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FOCUS på Ny Middelfart

Udsendes til virksomheder på Fyn 
og i Trekantområdet.
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Montana kontorindretning
Fleksible løsninger efter opgave!

– løsninger til bedre kontormiljøer...

Kuno Sørensen’s

Autoværksted
Østergade 70

5580 Nørre Aaby

Telefon 64 42 10 57
Fax 64 42 10 57

Flere glade bilister

• SERVICE
• REPARATION
• VEDLIGEHOLDELSE

• Vi ses
i Husby

VI FORKÆLER DIN

PEUGEOT

HUSBY AUTO
v/Mikael Salskov • Storegade 23 • 5592 Ejby

Tlf. 6478 1446 • Mobil 2447 3658

• Over 20 års erfaring med Peugeot
• Køb og salg af nye og brugte biler
• Alt i autoreparation af alle mærker
• Bosch Autotester / Peugeot tester
• Peugeot reservedelslager
• 1 års GARANTI på alle reparationer
• Det betaler sig at køre på landet!
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Vi leverer kundevenlighed 
og høj kvalitet

”Svendborg-fi rmaet Dux ApS 
er resultatet af en sammen-
lægning af Dux billet- og ad-
gangs-systemer, der har eksi-
steret siden 1912 og fortsat er 
leveringsdygtig i alt indenfor 
billet- og adgangskontrol og 
mit eget fi rma, hvis primære 
aktivitet er salg, installation 
og service i.f.m. økonomisty-
ringssystemet WinKompas 3”, 
fortæller direktør Svend Mad-
sen.

Regnskabsservice 
og salg

”Efter 10 år som administra-
tionschef i en mellemstor 
virksomhed blev jeg selv-
stændig i 2000. Via min bag-
grund har jeg stor erfaring 
i virksomhedsrådgivning, ef-
fektivisering og regnskab, 
og frem til 2002 leverede 
mit fi rma først og fremmest 
regnskabsservice. DUX ApS 
leverer stadig regnskabsser-

Abildvej 5G · 5700 Svendborg · Tlf. 63 22 51 30 · Mobil 29 25 50 05 · dux@dux.dk · www.dux.dk

giver typisk udtryk for, at de 
features de manglede i det 
gamle system, fi ndes i det ny. 
Konverteringen til WinKom-
pas 3 er en succesoplevelse, 
der åbner op for en helt ny 
verden af muligheder.”

Det optimale 
økonomistyringssystem

”WinKompas 3 appellerer til 
alle virksomhedstyper. Kunden 
får den fulde pakke fra starten 
for kun 3.000 kr., og de eneste 
ekstra features man behøver 
investere i, er posteringer og 
ekstra brugere. Totaludgiften 
overstiger aldrig 20.000 kr. for 
en bruger. I kraft af det tætte 
slægtskab med kendte Win-
dows-programmer kan man i 
WinKompas 3 benytte de sam-
me teknikker og rutiner, som 
man f.eks. gør i Excel. Man kan 
altså frit fl ytte rundt på tekst- 
og talenheder – f.eks. fra Win-
Kompas 3 til Excel eller Word 

og omvendt. WinKompas 3 er 
det optimale økonomistyrings-
system.”

A-forhandler for Fyn 
og omliggende øer

”I maj 2005 solgtes FK Data 
til den norske VISMA-kon-
cern, hvilket medførte en for-
bedring af forhandlernettets 
struktur. I dag opereres der 
med ti såkaldte a-forhand-
lere på landsplan, og i denne 
kategori er DUX ApS den 
eneste på Fyn og omliggende 
øer. Som a-forhandler er DUX 
ApS medlem af forhandler-
foreningen, hvilket sikrer et 
højt kvalitativt niveau i alle 
vores ydelser. Alle a-forhand-
lere har en regnskabsmæssig 
baggrund, og sidst men ikke 
mindst råder vi over mere end 
en medarbejder, der besidder 
de nødvendige kompetencer til 
at supportere kunden telefo-
nisk.” Ring og hør nærmere.”

Partner
Win        Kompas

DUX forlader aldrig en kunde, før der kan skrives fakturaer. Dette fyndige fi rmamotto sætter 
dagsordenen for virksomhedens salg og implementering af det kundevenlige Windows-baserede 
økonomistyringssystem WinKompas 3

vice om end i mindre måle-
stok. Frem til 2002 kørte jeg 
med økonomistyringssyste-
met Navision, som imidlertid 
i kraft af sin modulære op-
bygning er rimeligt dyrt at 
opjustere. Herefter startede 
jeg salget af WinKompas.”

Succesfuld konvertering 
fra DOS til Windows

”WinKompas er udviklet af 
Ringsted-fi rmaet FK Data. 
Programmet har i mange år 
kørt i en DOS-baseret version 
– Kompas DBX. Frem til ja-
nuar 2007 kunne de mange 
danske DBX-kunder gratis få 
opgraderet deres programmer 
til den nye Windows-baserede 
udgave. I dag er al support til 
DBX-udgaven udfaset, men 
det er stadig muligt at konver-
tere fra DBX til Windows-ud-
gaven til en favorabel pris. Jeg 
foretager mange konverterin-
ger af den slags, og kunderne 
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Slotsbesøg 
er blevet meget populære

Hindsgavl Slot mærker 
den stigende interesse 
for kortere besøg og 
weekendophold, der 
er kommet hos folk, 
der ønsker at komme 
hjemmefra og slappe 
af fl ere gange om året

Der er sket store forandringer 
på Hindsgavl Slot gennem de 
seneste fem år, og der vil ske 
yderligere gennem de næste 
samtidig med, at der kommer 
nye tiltag, der bringer såvel 
Hindsgavl Slot på et højt ni-
veau som til det folk ønsker, 
når de besøger stedet. 
Administrerende direktør Pe-
ter Brinks kom til for fem år 
siden, og den gang blev der 
udarbejdet en renoverings-
plan for de kommende 10 år. 
Arbejdet er nu midtvejs, og 
man er klar til de næste eta-
per, der omfatter ”det gamle 
landbrug” med blandt andet 
staldene.
– Vi har kørt i fuld drift sam-
tidig, og det har ikke generet 
kunderne, siger Peter Brinks. 

Vi kører nu på et mere kom-
mercielt plan med bryllupper, 
konfi rmationer, fester og lig-
nende samt som noget nyt á 
la carte. Det er landbrug her-
ude, og det er vi ved at ændre, 
så det hele bliver kursus og 
hotelvirksomhed.
Hele Fruerfl øjen på Hinds-
gavl Slot er nu renoveret og 
ombygget for et trecifret mil-
lionbeløb, og det blive i samme 
størrelsesorden at der skal 
investeres i de sidste etaper 
af renoveringen, så Hindsgavl 
Slot er en fuldt moderne opda-
teret kursus og hotelvirksom-
hed.
– Noget af det vi har fået suc-
ces med er weekendophold, 
hvor vi nu har renoveret væ-
relserne i romantisk engelsk 
slotsstil, siger Peter Brinks. 
Det er der marked for. Vi har 
ramt et godt segment, som der 
er behov for, da mange i dag 
gerne vil have fl ere kortere 
ophold i løbet af året frem for 
de lange ferier.
Hindsgavl Slot har 70 værelser 
og er i gang med at bygge yder-
ligere 50. Der er 12 mødeloka-
ler, hvor der kan være op til 250 
personer i de største, – og så 
bygges der yderligere 10 mere.

– Vi har haft succes, fortsæt-
ter Peter Brinks. Siden vi var 
færdige med 1. del af renove-
ringen for et år siden, så er vi 
gået 22% frem.

Moderne effektivt 
køkken

Af de 65 ansatte har de 16 
kokke, der er ansat på Hinds-
gavl Slot fået helt optimale ar-
bejdsforhold i det nye køkken 
på 750 kvadratmeter, der er 
bygget 5½ meter under fun-
damentet. Overalt i køkkenet 
er der hæve- sænkeborde, og 
alle råvarer bliver bearbejdet 
i adskilte separate afdelinger, 
hvor hygiejneforholdene er 
helt i top. 
Køkkenet er disponeret til 800 
kuverter ad gangen, og når 
der er fart på, så kan der kø-
res 8-10 selskaber/konfi rma-
tioner/bryllupper på én gang.
Det går meget hen imod at 
man producerer sine egne va-
rer, og køkkenet bager natur-
ligvis også næsten alt brødet 
selv. Mange af de øvrige råva-
rer vil også i fremtiden komme 
fra egen produktion, dels fra 
køkkenhaven på 20.000 kva-
dratmeter, hvor de kan holde 
sig selvforsynende i sæson og 

dels fra nye tiltag, der er på 
vej. Et af de næste tiltag er, at 
der i frugtplantagen kommer 
300.000 bier i bistader, og så 
vil Hindsgavl Slot producere 
deres egen honning.
I takt med de nye tiltag, og 
at restauranten er ændret til 
også at være á la carte, så er 
vinsortimentet nu også æn-
dret fra 40 til 200 forskellige 
slags vine.

Historisk helhed bevares

– Hele projektet med renove-
ringen er spændende, siger 
Peter Brinks. Vi er underlagt 
Kulturarvstyrelsen, og det gør 
det spændende, når de forskel-
lige opgaver skal iværksættes. 
Vi skal spørge om lov til alt. 
Sådan skal det også være, for 
den oprindelige stil og præg 
skal bevares. Det skal være 
i fuld respekt med, hvordan 
stedet ser ud og er. 
I øjeblikket er man i gang 
med 2. etape af renoveringen, 
og det drejer sig om hele det 
gamle landbrug med stalde. 
For tiden gælder det kostal-
den, der skal bygges om til 
værelsesfl øj.

ERHVERV FYN
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VBG-Group følger med tiden 
Alle kender VBG, 
men kun få ved hvem de er!

Industribuen 20-22
5592 Eiby
Tlf. 64 46 19 19 
WWW.VBG.DK
SALES@VBG.DK 

VBG rager op på et af de mest befærdede 
steder i Danmark. Hver dag er det myldre tid på 
motorvejen over Fyn ved Ejby. Og hvad enten 
man kører mod øst eller vest, så kan man ikke 
undgå at spotte skiltet med VBG på sydsiden af 
motorvejen. Her får alle med sekunders nøjag-
tighed at vide, hvad klokken er lige nu – og i til-
gift får man også dato og udendørstemperaturen

– Den service er helt gratis og til rådighed døgnet rundt, siger 
direktør Freddy Elbæk, VBG GROUP i Ejby. Virksomheden 
fl yttede i 1986 fra Avedøre Holme og har siden 1987 vist og fulgt 
med tiden fra positionen på Vestfyn.

VBG-Group har i mere end 50 år udviklet lastvognsudstyr. Man 
har, siden virksomheden blev grundlagt i Sverige i 1951, frem-
stillet og leveret et bredt sortiment af påhængvognkoblinger og 
sættevognskoblinger og andet sikkerhedsudstyr til transport-
branchen.

– Før vi fl yttede til Ejby, havde vi foruden afdelingen på Avedøre 
Holme også en afdeling i Jylland, siger Freddy Elbæk. Det er 
ikke praktisk, når man har kunder over hele landet. Vi så os 
først om i trekantområdet, men faldt for grunden ved motorve-
jen i Ejby. Og det har vi aldrig fortrudt.

Kendt i branchen

– Naturligvis kender transportbranchen vor virksomhed og 
hvad vi kan. Anderledes er det med alle de andre trafi kanter 
på motorvejen. De lægger mærke til vort skilt med VBG og uret. 
Det har de set hundreder af gange, men de ved ikke, hvad det er 
for en branche, vi arbejder i.

– I sagens natur har vi hele Danmark som marked, og koncer-
nen VBG GROUP har hele verden, siger Freddy Elbæk. Vi sælger 
ikke til slutbrugere, men til vognfabrikker og værksteder. Allige-
vel har vi fra den første dag i Ejby også følt os som en del af det 
lokale erhvervsliv. Vi blev godt modtaget af erhvervsrådet, som 
fi k os solgt en større grund, end vi egentlig havde tænkt os, men 
vi ville være tæt på motorvejen af hensyn til til- og frakørsel.

– Det viste sig jo også, at da vi havde fået solgt virksomheden i 
Københavns-området og betalt grund og byggeri i Ejby, så var 
der penge til overs på byggebudgettet.

– Nu skifter vi logo i VBG GROUP, siger Freddy Elbæk. Vi må 
jo følge med tiden. Men uret piller vi ikke ved. Trafi kanterne på 
motorvejen vil fortsat blive orienteret om tiden, datoen og tem-
peraturen og så, at VBG GROUP lever og har det godt.
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● 25 års erfaring med etablering og 
 pleje af grønne områder

● Et godt stykke arbejde – til fast
 tid og pris

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

● Vi stiller faglig kompetence og
 fleksibilitet til rådighed

Kontakt os på www.3A .dk eller
telefon 62 22 12 05

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

Vi bygger grønt
– med garanti

Klimaanlæg • VarmepumperKlimaanlæg • Varmepumper

V/ Jesper Egsvang Andreasen •  Klintevej 13 •  5300 Kerteminde
Tlf . : 51 23 56 23 •  Fax: 65 32 25 23 •  mail@egsvang-service .dk •  www.egsvang-service .dk

Egsvang køleservice tilbyder salg,
service og montage af:

  KLIMAANLÆG

  KØLEANLÆG

  VARMEPUMPER

- ring for

uforpligtende tilbud!

Gelsted VVS står for 
ekspertise og kvalitet

De ansatte efter-
uddannes løbende og 
er nærmest eksperter 
indenfor hver deres 
område, hvilket giver 
den mest optimale 
service til kunderne, 
der uanset hvilket pro-
blem de har indenfor 
VVS, kan få en med-
arbejder fra fi rmaet, 
der ved specielt noget 
om fagområde inden-
for branchen

Gelsted VVS ved Erling Jen-
sen, der er aut. VVS-installa-
tør er et fi rma kendetegnende 
ved at mange af medarbejder-
ne har været der i mange år, 
fl ere i 25-30 år, hvor fl ere til-
lige har stået i lære i fi rmaet. 
Det har gennem årene bety-
det, at de har fået en kæmpe 
og stabil kundekreds lige fra 
den private sektor til boligfor-
eninger og fi rmaer.
Gelsted VVS tæller i dag 14 
ansatte, hvoraf to er lærlinge, 
og ved siden af de mange op-
gaver, så er en af de vigtige 
ting, der skal foregå nu, en 
modernisering af butikken, 
der bliver fl ittigt besøgt.
– Det bliver et helt åbent miljø, 
som bliver endnu mere kunde-
venligt, siger Erling Jensen. 
Der kommer mange kunder, 
og nu bliver det mere attrak-
tivt. Vi er med i VVS Comfort, 
som vi sender katalog ud på 4-

Gelsted VVS ApS
ved Erling Jensen

Koldinghave 11
5591 Gelsted

Tlf. 64 49 11 76
info@gelstedvvs.dk
www.gelstedvvs.dk

6 gange årligt. Kunderne kom-
mer så her i butikken og henter 
dem,- og skulle de være udsolgt, 
så har vi nye dagen efter.
– Vi laver mange badeværel-
ser, – alt fra små gæstetoi-
letter til store badeværelser 
samt ombygninger og reno-
veringer i boliger, fortsætter 
Erling Jensen. Dertil kommer 
at vi kører meget på gas – og 
oliefyrsservice samt nyinstal-
lationer, jordvarme og solvar-
me, som er meget in lige nu. 
Det er også meget økonomisk. 
Det er det, vi gør mest i og me-
get i alternativ energi.
I øjeblikket gælder det med at 
få folkene løbende på kurser, 
så de er opdaterede hele tiden 
for at leve op til de kunde og 
myndighedskrav, der er til fi r-
maet. 
– Vi kører også kvalitetssty-
ring på vores arbejde, siger 
Erling Jensen, og derfor er det 

vigtigt at alle medarbejdere 
hele tiden er ajourført med 
udviklingen gennem kurser 
og efteruddannelse.

Ørbækvej 13-15 - 5700 Svendborg - Tlf. 62 21 43 10



Produktion og service 

på højtryk

TBM Hus og Maskin Service · Torupvej 4 · 5610 Assens · Tlf. 64 45 12 42 · 29 63 10 30 · tbm@c.dk

produktion af højtryksrensere 
kræver en høj grad af teknisk 
specialviden, evne til nytænk-
ning samt ikke mindst en 
veludviklet improvisations-
evne. Maskinerne indgår i en 
meget varieret og talmæssigt 
stigende mængde af brancher, 
og anvendelsesmulighederne 
bliver fl ere og fl ere.”

Kun fantasien 
sætter grænser

”TBM’s første maskine af eget 
fabrikat leveredes i februar 
2007 til fi rmaet All Remove, 
hvis hovedaktivitet er effektiv 
fjernelse af graffi ti. Det lands-
dækkende fi rma, der også er 
kendt som ”Grafi ttiens Fjende 
Nummer 1”, har hovedsæde i 
København og fynsk regions-
kontor i Odense.   

TBM Hus Maskinservice ap-
pellerer til en bred målgrup-
pe. Firmaets højtryksrensere 
anvendes til løsning af meget 
forskellige arbejdsopgaver – 
fra graffi tirens over fl isevask 
til våd-sandblæsning samt 
spuling af tage og kloaker. 
Maskinernes spændvidde er 
så stor, at kun fantasien sæt-
ter grænser for deres anven-
delse. Med fi rmaets servicebil, 
der rummer alle nødvendige 
reparations-, værksteds- og 
servicefaciliteter, kommer jeg 
hele landet rundt. TBM Hus 
og Maskinservice reparerer 
og servicerer alle former for 
højtryksrensere – mobile og 
stationære…”

”TBM Hus og Maskin Service 
er relativt nystartet, men selv 
har jeg arbejdet i denne del 
af maskinbranchen gennem 
de sidste 8 år”, beretter inde-
haver Thorsten Blomstrøm 
Marcussen. ”Herigennem be-
sidder jeg en stor portion erfa-
ring og branchemæssig know 
how. TBM Hus og Maskinser-
vice drives som enkeltmands-
fi rma, og i løbet af en ganske 
almindelig arbejdsdag har jeg 
rigtigt mange kasketter i spil 
– fra direktør over maskin-
tekniker til kontormand og 
bydreng…” 

Stor fl eksibilitet

”Mine aktiviteter omfatter 
produktion, installation og 
servicering af egenproduce-
rede mobile højtryksrensere 
af mærket TBM Højtryk. 
Kapacitetsmæssigt spænder 
egenproduktionen fra 0-400 
bar. Samtlige modeller ka-
rakteriseres af stor fl eksibili-
tet, idet de både produceres i 
kold- og varmtvandsudgaver 
og kan indbygges i såvel bi-
ler som trailere. TBM Hus 
og Maskinservice forhandler 
og servicerer også et udvalg 
af andre fi rmaers produkter 
– heriblandt RENO.”

Specialviden 
og nytænkning

”Markedet for højtryksren-
sere er forholdsvist lille og 
tæller på landsplan kun tre 
fi rmaer. Heraf er det bare et 
enkelt, der i lighed med mig 
bygger maskinerne selv. Egen-

TBM Hus og Maskin Service 
startede den 1. juli 2006 og har 
som primært aktivitetsfokus at 
producere, installere og servicere 
mobile højtryksrensere

ERHVERV FYN
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Skoventreprenør 
Rasmus Brodersen

Virksomheden, der 
grundlagdes i 1999, 
fælder træer, planter 
hegn og udfører alle 
former for skov og 
landskabsentreprenør-
arbejde over hele 
landet 

Skoventreprenør Rasmus Bro-
dersen er specialiseret inden for 
mekanisk og kemisk renhol-
delse af alle former for ny-

plantningsområder, ligesom 
fi r maet etablerer nye skov-
arealer. Et stort speciale er 
etablering og vedligeholdelse 
af juletræskulturer. Aktivite-
terne på dette område omfat-
ter bl.a. sprøjtning, gødskning 
og stabklipning, der består i, 
at man fjerner de små graners 
nederste grenkranse, hvorved 
der bliver plads til fl ere jule-
træer i kulturerne. Skoventre-
prenøren har også vanskelig 
træfældning i private haver, 
nyanlæg og pleje af have- og 
parkanlæg samt vedligehold 

af virksomheder og institu-
tioners grønne omgivelser på 
programmet.

Tre-rækket portaltraktor

”Vi har netop investeret i en tre-
rækket portaltraktor”, fortæller 
indehaver Rasmus Broder-
sen.” Med den som hovedred-
skab klares både sprøjtning, 
gødskning, stabklipning og 
fældning. I den forbindelse 
er det vigtigt at skrive sig 
bag øret, at gødskning og 
sprøjtning med portaltrakto-
rens hjælp kan foretages i en 

arbejdsgang. Derved sparer 
kunderne både tid og penge.”  

Fokus på rådgivning

”Som uddannet jordbrugstekno-
log med speciale i natur- og mil-
jøforvaltning består en del af mit 
arbejdsfelt af rådgivning – f.eks. 
om tilgroning af moseområder 
og andre emner, hvortil der er 
knyttet en række lovkrav. Ud-
viklingsmulighederne er store, 
og i fremtiden vil der komme 
øget fokus vores rådgivnings- og 
planlægningsdel”, afrunder jord-
brugsteknolog Peter Madsen. 
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Familiefi rma 
med håndværk som livsstil

”Schmidts Tømrerforretning 
er et vaskeægte familiefi rma” 
fortæller indehaver Hans Åge 
Schmidt.  
”Virksomheden grundlagdes 
af min far arkitekt Johannes 
Schmidt, der i dag er gået på 
pension. Han sluttede sin kar-
riere som 83-årig og måtte til 
sidst kompensere for sit svig-
tende syn ved at tegne med 
brug af lup. Når det gælder 
tømrerfaget, er min søn og jeg 
ikke mindre ihærdige i tjene-

Schmidts Tømrerforretning I/S · Æblegyden 31 · 5592 Ejby
Tlf. 70 22 30 45 · Hans Åge Schmidt 21 27 30 45 · Nicolai Schmidt 21 72 43 31 
hansaageschmidt@mail.dk · www.s-t.dk

sten, så man kan vist roligt 
sige, at godt håndværk i vores 
familie er lidt af en livsstil.”

Kvalitet hele vejen 
igennem

”Schmidts Tømrerforretning 
er et seriøst og kvalitetsbe-
vidst tømrerfi rma, der udfører 
alle tænkelige opgaver – fra 
vinduer/døre og alt det løse 
over tagrenoveringer til ny-
bygninger. Firmaet arbejder 
dels som under- og dels som 

hovedentreprenør – over hele 
linjen med konkurrencedygti-
ge priser. Vi samarbejder med 
en række dygtige og kompe-
tente håndværksvirksomhe-
der indenfor alle brancher. Vi 
er altid leveringsdygtige i gode 
ideer og inspirerende inputs 
– lige fra tegnebordsplanet 
til det nøglefærdige projekt. 
Schmidts Tømrerforretning 
borger for kvalitet – hele vejen 
igennem.”

Schmidts Tømrerforretning, der bl.a. opfører nye huse fra grunden, er på én gang et velrenommeret 
lokalt funderet familiefi rma og en moderne fremadrettet totalentreprenør med kontrol over alle 
et byggeris forskellige faser

ERHVERV FYN

Vejrupvej 31 · 5464 Brenderup Fyn · Tlf. 64 43 34 05  · Mobil 21 22 89 34 · rb@skov-landskab.dk · www.skov-landskab.dk
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Tilbygning Infoteria Lillebælt Syd 19 senior boliger i Ejby

Nyt stuehus Fjellerup Ny tagetage Middelfart Nye værelser Fjelsted Skov Kro

Tilbygning m.m. Båring Nyt Auto værksted Nr. Åby 8 andelsboliger  Brenderup

ETS Ejby tømrer & snedkerforretning
v/ Finn Jacobsen
Nørregade 137 · 5592 Ejby · Tlf: 64461712 · Bil: 20491712
ets-ejby@mail.dk · www.ets-ejby.dk

ETS ønsker at fremstå som et seriøst og kvalitetsbevidst 
tømrerfi rma. 

Vi udfører alle tænkelige opgaver som traditionelt tømrerarbejde, 
tagrenoveringer, nybygninger, vinduer/døre og meget mere.

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

Ny beklædning af hus
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Specialist i storformat
Zignal Skilte har 
netop udvidet kapaci-
teten med en ny 
laminator i storfor-
mat, hvis mange 
anvendelsesmulig-
heder bl.a. omfatter 
montering af kæmpe-
plancher og efterbe-
handling af fotostater 

”Zignal Skiltes speciale er 
storformatprint på reklame-
området”, udtaler indehaver 

Vibyvej 2 · 5580 Nr. Åby
Tlf. 70 20 89 88
Mobil 21 24 24 76
post@zignal.dk
www.zignal.dk

Søren Bækgaard Nielsen. ”Vi 
er leveringsdygtige i alle for-
mer for plancher samt store 
PVC- og tekstilbannere, som 
samles i fl ere sektioner. F.eks. 
har vi til Vestfyns Bank leve-
ret en planche på 2x5 meter. 
Endvidere leverer vi poster-
print, print til messestande 
samt butiksudsmykning – bl.a. 
har vi for HE-Magazine deko-
reret med fotostater på 2x3 m 
hos Storm Fashion i Køben-
havn.”

Fra lastvognsfolie til 
diodeskilte

”En anden stor aktivitet er 

folieindpakning af biler i alle 
størrelser og presennings-
trailere til lastvognstog. Der-
udover er vi leveringsdygtige 
i alt indenfor pyloner og fa-
cadeskiltning. På facadeom-
rådet er det store hit lige nu 
løse bogstaver i stort format 
med indbygget belysning ef-
ter diodeprincippet. De popu-
lære skilte er billige i drift og 
holder ti gange længere end 
neon.” 

Spændende 
udsmykningsopgaver

”En spændende sideaktivitet 
er udsmykning af kontor- og 

kantinemiljøer. Her samarbej-
der vi med Middelfart-fi rmaet 
Storm Grafi sk. I.f.m. udsmyk-
ningsopgaverne møder de tra-
ditionelle malerteknikker den 
moderne folieteknologi, hvor 
motivet genereres via com-
puter og herfra overføres til 
væggen. Bl.a. har vi stået for 
udsmykningen af direktions-
lokalet hos Danfoss i Nord-
borg.”

FOTO: Mads Flummer
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Bang & Olufsen Strib

Leasing – en genvej til 
B&O for erhverv og private

PRESTIGE: Bang & 
Olufsen, Middelfart 
kan præsentere design 
og kvalitet der er i 
verdensklasse, og 
hvor signalværdien er 
ubetalelig
Om virksomheden er stor eller 
lille. Om der kommer mange 
hver dag i receptionen, eller kon-
toret ligger fredfyldt i den anden 
ende af huset, så får man ikke 
noget, der er bedre og smukkere 
end elektronik fra B&O.
– Det er rigtigt, der er ikke 
noget discount over B&O. Op-
levelsen ved at bruge er næ-
sten lige så stor som glæden 
ved have B&O’s produkter 
omkring sig, siger Svend Aage 

Hansen, Bang & Olufsen i 
Middelfart, der er forhandler 
af de prestigefyldte produkter 
fra Struer og i de senere år 
har leveret mange anlæg til 
virksomheder og private på 
Fyn og i trekantområdet.
– Signalværdien er heller ikke 
uden betydning, siger Svend 
Aage Hansen. Hvad enten der 
er tale om en stor virksomhed 
med mange besøgende hver 
dag, eller vi taler om et min-
dre kontor i den fjerne ende af 
huset, så aftvinger blot synet 
af B&O’s produkter beun-
dring og respekt.

Leasing med fordele

Svend Aage Hansen oplyser, at 
man nu også kan lease B&O’s 
produkter. Der er udviklet et 
koncept – BEOLEASE – der 

gør det muligt for virksomhe-
der at fi nansiere Bang & Oluf-
sens produkter.
– Uanset hvilket stationært 
anlæg man ønsker, kan det 
nu leases, siger Svend Aage 
Hansen.  Fordelen er, at man 
ikke behøver at binde kapital 
eller stille banksikkerhed ved 
leasing. Omkostningerne for-

deles over længere tid. Det er 
fl eksibelt, idet man kan fore-
tage ændringer i løbet af lea-
singperioden.
Svend Aage Hansen, Bang 
& Olufsen, Middelfart peger 
også på den nærliggende mu-
lighed, at man efter leasing-
periodens udløb kan erhverve 
produkter fordelagtigt.

Ring efter vores nye beoleasebrochure!

Bang & Olufsen Strib
Vestergade 85 · 5500 Middelfart
Tlf. 6440 1120 · strib@beostores.com
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 – for kvalitet i 
oversættelsen

Et godt sprog er 
nøglen til al god kom-
munikation, uanset 
alder, baggrund, pro-
fession og økonomi. 
WORDHOUSE påtager 
sig såvel almindelige 
som mere krævende 
oversættelser

”Groft sagt kan man sammen-
ligne oversættelse med bilkøb 
– du får den model, du betaler 
for”, smiler indehaver Lisbeth 
Thorsager. ”Som statsauto-
riseret translatør er jeg ga-
rant for en 100% professionel 
standard. WORDHOUSE er 
medlem af Dansk Transla-
tør Forening og medlemska-
bet giver os iht. straffeloven 
tavshedspligt om de forhold 

WORDHOUSE · Korsholm Alle 10 · 5500 Middelfart
Tlf. 64 41 70 90 · Mobil 40 46 66 12  
mail@wordhouse.dk · www.wordhouse.dk

og enkeltheder om vores kun-
der, som vi måtte få kendskab 
til under udførelsen af vores 
arbejde. Kunderne er spredt 
over hele landet samt udlan-
det og spænder fra detailhan-
delskæder og internationale 
koncerner til mindre produk-
tionsvirksomheder.”

Fra islandsk til kinesisk

”Personligt ligger min eks-
pertise indenfor oversættelse 
af komplicerede tekster af 
juridisk og teknisk art til 
og fra engelsk. Hvad andre 
sprog angår, trækker WORD-
HOUSE på et professionelt 
netværk af underleverandø-
rer, hvis specialer rækker fra 
islandsk til kinesisk. WORD-
HOUSE arbejder både med 
egne faste kunder og som 
underleverandør for bureauer. 
Opgaverne omfatter alt lige 
fra oversættelser af kontrak-

ter og regnskaber til små og 
store reklametekster samt 
foldere og tekniske manualer. 
Til privatpersoner leverer vi 
også gerne såkaldte autorise-
rede oversættelser af offi cielle 
papirer – fra dåbsattester til 
hospitalsdokumenter.” 

TRADOS giver rationelle 
arbejdsgange

”WORDHOUSE benytter over-
sættelsesprogrammet TRA-
DOS. Ved hjælp af dette pro-
gram kan man opbygge en 
såkaldt Term-bank, der følger 
den enkelte kunde og rummer 
specifi kke fagudtryk fra den-
nes branche. Via en ensartet 
terminologi og rationelle ar-
bejdsgange er TRADOS med 
til at sikre kunderne høj kva-
litet og konkurrencedygtige 
priser på oversættelsesområ-
det.”  

ERHVERV FYN

Canon Business Center Fyn
Sivlandvænget 27C   •   5260 Odense S   •   Tlf.:  63 14 41 01

E-mail:  info@cbcfyn.dk   •   www.cbcfyn.dk

Canon Business Center Fyn er Canon Danmarks officielle 

partner på Fyn med udgangspunkt i Odense. Vores op-

gave er at supportere erhvervskunder og institutioner 

med digitale print-, kopi- og dokumenthåndteringsløsnin-

ger - herunder komplette grafiske løsninger. Den opgave 

mener vi løses bedst ved at lægge vægt på service, råd-

givning og kvalitet.

Canon Business Center Fyn tilbyder alt i digitale farvema-

skiner, digitale sort/hvide maskiner, telefax, printere og

andet tilbehør fra Canon - og som Canon Business Center

har vi naturligvis et net af veluddannede specialister og ser-

vicemedarbejdere. Det er din sikkerhed for produkter og

løsninger, der fungerer.

CBC Fyn 210x297 mm.indd 1 22-02-2007 13:48:26

 Vi udvider på alle områder
 1200 m2  nye bygninger

 Vi udvider programmet med alt til fagene:

    · 
Tømrer og snedker

  · 
Murer og entreprenør

  · 
Glarmester

  · 
Tagdækker og gulvlægger

  · 
Maler

  · 
VVS

  · 
Elektriker

  · 
Montør

  · 
Ventilation

 Nyt oplevelses- og videncenter til alle professionele    
 håndværkere

Kæmpe udvidelsesreception
Fredag den 29. juni 2007

Fra kl. 11.00-16.00

 Dorch & Danola A/S
 Ove Gjeddes Vej 7 · 5220 Odense SØ · tlf. 6615 5040 · 6615 4871
 www.dorchdanola.dk ·  www.dorchdanola-netbutik.dk · info@dorchdanola.dk

DD& D



ERHVERV FYN

NC Byg sætter fokus på 
service og vejledning

”NC Byg er et gammelt hæ-
derkronet fi rma, hvis rødder 
går helt tilbage til starten af 
forrige århundrede”, fortæller 
indehaver og direktør Torben 
Søndergaard. ”Min familie 
kom ind i billedet i 1945. Jeg 
er tredje generation ved roret 
og har ledet virksomheden si-
den 2004.” 

Spændende og 
udfordrende arbejdsplads

NC Byg er en spændende og ud-
fordrende arbejdsplads. Der er 
stor travlhed i byggemarkeds-
branchen, og fi rmaets stabile 
stab af dygtige medarbejdere 
er hverken bange for at løbe 
stærkt eller at give et ekstra 
nap. Samtlige ansatte er fag-
uddannede, og fl ere af dem 
har yderligere en håndværks-
mæssig uddannelse med i ba-
gagen. NC Byg beskæftiger en 
chauffør, to lagerarbejdere, en 
bogholder samt fem sælgere/
butiksansatte. Der er gang i 
butikken, og sælgernes aktivi-
teter omfatter både den direkte 
kundekontakt i byggemarkedet 
og det telefoniske salg. 

haller og har altid et kæmpe 
vareudvalg – fra småting over 
plader, lister og indendørs fl i-
ser til murerartikler og træ.

Uafhængighed giver 
handlefrihed

På kundeplejeområdet er NC 
Byg fra tid til anden vært 
ved diverse informationsar-
rangementer. ”Sammen med 
nogle af fi rmaets professionel-
le håndværkerkunder har vi 
bl.a. besøgt Rockwools fabrik 
i Vamdrup. Det var et meget 
vellykket arrangement, der 
afsluttedes med en uformel 
middag. Vi er opmærksomme 
på mulighederne for fremover 
at afvikle lignende events. 
Det faktum, at NC Byg er 
uafhængig og fri af de store 
kæder, giver os mulighed 
for at være anderledes. Vo-
res absolut højeste prioritet 
i dagligdagen er både nu og i 
fremtiden at kunne yde vores 
kunder den bedste og mest op-
timale service og vejledning”.

Nørre Aaby Trælast og Bygningsartikler ApS
Industrivej 11 · 5580 Nørre Aaby · Tlf. 64 42 10 86 · ncbyg@nc-byg.dk · www.nc-byg.dk

Mandag – fredag 7.00-17.00
Lørdag 8.00-12.00

Tid til personlig betjening
”Vi sætter en ære i lige præcis 
at give den vejledning, kun-
derne står og har behov for i 
situationen – også selvom det 
skulle tage lidt ekstra tid. Der 
skal være plads til personlig 
betjening, også selvom man 
har travlt”, siger Torben. I 
det tidlige forår ansatte NC 
Byg en ny medarbejder, og 
på nuværende tidspunkt er 
travlheden så stor, at man er 
på udkig efter endnu en salgs-
medarbejder. 

Lave leveringstider 
og kæmpe udvalg
NC Bygs primære kunde-
gruppe er privatkunderne, 
og fi rmaet fører alt til hus og 
have – fra belægningssten og 
havehegn til gødning, spag-
num og grillkul. Det store 
udvalg af belægningssten fra 
det lokale fi rma IBF gør, at 
kunderne garanteres korte le-
veringstider. NC Byg er også 
meget stærk, når det gælder 
trykimprægneret træ. Byg-
gemarkedet råder over fem 

NC Bygs primære fokus er at levere optimal service og vejledning – både til virksomhedens mange 
privatkunder og de professionelle håndværkerkunder
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LIP 235 
er et hurtigt hærdende 

cementprodukt. 
Produktet er ideelt til 
hurtig og professionel 

montering af gulve. 
Med LIP 235 kan gulvet 
belægges fi re timer efter 

støbning. 
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VUC FYN & FYNs

Optimale rengøringsløsninger
VERMOP viser vejen, 
når det gælder om på 
effektiv vis at undgå 
ensidigt gentaget 
arbejde og samtidig 
– gennem det rette 
valg af rekvisitter 
– opnå en optimal 
rengøringsløsning 

Tværvejen 13
5580 Nørre Aaby
Tlf. 64 43 36 22
Mobil 40 44 45 90
info@vermop.dk
www.vermop.dk

”VERMOP er datterselskab af 
et tysk fi rma af samme navn”, 
fortæller Hanne Hovendahl. 
Som afdelingsleder og kørende 
sælger har jeg siden d. 15. maj 
2006 varetaget salget til de 
danske kunder. Lene Jeppe er 
fi rmaets administrative med-
arbejder, og kunderne kan 
altid komme i kontakt med 
en af os. Vores primære kun-
degruppe er rengøringsbran-
chens grossistled. Lige nu er 
vi på udkig efter en sælger til 
Jylland/Fyn/Sjælland samt 
det sydlige Sverige.” 

Prisbelønnet 
rengøringsvogn

”VERMOPS speciale er vog-
ne, mopper og fremførere. 
Derudover sælger vi alt in-
denfor rengøringsrekvisitter 

undtagen kemi – altså fl yden-
de rengøringsmidler. Vores 
rengøringsvogne, der leveres 
til kunderne i samlet stand, 
monteres på eget værksted. 
Flagskibet er rengørings- og 
hotelvognen VERMOP Equi-
pe, der har ikke mindre end 
18.000 opbygningsmæssige 
variationsmuligheder. Vermop 
Equipe tildeltes i 2004 den 
prestigefyldte branchepris In-
terclean Innovation Award for 
det bedst gennemtænkte og 
mest innovative produkt.”

Brugervenlighed og 
effektivitet

”Også på ergonomifronten er 
VERMOP godt med. Udviklin-
gen indenfor mikrofi bertekno-
logien har medført store for-
bedringer for medarbejderne, 
hvad angår rengøringsrekvi-
sitternes brugervenlighed og 
effektivitet. Her taler vi f.eks. 
om mopper og aftørringsklude 
til både våd og tør rengøring. 
Vi er tæt på udviklingen og 
holder os løbende opdaterede 
m.h.t. teknik, lovgivning osv.” 

Vi rådgiver Dem gerne 
VERMOP Danmark ApS

Tværvejen 13
5580 Nørre Aaby
på tlf. 64 43 36 22
www.vermop.com

EQUIPE

Modulopbygget
 50% mere plads
Individuel
  Design efter 

eget brand
Ergonomisk
 Helt ned i detaljen
Integrerede
 gulvvaskesystemer

VUC FYN Middelfart 
– en mangesidig størrelse

VUC’s studerende 
spænder fra enkelt-
fagskursister over 
virksomheder, indvan-
drere og arbejdsløse 
til målrettede Hf-kur-
sister med behov for 
et springbræt til en 
videregående uddan-
nelse 

VUC FYN Middelfarts man-
geartede undervisningstilbud 
målrettes både den enkelte 
borger samt en række mere 
eller mindre klart defi nerede 
grupper. ”Det kan f.eks. være 
virksomheder, unge menne-
sker generelt, indvandrere, 

arbejdsløse eller ordblinde”, 
beretter afdelingsforstander 
Peter Vestergaard. ”På alle 
planer er undervisningen til-
rettelagt, så den matcher ele-
vernes udgangspunkt.” 

Fra det lystbetonede til 
det målrettede

VUC spænder fra traditio-
nelle fag til AVU (9.-10. kl.) 
samt HF, der i dag er en ung-
domsuddannelse, der hvad 
kombinationen af fag angår, 
kan sammensættes i målret-
tede færdigpakker, der mat-
cher den enkelte studerendes 
planer m.h.t. videregående ud-
dannelse.    
Man kan altså dels benytte sig 
af VUC’s tilbud af ren og skær 
lyst og dels for at opkvalifi -
cere sine faglige kompetencer 

– også i relation til aktuelle 
jobmæssige udviklingsmulig-
heder.

Engelsk for Politiet

En virksomhed eller institu-
tion har i VUC-regi mulighed 
for at gennemgå diverse mål-
rettede kursusforløb. ”F.eks. 
har vi netop kørt en kursus-
række i engelsk for Politiet”, 
fortæller Peter Vestergaard. 
”Mundtlig og skriftlig formid-
ling er ligeledes et stort akti-
vitetsområde. Sprogfagene er 
imidlertid de mest populære 
– især engelsk og spansk er 
oppe i tiden. Herefter følger 
tysk, italiensk og fransk. 
Gennem tiden har VUC bl.a. 
afviklet kurser for Danisco, 
Montana og Orlik. ” 

VUC FYN Middelfart · Østre Hougvej 101 · 5500 Middelfart · Tlf. 62 65 66 90 · middelfart@vucfyn.dk · www.vucfyn.dk

VUC FYN & FYNs HF- kursus
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Fremtidens el og 
kommunikation
Niels E. Jensen A/S grund lagdes i 1963 af el-installatør Niels E. Jensen 
og er i dag en moderne virksomhed med omkring 40  ansatte. Via sine 
mange forskellige aktiviteter sætter fi rmaet fokus på fremtidens 
el- og kommunikations løsninger 

Her i 2007 ejes og drives Niels E. Jensen A/S af Jørgen P. Jensen, der er søn af fi rmaets grundlæg-
ger. Udover kompetent projektering og rådgivning inkluderer virksomhedens kernekompetencer salg, 
implementering og servicering af alle former for el-, tele-, og data-installationer – herunder avancerede 
alarmsystemer og IP-telefoni. Sidst men ikke mindst har virksomheden detailsalg af hårde hvidevarer 
og belysning på programmet. Detailbutikken er netop fl yttet ind i et nyt stort domicil på Nyvang 3 i 
Middelfart tæt på motorvejsfrakørsel 58. Forretningen er registreret under konceptkæderne Punkt 1 og 
Lysmesteren, som begge er en del af Elbodan A/S.

IP-telefoni er fremtiden

”Niels E. Jensen A/S leverer totalløsninger – både hard- og software – og på baggrund af vores 
store erfaring har vi altid et seriøst bud på opfyldelsen af en virksomheds samlede behov for kom-
munikation”, fortæller direktør Jørgen Jensen. ”Vi sælger, implementerer og servicerer IP-telefoni 
fra Aastra – en førende europæisk producent. Aastras produktpalet dækker stort set alle de behov, 
en virksomhed måtte have. Samtlige branchefolk er enige om at IP-telefoni er fremtiden – den be-
tyder nemlig store besparelser på telefonregningen. De sidste traditionelle telefonsystemer til nye 
installationer forventes solgt indenfor en periode på 3-10 år. Niels E. Jensen A/S har netop afholdt et 
velbesøgt IP-seminar på Hindsgavl Slot. Her fi k vores kunder lejlighed til at se nærmere på Aastras 
produkter, og i lyset af den overvældende interesse planlægger vi at afholde et lignende arrange-
ment til efteråret.”   

Niels E. Jensen A/S
Værkstedsvej 17
5500 Middelfart
Tlf. 63 41 50 00

jensen@niels-e.dk
www.niels-e.dk

    Dantek Træhuse Aps 
64481662

     www.dantektraehuse.dk 

Dejlige pavilloner, store legehuse, 
gynger, små hytter og meget andet. Vi 
leverer kvalitetsprodukter i træ. Kon-

takt os med dit ønske/ ide. 

                              

Gremmeløkkevej 25 · 5592 Ejby · Tlf. 64 46 15 56

Gremmeløkke 
Maskinforretning

Jonsered LT 2216

12.995,-
Incl. moms

Stiga Ready

15.995,-
Incl. moms



Murerfi rma støber 
fra bunden
Der er travlhed hos 
murermester Brian 
Christensen fra 
Skaarup, der selv er 
en af syv medarbejdere 
i fi rmaet. Der bliver 
bygget og renoveret 
i stor stil for tiden, 
og det nyder murer-
fi rmaet godt af, og det 
med ros fra samarbej-
dende fi rmaer

Brian Christensen startede 
sit fi rma i september 1995. 
Inden da arbejdede han i et 
sjak i Tyskland, hvor han 
på et tidspunkt fi k kontakt 
med et typehusfi rma i Vejle. 
Resultatet blev, at han reali-
serede sin tanke og drøm om 

at blive selvstændig, og han 
ansatte straks to fra det tidli-
gere sjak. Det blev starten på 
eget fi rma, som det første år 
murede for typehusfi rmaet i 
Vejle. Det blev samtidig et år, 
hvor arbejdet blev omsat til 
god reklame i det fynske, hvor 
der stille og roligt kom fl ere og 
fl ere kunder.

– I dag støber vi grunde til 
parcelhuse og træhuse, siger 
Brian Christensen. Vi laver 
meget fl isearbejde til blandt 
andet badeværelser. Desuden 
lægger vi tage, false- eller vin-
getagsten. Det er nok de tre 
ting, vi arbejder meget med, 
og som vi er kendt for. Vi stø-
ber cirka 20 grunde om året, 
og det er mange for sådan et 
mindre fi rma, som vi er.

Murerfi rmaet laver dog meget 
andet også, hvor opgaverne 

også byder på renoveringer, 
større ombygninger og nye 
tilbygninger samt skorstene. 
Brian Christensens murer-
fi rma arbejder ofte som un-
derentreprenør på opgaver, 
hvor han ligeledes arbejder 
sammen med andre fi rmaer, 
når der for eksempel skal la-
ves kloakarbejde i forbindelse 
med støbning af grunden. 
Man kan roligt sige, at mu-
rermester Brian Christensen 
støber fra grunden og sørger 
for at fundamentet er i orden, 
når der skal udføres opgaver.

ERHVERV FYN/TEMA

Om 50 år skal der nok 
nyt tag på igen
Kurt Segall er en 
af landets omkring 
60 tækkefi rmaer og 
dermed en af dem, 
der med sit håndværk 
er med til at bevare 
og forskønne gammel 
dansk bygningskultur. 
Med udgangspunkt i 
Ullerslev har han og 
de fem medarbejdere 
tagtækningsarbejder 
over alt i Danmark

– Når arbejdet bliver udført 
med de bedste materialer og 
på et godt fagligt grundlag, 

så holder et stråtag sine 30 til 
50 år, siger Kurt Segall. Med 
andre ord så overrender tæk-
kemanden ikke sine kunder.
– Der er nok at tage fat på, si-
ger Kurt Segall. Der er mange 
ejendomme med gammelt og 
måske dårligt vedligeholdt 
stråtag. Og vi ser heldigvis 
også, at gamle ejendomme, 
der tidligere har haft strå-
tag, men hvor taget nu er med 
pandeplader eller eternit, skal 
have det gamle stråtag igen.

Strå fra Ukraine

Når Kurt Segall ikke er at 
fi nde på en tagryg i Danmark, 
er han sikkert i Ukraine. Her 
har han af staten forpagtet et 
område ved Sortehavet, hvor 
man fi nder noget af det bedste 

Malmosen 11 · 5540  Ullerslev · Tlf. 65 36 11 77 · taekkefi rmaet@segall.dk · www.taekkefi rmaet-segall.dk

materiale til tagtækning med 
strå.
– Der er tale om saltvandsrør 
af en meget høj kvalitet, siger 
Kurt Segall. Meget bedre end 
de tagrør, vi kan skære i Dan-
mark. Det skyldes bl.a, at rø-
rene herhjemme suger kvælstof 
og bliver bløde.
– Jeg er i Ukraine 10-12 gange 
om året, hvor jeg har to – snart 
tre høstmaskiner  – i gang. Sæ-
sonen begynder i november, og 
så skærer vi til eget forbrug og 
til en gros-salg til bl.a. Eng-
land, Holland og Tyskland. Jeg 
ansætter lokale folk i de perio-
der, hvor jeg er i Ukraine. Jeg 
får løbende leveret tagrør med 
lastbil fra Ukraine til forbruget 
herhjemme og til to lagerhaller, 
jeg har lejet her på Fyn.

16 · ERHVERV FYN APRIL 2007



ERHVERV FYN APRIL 2007 · 17

Vidtspændende entreprenørfi rma
K.A.N. Service er et 
vidtspændende entre-
prenørfi rma, der har 
kloakering og dræn 
samt haveservice, 
anlæg af indkørsler, 
parkeringsanlæg, 
træfældning og meget 
mere på programmet 

”K.A.N. Service, som jeg dri-
ver solo, grundlagdes i 2006. 
Firmaet kommer hele reper-
toiret rundt indenfor tradi-
tionelle entreprenøropgaver”, 

fortæller indehaver Knud 
Arne Nielsen. Som en ekstra 
sideaktivitet kører jeg free-
lance som chauffør med stort 
kørekort i hele det nordlige 
Europa.”

Fra haveservice til 
kloakarbejde

For sine mange privatkunder 
løser K.A.N. Service en række 
af de tungere opgaver på ha-
veserviceområdet. Derudover 
anlægges der indkørsler og 
parkeringsarealer – både for 
private og erhvervsdrivende. 
”Som underentreprenør for lo-
kale maskinstationer løser jeg 

en masse forskellige opgaver 
indenfor kloak, fl iser og dræn. 
En god samarbejdspartner her 
er kloakmester Kurt Hendrik-
sen fra Kirkeby. Vi kører som 
et fast velfungerende team”, 
beretter Knud Arne Nielsen.  

En fl eksibel staldkat

K.A.N. Service råder over en 
maskinpark, der bl.a. omfat-
ter en traktor af mærket IH 
844 med jordvogn samt en 
3½ tons Hitachi minigra-
ver. Endelig har fi rmaet en 
såkaldt staldkat af mærket 
Gigant. Det er en meget fl ek-
sibel maskine, der efter behov 

kan udstyres med alle mulige 
redskaber og derfor kan løse 
opgaver, der spænder fra ud-
mugning i stalde til fl ytning 
af jord og grus i private haver. 
”K.A.N. Service har travlt, 
og den nærmeste fremtid by-
der på en masse opgaver in-
denfor kloakering, dræn og 
minirensningsanlæg”, slutter 
Knud Arne Nielsen. 

K.A.N. Service
Stubshovedvej 13
5884 Gudme
Tlf. 62 25 33 57
Mobil 23 80 27 42
knudarne@nielsen.mail.dk

STM SAPINO er fleksible vinduer og døre i 
fyr kernetræ.
SAPINO leveres med fingerskarret limtræ. 
Kan desuden også leveres med 24 mm 
pålimede energisprosser. 

STM TINIUM er et træ/alu-vindue i fyr ker-
netræ eller mahogni indvendig, kombineret 
med aluminium udvendig, hvor vinduets 
traditionelle udtryk er bevaret.

STM MOGANO er vinduer og døre 
i mahogni. Den flotte mahogni giver med sin 
varme glød huset et helt individuelt præg.

STM Vinduer – uanede muligheder.

Kassebøllevejen 3 • DK-5900 Rudkøbing
Tlf. 63 51 16 09 • Fax. 62 51 18 78
www.stmvinduer.dk • post@stmvinduer.dk

Vi producerer vinduer og døre efter dine ønsker og behov 
– ingen opgave er for stor, og ingen for lille.
Kontakt os eller din lokale tømmerhandel/trælast så vi sam-
men kan finde den optimale løsning til lige netop dit behov.
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Midtfynsk virksomhed 
i udvikling

Hønsehavens Smede 
og Maskinværksted, 
der både er en ordre- 
og egenproduktions-
virksomhed, er fra 
2003 til i dag vokset 
fra 2 til 24 ansatte. 
Ved udgangen af 2008 
regner virksomheden 
med at have mere end 
30 ansatte

Odensevej 36 · 5772 Kværndrup
 Tlf. 62 26 34 33 · Mobil 20 28 34 33 · mads@h-s-m.dk · www.h-s-m.dk

”Hønsehavens egenproduktion, 
der primært består af altaner, 
trapper og gelændere sælges 
over hele landet – bl.a. til pri-
vate og til andelsboligforenin-
ger”, fortæller indehaver Mads 
Milling. ”Samtlige produkter 
skræddersys til den enkelte 
kunde. I kraft af deres æste-
tisk set meget fl eksible visuel-
le design indgår de naturligt 
i omgivelserne, hvad enten de 
skal implementeres i en strå-
tækt sydfynsk landsbyidyl el-
ler i et af hovedstadsområdets 
mest moderne boligmiljøer.” 

Fra vindmølledele til 
butiksinventar

”Som underleverandør fræser 
vi fi rkantede og runde rør samt 

fl ad- og vinkelprofi ler i alumi-
nium. Hønsehavens Smede og 
Maskinværksted råder over en 
7 ½ meters fræser og kan stort 
set det hele. Virksomhedens 
svejsehal omfatter fem kabiner, 
og primo maj udvides produkti-
onen med nathold. Vores svejse-
robot i dobbeltkabine klarer alt 
indenfor CMT-svejsning i alu-
minium. Hønsehavens Smede 
og Maskinværksted står for en 
all round produktion – f.eks. til 
vindmølleindustrien hvor vi er 
underleverandør til Alumeco. 
På området for butiksinventar 
er vi underleverandør til Pla-
nova Shop System i Svendborg 
og når det gælder carporte i 
stål leverer vi bl.a. til Facade-
eksperten.” 

Multifunktion klarer alt 
i metalarbejde
Det er et ganske nyt 
fi rma, der er gået i 
gang, hvor der 
arbejdes med alt i alu-
minium, rustfrit stål 
og jern. Multifunktion 
hedder fi rmaet, og 
det er Heine Tangaa, 
der den 1. marts slog 
dørene op som selv-
stændig

– I lang tid har jeg haft en 
drøm om at starte for mig 
selv, siger Heine Tangaa, og 
drive en virksomhed, hvor 
fi rmaet kan blive på et per-
sonligt plan. Jeg er udlært 
rustfast kleinsmed og har tid-
ligere været ansat som værk-
fører, hvorfra jeg har fået min 

lyst og erfaring. Det er derfra 
jeg fi k smag for alt lige fra 
indkøb, og produktion som til 
afl evering til kunden.

Multifunktion er et meget al-
sidigt og fl eksibelt fi rma, og 
det gælder såvel som underle-
verandør som når det gælder 
egenproduktion af gelændere, 
trapper, altaner og lignende, 
– meget til private kunder 
som til fi rmaer, som f.eks. 
specielbeslag samt svejsning 
af knækkede bådmotorer.

Når der arbejdes som under-
leverandør til andre fi rmaer 
indenfor metalbranchen, så 
er det hovedsagelig i rustfrit 
stål. Dertil kommer alt i pla-
debearbejdning, – klip og buk, 
drejearbejde og fræsning. Der-
til kommer at Multifunktion 
servicerer diverse anlæg og 

Multifunktion
ved Heine Tangaa

Syrenvej 73
5700 Svendborg
Tlf. 51303430

heine@multi-funktion.dk
www.multi-funktion.dk

maskiner til produktionslinier 
af forskellig art, og ved større 
opgaver bliver der lejet det 
mandskab, der skal bruges for 
at klare opgaven.

– Jeg tager også på montage-
arbejde, siger Heine Tangaa. 
Jeg har udstyret min bil med 
diverse svejseværker og værk-
tøj, hvilket desuden gør mig 
meget fl eksibel med arbejdet.
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Havedesign til 
nye generationer

En stor aktivitet for 
Anlægsgartner 
Sparvath er renovering 
og omlægning af 
havearealer i tilknyt-
ning til parcelhuse 
opført i 60’erne og 
70’erne. Haverne 
tilpasses nye gene-
rationer af husejeres 
livsstil og smag

Anlægsgartner Sparvath ar-
bejder med alle former for an-
lægsarbejder – fra rydning til 
færdigt anlæg med belægnin-
ger, planter, græs samt pleje 
og vedligeholdelse af store og 
små arealer. Firmaets spe-
ciale er sten- og fl isearbejde. 
Medarbejderstaben består p.t. 
af seks fag- og tillærte gart-
nere samt to elever, og kunde-
gruppen fordeler sig på 70% 
private og 30% erhvervsdri-
vende. På erhvervskundesiden 
står fi rmaet bl.a. for vedlige-
holdelsen af de grønne arealer 
omkring Rosengård Centret, 
Fyens Stiftstidendes trykkeri 
samt CVU Lillebælt på Blang-
stedgårdsvej.   

Det ligger i generne

”I 2005 overtog jeg fi rmaet 
efter et glidende generations-
skifte med min gamle mester 
Bent A. Knudsen, der kørte fi r-
maet i 35 år, fortæller Morten 
Sparvath Andersen. Jeg er 24 
år gammel og har altid haft en 
drøm om at drive selvstændig 
forretning. Måske ligger det i 
generne. Gennem de sidste tre 
generationer har min familie i 
hvert fald bestået af selvstæn-
dige erhvervsdrivende.”

Et fast tilbud 

”En stor aktivitet lige nu er 
renovering og omlægning af 

Skovhavevej 120 · 5260 Odense S
Tlf. 65 96 21 26 · Mobil 21 26 40 24
info@anlaegsgartnersparvath.dk
www.anlaegsgartnersparvath.dk

havearealer i tilknytning til 
parcelhuse opført i 60’erne 
og 70’erne. Haverne tilpasses 
nye generationer af husejeres 
livsstil og smag, og folk gør 
meget ud af det. Typisk tager 
vi en dialog med folk om deres 
ønsker på havefronten, og på 
basis heraf udarbejder jeg så 
et fast tilbud, der både om-
fatter materialer, leverance, 
monte ring samt arbejdsløn 
m.v. Denne opgavetype fore-
kommer selvfølgelig også om-
kring nybyggeri.”

Klinker og granit

”Et gennemgående krav til de 
nye haver er, at de skal være 
forholdsvis vedligeholdelses-
fri, og her er granit og klin-
ker i hårdtbrændt ler et stort 
hit. Det er prismæssigt rela-
tivt dyre materialer, der til 
gengæld har en utroligt lang 
holdbarhed – både hvad angår 
farveintensitet og modstands-
dygtighed over vejr og vind. 
Kombinationen af granit og 
fi bertexmembraner omkring 
indgangspartier og terrasser 
sikrer et smukt visuelt ind-
tryk på et så godt som vedli-
geholdelsesfrit grundlag.” 

Hygge og afstresning

”Anlægsgartner Sparvath leve-
rer og opstiller færdige hække 
i alle de kendte sorter – bl.a. 
liguster og bøg. Hækkene 
er færdigudviklede i højden, 
nyklippede og det hele. Rul-
legræs er også en artikel med 
salg i. Efter kun 14 dages fast-
groning er den nye græsplæne 
klar til brug. Vand i haven 
er også et populært tiltag. 
Med deres sagte rislen er de 
såkaldte vandsten med til at 
skabe hygge og afstresning. 
Vi efterlader aldrig kunden 
med en halvfærdig have, men 
gør tingene færdige og afslut-
ter hvert enkelt projekt, før vi 
påbegynder et nyt. Ring for et 
uforpligtende tilbud.” 

ERHVERV FYN/TEMA
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Topkvalitet til aftalt tid
I 2003 overtog Steen 
Ole Christiansen 
virksomheden fra sin 
far Erling, der gik på 
pension efter 38 år 
som selvstændig. 
E. Christiansen og Søn 
har i dag 25-30 ansatte 
– fortrinsvis tømrere 
og murere. Firmaet 
leverer topkvalitet til 
aftalt tid 

E. Christiansen og Søn, der i 
2006 modtog Børsens Nyheds-
magasins Gazellepris, er en 
moderne tømrer og murervirk-
somhed med speciale i alle for-
mer for ny,- til- og ombygninger 
samt over- og understrygning 
af tage. ”Firmaet løser et væld 
af spændende specialopgaver”, 
fortæller direktør Steen Ole 
Christiansen og fortsætter: 
”Med vores brug af moderne 
byggestil og design tilpasser vi 
f.eks. ældre parcelhuse og vil-
laer til nutidens smag og tilfø-
rer dem derved nyt liv.” 

Under- og totalleverandør

E. Christiansen og Søn opere-
rer både som underleverandør 
og totalentreprenør – primært 
på Fyn og i Trekantsområdet. 
I.f.m totalentrepriser inddrager 
fi rmaet sit store netværk af dyg-
tige samarbejdspartnere, der 
bl.a. omfatter VVS og blik, ma-
lere, elektrikere og stilladsfi r-
maer. E. Christiansen og Søns 

Byghøjvej 1 · Bellinge · 5250 Odense SV
Tlf. 66 17 64 64 · Mobil 20 16 66 64

salg@tsr-tagrenovering.dk · www.tsr-tagrenovering.dk

kundegruppe består for 60-
70%‘s vedkommende af private. 
Derudover betjener fi rmaet 
bl.a. håndværksmestre, forsik-
ringsselskaber, boligforeninger, 
industrivirksomheder og land-
brug med forskellige former for 
underentreprise. 

Snor i processen

Et stort speciale er totalentre-
priser på badeværelsesområ-
det. ”Her stiller vi en høj grad 
af ekspertise til rådighed”, be-
retter Steen Ole Christiansen. 
”Vi har snor i hele processen 
– fra rådgivnings- og inspira-
tionsfasen over plan lægningen 
til arbejdets praktiske udfø-
relse. Over hele linjen benyt-
ter vi førsteklasses materia-
ler. Vi har egen fl iseudstilling 
og kan her tilbyde kunden 
den helt rigtige produktkom-
bination til netop hans eller 
hendes badeværelse. For at 
indretningen kan blive så 
funktionel som muligt i for-
hold til den enkelte families 
behov, samarbejder vi med 
en række kompetente indret-
ningsarkitekter. Der udarbej-
des en tidsplan for hvert en-
kelt projekts gennemførelse, 
og kunden kan her følge med i 
hele processen. Vi leverer top-
kvalitet til aftalt tid.”     

Overstrygning 
– et attraktivt alternativ 
til nyt tag

”Over og understrygning af 
tage er en nicheaktivitet, vi har 
dyrket siden 1976, så her er vi 
i besiddelse af en helt suveræn 
erfaringsmæssig tyngde og 
seriøsitet”, fortæller formand 
Morten Frandsen engageret. 
”Procesmæssigt set er over- og 
understrygning af tage stort set 
identisk.  Overstrygning er dog 
oftest det bedste og mest reali-
stiske alternativ til et helt nyt 
tag, da en understrygning skal 
foregå indefra og tit er umulig 
at gennemføre pga. skunkrum 
og skråvægge. Ved overstryg-
ning fuges tagfl aden, så den 
bliver modstandsdygtig overfor 
ydre påvirkninger som fygesne 
og slagregn. Overstrygning er 
særdeles effektiv i.f.m tætning 
af ældre tegltage. Behandlin-
gen holder 25-30 år eller mere 
og er væsentligt billigere end et 
nyt helt tag.” 
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Efter mange år hvor Stampe A/S i Vissebjerg har solgt bl.a. 
Svenske vibrationsplader, har fi rmaet nu valgt at satse mere 
på egne Stampe import produkter, blandt andet vibratorpla-
der fra de små fremadgående ca. 60 kg til de store med frem 
og bak 750 kg samt vibrations stampere som fi rmaet får pro-
duceret i Holland

Firmaet har løbende siden år 2000 haft et positivt udviklen-
de samarbejde med det Hollandske fi rma som de sidste par 
år også producerer de kendte meget solide grønne STAMPE 
vibratorplader som næsten alle anlægsgartnere og entrepre-
nører m.fl . bruger fl ittigt.

Stampe A/S har fra 1971 til 2005 produceret disse små grøn-
ne pladevibratorer i tusindvis her i Danmark, men som for 
mange andre har lønomkostningerne gjort det nødvendigt at 
få produceret i udlandet.

Stampe A/S forstærker salget med fl ere sælger i hele landet 
og ser positivt på de kommende år.

Swepac søger en forhandler til udlejningsfi rmaer i hele 
Europa. Derfor ophører Stampe A/S med at sælge disse ma-
skiner.

Stampe A/S er landsdækkende med salg og udlejning af vi-
brations entreprenørmaskiner, pavilloner, skurvogne og con-
tainere m.m. til hele bygge anlægsbranchen, Kommuner og 
Offentlige institutioner.

Stampe A/S har i de seneste år også udvidet kraftigt inden-
for pavilloner, skurvogne og containere med fl ere gode im-
porter for at være konkurrencedygtig. 

Den store udvidelse Stampe A/S har gjort med indregistre-
rede mandskabsvogne, beboelsesvogne og mobile badeværel-
ser er endnu produceret i Danmark hvor kvaliteten er i top.

Stampe A/S yder kunderne stor service hvad enten det dre-
jer sig om salg, udlejning eller leasing.

RYGERCONTAINERE:

Sidste nye tiltag er en udvidelse fra vor leverandør i Tysk-
land med container som er i samlesæt, disse monteres helt 
uden værktøj på meget kort tid. Containere er nu på mar-
kedet, med eller uden isolering og vinduer, og afsættes til 
mange ryge rum overalt i Danmark.

Yderligere oplysninger er vi gerne til rådighed med.  

Med venlig hilsen 
Stampe A/S

Jack Knudsen
64 47 25 47  #2

20 15 25 47
www.stampe.dk 

R.V. Teknik
v/ Jesper Theilgaard

- OPBYGNING AF EL-STYRINGER
- INSTALLATIONER/FEJLFINDNING

Telefon 51 32 80 96

Fax 65 38 16 62
Odensevej 12
5550 Langeskov

www.rvteknik.dk

PERSONLIGE KØKKENER · FULDT SERVICEKONCEPT

Invita Køkkencenter
Tlf. 62 22 20 33

Butiksindehaver Carsten Eriksen
Tlf. 63 21 22 17 · Mob. 61 55 00 07

Erhverskonsulent Carsten Olsen 
Tlf. 63 21 22 17 · Mob. 61 55 00 07
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Gulv-centret Svendborg udvider

I 2006 havde Gulv-
centret Svendborg en 
omsætningsfremgang 
på 40%, og trenden 
fortsætter. Nu er 
tiden moden til en 
omfattende udvidelse 
og modernisering

I forsommeren 2007 påbegyn-
der Gulv-centret Svendborg 
en total renovering, ombyg-
ning og udvidelse af butikken. 
Når udvidelsen står færdigt 
i august råder virksomheden 
med en udvidelse på 270 m2

over et samlet areal på over 
1000 m2 tip top moderne ud-
stillings- og butiksfaciliteter. 

Erfaring og ny inspiration

”Den 1. januar 1963 indledte 
jeg min erhvervsmæssige lø-
bebane hos August Pedersen 
i Svendborg, og dermed kan 
jeg trække på mere end 40 års 
erfaring indenfor branchen”, 
fortæller Gulvcentrets direk-
tør og indehaver Henning 
Andersen. ”I 1970 åbnede jeg 

egen butik i Vestergade, og 
fi rmaets nuværende domicil 
her på Odensevej blev taget 
i brug i 1974. I 2005 lejede 
Svane Køkkenet sig ind i 400 
m2 af bygningen. Kombina-
tionen af Gulvcenter og Svane 
Køkken udgør i dag et spæn-
dende bolighus, der byder på 
ny inspiration og masser af 
muligheder, når det gælder 
boligindretning.”

Fra fejedreng til 
butikschef

Personalemæssigt tæller Gulv-
centret Svendborg p.t. 5 bu-
tiksansatte funktionærer og 6 
montører. Virksomheden har 
et godt arbejdsmiljø med gode 
udviklingsmuligheder for de 
ansatte. Herom fortæller Hen-
ning Andersen: ”I dagligdagen 
har vi en fri indbyrdes om-
gangstone med megen humor. 
At der er ansættelsesmæs-
sige udviklingsmuligheder hos 
Gulvcentret illustreres af det 
faktum, at Stig A.H. Hansen 
som i forbindelse med et på-
tænkt generationsskifte er ud-
nævnt til butikschef, har været 
ansat her i virksomheden i 11 

år – han startede som feje-
dreng…” 

Ny teknologi og 
produkter sparer tid

Gulvcentret har lagt under-
gulve i hele Forskerparken i 
Svendborg og i den forbindelse 
pumpet 150.000 kg hurtigt-
tørrende fi berspartelmasse. 
Herefter er der lagt 2500 m2

nyudviklet trægulv i massiv 
mahogni stavparket. Gulvet 
er monteret med en helt ny 
form for trinlyddæmpende lim, 
og i forbindelse med denne ar-
bejdsproces har fi rmaet an-
vendt en ligeledes nyudviklet 
lim-maskine. ”Med anvendel-
sen af nyudviklede materialer 
og teknologi har vi afkortet 
gulvlægningsprocessen med 
ca. en måned. Vores samar-
bejdspartnere omkring For-
skerparkens gulve er arkitek-
terne Clausen & Weber, MT 
Højgaard samt gulvfi rmaet 
Woodfl oor.” 

NATWOOD til Astoria

Det succesfulde forløb af gulv-
lægningsprojektet i Forsker-
parken har betydet fl ere store 

Gulv-centret Svendborg 
Odensevej 84-86
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 53 38
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opgaver på Midt- og Sydfyn 
samt i hovedstadsområdet. 
For DGI, der har købt Hotel 
Astoria ved Københavns Ho-
vedbanegård, er Gulvcentret 
i fuld gang med monteringen 
af 2200 m2 tæpper på værel-
ser og gangarealer samt 175 m2

træ gulv i hotellets restaurant. 
Gulvet skal efter kundens øn-
ske være modstandsdygtigt 
overfor ekstrem slitage. ”Vi 
har derfor anbefalet NAT-
WOOD, som er en 10 mm 
massiv røget eg, der er høj-
tryksoverfl adebehandlet med 
olie. NATWOOD er et på en 
gang eksklusivt og utroligt 
slidstærkt produkt. Også her 
benytter vi den nyudviklede 
lyddæmpende lim til minime-
ring af støj fra trin, skramlen 
med inventar osv. Interessen 
for de ny produkter og tekno-
logi er stor, og vi har mange 
kommende projekter i støbe-
skeen”, slutter Henning An-
dersen.

Erik Christensen Stig Ahl Hansen Henning Andersen Jens Lyn Sørensen

Lægning af parketstave Lægning af parketstavePumpning af slidlagForskerparken
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Langelandsk virksomhed 
i udvikling

Rudkøbing-virksom-
heden Polérteknik 
ApS er på kun et år 
vokset fra 12 til 21 
medarbejdere. Den 1. 
februar 2007 fl yttede 
virksomheden ind i 
sit nye specialindret-
tede domicil på Duns-
bjergvej 

Polértekniks speciale er over-
fl adebehandling af alle former 
for sprøjtestøbeforme i stål og 
aluminium. Dermed befi nder 
virksomheden sig i en smal 
aktivitetsmæssig niche, der 
på landsplan kun tæller få 
aktører.

Fleksibel produktion 
og høj sikkerhed

Som noget helt nyt kan Polér-
teknik nu efter poleringspro-
cessen sandblæse sprøjtestø-
beformene, så de opnår en 
gnistlignende overfl ade. For-
arbejdningsprocessen afkor-
tes på den måde betydeligt, og 
for kunden betyder det både 
tidsmæssige og økonomiske 
besparelser. Man kan både 
polere internt i huset og eks-
ternt ude hos kunderne i ind- 
og udland. Fire medarbejdere 
har netop færdiggjort en uges 
arbejde for en hollandsk kun-
de. Også på det sikkerheds-
mæssige område er Polértek-
nik at fi nde i den kvalitative 
topklasse, idet man benytter 
egen chauffør til varetagelse 
af logistikken. Om natten 
transporteres forme og diver-
se specialiserede værktøjer til 
og fra kunder i hele Nordeuro-
pa. I den funktion tilbagelæg-
ges der på årsplan mere end 
200.000 kilometer.  

Åbenhed om terminer 
og aftaler

Polérteknik beskæftiger pri-
mært ufaglærte medarbejde-
re, som oplæres internt. Under 
oplæringsforløbet, der varer 
ca. 2 år, får medarbejderne 
indblik i samtlige processer. 

Dunsbjergvej 3 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 62 57 26 86
polerteknik@polerteknik.dk · www.polerteknik.dk

Arbejdstiden ligger typisk fra 
kl. 06-14, men derudover er 
fl eksibiliteten stor. Lige nu ar-
bejder fi re af virksomhedens 
medarbejdere fra kl. 22-06 for 
at kunne imødekomme en stor 
ordre fra USA. Folk styrer i 
det store hele selv deres ar-
bejdstid i forhold til mængden 
af ordrer. Der arbejdes grup-
pevist i en fl ad organisations-
struktur med stor åbenhed 
omkring alle produktionens 
terminer og aftaler. 

Velvære for 
medarbejderne

”Man kan roligt sige, at det 
går godt”, smiler indehaver og 
direktør Per Haugaard. ”Vores 
nye domicil på Dunsbjergvej er 
fra A-Z indrettet efter devisen 
velvære for medarbejderne. Vi 
mener her at have skabt noget 
nær de optimale rammer for 
vores ansatte – fra det spe-
cialindrettede produktionslo-
kale til de lækre køkken- og 
badefaciliteter. Polértekniks 
succes bygger på mennesker, 
og hele vores gode medarbej-
derstab er hjemhørende på 
Langeland. Med vores måde 
at gøre tingene på har vi for-
mået at ophæve den fysiske 
afstand til og fra Langeland.” 

Rummelig 
og banebrydende

Polértekniks arbejdsproces-
ser tilhører traditionelt man-
defagsafdelingen, men som 
noget relativt nyt har man 
med succes indført kvindelige 
medarbejdere i selve produk-
tionen. Af 20 ansatte er to 
fl eksjobbere, og aldersmæssigt 
spænder medarbejderstaben 
fra 18-57 år. ”Vi fungerer godt 
sammen – både jobmæssigt og 
socialt. Gennem tiden har vi 
afholdt mange vidt forskellige 
arrangementer, hvoraf et af 
de seneste har været et spæn-
dende multimedieforedrag om 
Sirius Patruljen. Polérteknik 
er på én gang en rummelig 
og banebrydende virksomhed 
med plads til alle typer med-
arbejdere.” 

ERHVERV FYN/TEMA
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FMP – en solid 
samarbejdspartner

Hovedaktiviteterne 
i fi rmaet FMP, der 
grundlagdes i 2001,
er entreprenørservice, 
maskinudlejning og 
rådgivning

Tvedvej 184 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 17 34  · Mobil 51 88 87 10 · fccc@stofanet.dk · www.fmp-maskin.dk

”Fra virksomhedens start til 
i dag har jeg oplevet en om-
sætningsstigning på omkring 
25%”, beretter indehaver Frank 
Michael Pedersen og fortsæt-
ter: ”Både på entreprenør-
siden af fi rmaet og når det 
gælder maskinudlejning har 

omsætningen på det seneste 
vist en stigende tendens.” 

Underleverandør ved 
store anlægsarbejder

”Jeg arbejder primært som 
underleverandør til storentre-
prenører som f.eks. Hansson 
& Knudsen, TC Anlæg og Jor-
ton. Hovedparten af mine ak-
tiviteter er koncentreret om-
kring store anlægsarbejder og 
omfatter bl.a. kabelnedgrav-
ning, vejfundamenter, brønde, 
kloakarbejde og dræn.” 

Maskinudlejning og 
kompetent rådgivning

”Sideløbende med arbejdet som 
underleverandør til de store i 
branchen løser jeg en række 
mindre opgaver for fi rmaets 

mange privatkunder. Det er 
bl.a. nyanlæg, diverse former 
for udgravning, fl isearbejde 
og bortkørsel af jord. I.f.m. 
maskinudlejningen sætter jeg 
en stor ære i at hjælpe kun-
derne med kompetent rådgiv-
ning – f.eks. om fl iselægning, 
korrekt brug af maskiner og 
hvad der nu ellers måtte være 
brug for i situationen. FMP’s 
maskinpark omfatter en 8 
tons medigraver, en traktor/
jordvogn samt 2 minigravere. 
Tjek hjemmesiden eller ring 
og hør nærmere.”
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Tanken der støbte fi rmaet

Sand og Cement 
hedder murerfi rmaet, 
som Jesper Sand 
Svendsen startede i 
maj måned for et lille 
års tid siden, hvor han 
valgte at blive selv-
stændig murermester. 
En beslutning han 
ikke har fortrudt

Murerfi rmaet er en enkelt-
mandsvirksomhed, og det har 
Jesper Sand Svendsen det fi nt 

med. Her efter et år kan han 
se tilbage på et år, hvor der 
hele tiden har været meget 
at lave, – og så ansætter han 
medarbejdere efter de behov, 
som opgaven kræver.

Sand og Cement arbejder me-
get med badeværelser, tilbyg-
ninger og facaderenoveringer, 
– og så er den første havemur i 
fi rmaet lige blevet rejst.

– Jeg udfører alt murerar-
bejde med opgaver op til på 
størrelse af tilbygninger, siger 
Jesper Sand Svendsen. Jeg la-
ver alt, som jeg mener jeg har 
kapacitet til at lave, og jeg på-
tager mig kun de opgaver, jeg 

Tvedvej 39B
5700 Svendborg
tlf. 25 46 80 87

jss@sandogcement.dk
www.sandogcement.dk

ved jeg kan klare.

Jesper Sand Svendsen er ud-
lært i 2001, og efter at have 
aftjent sin værnepligt ved 
Livgarden, så var det 2-3 år 
som rejsende håndværker i 
København og Norge. Det blev 
nok på et tidspunkt, og han 
satte kursen mod Fyn igen for 
at blive der.

– Jeg ville efter planen have 
læst til bygningskonstruktør, 
fortæller Jesper Sand Svend-
sen. Men så tænkte jeg en dag, 
– hvorfor ikke starte selv, og 
sådan blev det. Der har været 
meget at lave hele tiden. Men 

jeg har ikke fortrudt – det er 
helt sikkert, selvom der er an-
dre arbejdstider. Men der er 
en vis tilfredshed ved at være 
sig selv. I fremtiden vil jeg da 
gerne have nogle folk ansat, 
– men det skal komme som 
en del af den naturlige udvik-
ling.
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Lissner ApS, der star-
tede i november 2003, 
leverer autoriseret 
salg og service samt 
kompetent rådgivning 
og kvalitetsarbejde på 
alle JLG’s produkter 
på det danske marked  

”JLG er markedets absolut 
førende brand indenfor det 
såkaldte person løft materiel, 
og her hos Lissner sætter vi 
en ære i at repræsentere det 
højeste niveau, når det gælder 
garanti, service og reparation 
af fi rmaets produkter i Dan-
mark”, fortæller salgschef Ja-
kob Lysdahl. Indenfor el- og 
diesellifte spænder vi fra 5,8 
til 43 meter i højden, og vores 
teleskoplæssere går fra 6-19 
meter.” 

Større værksted – fl ere 
mekanikere

”Pr. 1. januar 2007 tog vi vo-

Lissner udvider og søger 
nye medarbejdere

res nye domicil på ca. 1600 
m2 i brug, og allerede nu har 
vi en udvidelse på dobbelt 
størrelse af værkstedsfacili-
teterne  i støbeskeen, ligesom 
vi søger fl ere mekanikere. Ved 
fi rmastarten i 2003 var vi tre 
medarbejdere, og i dag tæller 
virksomhedens personale ca. 
20 ansatte, der fordeler sig 
mellem salg og administration 
samt service teknikere.”  
Alle vores teknikere gennem-
går en intern produkttræning 
samt diverse kurser hos vores 
leverandører i udlandet.

Høj sikkerhedsstandard

”Vi lægger stor vægt på sik-
kerhedsområdet – det er jo 
mennesker af kød og blod, der 
står i kurvene og betjener ma-
skinerne. Værkstedet er god-
kendt af Teknologisk Institut, 
og alle vores service-, repara-
tions- og ombygningsopgaver 
foregår i overensstemmelse 
med EN 280, som er det sik-
kerhedsregelsæt, vi arbejder 
efter. Derudover er vi med i 

Liftkontrolordningen under 
Dansk Byggeri, som bl.a. ved 
hjælp af årlige eftersyn og 
diverse kurser i den korrekte 
brug af lifte er med til at sikre 
en høj og ensartet sikkerheds-
standard.”

Flere dimensioner på 
maskinerne

”Ombygning, videreudvikling 
og tilpasning til specialopga-
ver er et stort fagområde for 
os. Lissner er foregangsfi rma 
m.h.t. at videreudvikle JLG 
teleskoplæssere og fi nde nye 
måder, hvorpå man kan ud-
nytte maskinernes mulighe-
der optimalt. Med vores ud-
viklingsarbejde føjer vi så at 
sige fl ere nye dimensioner på 
den oprindelige maskine.” 

Fordelagtige salgs og 
leasingaftaler

”Vores primære kundegruppe 
består af udlejnings- og byg-
gefi rmaer som f.eks. tømrere 
og entreprenører. De sidste 
par år har antallet af indu-

strikunder også været støt sti-
gende, idet markedet for per-
sonlifte ekspanderer kraftigt. 
I den forbindelse lancerer vi i 
nærmeste fremtid en række 
fordelagtige leasingaftaler. Vi 
fastholder dog vores fokus på 
hovedområderne salg, service 
og rådgivning og placerer os 
ikke i en konkurrencesituati-
on i forhold til vores egne kun-
der. Udlejningsmarkedet er 
ikke et område, vi har tænkt 
os at betræde”, smiler Jakob 
Lysdahl. 

Lissner ApS
Fabriksvej 9

5260 Odense SV
Tlf. 70 10 10 97

Mobil 61 55 63 44
info@jlgservice.dk
www.jlgservice.dk
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”Blomberg Ingeniørfi rma A/S er et mindre rådgivende ingeni-
ørfi rma bestående af ingeniører, arkitekt, bygningskonstruk-
tør samt administrative medarbejdere”, fortæller Irene Blom-
berg. 
”Vi har opereret på Fyn siden 1992, og vores primære akti-
viteter ligger indenfor tilstandsrapporter og energimærkning, 
energirammeberegning samt bygherrerådgivning m.m.” 

Tilstandsrapporter

”Når et hus skal sælges, kan sælger få udarbejdet en tilstands-
rapport efter Huseftersynsordningen, der trådte i kraft d.1. 
januar 1996. Tilstandsrapporten løfter sælgeransvaret og sik-
rer, at der ikke kommer klager fra køber efter salget. Samtidig 
er køber sikret god information om det hus, han eller hun kø-
ber. Tilstandsrapporten skal ved handlens indgåelse ledsages 
af et tilbud på en ejerskifteforsikring, hvorved sælger opnår 
ansvarsfraskrivelse i forbindelse med hussalget.”

Blomberg
I N G E N I Ø R F I R M A  A / S

Hunderupvej 22 • 5000 Odense C • Telefon 66 11 33 49 • blomberg@blomberg-ing.dk • www.blomberg-ing.dk
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Blomberg Ingeniørfi rma A/S er en kompetent 
samarbejdspartner, der naturligt indgår i et 
vidtforgrenet netværk af banker, advokater, 
arkitekter og tegnestuer m.m. Firmaet er fynsk 
regionskontor for den landsdækkende 
sammenslutning af bygningssagkyndige og 
energikonsulenter BoligTjek Gruppen ApS

Energimærkning

”Energirammeberegning og energimærkning er to essentielle 
steps for enhver bygherre. På begge områder er vi leverings-
dygtige i kompetent rådgivning og vejledning. Blomberg Inge-
niørfi rma A/S leverer energimærkning på huse op til 500 m2

og har internt i huset en samarbejdspartner, der tager sig af 
større byggerier – eksempelvis beboelsesprojekter og erhvervs-
byggerier. Vi spænder fra enfamilieshuse til ejendomskom-
plekser i den helt store stil.”    

Energirammeberegning

”Markedet for energirammeberegning er et marked i vækst”, 
beretter ingeniør Peter Dallerup. ”Ifølge de ændrede regler fra 
2006, skal man i forbindelse med et nybyggeri have udarbejdet 
en energirammeberegning for at opnå byggetilladelse. Energi-
rammeberegningen sikrer, at byggeriet lever op til Bygnings-
reglementets bestemmelser for små huse/enfamilieshuse. For 
at opnå ibrugtagningstilladelse skal udarbejdes er energi-
mærke af det færdige byggeri, hvor data sammenholdes med 
energirammeberegningen. Energimærker udarbejdes af energi-
konsulenter beskikket af Energistyrelsen.”  

Bygherrerådgivning

”Sidst men ikke mindst er bygherrerådgivning en stor aktivi-
tet for os. Lige nu er vi i fuld gang med etape 2 i.f.m. et nybyg-
geri af ferieboliger på Fyns Hoved, og på Pevecette-grunden 
skråt overfor TV2 i Odense er vi involverede i opførelsen af ca. 
50 lejligheder på det gamle fabriksareal. Endelig har vi stået 
for bygherrerådgivningen i forbindelse med opførelsen af hjør-
nebygningen i Søndergade Otterup med boliger og butikker”, 
afrunder Irene Blomberg. 
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Øko-Tech Energi A/S
leverer vege tabilske 
olier til bl.a. varme-
værker og industri

Øko-Tech Energi A/S er et 
danskejet fi rma, der har spe-
cialiseret sig i biologiske olier, 
især vegatabilske olier base-
ret på rapsolie til fyringsfor-
mål, herunder rapsbiodiesel. 
Øko-Tech Energi har siden 
1999 leveret fyringsolier til 
kundegrupperne industri, e -
jen domskomplekser, boligfore-
ninger, offentlige institutioner 
herunder skoler plejehjem 
med større olieforbrug etc. 
Leverancerne til disse kunder 
foregår med egne tankvogne. 

Udviklingen har ført til, at fi r-
maet siden 2001 ligeledes har 
leveret millioner af liter olie til 
kommunale og private varme-
værker overalt i landet.
Øko-Tech leverer overalt i Dan-
mark og er blevet den største 
danske leverandør af vegeta-
bilske fyringsolier primært på 
basis af olie fra biodieselprodu-
center i Europa. Interessen og 
trenden for brugen af vedva-
rende energi er stærkt stigen-
de, således stiger den leverede 
mængde af bio-olie, og dermed 
omsætningen stærkt hver år. I 
2005/2006 var omsætningen 
på ca. 65 mio. kr., der formodes 
at blive væsentlig højere i år, 
oplyser Bjørn Ebbeskov Lar-
sen. Han etablerede Øko-Tech 
Energi for fem år siden med 

domicil i det tidligere KFK i 
Faaborg. Her råder fi rmaet 
over eget tankanlæg og bro-
vægt samt laboratorium, hvor 
alle produkter gennemgår en 
kvalitetskontrol før levering. 
Firmaet har derudover tre 
store tanklagre ved Odense 
Kommunale Fjernvarme, Es-
bjerg samt København. For at 
samle alle tanklagrer ét sted 
har Øko-Tech påbegyndt op-
bygning af en ny tanktermi-
nal i Faaborg på nyanskaffet 
grund. Ligeledes har Øko-Tech 
Energi langtidslejet det gl. Fa-
aborg-Gelting færgeleje, hvor 
tankskib med indtil 3000 ton 
olie kan gå ind.

Spar 20 eller 40%

Fyringsolierne er miljøvenlige 

og fri for CO2 afgift og energi-
afgift, så foruden miljøafgif-
ten opnår brugeren en økono-
misk gevinst, påpeger Bjørn 
Ebbeskov Larsen. Varmevær-
ket har således en besparelse 
på 30-40 pct. på fyringsolien. 
Samme besparelse har bruge-
re med et installeret rapsolie-
fyr. Fyringsolie (Premium) til 
bruger med almindelige større 
brændere giver en besparelse 
på ca. 20 pct. Alle kundegrup-
per der påtænker at skifte fra 
alm. fyringsolie til Bio-Olier 
bør planlægge i god før fy-
ringssæson begynder.

Ring og hør nærmere

Øko-Tech Energi A/S · Telemarken 7 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 20 54 · Tlf. 62 61 20 55 · Fax 62 61 00 21
eller www.bio-olie.com

Miljøvenlig fyringsolie
baseret på vegetabilske olier
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Afgiftsfri! Spar ca. 20% eller 40% pr. 1000 liter. Pris ex moms:
Til alm. større brændere: Kr. 4.360,- · Til rapsoliebrændere: Kr. 3.960,-

Telemarken 7 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 20 54 · 62 61 20 55 · Fax 62 61 00 21 · www.bio-olie.com

Indhent

mængde-tilbud
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Ballen Tømrerforretning

Ved Jørgen og Poul Hulgaard · Strandvej 30 · 5562 Vester Skerninge

20 11 17 13
www.ballen-toemrer.dk
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Klare fordele med 
behageligt indeklima
Ny usynlig solfi lm sik-
rer bygninger behage-
ligt indeklima – uden 
at gå på kompromis 
med bygningens ydre

3M lancerer en ny revolutione-
rende vinduesfi lm, der er den 
første klare og ikke-metalba-
serede solfi lm, som reducerer 
varme og UV-stråling mar-
kant uden at ændre på byg-
ningens udseende. 
Prestige giver en række fordele 
til både virksomheder og private 

hjem. Solfi lmen er eksempelvis 
ideel til både eksisterende byg-
ninger og nybyggeri med store 
glas-facader lige fra butikker 
til store erhvervs-ejendomme, 
hvor den løser problemer med 
for meget lysindfald og dårligt 
indeklima.   
I sommerhalvåret blokerer 
Prestige nemlig op til 66% af 
den varme, der trænger ind 
gennem vinduerne, hvilket 
giver et mere behageligt in-
deklima og sparer udgifterne 
til klimaanlæg. Og fordi Pre-
stige solfi lmen lader mere lys 
komme ind i rummet end tra-

ditionelle vinduesfi lm er den 
energi-besparende for virk-
som heder og i private hjem.
– Prestige-serien markerer et 
signifi kant teknologisk frem-
skridt i forhold til, hvor-dan 
vinduesfi lm kan forbedre 
indeklimaet i bygninger og 
hjem, siger Bo Steppat fra 
Trimline. 
– Byggerier får med Prestige 
en klar eller let-tonet løsning, 
der kombinerer alle fordelene 
ved eksisterende mørktonede 
eller spejlende vinduesfi lm 
uden ulempen med mørke rum 
eller refl ekterende vinduer. 
Prestige-serie giver faktisk 
mindre refl eksion end det 
glas, den dækker, så bygnin-
gen eller dit hjems fremtoning 
forbliver fuldstændig uæn-
dret, tilføjer Bo Steppat. 
Ved lang tids påvirkning kan 
UV-stråler falme bygningens 
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Ingeniører i 
fremdrift

Riisøe oplever en stabilt sti-
gende ordretilgang og har i 
2007 udvidet medarbejdersta-
ben med en ingeniør. Firmaet 
løser en bred vifte af opgaver 
– bl.a. omkring ny-, om-, og 
tilbygninger, forsikringsska-
der og renoveringsopgaver. 
Derudover løser virksomhe-
den en række forskellige råd-
givningsopgaver og samarbej-
der med arkitektfi rmaer på 
Fyn og i resten af landet.

Riisøe Rådgivende Ingeniør · Stationsvej 77 A · 5792 Årslev
Tlf. 65 99 39 70 · prh@riisoe.dk

”Blandt vores større opgaver i 
2006 er f.eks. udbygningen af 
godset Stenalt på Djursland”, 
fortæller indehaver Peter Rii-
søe Hansen og fortsætter: ”Af 
andre opgaver p.t. er istand-
sættelsen af fl ere kirker på 
Fyn og i Sønderjylland. Ty-
pisk løser vi diverse opgaver 
indenfor vores specialområde, 
som netop er istandsættelse 
af kirker og renovering i bred 
forstand. Det foregår bl.a. 
med moderne Edb-værktøjer, 
heriblandt avancerede bereg -
ningsprogrammer. Vi er al-
tid opdaterede m.h.t. faglig 
udvikling, og én af vore mål-
sætninger er at bidrage aktivt 
med kreative ideer og forslag 
til løsning af vores mangear-
tede opgaver.

Odensevej 47a
5750 Ringe
Telefon 62 66 11 06
Fax 75 62 40 11

· Erhvervsrengøring
· Institutionsrengøring
· Hovedrengøring
· Hjemmeservice
· Havearbejde

interiør. Prestige solfi lmen er 
designet til at reducere effek-
ten af denne påvirkning og vil 
derfor blokere op til 99,9% af 
solens skadelige UV-stråler. 
Møbler, tapet og tæpper holder 
farven og bliver ikke kedelige 
at se på.

Yderligere oplysninger
Prestige solfi lm kan købes via 
autoriserede 3M Prestige for-
handler Trimline i Odense.



Telefon 66 15 54 44 · info@trimline.dk
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   entilation – har et 
godt greb om luften på Fyn

Firmastifter og direktør Hans Dahl Jakobsen indvandrede oprin-
deligt fra Sjælland, da han i 1975 fi k job i Bahco Ventilation. I 1977 
fl yttede Bahco til Århus, men da Hans´ kone havde fået job i Fyns 
Amt som Økonoma, valgte familien at blive på øen. Den 2. juni 1977 
startede Hans som selvstændig. I starten var det ikke let som ”ind-
vandrer” at få de rigtige kontakter, men dengang var der væsentlig 
fl ere offentlige licitationer, som alle kunne byde på. I dag ville det, 
efter Hans Jakobsens udsagn, være noget vanskeligere at starte, 
da meget arbejde skaffes via indbudte licitationer og personlige 
netværk. Efter en lidt vanskelig start, og med en startkapital på 
25.000,- er det gået stille og roligt fremad. I dag har H.J. Ventilation 
et stort og solidt netværk af faste kunder og samarbejdspartnere.

Fra produktion til service

H.J. Ventilation producerer ventilationskanaler og diverse former 
for støjdæmpning på eget værksted. Vi er leveringsdygtige i alt 
indenfor fi rkantede kanaler og specialstykker. Derudover leverer 
vi ventilatorer med meget høj virkningsgrad samt forskellige var-
megenvindingsaggregater. 
På installations-, service- og reparationssiden løser vi alle slags op-
gaver indenfor ventilation.” 
Vores kundegruppe spænder vidt; Kontrakt- og akutservice er 
et anseligt område for os, og her leverer vi bl.a. til OUH, TDC og 
Albani Bryggerierne. Odense Kommune er også en stor kunde. 
Firmaet har netop installeret varmegenvindingsanlæg på sko-
lerne i Dalum, Næsby og Agedrup. 

Et højt tilfredshedsniveau

H.J. Ventilation råder i dag over et antal serviceteknikere, som 

H. J. Ventilation Service A/S · Herluf Trolles Vej 34 · 5220 Odense SØ · Tlf. 66 15 61 15
www.hj-ventilation.dk · hj-v@hj-ventilation.dk

udfører service og vedligeholdelsesopgaver over hele landet. Fir-
maet har i en årrække været tilknyttet Vent-ordningen, hvilket 
indebærer en stikprøvekontrol udført af Teknologisk Institut. 
H.J. Ventilation baserer en stor del af sin omsætning på et højt 
tilfredshedsniveau, via mange faste kunder. Firmaets grundlov 
påbyder, at man ikke forlader en kunde før denne er tilfreds med 
den løste opgave.

H.J. Engineering

I 2003 etableredes datterselskabet H.J. Engineering, hvis spe-
ciale er sporgasmåling i stinkskabe, der beskytter laboratorie-
teknikere mod udslip af farlige luftarter, kemikalier, vira m.m. 
Firmaets kundekreds tæller bl.a. Rigshospitalet, Panum Insti-
tuttet, DTU samt Statens Serum Institut. Derudover supporte-
rer HJ Engineering nogle af de store leverandører af stinkskabe 
med kontrol af sporgasmålinger m.v. Det er bl.a. Byrumlabfl ex, 
Labmodul og Zystm.

Flere energisparekrav i fremtiden

En af fremtidens store udfordringer på ventilationsområdet bli-
ver at honorere de stadigt skrappere energisparekrav, der ned-
fældes i lovgivningen. Energibesparende foranstaltninger spil-
ler bestandigt en større og større rolle – især i det offentlige, der 
jo skal fungere som rollemodel på området. Det rummer helt nye 
tiltag på energispareområdet – både i forbindelse med offentligt 
byggeri samt bolig og industribyggeri. H.J. Ventilation er på for-
kant med udviklingen.

Firmaet, der grund lagdes i 1977, producerer ventilations kanaler og støjdæmpning og løser alle 
slags service- og installations opgaver på ventilationsområdet  
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Middelfart Bowlingcenter

peter@middelfartbowlingcenter.dk
www.middelfartbowlingcenter.dk

Telefon 64 41 12 00 
Færøvej 67 · 5500 Middelfart

Spis og bowl 
fra kr. 99,-

Bowlingudstyr og 
automater

www.peters-proshop.dk

Kontakt Peter
for tilbud til dit næste 

selskab
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Klar til fremtidens 
udfordringer

”Nr. Aaby Mini Busser star-
tede motorerne for første gang i 
1980”, fortæller indehaver Jør-
gen Simonsen. ”Dengang kørte 
jeg bogstaveligt talt hele fi r-
maet solo, idet vognparken kun 
omfattede en enkelt bus. I dag 
tæller virksomheden 8 chauf-
fører, en administrativ medar-
bejder samt en vognpark på 9 
busser, der kapacitetsmæssigt 
spænder fra 8-56 personer.” 

Fra handicaptransport 
til turistkørsel

”Nr. Aaby Mini Bussers spe-
ciale har helt fra starten væ-
ret kørsel med handicappede 
børn til og fra diverse special-
skoler, og det er det stadig. 
Derudover varetager fi rmaet 

Nr. Aaby Mini Busser · Lundevej 14 · 5580 Nr. Aaby 
Tlf. 64 42 22 78 · nr-aaby-taxi@mail.dk

forskellige kørselsopgaver for 
diverse institutioner og dag-
lig specialtransport for Falck 
til læger og sygehuse. Endelig 
har vi taxa- og turistkørsel 
i.f.m. fi rma- og foreningsar-
rangementer, udfl ugter og me-
get mere på programmet.” 

Konkurrencedygtige 
priser

”Nr. Aaby Mini Busser er 
oppe på mærkerne og klar til 
fremtidens udfordringer. Tak-
ket være vores mangeårige 
erfaring med alle former for 
transport kan vi tilbyde vores 
kunder konkurrencedygtige 
priser på al fi rmaets kørsel. 
Kontakt os for et uforpligten-
de tilbud”

De amtslige aftaler omkring handicaptransport videreføres i den ny kommunestruktur, mens alle 
andre aktiviteter og opgaver udbydes i ny licitation. Alt kan ske, og Nr. Aaby Mini Busser er klar 
til frem tidens udfordringer

Henning Willadsen
AUTOMOBILER

64 41 00 09
Reparation af alle bilmærker

Langelandsvej 4, Middelfart

Med det store knowhow som Rantec har 
opnået gennem adskillige år, løser Rantec 

mange forskelligartede opgaver deriblandt:Rantec
4-AKSET CNC-DREJNING · 4-AKSET CNC-FRÆSNING

DELKOMPONENTER · FÆRDIGE LØSNINGER

Rantzausmindevej 218 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 86 38 · fax 6220 8668 · rantek@post.tele.dk

❁ Have & Anlæg  ❁ Fliser & Sten

❁  Havedesign  ❁ Beskæring

❁  Beplantning  ❁ Vedligeholdelse

❁ Snerydning  ❁ Vinduespolering

Niels Hansen · Flexman@mail.dk · www.flexman.dk

Odensevej 69 · 5471 Søndersø · 40 27 88 65 · 64 89 25 65
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Isoplus opfører nyt 
fi rmadomicil

Virksomheden, der si-
den grundlæggelsen i 
1989 har været på for-
kant med udvik lingen, 
har netop skrevet 
kontrakt på opførel-
sen af et nyt domicil 
på Kongsvang Allé i 
Middelfart. Byggeriet 
ventes at stå færdigt 
ved årsskiftet 2007-08

”2006 var et kanon år, hvor 
vi kunne glæde os over en 
fordobling af omsætningen, 
og ikke mindst på den bag-
grund ser vi meget fortrøst-
ningsfuldt på fremtiden, for-
tæller adm. direktør Verner 

Lollandsvej 23 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 61 09 · iso@isoplus.dk · www.isoplus.dk

Rosendal engageret. ”Der er 
sket meget siden Isoplus star-
tede sine aktiviteter i et lille 
loftslokale over en garage i 
et af Middelfarts parcelhus-
kvarterer. Danmark er fortsat 
vores hovedmarked, men i de 
senere år har vi opbygget en 
væsentlig eksport til det øv-
rige Norden samt Baltikum 
og England, hvor vi har åbnet 
fi lialer.”      

Alt under et tag

”Vores nye domicil samler 
mange funktioner under et tag 
– salgsafdeling, administration 
samt produktions- og lagerfa-
ciliteter. Arkitektfi rmaet bag 
byggeriet er Karl C. Rosenberg 
Rasmussen A/S m.a.a., og H. 
Skjøde Knudsen er totalentre-
prenør. Bygherre rådgiver er 

Brian Guldborg Hansen fra 
Cowi. Byggeriet igangsættes i 
løbet af forsommeren 2007.” 

Nyt stort lager og 
undervisningsfaciliteter

”I og med at vi som virksom-
hed er vokset så dramatisk, 
som vi er, har vi i det ny byg-
geri valgt at udvide lageret, 
der nu samles på et sted. Op 
til nu har vi benyttet ekstern 
lagerkapacitet spredt over 
det meste af Middelfart. Som 
noget nyt indeholder nybygge-
riet undervisningsfaciliteter, 
hvor kunderne kan lære at 
montere og servicere de ny-
este Isoplus produkter.” 

En spændende 
arbejdsplads

”Også på personalefronten ud-

vider Isoplus Fjernvarmetek-
nik. Vi søger nye medarbej-
dere som ordrebehandlere, 
teknikere osv. Isoplus har tra-
dition for gode rummelige ar-
bejdsforhold og et medarbejder-
venligt arbejdsmiljø. Vi arbejder 
målrettet og seriøst og har 
samtidig en fri og uhøjtidelig 
omgangstone i det daglige, 
hvor humor spiller en stor rol-
le. Vores medarbejdere er dybt 
engagerede, og med de nye fy-
siske rammer føjes der en ny 
dimension på arbejdsmiljøet. 
Isoplus er en spændende ar-
bejdsplads.” 
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Designløsninger i 
international topklasse

Virksomheden Modi 
Form, der ejes og 
drives af Sickan Rydahl 
Kaad og Gert Bach, 
importerer og sælger 
high-end produkter 
fra 8 internationale 
producenter af 
belysning og kontor-
inventar  

”På belysningsområdet har 
jeg siden 1996 arbejdet med 
lysdesign, planlægning og 
indretning af såvel virksom-
heder og butikker som pri-
vate hjem, og Gert Bach kan 
trække på en tilsvarende er-

Modi Form A/S · Mandal Allé 16C · 5500 Middelfart
Tlf. 65 91 40 50 · info@modiform.dk · www.modiform.dk

faringsbaggrund indenfor in-
ventar”, udtaler lysarkitekten 
Sickan Rydahl Kaad.

Italienerne er 
superfantastiske

”Modi Form står for belys-
ningsløsninger med produkter 
i international topklasse, og 
her er italienerne superfanta-
stiske. Vi leverer både totale 
lysløsninger, og delløsninger 
– f.eks. som led i et koncept. 
Modi Form har bl.a. lavet en 
total belysningsindretning til 
HK’s kursuscenter Christi-
ansminde i Svendborg. Som 
led i et koncept leverer vi be-
lysning til alle nyrenoverede 
værelser i Comwell kæden. Vi 
er netop færdige med at levere 
belysningen til Glud & Mar-

strands nye kantinefaciliteter 
i Odense, hvor vi med brug af 
forskellige typer lys har skabt 
et rart dagligt opholdssted 
for virksomhedens medarbej-
dere.”

Vidtforgrenet dansk 
netværk

”Modi Form betjener sig af et 
vidtforgrenet netværk af for-
handlere og samarbejdspartne-
re i hele landet. Indretning og 
konceptudvikling foregår ofte i 
tæt samarbejde med kontorin-
dretningsfi rmaer, indretnings-
arkitekter og møbelfi rmaer, der 
fl ittigt benytter vores show-
room. Belysningen forhandles 
til private gennem ca. 20 af 
landets eksklusive design- og 
møbelforretninger.” 

”Konferencerum på Hotel 
Christinasminde i Svendborg.

Lysekronerne er fra det 
italienske fi rma Oluce, designet af 
Vico Magistretti”

”Modi Form leverer komplette reol 
og biblioteksløsninger, senest til 
CVU i Holstebro”.
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Murerfirmaet CSS
Dit lokale murerfirma

Aftaler overholdes
Priserne er réelle · kvaliteten i top

Ring til
Carsten Skovdam Skaarup

5464 Brenderup 
Mob. 22 98 80 04 · Tlf. 64 44 15 04

murerfirmaetcss@c.dk

TÆPPEHALLEN

ALT I GULVBELÆGNING
Tæpper – Vinyl – Linoleum

og trægulve

Rugårdsvej 104 · 5463 Harndrup · Tlf. 64 88 16 77
www.taeppe-hallen.dk 

Rengøringsfirmaet
ved Hanne Petersen

Vestergade 38D . 5700 Svendborg
Telefon 20 25 12 30

www.hagen-soerensen.dk
p@hagen-soerensen.dk

P. Hagen Sørensen-Maskinfabrik ApS
Herluf Trollesvej 22 Tlf. 66 15 61 22
5220 Odense SØ Fax 66 15 61 27

Specialister i trykluft 
og luftudstyr til industrien

• Maskinkonstruktioner
• Maskinservice
• Robotteknologi
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Roerslevgaard Entre-
prenør ApS er ofte 
blandt de første i byg-
geprocessens kæde 
af håndværkere. Ikke 
mindst derfor er det 
vigtigt for fi rmaet at 
kunne levere til tiden  

Roerslevgaard Entreprenør 
ApS, der grundlagdes i 1999, 
fi k autorisation til kloakarbej-

Roerslevgaard Entreprenør ApS · Blankegaardsvej 2 · 5466 Asperup
Tlf. 64 48 10 52 · Mobil 40 19 10 53 · roerslevgaard@ofi r.dk

de i 2006, da fi rmaet opkøbte 
kloakmester Troels Matthie-
sens virksomhed. Troels Mat-
thiesen er i dag ansat som 
teknisk ansvarlig for Roerslev-
gaards aktiviteter på kloakom-
rådet, der omfatter lednings-
arbejde, minirensningsanlæg 
samt kloakering i det åbne 
land. På jord og betonområdet 
er typiske opgaver forskellige 
udgravninger samt fremstil-
ling af de såkaldte sandpuder 
der gør, at byggeriet på et sta-
bilt grundlag kommer op i den 

rigtige højde. Roerslevgaard 
Entreprenør ApS er underleve-
randør til et af landets største 
byggefi rmaer Kuben Byg.  

Gode medarbejdere og 
stabile leverandører

”Roerslevgaard Entreprenør 
ApS har året rundt en velfun-
gerende medarbejderstab på 
4 fastansatte, der udover mig 
selv består af min bror Peter, 
kloakmester Troels Matthiesen 
samt Tommy Larsen”, fortæller 
indehaver Lars Christiansen. 

”Firmaet har travlt og søger 
hele tiden branchekendte folk. 
Vi stiller ingen specielle krav 
til nyansatte – bare de kan det 
hele. Dygtige medarbejderne 
og et stabilt leverandørnetværk 
sikrer, at vi kan levere til ti-
den. Grønborg i Kolding leverer 
samtlige byggematerialer og 
denne samarbejdspartner er vi 
meget glade for. Vi løser opgaver 
over hele Fyn samt i Trekants-
området, og sidst i maj forventer 
vi at starte et helt nyt projekt i 
det midtfynske.”  

Vi leverer til tiden

Nordic Overfladebehandling A/S
Galvanovænget 6 · 5591 Gelsted · www.nof.dk

Tlf. +45 64 49 15 21 · Fax +45 64 49 13 55

Nordic Overfladebehandling A/S (NOF) er nok Danmarks mest 
fleksible virksomhed indenfor overfladebehandling, 

det være sig indenfor elektrolytisk galvanisering som krom,
nikkel, hårdkrom, forzinkning mm.

og over til den mere mekaniske proces som vibratorafgratning, 
polering, slibning samt rundslibning.

Nickel • Forzinkning •
Kemisk Nickel •
Vibratorslipning •
Blankforkromning •
Vibratorpolering •
Hårdkrom • Rundslibning

1019164-1_Nordic Overfladebehand1 1 28/02/07 14:03:54
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AUTORUDER

Hvidkærvej 1 • 5250 Odense SV • 6617 0317 • www.thiemannkok.dk

30%
SPAR OP TIL

• Ny rude - Max 4 timer 
• Stenslag: ingen ventetid - kr. 350,- 
• Alle bilmærker - inkl. last- og varevogne
• Samarbejde med alle forsikringsselskaber
• Kundebil ved rudeskift

DE STØRSTE FORDELE
– UDOVER DEN BEDSTE PRIS

REPARATION  OG  UDSKIFTNING  AF  AUTORUDER 

KØKKENGÅRDEN – ALT I KØKKEN & BAD
Nørre Allé 1 · 5610 Assens · Tlf. 63 71 21 63
www.koekken-gaarden.dk · info@koekken-gaarden.dk

Køkkengården i Assens
tager ansvaret, 
lige fra idéen og indretningen 
af det ny køkken 
– til det står færdigt 
– klar til brug

Alt i hårde hvidevarer!

Kig ind og få et 
uforbindende tilbud
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STIGA READY 12.796,-
NY STIGA PARK, 4 WD. HST 27.996,-
Priser excl. moms

FYNS MINITRAKTOR
v. Jens Jørgen Viby

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

www.fynsminitraktor.dk

KIOTI - STIGA - JONSERED OG TEX AS

KIG IND

ELLER RING

OG HØR

NÆRMERE

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

Ekspreskørsel overalt i Europa

JP-Xpressen.dk

V a l u e  f o r  m o n e y

Ring 66 13 04 25 – odense-danhostel.dk

D a g s m ø d e r  k r .  2 7 5  a l t  i n k l .

Esmann Entreprise · Kohavevej 10 · 5750 Ringe 

• Offentlige arealer
• Virksomheder
• Boligforeninger
• Institutioner
• Større haveanlæg

Middelfart

Ringe

Anlægsgartner
Telefon 63 62 00 03
www.esmann-entreprise.dk

Kerte Entreprenør 
og Maskinstation 

Kertevej 60 · 5560 Årup

Tlf. 64 43 34 02 · Mobil 21 46 64 86

mogens.kertemaskinstation@mail.dk

lone.kertemaskinstation@mail.dk

Find os også på www.erhverv-fyn.dk

Volstrup Tømrerforretning
www.volstruptomrer.dk 

 
 · Døre/Vinduer · Carporte
 · Køkken/Bad · Reparationer
 · Gulve · Tagarbejde

 · Om-/Tilbygning · Terrasser

Rudmevej 163 · 5750 Ringe · Tlf 21 79 46 71

Kauslundevej 68 · 5500 Middelfart

· Salg & service af alle størrelser oliefyr
· Salg & service af Ecotec træpillebrænder
· Salg & service af Baxi Multiheat Stoker
· Ring for tilbud

Horne
PLANTESKOLE
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1/1 TRYKTEAM
Færdigt materiale mangler
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En moderne optiker kan mere, 
end man på forhånd regner med

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

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

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

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

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

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

· Ejendoms- og lejlighedsopmåling

· Vandløbsregistrering
· Volumenberegning af afgravninger 
og påfyldninger mv.

Blundstone Sikkerhedsstøvle
Model 305 eller 307. Brun eller sort.

Stødabsorberende såler, SUPER-stærke.
Kraftigt læder. Velegnet til industrien.
Landbruget. Fritiden. Faktisk VANE-

dannende. Endnu en australsk skønhed
fra Tasmanien

Møllergade 3, 5700 Svendborg. Tlf. 62 22 88 14
Dansk importør af Blundstene Boots, Tasmania.
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Hos Guldfeldt Kontor & Data A/S
er god service en livsstil

Vi har bl.a. leveret til:

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

haugesmedie.dk

LEO OLSEN & DALGAARD
STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB

KONTORMØBLER

GULDFELDTS SERVICE - DERES SIKKERHED!
Som landsdækkende serviceleverandør med lokale teknikere kan vi tilbyde markedets

bedste service og sikkerhed. Vi har eget serviceværksted med service på alle typer maskiner.
Certificeret serviceleverandører på OKI, HP, Canon, Olivetti,
Develop, Konica-Minolta, Kyocera-Mita, TA, Ricoh, Infotec

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

Exhausto CDT A/S
Direktør Jørgen Andersen udtaler:
Vi har igennem en lang årrække 
brugt Guldfeldt som leverandør til 
vort hovedkontor i Langeskov. Ved 
etablering af vor nye Odense afdeling 
med kontormøbler og multimaskiner 
var Guldfeldt Kontor & Data A/S et 
naturligt valg.

ERA Transport A/S
Direktør Jørgen Rasmussen ud-
taler:
Til vort nye domicil i Tietgenbyen 
valgte vi kontormøbler & multi-
maskiner fra Guldfeldt Kontor 
& Data A/S. Vi er meget tilfredse 
med det færdige resultat.Vi ønsker Era Transport A/S 

tillykke med prisen

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 Kris-
tensen udtaler:
Med købet af nye farve multimask-
iner til alle vores afdelinger real-
iserer 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 installa-
tion forløb perfekt med Guldfeldt 
Kontor & Data A/S.

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