bredere 
og dybere. SILVAN 
henvender sig først og 
fremmest til den priva-
te gør-det-selv kunde, 
men også professionelle 
håndværkere handler i 
SILVAN

 Nedbrydning af alle 
 slags bygninger:
 ●  Boligblokke
 ●  Brandtomter
 ●  Fabriksbygninger
 ●  Gårde
 ●  Siloer
 ●  Skorstene
 ●  Paracelhuse

 Derudover udføres:
 ●  Rømning af Boligblokke
 ●  Rømning af baggårde 
 ●  Indvendig nedbrydning
 ●  Total nedbrydning

Tilbud gives på alle former for  
nedbrydning, indv. rømninger, knusning af  

beton, skrotning og sprængninger.   
Alle opgaver udføres iht NMK

Gl. Tangevej 11 · 8850 Bjerringbro

Tlf. 86 68 13 75
nedbrydning@per-rasmussen.dk · www.per-rasmussen.dk
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Mand & kone under samme tag

Brudager SHP Service

Thomas grundlagde sin virksomhed i 2003 som anlægsgartner 
og skoventreprenør.  Jeg udfører både opgaver for erhvervskun-
der og private og sætter kvalitet, effektivitet og sikkerhed i høj-
sædet. Desuden kører jeg som hegnsmontør for Poda Hegn. Ka-
taloger kan fås ved Klokkeblomst.     

Anlægsgartner:

· tegning og udførelse af 
  haveanlæg 
· vedligeholdelse 
· sten og flisearbejde

Klokkeblomst

Klokkeblomst er en hyggelig land butik som ønsker at fremstå 
som en seriøs og kvalitetsbevidst blomster- & brugskunst bu-
tik. Jeg har 10 års erfaring og udfører alle former for blomster 
dekorationer til begravelser, bryllup og til hverdag & fest. Bord-
dekorationer, buketter og beplantninger. Vi har et stort udvalg 
af planter til både ude og inde og leverer ud af huset. 
· borddekorationer 
· brugskunst 
· begravelses & kirkegårdsbinderi 
· tilplantning 
· bryllup

Brudager SHP Service og Klokkeblomst · Bolbrovej 34 · Brudager · 5882 Vejstrup · SHP Service Tlf. 26 50 19 07
Klokkeblomst  Tlf.  27 12 76 45 · kontakt@shp-service.dk · www.shp-service.dk ·www.klokke-blomst.dk

Thomas og Pia Larsen er mand og kone, men samtidig driver de hver deres forretning  
under samme tag, som henholdsvis anlægsgartner og blomster dekoratør. Det fungerer fint og vi  

supplerer hinanden godt. Til sammen har vi en lille gårdhave ved  
butikken med udstillet fliser og hegn og diverse stauder og krukker m.m.

Skoventreprenør:
· skovarbejde 
· træfældning og topkapning 
· beskæring 

ERHVERV FYN

Mozart +
       glasgulvplade efter eget valg

HWAM kampagnepris:

MOZART pakke .............................. kr.  16.295
VIVALDI pakke ................................. kr.  13.695
VIVALDI med piedestal ............... kr.  14.890
BEETHOVEN pakke ...................... kr.  15.745

HWAM

Beethoven

HWAM Vivaldi

m/piedestal

+

eller

HWAM

Vivaldi

Brændevogn Brændespand

Hos HWAM produceres ovne af højeste kvalitet i eksklu-

sivt design. Alle brændeovne fra HWAM har patenteret 

automatik, der sikrer optimal forbrænding. Det gør ovnene

nemme at betjene, og skåner miljøet. HWAM’s ovne lever 

op til de mest restriktive miljøkrav i Europa.

HWAM varmepakke = 
brændeovn + gulvplade + brændevogn eller -spand

Spar ca. kr. 3.500 på den samlede pakke + 50% på 
montage af en af pakkerne i februar og marts 2008.

Eksklusiv varmepakke 

578 006

B NDEOVNS SHOPPEN
www.braendeovns-shoppen.dk

Åbningstider:
Mandag lukket
Tirsdag-fredag kl. 12-17.30
Lørdag kl. 9-13
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Ramsherred 5 C 5700 Svendborg Tel. 6223 3737
erhverv@svendborg.dk www.svendborg.dk

Erhvervskontoret

Vækst med holdepunkt
På Sydfyn er vækstgrundlaget solidt

og blomstrende. Nye og gamle virksomheder
udvikler sig med god støtte fra

Erhvervskontoret.
_ vi brænder for erhvervslivet
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Kunst skal ses og opleves 
med hjertet
Udover at være et 
galleri med skiftende 
udstillinger af gæste-
udstillere, har jeg  
mit eget atelier her 
fortæller kunstneren 
og galleriejeren  
Per Buk 

Gallerie BUK ved Per Buk · Tved Kirkevej 11 · 5700 Svendborg · Tlf. 30 27 31 32 · pb@galleriebuk.dk · www.galleriebuk.dk

På den måde er galleriet unikt, 
da jeg som kunstner har en di-
rekte dialog med gæsterne  og 
kunderne. Det oplever jeg har 
stor betydning, specielt om-
kring bestillingsarbejder til 
private og udsmykninger til 
virksomheder.  

Livsglad kunst

Billedkunst og senest også 
skulpturer har altid været 
en vigtig del af Per Buks liv. 
Gennem en årrække har jeg 
arbejdet med maleriet som 
udtryksform af livsglæde. Fu-
glen og fabeldyrene gengives 
som symboler på menneskets 
positive sind. I malerierne ar-
bejder jeg med spontane kom-
positioner og gennemtænkte 
farvevalg. Mit budskab er at 
spejle og udfordre tilskuerens 
egen livsglæde. Bliver folk 

glade af at se på mine billeder 
har jeg nået mit mål. 

Virksomhedsudsmykning

Som kunster kan jeg tilbyde 
alt fra enkeltværker til total-
udsmykninger som en del af 
indretningen til nystartede 
virksomheder, men også ved 
udskiftning og renovation, 
hvor virksomheden samtidig 
gerne vil investere i kunst. 
Jeg arbejder meget med at 

skabe harmoni og tilføje lo-
kalerne et godt arbejdsmiljø. 
Glad kunst på væggene har 
ofte en positiv effekt på ar-
bejdsmiljøet og trives på lige 
fod med tekniske hjælpemid-
ler.  Det at komme i nogle dej-
lige harmoniske omgivelser 
smitter af på arbejdsmiljøet 
og giver mindre stress, mere 
arbejdsglæde, færre sygedage 
og i længden en sundere virk-
somhed.  

Kunstneren i dialog

En spændende udfordring var 
en bestillingsopgave for en 
kunde som gerne ville have 
sine definerede forretnings-
værdier inkorporeret i kunst-
værkerne. Dette bevirkede at 
firmaet nu kan præsentere sig 
på en helt anden måde overfor 
kunder og nye medarbejdere.   

Industri- & Erhvervsbyggeri
Totalentreprenør

Østergade 34 · 5560 Årup
Tlf. 64 43 14 80 · Fax 64 43 33 81

Zero Internetcafe 
Maskinparken består af 30 computere med nye   

DeLuxe Pc-er med 22 ” fladskærme og  
Logitech spiltastatur og masser af RAMs 

Lundevej 22 · 5700 Svendborg · Tlf. 46 92 89 57 
post@zero-internetcafe.dk· www.zerointernetcafe.dk 

Bygmestervej 6
5854 Gislev

Tlf. 62 29 13 83

Husk 
vi henter og bringer uden beregning
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D.H.Alsidig sydfynsk  
broderivirksomhed
Ollerup-virksomheden 
DH Reklame Broderi 
grundlagdes i 1997 af 
Dorthe Hansen.  
Firmaet er leverings-
dygtigt i alle former 
tekst og motivbroderi, 
som afsættes til en 
bred vifte af kunder, 
der geografisk  
fordeler sig over hele 
landet 

DH Reklame Broderi · ved Dorthe Hansen · Kohavevej 65 · Ollerup · 5762 Vester Skerninge 
Tlf. 62 22 92 00 · Mobil 40 26 22 92 · dhrebr@post11.tele.dk · www.dhreklamebroderi.dk

»Jeg har valgt at drive min 
virksomhed som et solofore-
tagende«, fortæller indehaver 
Dorthe Hansen. »Det har den 
positive effekt, at jeg i kraft 
af mit overblik over alle op-
gaveforløbets faser, kan imø-
dekomme kundernes ønsker, 
yde god service og levere til 
tiden.«

Virksomheder, foreninger 
og private

»Når det gælder den er-
hvervsrelaterede del af fir-
maets aktiviteter, medvirker 

jeg i et netværk, der bl.a. 
omfatter en række firmaer 
indenfor profil- og erhvervs-
beklædning. I foreningssam-
menhæng leverer jeg pri-
mært broderi og beklædning 
til hestesportslige foreninger 
og klubber. Et par gange om 
året drager jeg ud med mit 
mobile værksted – primært 
for at besøge en række heste-
stævner. 
Udover broderiet har firmaet 
salg af rideudstyr på pro-
grammet – sadelunderlag, ri-
dejakker og veste.

Når det gælder privatkunde-
markedet er hovedaktivite-
terne broderi på dåbskjoler og 
gaveartikler som håndklæder, 
caps og T-shirts. En gave med 
en personlig hilsen er altid et 
sikkert hit, og kunderne er 
meget kreative. Med hensyn til 
tekst og motiv er det kun fanta-
sien, der sætter grænser«, smi-
ler Dorthe Hansen. Udover bro-
deriet har jeg et bredt udvalg 
af caps, T-shirts, fleecejakker 
og trøjer på programmet – alt 
sammen i høj kvalitet. Ring og 
hør nærmere…«

ERHVERV FYN

 Paw’s 
 Gulvmontering
 ved Paw Andersen

Tæpper ● Linoleum ● Trægulve
Vinyl  ● Vådrum

Tlf. 62 54 21 37 · Bil 22 16 10 76
paws.gulvmontering@andersen.mail.dk

Vi byder velkommen til en god 
oplevelse  

i landlige omgivelser…

Stillebæk · 5474 Veflinge
Tlf. 64 83 10 51 · www.morkenborgkro.dk

10 års erfaring i
• Emballagerådgivning • Udvikling • Produktion

• Displays • Salgsemballage • Speciel emballage
• Bølgepap • Kartonnage • Plast  

Papsnedkeren v/ Michael Petersen, Tlf. nr.  28 91 64 66 
Fax nr. 66 13 42 90, www.papsnedkeren.dk
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Stå til søs

Maritimt Center 
Svendborg er en  
forening der blev 
stiftet for over 11 år 
siden men i dag hører 
under Sydfyns Turist-
bureau med base i det 
smukke gamle pakhus 
i Svendborg Havn

Vi tilbyder masser af blå aktivi-
teter ikke mindst omkring sø-
fartsbyen Svendborg men også  

formidling af sejlture med de 
gamle sejlførende træskibe og 
andre veteranskibe gennem 
Maritimt Center Charter – 
fortæller Martin Stockholm 
som er daglig leder.

Charter dit eget skib

Som formidler af kontakt til 
over 30 af de mest bevarings-
værdige gamle sejlskibe i 
Danmark har vi mulighed for 
at tilbyde individuelle løsnin-
ger for firmaer, og foreninger.  
Det kan være alt fra en fir-
maudflugt til et skræddersyet 
managementkursus på bølgen 

blå. Kun fantasien sætter 
grænsen.  Med skibe over hele 
landet, kan kunden altid stige 
ombord hvor det passer bedst.

Golf Tur Fyn Rundt

Hvad med at pakke golfkøl-
lerne i bagagen og sejle Fyn 
rundt i den gamle skonnert 
Johanne med ophold under-
vejs på 4 golfbaner siger Char-
ter koordinator Lene Lautrup. 
Turene kan naturligvis indi-
viduel tilpasses.

Lej et pakhus

Et arrangement i det smukke 

Maritimt Center Danmark · Havnepladsen 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 80 02 14 · www.maritimtcenter.dk 

gamle pakhus fra 1851 på 
Hornørkajen i Svendborg kun-
ne være afslutningen på en 
dejlig dag på vandet i og om-
kring Svendborg Sund.  Læs 
meget mere om vores aktuelle 
aktiviteter på www.maritimt-
center.dk

ERHVERV FYN

Blikkenslageri
Ventilation

               



70 · ERHVERV FYN FEBRUAR 2008

Erfaren brolægger

Allan Vogn kan klare 
alle typer brolægning 
for private og  
erhvervskunder

Han har lige fået en ny la-
gerplads på 4000 m2 , der gi-
ver ham god mulighed for at 
bestille store partier hjem, så 
kunderne hurtigt kan få den 
belægning de gerne vil have.
Allan Vogn har 24 års erfa-
ring indenfor branchen og har 
i dag to mand ansat og en lær-
ling.

Opbygning og klargøring

»Vi har de maskiner der skal 
til for at lave en totalløsning 

for vores kunder,« fortæller 
Allan Vogn.
Med minigraver og gummi-
ged kan de klare opbygningen 
af bund og klargøring til den 
brolægning de altid leverer til 
aftalt tid.
»Det er enkelt for kunderne, at 
de kan få alt arbejdet udført 
af os, i stedet for at de skal 
hyre nogen til gravearbejde og 
nogen andre til brolægning. 
Samtidig giver det en sik-
kerhed for at opbygningen af 
bunden holder, da vi selv har 
lavet det« siger Allan Vogn.
Opgaverne de udfører, er 
meget forskellige fra terras-
ser og indkørsler for private, 
trapper og indgangspartier 
til virksomheder, til brolæg-

ning for kommunale kun-
der.

»Granit og herregårdssten er 
stadig meget populært,« for-
tæller Allan Vogn, som også 
godt kan lide at få specielle op-
gaver, der giver udfordringer.
I øjeblikket er han sammen 
med sine medarbejdere ved at 
lægge et område med piksten 
ved Egense kirke.
Et kvalitetsmærke i virksom-
heden er at kunne stå inde for 
de aftaler, der laves.
»Vi kommer som aftalt til ti-
den, overholder de tidsfrister 
der er på et job, og bliver fær-
dige som aftalt – derfor ved 
kunderne altid, at de kan stole 
på os,« slutter Allan Vogn.

Brolægger Allan Vogn Tvedvej 48 · 5700 Svendborg · Tlf. 26 85 80 47 · allan.vogn@stofanet.dk
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Svendborg Kommune

Svendborg Kommuner arbejder til stadighed for at forbedre 
vilkårene for det lokale erhvervsliv.
Vi har sagt goddag til enkle indgange til kommunen. Vi 
har sagt goddag til 24 timers erhvervsservice. Vi har sagt 
goddag til kontaktpersongordningen. Til gengæld har vi 
sagt farvel til dækningsafgiften.
Læs om en erhvervsvenlig kommune på www.svendborg.
dk Klik på erhvervsservice.

Uden et driftigt erhvervsliv – ingen driftig kommune!

Med venlig hilsen

Lars Erik Hornemann
Borgmester

Vi rydder stierne!

www.svendborg.dk
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Specialister i dæk og fælge

First Stop · Svendborg Dækcenter ApS · Englandsvej 10 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 34 35 · Mobil 20 33 71 37 · jannika@mail.dk · www.svendborgdaekcenter.dk

First Stop Svendborg 
Dækcenter ApS, der 
grundlagdes i 2002, 
drives af søskende-
parret Jannika og 
Thorsten Steen Simon-
sen. Virksomhedens 
kerneområde er dæk 
og fælge til alle slags 
køretøjer 

»Da First Stop Svendborg 
Dækcenter ApS lagde ud, var 
der kun en enkelt medarbej-
der udover min bror og mig«, 
fortæller indehaver Jannika 
Steen Simonsen. »Efter bare 
en måned kunne vi imidlertid 
ansætte yderligere en med-
arbejder, og lige siden er det 
bare gået stærkt.« 

En virksomhed i vækst

»Frem til oktober 2007, hvor vi 
tog vores nuværende domicil i 
brug, havde vi til huse i en 400 
m2 lejet hal på Norgesvej. Ved 
udgangen af 2007 var medar-
bejderstaben vokset til syv, og 
vores pladsmæssige behov var 
– både hvad materiel, værk-
steds, lager- og administrati-
onsfaciliteter angår – vokset 
tilsvarende. Vi var med andre 
ord vokset godt og grundigt 
fra de gamle lokaler.«

Et lyst og venligt domicil 

»I dag er vi utroligt glade for 

og stolte over at kunne byde 
kunderne indenfor i vores nye 
1460 m2 lyse og venlige domi-
cil på Englandsvej. Her kan 
man sidde og slappe af og få 
en kop gratis kaffe, the eller 
kakao, mens man venter. Og 
frem for alt er her masser af 
plads…«  

Dæk og fælge til  
alle køretøjer

»Som firmanavnet antyder, 
ligger vores absolutte ker-
neområde indenfor dæk og 
fælge«, smiler indehaver 
Thorsten Steen Simonsen. 
»70-80% af vores aktiviteter 
relaterer sig til dette område, 
og det er her, vi har vores 
ekspertise. Kundegrundlaget 
fordeler sig ca. 50/50 mellem 
private og erhvervsdrivende. 
Vi er leveringsdygtige i salg 
og service på dæk og fælge 
til alle køretøjer – fra person- 
og lastbiler til store dumpere 
og gummigeder. De primære 
brands til person- og lastbiler 
er First Stop, Bridgestone og 
Firestone, mens det på trak-
torområdet er Michelin, der 
fører.« 

Vi hjælper folk, hvor de er

First Stop Svendborg Dæk-
center ApS har to servicevog-
ne på landevejen, og mange 
erhvervskunder benytter sig 
af dem – bl.a. vognmænd, 
andre transportfirmaer samt 
landmænd. Vi hjælper folk, 
hvad enten de befinder sig på 

landevejen, på en virksomhed 
eller et landbrug.  

Autoservice og olieskift

»Udover salg og service inden-
for dæk og fælge omfatter ak-
tiviteterne i First Stop Svend-
borg Dækcenter ApS alle 
former for mekanisk arbejde 
på motorkøretøjer. Vi udfører 
autoservice på styretøj, brem-
ser og udstødning og skifter 
motorolie. Hvad fremtiden an-
går, er en af vores allerstørste 
drømme allerede gået i opfyl-
delse med indvielsen af vores 
nye domicil. Derudover ønsker 
vi at fremstå som en seriøs 
virksomhed - både hvad angår 
salg, service og rådgivning.« 

First Stop er et landsdæk-
kende koncept, hvor de delta-
gende firmaer opererer som 
selvstændige enheder, der kan 
trække på First Stop-kædens 
stordriftsfordele indenfor ind-
køb og markedsføring   

ERHVERV FYN
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Se klart uden brug  
af viskere! 

Enhver behandling 
begynder med  en 
grundig højtryks-
spuling som effektivt 
fjerner skidt i alle hjør-
ner og kroge. Derefter 
afvaskes bilen med 
håndkraft, og dyb-
depoleres til den står 
helt blank. Til sidst 
venter en lakforsegling 
med Ziebart Tidycars 
egen lakforsegler, der 
hærder op og indgår 
som en beskyttende del 
af lakken.

Ziebart TidyCar’s In-
ner-Guard behandling 
fjerner de kedelige spor 
af f.eks. tobaksrøg, is 
og chokolade med en 
effektiv og grundig 
rengøring af sæder, 
måtter og beklædning. 
Resultatet er en ren og 
velduftende kabine!

Ziebart TidyCar  
præsenterer Aquapel, 
der gør bilens vindues-
viskere overflødige 
ved hastigheder på 
over 70 km i timen

Før Aquapel Glass Treatment 
kom på markedet, betød regn-
vejr også flittig brug af bilens 
vinduesviskere. Uden dem var 
det simpelthen ikke muligt at se 
klart gennem frontruden. Men 
ved at smøre Aquapel Glass Tre-
atment på ruden, bliver behovet 
for at aktivere vinduesviskerne 
mærkbart mindre.

Effektiv når bilen er i fart

Aquapel afviser regndråberne 
så effektivt, at vinduesviskere 
typisk vil være helt overflø-
dige ved hastigheder på over 

70 km i timen. Aquapel’s hold-
barhed er desuden bemær-
kelsesværdigt stor. Med kun 
2 årlige behandlinger holdes 
virkningen under normale 
betingelser intakt. En ekstra-
gevinst er at is, sne, skidt og 
insekter også bliver lettere at 
fjerne fra ruden. 

Lad ikke solen nedbryde 
lakken

Her hvor forår og sommer lig-
ger forude, er det på tide at 
få forårsklargjort bilen med 
polering og lakforsegling. So-
lens stråler er hård ved bilens 
lak, som nedbrydes og falmer. 
Ziebart Tidycar tilbyder en 
grundig vask, dybdepolering 
og lakforsegling med firmaets 
egen effektive lakforsegler. 
Resultatet er overbevisende, 
lakken skinner som aldrig før, 
og bliver ekstra modstands-
dygtig over for vind og vejr.

Tidy Car
Middelfartvej 50
Odense V
Tlf. 6212 2700
www.tidycar.dk

Tidy Car
Grønnemosevej 10

5700 Svendborg
Tlf. 6222 0101

www.tidycar.dk

Marts Menu
Havtaske medaljon  

med serano skinke og stuvet svamp

Sprængt and 
med friske grøntsager, kartofler 

og peberrodsauce

Chokoladekage 
med vanilieis og bærcoulis

2 retter 198,-  3 retter 238,-

Herefordsteak 
med bagt kartoffel, grøntsager og whiskysauce 

Fra 125,- 

Familiefester  Receptioner 
Mad ud af huset

 ● Nedbrydning
 ● Sortering
 ● Betonknusning
 ● Kvalitetssikring

Dansk Nedbrydning! 
Ka’ levere ”varen” 

Vesterskovsvej 1 · 5792 Årslev
Tlf. 65 99 10 04

www.dansknedbrydning.dk

DANSK NEDBRYDNINGSENTREPRISE APS

Nedbrydning

… et job for specialister
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adresse med murerfirmaet, 
udfører alle forekommende 
opgaver indenfor rengøring, 
renovering og vedligeholdel-
se af tage og facader. Det er 
blandt andet sandblæsning, 
rensning, højtryksspuling og 
maling.  

Fra gammelt og gråt til 
renoveret og flot

»Ethvert tag bør vedligeholdes 
efter nogle år. Det sker typisk 
ved, at tagets overflade ren-
ses grundigt, hvorefter den 
påføres en række kraftigt vir-
kende desinfektionsmidler til 
udryddelse af alge- og svam-
peforekomster og forebyg-
gelse af nye. Afslutningsvis 
males taget, der herefter har 
fået sin levetid forlænget med 
mange år og ikke mindst rent 
visuelt fremstår som nyt. Fra 
gammelt og gråt til renoveret 
og flot. Vi råder over det mest 
moderne udstyr og kommer 
gerne ud og giver et uforplig-
tende tilbud. Ring og hør nær-
mere…« 

mandskabsmæssigt. Vi råder 
i dag over opvarmede lager- 
og værkstedsfaciliteter på 800 
m2 og en stor hyggelig frokost-
stue til medarbejderstaben, 
der siden 2002 er vokset fra 
fem til ni ansatte.  Derudover 
rummer vores hovedkvarter 
en række kontorer og ikke at 
forglemme – omklædnings- og 
baderum. Vi lægger stor vægt 
på medarbejdernes trivsel.« 

God kommunikation giver 
gode resultater

»De primære aktiviteter i fir-
maet er reparationsopgaver, 
vedligeholdelse og ombyg-
ninger – det vil sige udvidel-
ses- og tilbygningsprojekter i 
forbindelse med eksisterende 
boliger«, siger Niels Jørgen 
Jensen. »Vi kommer hele spek-
tret rundt – herunder facade, 
tag, flise og klinkearbejde. 
Kunderne er for 95% ‘s ved-
kommende private, og vi udfø-
rer både vores arbejde i form 
af totalentrepriser og fagen-
trepriser. Vi er kendt for vores 
gode resultater, som baserer 
sig på den gode kommunikati-
on, vi har med kunder og sam-
arbejdspartnere – heriblandt 
bygherrer og entreprenører. 
Sidst men ikke mindst er vi 
med i et velfungerende syd-
fynsk håndværkernetværk.«

Renovering af tage og 
facader 

Niels Jørgen Jensen Tag- & 
Facaderenovering, der deler 

118 år og still going strong

»Virksomheden startedes i 
1890 af min farfar«, fortæller 
indehaver Niels Jørgen Jen-
sen. »Jeg blev udlært i 1977, 
og alene i min tid som leder 
af familiefirmaet har murer-
faget og hele bygge/anlægs-
branchen gennemgået en helt 
utrolig udvikling. Vi følger 

Murermester 
Niels Jørgen Jensen
Norgesvej 15
5700 Svendborg

Niels Jørgen Jensen 
Tag- & Facaderenovering ApS
Norgesvej 15
5700 Svendborg

Tlf. 62 21 16 02
Mobil 20 33 15 08
murerjensen@firma.tele.dk

med tiden og er still going 
strong.«

Fra fem til ni ansatte

»I 2002 tog vi vores nuvæ-
rende domicil på Norgesvej 
i brug, og siden da har vi 
gennemgået en rivende ud-
vikling – både facilitets- og 

Indehaver Niels Jørgen Jensen er tredje generation i Svendborgs ældste 
murermesterforretning 

Renovering af svømmehallen i Oure
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For rigtig mange mennesker 
betyder et behandlingsforløb 
hos en kiropraktor øget 
velbefindende og mindre 
sygefravær. 
 
En kiropraktor med speciale i 
arme og ben 
Carsten Schou Sørensen blev 
uddannet kiropraktor ved 
Syddansk Universitet i 2003. Efter 
endt uddannelse var Carsten et 
år i turnus hos kiropraktor Pia 
Hansen, Helsingør. Pia Hansen 
er kendt for at behandle mange 
sportsskader, og hun har deltaget 
som kiropraktor ved flere store 
internationale sportsbegivenheder 
bl.a. OL. ”Mit år hos Pia Hansen 
bevirkede, at jeg fik mulighed for 
at specialisere mig inden for 

patienter med smerter i arme 
og ben, udover patienter med 
rygproblemer som jo fortsat 
er kiropraktorens primære 
patientgruppe.” fortæller Carsten.

Et fag i konstant udvikling 
”Det er for mig at se altafgørende, 
at jeg konstant udvikler mit 
håndværk – så jeg kan give 
mine patienter et optimalt 
behandlingsforløb” konstaterer 
Carsten. Hvilket er en af de 
afgørende grunde til, at han 
udover sit virke som kiropraktor 
er ekstern lektor ved Syddansk 
Universitet, hvor han underviser 
kiropraktorstuderende i forskellige 
behandlingsteknikker. 

En klinik med plads  
til flere behandlere 
Kiropraktorhuset Svendborg 
er udstyret med moderne 
digitalt røntgenudstyr, og der 
er fra starten indrettet ekstra 
behandlerrum.  Dette giver 
muligheden for på sigt at tilknytte 
massør eller fysioterapeut eller 
måske endnu en kiropraktor.

Tag hånd om dine ansatte 
– lav en virksomhedsordning! 
Siden 2002 har ligningsloven 
givet arbejdsgiveren fradrag 
for udgifter til medarbejderens 
kiropraktorbehandlinger. 
Ved indgåelse af 
envirksomhedsordning 
er det skattefrit for 
medarbejderen 
at få behandlinger hos 
kiropraktoren.
Ovenstående bevirker, 
at det er nemt at 
tilbyde kiropraktik 
som skattefri 

personalegode.
”Det handler dybest set om at 
tilbyde sine ansatte muligheden 
for at få en krop, der er fuldt 
optimeret. En krop der lever op til 
sit bedste – hvilket samtidig højst 
sandsynligt medfører et lavere 
sygefravær og en øget tilfredshed 
i hverdagen” konkluderer Carsten.

Du kan læse mere om 
Kiropraktorhuset Svendborg på 
www.kiropraktorhusetsvendborg.dk

Ny Kiropraktorklinik 
i Svendborg 

v. kiropraktor Carsten Schou Sørensen

62 80 03 80

www.e-smb.dk · smb@e-smb.dk
Tlf. 20 22 76 79

● Anlægsarbejde
● Flisearbejde
● Brobelægning
● Støbearbejde
● Vedligehold. af grønne arealer
● Alt inden for gravearbejde
● Nedbrydning

Vi leverer god kvalitet  
til aftalt pris og tid!



Sydfyns Asfalt kan det 
hele
Sydfyns Asfalt er et 
lokalt funderet firma 
med maskiner og res-
sourcer til at udføre 
asfaltopgaver af en-
hver art. Den lille virk-
somheds særkende er 
en meget høj grad af 
knowhow og fleksibi-
litet 

»Både produktions- og beskæf-
tigelsesmæssigt er asfaltud-
lægning en ganske fornuftig 
aktivitet, idet der altid vil 
være behov for at få løst de op-
gaver, vi beskæftiger os med«, 
fortæller indehaver Claus 
Lægsgaard. »Vores opgavefelt 
spænder lige fra etablering og 
reparation af parkeringsplad-
ser, indkørsler og opkørsels-
ramper omkring butikker og 
fabrikker over udlægning af 
veje til diverse specialopga-
ver for grundejerforeninger og 
private. Ingen opgaver er for 
store og ingen for små.« 

Gennemført kvalitet i 
arbejdet

Som formand for Sydfyns As-
falt er Kent Jensen firmaets 
ansigt udadtil og den, der 
varetager den daglige drift. 
Kent Jensen har arbejdet i 
firmaet de sidste fem år og be-
sidder med sine tyve års bran-
cheerfaring en kapacitet og 
knowhow, der borger for gen-
nemført kvalitet i arbejdet.     
»Vi går hverken på kompromis 
med kvalitet eller sikkerhed«, 
fortæller han. »Det har stor 
betydning for sikkerheden på 
alle asfalterede arealer, uan-
set i hvilken forbindelse de an-
vendes, at der ikke er ujævn-
heder eller huller.  Vi leverer 
god og sikker belægning, og 

det er med til at mindske sli-
tagen og mængden af skader 
på de biler og arbejdskøretø-
jer, der benytter dem.«

Kurser og  
efteruddannelse

»I Sydfyns Asfalt sætter vi dét 
at være up to date med hen-
syn til den seneste udvikling 
højt. Medarbejderne deltager 
ofte i diverse kurser indenfor 
faget. Emnekredsen er vidt-
favnende og rækker fra gene-
relt produktkendskab til kon-
kret viden om komprimering 
af asfalt og nye tiltag omkring 
udlægningsmetoder.

Ud på de små timer

»Sydfyns Asfalt arbejder hur-
tigt og effektivt – eksempelvis 
udfører vi reparationsarbejde 
fra dag til dag«, fortæller 
Claus Lægsgaard. Når et fa-
briksareal skal udstyres med 
ny belægning, udføres opga-
ven på tidspunkter, hvor det 
griber mindst muligt ind i 
kundens daglige rutiner. Det 
sker ofte, at vi må arbejde til 
ud på de små timer, og det 
stiller store krav til medarbej-
dernes fleksibilitet«. 

Dygtige og fleksible  
medarbejdere 

»Et godt samarbejde med vo-
res dygtige medarbejderstab 
betyder alt. Internt har vi et 
fremragende kollegialt klima 
og en god team spirit, der sæt-
ter medarbejdernes trivsel i 
højsædet. De er ikke bange for 
at yde en ekstraordinær ind-
sats. Deres samarbejdsvilje 
og høje grad af fleksibilitet 
er et helt centralt element i 
grundlaget for, at virksomhe-
den fungerer så optimalt, som 
den gør. Sydfyns Asfalt leve-
rer kvalitetsarbejde til aftalt 
tid. Kontakt os for detaljeret 
info…«

Sydfyns Asfalt · Edelsmindevej 1B · 5700 Svendborg
Tlf. 40 87 40 50  · claus@clc-fyn.dk · www.asfaltfyn.dk

ERHVERV FYN FEBRUAR 2008 · 75

ERHVERV FYN



76 · ERHVERV FYN FEBRUAR 2008

Gymnastikhøjskolen  
i Ollerup

Gymnastikhøjskolen i 
Ollerup åbner konfe-
rencefaciliteter, nyt 
køkken og nyt  
styrketræningscenter

I midten af april forventer 
Gymnastikhøjskolen i Ollerup 
at indvie sine nye konference-
faciliteter.   
Her er tale om en foredragssal 
med plads til 150 personer, der 
kan deles i to konferencerum. 
Hertil kommer et mindre VIP 
rum med plads til 10 personer. 
Alle rum er indrettet med pro-
jektorer og trådløs dataopkob-
ling. Lokalerne ligger uforstyr-
ret på første etage med udsigt 
ud over Egebjerg bakker og 
med mulighed for fleksibel ga-
stronomisk betjening fra vores 
nye køkken i stueplanet.
I den anden ende af den nye 
tilbygning ligger skolens nye 
styrketræningscenter. Det er 
et højloftet, lyst lokale indret-
tet med henblik på undervis-
ning og udlejning. 
Det er Gymnastikhøjskolens 
hensigt, at der skal oprettes 
en forening, således at lokal-
området også kan få glæde 
af de nye styrketræningsfa-
ciliteter, når de ikke bruges 

til undervisning. Indkaldelse 
til opstartsmøde i forbindelse 
med denne forening vil blive 
annonceret i de sydfynske me-
dier.
Styrketræningscentrets ma-
skiner er af mærket Cybex, og 
er primært indkøbt med hen-
blik på funktionel træning. 
Det er altså ikke meningen at 
der skal dyrkes bodybuilding, 
men derimod forebyggende, 
funktionel træning, således at 
brugerne forbedrer deres fysi-
ske potentiale og forebygger 
eventuelle skader.
Sammenholder man Gymna-
stikhøjskolens nye faciliteter 
med de nuværende herunder 
eksempelvis springcenter, 14 
meter indendørs klatrevæg, 
nyrenoveret svømmehal, nyer-
hvervet kunst for 18 millioner 
og derudover attraktive uden-
dørs friluftslivs- og teambuil-
dingsfaciliteter, kan Gymna-
stikhøjskolen tilbyde noget 
nær de perfekte rammer for 
et indholdsrigt højskoleophold 
eller kursusforløb. 
Henvendelser om kurser el-
ler arrangementer kan rettes 
til Gymnastikhøjskolen i Ol-
lerup på mailadressen: info@
ollerup.dk eller telefon: 62 24 
12 30

GYMNASTIKHØJSKOLEN I OLLERUP

Konferencefaciliteter:

· Foredragssal med plads 
til 150 pers. eller

· 2 konferencerum af 48 
og 60 pers.

· VIP lokale til 10 pers.

· Trådløst net og  
projektor som standard 
i alle rum

· Mulighed for  
bespisning og  
overnatning

Køkken

· Mulighed for catering

Styrketræningscenter

· Kan bruges i  
oreningsregi

Gymnastikhøjskolen i Ollerup · Svendborgvej 3, Ollerup · DK - 5762 Vester Skerninge · Tlf. 62 24 12 30 · info@ollerup.dk



MØRK & SKOV HANSEN A/S 
Sanderumvej 136 B 

5250 Odense SV 
Tlf. 66 17 08 55 

msh@msh.dk · www.msh.dk

GYMNASTIKHØJSKOLEN I OLLERUP

Samarbejde er nøgleordet 
for det færdige resultat

Firmaet har gennem årene 
opbygget en meget stor og 
solid kundekreds, som tæller 
private, offentlige myndighe-
der, virksomheder og forsy-
ningsselskaber.
De har altid haft en meget 
stor reparationsafdeling med 
en stor kundekreds, hvor in-
gen opgave er for lille.

Lidt af et puslespil

»En af vore mange igangvæ-
rende opgaver er totalentre-
prisen på tilbygningen af de 
nye køkkener og personalefa-
ciliteter på Ollerup Gymna-
stikhøjskole. Der er tale om et 
noget specielt og atypisk byg-
geprojekt«, fortæller projekt-
leder Henrik K. Hansen, da vi 
møder ham på byggepladsen.  

Ollerup Gymnastikhøjskole 
er i gang med en gennemgri-
bende renovering og moder-
nisering af bygningerne om-
kring den nye hovedindgang. 

Men da skolen samtidig skal 
fungere, bliver alt udført i 
etaper. Den nye tilbygning, 
som indeholder nyt køkken, 
fitnesshal, mødelokaler og 
personalefaciliteter, er helt 
i glas og bygget uden på den 
eksisterende rundbuehal fra 
20’erne. Arkitekt Anders Hul-
gaard fra arkitektfirmaet C 
& W arkitekter har leget med 
skæve vinkler, så bygningen 
går fra lav og smal i den ene 
ende, til høj og bred i den an-
den. Samtidig skråner den 
en anelse indad i vestgavlen.  
»Normalt er et projekt af så-
dan en størrelse stort set 
klar inden man går i gang, 
men her har vi måttet finde 
løsninger undervejs« udtaler 
Henrik K. Hansen. Det gamle 
køkken, der rives ned i etaper 
efterhånden som byggeriet 
skrider frem, og hvor den sid-
ste del netop er fjernet, er et 
sted, hvor gamle og nye ting 
mødes. Det eksempel er med 

MØRK & SKOV HANSEN A/S arbejder primært på Fyn og beskæftiger ca. 100 engagerede  
medarbejdere, som gennem årene har været med til at give firmaet sin markant høje  
kvalitetsstatus. Eventyret begyndte i 1980, hvor de nuværende ejere Torben Mørk og Peter Skov 
Hansen startede op i Odense midtby.  
Deres kompetencer er byggeopgaver indenfor jord-, kloak-, belægning, beton- og murerarbejder. 
Byggeopgaverne udføres i fag-, hoved- og totalentrepriser

til at gøre lige præcis dette 
byggeri spændende. Det er 
lidt af et puslespil og stiller 
høje krav til samarbejde og 
koordinering med de øvrige 
underentreprenører, ligesom 
den løbende dialog med arki-
tekt og bygherre under byg-
gefasen har været positiv og 
lærerig. Projektet har været 8 
måneder undervejs og forven-
tes færdig til april.

Kompetencer:

· Totalentrepriser 
· Hovedentrepriser 
· Fagentrepriser 
· Reparations opgaver 
· Kloakmester 
· Entreprenør 
· Murermester 
· Beton afdeling 
· Belægnings arbejde

Referencer:

Remisen i Odense 
Sygehuset 
Langelinie i Nyborg,  
luksuslejligheder 
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Kronberg Montage 
Kronberg Montage er 
et seriøst og kvalitets-
bevist tømrerfirma der 
løse opgaver indenfor 
tømrer, snedker og fa-
cademontage. Thomas 
Kronberg står i spid-
sen for sit lille team 
på 5mand som opere-
rer i stort set alle dele 
af landet

Vi har haft mange opgaver 
på Ollerup Gymnastikhøj-
skole. I øjeblikket er vi i fuld 

gang med at montere lofter i 
den nye tilbygning som skal 
rumme nye køkken, fitness og 
møderumsfaciliteter.
Vi bygger også teknikrum for 
Relacom, et firma indenfor te-
lekommunikation.
Vi udfører en del renovations-
opgaver, lige nu har vi travlt 
med at renovere Q8 tanksta-
tioner. 
Ud over entrepriseopgaver har 
vi naturligvis også opgaver for 
erhvervs og privatkunder.  

Kompetencer:

· Tømrerarbejde
· Facademontage
· Renoveringsopgaver

Kronberg Montage 
Langesøvej 63 

5492 Vissenbjerg 
Tlf. 25 88 88 24

GYMNASTIKHØJSKOLEN I OLLERUP

Specialer

● Ventilation i erhvervs-  
 og administrationsbygninger

● Industri- og procesventilation

● Boligventilation og mekanisk   
 udsugning

● Ventilation i butiks-  
 og servicecentre

● Totalløsninger indenfor  
 bygningstekniske intallationer

● Styring af installations  konsortier

● Indeklimamålinger og  
 indregulering af  
 ventilationsanlæg

● Teknisk service og  
 kontaktservice

● Rådgivning

VG Odense · Østre Stationsvej 43 · 5100 Odense C
Tlf. 66 14 24 12 · www.ventilationsgruppen.dk

DANSK 

NEDBRYDNINGSENTREPRISE APS

Nedbrydning
… et job for specialister

 ● Nedbrydning
 ● Sortering
 ● Betonknusning
 ● Kvalitetssikring

Dansk Nedbrydning! 
Ka’ levere ”varen” og 

har ekpertisen

Vesterskovsvej 1 · 5792 Årslev
Tlf. 65 99 10 04

www.dansknedbrydning.dk



De klarer store byggerier  
i lokalmiljøet

MT Højgaard har stor 
erfaring og ekspertise 
indenfor entreprise 
af forskellige typer 
byggeri

»Vi vil gerne være med til 
at skaber rammer for men-
neskers aktiviteter, hvor de 
færdes. Det gør vi ved at reali-
serer de gode ideer i systema-
tisering og ved at kombinere 
viden og håndværk,« siger af-
delingsleder i Svendborg Søren 
Haller Clausen.

Store opgaver  
– store udfordringer

Hos MT Højgaard i Svendborg 
har de gang i mange spæn-
dende opgaver.
Blandt andet en bygning på 
6000 m2 i Ringe, som skal 

 bruges til jobcenter, kontorer 
og butikker.  
»Vi er også i gang med en til- 
og ombygning på Ollerup Ple-
jehjem. Det vil give beboerne 
mere plads til glæde for dem i  
deres dagligdag,« fortæller Sø-
ren Haller Clausen. 

Firmaet står for både renove-
ring, ombygning og nybyggeri. 
Deres beton- og murerafde-
ling udfører løbende stør-
re og mindre opgaver for  
både private kunder, offent-
lige og erhvervslivet. 
På Englandsvej i Svendborg 
har de netop afleveret et dejligt 
kontor og lager til Dan Office, 
og Ullerslev Mejeri har fået sit 
længe ønskede ostelager.
Kontorbygningen til Dan Of-
fice vandt desuden Svendborg 
Kommunes Arkitekturpris.
»Så det giver jo os alle sam-
men en ekstra fjer i hatten,« 

siger en stolt Søren Haller 
Clausen. 

Arena Fyn og Svendborg 
gymnasium

Odenses nye store sportsa-
rena, Arena Fyn blev taget 
i brug i september 2007. Det 
var MT Højgaard, der stod for 
byggeriet på i alt 7000 m².
I Svendborg har de også stået 
for markante byggerier som 
forskerparken på den gamle 
gasværksgrund på Svendborg 
Havn. Huset består af tre del-
elementer: rotunden, bastio-
nen og pakhuset og er på ca. 
3.000 m².
Idrætshallen på Svendborg 
Gymnasium er også et af MT 
Højgaards værker. Hallen er 
indrettet, så den kan bruges 
til forskellige formål. Der er 
opført 500 tilskuerpladser, og 
via en hejse væg kan hallen 
deles op i to mindre enheder. 

Det bebyggede areal er totalt 
2280 m².

Ekspertise

»Vi er 30 engagerede medar-
bejdere med et stort lokalkend-
skab og stærke kompetencer 
inden for byggeri,« fortæller 
Søren Haller Clausen.
De har en stor grad af egen-
produktion inden for jord-, be-
ton- murer, montagearbejder 
og betonrenovering, hvilket 
også gør det muligt for dem at 
deltage i fagspecifikke entre-
priser.
»Langt de fleste opgaver, som 
vi har med at gøre udfører vi i 
hoved- og totalentreprise,« si-
ger Søren Haller Clausen. »Så 
vi styrer hele byggeprocessen 
fra start til slut, og det er altid 
dejligt at kunne levere et fær-
digt resultat til vores kunder, 
som både de og vi er stolte af,« 
slutter han.

MT Højgaard a/s · Løvholmen 2 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 20 74 48 · shc@mth.dk · www.mth.dk
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