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Region Syd

Kildevængets Auto 
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Vognmand Bent Ove  
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Anlægsgartner 

· Anlæg af haver

· Belægning af terrasser

· Belægning af indkørsler, 

gårdspladser m.m.

Ring for uforpligtende tilbud
Bøgebjergvej 64 · 5672 Broby

Mobil 20 68 33 31
www.joernroulundnielsen.dk

Tlf. 40 55 07 96
• Tilbygning/ombygning
• Tag/renovering
• Døre vinduer
• Køkken, bad, garderobe
• Nøglesystemer
• Gulv
• Efterisolering

e

Michael Skov Hansen
Rundtoften 14
5750 Ringe

www.ringetomrerforretning.dk
Ring for et uforpligtende tilbud

EFTERISOLERING
Spar på varmen og få

efterisoleret.
Regn selv prisen ud:
Eks. 100 mm isolering
kr 84,95 m2

150 mm isolering
kr 109,95 m2

200 mm isolering
kr 134,95 m2

udlagt incl moms.

Tlf. 40 55 07 96
• Tilbygning/ombygning
• Tag/renovering
• Døre vinduer
• Køkken, bad, garderobe
• Nøglesystemer
• Gulv
• Efterisolering

e

Michael Skov Hansen
Rundtoften 14
5750 Ringe

www.ringetomrerforretning.dk
Ring for et uforpligtende tilbud

EFTERISOLERING
Spar på varmen og få

efterisoleret.
Regn selv prisen ud:
Eks. 100 mm isolering
kr 84,95 m2

150 mm isolering
kr 109,95 m2

200 mm isolering
kr 134,95 m2

udlagt incl moms.

Tlf. 40 55 07 96
Ringe Tømrerforretning

KJ Maskinudlejning 
Tro flytter bjerge

KJ Maskinudlejning flytter jord

Lykkevalg 18  I  Korinth  I  5600 Faaborg
Telefon 21 27 81 99 

kimdoz@jubii.dk
www.kj-maskinudlejning.dk
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Ring til Kokken & Co, og hør mere om mulighederne.
Rolundvej 19, 5260 Odense S.
Tlf. 29 40 47 43 / 63 10 71 19
kundeservice@kokkenogco.dk
www.kokkenogco.dk

Succesen fortsætter
Kokken & Co leverer frisk og ernæringsrigtig frokost til virksomheder i hele landet. 

Priser fra kun 38,- pr. person
Vi byder på flere forskellige frokostordninger, som alle er baseret på kvalitet,
variation og årstidens frugt og grønt. Fra kun 38,- pr. person – min. 10 kuverter.

Dagens menu
Frokosten indeholder altid minimum 3 slags pålæg, 1 lun ret, dagens
luksussalat inkl. tilbehør samt friskbagt rugbrød og franskbrød/flütes.
Se eksempel på dagens menu herunder:

Pålæg/kolde retter:
Pestomarineret kylling
Italiensk chorizopølse
Laksemousse med capers dressing

Lun ret:
Mørbrad med tyttebær og saltbagte kartofler

Dagens luksussalat

Tilbehør til luksussalat:
Feta, agurk, babyspirer, chilihvidløg, tomatbåde, nødder
og Thousand Island dressing

2 slags friskbagt rugbrød, Toscanabrød og smør

Stor variationog høj kvalitet!
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Quadro

Magnoliavej 3-5 . DK-5250 Odense SV 

Telefon 6617 5436 . info@centralmoebler.dk 
www.centralmoebler.dk 

M o v i n g  F o r w a r d



 5

Havedesign til 
nye generationer

Anlægsgartner Sparvath ar-
bejder all round med have og 
parkanlæg samt virksomheder 
og institutioners grønne uden-
omsarealer og har stor erfaring 
hermed. ”Vi klarer det hele – 
lige fra rydningen af kundens 
gamle anlæg til etableringen 
af det nye med belægninger, 
planter og græs. Et speciale er 
etablering af så godt som vedli-
geholdelsesfri anlæg med fokus 
på sten- og flisearbejde. Blandt 
vores øvrige opgaver er anlæg, 
pleje og vedligeholdelse af sto-
re såvel som små arealer hos 
virksomheder og institutioner 
på hele Fyn”, fortæller Morten 
Sparvath.

Faste tilbud på  
haveejernes ønsker 

”En typisk renoveringsopga-
ve tager udgangspunkt i en 
grundig snak med kunden om 

den nes havemæssige ønsker 
og drømme. På basis heraf ud-
arbejder vi et fast tilbud, der 
både omfatter levering, mate-
rialer, arbejdsløn m.v. Denne 
fremgangsmåde gælder selv-
følgelig også nybyggeri. Ved 
hjælp af et nyudviklet online-
program kan vi tilbyde vores 
kunder at udarbejde færdige 
tilbud på stedet. Kunden får 
således hurtigt overblik over 
pris og muligheder.” 

Eksklusive materialer

”Et gennemgående ønske til 
et moderne haveanlægs be-
skaffenhed er, at det skal 
være forholdsvis vedligehol-
delsesfrit. Granit og klinker 
i hårdtbrændt ler ved ind-
gangspartier og på terras-
ser er særligt populære. De 
eksklusive materialer har en 
lang holdbarhed – både når 

det gælder farveintensitet og 
modstandsdygtighed overfor 
vejr og vind. Dertil anvendes 
en speciel ukrudtshæmmende 
belægningsfuge, som reduce-
rer vedligeholdelsesarbejdet. 
Vand i haven i form af vand-
sten, mindre springvand eller 
lignende er ligeledes populært, 
idet vandets rislen er med til 
at skabe ro og idyl”. 

Græstag optager  
regnvandet

”Etablering af græstag på min-
dre bygninger er en ny aktivi-
tet, hvis målgruppe fortrinsvis 
er private husejere. De bygnin-
ger, der udstyres med græstag, 
spænder fra brændeskure og 
garager til carporte og udhu-
se. Udover at fungere som et 
dekorativt indslag i haven med 
høj skønhedsværdi, optager 
et græstag op til 80 % af det 

regnvand, der falder på det. 
På kort sigt spares udgiften til 
tagrender, og på længere sigt 
undgår man at belaste kloak-
systemet med store mængder 
regnvand.”

Anlægsgartner Sparvath sæt-
ter en ære i at følge hver en-
kelt opgave til dørs. Ring for et 
uforpligtende tilbud

Anlægsgartner sparvath Bent Knudsens Eftf. · skovhavevej 120 · 5260 odense s 
Tlf. 65 96 21 26 · Mobil 21 26 40 24 · morten@sparvath.info · www.sparvath.info

Renovering og omlægning af havearealer omkring parcelhuse opført i 60’erne og 70’erne  
er en af de store aktiviteter for Anlægsgartner sparvath. Med forholdsvis enkle midler matches 
eksisterende anlæg med nye generationers smag og livsstil
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En hjælpende
!

til familier i højeste gear
Et actionfyldt familieliv kræver sin bil. En bil, der kan følge med, når det går stærkt. 
Når hverdagen udfordrer. Når fritidslivet kalder. Eller når tilværelsen bare skal nydes 
i fulde drag. Sådan en bil er Honda CR-V. En veldrejet 4X4 SUV, der overbeviser 
med elegante køreegenskaber, en luksuriøs kabine med høj siddestilling, et 
rummeligt bagagerum og masser af udstyr. Prøv en bil, der gør familielivet i 
overhalingsbanen sjovere. Meget sjovere. Prøv Honda CR-V.

Prøv den nu og 
vind den i et halvt år 
www.honda.dk

3.475,-
mdl. leasing-ydelse kr.:

   HONDA CR-V Elegance: klima, fartpilot,
17´´ alufælge, 4W-Drive m.m.

CR-V 2.0 Elegance MT. Udbetaling kr. 25.000,- Priserne er inkl. moms, serviceaftale, vejhjælp (3 år) og levering samt baseret på 48 mdr/60.000 km. Ekskl. Grønne afgifter, forsikringer og lign. omkostninger. Oprettelse kr. 4.250,- Positiv kreditgodkendelse 
forudsættes. Kun i samarbejde med Easyfl eet. Mindsteprisen i bindingsperioden kr. 196.050,-. Tilbuddet gælder til den 31/3-11 eller så længe lager haves. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 12,2 km/l. CO2-udslip 190 g/km. 

 Spar kr.:

45.800,-

i hele bindingsperioden.

Normalpris kr. 4.325,- p
r. m

d.Den ny Opel Astra Sports Tourer.

Den ny Opel Astra Sports Tourer er 50% sportsvogn, 50% familiebil 
og 100% gennemført. Far kan få sine ergonomiske sportssæder 
og en FlexRide-funktion, som ændrer bilens temperament på et 
splitsekund. Og familien kan vælge FlexFold-knappen, der let 
og elegant lægger bagsæderne ned og øger kapaciteten fra 
500 til 1.550 liter. Desuden kan Opel Astra Sports Tourer som 
den eneste i sin klasse leveres med AFL+ forlygter, der følger 
vejen nøje og sikrer det optimale udsyn. Det er den slags 
muligheder, der gør valget lidt nemmere. Prøv selv. Eller 
tag familien med.

Fars sportsvogn og familiens stationcar.
Gør alle glade fra kun 3.190* kr./md.

*Privatleasing af Astra Sports Tourer 1.6 115 hk eller 1.3 ecoFLEX 95 hk inkl. radio, metalfarve, stiftelsesomkostninger, serviceaftale og levering. Førstegangsydelse på 30.000 kr., 15.000 km. pr. år, løbetid 36 mdr. Mindstepris i løbetiden 145.340 kr. Der tages forbehold for pris-, afgifts- og renteændringer. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. 
Ved periodens udløb returneres bilen til Opel Finans. Brændstofforbrug for Astra Sports Tourer ved blandet kørsel 13,3–24,4 km/l. CO2 109–177 g/km. Billedet kan vise ekstraudstyr.

www.opel.dk



Emmerbøllevej 24 · 5953 Tranekær · Tlf. 62 59 12 26 · info@emmerbolle.dk · www.emmerbolle.dk
Åbningstider: 15. april til 23. oktober 2011

Butik: 15. april til 23. oktober – Grill, børnehave og aktivitetsplan: 26. juni til 13. august – Pool: 1. juni til 4. september
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”Som en cadeau til camping-
pladsen har Tranekær Slot 
givet os mulighed for at invi-
tere vores gæster på slotsrund-
visning forestået af lensgreve 
Preben Ahlefeldt-Laurvig”, 
fortæller Michael Rasmussen. 
”Denne enestående chance for 
at opleve slottet er kun tilgæn-
gelig for campingpladsens gæ-
ster. I påsken lanceres tilbuddet 
for vores faste gæster, hvorefter 
det løber i weekenderne i maj 
og juni. Blandt de øvrige events 
er konkurrencen om, hvem der 
inden den 1. oktober 2011 bli-
ver vinder af 15.000 kr. kontant 
ved at indlevere den ældste ori-
ginale kvittering. Alle gamle 
kvitteringer er noget værd i år. 
Se nærmere om konkurrence-
betingelserne på www.emmer-
bolle.dk    

Fra campingplads til  
feriepark

”Da jeg overtog Emmerbølle 
Strand Camping i 1986, var det 
en traditionel campingplads på 
6 hektar. I de 25 år jeg har været 
bag roret, har hele forretnings-
konceptet gennemgået en kæm-

pe udvikling fra campingplads 
til feriepark. En feriepark byder 
på flere og bedre faciliteter end 
en traditionel plads. Hermed 
får alle gæstetyper – fra børne-
familier og teenagere over sing-
ler, efterlønnere og pensionister 
til virksomheder, foreninger og 
skoler - en bred vifte af mål-
rettede aktivitets- og oplevel-
sestilbud at vælge imellem. Vi 
har virkelig gode faciliteter for 
handicappede og er som den 
første danske ferieinstitution af 
sin art godkendt af foreningen 
»Tilgængelighed For Alle« og 
har fået foreningens tilgænge-
lighedsmærke. Det er vi meget 
glade for og stolte over.” 

Kraftig arealudvidelse  
og mange flere gæster

”Feriepark Langeland har si-
den 1986 firedoblet sit areal”, 
fortsætter Michael Rasmussen. 
”I dag råder vi over 24 hektar, 
hvoraf de 16 bruges til camping-
formål. Når det gælder antallet 
af overnatninger på årsbasis, 
har vi også gennemgået en mar-
kant udvikling. I 1986 havde vi 
20.000 overnatninger, og i 2010 

kunne vi notere os for ikke min-
dre end 72.000 overnatninger. 

Professionelt  
motionscenter med 
cYBEX-maskiner

”Netop nu er vi i fuld gang 
med færdiggørelsen af et 120 
kvadratmeters professionelt 
motionscenter. Vi glæder os til 
at byde vores gæster velkom-
men i det nyopførte center, der 
er bestykket med de allernyeste 
styrke- og kredsløbsmaskiner 
fra den amerikanske kvalitets-
producent CYBEX, der er inter-
nationalt anerkendt for sit emi-
nente topgrej med indbygget 
wow-effekt.” 

oplagt til  
virksomhedsbrug   

”Udover klassiske camping og 
fritidsoplevelser for hele fami-
lien byder ferieparken i kraft af 
sin unikke naturskønne belig-
genhed midt i kongeriget og sine 
enestående faciliteter på spæn-
dende muligheder i erhvervs 
og skole/institutionssammen-
hæng. Op til den kommende 
sæson har vi lagt sidste hånd på 
9 campinghytter i luksusklas-
sen på 30 m2 med havudsigt og 
lækre faciliteter. Dermed råder 
vi over et 120 kvadratmeters 
helårssommerhus, 45 hytter, 12 
campingvogne og 11 telte. Med 
komfortable overnatningsmu-
ligheder for op til 300 arran-
gementsdeltagere er Feriepark 
Langeland et oplagt valg som 
ramme om virksomhedsbegi-
venheder af enhver art.” 

Feriepark Langeland
EMMERBØLLE STRAND CAMPING

samtidigt med campingpladsens fødselsdag fejrer Michael Rasmussen 25 års  
jubilæum som lejrchef, og begge de festlige begivenheder markeres gennem hele sæsonen  

med en masse spændende tiltag og gode tilbud 

Feriepark Langeland
fylder 50 år



8

Autoservice med god samvittighed

lidt for tæt på andre biler eller 
måske blot har fået en let ”Bil-
kabule”.
- Vi har en stor database med 
erfaringer, både blandt vores 
ansatte, der hver især har væ-
ret her i en længere årrække, og 
via medlemsskabet af Central-
foreningen af Autoreparatører i 
Danmark. Brancheorganisation 
for omkring 1700 autoværkste-
der landet over, tilføjer Lissen 
Arndal.
Værdier som fælles ansvar, god 
gammeldags service og en or-
dentlig omgangstone hører også 
til dagens faste orden hos Kilde-
vængets Auto, der også er med-
lem af AutoMester-kæden.

Kildevængets Auto i 
Nr. Lyndelse runder 
1. august 35 år med 
Lissen og Jens Arndal 
i førersædet for et 
velrenomeret team af 
dygtige medarbejdere 
med solidt vejgreb i 
lokalområdet

Det er ikke alle forundt at kun-
ne overtage sin gamle læreplads 
– og efterfølgende opleve snart 

35 år med mange tilfredse og 
trofaste kunder. Fornøjelse sty-
rer Lissen og Jens Arndal støt 
hen imod, godt hjulpet på vej af 
et sammentømret hold dygtige 
mekanikere hos Kildevængets 
Auto.

Alle bilmærker

- Ja, Kildevængets Auto er fak-
tisk min gamle læreplads, der 
åbnede i 1967. Siden fik vi mu-
lighed for at købe virksomheden 
i august 1976, og herefter er det 
jo gået rimeligt godt, fortæller 
Jens Arndal til Månedsmagasi-
net Erhverv Fyn. 

Det uafhængige værksted for 
alle bilmærker lægger stor vægt 
på at levere faglig dygtig og pro-
fessionel autoservice med god 
samvittighed til både erhvervs-
kunder og private – hver dag. 

Topmoderne autotestere

- At lave bil er en tillidssag. Hos 
os er det også den enkelte meka-
niker, der står for hele forløbet. 
Lige fra den første dialog med 
kunden til fejlfinding, bestilling 
af reservedele og efterfølgende 
service og reparation. Og en 
række avancerede autotestere 
betyder, at vi holder os helt opda-
terede med den nyeste autotek-
nik, forsætter Jens Arndal.

Firma-, vare- og  
privatbiler

Kildevængets Auto servicerer og 
reparerer mange firma- og vare-
biler samt privatbiler - med alle 
typer af opgaver på ordresed-
lerne. Det inkluderer også pla-
dearbejde, hvis bilen har været 

Kildevængets Auto Aps · Kildevænget 1-3 · Nr. Lyndelse · 5792 Årslev · Tlf. 65 90 19 30
www.cad.dk · jens@kildevaengetsauto.dk 

Garant Odense SØ
OK Gulve & Gardiner A/S
Blangstedgårdsvej 3
5220 Odense SØ . 66 15 99 35

Åbningstider: 
Mandag:  10.00 - 18.00
Tirsdag - Fredag: 10.00 - 17.30
Hver Lørdag: 10.00 - 14.00

www.garant.nu

Markiser
skærmer mod solen  
om dagen, og giver  
varm aftenhygge...

Undgå ærgrelser 
Lad os klare opmåling og montering!

Blangstedgårdsvej 3 . 5220 Odense SØ . 66 15 99 35

Åbningstider: 
Mandag:  10.00 - 18.00
Tirsdag - Fredag:  10.00 - 17.30
Hver Lørdag:  10.00 - 14.00

www.garant.nu

Markiser
skærmer mod solen  
om dagen, og giver  
varm aftenhygge...

Undgå ærgrelser 
Lad os klare opmåling og montering!
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lem selv at stå for logistikken 
og de fysiske rammer omkring 
teambuilding, kurser og forløb 
eller lade os varetage hele ar-
rangementet som totalløsning. 
Kursusforløbene kan afvikles 
hos kunden, på et hotel eller 
konferencecenter eller i KiAMs 
domicil i Brobyværk. Vi råder 
over kursusfaciliteter til 15 
personer. Vi sikrer kvalitet og 
benytter gerne lokale aktører 
indenfor overnatning, bespis-
ning m.m. Over hele linjen 
lytter vi til den enkelte virk-
somheds behov og tilpasser 
vores indfaldsvinkler heref-
ter. KiAM står for fleksible og 
kundetilpassede løsninger.” 

”KiAMs forretningsmæssige 
hovedfokus er udvikling af 
mennesker og virksomheder - 
det der i moderne tale hedder 
HR”, fortæller direktør An-
nemette Jensen. ”Vi henven-
der os til alle brancher og alle 
størrelser af virksomheder. 
Den fornemste opgave for os er 
at yde vores bedste og være der 
for kunderne. Vi råder over en 
bred vifte af konsulenter og 
kursusforløb, som kan tilpas-
ses og målrettes den enkelte 
kundes individuelle behov. 
Herigennem tilbyder vi at 
hjælpe enkeltpersoner og virk-
somheder til at blomstre og 
udvikle sig med høj faglighed, 
professionalisme og respekt for 
både ledelse og medarbejdere. 
Vores kunder får en adgang til 
mange dygtige konsulenter - 
hver især med en omfattende 
værktøjskasse.”

Vidtspændende forcer  
og ressourcer

”KiAMs 30 konsulenter forde-
ler sig på landets større byer. 
Derudover trækker vi på et 
stort netværk af freelance-
konsulenter. I kraft af kon-
sulenternes vidtspændende 
forcer og ressourcer har vi 
en yderst bredspektret profil, 
når det gælder faglig erfaring 
og kompetencer. Selv kommer 
jeg fra it-branchen og har otte 

års erfaring som job- og re-
krutteringskonsulent, coach 
og instruktør. Mange af Vores 
konsulenter har også direkti-
ons- og salgsmæssig erfaring 
på højt niveau. Tilsammen 
dækker vi med vores alsidige 
kompetencer en bred kreds af 
virksomheder og institutioners 
meget forskellige behov.”

Vi sætter struktur på 
begreberne

”Ifølge gældende lovgivning 
skal der gennemføres Ar-
bejdspladsvurderinger (APV) 
på alle danske arbejdsplad-
ser. Gennem stikprøvekontrol 
skal Arbejdstilsynet sikre, at 
lovgivningen overholdes. En 
del forholder sig dog stadig tø-
vende til APV. Vi møder folk 
der, hvor de er, og med de ud-
fordringer der her og nu sæt-
ter dagsordenen for dem. Vi 
kan bistå virksomhederne ved 
at sætte konkret struktur på 
begreber som APV, handlings-
planer og medarbejderudvik-
lingssamtaler(MUS). Ad den 
vej hjælper vi vores kunder 
med at indføre tiltag som gør 
disse til aktive redskaber, som 
i sidste ende bliver en force 
for både ledelse og medarbej-
dere.”

”Omkring finansiering af for-
løb og kurser samarbejder vi 

med en dygtig fundraiser med 
stor erfaring – blandt andet 
når det gælder finansiering 
af kurser til forebyggelse af 
stress og misbrug.
I forbindelse med implemente-
ringen af de nye strukturer og 
rutiner på arbejdspladsen er 
grundig opfølgning og evalu-
ering af stor betydning. KiAM 
følger op på de enkelte forløb 
og sikrer, at ønskede ændrin-
ger og opnåede resultater bli-
ver ved at fungere i virksom-
hedens dagligdag.”

Fleksible og  
kundetilpassede  
løsninger

”Vores kunder har valget mel-

Virksomheden er en ny, men erfaren spiller på området for personale-, lederudvikling,  
kursusforløb og coaching. KiAM har til huse i en smukt gennemrenoveret landejendom fra 1792  
– idyllisk og centralt beliggende i Brobyværk på Midtfyn

KiAM Aps · Ølstedvej 36 · 5672 Broby · Tlf. 40 32 30 44 · info@KiAM.dk · www.KiAM.dk

Vi vil hjælpe dig og din virksomhed til  
at blomstre og udvikle sig, med respekt 
for den enkelte medarbejder/leder, med 
en høj faglighed og professionalisme.
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Thrane consult Aps  
– nu med vikarservice 

sen når hele spektret rundt – fra 
produktion, handel, service, 
håndværkere, forretningsdriv-
ende til liberale erhverv. Hvad 
enten det drejer sig om små 
eller store opgaver, står Thrane 
Consult ApS for omhu og akku-
ratesse. Vi husker alle deadlines 
– for eksempel moms- og skat-
tefrister. Opgaverne løses enten 
hos kunden eller fra vores kon-
tor alt efter kundens ønsker og 
behov. Ring og hør nærmere.” 

”Thrane Consult ApS er 
leveringsdygtig i alt – fra 
betalinger til bogføring og 
fakturering”, fortæller Lene 
Thrane Thomsen. ”Vi va-
retager løn, moms, budgetop-
følgning, månedsafslutning, 
færdiggørelse af regnskab og 
selvangivelse. Endelig kan vi 
tilbyde at udarbejde budget-
ter og stå for kontakten til 
revisor og bank, ligesom vi 
kan forestå implementerin-

gen af nye økonomisystemer, 
udarbejde efterkalkulationer 
og give kompetent økonomisk 
rådgivning. En aktivitet, der 
genererer stigende interesse i 
erhvervsregi, er vikarservice 
på virksomhedernes regnsk-
absside. Typisk drejer det sig 
om et tidsmæssigt afgrænset 
forløb omkring en regnskab-
smedarbejders sygdom eller 
ophør i virksomheden. Vi 
tager os af regnskaberne, til 

virksomheden finder en ny 
medarbejder.”

omhu og akkuratesse   

”Udover kvalitet i arbejdet står 
Thrane Consult ApS for en fair 
prispolitik. Kunden binder sig 
ikke til et bestemt timeantal 
og betaler kun for den tid, der 
rent faktisk bruges på en given 
opgave. Vi betjener en bred 
kundekreds af små og mellem-
store virksomheder. Kundekred-

Thrane consult Aps · Faunavænget 7 · 5792 Årslev · Tlf. 51 88 45 99
lene@thrane-consult.dk · www.thrane-consult.dk

Lene Thrane Thomsen er registreret revisor og medlem  
af Dansk Revisorforening. Fra 1992-2008, hvor hun  
blev selvstændig, var hun regnskabschef i en række meget  
forskellige virksom heder. som noget nyt kan Thrane  
consult Aps nu tilbyde vikarservice

62 62 50 48
Damhusvej 16 · 5750 Ringe

www.oles-olie.dk

Kvalitet og gode priser
Vores målsætning er at fremstå som en kvalitetsbevidst virksomhed, som sælger olier til konkurrence dygtige 
priser.

Vi leverer de bedste varer, og sørger altid for at rådgive, hvis du som kunde skulle have spørgsmål.
Vi står klar med et stort smil og åbne arme, når du vælger at komme ned til os. Vi sætter nemlig dig i centrum.

Altid parat
Vi kommer som sendt fra himlen.
Oles Olie sætter altid kvalitet, priser 
og god levering i højsæde. 

Levering af fyringsolie, 
diesel og smøreolie Oliefyrsservice Selvafhentning af olie Depot for Air Liquide og 

Kosangas
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Solidt håndværk og stor krea-
tiv kvalitet har været med, 
siden smedemestrene Jørgen 
Sneftrup og Henning Sørensen 
grundlagde Fyns Smedejerns 
Trapper i 1977. Stærkt hånd-
værk og høj kvalitet er fortsat 
basis i virksomheden, som Alan 
Plehn Holm overtog i 2007.

Bredt program
Fyns Smedejerns Trapper er i 
dag blandt landets største pro-
ducenter af smedejernstrapper 
og altaner. Virksomheden leve-
rer dog også et særdeles stort 
og bredt program af stålkom-
ponenter til byggebranchen.

- Vores dygtige faglærte klejn-
smede, malere, tømrere, mon-
tører og kreative tegnere har 
alle nødvendige certifikater 
i forbindelse med vores CE-
mærkning som stålproducent. 
Vi samarbejder også med aner-
kendte statikere, lige som vi er 
miljøcertificeret til højest muli-
ge standard, forklarer direktør 
Alan Plehn Holm. 

Flere materialer
Fyns Smedejerns Trappers sto-
re fleksibilitet betyder, at det 
ikke alene handler om trapper, 
altaner og gelændere i smede-
jern.
Produktionen kan hurtigt om-
stilles efter kundernes ønsker 
og behov - som følge af topmo-
derne produktionsudstyr og 
højt uddannede medarbejdere. 
Derfor kan der hurtigt leveres 
færdige produkter i eksem-
pelvis stål, jern, plast, glas og 
træ.
- Vi leverer eksempelvis fær-
diglakeret eller varmgalva-
niseret efter ønske. Bl.a. ved 
produktion af ind- og udven-
dige trapper og lejdere, altaner, 
stålkonstruktioner, franske 
værn, carporte og bygninger i 
terræn, porte og låger, skilte, 

kunst og design samt gelæn-
dere og værn, tilføjer direktør 
Alan Plehn Holm. 

Fabrikken har leveret til ek-
sempelvis Jyske Bank, Energi 
Fyn, Rosegårdscentret i Oden-
se og Lyngby Storcenter samt 
trapper og gelændere til tribu-
nefaciliteter i Parken. 

også til private
Mange private har også fået øje 
på, at virksomheden tit leverer 
individuelle produkter i en hø-
jere kvalitet og både hurtigere 
og billigere, end mange af de 
firmaer som kun specialiserer 
sig i eksempelvis altaner og får 
dem produceret i lavtlønslan-
dene omkring Danmark.

Fyns smedejerns Trapper A/s
Industrivej 52

5672 Broby
 Tlf. 62 63 16 08 

fst@fst-as.dk
www.fst-as.dk

Altaner og trapper

Fyns smedejerns Trapper A/s designer og 
producerer altaner og trapper af høj kreativ og 
håndværksmæssig kvalitet som én af landets 
største producenter.
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Virksomheden blomstrer 
med Bo Grønt

herunder tasmansk bøg, mor-
bærtræer, paradisæbler, kore-
ansk kornel, blåbær, vindruer 
og clematis. 
Et stort udvalg i slyngroser, 
historiske og engelske roser er 
også på sortimentet. 

Midtfyns Plantecen-
ter, Bo Grønt Midtfyn, 
får grønne områder 
hos virksomheder og 
private til at springe 
ud i fuldt flor.

- Vi hjælper gerne virksomhe-
der og private haveejere med 
forslag og udførsel af idéer til 
forskønnelse af jeres grønne 
arealer og haver. Så de bliver 
flotte og præsentable for an-

satte, gæster og familien, lyder 
det fra Midtfyns Plantecenter, 
Bo Grønt Midtfyn.
Det alsidige havecenter gøder 
jorden hos kunderne med 40 
års erfaring i det grønne fag. 
Således leverer tre gartnere og 
syv blomsterbindere og deko-
ratører, to anlægsgartnere og 
fire blomsterpiger masser af 
god service.
- Tilsammen bidrager vi med 
vores forskellige baggrunde og 
oplæg til udførelse af mange 

forskellige koncepter hos kun-
derne. Det hele i en kreativ 
proces med både firmaer og 
private, lyder det videre fra 
Midtfyns Plantecenter, Bo 
Grønt Midtfyn.
Plantecentret har blandt an-
det træer i store størrelser, 
både stedsegrønne og løvfæl-
dende, store bambus og rho-
dodendron, buksbom samt 
hortensia.
Desuden har plancecentret et 
meget spændende sortiment, 

Midtfyns Plantecenter
Bo Grønt Midtfyn 
Lombjergevej 2B

5750 Ringe
Telefon 62 62 30 71
www.bo-groent.dk

midtfyn@bo-groent.dk

Vanskelige opgaver klarer vi omgåede
– de umulige tager lidt længere tid…

l  Tømrer l  Tage
l  Køkken l  Om- og tilbygning
l  Døre/Vinduer l  Nybygning
l  Gulve l  Døgnservice

PE Byg & Montage ved Palle Lindberg Eriksen
Carl Nielsensvej 46 · Nr. Lyndelse · 5792 Årslev

Tlf. 6590 1960 · Mobil 2925 1960

PE Byg & Montage

www.pebyg.com · pebyg@mail.dk
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binationsopgaver, kommer vi 
gerne ud til kunden og giver et 
uforbindende tilbud. Kontakt 
Spartelmanden ApS og få et 
godt tilbud.” 

sydfynske lokalområde ser-
vicerer Spartelmanden ApS 
en bred kreds af privat- og 
erhvervskunder over det me-
ste af landet. Ofte leverer vi 
spartling som underleveran-
dør for større malerfirmaer.”

sTucco DEcoR DILucE

”Vi løser en lang række spar-
telopgaver på alle typer gips 
og beton på vægge og på lof-
ter”, beretter Thomas Jensen. 
”Netop nu er gipsmarmore-
ring et populært dekorati-
onsindslag på enkeltstående 
vægge i boliger og administra-
tionsafsnit. Et af vores spe-
cialer er STUCCO DECOR 
DILUCE, som er en gammel 
italiensk håndværksteknik til 
fremstilling af marmorerede 
overflader. Udover spartling 
har vi som noget relativt nyt 

udvidet kompetencerne, så vi 
nu også tilbyder malerarbejde 
af enhver art. Blandt andet 
opsætter vi filt, væv og tapet 
og maler det efter kundens 
ønske. Hvad enten vi taler 
spartling, maling eller kom-

spartelmanden Aps · Nyborgvej 49 · 5600 Faaborg · carsten: 20 92 08 12 · Thomas: 21 24 16 18
kontakt@spartelmanden.dk · www.spartelmanden.dk

Med virkning fra 1. 
december 2010 har 
brødrene carsten & 
Thomas Jensen slået 
deres hidtidige firmaer 
spartelmanden og TJ 
spartling sammen i en 
ny virksomhed ved navn 
spartelmanden Aps

”Vores ny firma Spartelman-
den ApS, der beskæftiger to 
spartelmænd og to faglærte 
malere, viderefører det kva-
litetsarbejde og den gode ser-
vice, som vi hver især er blevet 
kendt for efter mere end 10 år 
i branchen”, fortæller Carsten 
Jensen. ”Med geografisk ud-
gangspunkt i Faaborg og det 

Tæt tag gavner miljø  
og økonomi

ret og certificeret af PWC, ECO-
BILAN.
Seneste produkt, DERBICO-
LOR OLIVIN. Mineralet Olivin, 
er en af de mest almindelige mi-
neraler på jorden og kan optage 
CO2 fra atmosfæren. Når det 
regner, bliver CO2 ved kontakt 
med olivin omdannet til silici-
umdioxid og magnesiumcarbo-
nat (sand) .

Levetid over 30 år

DERBIGUM modstår ekstreme 
kulde- og varmegrader. Euro-
tag Danmark giver op til 15 års 
forsikringsdækket garanti på 
et nyt DERBIGUM tag, der dog 
har en dokumenteret levetid på 
min. 30 år. Der findes DERBI-
GUM tage, der er over 40 år 
gamle slutter Holger Poulsen, 
Ryslinge Tagdækning A/S.

Ryslinge Tagdækning 
A/s, leverer tagdæk-
ning på Fyn og øerne 
som specialist i nybyg-
ning og renovering af 
flade- og hældnings-
tage med tagpap. 

Som autoriseret Tæt Tag en-
treprenør, giver vi et gratis og 
uforpligtende eftersyn af ta-
gene. Hvis man med jævne mel-

lemrum får tjekket sit tag af 
en fagmand, kan meget klares 
med små reparationer. Vi vur-
derer, om det kan betale sig at 
lægge et nyt tag

Årets Tagentreprenør 2005 
& 2008

Hvorfor ikke lade vinderen af 
Årets Gyldne Spartel i 2005 og 
2008 - tjekke virksomhedens el-
ler privatboligens tag?
Den gyldne spartel tildeles af 
Eurotag Danmark A/S til tag-
entreprenører som udmærker 

sig ved høj kvalitet og service. 
DERBIGUMs topkvalitet 
Ryslinge Tagdækning A/S har 
38 års erfaring som tagentre-
prenør. De og deres montører le-
verer fortsat branchens bedste 
håndværk og produktsortiment 
som del af den landsdækkende 
kæde Tæt Tag Danmark A/S.
I 20 år har vi forhandlet DER-
BIGUM i absolut topkvalitet. 
Produkterne er nogle af de mest 
miljøvenlige i Verden, forklarer 
Holger Poulsen. DERBIGUM 
har fået prisen som EUs mest 
miljøvenlige fabrik.

Miljøprodukter

I de seneste år er DERBIGUM 
baseret på miljøvenlig produk-
tion, efter vugge til vugge kon-
ceptet. Ligeledes er der foreta-
get en CO2 reduktion på 30 %. 
Hele produktionen er kontrolle-

Ryslinge Tagdækning A/s · Glasmestervej 31 · 5772 Kværndrup · Tlf. 62 27 25 25 · www.ryslingetag.dk · info@ryslingetag.dk

Kongensgade i Odense

Privatbolig i Kværndrup Privatbolig i Kværndrup



14

Midtfyns Auto & El 
Værksted Aps

derne have skiftet deres vin-
terdæk ud med sommer ditto. 
Ved samme lejlighed vil mange 
gerne lige have tjekket op på 
deres bils generelle tilstand, så 
den kan være klar til sommer-
halvårets udfordringer. Vi har 
altid masser af gode tilbud på 
dæk, og gennem vores gratis 
synstjek kan kunderne hur-
tigt danne sig et overblik over 
bilens tilstand. Langt de fleste 
reparationer og servicetjeks ud-
føres fra dag til dag. Er der tale 
om længerevarende forløb, har 
kunderne mulighed for at få 
stillet en bil til rådighed for et 
symbolsk beløb. Midtfyns Auto 
& El Værksted er en god sam-
arbejdspartner – både for kun-
der og leverandører. Kontakt os 
for nærmere information.”

 

Værkstedet, der re-
parerer og servicerer 
person- og varevogne 
af alle mærker op til 
3500 kg, råder over 
alt det nyeste elektro-
niske testudstyr. På 
el-området er et stort 
speciale renovering af 
starter og generatorer

”Midtfyns Auto & El Værksted 
udfører alt i service og reparati-
on på alle bilmærker”, beretter 
indehaver Mikael Andersen. 
”Vi klarer både alt det meka-
niske, det elektriske og elektro-
niske samt karrosseriarbejdet. 

Vi har mange års erfaring i 
mærkerne Ford, Toyota, Audi, 
VW, Skoda og Seat og leverer 
den samme garanti som de 
autoriserede værksteder. Vores 
dygtige medarbejderstab, der 
består af tre mekanikere og en 
lærling, deltager løbende i en 

række opkvalificerende kur-
susforløb arrangeret af kæden 
AUTOPLUS, som vi er med-
lem af. På el-området, hvor vi 
beskæftiger en faguddannet 
autoelektriker, er vores spe-
ciale reparation og renovering 
af startere, generatorer, oliefyr, 
fartskrivere samt reparation af 
bilens el-system. Em sideak-
tivitet er opbygning af udryk-
ningskøretøjer – blandt andet 
til Falck. Her opererer vi som 
underleverandør for firmaet 
RK Brand & Teknik.”    

Gratis synstjek og gode 
tilbud

”Forårs og sommersæsonen 
nærmer sig med hastige skridt, 
og det betyder, at vi går en 
travl tid i møde. Nu skal kun-

Midtfyns Auto & El Værksted Aps · Bakkevej 9 · 5750 Ringe · Tlf. 62 62 13 52 & 62 62 14 14 · www.autoplus.as
Mandag-torsdag kl. 7.30-16.00 · Fredag 7.30-14.15 · Lørdag og søndag lukket

Malerfirmaet Kulavig
Østergade 89
5610 Assens
Tlf. 64 71 18 72

Ny afdeling på Fyn
ring direkte til Tommy Nielsen 
tlf. 2069 2000

Prøv den nye generation af den  
legendariske “saddelstol”. HÅG Capisco Puls. 

København · Roskilde · Fyn · Aarhus
Telefon 4673 2000

K O N T O R I N D R E T N I N G  M E D K R O P  O G S J Æ L
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Ringe Maskinforretning A/s

aftalen omfatter blandt andet 
en nyudviklet gyllevogn samt 
diverse nedfældere. En anden 
leverandør er den franske plov-
producent Gregoire Besson, 
der med sine topmoderne plove 
matcher resten af produktpor-
teføljen godt.

Markedets bedste  
samarbejdspartner

Ringe Maskinforretnings over-
ordnede fokus er kvalitet og god 
kundeservice. Forretningens 
8 servicebiler betjener kunder 
i en stor del af landet. Lager-
mæssigt har Ringe Maskinfor-
retning cirka 30.000 varenum-
re på hylden og kan skaffe alt 
indenfor et kort tidsrum. ”Vi 
ser optimistisk på fremtiden, 
idet vi fornemmer, at markedet 
her i 2011 befinder sig i en po-
sitiv, stabil fase. I kraft af vo-
res mangeårige ekspertise og 
løbende satsning på videreud-
dannelse er vi en af markedets 
bedste samarbejdspartnere 
omkring salg og servicering af 
landbrugs og entreprenørma-
skiner,” slutter Hanne Korsdal 
Andersen. 

mig og min familie i møde fra 
medarbejdere, kunder og sam-
arbejdspartnere i den svære 
tid, vi har været igennem og 
ser frem til at tage udfordrin-
gen op efter min mand”, siger 
Hanne Korsdal Andersen. ”Vi 
fortsætter med det samme høje 
serviceniveau og regner med i 
nærmeste fremtid at udvide vo-
res sælgerstab.”   

En velassorteret  
forretning

Ringe Maskinforretnings akti-
vitetsfelt fordeler sig 50/50 på 
områderne landbrug og entre-
prenør. Det samme gælder for-
retningens 30 medarbejdere. 
Ringe Maskinforretning har 
full line agentur på Claas, som 
er det primære mærke på land-
brugssiden. Claas’ produktlinje 
spænder fra traktorer og me-
jetærskere til grøntudstyr og 
pressere. Amazone, der leverer 
avancerede maskiner til såning 
og jordbearbejdelse, markerer 
sig med et gps-styret sprøjte-
system, der både er til gavn 
for miljøet og for landmandens 
økonomi. 
På entreprenørsiden har Rin-
ge Maskinforretning full line 
agentur på Case, som er det 
førende mærke i dette segment. 
Når det gælder rendegravere, 
som Case praktisk taget har 
opfundet og hele tiden videre-
udvikler på, spænder den vel-

assorterede maskinforretning 
fra maskiner på omkring 900 
kg til det virkeligt tunge grej 
på op til 80 tons. Sidste nye 
rendegraver er netop kommet 
på lager i Ringe som det første 
sted i Danmark. Sideløbende 
forhandles Kramer Allrad læs-
semaskiner. 

Kæmpe udvalg og  
kundekreds

Parallelt med de ”rene” land-
brugs- og entreprenør ma-
skiner forhandler Ringe Ma-
skinforretning en lang række 
kvalitetsmaskiner, produkter 
og grej med bred appel til hele 
kundekredsen - Jonsered, 
Stiga, Chr. C. Grene og mange 
flere. Branchemæssigt spænder 
kundekredsen fra landbrug, 
entreprenør, gartneri og insti-
tutioner til en lang række bo-
ligforeninger og private. I pri-
vatkundesammenhæng er salg 
og service på plæneklippere i 
alle størrelser en stor aktivitet. 

Ny forhandleraftale  
og nye produkter

En af Hanne Korsdal Andersens 
første opgaver som direktør har 
været at underskrive en aftale 
om forhandling af maskiner og 
produkter fra SAMSON. Dette 
brand fokuserer på behandling 
og udbringning af gylle og fast 
staldgødning, og forhandler-

Nordbakken 5 • 5750 Ringe • 62 62 11 82
Mandag - fredag 7-17 · Lørdag 9-13Ringe Maskinforretning A/s · Nordbakken 5 · 5750 Ringe Tlf. 62 62 11 82 · www.ringemaskinforretning.dk

Nordbakken 5 • 5750 Ringe • 62 62 11 82
Mandag - fredag 7-17 · Lørdag 9-13

Efter Jens Jacob An-
dersens alt for tidlige 
bortgang i december 
2010 har maskinfor-
retningen i en periode 
stået uden daglig le-
der. Pr. 1. marts 2011 
tiltrådte hans enke 
Hanne Korsdal Ander-
sen stillingen som ny 
direktør

Hanne Korsdal Andersen er 
uddannet HD i Regnskab og 
udlært på ORLIK i Assens. 
Herefter var hun i en årrække 
regnskabschef i dagligvare-
kæden KC og senere SUPER-
BEST. I dag er Hanne, der har 
medvirket i maskinforretnin-
gens daglige ledelse siden 2009, 
Fyns første kvindelige maskin-
handler. ”Jeg er utroligt glad 
og taknemmelig for den store 
opbakning, der er strømmet 
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cHH olietransport A/s

servicerer en bred vifte af land-
brugs og privatkunder med fy-
ringsolie. Til industrien leverer 
vi SHELL-produkter til trans-
port og opvarmning, og endelig 
leverer vi til en række af kædens 
mindre servicestationer. Vores 
erfarne og dygtige chauffører, 
der selv er ansvarlige for ser-
viceringen af deres respektive 
lokalområder, kender kunderne 
og deres behov. De to sidste vin-
tre har været specielt hårde, 
men vi har kørt ud hver ene-
ste dag uden undtagelse. CHH 
Olietransport står for god kun-
deservice og forsyningsmæssig 
stabilitet over hele linjen”, slut-
ter Claus Hedegaard Hansen.

olieprodukter gik fra 
en tidlig alder claus 
Hedegaard Hansen i 
blodet. I 1984 startede 
han som chauffør i 
farens oliehandelsfir-
ma. Herefter blev han 
chauffør for sHELL, og 
i 1997 tog han springet 
og blev selvstændig 
vognmand 

”CHH Olietransport startede 
som solovirksomhed og beskæf-
tiger i dag 12 chauffører”, beret-
ter vognmand Claus Hedegaard 
Hansen og fortsætter: ”Med vo-
res 11 tankvogne dækker vi hele 
Region Syddanmark. Når det 
gælder firmaets daglige drift, 
trives jeg bedst med at have 
flere kasketter i spil. Udover at 
være chef tager jeg mig af hele 

den administrative dimension, 
ligesom jeg fra tid til anden 
fungerer som chauffør. I friti-
den sidder jeg i bestyrelsen for 
Sydfyns Vognmandsforening og 
finder også tid til at passe kon-
dien – blandt andet ved at køre 
på mountainbike sammen med 
min kone og nyde naturen i de 
nærliggende Svanninge Bak-
ker.”    

God service og  
forsyningsstabilitet

”CHH Olietransport kører for 
DCC Energi, der er den største 
SHELL-forhandler i Danmark. 
En anden stor kunde er DLG 
Energi, der også fokuserer på 
salg af SHELL produkter. Vi 

cHH olietransport A/s  · Nyborgvej 26 · 5600 Faaborg · Tlf. 22 20 55 56
chh.transport@mail.dk

3 995,-
Vejl. 5 575,-
Entré lige hjørnebruser 90x90 cm. 
Blank alu med klart glas. 
 Art.nr. 679907. Ekskl armatur.

2 665,-
Vejl. 3 340,-
Overdel 90, spejl inkl. halogen/ 
håndvasklys. Art.nr. 819045.

7 545,-
Vejl. 9 435,-
Indigo underskab 90 hvid ask, 
porcelænsvask Hvirvel. 
Art.nr. 14907. Ekskl armatur 
og greb.

BadeVærelses 
tilBud!
Nedsatte priser på møbelserierNe easy og 
iNdigo + på udvalgte produkter

til lave priser
gælder i perioden 28/3-24/4 2011

udvalgte produkter

8 295,-
Vejl. 10 405,-
R158 badekar i støbt marmor.  
Art.nr. 570. Ekskl armatur og 
grebFront.

2 965,-
Vejl. 3 715,-
Easy underdel 90 hvid, 2 låger. Art.nr. 710901. Ekskl armatur.

1 965,-
Vejl. 2 460,-
Overdel spejl 90. Art.nr. 70290.

SVE_K2_Folder_2_DK.indd   1 11-03-07   15.37.04Alle varer forhandles af J.E. Larsen VVS Engros 
Nyborgvej 5 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 45 45

j.e.larsen@vvssalg.dk

www.louispoulsen.com

PH 50 
Design: Poul Henningsen

Vejl. Kampagnepris 3.895,00
Vejl. Udsalgspris 4.595,00

www emmingnielsen-as.dk

VI HAR IKKE HÅRDE HVIDEVARER PÅ LAGER

Men vi kan skaffe alle mærker FRA DAG TIL DAG...
Kom med dine ønsker – vi råder og vejleder med køb af hvidevarer

Vi reparerer og installerer alle former for hvidevarer.

så ring 62622077
eller kig ind eller send en mail for forespørgsel mv-el@midtfyn.net!

Flemming Nielsen A/S
Aut. el-installatør
Lundsager 1 • 5750 Ringe, 62 62 20 77

Reparation
og salg
af hårde

hvide
varer

Aut. el-installatør Flemming Nielsen A/s
Lundsager 1 · 5750 Ringe · Tlf. 62 22 20 77
www.flemmingnielsen-as.dk
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Midtfyns Bremse & 
Koblingsservice ApS 
Bakkevej 9
5750 Ringe
Tlf. 62 62 13 52
salg@midtfynsbremse.dk
www.midtfynsbremse.dk

BUTIK/Bremseværksted: 
Mandag-torsdag 
kl. 7.15-16.30
Fredag 7.15-16.00
Lørdag og søndag lukket  

Midtfyns Bremse &  
Koblingsservice Aps

& Koblingsservice på en bred 
vifte af serviceydelser – he-
riblandt renovering af kølere 
og bremser samt planslibning 
af topstykker, motorblokke og 
manifolds. Fra vores geogra-
fiske udgangspunkt i Faaborg-
Midtfyn Kommune betjener vi 
en stor og fagligt vidtspænden-
de kundekreds. Hovedparten 
har til huse i lokalområdet, 
men vi servicerer også kunder 
på Sydfyn, Langeland og Ærø 
samt i resten af landet. Vi har 
over 20.000 emner på lager, og 
hvad vi ikke har, kan vi skaffe 
fra dag til dag”, slutter Mikael 
Andersen.

Den alsidige engros-
virksomhed, der har 
mere end 20.000 vare-
numre på lager til alle 
bilmærker, er medlem 
af den landsdæk-
kende Auto-G-kæde. I 
løbet af foråret intro-
duceres en ny online 
bestillingsservice for 
alle kunder

”Midtfyns Bremse & Kob-
lingsservice, som min kone 
Heidi og jeg har drevet siden 
juli 2007, er fortrinsvis en en-
grosvirksomhed, der sælger 
reservedele til autoværkste-
der, maskinforretninger og 
truckfirmaer”, fortæller inde-
haver Mikael Andersen. ”Også 
en del montører benytter sig 
af vores services. Reservedels-
lageret udvides løbende, og 
senest har vi fået ombytning 
af bremsekalibre på program-
met. Vi er specialister, når det 
gælder detektivarbejdet bag 

dét at finde den helt rigtige 
reservedel. Den mest optimale 
information, en kunde kan 
give os at arbejde med, er bi-
lens indregistreringsnummer, 
hvor nøglen til alle dens data 
ligger gemt. Varerne bringes 
på en af vores daglige vare-
ture. Parallelt med reservede-
lene råder vi over et komplet 
AGA gaslager.” 

En bred vifte af  
serviceydelser

”Udover lager- og salgsfunk-
tioner byder Midtfyns Bremse 

HP Tag Aps
ensstemmelse med nutidens 
krav. Ofte løser vi sjove og ud-
fordrende specialopgaver, hvor 
vi igen og igen må opfinde den 
dybe tallerken. Vores medar-
bejdere har efterhånden set de 
fleste hustyper fra oven – fra 
sommerhuse til villaer, parcel-
huse og virksomhedsdomiciler. 
Foråret er kommet, og det er 
blevet tid til et uforbindende 
tageftersyn. Ring til HP Tag 
og få et godt tilbud ...” 

Med forårets komme 
er tiden inde for et 
tageftersyn. Vinterens 
frost og høje nedbørs-
mængde kan have fået 
tagpappet til at løfte 
sig og slå revner med 
utæthed til følge. Jo 
før en skade opdages 
og udbedres, jo flere 
penge sparer husejeren  

HP Tag Aps, der beskæfti-
ger tre fastansatte tagfolk og 
en fleksjobber, har til huse 
i Kværndrup. Firmaet løser 
opgaver over hele Fyn samt 
resten af landet. ”I det daglige 
lægger vi vægt på begreber 
som faglig dygtighed og dét 
at kunne give vores kunder et 
højt serviceniveau”, fortæller 
indehaver Kim Sønderlyng. 
”Vi har et velfungerende sam-
arbejde med en række fynske 
tømrermestre, og vores ar-
bejdsfelt spænder lige fra min-
dre vedligeholdelses- og repa-

rationsopgaver til etablering 
af alle typer tage – heriblandt 
liste- og folietage. Sidstnævnte 
er lavet af elastisk plastmate-
riale, der lægges uden brug af 
ild og er så godt som vedlige-
holdelsesfrit.”

Fra sommerhuse til  
virksomhedsdomiciler

”Udover lægning af nye tage 
er renovering og efterisolering 
store aktiviteter. Efterisole-
ring af flade tage giver god 
varmeøkonomi. Ad den vej kan 
ældre paptage bringes i over-

HP Tag Aps · svendborgvej 51 · 5772 Kværndrup · Tlf. 62 63 19 58 · Mobil: 21 77 65 76 · salg@hp-tag.dk · www.hp-tag.dk
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 Al vognmandskørsel udføres
 • Kranbiler
 • Presenningsbiler med lift
 • Udlejning af containere

Sdr. Nærå Vognmandsforretning
v/ Lars Bennetzen
Gammelgårdsvej 88 · Nr. Søby
5792 Årslev
Tlf. 40 14 93 65

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

Ørbækvej 30
5854 Gislev
Tlf. 62 29 15 23
Mobil 20 27 45 43
benny@gislevauto.dk

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

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

Hurtig levering og kvalitet i arbejdet 
»Over hele linien lægger Gislev Autoværksted A/S 
stor vægt på hurtig levering og kvalitet i arbejdet. I 
forbindelse med længerevarende service og repara-
tion råder vi over to kundebiler, folk kan låne. Vores 
kunder fordeler sig 50/50 mellem private og erhvervs-
kunder – specielt vognmænd og store fynske firmaer. 
Endelig er køb og salg af brugte biler en stor aktivitet 
for os.«

Gislev Autoværksted

Danmarks mest innovative 
slagtermester

med tang samt leverpostej, val-
nøddespegepølse, hjemmerøget 
laks og lammerullepølse.
- Landslagteren har et moderne 
pølsemageri og eget røgeri. Vi 
modner selv vores okse- og kal-
vekød og opskærer også halve 
grise og friske lam.

Dygtige lærlinge
Butikkens tradition for uddan-
nelse af mange lærlinge fort-
sættes også. P.t. er tre lærlinge 
ansat. Den ene har netop bestået 
svendeprøve med ros og bronze-
medalje. 

Hos Landslagteren 
– Mad med Mere i 
Faaborg går passion 
og nøjagtighed hånd i 
hånd med stolte slag-
tertraditioner – og  
Danmarks mest innova-
tive slagtermester.

27-årige Kenneth Guldhammer, 
tilflytter fra Silkeborg, overtog 
således Landslagteren 1. januar 
2010 efter Britt og Jørgen Ras-
mussen. Forinden var han med-
ejer i to år.

Let, lækkert og fest

Kenneth Guldhammer:
- Vi tilbyder et stort udvalg af 
køkkenklare retter, nemme 

fro  kostretter, spændende sa-
later samt et stort udvalg af 
førsteklasses kødprodukter. Vi 
servicerer også store festarran-
gementer, og vi har mange års 
erfaring i arrangementer op til 
1500 personer. Når du bestiller 
mad hos os, kan du være sik-
ker på, at vi kun bruger friske 
råvarer med afsæt i sæsonen. 
Vi bruger dem med respekt, for 
at bevare og fremhæve den gode 
smag, og vi går ikke på kompro-
mis med kvaliteten.

online-salg
Landslagteren har også online-
salg. På butikkens hjemmeside 
kan der bestilles frisksmurte 
sandwich samt smørrebrød i høj 
kvalitet, alt med hjemmelavet 
pålæg og friske grøntsager.
- Du kender det sikkert, en 

Landslagteren · Torvegade 23 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 06 30 · www.landslagteren.dk · landslagteren-faaborg@stofanet.dk

travl hverdag og sent hjemme. 
Landslagteren har løsningen i 
månedens kødbox med fine råva-
rer til 14 lette og lækre måltider 
for fire-fem personer. Moderne 
mad til den moderne familie. 
Se månedens kødbox på vores 
hjemmeside, opskrifter medføl-
ger, fortsætter slagtermesteren.

Innovationspris 2010

Kenneth Guldhammer er Dan-
marks mest innovative slag-
termester, efter at han vandt 
Innovationsprisen 2010 i en 
landsdækkende konkurrence på 
fagmessen Foodexpo i Herning. 
Konkurrencen holdes hvert an-
det år, og prisen vandt han for at 
udvikle nye spændende kødpro-
dukter med appel til kunderne. 
Vinderprodukterne var røget 
rullepølse barderet (»klædt i«) 
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comfort service:
Erhvervsrengøring

ter, kan vi blandt andet tilbyde 
i kortere eller længere perioder 
at afløse en virksomheds fastan-
satte medarbejdere – eksempel-
vis i forbindelse med ferie eller 
sygdom. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte Com-
fort Service for mere detaljeret 
info om de mange spændende 
samarbejdsmuligheder, vi har 
at byde på.

comfort service leve-
rer professionel rengø-
ring, vinduespolering 
og serviceløsninger 
i topklasse til det 
fynske erhvervsliv. 
Kvalitet, troværdighed 
og fleksibilitet sætter 
dagsordenen i firmaet, 
der har været på banen 
i mere end 25 år

En serviceaftale hos os indledes 
typisk med en gratis gennem-
gang af kundens rengøringsbe-
hov, hvorefter vi afgiver tilbud. 
Vi leverer kvalitet til konkur-

rencedygtige priser og står for 
en god, troværdig og fleksibel 
service, der løbende opdateres i 
takt med kundens ønsker og be-
hov. Vores alsidige kundekreds, 
der dækker hele Fyn, spænder 
fra detailbutikker og supermar-
keder over lager og kontorloka-
ler til offentlige institutioner 
som biblioteker, børnehaver, 
skoler og kirker. 

Fra bæredygtig rengøring 
til vikarservice

Økologi og bæredygtighed lig-
ger os meget på sinde. Vi benyt-
ter kun de mest virkningsfulde 
og miljøvenlige hjælpemidler og 
anvender i vid udstrækning mi-
krofiberteknologi. På den måde 
besidder miljøvenlig rengøring 
en effektivitet, der i allerhøje-

ste grad er med til at sikre at 
dagligdagens hygiejniske for-
hold og indeklima er i top. Ud-
over rengøringsopgaverne løser 
Comfort Service en række min-
dre reparationsopgaver og yder 
ejendomsservice. Her er aktivi-
teterne blandt andet oprydning 
og bortskaffelse af storskrald 
i forbindelse med flytninger, 
rydning af dødsboer og meget 
mere. Når det gælder vikaria-

comfort service · Tlf. 65 90 14 48 · comfort-service@forum.dk · www.comfort-service.dk

Spar på varmen - isolér med Papiruld

Papiruld Danmark ApS 
Brødeskovvej 40 • 3400 Hillerød 
tlf: 48 14 11 88 • www.papiruld.dk

Papiruld Danmark ApS har indgået et 
unikt samarbejde med HMN Naturgas 
I/S, hvor vi formidler tilskud til dig, når 
du efterisolerer boligen med Papiruld. 
Beløbet udbetales direkte til dig.

HVOR STORT TILSKUD?
Et loft på 120 m2 med 100 mm eksiste-
rende isolering som efterisoleres med  
250 mm Papiruld, opnår et tilskud på  
mellem 1.058 - 1.588 kr. alt efter  var-
mekilde. 

En tom hulmur på 70 m2 der efter-
  isoleres med Papiruld, opnår et    
    tilskud mellem 1.823 - 2.734 kr. alt  
      efter varmekilde.

         Dertil kommer den årlige besparel- 
         se på varmeregningen, som du  
         opnår ved at efterisolere.

NYHED: 
Få tilskud 
med Papiruld

Mød os på Forårsmessen i  
FrederiksborgCentret 
den 2. - 3. april 10-17

M
od

er

ne og effektiv isolering

på varmeregningen 

ved at efter-

isolere

SPAR 
50%

OP TIL

Tømrermester Frands Jeppesen
Strarupvej 4 · 5772 Kværndrup
Tlf. 62 29 12 67 · 20 71 12 67
frandstomrer@firma.tele.dkwww.frandsjeppesen.dk 

K o g t v e d l u n d

s t a t s a u t o r i s e r e t 
r e v i s i o n s v i r k s o m h e d  i/s

KogtvedparKen 17 ·  dK-5700 Svendborg
telefon: +45 62 22 99 66 ·  telefax: +45 62 22 00 69
internet: www.edelbo.dk ·  e-mail: email@edelbo.dk

Kontor i København: 
frederiKSholmS Kanal 2,  1 .  Sal

dK-1220 København K.
telefon: +45 33 43 64 00 ·  telefax: +45 33 43 64 01
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Vognmand og Entreprenør 
Bent ove Jørgensen A/s

med fliselægningen. Bent Ove 
Jørgensen A/S er et alsidigt 
transport og entreprenørfirma. 
Kontakt os for mere info. Vi 
har altid et godt tilbud.”

Efter en vinter, hvor to 
af firmaets fem biler 
arbejdede med vin-
terkørsel, er der med 
forårets indtog kom-
met fornyet gang i en 
række andre transport-
opgaver – heriblandt 
kørsel med grus, jord 
og sten samt løsning 
af kran/grab-opgaver

”Firmaet grundlagdes i 1969 
af min mand som et solofore-
tagende med fokus på trans-
port af fliser og betonvarer”, 
fortæller Lis Jørgensen, der er 
det midtfynske familiefirmas 
administrative omdrejnings-
punkt. ”I 2008 blev vi registre-
ret som et aktieselskab ejet af 
Bent og mig samt vores datter 

Lonni og vores søn Jonni, der 
er autoriseret kloakmester og 
sideløbende hermed arbejder 
i firmaet som chauffør. I dag 
har firmaet, der udover fami-
lien Jørgensen beskæftiger tre 
chauffører, fem lastbiler kø-
rende på vejene. Den største 
aktivitet er transport af alt til 
byggeriet. Derudover kører to 
biler for Odense Fjernvarme.”

Entreprenørarbejde  
og flisesalg

”På entreprenør- og kloaksi-
den løser Bent Ove Jørgensen 
A/S en bred vifte af opgaver 
– blandt andet planering og 
fræsning, etablering af dræn 
og nedsivningsanlæg samt 
gravearbejde for landbruget. 
En sideaktivitet, der for al-
vor er kommet i omdrejninger 
med forårets komme, er salget 
af YDUN fliser til private og 
mindre anlægsgartnerfirmaer. 
Et stort udbud af fliser sælges 

sammen med grus, betonvarer 
og perlesten fra firmaadressen 
på Nørrevang 4. Vi kan tilbyde 
at udføre det grove havearbejde 
omkring gravning og planering 
og via vores samarbejde med et 
erfarent brolæggerfirma, kan 
vi også hjælpe vores kunder 

Vognmand og Entreprenør
Bent ove Jørgensen A/s
Nørrevang 4 · Nørre Lyndelse
5792 Årslev
Tlf. 65 90 18 91
lisgj@ofir.dk

www.flemmingnielsen-as.dk

VI HAR IKKE HÅRDE HVIDEVARER PÅ LAGER

Men vi kan skaffe alle mærker FRA DAG TIL DAG ...
så kom ind med dine ønsker, og vi råder og vejleder dig med køb af hvidevarer.

Vi reparerer og installerer alle former for hvidevarer.

så ring 62622077
eller kig ind eller send en mail for forespørgsel mv-el@midtfyn.net!

Flemming Nielsen A/S
Aut. el-installatør
Lundsager 1 • 5750 Ringe, 62 62 20 77

Reparation
og salg
af hårde
hvide-
varer

www emmingnielsen-as.dk

VI HAR IKKE HÅRDE HVIDEVARER PÅ LAGER

Men vi kan skaffe alle mærker FRA DAG TIL DAG...
Kom med dine ønsker – vi råder og vejleder med køb af hvidevarer

Vi reparerer og installerer alle former for hvidevarer.

så ring 62622077
eller kig ind eller send en mail for forespørgsel mv-el@midtfyn.net!

Flemming Nielsen A/S
Aut. el-installatør
Lundsager 1 • 5750 Ringe, 62 62 20 77

Reparation
og salg
af hårde

hvide
varer

  

KF-LAK FAABORG ApS ved Kim Frandsen
Smedemestervej 6 · 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 71 87 · Mobil 25 75 49 93

kflak@mail.tele.dk

LAKeRinG AF:
Personbiler
Varebiler
Motorcykler
Alt i industrilakering
Hele køkkener
Døre og låger
Møbler
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Nyt syn Ringe
optiker Rikke Kjær 
simonsen og hendes 
dygtige, servicemin-
dede medarbejderstab 
har siden den 25. 
oktober 2010 haft til 
huse i lyse og rumme-
lige lokaler på Torvet 
i Ringe – en placering 
der både er til glæde 
forretningen og dens 
kunder   
 
”Vi er superglade for at være 
flyttet til vores nuværende lo-
kaler”, fortæller Rikke Kjær 

Simonsen. ”Forretningen her 
på Torvet er på det nærmeste 
skræddersyet til vores formål, 
idet værksted, synsprøveloka-
ler og salgsareal nu er adskilt. 
Det har skabt fred og ro til 
fordybelse omkring de enkelte 
processer. Nyt Syn Ringe sæt-
ter god kundeservice i højsæ-
det og skiller sig ud med sine 
flotte og innovative brilledes-
siner. Vi vil ganske enkelt føre 
byens smarteste briller. Flere 
gange årligt deltager jeg i di-
verse fagmesser, blandt andet 
i Paris og Milano. Generelt 
studerer jeg på eget initiativ 
en stor mængde nye spæn-
dende brands og dessiner og 
udvælger de bedste til forret-
ningen.”

God service og  
individuelle løsninger

”Udover dét at give ejeren et 
optimalt syn, er et par moder-
ne briller et kommunikations-
middel, der fortæller mere, end 
det blotte øje kan se”, smiler 
Rikke Kjær Simonsen. ”Tom 
Ford er et brand på vej frem, 

og Paul Frank er et utroligt 
populært mærke, der udover 
smarte kvalitetsbriller byder 
på tøj, papirvarer og skoleta-
sker. På solbrillesiden fører 
vi blandt andet det danske 
brand Prego, der producerer 
lækre briller i topkvalitet til 
en fantastisk god pris. Design-
ikonet Jim Lyngvild har netop 
lanceret en helt ny brilleserie, 
der blandt andet promoveres 
af Szhirley, Julie Bertelsen 
og Bryan Rice. Hver gang vi 
sælger en af de nye Jim Lyng-
vild briller, doneres en del af 
overskuddet til Red Barnets 
antimobningsprogram. Nyt 
Syn Ringe står for god service, 
kompetent rådgivning og indi-
viduelle løsninger. Kig ind - vi 
har briller til alle typer, aldre 
og formål.”   

Mandag-onsdag
kl. 9.30-17.30

Torsdag-fredag
kl. 9.30-18.00

Lørdag kl. 9.30-13.00

Nyt syn
Torvet 2

5750 Ringe
Tlf. 62 62 12 24

ringe@nytsyn.dk
www.nytsyn.dk

styr på bogføring og økonomi med professionel outsourcing
Daglig bogføring hos jer eller mig · Momsregnskab · Afstemninger · Lønninger

Ring og få et godt tilbud eller for at sætte dato på gratis og uforpligtende møde, hvor 
vi sammen kan gennemgå dine ønsker og behov.

FYNs REGNsKABssERVIcE 
Tlf. 66 14 56 28 · odense · www.fynsregnskabsservice.dk 

Fyns Kontorteknik autoriseret 
TosHIBA Business center Fyn

Kom og se de nye produkter i vores showroom og 
gå inspireret herfra.

Fyns Kontorteknik – garant for en troværdig og sikker 
løsning samt en seriøs og ordentlig handel.

Ørbækvej 13-15 | 5700 Svendborg | Tlf. 6221 4310 
jr@fynskontorteknik.dk | www.fynskontorteknik.dk Faaborg Køkken & Bad

Markedspladsen 13      5600 Faaborg      Tlf. 62 61 60 72
Mandag til fredag 10-17.30      Lørdag 10-13.00      mail@koekkenogbad.dk

Tagrens
Poppelvej 1
5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 33
jan@tagrensfyn.dk

Tagrens · Adelgade 83 · 5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 33 · Mobil 23 95 23 95 · CVR-nr: 30 13 10 02
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kender til mulighederne for at 
få dækket tabt arbejdsfortjene-
ste med SVU, siger chefkonsu-
lent Lars Schou. Uddannelse er 
faktisk ikke så dyrt, og så ska-
ber det merværdi for virksom-
heden med det samme. Der kan 
vælges mellem følgende uddan-
nelsesretninger: 
· Ledelse
· International Handel og 
 Markedsføring
· Human Ressource
· Økonomi og ressourcestyring
· Kommunikation og 
 formidling
· Informationsteknologi
· International transport og 
 logistik
· Finansiel Rådgivning

Akademiuddannelsen 
går tæt på din hverdag 
og skaber muligheder 
for dig og din  
virksomhed! 

På Erhvervsakademiet Lil-
lebælt tager kursisterne ud-
gangspunkt i deres egen hver-
dag og arbejdsmæssige opgaver. 
Når man skal lære nyt, er det 
vigtigt at kunne relatere til det 
kendte. Derfor tager vi kursi-
sternes erfaring med ind i un-
dervisningslokalet og bruger 
den som udgangspunkt for un-
dervisningen.  

Ny viden implementeres 
med det samme!

Udfordringen, når medarbej-
dere tager uddannelse, er ofte, 
at den viden de opnår, kan være 
svær at omsætte til praksis. 
Derfor opfordrer vi hele tiden 
vores kursister til at komme 
på banen med egne erfaringer. 
Dette betyder, at det, der læres 
på uddannelsen, naturligt kom-
mer til at understøtte kursister-
nes daglige arbejde. Underviser-

ne har alle en erhvervsmæssig 
baggrund indenfor det, de un-
derviser i og kan derfor hele ti-
den relatere teorien til praksis. 
Kursisterne på Erhvervsakade-
miet Lillebælt er glade for den-
ne tilgang. Kombinationen af at 
følge undervisningen samtidigt 
med at de arbejder, gør at de 
pludselig får øjnene op for nye 
muligheder og nye tilgange til 
deres arbejde. De fleste kur-
sister vælger da også helt na-
turligt, at tage udgangspunkt 
i egen virksomhed, når de skal 
lave deres afsluttende projekt. 
Dette tilfører ikke kun den en-
kelte medarbejder men også 
virksomheden ny viden. 

Find din vej!

Erhvervsakademi Lillebælts 
konsulenter tager rundt på 
virksomhedsbesøg, for at hjæl-
pe med at skabe muligheder, 
i en til tider ny og kompliceret 
uddannelsesverden. Der fin-
des mange muligheder, og det 
gælder for den enkelte om at 
vælge den rigtige vej, der giver 
merværdi til både den ansatte 
og virksomheden. Der er f.eks. 
mange virksomheder, der ikke 

Erhvervsakademiet Lillebælt · Rugårdsvej 286 · 5210 odense NV · www.eal.dk
chefkonsulent Gerd Madsen 2912 1675 · chefkonsulent Lars G. schou 2912 7675

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

Montana
– oplev den farverige verden af fleksible kontorløsninger

– løsninger til bedre kontormiljøer...

Håndværkervangen 5 · 5792 Årslev

28 57 30 91
www.aarslevsmeden.dk

tr@aarslevsmeden.dk

Årslev smeden Aps

Alt i stålkonstruktioner

· Gelændere

· Trapper og altaner

· Reparationer

· Rep. af halmkedeler  
 brændekedeler og  
 halm opriver

Alt i VVS & Blik

· Gasservice 

· Alt i tagrender, 
 nedløb og kviste

Værkstedsåbent kl. 7-16

Intet er for småt
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Kvalitet går aldrig af mode

byggeri kan komme til at se 
ud. Derfor har både vi og kun-
derne stor fornøjelse af vores 
tegnestue, som ikke bare kom-
mer med forslag – men også 
udfører 3D tegninger på pro-
jektet, så man straks kan se, 
hvordan det vil tage sig ud. I 
den indledende fase tilbyder vi, 
at den første tegning er gratis, 
tilføjer Flemming Berthelsen.

opskriften er helt enkel

Jeg synes i og for sig ikke, vi 
gør noget specielt, siger Flem-
ming Berthelsen. Vi leverer 
blot kunderne det, de gerne vil 
have – til den tid der er aftalt 
– og til den pris der er aftalt. 
Gennem de 30 år har vi set 
utallige byggefirmaer slå sig 
op på lave tilbudspriser. Langt 
de fleste af dem er lukket igen 
og har efterladt sig stribevis af 
utilfredse kunder. Det er mit 

indtryk, at de fleste menne-
sker godt kan lide overraskel-
ser – blot ikke i byggesager.

Buler i facaden

Uanset om vi bygger et par-
celhus eller en industrihal, så 
gælder der en udpræget grad 
af valgfrihed for kunden – 
med hensyn til indretning og 
materialevalg. Det eneste, de 
ikke kan få lov at vælge, er lav 
kvalitet og løsninger, der ikke 

holder i længden. Vi fraråder 
f.eks. at sætte stålplader på 
industribygninger, for der skal 
jo ikke mere end en væltet cy-
kel til, så er der buler i faca-
den, som ikke kan rettes op. 
Og det kan vore kunder ikke 
være tjent med.

Egen tegnestue gør  
det lettere

Det kan være svært for mange 
at forestille sig, hvordan deres 
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Erhvervsakademiet Lillebælt · Rugårdsvej 286 · 5210 odense NV · www.eal.dk
chefkonsulent Gerd Madsen 2912 1675 · chefkonsulent Lars G. schou 2912 7675

www.f-berthelsen.dk · f-berthelsen@f-berthelsen.dk

Godt håndværk, der holder – frem for  
urealistiske tilbudspriser, der ikke holder – har været opskriften i 30 år.

Parcelhus i Gudme facade mod vej

Svendborg Camping Center

Industribygning Ringe Stuehus i Årslev lavet i gammel stil

Indgangspati i parcelhus i Gudme Kantine i industribygning
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Tarup Haveservice & Anlæg
siden Tarup Haveservice & Anlæg start i 2009 
er antallet af kunder øget støt og roligt gen-
nem-mund-til-øre-metoden 

»Blandt vores største aktiviteter er arbejdet med forskellige for-
mer for belægning – heriblandt fliselægning og nyetablering af 
græsplæner med brug af rullegræs«, fortæller Ole Balck Kri-
stensen. »Parallelt hermed genererer almindeligt forekommende 
vedligeholdelsesopgaver som græsslåning, klipning af hække, 
beskæring af buske og fældning af træer stor aktivitet i firmaet. 
Med undtagelse af etablering og vedligeholdelse af deciderede 
prydhaver kommer vi hele anlægsgartnerfaget rundt. Kunde-
kredsen, der fortrinsvis består af private, dækker det meste af 
Odense Kommune og har sit udspring i lokalområderne Tarup, 
Næsby og Søhus, der også tegner sig for det største antal kun-
der.« 

Vi sætter en ære i veludført arbejde

»Et stigende antal kunder benytter sig af vores økonomisk for-
delagtige abonnementstilbud, der dækker hele året og inkluderer 
vinterservice i form af rydning, fejning, saltning og grusning af 
fortove og indkørsler. En fællesnævner for vores måde at gå til 
opgaverne på er, at vi sætter en ære i at levere et ordentligt velud-

ført stykke arbejde, som kunden er tilfreds med. Siden firmaets 
start er antallet af kunder vokset støt og roligt gennem mund-
til-øre-metoden. Det er vi både stolte over og glade for, da det 
er den bedste form for reklame. Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte Tarup Haveservice & Anlæg for et uforbindende 
tilbud.«  

Tarup Haveservice & Anlæg
ved ole Balck Kristensen

Musvågevej 34 · 5210 odense NV · Mobil 26 12 10 18
o-balck@talnet.dk

Millinge Totalservice · Østerbyvej 13 · 5642 Millinge 
Tlf. 60 71 97 81 · gitte-mads@hotmail.com

Tømrerarbejde 
og nedrivning

Millinge Totalservice 
udfører alt i tømrer-
arbejde og nedrivning 
over hele Fyn

Firmaet løser samtidigt opga-
ver som til-, om- og nybygning, 
udskiftning af døre og vinduer, 
renovering og montering af 
køkken, tag og badeværelser.
Sidstnævnte opgaver, badevæ-
relser, er del af de mureropga-
ver, som Millinge Totalservice 
udfører i tæt samarbejde med 
en murermester.

- Jeg har arbejdet i byggebran-
chen, siden jeg var omkring 12 
år, lyder meldingen fra Mads 
Dam Rosenkilde Andersen, in-
dehaver af Millinge Totalser-
vice. 
Virksomheden udfører også op-
gaverne i tæt samarbejde med 
en tømrermester. 
- Det betyder, at vi leverer et 
fleksibelt arbejde, der er 100 
pct. i orden, tilføjer Mads Dam 
Rosenkilde Andersen, indeha-
ver af Millinge Totalservice.
      
 
 
   

salon Gubi

Ring til os for tidsbestilling eller 
yderligere information

Rytterhaven 12 · 5700 Svendborg

Telefon 62 21 59 05  

 Dameklip Farve af vipper og bryn

 Børneklip Voks af bryn

 Herreklip Make up

 Klip af skæg Håropsætning 

 Farve Alt inden for Hairextension

 Reflekser Permanent
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Elegant solenergi på taget

PHØNIX TAG Fyn A/s
Langagergyden 1 · Nr. Lyndelse · 5792 Årslev · Tlf. 65 90 13 17

jtl@phonixtag.dk · www.phonixtag.dk

Phønix Tag Fyn A/s, 

et af Fyns største  

tagcentre, tager  

elegant imod  

skærpede energikrav 

til husejere med nye 

flade solpaneler,  

der let integreres på 

taget

 

  
Mere end 100 års erfaring og 
udvikling er med, når Phønix 
Tag Fyns 24 montører leve-
rer personlig og professionel 
vejledning samt førsteklasses 
håndværk til entreprenører og 
private husejere.

Erhverv og privat 

- Uanset det gælder renovering 
eller nybyggeri, store erhvervs-
byggerier eller små havepavil-
loner, hundehuse, carporte og 
villatage, lægger vi al vores 
professionelle kunnen i opga-
ven. Det skal være let for kun-
den, og derfor følger den samme 
rådgiver med i hele processen. 
Fra rådgivning og levering til 
montering og isolering, forkla-
rer John Trier Lauridsen, di-
rektør hos Phønix Tag Fyn.

skærpede energikrav

Nye skærpede energikrav i byg-
ningsreglementet fra 1. januar 
2011 skal nedsætte energifor-
bruget og udledningen af CO2 
– til fordel for et bedre miljø.

solpaneler

- Phønix Tag Fyn leverer her 
en række smarte løsninger, 
inklusive nye solpaneler, der 

let, elegant og effektivt limes 
direkte på tagpaptaget. Solcel-
lerne integreres dermed i tage 
med lav hældning på nye eller 
eksisterende bygninger. Solcel-
lerne leverer høj energiproduk-
tion og monteres let uden at 
gennembryde taget. Det redu-
cerer monteringstid og omkos-
ninger væsentligt, fortsætter 
John Trier Lauridsen.
Solpanelernes lave profil, på 
blot én cm., minimerer også 
problemer med vandpytter, lige 
som vind og blæst heller ikke 
generer panelerne. Den direkte 
montering på taget betyder 
desuden, at sne ikke ophober 
sig mere, end det gør i forvejen.
Hvert solpanel fylder 2,4 gange 
1,2 meter og vejer blot 32 kg. 
Vægten belaster dermed ikke 
eksisterende eller nyt tag.

15 års garanti

Phønix Tag Fyn tilbyder blandt 
andet 15 års tæthedsgaranti 
på SBS-tagpap fra Trelleborg 
Phønix.
- Vi er på vej ud af krisen med 
en god ordrebeholdning for 
2011. Vi dækker Fyn, Jylland 
og Sjælland og har også godt 
gang i isolering af en del motor-

vejsbroer på Fyn og i Sønder-
jylland. Kommunale opgaver, 
eksempelvis skoler, institutio-
ner og kontorbygninger, fylder 
også en del, tilføjer direktør 
John Trier Lauridsen.
Løbende service og vedligehol-
delse af virksomheders tage og 
taginstallationer er også del af 
Phønix Tag Fyns ydelser. Det 
inkluderer, at tagene rengøres 
og fejes, og at eventuelle skader 
rapporteres til kunderne. Der-
med kan vandskader stoppes, 
før de udvikler sig til dyrere 
reparationer.

siden 1907

Phønix-fabrikken blev etable-
ret i 1907. Siden har virksom-
heden produceret tagpaptage i 
højeste kvalitet – og konstant 
udviklet tagpap, tilhørende 
produkter og tækningsme-
toder i godt samarbejde med 
danske bygningshåndværkere. 
Tagpaptags fordel er blandt an-
det stor holdbarhed samt billig 
vedligehold og reparation.
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Middelfart

Ringe

EsMANN tager sig af  
udenomsarealerne

tige pris. Vores specialudviklede 
suge og fejemaskiner er udsty-
ret med vandforstøveranlæg så 
støv ikke generer omgivelserne. 
De er meget ofte på arbejde på 
parkeringsarealerne omkring 
butikscentre, fabrikker og insti-
tutioner over hele Fyn. 
Over hele linjen er Esmann 
Entreprise garant for en både 
fagligt og økonomisk fornuftig 
opgaveløsning. Vi kan tilbyde 
en række fordelagtige abonne-
mentsaftaler – eller blot udføre 
arbejderne mod ”timebetaling”. 
Ring og hør mere om, hvad vi 
kan tilbyde…” 

Virksomhedens målsætning:
”Fortsat at blive betragtet som 
en seriøs og troværdig samar-
bejdspartner – også efter vi har 
handlet med hinanden …”

Et stort speciale for 
Esmann Entreprise, der 
grundlagdes af indeha-
ver Flemming Esmann i 
1999, er forskellige for-
mer for vedligeholdelse 
af grønne udenomsare-
aler for virksomheder, 
institutioner, butiks og 
konferencecentre mv.

”Esmann Entreprise, der har 
lokalafdelinger i Ringe og Mid-
delfart, er medlem af branche-
foreningen Danske Anlægs-
gartnere (www.dag.dk). Derved 
er virksomheden omfattet af 
branchens ankenævn og garan-
tifond. Dette beviser at virksom-

heden har en vis faglig formåen 
og er desuden en sikkerhed for 
kunden i tilfælde af at noget i 
samarbejdet ikke lever op til 
kundens forventninger. 
Esmann Entreprise udfører 
anlægsgartnerarbejde såsom: 
fliselægning, plantning, etab-
lering af græsplæner, træfæld-
ning, stubfræsning og meget 
mere. Virksomhedens speciale 
er dog vedligeholdelse af uden-
omsarealer. 

Faglig og økonomisk  
fornuft

”Både når det gælder vores 
dygtige, erfarne medarbejdere 
og maskinparken, har vi 100 
% fokus vores speciale. Plæne-
klipperne har den nødvendige 
kapacitet til at kunne klippe de 
store plænearealer til den rig-

Esmann Entreprise · Kohavevej 10 · 5750 Ringe · Tlf. 63 62 00 03 
post@esmann-entreprise.dk · www.esmann-entreprise.dk

Medlem af
Danske Anlægsgartnere

NedpløJNiNg aF 
SlaNger Og KaBler
Jordvarme er den bedste og billigste måde 
at opvarme din bolig på. Vi er et firma på 
Fyn som har bygget en maskine til ned-
pløjning af jordvarmeslanger. 
Vi udfører nedpløjning af jordvarmeslanger 
i hele Danmark samt nedpløjning af andre 
typer kabler, pex rør og lign.

eNTrepreNør
Almindeligt entreprenørarbejde tilbydes 
med 2, 5 og 14 tons gravemaskine.
Vi udfører rydning af træer, opgravning af 
stubbe, udlægning af jord og grubning af 
haver, samt alle former for gravearbejde.
 
KlOaKarBeJde
Vi udfører også kloakarbejde og er autori-
seret kloakmester, så støder vi på kloak i 
forbindelse med anlægning af jordvarme-
anlægget, kan vi også lave dette.

TH plovtec apS
Højevej 18 · 5771 Stenstrup
Tlf. 21 81 06 86
thplovtec@hotmail.com

www.nedgravning-nedploejning-jordvarme.dk

Ring til os
for uforpligtende

beregning
af dit projekt

l levering og montering 
 af kontor-  
 og institutionsinventar
l butiksindretning
l messestande i ind/udland
l snedkeropgaver
l specielle møbel-  
 og indretningsopgaver

Kalovn 2 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 68 20 90 
mail@mork-montage.dk
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Det betaler sig at  
vedligeholde bygninger

Hos schulze service 
afrenser man alt – fra 
alger og mos til graf-
fiti og tyggegummi

At vedligeholde bygninger ud-
vendigt og indvendigt er ikke 
noget nyt for firmaet Schulze 
Service. Det har man faktisk 
gjort i flere generationer i fa-
miliefirmaet, som blev startet 
i 1973. I dag tæller virksom-
heden nogle af landets største 
virksomheder – såvel som bu-
tikscentre og boligforeninger 
over hele landet - blandt sine 
faste kunder.

Danske tage har det  
ikke godt

Vi må konstatere, at Dan-
mark har et stigende behov 
for algebekæmpelse af tage 
– og det gælder alle slags tag-
beklædning, siger direktør 
Dani Schulze. Et tag, der er 
udsat for begroninger af al-
ger og mos, er et truet tag. 
Dels nedbrydes det hurtigere, 
og dels risikerer man frost-
sprængninger, som kan blive 
meget dyrt at reparere. Ved 
at få fjernet alger og mos i 

tide får man ikke bare et pæ-
nere tag – men man undgår 
også truslerne mod taget – og 
det holder længere. Og det er 
der heldigvis flere og flere, 
der får øjnene op for.
Vi ser desværre ofte eksem-
pler på, at andre har forsøgt 
sig med tagrensning uden at 
have ekspertisen. Og resul-
tatet er ofte, at taget er ble-
vet blæst så åbent i porerne, 
at det er blevet endnu mere 
sårbart for angreb. Men selv 
belægning, der er blevet øde-
lagt af fejlagtig behandling, 
kan vi hjælpe.

Alle overflader  
kan renses

Igennem årene har Schulze 
Service oparbejdet en stor 
ekspertise i at afrense og im-
prægnere alle de typer ma-
terialer, der anvendes i byg-
ninger og belægninger i dag 
– uanset om det er stål eller 
søsten, granit eller terazzo – 
eller skifer, eternit, beton el-
ler tegl. Det gælder alle typer 
tag og ikke mindst alle typer 
facader.
Alle disse overflader er udsat 
for angreb af alger eller mos.

Vores afdeling for facaderens 
er bl.a. også specialister i at 
fjerne graffiti uden at efter-
lade spor – ligesom vi tilby-
der at imprægnere med anti-
graffiti-værn, så fremtidige 
bemalinger blot kan fjernes 
med varmt vand.
Det samme gælder et andet 
stort irritationsmoment i ci-
tyområder og butiks-centre, 
nemlig tyggegummi, som 
Schulze Service har udviklet 
en metode til at fjerne – og 
efterfølgende imprægnere, 
så tyggegummi ikke længere 
kan hæfte på underlaget.
Uanset problemet sørger vi 
for, at vore kunders facader 
altid fremstår rene og præ-
sentable.

schulze service ved Dani schulze · Byvejen 8 · 5466 Asperup · Tlf. 216 216 25 
www.schulzeservice.dk · mail@schulzeservice.dk

FØR EFTER

FØR EFTER

Vi har fundet en 

kur til dit hus eller 

virksomhed, 

som er meget 

økonomisk og giver 

et imponerende

resultat

Klæder skaber folk…

det samme gør 

facader for  

virksomheder



28

Alt til kontoret, 
erhverv og privat

tæt på vores nye forretning, 
tilføjer Jess Pedersen.
Kontor Syds nøgleord er der-
for kvalitet, konkurrenceevne, 
kompetence og kreativitet.

Kontor syd A/s har 
åbnet 600 kvadratme-
ter inspirerende show-
room og butik med alt 
til kontoret – både på 
jobbet og privat – cen-
tralt i odense.

Få meter fra Rosengårdcen-
tret, Bilka, Ikea og Elgigan-
ten byder Kontor Syds nye 
og flotte Odense-afdeling på 
masser af muligheder. 
Her er hurtig og effektiv 
hjælp, når det gælder alle 
tænkelige kontorartikler fra 
papir og huskesedler til clips 
og printerpatroner. Stedet og 
dets dygtige konsulenter er 
også oplagte til spændende 
inspiration med nye kontor-
møbler, der forener effektivt 
og behageligt arbejdsmiljø 
med flot design.
- Vi ligger rigtigt godt, tæt 
på mange firmaer og private 
kunder, der kommer forbi her i 
det centrale Odense. Derfor er 
det vigtigt for os, at de private 
kunder også får øje på, at vi er 
oplagte til gode handler, for-
tæller filialchef Jess Pedersen. 
Kontor Syds nye forretning 
rummer også et flot show-
room med møbler, som rum-

mer alt fra kontormøbler til 
klassisk dansk design – anført 
af blandt andre Fritz Hansen, 
Montana, Holmris, Erik Jør-
gensen, Magnus Olesen, La-
nab og HÅG.
Er kunderne på udkik efter 
et nyt kasseapparat, leveres 
de nyeste kasseapparater fra 
Casio. 
Her er også masser af inspira-
tion til firmagaver, promotion 
og profiltøj via SydDesign. Se 
det i det nye showroom.
Uanset ønske og behov står 
Kontor Syd Odense klar med 
personlig rådgivning og ser-
vice. Den finansielt solide 
kontorleverandør er i de sene-
ste år gået imod finanskrisen 
med åbning af flere nye butik-
ker. Hovedkvarteret ligger i 
Sønderborg.
- Selv om Kontor Syd er nye 
på Fyn, kender alle kolleger 
hinanden rigtigt godt fra en 
tidligere fælles arbejdsplads 

Tagtækkervej 11 
odense M

Telefon 74 12 32 00
jpe@kontorsyd.dk
www.kontorsyd.dk

Norgesvej 15 · 5700 svendborg · Tlf. 22 77 91 48 · linda25@stofanet.dk

Lindas Malerfirma

overblik fra start til slut
Fra villaer til 

røngtenrum og natklubber

88 kanaler

578,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
6.936,-

28 kanaler

299,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
3.588,-

72 kanaler

399,,-*
pr. md.

Min. pris 1. år
4.788,-

Danmarks første
all-inclusive tv-pakker!

HDTV-box

Parabol

Standard installation

Ingen kortafgift

Tv-abonnement til 4 rum

HDTV-kanaler i alle tv-pakker

...BUM!
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Bestil Canal Digital hos os
Vi leverer indenfor 2 arbejdsdage
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Forebyggelse bedre end 
behandling

Firmafys-Fyns fysiote-
rapeut sidse sloth Ras-
mussen er netop mødt 
ind hos web-bureauet 
oxygen software, hvor 
hun har sin faste gang.

Her får de ansatte en halv times 
fys-massage hvert 14. dag, der 
forebygger de belastninger, der 
opstår gennem mange ugentlige 
timer foran pc-skærmene.

Væk fra skadeslisten

- Vi er meget opmærksomme 
på vores ansattes helbred og 
trivsel. Tilbud om sundheds-
forsikring, frugtordning m.v. 
var allerede sat i gang, da vi fik 
kendskab til Firmafys-Fyn. Nu 
hvor deres dygtige fysioterapeut 

har fået sin faste gang i huset, 
sikrer vi i endnu højere grad, at 
vi alle medarbejdere holdes fit 
og væk fra skadeslisten, fortæl-
ler Claus Winther.

Thomas Mortensen tilføjer:
- Man kan jo egentlig sammen-
ligne vores forskellige tiltag 
med, hvad man i årevis har 
gjort indenfor eliteidrætten. 
Her spiller man jo heller ikke 
med om medaljer, hvis forebyg-
gelsen spares væk.

Træning, foredrag og 
undervisning

Fysioterapeut Sidse Sloth Ras-
mussen forklarer, at Firmafys-
Fyn ”fagligt har masser at byde 
på”.
Vores fysioterapeutiske viden 
bliver virkelig udnyttet, idet fys-
massagen ofte suppleres med 

træning, øvelser og vejledning. 
Vi laver også foredrag og under-
visning indenfor eksempelvis 

Firmafys-Fyn · Østrupvej 32 · 5210 odense NV · Telefon 22 67 13 02 · www.firmafys-fys.dk · mail@firmafys-fyn.dk

ergonomi, løfte- og bæreteknik 
samt arbejdsmiljø.

Der løbes stærkere

Firmafys-Fyn har siden 2005 
serviceret virksomheder på Fyn 
og i Trekantsområdet og op-
lever stadig øget efterspørgsel 
trods krisen. Det undrer ikke 
fysioterapeut Henrik Aaby fra 
Firmafys-Fyn.
- Vi er alle blevet mere opmærk-
somme på betydning af fore-
byggelse, og nu hvor flere virk-
somheder har skåret i antallet 
af medarbejdere, skal der ofte 
løbes endnu stærkere. Derfor 
er det endnu mere relevant at 
passe på hinanden netop nu. I 
dag deles udgiften til ordnin-
gerne ofte mellem medarbejder 
og arbejdsgiver. Typisk over 
medarbejderes bruttoløn, slut-
ter Henrik Aaby.

stationsvej 104 · 5792 Årslev
Tlf. 50 50 57 92
butik@cykelposten.dk · www.cykelposten.dk

Ny cykelforretning i Årslev
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100-årig serverer 
fest og god mad

dem, til yderst fornuftige pri-
ser. Blandt de lækre retter er 
wienerschnitzel, mørbradbøf, 
gammeldags oksesteg med 
vildtsovs, dansk bøf, flæske-
steg og en god steak. 
- Vi har også altid en ny 
spændende dagens ret, tilfø-
jer medejer John Trier Lau-
ridsen.

Levende musik

Kulturelle aftener, blandt 
andet med levende musik og 
gang i dansegulvet, er en an-
den væsentlig del af mødeste-
det. 
Lasse & Mathilde spiller op 
torsdag 14. april kl. 17 til 
21.30. En anden kendt solist 
på dansktoppen er også på 
vej. Richard Ragnvald optræ-
der således 27. maj. Medejer 

John Trier Lauridsen med 
eget fritidsband spiller også 
op på den intime scene.
Konceptet med god mad, ri-
melige priser og hyggelige 
rammer er blevet så popu-
lært, at der ofte er udsolgt 
lørdag. Bordbestilling er der-
for en god idé.

Søndag 29. maj runder den 
nyrenoverede og udbyggede 
Nyboe Kro & Selskabslokale 
(oprindeligt Nyboe Selskabs-
lokale) i Freltofte således 
sin 101 års fødselsdag med 
de nye ejere Brian Jessen og 
John Trier Lauridsen. 

Renovering og udvidelse

Efter en renovering og udvi-
delse er det hyggelige møde-, 

fest- og spisested mellem Nr. 
Lyndelse, Årslev og Ringe så-
ledes blevet rigtigt populært 
igen. Med 40 nye spisepladser 
og en ny bar er der plads til 
120 spisende gæster. Driften 
er samtidigt styrket, efter at 
ejerne har solgt 30 procent af 
driftsselskabet til den dagli-
ge leder Andreas Rasmussen, 
der kommer fra Hotel Svend-
borg.

sMs-klub

- Vi mener det helt oprigtigt, 
når vi siger, at kunderne er 
i centrum. Vi lægger derfor 
stor vægt på en personlig og 
engageret betjening. Et an-
det eksempel på vores kunde-
fokus er vores nye SMS-klub. 
Omkring 800 borgere er til-
meldt klubben, der udsender 

gode tilbud via SMS, forkla-
rer John Trier Lauridsen til 
Månedsmagasinet Erhverv 
Fyn.

Dansk mad

Med et moderne udtryk er 
konceptet klart hos Nyboe 
Kro & Selskabslokale. Her 
serveres a la carte torsdag 
til søndag med lækker dansk 
mad, som vores mor lavede 

Nyboe Kro & selskabslokale ·Freltoftevej 10 · Freltofte · 5792 Årslev
www.nyboeselskabslokale.dk · kontor@nyboeselskabslokale.dk

Nyboe Kro & selskabslokale oplever 
igen glade tider med lækker dansk mad, 
varm gæstfri servering, levende musik 
og private arrangementer.
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Behov for øget privat 
offentligt samarbejde
Faaborg-Midtfyn Kommune har i stadig 
stigende grad behov for at finde nye 
veje til at levere service til vores borgere. 
Stramme økonomiske rammer og en 
øget efterspørgsel efter vores ydelser 
betyder, at der skal tænkes helt nyt. Et 
øget samarbejde med private leverandø-
rer er en af vores løsninger på at finde 
nye veje til velfærd. 

”Vi er i gang med at indføre forskellige 
former for velfærdsteknologi, hvor vi har 
et tæt samarbejde med private udby-
dere” siger borgmester Hans Jørgensen, 
”men også inden for digitale løsninger 
vil vi fremover have stort behov for at 
udvikle os. Og der har vi brug for hjælp. 
Vi er meget interesserede i, at erhvervs-
livet byder ind på områder, hvor de kan 

hjælpe os til at blive i stand til at optime-
re de ydelser vi leverer til vores borgere”.

Udvikling af kommunens fysiske ram-
mer rummer også gode muligheder for 
samarbejde. Det gælder især indførelse 
af energibesparende teknologier, så vi 
kan drive vores bygninger mere energi-
effektivt. Behovet for samarbejde inden 
for energi og klima gælder imidlertid 
ikke kun kommunens bygninger. 

”Klimarigtig energiforsyning og grøn-
ne jobs er et af indsatsområderne i 
vores udviklingsstrategi” siger borgme-
ster Hans Jørgensen. ”Vores fremtidige 
økonomiske velfærd er afhængig af, 
at vi udvikler grønne jobs og sikrer 
såvel kommunens egne bygningers – 

men også borgernes boligers - værdi 
gennem omfattende energirenoverin-
ger. Energirigtige løsninger er derfor 
også et område, hvor vi har brug for at 
finde samarbejdspartnere i det private 
erhvervsliv”.

Hvis virksomheder ønsker at byde ind 
med muligheder for samarbejde kan de 
skrive til fmk@faaborgmidtfyn.dk – eller 
kontakte det relevante fagområde for at 
høre nærmere.

Borgmester Hans Jørgensen inviterer
erhvervslivet til samarbejde.

Skal du udvide eller etablere virksomhed?
Kom med et tilbud på en af 
Faaborg-Midtfyn Kommunes ned-
lagte materielgårde med haller, 
kontor- og mandskabsfaciliteter 
og udendørs, befæstede arealer:
 
Bygmestervej 3, Gislev.
Industrivej 24, Nr. Broby.
Rønnevej 3, Broby.
 
Vi er åbne for et godt tilbud.
 

Vi har byggegrunde til erhverv
i alle dele af kommunen med 
priser fra 63 kr. til 135 kr. pr. m2.
 
Du kan rekvirere salgsmateriale 
på såvel materialgårdene som 
byggegrunde hos Charlotte Hansen 
tlf. 7253 1027 eller Ole Ranch 
tlf. 7253 1034, hvor du også kan aftale 
tid til at se bygninger og grunde.
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Flot udsigt i klar kvalitet
nerer det moderne facadeglas 
med intelligent indbygget 
solafskærmning.
- Det betyder, at vi nu kan kom-
binere passende solafskærm-
ning og hensynet til et godt 
arbejdsmiljø med minimalt 
energispild og miljøbelastning 
fra køling og ventilation, fort-
sætter Dorte Horup.
Spejle, glashylder, bordplader, 
komfurbagplader, brusedøre, 
rækværk og trapper er andre 
produktområder, hvor Venta-
na Glas leverer elegante løs-
ninger i topkvalitet.

Ventana Glas A/s 
leverer alle former for 
enkeltlags- og termo-
ruder i høj håndværks-
mæssig kvalitet med 
40 års erfaring.

Initiativ, engagement, fleksibi-
litet og stor håndværksmæssig 
kvalitet hænger uløseligt sam-
men hos Ventana Glas. 
Virksomheden blev for et år si-
den overtaget af direktør Dor-
te Horup og direktør Per Nør-
gaard, der trådte til med en 
solid baggrund - henholdsvis 
værkfører og ansat gennem 14 
år og bogholder og ansat gen-
nem fem år. Dermed supplerer 
de nye ledere hinanden på fin 
facon med fuld opbakning fra 
de øvrige otte ansatte.

Erhverv og privat

Uanset det gælder sikkerheds-
ruder til butikker, solafskær-

mende ruder til kontoret eller 
energiruder til privatboligen, 
leverer Ventana Glas et stort 
udvalg af kvalitetsprodukter 
fra et topmoderne produkti-
onsapparat.
- Vi tilbyder et bredt sorti-
ment af de nyeste og mest høj-
teknologiske løsninger. Også 
specialopgaver som polering, 
facetslibning samt sandblæs-
ning af glas og spejle. Vi læg-
ger stor vægt på omhyggelig 
rådgivning og levering af det 
rigtige glas til ethvert byggeri, 
forklarer Per Nørgaard.

Hurtig ordrebehandling og 
produktion er en anden klar 
fordel hos Ventana Glas.
- Ringer kunderne om morge-
nen eller formiddagen med en 
lille hasteopgave, kan de ofte 
hente deres rude om eftermid-
dagen, indskyder Dorte Ho-
rup.

Microshade

Netop nu introducerer Venta-
na Glas en unik nytænkning 
i solafskærmning. Produktet 
MicroShade er udviklet af 
firmaet PhotoSolar og kombi-

VENTANA GLAs A/s · Langagergyden 3 · Nr. Lyndelse · 5792 Årslev · Tlf. 65 90 13 51 · www.ventana.dk · ventana@ventana.dk

Høj kvalitet holder og skaber glæde

Anlægsgartner
TH. SKOV LARSEN ApS

”Det var bare ok folk, 
der udførte et godt stykke 
arbejde, behagelige at tale 
med, efterlod også resten 

af haven i god orden.”

stegstedvej 35a · 5200 odense V · Tlf. 66 16 75 66 · post@thskovlarsen.dk · www.thskovlarsen.dk

”Meget engagerede 
medarbejdere med 

konstruktive forslag.”
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Victoria Vine Aps 
og indehaver Vibeke 
sylvest Frederiksen 
runder 14. september 
i år et kvart århund-
rede med import af 
særligt udvalgte fran-
ske topvine.

Udsøgte danske restauranter 
og det særligt kvalitetsbevid-
ste publikum har i snart 25 år 
nydt godt af samarbejdet med 
Victoria Vine ApS og indehaver 
Vibeke Sylvest Frederiksen.
Det er en gammel kærlighed 
til Frankrig, der blev begyn-
delsen Victoria Vine i 1986. I 
september kom de første tre 
vine hjem fra Provence, og si-

Victoria Vine Aps · Hornegyden 17 · 5600 Faaborg · Tlf. 66 15 16 25 · www.victoriavine.dk · victoriavine@mail.dk

Franske topvine 
gennem 25 år

den har firmaet udviklet sig, 
så det i dag præsenterer et 
af de bredeste og mest spæn-
dende udvalg i Bourgogne, 
forklarer Vibeke Sylvest Fre-
deriksen.
- Jeg leverer den billige ende 
af de dyrere vine. Men Vic-
toria Vine leverer ikke alene 
kvalitet. Det handler også om 
vinens karakter, tilføjer Vibe-
ke Sylvest Frederiksen til Må-
nedsmagasinet Erhverv Fyn.
Mange af de velkendte top-
vine på udsøgte danske re-
stauranters vinkort er såle-
des opdaget af Victoria Vine 
for år tilbage.
Vine fra hele Frankrig er si-
den år 2000 suppleret med 
italienske smagsoplevelser fra 
Piemonte og Toscana.

  •  

  •  

Dansk Asfaltbelægning
Asfalt / OB overfladebehandling / Revneforsegling / Lappearbejde m.m.

Tlf. 6265 2821 / info@dk-asfalt.dk / www.dk-asfalt.dk

Høj kvalitet – lave priser
privat rengøring / erhvervsrengøring 
Hjemmeservice med tilskud / Kommune rengøring
Vi arbejder med et smil og megen venlighed
og vi er ikke bange for at tage fat

21 66 90 96 / 41 17 74 03 KOMMER OVERALT

OG
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Autoriseret bekæmpelse af alle former for skadedyr
Stor erfaring indenfor erhvervs og private kunder

Kører på Fyn og Trekantområdet
Kontakt og bliv overrasket over service og pris

Skadedyrservice · Tlf. 26 68 88 61

Teamtræning og Ledertræning
..når samarbejde og kommunikation skal have værdi

Svendborgvej 45, 5600 Faaborg

Target People A/S

w w w . t a r g e t - p e o p l e . d k

+45 62 61 18 62

mail@target-people.dk

tp_annonce90x64.qxd  12-01-2009  16:59  Side 1

spodsbjergmaskin@mail.dk
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Telefon 66 15 54 44 · info@trimline.dk
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Bilplejegruppen A/s 
markedet. Ved hjælp af en ræk-
ke specialudviklede værktøjer 
rengør vores dygtige teknikere 
anlæggenes dysser og kanaler. 
Herved elimineres bakterier, 
svampe og andre skadelige mi-
kroorganismer, ligesom pollen, 
fugt og spor efter nikotin fjernes 
effektivt. På den måde nedsæt-
tes risikoen for allergiske reak-
tioner, og kunden får ren luft i 
kabinen og forøget køreglæde.”  

Kundevenlige  
serviceaftaler

”Flere og flere vælger at bruge 
os i forbindelse med køb af ny bil 
og dermed opnå garanti på lak 
og interiør i op til 10 år. Mange 
private kunder bruger os i for-
bindelse med den halvårlige 
opdatering af familiebilens ple-
jetilstand, ligesom de gør brug 
af vores ekspertise, når det gæl-
der lakkonservering samt ud- 
og indvendig istandsættelse af 
brugte biler. Vi kan tilbyde en 
række forskellige serviceafta-
ler. Typisk vil vi en eller to gan-
ge om året indkalde kundens bil 
til en opfriskende behandling, 
hvor de forskellige plejeproces-
ser opdateres – og dét til en for-
delagtig pris.” 

Alsidig bilpleje med 
proffesionelle  
produkter fra DITEc

»Herhjemme anbefales DITEC-
produkterne, der adskillige 
gange har vist deres styrke i in-
ternationale tests, blandt andet 
af FDM og JP’s Motorredak-
tion. Hele vores professionelle 
medarbejderstab har været på 
efteruddannelse i korrekt hånd-
værksmæssig brug af DITEC-
produkterne og er i fuld gang 
med at udøve de nyerhvervede 
færdigheder. Parallelt hermed 
videreføres alle vores kendte og 
populære services. Vi spænder 
lige fra total klargøring af nye 
og brugte biler til enkeltstående 
ydelser som vask, indvendig 
rengøring, lakkonservering, 
smart repair af sæder og inte-
riør samt udbedring af mindre 
skader som buler og ridser – nu 
også på fælge.« 

Lakkonservering

»Vintersæsonen nærmer sig, og 
det betyder at bilens modstands-
dygtighed overfor udefra kom-
mende påvirkninger i form af 
sne, salt og grus vil blive udfor-
dret. Her er det en god ide med 
en DITEC lakkonservering, der 
er den bedste beskyttelse, man 
kan få. Med en DITEC behand-
ling bevares lakken i mange år, 
og dens resistens overfor ydre 
påvirkninger øges. Udsættes 

lakken for salt eller tjærestænk, 
kan de affedtes, uden behand-
lingens effekt går tabt. DITEC 
indeholder ingen silikone. Der-
for tåler overfladen maling, li-
gesom den i dagligdagen er let 
at vaske og holde ren.« 

smart Repair

»En fast rutine omkring lak-
konservering er, at vi undersø-
ger køretøjet grundigt og gør 
kunden opmærksom på even-
tuelle ridser i karrosseri og lak, 
inden arbejdet påbegyndes. Med 
vores Smart Repair service på 
Odensevej har vi kapacitet til 
at reparere disse småskader, og 
parallelt hermed har vi udbed-
ring af mindre forsikringsska-
der på programmet. Ved hjælp 
af en speciel opretningsteknik 
fjernes sporene 100% – for ek-
sempel efter de parkeringsska-
der, man uvægerligt pådrager 
sig og som vittige fynboer har 
døbt BILKA-buler. Vores pro-
fessionelle autolakerers store 
kompetence sætter prikken 
over i’et, og sikrer kunden et op-
timalt resultat. Som noget helt 
nyt tilbyder vi også reparation 
af fælge efter stenslag, påkørsel 
af kantstene m.m.« 

skånsom vask 

»En anden populær facilitet i 
vores afdeling på Odensevej er 
en avanceret bilvaskemaskine 
af mærket Kärcher. Maskinens 
specialudviklede børstesystem 
garanterer vores kunder et re-
sultat, der er 100% ridsefrit. I 
den kommende tid bliver der 
travlhed i bilvasken, idet en per-
fekt afslutning på en vinterfor-
beredende overfladebehandling 
og lakkonservering er en skån-
som vask.«

Indvendig behandling

”Imprægnering af bilens stof-
sæder fungerer som et usynligt 
betræk, der bevarer sædernes 
blødhed og smudsafvisende 
egenskaber. Med vores teks-

tilimprægnering indkapsles fi-
brene på en måde, så snavs og 
spild ikke kan gennemtrænge 
stoffets overflade, der samti-
digt bliver let at tørre af. Ved 
imprægnering af lædersæder 
vaskes betrækket først med et 
mildt rengøringsmiddel. Når 
skindet er tørt, behandler vi det 
med en speciel læderkonserva-
tor, der både imprægnerer over-
fladen og styrker dens naturlige 
modstandskraft overfor revner. 
Imprægneringen af stof og læ-
der i kabinen eliminerer de fle-
ste kilder til bakteriedannelse, 
giver en frisk duft og sikrer en 
nem vedligeholdelse af bilens 
interiør. Efter imprægnering 
kan langt de fleste pletter let 
fjernes med en fugtig klud.”

Glasbehandling

”Med Glastec opnår kunden en 
unik beskyttelse af bilens vin-
duer. Ruderne bliver tættere og 
lettere at renholde, idet udefra 
kommende påvirkninger i form 
af sne, døde insekter og støv får 
sværere ved fæste sig på glasset. 
Det giver væsentligt forbedret 
udsyn og reducerer samtidigt 
mængden af distraherende gen-
skin ved nattekørsel. En række 
amerikanske tests har påvist, at 
reaktionstiden ved kørsel i regn 
falder med 25 %, hvis forruden 
er behandlet med Glastec. Pro-
duktet indgår i en form for ke-
misk symbiose med glasset og 
har en meget lang holdbarhed.”

solfilm

”Bilplejegruppen fører et stort 
udvalg af 3M solfilm i forskel-
lige nuancer. De lyseste af disse 
er tæt på at være helt gennem-
sigtige, men stopper alligevel 
50 % af solens stråling. De 
mørkere solfilm stopper helt op 
til 80 %. Med 3M solfilm opnår 
man et behageligt indeklima i 
en kabine, hvis interiør ikke er 
i umiddelbar fare for at falme. 
Derudover yder produkterne 
fremragende beskyttelse mod 
alvorlige gener som varme og 
skadelig ultraviolet bestråling, 
der nedsættes med hele 98 %.”

Aircon behandling

”Som noget nyt kan Bilpleje-
gruppen nu tilbyde rengøring 
og desinfektion af alle typer 
aircondition og klima-anlæg på 

Bilplejegruppen A/s 
 

Middelfartvej 50 
5200 odense V 
Tlf. 66 12 27 00 
odensevej 101
5260 odense s 
Tlf. 66 12 27 00 

Grønnemosevej 10 
5700 svendborg 
Tlf. 62 22 01 01

 
Åbningstider  

for stationerne:
Mandag -Torsdag:  

8.00-16.15 
Fredag: 8.00-14.30

Åbningstider for vaskehal  
på odensevej:

Mandag-Fredag:  
7.30-17.30 

Lørdag: 10.00-13.00 
søndag: 11.00-16.00

www.bilplejegruppen.dk



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

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

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

XL-Byg Kroers Tømmerhandel A/S
Byggecenterchef Morten Kristensen udtaler:
Med købet af nye farve multimaskiner til alle vores afdelinger 
realiserer vi en årlig driftsbesparelse på 68% og vi får oven i 
købet de sidste nye muligheder indenfor s/h og farve kopi, 
print, fax og scan til net og E-mail. Levering og installation 
forløb perfekt med Guldfeldt Kontor & Data A/S.

f k oduktion
int · web

Hauge Smedie/Westphalen A/S
Bl d t j 9B 5270 Od N

anes a.s.

Vi har bl.a. leveret til:

Thomas Abildgård, regnskabschef: 
Rosengårdcentret har de sidste 20 
år været igennem en rivende udvik-
ling. Vi har i Centeradministrationen 
i alle årene haft Guldfeldt Kontor & 
Data A/S som maskinleverandør og 
er meget tilfreds med deres hurtige 
respons tid.

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

Gratis tilbud 
på reparationer

KONTORMØBLER

Til DeloitteHuset har Guldfeldt Kontor & Data A/S
leveret spændende ergonomisk kontormøbel indretning.

DeloitteHuset

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

            Det betaler sig

GULDFELDT
K o n t o r & D a t a
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Guldfeldt Kontor & Data A/S  
som maskinleverandør og
er meget tilfreds med deres  
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www.guldfeldt.com 
Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  Email: post@guldfeldt.com
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bent hye nielsen. Økonomi og administrationschef
Egeskov er en virksomhed der lægger vægt på eventyrlige
oplevelser i et professionelt setup. Vi har i administrationen 
i mange år brugt Guldfeldt Kontor & Data A/S med deres 
farve kopi, print og Scan til net og Email løsninger.

i fulDfarVe
samt sort/hvid

Det riGtiGe
ValG


