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

MULTIFUNKTIONSMASKINER i fuldfarve samt sort/hvid
Vi har maskiner til alle slags opgaver- Intet er for stort og intet for småt!

KONTORMØBLER

GULDFELDTS SERVICE - DERES SIKKERHED! 
 

Som landsdækkende serviceleverandør med lokale teknikere kan vi tilbyde markedets 
bedste service og sikkerhed. Vi har eget serviceværksted med service på alle typer maskiner.

Certificeret serviceleverandører på OKI, HP, Canon, Olivetti, Develop, 
Konica-Minolta, Kyocera-Mita, TA, Ricoh, Infotec, Lexmark, Brother.

Kort tilkaldetid på under 4 timer
Service og salg af tilbehør til alle slags maskiner og behov

Hans Egedes Vej 8 - 5210 Odense NV
Tlf.: 70 20 60 95 - Fax: 70 20 60 99

E-mail: post@guldfeldt.com
www.guldfeldt.com

Kontakt os
 For uforbindende tilbud på maskiner og           
 kontormøbler samt gratis 3D indretnings forslag

            Det betaler sig

Ret & Råd Fyn A/S
Guldfeldt kontor & Data A/S har vi haft som kopi 
og printer leverandør i mange år. 
Så da vi skulle have nye Multifarvemaskiner med 
kopi, print, scan og faxfunktion til alle vore Fynske 
afdelinger, var det rigtige valg for os, af leveran-
dør til opgaven, Guldfeldt Kontor & Data A/S.

Palle Thomsen 
Indehaver, Advokat
Ret&Råd A/S Årup

Jeppe M. Fogh
Indehaver, Advokat 
Ret&Råd A/S Nyborg

Texas A/S
GULDFELDT KONTOR & DATA A/S siger tillykke 
til Texas A/S nye flotte firmadomicil.  
Det glæder os at vi har sat vores præg med ny 
møbelindretning samt levering af multifarve 
maskiner med kopi, print scan til net og E-mail

Tal service med:

James TorpMartin Frandsen Henrik Bech JensenKim Jessen

Henrik Guldfeldt Heidi Skou Andersen

Tal multifarvemaskiner med:

Annelise Guldfeldt Vibeke Guldfeldt

Tal tilbehør med: Tal indretning med:

Brian Lyø Larsen

Rosengårdcentret har de sidste 20 år været 
igennem en rivende udvikling. Vi har i 
Centeradministrationen i alle årene haft 
Guldfeldt Kontor & Data A/S som maskin-
leverandør og er meget tilfreds med deres 
hurtige respons tid.

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

haugesmedie.dk

grafisk produktion
tryk · print · web

FFououFFFF rr Danes a.s.

Vi har bl.a. leveret til:

Gratis tilbud 
på reparationer
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Ny struktur i Fionia Bank

»En god, intern infrastruktur 
er en væsentlig forudsætning 
for vækst og udvikling«, for-
tæller afdelingsdirektør Mor-
ten Riget og fortsætter: »Med 
den nye organisationsstruk-
tur skaber vi i Fionia Bank så 
få og så brede kommunikati-
onsveje som muligt. Segment-
opdelingen giver klare linjer 
med hensyn til rådgivningen. 
Den interne kommunikation 
lettes, og det muliggør en hur-
tig omrokering af kompeten-
cer, så de gøres tilgængelige 
for samtlige led i kæden.« 

Skræddersyet rådgivning

Og netop de kompetente råd-
givere er centrale for råd-
givningen. »Vores dygtige 
med arbejdere har forskellige 
kompetenceområder, der mat-
cher den høje grad af kunde-
kompleksitet, vi har i Fionia 
Bank, siger Morten Riget, som 
lover, at du som kunde såvel i 
privat- som i erhvervsafdelin-
gen møder specialiserede råd-
givere, der uddannelses- og 
erfaringsmæssigt er klædt på 
til at imødegå dine forventnin-
ger og behov. Og han slår fast: 
»Vi leverer skræddersyet indi-
viduel rådgivning på et højt 
professionelt plan til glæde for 
både kunder, aktionærer og 
medarbejdere.« 

Højt kompetenceniveau 
og god stemning

Fionia Bank Nyborg er i ud-
præget grad et moderne kom-
petence-miljø med mange mu-
ligheder for udvikling. »Vores 

Fionia Bank · Baggersgade 1 - 5 · 5800 Nyborg 
Tlf. 65 31 11 31 
nyborg@fioniabank.dk · www.fioniabank.dk

Fionia Bank Nyborg er en af Østfyns største  spillere, når det gælder  
kompetent erhvervsrådgivning. Denne position er styrket 
yderligere, efter banken i marts indførte sin nye organisationsstruktur 
med en enklere og mere effektiv opdeling af kunderne

medarbejdere er utroligt gla-
de for muligheden for faglig og 
personlig udvikling. Begreber 
som uhøjtidelighed, forskellig-
hed og godt humør har også en 
høj placering på Fionia Banks 
stjernehimmel – alt sammen 
ingredienser til skabelse af en 
god stemning i dagligdagen, 
siger Morten Riget og tilføjer: 
»På erhvervsområdet har vi 
et indgående kendskab til det 
østfynske lokalområdes tradi-
tioner, ligesom vi holder os lø-
bende opdaterede med hensyn 
til de seneste trends og udvik-
lingspotentialer. 
Produktmæssigt spænder vi 
lige fra kom-i-gang-lån til ny-
startede virksomheder over 
remburs og swap-forretninger 
til de etablerede dynamiske 
virksomheder. Fionia Bank 
Nyborg er en aktiv del af den 
øgede satsning på en dyna-
misk erhvervsudvikling på 
Østfyn, der gives udtryk for – 
både fra politisk og erhvervs-
mæssigt hold. Fionia Bank 
Nyborg er en fremsynet lokal-
bank.« 
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Succes med personligt  
tilrettelagt efteruddannelse
Tietgen Kompetence-
Centers afdeling i  
Nyborg byder på en 
bred vifte af personligt 
tilrettelagte og  
varighedsmæssigt 
fleksible efteruddan-
nelsesmuligheder. 
Skolens trademark er 
et godt og nært  
uddannelsesmiljø

»Tietgen KompetenceCenter/ 
Nyborg-Kerteminde Handels-
skole har intensiveret sine ak-
tiviteter på efteruddannelses-
området betydeligt«, beretter 
uddannelsesleder Kim Tvær-
gaard Larsen. »Vi har tre ho-
vedområder; nemlig økonomi/
regnskab, sprog og IT – både 
som dag- og aftenkurser. Vi 
oplever en positiv vækst i 
mængden af kurser, og vi for-
venter fremover at kunne fort-
sætte denne vækst.«

Kursisterne bevarer virk-
somhedskontakten 

»Tietgen KompetenceCenter 
har stor succes med kursusfor-
løb af 6 ugers varighed«, for-
tæller kursussekretær Hanne 
Dam Nielsen. »Vi har deltage-
re fra hele Fyn, Trekantsom-
rådet og Vestsjælland, og i år 
har vi kunnet dublere holdak-
tiviteterne for marts måned. 
Det er i stigende grad private 
og offentlige virksomheder og 

institutioner, der benytter sig 
af de målrettede delelementer 
i vores længerevarende kur-
susforløb. Kursisternes indivi-
duelle uddannelsesperioder er 
tidsmæssigt meget fleksible. 
Udregnet i fuldtidspladser er 
hvert forløb normeret til 18-21 
deltagere. Tit og ofte er det 
imidlertid op til 50 forskellige 
personer, der tilsammen ud-
fylder fuldtidspladserne. På 
den måde kan en gruppe med-
arbejdere efteruddanne sig, så 
de står rustet til at møde nye 
jobmæssige udfordringer – og 
dét uden de mister kontakten 
til virksomheden i længere tid 
ad gangen.«  

Motiverede FVU-kursister

»Tietgen KompetenceCenters 
aktiviteter omkring Forbe-
redende Voksenuddannelse 
(FVU), der har kørt siden ef-
teråret 2007, er nu sat 100% 
på skinner”, siger Kim Tvær-
gaard Larsen og fortsætter: 
”Når det gælder FVU i fagene 
Matematik og Dansk, har vi 
opsøgt næsten samtlige skoler 
i Nyborg Kommune og etable-
ret aftaler om at starte under-
visning af forældre. Formålet 
med undervisningen er, at 
forældrene hurtigst muligt 
bringes på omgangshøjde med 
deres børns indlæringsniveau, 
så de kan hjælpe dem med lek-
tierne. I februar/marts har vi 
opstartet adskillige hold på 
forskellige skoler og har her 
fået en kursistgruppe i tale, 
der både er motiveret og po-
sitivt interesseret. FVU-un-

dervisningen afvikles i aften-
timerne, så den er forenelig 
med et moderne arbejds- og 
familieliv.«  

Velfungerende skole- og 
erhvervsnetværk

»Vi samarbejder tæt sammen 
med Tietgen KompetenceCen-
ters øvrige fynske afdelinger. 
Vi aflaster hinanden rent res-
sourcemæssigt, når et kursus 
er overtegnet. Det konstante 
flow sikrer en god kursustil-
rettelæggelse, og indtil nu har 
det ikke været nødvendigt at 
aflyse et eneste kursus. Også 
i forhold til erhvervslivet har 
Tietgen KompetenceCenter et 
velfungerende netværk. Vores 
kundegruppe omfatter både 
større offentlige institutioner 
samt private service- og pro-
duktionsvirksomheder. Gen-
nem tiden har mange virk-
somheder i meget forskellige 
brancher benyttet sig af vores 
kursustilbud – f.eks. ARDO, 
Daloon, Kroer, Rynkeby Food 
og TDC«, afrunder Kim 
Tværgaard Larsen. »Tietgen 
KompetenceCenter/Nyborg-
Kerteminde Handelsskole er 
kendt for at have et højt ser-
viceniveau – både i forhold til 
kunder og kursister.« 

Tietgen KompetenceCenter
Nyborg-Kerteminde 

Handelsskole 
Ringvej 3 · 5800 Nyborg 

Tlf. 65 45 27 03
hdni@tietgen.dk
www.tietgen.dk
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Gode lokaler til enhver  
anledning
Vi skræddersyer din 
fest, dit møde eller 
konference

I Avnslev forsamlingshus er 
søskendeparret Jonna og Pe-
ter Hansen i fuld gang med at 
gøre rent efter en konference. 
Der skal nemlig være klar til 
det næste hold gæster som 
skal holde en privat fest.
De fine lokaler i forsamlings-
huset kan nemlig benyttes 
både til møder, konferencer, 
og selvfølgelig til private fe-
ster og arrangementer.
»Vi gør meget ud af det plan-
lægningsmøde vi har med 
vores kunder. Det er nemlig 
vigtigt, at vi er helt enige om, 
hvordan arrangementet skal 
forløbe. Det gælder bl.a. op-
dækning, pynt, hvad menuen 

skal bestå af og hvordan festen 
gerne skal forløbe,« fortæller 
Jonna Kimmie Hansen.

Mad ud af huset

Jonna og Peter leverer også 
mad ud af huset. De kan klare 
op til 800 kuverter og leverer 
maden på hele Fyn.
»Kunderne kan også få vin 
med i købet, vi har vores eget 
vinkort, hvor man kan vælge 
ud fra,« forklarer Jonna.
Lige nu er det konfirmationer, 
der er booket til både det store 
og det lille festlokale, og der er 
flere som har reserveret helt 
frem til 2012.
»Det er en god ide at være 
tidligt ud med reservation af 
lokaler, for der er mange som 
gerne vil holde deres fest hos 
os,« fortæller Jonna. »Vi tager 
1500 kr. i depositum når man 

lejer et lokale hos os. På den 
måde er begge parter jo sikre 
på, at vi har en aftale.«
Søskendeparret bestyrer også 
Bovense Forsamlingshus. I 
modsætning til Avnslev kan 
man her leje lokalerne og så 
selv stå for maden. »Men vi le-
verer jo også gerne mad til de 
fester, der holdes her,« slutter 
Jonna og går i gang med op-
dækning i den lille sal.

Avnslev Forsamlingshus 
Skovgyden 1 · Aunslev

5800 Nyborg 
Tlf. 65361350

diner@avnslev-diner.dk
www.avnslev-

forsamlingshus.dk 

 
 
WitzelVikar.dk – den 
 dynamiske formidlings- 
virksomhed, der har  
kontorer i Nyborg og  
Slagelse – dækker  
hele Østfyn samt Vest-,  
Midt og Sydsjælland  
med en bred vifte af  
kvalitetsydelser inden -
 for vikarservice og 
rekruttering…

»Nøgleordet for os er den tæt-
te personlige kontakt til såvel 
vore kunder, som til vore 
vikarer«, fortæller indehaver 
Mai-Britt Witzel. »Ved et 
tæt samarbejde lærer vi den 
enkelte virksomheds kultur, 
og derved konkrete behov at 
kende. Via detaljerede inter-
views og referencetagning 
foretager vi en omhyggelig 
udvælgelse af de vikarer, vi 
sender ud. Vi lader dem ikke 
i stikken i et nyt job, men 
holder løbende kontakt. Vi er 
virksomhedernes garant 
for stabil og motiveret 
arbejdskraft, der taler, 
skriver og forstår dansk.«  

Fra vikariat til fast arbejde
»WitzelVikar står for hurtig 
respons og høj fleksibilitet, 
idet vi formidler vikarservice 
fra dag til dag – nu og da fra 
time til time«, beretter afde-
lingschef Lars W. Johansen. 
»Vi skaffer også medarbej-
dere til ansættelse i faste 
jobs. Med vores Try & Hire 
koncept har virksomhederne 
mulighed for at ansætte folk 
på vikarbasis, før en fast-
ansættelse finder sted. På 
den måde matches de nye 
medarbejderes kompetencer 
og virksomhedernes behov 
på optimal vis.«  

Uforpligtende registrering
»Jobtypemæssigt spænder 
vi fra kontor/administration 
over produktion til rengøring, 
køkken og kantinearbejde. 
Som noget nyt er vi startet 
op i social & sundhedsom-
rådet, og det forventer vi os 
meget af i fremtiden – ikke 
mindst her i Nyborg. Lige 
nu har vi cirka 3500 aktive 
vikarer tilknyttet og 2500 er 
registreret i vores emnebank. 
Alle er velkomne til at lade 
sig registrere gratis i Witzels 
Emne  bank, uanset om man 
er ledig eller blot ønsker at 
lade muligheden for et nyt job 
stå åben...«  

På udkig efter arbejdskraft ?

Kongegade 23, 2. sal 
5800 Nyborg    
Tlf.: 65 31 15 81    
Fax: 65 30 15 91
www.witzel-vikar.dk

 Betal kun for effektiv 
arbejdstid
 Enkel afregning inkl. alle 
sociale omkostninger
 Fra blot 4 timers arbejde
 Alle vikarer har gennem-
gået personligt inter-
view, referencekontrol 
og faglige tests
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Nyborg ErhvervsRevision  
– Østfyns lokale revisor  

»Nyborg ErhvervsRevision er 
et lokalt baseret revisions-
kontor, der dækker hele det 
østfynske forretningsliv«, for-
tæller indehaver Henrik K. 
Andreasen. »Rent geografisk 
ligger kontoret lige om hjørnet 
– både i forhold til kunder og 
samarbejdspartnere. Eksem-
pelvis har ikke mindre end 
fire pengeinstitutter og tre 
advokatkontorer til huse in-
denfor en radius på 100 meter 
fra vores domicil.«   

Ny medarbejder

»Vi oplever en stabil nettotil-
gang af nye kunder. Fra den 1. 
april har vi ansat Flemming 
Madsen som voksenlærling/
elev. Flemming har op til sin 
ansættelse været i praktik her 
på kontoret. De øvrige ansatte 
på Nyborg ErhvervsRevision 
er uddannede revisorer, og en 
voksenlærling/elev passer fint 
ind i denne sammenhæng. Vi 
glæder os meget til at få Flem-
ming med i teamet.«  

Skattefri  
virksomhedsomdannelser

»Blandt Nyborg ErhvervsRevi-
sions store aktiviteter er skat-
tefri virksomhedsomdannel-

ser fra personligt ejerskab til 
aktie- og anpartsselskaber. Vi 
er specialiserede på dette om-
råde, hvor kunden bliver løn-
modtager i sit eget firma og på 
den måde sparer skattekroner. 
Et andet speciale er generati-
onsskifteforretninger, som vi 
har foretaget en del af i 2007 
– alle med gode resultater.«

»Skæve« regnskabsår 
øger kapaciteten 

»En del kunder har i sam-
råd med os valgt at køre med 
»skæve« regnskabsår, der f.eks. 
strækker sig fra den 1. okto-
ber til den 30. september el-
ler fra den 1. juli til den 30. 
juni det følgende år. Kunden 
kan på den måde aflægge års-
regnskab på et tidspunkt, der 
passer ind i virksomhedens 
forretningsmæssige rytme, og 
for os har de »skæve« regn-
skabsår den fordel, at den re-
visionsmæssige arbejdsbyrde 
fordeles jævnt over hele året, 
og det øger vores kapacitet be-
tragteligt.”    

Webfinance – et genialt 
regnskabsprogram

»Mange af vores kunder an-
vender regnskabsprogrammet 

Webfinance, og det er ganske 
enkelt et suverænt internet-
baseret stykke software«, be-
retter Henrik K. Andreasen 
entusiastisk. »Programmet fås 
i abonnement for kun 200 kr. 
om måneden, og det inklude-
rer daglig backup og EDB hot-
line samt løbende udvikling 
og opdatering. Webfinance 
er et fuldt udviklet finans-
program med kasserapport, 
finans-, fakturerings-, debi-
tor- og kreditorstyring. Inter-
netopkoblingen gør, at vi her 
fra revisionskontoret har ad-
gang til nøjagtigt de samme 
oplysninger som kunden. Vi 
kan være online samtidigt – 
og det er da genialt. Vi sparer 
den tidskrævende proces, det 
kan være, at udveksle data 
med kunden, ligesom vores 
justeringer til årsrapporten 
automatisk er med i dennes 
bogholderi. Med Webfinance 
får kunden et prisbilligt, sik-
kert, gennemprøvet og logisk 
opbygget program, der taler 
samme sprog som revisions-
firmaets.« 

Se mere på: 

www.winsoft.dk/video 

Nyborg ErhvervsRevision
Kirkegade 1
5800 Nyborg 

Tlf. 65 31 58 48 
ner@ner.dk
www.ner.dk

NER er en aktiv del af det lokale netværk. Virksomheden kan mønstre et  
veluddannet og erfarent team på fire revisorer og en voksenlærling/elev. Alle ansatte  

har gennemgået eller er i gang med uddannelsen til registreret revisor
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Fyns Data Service – 15 år 
Siden den 1. maj 1993 
har troværdighed og 
personlig betjening 
dannet grundlaget for 
firmaets mangeartede 
aktiviteter omkring 
rådgivning, salg og 
servicering af edb-
løsninger til private, 
institutioner samt 
små og større  
virksomheder 

»Grundlaget for vores succes 
er, at vi går til enhver opgave 
og udfordring uanset størrel-
se og omfang med samme høje 
grad af seriøsitet«, fortæller 
indehaver Thøger Juncher. 
»Vores vigtigste pejlemærker 
er personlig betjening, god 
service samt kvalitet og tro-
værdighed i arbejdet.«

Markedsførende bærbare 
løsninger

»Med Notebook blev EDB for 
alvor en mobil størrelse, og 
netop nu er IT-branchens nøg-
leord hurtighed, mobilitet, 
trådløshed og god farvegengi-
velse. I kraft af vores medlem-
skab af CBC-kæden, der er 
landets største organisation 
for selvstændige IT-forhand-
lere, kan vi tilbyde markedets 
største og bredeste udbud af 
it-udstyr – og til markedets 
absolut bedste priser. Fyns 
Data Service, ApS kan levere 
næsten alle modeller note-
books med skærme fra 10-19 , og 

i prisklasse fra  3.499 til over 
20.000 kr. inklusive moms.«

Vi dækker hele spektret

»Både i privat og erhvervs-
mæssigt regi er stadigt flere 
IT-løsninger trådløse, og 
hvad enten det gælder en-
keltstående Pc’er, netværk el-
ler printere, er vi eksperter 
i trådløshed. Også med hen-
syn til konvergensprodukter 
– kombination af  TV og PC 

– skærme er vi stærke. Vore 
seks dygtige og engagerede 
medarbejdere dækker hele 
spektret – fra salg og levering 
til opsætning service/support 
og eventuel reparation. Tjek 
vores hjemmeside med priser 
og specifikationer på mere end 
10.000 varenumre og besøg os 
i butikken i Ullerslevcentret. 
Fyns Data Service er klar til 
mindst 15 år mere…«   

Fyns Data Service
Ullerslevcentret 12
5540 Ullerslev
Tlf. 65 35 35 36
mail@fynsdata.dk
www.fynsdata.dk

Åbningstider:  
Man-fredag: 10.00-17.30  
Lørdag lukket  

ERHVERV FYN

www.brother.dk

Forhandler:

Ullerslevcentret 12 - 5540 Ullerslev - www.fynsdata.dk

Jubilæum 15 år i IT branchen 

Pavilion dv6748eo – HP notebook 
– AMD Sempron™ 
AM2 3600+ 2GB RAM, 120GB SATA HDD, 15.4” 
WXGA, NVIDIA® Geforce™ 7150M, DVDRW DDL, 
10/100 LAN, 802.11b/g WiFi, 56K V92, IEEE1394, 
5-i-1 kortlæser, MS Vista™ HP, MS Works 8.0
Pris :  3.999.20 / 4.999,-

Kraftig HP computer med  
skærm i bredformat
til Kontor og hjemmebrug
HP Pavillion a6305 + HP v220 22” TFTbredformat
Athlon 64 x2 processor 5000+ 2,6Ghz, 2 Gb ram, 
360Gb harddisk, DVD/RW, nVidea GeForce 6150 grafik, 
indbygget FireWire, kortlæser. Incl. Tastatur, mus. 
Windows Vista Home Premium.
Samlet pris kr. 4399,20 / 5499,-

HP Pavillion dv 9740 notebook 
med 17” WXGA brightview, high defi-
nition widescreen skærm, 250Gb hard-
disk, 2Gb ram, DVD/RW med lightscribe 
nVidia grafik GeForce 8400 256DDR, 
net/trådløst net Kortlæser, webcam, fin-
gerprint læser/sikkerhed Windows Vista 
Home Premium
Vores pris kr. 6.399,20/7.999,- (kun 
få stk.)
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Hotel Hesselet udvider

»Når den nye fløj i løbet af for-
sommeren 2009 står færdig, 
vil Hesselet råde over i alt 
59 værelser«, fortæller hotel-
direktør Peter Karner. »Si-
deløbende med opførelsen af 
den ny fløj renoveres hotellets 
store konferencelokale og sup-
pleres med en glastilbygning 
ud mod Storebælt.« 

Unik udsigt fra loungen

»Glasbygningen vil – med sin 
unikke udsigt over Storebælt 
og sit afslappede loungepræg 
– danne en perfekt ramme 
om de fritidsprægede sider af 

kurser og konferencer. Der-
udover udvides faciliteterne 
omkring svømmehallen med 
sauna, dampbad, jacuzzi, so-
larium samt lokaler til fitness 
og massage.« 

Fornyelser i klassisk stil

»Vi har valgt at sløjfe en af ho-
tellets tennisbaner for at give 
plads til en putting green til 
golftræning samt en legeplads 
til glæde for børnene. Et fæl-
lestræk for samtlige Hotel 
Hesselets fornyelser på byg-
ningsfronten er, at de på én 
gang er 100% opdaterede med 
den nyeste teknologi og samti-
dig glider let og ubesværet ind 
i det smukke hotels klassiske 
arkitektoniske stil.«    

Modernitet og elegance

Hotel Hesselet har trådløs 
internetadgang, og i konfe-
rencesammenhæng stilles der 
bærbare pc’er til rådighed. De 
6 konferencelokaler er indret-
tet med alle moderne facilite-
ter og er samtidigt elegant og 
smagfuldt møblerede. Lærred, 
projektor og tavle er til stede 
uden at dominere de smukke 
rum, der præges af kunst på 
væggene og en på en gang af-
slappet og stilfuld indretning. 

Det største konferencelokale 
har storskærmsfaciliteter, og 
projektoren muliggør både 
data- og filmfremvisning. 
Også på fritidsområdet byder 
Hesselet på en mangfoldig-
hed af muligheder. Der er rig 
lejlighed til at tage på natur-
oplevelser ved skov og strand. 
Hotellet råder over en ten-
nisbane, billard, bordtennis, 
swimmingpool, sauna, sola-
rium, fitnessudstyr, cykler 
samt legerum til børn.  

En god atmosfære

»Som værtspar går min kone 
Rikke og jeg meget op i den 
personlige service. Vi tegner 
hotellets stemningsmæssige 
profil og er der hele tiden for 
vores gæster. Atmosfæren på 
det moderne Hotel Hesselet 
er let og uhøjtidelig. Vi ser det 
som vores fornemste opgave 
at give gæsterne en eksklusiv 
helhedsoplevelse, hvor arki-
tektur, faciliteter, mad og vin 
går op i en højere enhed med 
Storebæltsområdets enestå-
ende natur. Vi bestræber os 
på, at vores gæster oplever et 
besøg hos som at komme hjem. 
Hotel Hesselet har mange 
stamgæster og der kommer 
flere til…«

Christianslundsvej 119 
5800 Nyborg 

Tlf. 65 31 30 29 
www.hesselet.dk

Mellem jul og nytår 2007-08 gennemgik 
hotellets køkken faciliteter en total-
renovering. I maj 2008 starter opførelsen 
af en ny fløj, der markerer en kapacitets-
udvidelse på tolv værelser – heraf to 
suiter på hver 67 m2

b
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Nyborg Bilcenter
Nyborg Bilcenters  
aktivitetsmæssige  
hovedområder er salg 
af Ford-biler.  
Værkstedet er  
autoriseret service-
center for VW og yder 
service, vedligehold 
og reparation på alle 
bilmærker 

»På service og reparationssi-
den er vi specialister i Ford og 
VW«, beretter indehaver Axel 
Ottesen. 
»Forretningen er autoriseret 
servicecenter for VW og vare-
tager alle former for eftersyn, 
reparationer og forsikrings-
skader – både på dette og 
andre bilmærker. Et af vo-
res specialer er reparation af 

stenslag samt udskiftning af 
autoruder.«  

Spændende nyheder  
fra Ford

»Den første weekend i marts 
kom den ny Ford Focus på 
gaden, og i den forbindelse 
afholdt vi et velbesøgt præ-
sentationsarrangement. Ford 
Focus scorer topkarakterer, 
når det gælder Euro N-cap 
sikkerhedstests og standar-
der. Den spritnye Focus-serie, 

der omfatter 3, 4 og 5-dørs 
udgaver samt stationcars, fås 
også med dieselpartikelfilter. 
Vi oplever også stor interesse 
for Ford Fiesta og Ford Fu-
sion, der begge fås som die-
selmodeller. I efteråret 2008 
lanceres den nye Ford Fiesta, 
der byder på et helt nyt design 
samt al den nyeste teknologi.«

Prisvenlig KA og  
fleksibel Transit

»Ford KA, der kan fås til pri-

ser fra cirka 90.000 kr. og op-
efter, indtager førstepladsen 
på salgslisten. Det er en lille, 
meget handy og velkørende bil 
med fremragende benzinøko-
nomi. På varevognssiden mar-
kerer vi os stærkt med Ford 
Transit, der fås i alle tænke-
lige afskygninger og matcher 
ethvert behov. I 2007 kåredes 
Ford Transit som årets vare-
bil i Danmark og det øvrige 
Europa.« 
        

Alsvej 2 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 22 00 · Mobil 22 35 15 75 · ao@ford-nyborg.dk · vrk595@smc.dk · www.nyborg-bilcenter.dk
Åbningstider Mandag-fredag 7.30-17.00 · Lørdag Lukket · Søndag: 13.00-16.00

MI-VI-REN spænder  
fra vinduespudsning til 
have/park-service
Ved firmastarten i 
2002 havde MI-VI-REN 
til huse i Frørup på 
Østfyn. Også i 2008 
har den dynamiske 
virksomhed mange 
kunder i det østfynske 
– primært indenfor ak-
tiviteten vinduespuds-
ning, der startede det 
hele

»Fra 2002 til nu har vi udvi-
det repertoiret meget«, fortæl-
ler Pia Sørensen, der driver 
MI-VI-REN sammen med Ta-
nia Egelund. »Opgavemæng-

den vokser, og vi har netop 
ansat en ny medarbejder, så 
firmaet tæller 15 ansatte. Ud-
over vinduespudsning kan vi 
på rengøringsområdet tilbyde 
en række ydelser, der spæn-
der fra almindelig rengøring i 
private hjem til specialiserede 
indsatser i kontor-, erhvervs-, 
og industri-regi. Vi udfører 
også håndværkerrengøring - 
bl.a. for entreprenørfirmaer og 
boligselskaber. Når det gælder 
rengøringsvikarservice, kan 
vi rykke ud med kun en times 
varsel.« 

Totalservice efter  
kundens ønske

»De nyeste aktivitetsmæssige 
skud på stammen er have/
park- og ejendomsservice«, be-

retter Tania Egelund. »På 
have/park-området er vi spe-
cialiserede indenfor vedlige-
hold – herunder græsslåning 
og trimning af træer og bu-
ske. Når det gælder ejendoms-
service, løser vi lettere hånd-
værksopgaver som maling og 
rensning af tagrender m.m. 
På den baggrund kan MI-VI-
REN som noget nyt tilbyde to-
talservice, der efter kundens 
ønske kombinerer elementer 
fra hele aktivitetspaletten.«

Grøn virksomhed uden 
stress

»MI-VI-REN er en grøn virk-
somhed«, afrunder Pia Søren-
sen. »Tania og jeg står selv for 
oplæringen af nye medarbej-
dere, og vi sætter miljørigtig-

hed og godt arbejdsmiljø i høj-
sædet.  Firmaet har modtaget 
en bredt smilende grøn smiley 
fra Arbejdstilsynet. MI-VI-
REN har fået topkarakterer 
over hele linjen – både når 
det gælder det fysiske og det 
psykiske arbejdsmiljø. Ingen 
af vores dygtige og effektive 
medarbejdere er plaget af 
stress, hvilket vi er meget gla-
de for og stolte over…« 

MI-VI-REN
Holmevej 7 · Espe

5750 Ringe
Tlf. 70 20 38 75

miviren@email.dk
www.miviren.dk
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 Tyverialarm

Direktør 
Flemming Larsen

TyverialarmTyverialarmT i l

TRYGHED, ALARM OG KOMMUNIKATION

Direktør
Flemming Larsen

Montør 
Hans Holm

Montør 
Bent Laursen

Montør 
Anker Hildebrandt

A L A R M E R  A p S

Den rigtige løsning hver gang

Direktør Flemming Larsen har 
25 års erfaring i branchen og 
nicheområdet alarmsyste-
mer. »En af FLT Alarmers 
primære forcer er kvalifice-
ret rådgivning. Vi afstem-
mer kundens reelle behov i 
forhold til de løsningsmulig-
heder, firmaet med brug af 
den nyeste teknologi på mar-
kedet kan tilbyde. Det udstyr 
vi arbejder med, er funkti-
onsmæssigt skræddersyet til 
erhvervs- og institutionsseg-
mentet, hvor hovedparten af 
kundekredsen befinder sig. 
Som noget nyt kan vi til-
byde godkendte tyverialar-
mer. Her samarbejder vi med 

Aarup-firmaet @larmteknik 
ApS, der er certificeret AIA-
Installatør.« 

Videoovervågning og  
integrerede systemer

»Netop nu satser vi på anlæg 
til videoovervågning. En kun-
de på dette område er insti-
tutionen Strandvænget, hvor 
vi lige har færdiggjort instal-
lationen af et helt nyudviklet 
anlæg til overvågning af per-
soner. Et andet speciale på 
ældre- og handicapområdet 
er implementering af trådløse 
totalløsninger til avanceret 
omverdenskontrol. Anlægge-
ne, der inkluderer fald, tyveri 

og røgalarmer, letter hverda-
gen for personer med nedsat 
fysisk funktionsevne. Via an-
læggene kan man åbne/lukke 
døre og vinduer, tænde/slukke 
lys og varme, styre telefonop-
kald, tv, stereoanlæg og meget 
mere. 
Den generelle udvikling går i 
retning af integrerede syste-
mer. IP-telefoni, computernet-
værk og alarmer er allerede 
for en stor dels vedkommende 
bygget sammen, og i fremti-
den vil det kun være fanta-
sien, der sætter grænser for 
udviklingen på dette område. 
Kontakt os for mere informa-
tion.« 

Fjordparken 36
5800 Nyborg 

Tlf. 40 37 32 51 
fl@flt.dk · www.flt.dk

Sådan lyder firma sloganet i FLT Alarmer ApS, der i sit daglige virke udvider de  
traditionelle rammer for alarmløsninger. Blandt aktiviteterne er videoovervågning,  

omverdenskontrol og nyudvikling af diverse hybridkonstruktioner  
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På forkant med udviklingen
Bauer Autolakering er 
på forkant med udvik-
lingen – både teknisk 
og miljømæssigt. De 
moderne faciliteter og 
maskiner giver godt 
arbejdsmiljø, ratio-
nelle arbejdsgange og 
høj produktivitet

»Familiefirmaet Bauer Auto-
lakering flyttede ind i sit nye 
domicil på Siøvej den 3. decem-
ber 2007. I dag er samtlige fa-
ciliteter på plads, og vi føler os 
rigtigt godt tilpas i de nye om-

givelser«, fortæller indehaver 
Michael Bauer. »Forretningen 
grundlagdes af min far i 1962 
og er fortsat et familieforeta-
gende. Min kone Gitte tager 
sig af det administrative, og 
min søn Chris bliver tredje 
generation ved rorpinden. Ud 
over familien beskæftiger virk-
somheden fem ansatte.«

Fra totalløsninger til køk-
kenelementer

»Vores hovedaktivitet er la-
kering af brugte biler og ud-
bedring af forsikringsskader, 
og firmaets speciale er total-
løsninger, der omfatter alle 
mærker og typer af vare- og 
personvogne op til 3500 kg. Vi 

har en bredt sammensat kun-
dekreds af autoforhandlere og 
værksteder, diverse offentlige 
institutioner samt en lille del 
private, der typisk benytter os 
i forbindelse med udbedring af 
mindre lakskader. En stor ak-
tivitet i privatkundesammen-
hæng er lakering af inventar 
– fra borde og stole til døre, lå-
ger og køkkenelementer. Over 
hele linjen er det vores mål-
sætning at levere topkvalitet 
til aftalt tid. Hvad fremtiden 
angår, er det planen på sigt 
at udvide vores aktiviteter på 
industrifronten med pulverla-
kering af maskindele m.m.«      

Bauer Autolakering  
Siøvej 6 · 5800 Nyborg  
Tlf. 65 35 12 36 
info@bauer-autolak.dk 
www.bauer-autolak.dk

UDLEJNING AF
PROFESSIONELLE MASKINER
Gravemaskine med fører
Minigraver
Havetraktor
Nyanlæg af
Indkørseler/Terasser
Græsplæner/Haver
Vedligeholdelse af græs
Kloakering

40 31 02 41
Bøgeskovvej 120, 5540 Ullerslev

www.s-m-u.dk
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Birkely løser dine  
grønne opgaver

Åløkkevej 41 
5800 Nyborg
info@birkely.dk
www.birkely.dk

Grøn vedligeholdelse
Birkely løser dine grønne opgaver. For private, firmaer,  
institutioner, landskabsarkitekter, boligforeninger og  
kommuner står vi klar med dygtige folk.

Vi udfører alle anlægsgartnerarbejder indenfor nyanlæg og 
renoveringer af haver og større anlæg. Derudover udfører vi 
grøn pleje og vedligeholdelse samt salt- og snerydning.

Vi søger at være den optimale samarbejdspartner for vore 
kunder og at være kendetegnet med den gode arbejds-
kvalitet. Vi er på den måde vokset siden starten i 1991, til i 
dag at være 35 ansatte i sæsonen.
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Toyota Faaborg · tlf. 62 61 95 88

Toyota Nyborg · tlf. 65 31 27 07

Toyota Odense M · tlf. 66 15 60 01

Toyota Odense V · tlf. 66 11 55 55

Toyota Svendborg/Langeland
tlf. 62 21 20 04

A/S Mogens Frederiksen Automobiler · www.mfabiler.dk

Med leasing bliver dit erhvervsliv lettere. For et fast lavt må-
ned ligt beløb kan du lease lige nøjagtig den bil, du har behov 
for. Og tegner du en serviceaftale, kommer der heller ingen 
økonomiske overraskelser i forbindelse med service eftersyn 

og værkstedsregninger. Du kan altså lægge dit månedlige 
bilbudget i fuldstændig faste rammer, når først du har 
taget stilling til, hvilken attraktiv virksomhedsmodel du 
ønsker. Konsulter din Toyota-forhandler og hør mere.

-gnisael go terå mo   20.000  åp gurbrofretemolik ,esledygnisaelsgnagetsrøf rænidroartske i %   31   dem lepmeske te åp teresab go smom visulkske re nesledygnisaeL* 
perioden er 48   mdr.   B4 

Toyota Erhvervsleasing

toyota.dk

Brug for en ny virksomhedsmodel?

 Avensis Van fra   2.895   kr./md.*  *.dm/.rk     2.895  arf navstropS 

 Auris Van fra   1.995   kr./md.*  Yaris Van fra   1.495 kr./md.* 

 Prius Van fra   2.595   kr./md.*  RAV4 Van fra   3.095   kr./md.* 
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Lige meget hvor du vil hen

Persontransport
Med vores mangeårige erfaring, ruti-
nerede chauffører og høje komfort i 
moderne busser sikrer du, at dit næste 
transportarrangement bliver mere end 
bare transport. Vi er også specialister i 
kørsel med liftbus og transport af grup-
per, der stiller specielle krav i forhold 
til gruppers sammensætning og chauf-
førens formåen.

Individuel Rejser/Udflugter
Vi inviterer dig til at opleve natur og 
kultur i vores eget dejlige Danmark. På 
endagsudflugter med egne busser kan 
du bl. a. opleve revy, shows, teater, 
koncerter og sportsarrangementer. Vi 
arrangerer også flere dages rejser i 
ind- og udland, hvor du er velkommen 
til at være med. Hold dig opdateret via 
vores hjemmeside eller kontakt os og 
hør nærmere.

Grupperejser & Arrangementer
Er I allerede en gruppe som vil rejse 
sammen, hjælper vi jer med planlæg-
ning, transport, arrangementer m.m. 
Vi byder samtidig på et bredt udsnit af 
endagsudflugter, storbyferier, vinture, 
natur- samt kulturture og wellness-
arrangementer. Transporten foregår i 
vores komfortable busser og vores ruti-
nerede chaffører hjælper under vejs med 
deres viden om lokalområdet.

Firmarejse og konferencer
Lad Nyborgrejser arrangere din næste 
firmarejse, uanset om det drejer sig om 
en eller flere dage, fly eller bus, konfe-
rence eller personalefest. Kombiner fx. 
dit møde/konference med oplevelser. Du 
vil få fordele af vores brede kontaktflade 
inden for bl.a hoteller og events.

 
 Events
 Vi tilbyder transport og billetter til aktuelle 
 events i ind- og udland. Det kan f.eks. være opera,  
 teater, koncerter, revyer, shows og sport. Igen 
 stiller vi vores komfortable busser og rutinerede  
 chaffører til rådighed. Hold dig opdateret via vore  
 hjemmeside, eller kontakt os og hør nærmere.

 Kør selv
 Ønsker du total frihed til at planlægge din
 egen ferie? Så er Kør Selv måske noget 
 for dig.Nyborg Rejser hjælper dig med  
 overnatning på destinationen og 
 forskellige praktiske råd.
 Kontakt os og hør mere

 
 Hoteller
 Har du brug for overnatning 
 på hotel i Danmark eller i   
 Europa, hjælper vi gerne med   
 det også.,Vi har en række   
 kontakter i større byer i 
 Europa, som du kan få
 fordel af. 
 Kontakt os og hør mere.

 

 Agentur  
 Vi formidler sommerhus- 
 ud lejning i ind- og  
 udland, dansk kroferie  
 samt pakketure for   
 udvalgte færge- og 
 bus selskaber. 
 Kontakt os  
 og hør 
 nærmere. 

Nyborg Rejser er et helt igennem dansk sel-
skab, der har drevet rejsebureauvirksomhed 
siden grundlæggelsen i 1948. Vores erfaring og 
store krav til kvalitet og sikkerhed er din garanti 
for en god oplevelse når du rejser med os. Vi 
arrangerer for grupper og individuelle i ind- og 
udland og events for private og virksomheder. 
Derudover arrangere vi persontransport for pri-
vate virksomheder, kommuner og institutioner. 
Vores chauffører er rutinerede og veluddan-
nede, og busserne er komfortabelt indrettede 
efter moderne standard.

Nyborg Rejser modtog som en af de første 
indenfor persontransport i oktober 1994 et 
ISO-9001 certifikat som bevis på vores inter-
nationale kvalitetsniveau. Det sikrer dig en 
ensartet og altid opdateret kvalitet. Vi arbejder 
altid efter kvalitetsparametrene sikkerhed, tillid 
og troværdighed.

Nyborg Rejser er et dansk rejsebureau med et 
bredt udvalg af rejser, ferier, weekendophold, 
transport og agentur for private og virksomhe-
der. Lad os hjælpe dig på vej med dit næste 
arrangement.

www.nyborg-rejser.dk

Nyborg Rejser A/S · Adelgade 3
Box 184 · DK 5800 Nyborg

Tlf. 65 31 13 69
nyborg@nyborg-rejser.dk
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Foliekniven.dk – en online 
skiltevirksomhed

»Foliekniven.dk har et meget 
vidtspændende repertoire«, for-
tæller Rune Fabricius. »Vi er en 
underleverandør- og produkti-
onsvirksomhed, der stort set er 
leveringsdygtig i alt – lige fra 
bankoklistermærker til de helt 
store reklamebannere.« 

Travl og brugervenlig 
hjemmesideshop

»En stor aktivitet er frem-
stilling gadeskilte efter kun-
dens anvisninger«, beretter 
Gina Fabricius. »Det kan for 
eksempel være A-skilte og 

sandwichskilte til butiks- og 
håndværkerkunder. Andre 
populære artikler er streame-
re og magnetskilte i alle stør-
relser. Vores kunder benytter 
sig i vid udstrækning af mu-
ligheden for at afgive ordrer 
online via vores brugervenlige 
hjemmesideshop.« 

Landsdækkende  
kundekreds

»På erhvervssiden består vo-
res kundekreds af virksom-
heder i alle størrelser og bran-
cher – bl.a. Vestas, Totempo, 

Reinhold Import, Novo Nor-
disk, Danmarks Radio, Tv2/
Danmark og Canal+. 
Vi laver totalløsninger, og når 
det gælder design og kreativ 
bearbejdelse samarbejder vi 
med reklamebureauer over 
hele landet. Se mere om de 
mange spændende tilbud og 
muligheder på hjemmesiden 
www.foliekniven.dk eller kig 
ind i vores velassorterede bu-
tik og showroom.« 

Foliekniven.dk  
Refsvindinge Byvej 3 

5853 Ørbæk
Tlf. 35 120 120

info@foliekniven.dk
www.foliekniven.dk

I 2004 startede Foliekniven.dk i Gina & Rune 
Fabricius’ kælder, som dog hurtigt blev  

for trang for det dynamiske firma, der i 2005  
flyttede ind i sine nuværende butiks- og  

produktionslokaler i Refsvindinge 
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VUC FYN Nyborg har 
et bredt kursusreper-
toire, der spænder fra 
Ordblindeundervis-
ning og Forberedende 
VoksenUndervisning 
(FVU) i fagene Dansk 
og Matematik over 
Almen Voksenuddan-
nelse Trin 1 + 2 (AVU) 
til Højere Forberedel-
seseksamen (HF)

»FVU har stor søgning lige 
nu«, fortæller afdelingsleder 
Peter Fyrst og fortsætter: 
»FVU-forløbene er specielt 
målrettet voksne mennesker, 
der af forskellige grunde har 
behov for at forbedre de resul-
tater, de opnåede ved deres 
skolegang. Kommunikation 
er vigtig på det moderne ar-

bejdsmarked og blandt vores 
FVU-kunder er virksomheder 
som Nyborg Strand og Daloon. 
Endelig er FVU et godt red-
skab for forældre, der ønsker 
at hjælpe deres børn med lek-
tierne, men mangler et kom-
petencemæssigt løft. I den 
kommende tid introduceres 
Engelsk og EDB på FVU.«  

Positiv og ligeværdig 
kommunikation

»Hovedparten af VUC Nyborgs 
kursister befinder sig i alders-
gruppen 18-30 år«, beretter 
studievejleder og underviser Bo 
Beckman. »De rekrutteres fra 
lokalområdet bl.a. fra det lokale 
Jobcenter og Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning, som vi har 
et godt samarbejde med.«
 Mange kursister vælger efter 
endt HF-uddannelse at ka-
ste sig over en videregående 
uddannelse – f.eks. indenfor 
pædagogik, social & sundhed 
eller politi. Vi henvender os til 

vores kursister på en positiv 
og ligeværdig måde. På EDB-
området har vi kurser fra 
begynderniveau til desktop 
publishing og avanceret billed-
behandling. Her er kursister-
nes aldersmæssige spredning 
stor, idet en del ældre bruger 
os til at erhverve de basale it-
færdigheder, der f.eks. sætter 
dem i stand til at maile med 
deres børn og børnebørn.« 

Bredt kundegrundlag

»I Nyborg er der stor aktivi-
tet på iværksætterområdet, 
og her har vi netop afviklet 
et succesfuldt 7 ugers fuld-
tidskursus i grundlæggende 
virksomhedskendskab. VUC 
FYN Nyborg har et bredt kun-
degrundlag og et stort udvalg 
af individuelt tilrettelagte un-
dervisningsforløb, der appelle-
rer til alle borgere, der er fyldt 
18 år. Tjek vores hjemmeside 
og ring for mere detaljeret in-
formation.« 

Nørrevoldgade 37 
5800 Nyborg 
Tlf. 62 65 66 60
nyborg@vucfyn.dk 
www.vucfyn.dk
Kontorets åbnings- 
og telefontider:
Mandag-torsdag 
kl. 08.00-15.00
Fredag kl. 08.00-14.00

Nyborg
VUC FYN & FYNs HF- kursus
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Maling, gulvbelægning og 
gardiner for enhver smag

Siden 1999 har Hans 
Christian Nielsen ejet 
butikken i Nyborg, der 
har et rigt udvalg af 
både gulvbelægning, 
gardiner og maling

»Vi står tit for totalløsninger 
for de kunder, som har brug 
for det. Det er så både gulv-
belægning og gardiner vi le-
verer. Valg af maling rådgiver 
vi så også kunderne om, så de 
kan købe den hos os.«

God rådgivning

I Colorama lægger de stor 
vægt på rådgivning af deres 
kunder.
»Vi tager gerne ud og ser på det 
hus, institution eller kontor, 
der skal have nyt gulv, gardi-
ner eller males. Ud fra det vi 
ser, kan vi give kunderne den 
bedste rådgivning,« fortæller 
Hans Christian Nielsen.
Opmåling og montering af 
gulvbelægning og gardiner 
tilbyder de seks medarbejde-
re han har ansat naturligvis 
også.
»Vores medarbejdere er spe-
cialiseret indenfor de forskel-
lige produkter vi har i butik-
ken. Så man kan altid for den 
kvalificerede vejledning man 
har brug for som kunde hos 
os,« garanterer Hans Chri-
stian Nielsen.

Egetæpper og Tarkett

Når det gælder gulvbelæg-
ning, så er det mest tæpper fra 
firmaet Egetæpper, der bliver 
solgt. »Det er kvalitetstæpper, 
som kan holde i mange år, så 
dem kan vi stå inde for,« siger 
Hans Christian Nielsen.
Vinyl og hårde gulve i træ er 
også at finde på hylderne i 
butikken. Der findes et utal 
af farver og mønstre i vinyl, 
og mange forskellige typer 
trægulve, så her er noget for 
enhver smag.
Colorama leverer gulvbelæg-
ning til både private og er-
hvervskunder.

Få egne billeder  
på væggen

Skal dit yndlingsbillede af kæ-
resten, børnene eller Bounty-
stranden fra i sommers kun 
ligge i dit kamera eller på com-
puteren? En nyhed fra Colora-

ma giver dig nu mulighed for at 
få yndlingsbilledet på tapet og 
dekorere hele væggen med det.  
Colorama har nemlig lanceret 
en teknik, som giver dig mu-
lighed for at få trykt dit favo-
ritfoto på tapet og på den måde 
sætte et helt unikt præg på dit 
hjem. 
Favoritfotoet behøver ikke at 
være et, du har liggende i digi-
talkameraet. I princippet kan 
du lave dit eget tapet ud fra 
alle typer af originaler – lige 
fra digitale billeder og nega-
tiver til papirkopier og scan-
nede motiver.

Colorama · Vestergade 33C · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 51 11 · Mobil 24 23 59 12 · nyborg@colorama.dk · www.colorama.dk



 

RealMæglerne Nyborg  
– den lokale bolig- og erhvervsmægler
Indehaver Flemming 
Eriksen er en kompe-
tent sparringspartner 
inden for både bolig-
området og erhvervs-
området og har stor 
viden og erfaring 
inden for både øko-
nomi, skat og det 
juridiske område. Før 
han blev selvstændig 
ejendomsmægler, var 
han gennem næsten 
38 år ansat i kommu-
nalt regi. 

»Jeg startede min karriere som 
ejendomsmægler den 4. juli 
2007, da jeg åbnede butikken 
her på Vestergade i Nyborg«, 
fortæller indehaver, statsauto-
riseret ejendomsmæg ler MDE 
og valuar Flemming Eriksen. 
»Forretningen er kommet vir-
kelig godt fra start og beskæf-
tiger udover mig selv en enkelt 
administrativ medarbejder.« 

Økonomisk og juridisk 
kapacitet

»Gennem tiden har jeg i kom-
munalt regi beklædt posterne 
som økonomichef i Grindsted 
Kommune samt vicekommu-

naldirektør og kommunaldi-
rektør i den tidligere Nyborg 
Kommune. Den store økono-
miske og juridiske baggrunds-
viden og erfaring med bl.a. 
ejendomshandel, jeg via disse 
hverv har akkumuleret, har 
ført mig naturligt videre til en 
uddannelse og efterfølgende 
karriere som ejendomsmægler 
og valuar.« 

Fri og uafhængig kæde

»RealMæglerne er en lands-
dækkende kæde bestående af 
frie og uafhængige ejendoms-
mæglere. I kraft af det store 
netværk, man kan trække på, 
er det let for kædens medlem-
mer at formidle ejendomshand-
ler på tværs af landsdelene. 
Endelig går kædens medlem-
mer sammen om markedsfø-
ringen – både af den enkelte 
mægler og af sammenslutnin-
gen som helhed. RealMægler-
ne er et markant alternativ til 
de finanskoncern-ejede mæg-
lere.«

Detaljeret viden  
og lokalkendskab

»Personligt kan jeg trække på 
mange års viden om lokalom-
rådet og et konstant opdateret 
kendskab til de specielle regi-
onale forhold og sammenhæn-
ge, der tegner udviklingsmu-
lighederne på Østfyn. Nyborg 
og den omgivende kommune 

med byerne Ullerslev og Ør-
bæk er et attraktivt område. 
En flot historisk by, et char-
merende opland med landsby-
er, skove og strande – et om-
råde i vækst. RealMæglerne 
Nyborg er udover bolighandel 
involveret i både erhvervs- og 
byudviklingsprojekter, handel 
med erhvervsejendomme samt 
formidling af forretninger og 
lejemål og medvirker på den 
måde aktivt i udbygningen af 
de rammer, der gør Østfyn til 
et godt sted at bo og leve.« 

Vi bygger bro mellem 
køber og sælger

»For os er ejendomshandel en 
tillidssag, som vi kører sikkert 
og stabilt hele vejen igennem. 
I samarbejde med kunden 

Realmæglerne Nyborg Bolig & Erhverv
ved Statsaut. ejendomsmægler MDE og valuar 
Flemming Eriksen 
Vestergade 32 · 5800 Nyborg 
Tlf. 65 30 34 35 · 5800@mailreal.dk · www.realmaeglerne.dk

kan vi foretage og formidle 
berigtigelse og eventuelt ud-
arbejde kontrakter og afta-
ler i forbindelse med lejemål 
vedrørende boliger, erhvervs-
ejendomme og forretninger. 
RealMæglerne Nyborg ved, 
hvordan en ejendomshandel 
skal foregå. Uanset om der er 
tale om en bolig, en butik el-
ler en landbrugs-, udlejnings-, 
eller erhvervsejendom, bygger 
vi bro mellem køber og sælger. 
Blandt vores øvrige kompe-
tencer er løsningen af diverse 
vurderings-, rådgivnings- og 
konsulentopgaver. RealMæg-
lerne Nyborg er både den lo-
kale boligmægler og den loka-
le erhvervsmægler og står for 
kvalitet, god service kundetil-
fredshed og nære værdier.« 
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Frørup Andelskasse
i nye rammer
Frørup Andelskasse 
har netop taget en 
helt ny tilbygning på 
250 kvadratmeter i 
brug. Med udvidelsen 
af de fysiske rammer 
har pengeinstituttet 
optimeret forholdene 
for såvel kunder som 
medarbejdere 

»Med et interiør præget af 
smukt design, godt håndværk 
og tip-top moderne faciliteter 
har vi fremtidssikret vores 
pengeinstitut og ført det godt 
ind i det enogtyvende århund-
rede«, fortæller direktør Gun-
nar Thomasen. »Vi glæder os 
til at byde kunder, samar-
bejdspartnere og forretnings-
forbindelser indenfor til Åbent 
Hus torsdag den 17. april kl. 
13-17.«

Længere åbningstider og 
høj sikkerhed

»Fra og med den officielle åb-
ning af den nye tilbygning 
har vi valgt at sløjfe middags-
lukningen og dermed udvide 
pengeinstituttets ugentlige åb-
ningstid med fem timer. De nye 
åbningstider i Frørup Andels-
kasse bliver mandag, tirsdag, 
onsdag og fredag kl. 10-16 samt 
torsdag kl. 10-17.30. Af sikker-
hedsmæssige grunde har vi in-
gen midler liggende i kontanter, 
idet en recirkuleringsmaskine 
automatisk låser sedlerne ned 
i et pengeskab. Maskinens 
indbyggede tidsmæssige forsin-
kelse med hensyn til at frigøre 
kontanterne giver vores med-
arbejdere en høj grad af sik-
kerhed.«  

Andelskassen som galleri

»Et andet nyt tiltag er skif-
tende kunstudstillinger i an-
delskassens lyse og venlige 
lokaler. Første udstiller er den 
fantastiske dansk/italienske 
land artist og kunstmaler 
Alfio Bonanno, der er en god 
ven af mig«, fortæller Gun-
nar Thomasen. Alfio Bonanno 

præsenterer en billedserie ved 
navn »Gensyn med Etna, der 
netop har været udstillet i 
Det Danske Centralbibliotek 
i Flensborg. Den farverige 
kunstner og personlighed er 
født på den sicilianske vul-
kans skrænter men er opvok-
set i Australien – nærmere 
bestemt blandt aboriginals i 
Queensland.«        

Et helt igennem solidt 
pengeinstitut

»Med en solvensprocent på 
16,8, hvor lovens minimums-
krav er 8,0, og en overdækning 
på likviditeten på 349,2% mod 
et juridisk minimumskrav på 
10% er Frørup Andelskasse 
et helt igennem solidt penge-
institut. I forhold til Finans-
tilsynet, Indskydergarantifon-
den og EU-lovgivningen er vi 

underlagt nøjagtigt de samme 
regler som alle andre penge-
institutter. Vi går ind for gen-
nemsigtighed i regnskaberne 
og genererede i 2007 et over-
skud på 13,7 millioner. Blandt 
Frørup Andelskasses samar-
bejdspartnere er, Totalkredit, 
DLR Kredit, Sparinvest, BEC, 
PFA samt det nye pensions og 
forsikringsselskab Let-Pensi-
on, som vi har været med til 
at starte.« 

Nærhed, overskuelighed 
og fleksibilitet uden 
gebyrer

Frørup Andelskasse er »snus-
fornuftig« i sit daglige virke, og 
blandt vore vigtigste produkter 
er troværdighed og tryghed. 
Vi prakker aldrig kunderne 
nogen finansielle produkter 
på, som vi ikke selv ville være 

interesserede i at købe og af-
kræver dem heller ingen form 
for gebyrer. Vi står for nærhed, 
overskuelighed og fleksibilitet. 
Frørup Andelskasse råder over 
et fuldt produktsortiment, der 
blandt andet inkluderer web-
banking, Master/Visa kort og 
meget mere. Som andelssel-
skab fungerer vi efter princip-
pet en mand en stemme. Vi 
har ingen aktionærer, og kan 
derfor bruge andelsselskabets 
indtjening til glæde og gavn 
for kunderne, hvilket bl.a. 
kommer til udtryk gennem 
vores enestående gebyrpolitik. 
Besøg vores hjemmeside eller 
kig ind i Frørup Andelskasse« 

Frørup Andelskasse · Sportsvænget 2 · 5871 Frørup 
Tlf. 65 43 25 50 
post@froerupandelskasse.dk · www.froerupandelskasse.dk
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Fra Autogården til Bilboel 
1. november 2007 
flyttede den kendte 
østfynske automobil-
forretning Autogården 
Ørbæk i nyt domicil 
på Nyborgvej i Ørbæk. 
Ved indvielsesrecep-
tionen den 19. januar 
2008 introduceredes 
forretningens nye 
navn Bilboel    

»Firmaet grundlagdes i 1993 
af min kone Jonna, og i dag 

har vi tre ansatte«, fortæl-
ler medindehaver Aage Boel. 
»Vi driver en all round auto-
mobilforretning med et bredt 
udvalg indenfor alle mærker. 
I forhold til vores hidtidige 
forretningsnavn Autogården 
Ørbæk markerer det nye navn 
Bilboel en modernisering, der 
både matcher det lyse og ven-
lige domicil og navnet på vores 
hjemmeside. Det gamle navn 
passede fint til den ejendom, 
hvor vi havde til huse – nem-
lig i en tidligere gård.«

Offentligt tilgængelig 
vaskehal

»Rundt om vores ny forret-

ningslokaler, der rummer ud-
stillings-, klargørings- og kon-
torfaciliteter samt en moderne 
vaskehal, er et udstillingsom-
råde på godt og vel 11.000 m2. 
Vaskehallen har kapacitet til 
både person og varebiler og 
indgår naturligt i vores klar-
gøringsarbejde omkring salg 
af brugte biler. Hallen er åben 
for publikum hver dag fra kl. 
7-22. Betaling sker via en kort-
automat.«

Et kæmpe udvalg

»Bilboels store styrke er et 
kæmpe udvalg af biler i alle 
prisklasser, typer og mærker. 
Hos os får folk rigtigt mange 

valgmuligheder, og har vi ikke 
den helt rigtige bil på lager, 
skaffer vi den hurtigst muligt. 
Netop nu oplever vi en støt sti-
gende omsætning – både in-
denfor erhvervs- og privatbiler. 
Bilboel kan tilbyde en række 
fordelagtige leasingaftaler til 
erhvervskunder samt en bred 
vifte af attraktive finansie-
ringsmuligheder for private. 
Kig ind i til Bilboel i Ørbæk og 
få et godt tilbud.«  

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

Skræddersyede  
sikkerhedsløsninger

Sikker service hos 
Låsesmeden

Låsesmeden i Nyborg hjælper 
dig med at beskytte dit hjem og 
din virksomhed. Deres fokus er 
på sikre og effektive løsninger.
»Vi tilbyder almindeligt låsear-
bejde, elektronisk og mekanisk 
sikring, montering af dørtele-
fonanlæg, installering af alarm-
systemer til private og opsæt-
ning af dørlukkere, gitre og 
værdiskabe,« fortæller Michael 
Lennert, indehaver af Låsesme-
den.

Tyverisikring 

En tyverialarm er en effektiv 
sikring. Den skræmmer tyven 
væk og alarmerer naboer eller 
familie og venner om at der er 
noget galt eller politi.
»Vi har et stort udvalg af me-
kaniske sikringer som gitre 

og låse og elektroniske sik-
ringer som videoovervågning, 
adgangskontroler og alarm-
systemer,« fortæller Michael 
Lennert.
Alle tyverisikringer har fået 
forsikringsbranchens blå stem-
pel i form af SKAFOR-godken-
delsen. Det er din tryghed for, 
at sikkerheden er i top.

Låsesmeden i Nyborg samar-
bejder med førende producen-
ter af adgangskontroler, video-
overvågning alarmsys temer om 
levering og installation.
»Vi tilbyder en serviceaftale, 
hvor vi løbende går Adgangs-
kontrolsystemet og videoover-
vågningsanlæget grundigt ef ter 
i sømmene, så kunden altid er 
sikker på, at systemet virker.«
Låsesmeden har også et stort 
udvalg af værdiskabe. Det er 
både pengeskabe, brandskabe, 
nøgleskabe og værdibokse. Ska-

bene kan fås i modeller med ko-
delås eller en lås til nøgler. 
»Kontakt os gerne for en vejle-
dende samtale, et konsulent-
besøg eller få uddybende oplys-
ninger om værdiskabe, gitre 
til døre og vinduer, elektroni-
ske/mekaniske nøgler og tyve-
rialarmer,« lyder opfordringen 
fra Michael Lennert.

Låsesmeden A/S i Nyborg
Vindingevej 22

5800 Nyborg 
Tlf. 65313649

nyborg@nylass.dk
www.nylaas.dk
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Det store hus fra 1897 
med de mange loka-
ler har igennem tiden 
været brugt til meget 
og det huser stadig 
teaterforestillinger, 
udstillinger, afdans-
ningsballer, private 
fester, konferencer, 
møder, bankospil, og 
meget mere 

»Huset har sin egen charme, så 
det er en oplevelser i sig selv at 
være her. Man får god mad og 
professionel service oveni, og 
det er vores kunder glade for,« 

fortæller bestyrer og restaura-
tør Allan Mortensen.

Det gamle og det  
moderne

Det er på én gang et folkeligt og 
majestætisk hus, hvor hvert rum 
har sin historie og sin charme. 
Men der er også moderne møde-
faciliteter som projektor, tråd-
løst internet, AV anlæg m.m.
»Vi kombinere det gamle og 
unikke med det moderne, 
så derfor kan vi også tilbyde 
gode faciliteter for møder og 
konferencer,« fortæller Allan 
Mortensen. Der er både store 
lokaler med plads til 200 per-
soner og mindre grupperum. 
Firmaer, der vil afholde møder 
i unikke lokaler, kan derfor ro-
ligt vælge Borgerforeningen.

Køkkenet er moderniseret, og 
man kan i samarbejde med 
køkkenchefen sammensætte 
lige den menu som man gerne 
vil have til sit arrangement.
»Vi vil gøre alt for at matche 
vores kunders smag og øn-
sker. Du kan være sikker på, 
at det bliver lækkert fra den 
første bid til den sidste skål,« 
lover Allan Mortensen.
Der kan være op til 300 spi-
sende gæster i de smukke lo-
kaler, og der er både store og 
små lokaler man kan vælge 
efter behov.
»Vi hjælper gerne med deko-
rationer, blomster og lys, så 
vores kunder får en uforglem-
melig oplevelse, når de holder 
deres arrangement her hos 
os,« slutter Allan Mortensen.

Borgerforeningen · Nørrevoldgade 63 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 13 13
Mobil 40 18 90 75 · bfh.nyborg@mail.dk · www.borgerforeningenshus.dk

Borgerforeningens Hus
oplevelser med sjæl

Bygmestervej 6
5854 Gislev

Tlf. 62 29 13 83

Husk 
vi henter og bringer uden beregningFinlandsvej 7 · 5700 Svendborg

Tlf. 62 20 20 55 
silak@silak.dk · www.silak.dk

SI-LAK SVENDBORG
SI-LAK Svendborg A/S har specialiseret sig i 

lakering af alle former for metaldele til industrien

– pulverlakering
– glasblæsning af mindre emner
– små og store serier af emner i 

størrelser på op til 4 meter
– mange års erfaring med behandling 

af emner der kræver megen 
håndtering og behandling

– vi indfrier kundernes krav til 
forbehandling, finish m.m.
– høj grad af fleksibilitet

SI-Lak Svendborg A/S lever i fulde op til 
tidens strenge miljøkrav

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

Vi byder velkommen til en god oplevelse  
i landlige omgivelser…

Vi løser både store og små specialopgaver,  
såvel som serieproduk tioner, i vores lyse og  
effektive produktionslokaler

Finlandsvej 9A
Tlf. 72 45 41 01

Orden i regnskabet giver økonomisk tryghed  
og mere tid til dig selv. Bogføring af alle regnskaber 
samt konsulentsparring.

Dunhammervænget 35·  5250 Odense SV
www.jvregnskab.dk·  jvregnskab@yahoo.dk

Tlf. 20 83 61 81 
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Sammenhold gør stærk
– kontorfælleskab i Ullerslev
Mange steder i landet 
er der en tendens til 
at flytte sit kontor ind 
i omgivelser, hvor man 
kan være i nærhed af 
andre virksomheder

I stedet for at sidde isoleret 
i et hjemmekontor eller eget 
afsides beliggende kontor øn-
sker flere og flere at kunne ar-
bejde i et miljø, hvor der også 
er andre virksomheder. Det 
giver mulighed for individu-
elt fællesskab og sammenhold 

og mulighed for videndeling, 
sparring og social kontakt – 
kort sagt: man er ikke alene.

Disse fælles kontorhuse fin-
der man normalt kun i større 
byer, men takket være den 
lokale initiativtager, Ole Jen-
sen, er muligheden også til 
stede midt i Ullerslev. Cente-
ret hedder »Business House«. 
Det er meget rummeligt, og 
parkeringsforholdene og de 
prisbillige huslejer giver de 
fleste bynære kontorfælles-
skaber baghjul.
»Jeg oprettede kontorfælles-
skabet, fordi her var mulig-

heden for gode billige kontor-
lokaler i trekanten mellem 
Odense, Kerteminde og Ny-
borg og kun cirka et kvarters 
kørsel fra disse byer« fortæller 
Ole Jensen.

Han ejer huset, der før i tiden 
var hovedkontoret for land-
brugsmaskinevirksomheden 
DLAM. I dag er det mange år 
siden, han indrettede det som 
kontorfælleskab for individu-
elle virksomheder, og i tiden 
løb har lejere haft stor glæde 
af de moderne og rummelige 
faciliteter.

Gennem en flot hovedindgang 
med receptionslokale og bred 
trappe til 1. salen er der ad-
gang til individuelle kontorer 
såvel som til veludstyrede 
undervisningslokaler, gruppe-
rum og kantinelokaler. Recep-
tionen har tidligere været be-

mandet og kan blive det igen, 
hvis lejerne får behov for det. 
Der er mange virksomheder, 
der har kontor i huset, men der 
er alligevel plads til nye lejere, 
fortæller Ole Jensen.

Virksomheder, der bor i 
Business House:

 håndværk til hverdagsbrug)

 Ullerslev

 Kranio-sakral Terapi

 (Nordisk) hovedkvarter for  
 et tysk fødevarefirma)

 virksomhed)

 Stavangervej 17 A/S

 Erhverv A/S

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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Sigma Studio Winnie’s malerforretning
Specialist i kvalitetsprodukter

Sigma Studio Winnie’s 
Malerfirma, forhandler 
kvalitetsmalerpro-
dukter og redskaber 
til konkurrencedygtige 
priser

Hovedvægten ligger på salg 
til private, men kundekred-
sen tæller også ejendoms-
administratorer og mindre 
håndværksmestre.
»Butikken åbnede i august 
2006, så vi befinder os stadig 
i opstartsfasen«, smiler inde-
haver Winnie Brask. »Jeg kø-
rer butikken sideløbende med 
Winnies Malerfirma og er her 

så ofte som muligt. Min dygti-
ge assistent Ilona Hammers-
høj varetager forretningens 
salg og ekspedition.« Hun 
har altid en kop kaffe og en 
løsning på kundens problem. 
Hvis det er farvesammensæt-
ning som er oppe, er der gra-
tis farvekort til de respektive 
områder. 

Ridsefast og Isolerende 
maling

»Vi fokuserer på produkter fra 
Sigma, der er Europas næst-
største producent af bygnings-
maling. I Sigmas sortiment er 
der mange fremragende spe-
cialprodukter. Acrylemaille fra 
Sigma er ridsefast og smuds-
afvisende. Et andet godt pro-
dukt er en væg- og loftsmaling, 
der spærrer for fugtskjolder 
og farvemæssig afsmitning 
fra nikotin. Endelig fører vi en 
virkelig god grunder til inden-
dørs træværk. Med sin ind-
byggede spærre for gennem-
slag af træolie er den meget 

farveægte. Sidste nyt inden 
for specialprodukter har vi en 
vægmaling der renser luften 
og forbedre indeklimaet, den 
er baseret på den nyeste tek-
nologi. Gennem de sidste 11 
år har Winnies Malerfirma 
benyttet Sigma produkter, og 
det borger for kvaliteten.«

Trendtapeter og  
kompetent  
kunderådgivning

»Sigma Studio råder over et 
stort udvalg af tapetbøger, og 
vi kan skaffe alle de nyeste 

trendtapeter hjem fra dag 
til dag. Ligeledes sælger vi 
Hempel produkter til bådfol-
ket, autolakker og spray ved 
bestilling og 3D Deco maling, 
skabeloner og andet til hobby 
brug. Et nyt tiltag på service-
området er, at jeg besøger 
kunden og rådgiver om farve, 
materiale og produktvalg. Jeg 
kan som uddannet maler til-
byde kunderne den helt rig-
tige rådgivning i forbindelse 
med de forskellige malerop-
gaver.«

Sigma Studio
Winnie’s Malerfirma

Bøjdenvej 4 · 5800 Nyborg
Tlf. 65 30 39 90

Mobil 20 72 39 09
winnie@winniesmalerfirma.dk 
www.winniesmalerfirma.dk
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Erhvervsarealer i  
Nyborg Kommune
Erhvervsområde Vest  
under udvidelse
Nyborg Kommune har de sid-
ste par år oplevet en fantastisk 
udvikling indenfor dagligvare-
butikker nær bymidten og stor 
interesse fra mindre erhvervs-
virksomheder som ekspande-
rer eller ønsker at etablere sig 
i erhvervsområderne i Nyborg. 
Netop nu satser kommunen på 
en udvidelse af Erhvervsom-
råde Vest. 

Nyborg Kommune har et godt 
og velfungerende erhvervsliv. 
Områdets infrastruktur og 
rekreative oplevelsesmulighe-
der gør det til et ideelt sted for 
virksomheder at etablere sig. 
Teknik- og Miljøafdelingen er 

på forkant med udviklingen og 
handler konstant erhvervsjord 
i forhold til kommune og lokal-
planer.

Mere end 100.000 m2 klar 
til salg og mere på vej

»Udover Erhvervsområde Vest 
råder Nyborg Kommune lige nu 
over ca. 90.000 m2 erhvervsjord 
i Ørbæk og omkring 3500 m2 

i Ullerslev«, fortæller teknisk 
chef Arvid Degn. »I Erhvervs-
område Vest har vi 40.000 m2 
til 90 kr. pr. m2 inkl. kloaktil-
slutningsbidrag. Ca. halvdelen 
af arealet er reserveret.«

Stor interesse for  
Romsøvej

»Romsøvej ventes etableret i 

efteråret 2008 hvilket giver 
adgang til yderligere 90.000 m2 
erhvervsjord i Erhvervsområde 
Vest, der sikrer optimal logistik 

Salgsmateriale og yderligere information kontakt: Hanne Tornhøj tlf. 63 33 79 47 · Lone Larsen tlf. 63 33 79 45
Nyborg Kommune Teknik- og Miljøafdeling · Rådhuset · Torvet 1 · 5800 Nyborg

Tlf. 63 33 70 00 · teknik-miljoeafdelingen@nyborg.dk · www.nyborg.dk

i forhold til det overordnede 
trafiknetværk. Der er stor in-
teresse – især fra små og mel-
lemstore virksomheder – for 
at etablere sig i området. Det 
nye område skal i lighed med 
lokalplan 53, der er gældende 
på det etablerede erhvervsom-
råde, sonderes/emneopdeles, så 
der er plads til samtlige kate-
gorier af erhverv/industri, det 
gør vi for at minimere mulige 
miljømæssige konflikter.« Der 
skal udarbejdes ny lokalplan og 
etableres vejanlæg fra Romsø-
vej mod vest. Erhvervsarealet 
forventes klar til salg i løbet 
af indeværende år. Jordprisen 
fastsættes efter projektering og 
bliver ekskl. kloaktilslutnings-
bidrag. 

Ørbæk Trælast og Byggecenter
Nyborgvej 11 · 5853 Ørbæk · Tlf. 6533 1880 · www.stark.dk

Danmarks billigste glasserede tag 
Ægte glasseret sort Romerfals tagsten 

med 30 års garanti – Pris pr. m2. kr. 129,95 (incl. moms) 
Leveret uaflæsset (Tilbuddet gælder i april og maj)
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Smedearbejde · Anlægsarbejde · Beskæring

Vandskuring · Renovering · Svejsning
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 ● Træfældning  ●  Tømrerarbejde
  ● Murerarbejde  ●  Smedearbejde

www.brutalis.dk
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20 11 88 34

TØMRERFIRMAET

KRUSE& JØRGENSEN ApS
RINGVEJ 6 · 5853 ØRBÆK · 65 33 14 29

Veludført tømrerarbejde til
aftalt pris og tid!

Ring og aftal tid på
65 33 14 29

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

Statsaut. ejendomsmægler  og valuar 
Flemming Eriksen
Vestergade 32· 5800 Nyborg
Tlf. 65 30 34 35
5800@mailreal.dk
www.realmaeglerne.dk

RealMæglerne Nyborg
Vi formidler alle typer af fast  
ejendom - både salg og udlejning af:

● Erhvervs- og forretningsejendomme
● Forretninger
● Landbrug - også nedlagte  
 og fritidslandbrug
● Villaer
● Lejligheder
● Rækkehuse
● Andelsboliger
 Sommerhuse

Kontakt os for en gratis salgsvurdering 
og få overblik over mulighederne
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Hans Lyder VVS i 
Måre er om nogen 
specialister i Gas & 
Oliefyr.  Hvert år får 
mere end 2500 kunder 
besøg af en af vore 
servicefolk, som 
efterser og justerer 
deres fyringsanlæg

En varm forbindelse 

I fyringssæsonen som stræk-
ker sig fra oktober til april 
har vi vagtordning så hvis 
varmen pludselig svigter, kan 
kunden altid få fat i os mellem 
8 og 22 alle ugens dage.

Derudover tilbyder vi alt i 
VVS arbejde og fyringsinstal-
lationer, lige fra traditionelle 
oliefyr og gasanlæg til alter-
native energi installationer.

Computerstyring i  
servicebilerne

Vi og vore kunder, har stor 

gavn af de computerne vi fik 
installeret i vore servicebiler 
for et par år siden fortæller 
Kirsten Lyder som dagligt sty-
rer »slagets« gang fra kontoret.  
De sparer os for en masse tid 
og gør vores dagligdag mere ef-
fektiv, specielt for vore kunder 
som ikke skal vente unødven-
digt længe på at få assistance.    
Jeg lægger alle opgaver ind 
i systemet, så alle vore ser-
vicevogne hver morgen kan 
se hvilke opgaver de skal 
udføre. Sker der ændringer 
eller aflysninger kan syste-
met lynhurtigt opdateres. 
Desuden kan kunden med de 
samme få at vide hvad en re-
paration eller reservedel vil 
koste.

VVS Butikken

Vi er medejere af VVS BU-
TIKKEN A/S som er Dan-
marks største kæde af 
autoriserede VVS-firmaer.  
Vi er over 100 VVS-firmaer 
som samarbejder om indkøb, 
uddannelse og kvalitetssik-
ring. Det betyder at vi altid kan 

levere et særdeles varieret sor-
timent til kunden af mærkeva-
rer med fokus på kvalitet, de-
sign, funktion og holdbarhed.  
Det er kun firmaer med VVS 
autorisation som kan være 
med i VVS BUTIKKEN – Det 
er kundens garanti for at det 
arbejde vi altid udfører, er i 
overensstemmelse med gæl-
dende lovgivning og praksis. 
 

Hans Lyder VVS · Måre Byvej 22 · 5853 Ørbæk 
Tlf. 65 98 21 03 · 65 97 75 00 · hans@lyder.dk · www.lyder.dk 

Et liv med Skoda 
Jens og Hanne Hansen 
har arbejdet med 
Skoda i 24 år og  
fulgt det Tjekkiske 
bilmærkes positive 
udvikling på nært hold 

Skoda har udviklet sig fra 
»den grimme ælling« til en 
smuk svane. Vidste du, at 
Skoda i dag er det 8. største 
bilmærke, og at næsten 30.000 
Skoda Fabia triller rundt på 
de danske landeveje.

Slut er de tider hvor mekani-
keren stod bøjet over bilen i 
beskidte overalls med olie på 
fingrene. 
I dag tilsluttes Skoda bilerne 
en computer, som automatisk 
analyserer bilen og finder evt. 
fejl. Det sparer tid og er til 
stor hjælp for mekanikeren.   
Computeren er online med 
Skoda fabrikken. Evt. opda-
teringer af bilens styresy-
stem installeres automatisk 
via computeren. Dette system 
sikrer at kunden altid kører 
rundt i en bil som er i tip/top 
stand. Vores værksted er altid 
åbent for kunderne så, de med 

selvsyn, kan se hvad der sker 
med deres bil.  

Nye ansigter

For at styrke vores position 
har vi for nylig ansat to nye 
medarbejdere. Niels Sand-
holm er ansat som værkfører 
og Michael Lomholt som sæl-
ger i vores salgsafdeling, hvor 
han rådgiver kunder ved køb 
af Skoda, nye som brugte. 
I øjeblikket er det den nye 
Fabia Combi som er hittet.    

Nye som gamle kunder er al-
tid velkommen til at kikke ind 
for en uforpligtende snak.

E.J. Automobiler 
Lyøvej 12 

5800 Nyborg 
Tlf. 65 31 54 58 

www.skoda-nyborg.dk
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Alt indenfor træ arbejde 
Ullerslev Tømrer-
forretning er et  
velrenommeret firma 
grundlagt i 1925.  
Firmaet beskæftiger 
sig med mange  
forskellige opgaver 
inden for bygge-
branchen for private 
og erhverv

»Vi har også eget maskinsned-
keri med speciale i hårdt træ 
som fyr kernetræ, Frejol teak 
og Sipo mahogni. Det produce-
rer vi bl.a. vinduespartier og 
døre af,« fortæller Jan Sylvest 
Hansen, der ejer firmaet.

Tagrenovering

De 12 ansatte i firmaet er lige 
nu i gang med et stort job i 
Odense, hvor de bygger en ny 
forretning til Ide Møbler.
»Det er en stor opgave vi ar-
bejder med, men vi tager jo 

også gerne ud til private og 
skifter en dør eller et vindue 
i deres hus. 
Ullerslev Tømrerforretning 
har igennem de sidste 12 år 
specialiseret sig i tagarbejde. 
Renovering af hustage eller 
lægning af et nyt tag er derfor 
opgaver, som de meget gerne 
påtager sig.
Byggeri af nye huse står også på 
arbejdslisten og i den forbindel-
se har de lanceret »Storebælts-
huset«, der er et alternativ til de 
mere traditionelle typehuse.

»Vi bygger huset i allergiven-
lige materialer og helt efter 
kundernes ønsker og behov.« 
Ullerslev Tømrerforretning 
er medlem af Danske Sned-
ker- og Tømrermestre og yder 
derfor 5-10 års garanti på alt 
det arbejde de laver.
»Man kan altid ringe eller 
maile og få et uforpligtende 
tilbud både på tømrer- og 
snedkerarbejde. Vi kommer 
også gerne ud og måler op, og 
giver gode råd og vejledning« 
slutter Jan Sylvest Hansen.

Ullerslev Tømrerforretning
Svendborgvej 6
5540 Ullerslev

Tlf. 65 35 11 27
post@ullt.dk
www.ullt.dk
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Industri- & Erhvervsbyggeri
Totalentreprenør

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

Kyocera Business 
Partner

KOPI, PRINT & FAX

Ørbækvej 13-15 - 5700 Svendborg

Østergade 1 5881 Skårup

62 23 23 69
www.blomsterhjornet.dk

Vores fornemmeste opgave er  
at sikre du bliver tilfreds…

Som medlem af Interflora sender vi blomster,
vin og chokolade over hele landet

   ❁  Alle former for blomsterbinderi
 ❁  Grønne planter, store som små 
 ❁  Krukkemiljøer, ude og inde
 ❁  Kunstige blomster, planter og træer
 ❁  Alle Kvalitets vin, spiritus & øl
 ❁  Delikatesser, kaffe & te 
 ❁  Chokolade og andre lækkerier 
 ❁  Receptions- & julegaver
 ❁  God service og dejlige smil

Blomsterhjørnet
mere end bare blomster
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Udviklingspark Lindholm
Lindholm Havnevej 29 · 5800 Nyborg
65 31 00 69 · upl@uplindholm.dk
www.uplindholm.dk

Udviklingspark Lindholm
inspirerende kontorfællesskab i Nyborg

·      Fokus på vækst og udvikling

Gratis sparring med 
professionelle erhvervsfolk

Fokus på et godt socialt dynamisk miljø

Kontorer i 3 forskellige størrelser

Alle tekniske faciliteter 
og bredbånd er til stede

Masser af gratis parkeringspladser

Gratis undervisnings- og mødelokaler

Flotte fysiske rammer – ude og inde

Østfyns Erhvervsråd
– Erhvervslivets 
»praktiserende« læge 

»Vi opfatter os som erhvervsli-
vets praktiserende læge« siger 
Kjeld Livoni,  Erhvervschef ved 
Østfyn Erhvervsråd  om sit og 
erhvervskontorets virke, »når 
diagnosen er stillet hjælper 
vi selv i de lettere tilfælde og 
ellers har vi et bredt netværk 
af specialister, der kan være 
behjælpelige og mange af dem 
er ganske gratis at benytte – 
og den forebyggende indsats 
tager vi os også af«

Østfyn Erhvervsråds hoved-
opgave er at fremme erhvervs-
udviklingen indenfor Nyborg 
Kommune, herunder at ud-
vikle bestående virksomhe-
der såvel som at tiltrække og 
skabe grobund for  nye virk-
somheder i området.  

Alle nystartede virksomhed er 
i Nyborg kontaktes automatisk 
af Erhvervsrådet  – først via et 

»tillykke med din virksom-
hed« – brev, der fortæller om 
mulighederne for at få assi-
stance hos Erhvervskontoret,  
dernæst via et telefonopkald, 
hvor virksomheden tilbydes 
en samtale hos Erhvervskon-
toret for at få klarlagt even-
tuelle problemstillinger – de 
fleste iværksættere vælger 
at sige ja tak til det ganske 
uforpligtende tilbud for der-
ved hurtigere at få et overblik 
over de mange ting, der skal 
styr på. Samtidig køres 2 gan-
ge om året en kursusrække 
for iværksættere, hvor der 
er indlæg om markedsføring, 
bog holderi, forsikringer, jura, 
a-kasser for selvstændige etc. 

Dermed er de nystartede virk-
somheder klædt bedre på til 
deres fremtidige liv og de ud-
fordringer der hen ad vejen 
uvilkårligt vil dukke uventet 
op. Flere undersøgelser vi-
ser, at iværksættere der har 
modtaget rådgivning og vej-
ledning har en større chance 

for overlevelse, ganske som de 
også vækster hurtigere, og det 
falder helt i tråd med Kjeld 
Livonis erfaringer fra Nyborg 
»vi kan se, at virksomheder, 
der har været gennem etable-
ringsvejledning hos os, kom-
mer lettere og hurtigere fra 
start«.  
  
Men også overfor de allerede 
etablerede virksomheder yder 
Erhvervsrådet uopfordret ser-
vice – f. eks har Erhvervskon-
toret netop ringet rundt til 
et udpluk af dets medlemmer 
for at informere om en prak-
tikordning under SDU, hvor 
en kommunikationsstuderen-
de kan komme i virksom-
hedspraktik i nogle måneder. 
»Mange flere virksomheder 
burde tage det under overve-
jelse at tage en praktikant/
studerende ind og så, som f. 
eks i dette tilfælde få kigget på 
sin markedsføring og kommu-
nikation både ind- og udadtil« 
siger erhvervskonsulent An-
nette Wichmann ved Erhvervs-

rådet – »vi har mange små 
og mellemstore virksomheder, 
som ikke har økonomisk rå-
derum til at ansætte specia-
liserede medarbejdere til den 
slags opgaver,  og så er dette 
en rigtig god løsning, både for 
virksomheden, der får profes-
sionel sparring og for den stu-
derende, der får en introduk-
tion til erhvervslivet«.

Erhvervskontoret afholder lige-
ledes i årets løb en foredrags-
række med temaer, der er re-
levante for virksomhederne; f. 
eks om hvordan man får mest 
ud af e-handel, eller hvordan 
man kommer i kontakt med 
offentlige kunder. Branding, 
som er erhvervslivets hotte 
emne for tiden, bliver ligele-
des belyst… 

Østfyns Erhvervsråd
Lindholm Havnevej 29

5800 Nyborg
Tlf. 65 31 00 69

erhverv@ostfyn.dk 
www.ostfyn.dk   



ERHVERV FYN MARTS 2008 · 31

ERHVERV FYN

Året er 1992 og Murermester 
Lars Pedersen starter LP Byg.  
Den driftige murermester fra 
Bovense udvider hurtigt ak-
tiviteten fra decideret murer-
mesterarbejde, til at omfatte 
stort set alt indenfor bygge-
entreprenørarbejder. Firmaet 
tæller i dag 10 fastansatte. 
Nyeste ansigt er Annemette 
Ahrnkiel, som fremover skal 
hjælpe Lars som salgskoor-
dinator. Sidste år skiftede vi 
navn og status til LP Byg Ny-
borg A/S.

Kreative og engagerede 
håndværkere

Det som karakteriser os, er 
den gode team ånd vi har mel-
lem vores murer-, tømrer- og 
anlægssjak. Vores medarbej-
dere er meget engagerede og 
gode til at finde kreative løs-
ninger både indenfor deres 
eget felt men også på tværs, 
så den samlede løsning bli-
ver fuldendt på bedste vis. 
En af vores fornemmeste op-
gaver, er at inspirere og råd-
give, for derefter at udføre et 
stykke håndværksmæssigt 
godt arbejde, så kunden i sid-
ste ende bliver tilfreds.    

Byggetilsyn

Privatkunder har kendt til det 
i mange år, men nu tilbyder 
LP Byg tilsynsrapporter for 
erhvervsfolk når de skal ud 
og købe erhvervsejendomme. 
Vi gennemgår byggeriet og 
udformer en Service-rapport 
som kunden kan bruge i sin 
videre vurdering og forhand-
ling med sælger.
  
MURER-TØMRER
– ANLÆGSGARTNER
– ENTREPRENØR 
= Totalløsning

Kan vi ikke selv umiddelbart 
løfte opgaven har vi et tæt 
samarbejde med vores samar-
bejdspartnere.
 
Endelig har vi også etableret 
eget ejendomsselskab med 
sigte på udlejning og salg af 
ejendomme slutter en stolt 
Lars Pedersen.

Skal vi løfte din næste opgave 
eller gøre din drøm til virkelig-
hed som kontakt os for et ufor-
pligtende tilbud. Vi er eksper-
ter i Byggeprojekteringer. 

 

Vi samler på  
tilfredse kunder 

Alt indenfor Murer-arbejde 
udføres.

Alt indenfor Tømrer-arbejde 
udføres. Tag-Renovering og 
vinduer/døre tilbyder vi også.

Have-Anlæg. Idé- Haver. Ny 
renovering af haver.

Vi ordner alt det udvendige 
på hus og i have som. f.eks. 
tagrensning og beskæring af 
træer og hække.
 
Ingen opgaver er for store. 

LP Byg Nyborg A/S 
Kertemindevej 116 

5800 Nyborg 
Tlf. 65 36 22 44
www.lp-byg.dk
post@lp-byg.dk

Samarbejdspartnere  
 
Vognmand Erik 
Jørgensens Eftf. A/S 
Tlf. 65 31 25 52 
 
Aut.Kloakmester  Stig 
Pedersen ApS
Pilemosevej, 5800 Nyborg 
Tlf. 21 65 92 69 
 
Elinstallatør  Axel Peder-
sen ApS 
Bøjdenvej, 5800 Nyborg
Tlf. 65 31 07 27 
 
Aunslev  Tæppe og 
Gulvbelægning 
v/Claus Winther 
Tlf. 65-361249 
 
Aunslev VVS ApS
Claus Andersen & Bent 
Mortensen 
Tlf. 65 31 65 32
 
XL Byg 
Kjerteminde Trælast 
Tlf. 65 32 21 11 
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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

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

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

Flügger farver
Hovedgaden 9 · 5853 Ørbæk · Tlf. 65 33 19 21
Mobil 40 13 87 24 · Butik 65 33 10 50
leif-maler@get2net.dk
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Vi synliggør din  
virksomheds ressourcer 

»Et arrangement i vores regi 
har altid et overordnet tema«, 
beretter indehaver Jan Wiile 
Christensen. Det kan være alt 
muligt – fra salg og markeds-
føring over sikkerhed og sam-
arbejde til forskellige former 
for ledelse. Comaco er både le-
veringsdygtig i længere forløb 
på 2-3 døgn og i enkeltstående 
arrangementer.«

Folk slipper tøjlerne

»Hvad enten kunden er en 
seksårig elev i nulte klasse 
eller er 79-årig pensionist, er 
det vores målsætning, at han/
hun går herfra med en suc-
cesoplevelse i bagagen. De 

opgaver, man møder på turen 
gennem vores spændende og 
varierede anlæg, blander teo-
ri med fysisk udfoldelse på en 
måde, så alle kan være med. 
Hos Comaco siger man til - 
ikke fra. Sværhedsgraden er 

både fysisk og psykisk tilpas-
set de enkelte deltageres me-
get forskellige forudsætnin-
ger, og det får folk til at slippe 
tøjlerne og opdage, hvad de er 
gode til.«

Madlavning som  
teambuilding

»Et populært speciale er to-
talarrangementer, hvor fag-
ligt relaterede udfordringer 
veksler med afslappede ind-
slag af social, kulturel og ku-
linarisk art. Vi samarbejder 
med Refsvindinge Bryggeri 
og DSB Kursuscenter. Blandt 
indslagene er ølsmagningsar-
rangementer og madlavning 

som teambuilding, hvor målet 
er at kreere og indtage en læk-
ker tre retters middag. Opga-
ven løses i mindre grupper på 
tværs af virksomhedens vante 
organisationsstruktur. Efter 
en god middag er der socialt 
samvær i kursuscentrets re-
staurant. Overnatning og mor-
genmad med evaluering kan 
være indbygget i konceptet. 
For mere info: tjek hjemmesi-
den og ring og hør nærmere…«     

Comaco Teambuilding & Adventure · Nyborgvej 78a · 5853 Ørbæk · Tlf. 32 94 40 02 · comaco@comaco.dk · www.comaco.dk

Comaco tilbyder teambuilding, personaleudvikling og pleje baseret på de  
deltagende firmaer og institutioners individuelle ønsker. Målet er på positiv vis og til  

glæde for alle at bringe de iboende ressourcer frem i lyset 

vi

Moslund El i nyt domicil
I november 2007  
flyttede Moslund El 
ind i sit ny domicil i 
Ørbæk. Firmaet blev 
tidligere drevet  
hjemme fra indehaver 
Niels Moslunds privat-
adresse i Herrested, 
hvor familien nu kan 
glæde sig over at have 
fået mere plads at 
røre sig på  

»Vi har godt nok ikke fået 
bakset de sidste detaljer på 
plads endnu«, fortæller inde-
haver Niels Moslund. »Men vi 

glæder os meget til i løbet af 
foråret at slå dørene op for en 
indvielsesreception, hvor kun-
der, forretningsforbindelser, 
familie, venner og bekendte 
vil få lejlighed til at tage vores 
nye flotte domicil nærmere i 
øjesyn. Det nøjagtige tids-
punkt vil fremgå af den lokale 
presse.« 

Alt til faget hørende

»Moslund El er et autoriseret 
installatørfirma, der lagde ud 
som solo-virksomhed i 2000. I 
dag tæller firmaet udover mig 
selv en svend og en nyansat 
lærling«, siger Niels Moslund 
og fortsætter: »Vi beskæftiger 
os med alt til faget hørende 
– installation, renovering og 
nybyg – herunder data, tele, 

hvidevarer, adgangskontrol, 
tågesikring samt intelligente 
bygningsinstallationer. Intet 
er for stort og intet for småt. 
Kundekredsen fordeler sig 
mellem private og erhvervs-
drivende i forholdet 60/40, 

Moslund El
Nyborgvej 40 · 5853 Ørbæk
Tlf. 65 98 20 22
moslund@os.dk
www.moslundel.dk
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og netop nu er erhvervsseg-
mentet i kraftig vækst. Vo-
res målsætning er at udføre 
håndværksmæssigt korrekt 
arbejde i takt med tidens krav 
til el-branchen.«



34 · ERHVERV FYN MARTS 2008

 

Fra levende hestekræfter 
til moderne maskinstation

Brdr. Knudsens  
Maskinstation er en 
moderne maskin-
station med masser 
af hestekræfter, som 
udfører alle former for 
entreprenørarbejder. 
Men sådan har det 
ikke altid været 

Poul Knudsen så tidligt den 
mekaniske udvikling inden-
for landbruget og købte i be-
gyndelsen af 60 erne en brugt 
Ferguson traktor. Mange min-
dre landbrug have på davæ-
rende tidspunkt stadig heste 

til at udføre det hårde arbejde, 
men fandt hurtigt ud af forde-
lene ved en motoriseret hest. I 
mange år var det primært op-
gaver for landbruget som trak 
læsset.  

Rivende udvikling

I 2001 overlod Poul Knudsen 
førertøjlerne til sine to sønner 
Bjarne og Jens Knudsen men 
er stadig med som en aktiv 
medhjælper i spidsperioderne.  
I dag er vi en moderne ma-
skinstation som råder over en 
stor maskinpark og 5 kompe-
tente medarbejdere til at be-
tjene vore kunder og det tunge 
maskineri. Vi kan løfte stort 
set enhver opgave, stor som 
lille. Opgaverne bliver stadig 

større og mere omfattende, 
fordi landbrugsdrift i dag er 
stordrift. Normalt er arbejdet 
ret sæsonpræget, men i år har 
den milde vinter uden frost 
gjort at vi har kunnet køre 
hele vinteren. Planlægning 
er vigtig når man driver en 
maskinstation. I lavsæsonen 
bruger vi den meste tid på 
at skille alle vore maskiner 
ad for service og eftersyn, så 
vi undgår alvorlige havarier. 
Det er ikke sjovt hverken for 
os eller kunden at stå med en 
ødelagt mejetærsker når hø-
sten skal køres ind, tit imel-
lem regnbygerne, fortæller 
Bjarne og Jens. 
Selvom maskinerne er kompli-
cerede og ofte kræver specialist-

hjælp, lægger vi vægt på at vore 
folk selv kan udføre det meste.

Løfter enhver opgave, 
også de mere specielle

Selvom vi har en stor fast kun-
dekreds, har vi mange dag til 
dag opgaver.  Ofte skal vi rykke 
ud med kort varsel, f. eks som 
da vi skulle trække nogle køer 
fri som sad fast i på en mud-
ret eng. Andre mere specielle 
opgaver er sne og vejtjeneste,  
gravearbejder på kirkegårde 
og naturligvis kloakspuling.    
 

Ved Mosen 9 
5540 Ullerslev  

Tlf. 65 98 14 53 
Brdr.knudsens.

maskinstation@mail.dk

Brdr Knudsens
Maskinstation
Tlf. 65 98 14 53
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Grav alvorligt
Erfaren entreprenør 
med stor maskinpark

Michael Jensen Entreprenør 
er en virksomhed med mange 
års erfaring indenfor faget. 
»Grundstenen i min virksom-
heden er professionalisme og 
god planlægning og så har jeg 
efterhånden de maskiner, der 
skal til for at udføre mange 
forskellige typer arbejde,« for-
tæller Michael Jensen. Sene-
ste investering er en lastbil og 
en 14 tons gravmaskine.
Med en imponerende maskin-
park er der ikke grænser for 
hvad firmaet kan klare. 

Microdigger og rotortilt

Michael Jensen har en medar-
bejder ansat og de kan klare 
mange typer arbejde. An-
læg af haver med klargøring 
til brolægning, harvning og 
grubning. De har også maski-

ner til alle former for udgrav-
ninger, kloakarbejde, kørsel 
af materialer og snerydning.
»Uanset hvad vi laver så sæt-
ter vi en ære i at udføre jobbet 
med perfektion, og vi er først 
tilfredse når kunderne også er 
glade,« siger Michael Jensen.
Der er microdigger og rotortilt 
på flere gravmaskiner, og der-
for er det muligt for Michael 
Jensen at lave vanskelige 
udgravninger med stor præ-
cision.
Han samarbejder med flere 
forskellige firmaer bl.a. KP 
Brolægning, Niller Entrepre-
nør og Lasse Vognmand.
Virksomheden kan på den 
måde udføre totalentrepriser 
såvel som underleverandørar-
bejde. 
»Vi er også i stand til at udføre 
belægningsarbejde, jord-, vej- 
og kloakarbejde samt fræs-
ning,« slutter Michael Jensen. 

ME Michael Entreprenør · Balsgyden 11 · 5540 Ullerslev
me@me-ullerslev.dk · www.me-ullerslev.dk 
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Strøm til tiden 

Mange danske boliger lever ikke op til nyt  
lovkrav om, at alle bygninger pr. 1. juli 2008 
skal være udstyret med HFI/HPFI-relæ 

»Vi har fået flere elektriske ting i vores hjem og bygninger gene-
relt, og derfor skal sikkerheden være i orden. Så jeg vil anbefale 
alle nye og gamle kunder til at tjekke deres installationer, el-
ler at få os til at gøre det,« siger Michael Johansen, autoriseret 
elinstallatør og indehaver af Nyborg El. 
De nye krav er Michael Johansen og hans medarbejdere sko-

let i, så de kan give konkrete råd og vejledning i forhold el instal-
lationer i bygninger og bolig.

Døgnservice

Nyborg El er en lokal installationsvirksomhed, som hen-
vender sig til både virksomheder og private kunder.  
Firmaet beskæftiger 10 medarbejdere og har 7 veludstyrede ser-
vicevogne til rådighed.
»Vi har mange faste erhvervskunder, både indenfor industri og 
offentlige institutioner. Vi har ydermere døgnservice, også til 
private kunder,« tilføjer han. Nyborg El har i gennemsnit 2-3 
licitationssager på arbejdslisterne ad gangen, også den type op-
gaver er både for erhverv og private.
»Vi kan lide at have forskellige typer opgaver, og vores medar-
bejdere er meget kompetente, med lang erfaring indenfor bran-
chen. Der er derfor ikke nogen opgaver vi ikke kan klare« for-
tæller Michael Johansen, som også gerne giver et uforpligtende 
tilbud på din næste byggeopgave.

Har du festen  
– har Nobody resten
Nobody har alt fra  
service, lys og  
servietter til  
jukebokse og fadøl

Peder Pedersen har i 2 ½ år 
drevet Nobody Udlejning Fyn/
Trekantsområdet, som er en del 

af et landsdækkende franchise 
koncept med i alt 7 afdelinger. 
Konceptet som er over 10 år 
gammelt, overtog 1. marts, 
Amanda Partyservice, og har 
lagt det under samme navn, 
Nobody udlejning. 
Nobody kan nu tilbyde udlej-
ning af alle former for musik 
& dessertkoncepter, service, 
duge og hvad man ellers 
måtte have brug for til fester, 
receptioner eller andre arran-
gementer.
»Vi har nu service til 5000 
personer, og der ud over har vi 
telte, borde og stole,« fortæller 
Peder Pedersen. 

Slip for opvasken 

Nobody henter og bringer 
de ting kunderne lejer hos 
dem, service kan afhentes på 
adressen. 
»Det er lettest for kunderne 
når vi kommer med det hele 

på en gang, de har for det me-
ste nok at tænke på med deres 
fest,« lyder det fra den unge 
Peder Pedersen. Han er 23 år, 
men har allerede god erfaring 
indenfor branchen.
De fem medarbejdere han har 
ansat gør meget ud af at ser-
vicere kunderne og er altid 
behjælpelige med gode råd og 
vejledning.
»Det kan være svært at over-
skue en stor fest, men det er 
vores ekspertise,« siger Peder 
Pedersen. Han har gode erfa-
ringer med at bruge god tid 

på planlægningsmøder med 
kunderne, og han giver gerne 
et uforpligtende tilbud.
Nobody har anskaffet en stor 
opvaskemaskine, så kunderne 
slipper for selv at vaske op. 
»De skal bare aflevere det af-
skyllede service, så vasker vi 
det op. På den måde kan man 
også være sikker på, at det 
service som vi udlejer altid er 
rent og pænt.«
I deres udstilling kan man se 
eksempler på den borddæk-
ning, man kan lave med deres 
hjælp.

Nobody Udlejning 
Fyn/Trekantomr. 

Ved Peder Pedersen
Nonnebovej 1

5550 Langeskov 
Tlf. 70 22 65 66
fyn@nobody.dk
www.nobody.dk

Nyborg El Aps · Michael Johansen Aut. Elinstallatør
Landrovej 4 · 5800 Nyborg 

Tlf. 65 31 23 95 · Mobil 40 60 22 29
nyborg-el@mail.dk · www.nyborg-el.dk
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Gudme pay and play 
Golfbanen er frisk luft, motion, naturoplevelser, samvær og en 
smule konkurrence og så er den for alle.

Banen består af 9 huller, med en hul længde fra 84 m til 260 m  
6 par 3 huller og 3 par 4 huller og er beliggende i en æbleplantage 
og kirsebærlund midt i den dejlige Sydfynske natur.

Der er en 250m lang driving range/udslagsbane med  
21 udslagssteder.
Derudover er der en putting green med 18 huller.

Besøg vores dejlige nye klubhus, hvor der udover billetter kan  
købes drikkelse, is, kaffe, toast og pizza.

Fra kl. 8.00 til solnedgang. Der kan i perioder være selvbetjening.

Velkommen på Gudme pay and play golfbane
– vi glæder os til at se dig!

Gudme pay and play golf
Gudme Kohavevej 41 · 5884 Gudme 

Tlf. 30 312 314 · www.gudmepayandplay.dk

Salgsmøde

Tlf. 6531 4002
www.sinatur.dk

Storebæltsbro og badebro. Hotel Storebælt forbinder moderne idéer med 

en afslappet atmosfære. Her trækkes linjerne mellem nyt og gammelt, 

mellem funktionelt og hyggeligt, i lyse rammer med plads til 70 personer i 

plenum. Hotel Storebælt er kort sagt et rigtigt mødested. Et bekvemt sted 

at mødes, uanset hvor i landet du kommer fra.
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k Slotsgade 15

5800 Nyborg
Telefon 6531 0936
Fax 6531 0996
nyborg@hvenegaard.dk

LANDINSPEKTØRER & RÅDGIVERE
FAABORG · HADERSLEV · NYBORG · ODENSE  

OTTERUP · RUDKØBING · SVENDBORG · SØNDERBORG

Finlandsvej 9A
Tlf. 72 45 41 01

SM STAAL ApS
Vi løser både store og små specialopgaver,  
såvel som serieproduk tioner, i vores lyse og  
effektive produktionslokaler.

▲ Kvalitet og høj finish
▲ Levering til aftalt tid
▲ Samarbejdspartner
▲ CNC – Maskinbearbejdning
▲ Certifikat svejsning i Sort – rustfri – Alu.
▲ Smede- og montagearbejde
▲ Hasteopgaver



At lægge en flise 
Murermester Terry Bech er 
i sit es, når han har gang i 
mange forskelligartede opga-
ver. Efter mere end 7 år som 
murermester, hvor størstede-
len af tiden gik på byggeplad-
ser med at lægge mursten på 
mursten havde han fået nok. 
Fliser og flisearbejder har 
altid haft min kærlighed, så 
hvad var mere naturligt end 
at starte eget firma.  Al be-
gyndelse er svær, så i star-
ten supplerede han med et 
almindeligt lønarbejde, men 
fik hurtigt succes og snart 
var Flisebix en realitet. Nu 
skal navnet ikke tages alt for 
højtideligt, griner Terry. Jeg 
kaster mig gerne over andet 
end flisearbejder. Stort set 
alt hvad der hører sig faget 
til inkl. renoveringer og sten-
lægning.  Klinker og fliser in-
denfor, køkkener og bad samt 

fliseblægninger i indkørsler 
og garager. 

Tilfredse kunder

Det er mest blandt private jeg 
finder mine kunder, og det er 
også det sjoveste og mest ud-
fordrende.  I øjeblikket er jeg 

i gang med en større renove-
ring af bruschenicher, samt 
et større arbejde for en privat 
kunde, omkring etablering af 
ferielejligheder, i en gammel 
nedlagt landejendom. Netop 
sådan en opgave er spænden-
de, da der hele tiden dukker 

nye udfordringer op bag de 
gamle mure og gulve. 
Normalt kommer opgaverne 
af sig selv.
Jeg laver tilbud og de accepte-
res og herefter går jeg i gang. 
Jeg lægger stor vægt på at 
altid at levere et stykke kva-
litetsarbejde, til en konkur-
rencedygtig pris, og til den 
aftalte tid.
Jeg har netop fået en lidt 
sjov opgave, som jeg snart 
skal i gang med. En kunde 
havde haft besøg af en bi-
list, der var kørt ind i huset.  
Efter besigtigelse af skaden, 
som umiddelbart ikke så særlig 
alvorlig ud, viste nærmere in-
spektion, at væggen er for ska-
det til at kunne repareres.  Det 
bliver en noget større opgave 
end først antaget. Taget skal 
understøttes, inden muren kan 
pilles ned og genopbygges.   

 T. Bechs Flisebix · Bondemosevej 26 · 5540 Ullerslev · Tlf. 20 70 15 40 · www.flisebix.dk 
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Stålsikker leverance af  
store og små konstruktioner
JPL-Industri blev 
grundlagt i 1992 af 
Jørgen Hansen og 
Poul Jørgensen. I 
dag har de 15 medar-
bejdere, der alle har 
stor erfaring indenfor 
udvikling af special-
maskiner og trans-
portanlæg til erhvervs-
virksomheder 

Til private kunder er det f.eks. 
trapper, gelænder, stålramper 
til kørestolsbrugere og reposer 
de kan levere.

Montage, service, vedligehold
JPL-Industri står for både op-
måling, montage, service og 
vedligehold af de maskiner og 
elementer de leverer til både 
private kunder og erhverv.
»Vi måler gerne selv op, så vi 
kan være sikre på, at de ting 
vores kunder bestiller bliver 
lavet præcis så de passer der 
hvor de nu skal bruges,« for-
tæller Jørgen Hansen, direk-
tør og daglig leder af JPL- In-
dustri.
»Vi kan lave mange forskellige 

Falstervej 10 C · 5800 Nyborg · Tlf. 65 30 13 77 · Mobil 29 66 13 86 · jh@jpl-industri.dk · www.jpl-industri.dk

· Udvikling af 
 specialmaskiner
· Stålkonstruktioner
· Trappe, gelænder,
 rampe, repos
· Transportbånd

Jørgen Hansen og Paul Jørgensen
typer konstruktioner i rust-
frit stål og aluminium. Klip 
og buk af tyndplade er også 
noget vi kan klare,« fortæller 
Jørgen Hansen.
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Kunsten at fyre  
med brænde 

Man plejer at sige, at 
det at fyre med brænde 
giver varmen tre 
gange; når træet  
fældes, når det  
stables og hugges 
og til sidst ved selve 
afbrændingen

Hos SP Brændeovne er det af-
brændingen som er i fokus, og 
det ligger os meget på sinde at 
»opdrage« kunderne til at fyre 
rigtigt i deres brændeovne si-
ger Stig Pryds som oprindelig 
er uddannet skorstensfejer og 
har mere end 12 års erfaring 
med faget.

Fire Place

Mange fyrer over om natten.  
Det vil sige, at de skruer ned 

for lufttilførslen, så træet ul-
mer natten igennem uden at 
brænde med flammer.  Det 
sviner og belaster miljøet 
unødvendigt, og det giver in-
gen varme. En undtagelse er 
Fire Place ovnen. Den er kon-
strueret sådan at der altid vil 
være tilstrækkelig træk til at 
træet brænder rigtigt.  Man 
kan simpelthen ikke lukke 
helt for lufttilførslen.

Fire Place er mit  
eget mærke 

De er fuldt på højde med de 
bedste danske ovne men til 
en mere konkurancedygtig 
pris. De er EN 13240 god-
kendte og fås i et væld af 
forskellige udformninger og 
farver.  En af nyhederne er 
den fikse VK Pueblo til mon-
tering direkte på væggen.  
Vil kunden hellere have en 

anden ovn, klarer vi også det, 
lige fra lavpris til luksus.

Totalløsninger

Nu gør en god brændeovn det 
ikke alene, så vi kan leverer 
alt det andet som hører med 
til det at fyre med brænde. 
Lige fra komplette skorstens-
løsninger til optændingsblok-
ke.  Vi kører ud og monterer 
ovne og skorstene. Det være 
sig nye rust og syrefri stål-
rørs modeller til Isotermer 
på eksisterende skorstene. 
Mange villaer fra 60 erne har 
åbne pejse som kan få nyt liv 
med en brændeovnsindsats.   
Vi sætter en ære i at give 
kunderne den rigtige rådgiv-
ning, så de er altid velkom-
men til at få et snak i vores 
butik eller vi kommer ud 
til dem slutter Stig Pryds.   
 

SP Brændeovne 
Bøjdenvej 18 · 5800 Nyborg 
Tlf. 22 97 60 27 
stig@spbraendeovne.dk 
www.spbraendeovne.dk
Åbningstider: 
Mandag-fredag 15-17.30 
Onsdag lukket
Lørdage fra 10-14  
eller efter aftale

ERHVERV FYN

– løsninger til bedre kontormiljøer...

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

OXFORD, Lounge stol
Leveres i flere varianter og polstringer

Design: Arne Jacobsen

erhverv

KONTORMØBLER TIL ERHVERV & BOLIG
Bolighuset

LINDEGAARD POULSEN
Nyborgvej 264, Odense SØ · Tlf. 66 14 25 00 · www.plp-bolig.dk
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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

Service og kvalitet  
til en fornuftig pris
Efter 11 år på et værk-
sted med speciale i 
Mercedes Benz fik 
Karsten Hansen lyst 
til at blive selvstændig 
og da lejligheden bød 
sig, tog han springet 
og overtog  
Ellinge Auto 

De første år var jeg alene 
om det og det var noget af et 
spring pludselig at stå på egne 
ben, med alle beslutninger og 
opgaver.
I dag er vi tre mand. Deraf en 
af mine gamle kollegaer, Tor-
ben Madsen som jeg tidligere 
har arbejdet sammen med. 
Naturligvis er netop dette bil-
mærke vores hjertebarn og vi 
har en stor fast kundekreds 

på disse biler. Men vi udfø-
rer service og reparationer på 
stort set alle bilmærker.   

Ingen forskel

I dag er der ingen reel forskel 
på at få sin bil serviceret hos 
en af de store autoværksteder 
eller hos os, da der er indført 
lovkrav om at alle værksteder 
skal følge serviceskemaer ud-
sted til de enkelte bilmærker. 
Forskellen ligger i en mere 
fornuftig pris fra vores side. 
At vi er medlem af Meca Car-
service borger for at vi leverer 
en høj kvalitet. 
Førstehåndsindtrykket er vig-
tigt. Dette gælder også for et 
autoværksted. Derfor lægger 
vi vægt på at her altid er rent 
og ryddeligt, både for kundens 
skyld men naturligvis også for 
vor egen. At skulle aflevere sin 
dyre bil på et værksted, er i høj 
grad en spørgsmål om tillid.  

Derfor gennemgås bilen altid 
og der aftales med kunden 
hvad der skal laves og til hvil-
ken pris før vi går i gang. Kan 
vi undervejs se at reparatio-
nen udvikler sig til mere end 
det aftalte kontaktes kunden.  
Alle dele vi udskifter gemmes, 
så kunden ved selvsyn kan se 
hvad der er blevet skiftet og få 
en forklaring på hvorfor.

Et nyt tiltag er Chiptuning af 
turbodiesel motorer. Vi har 
indgået et samarbejde  med et 
andet firma hvor vi monterer 
og justerer deres udstyr.

Salg af brugte biler er endnu 
en ny niche vi så småt er be-
gyndt på.  Hvad med en unik 
AMG Mercedes SLK32 med 
kompressor og elektrisk tag 
importeret fra Californien…    
  Ellinge Auto · Ellingevej 77 · 5540 Ullerslev 

Tlf. 66 17 94 63 · www.ellingeauto.dk 

Diin Krreeaatttivvvee PPPaaarrttnneeeerrr
Kreative udfordringer indenfor 

 ● Murerarbejde 
 ● Haveanlæg 
 ● Frihåndsrelieffer
  i mørtel og beton

TTlf.. 500 990000 11888 666555
Det vi gør, gør vi godt…

magelund2@hotmail.com · www.dinkreativepartner.dk

Alsvej 17 
5500 Middelfart 

Tlf. 64 400 408 
Fax 64 402 608

 www.lillebaeltsbilsyn.dk



Salon 24 er skabt til unikke oplevelser.

Det ultimative VIP-møderum med rig næring til fornuftige sanser. 
Eksklusive ”Oxford Chairs” hvorfra f.eks. den siddende bestyrelse med

tilbagelænet ro kan bevare overblikket igennem hele mødet. 

Vi gør os umage omkring mageligheden, så oplevelsen bliver komplet. 

Stol på det.

VIP Oxford Style

Hele Danmarks mødested.

Salon 24 – med magelig plads til hele 20 ”chairmen”…

Østerøvej 2 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 31 31 31 · www.nyborgstrand.dk

STOL PÅ STRANDEN


