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Udsendes til virksomheder på Fyn  
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Den Grønne Gårds
Rengøring Side 7

Egeberg Tagdækning 
 Side 8

Årslev Tømmerforretning
 Side 17

PA Savværk 
 Side 30

Larsen Anlæg 
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Revisorgården i Gislev 
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 SPECIALER
 ● Serviceopgaver 

 ● Bearbejdning af emner
 ● Reparation af maskiner og værktøj
 ● All-round montage
 ● Smedeopgaver
 ● Reparation af hydraulikcylindere
 ● Pneumatik
 ● Reparation af enkelte 
  landbrugsmaskiner ol.

Parat til at varetage en bred vifte af opgaver,  
og kommer med fuldt udrustet servicevogn med værktøj

Fin Kristensen · Tlf. 20 22 12 45
mail@fin-ito.dk · www.fin-ito.dk 
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Vito med Kenwood anlæg.

Mercedes-Benz Vito 111 CDI Lang Flåde model. 

En af klassens mest stabile og velkørende transportere. 

Med de 116 hk motoren yder, har denne bil masser af 

overskud til at løse dagligdagens udfordringer. 

Bilen leveres som standard med ESP, el-ruder, dobbelt 

passagersæde, bagdøre og træbund og hvis der handles 

inden den 30.04.2009 topper vi udstyrslisten med et 

Kenwood anlæg med Garmin navigation, DVD og Blue-

tooth telefoni. Uden beregning. Værdi kr. 12.999.

P. Christensen A/S
Odense: Krumtappen 20, 5260 Odense S, tlf. 639 53900 - Kolding: Trianglen 11, 6000 Kolding, tlf. 7634 7800

Haderslev: Chr. X’s Vej 1, 6100 Haderslev, tlf. 7452 5510 - Padborg: Industrivej 17, 6330 Padborg - www.pchristensen.eu

2.369 kr./mdr.*
Købspris kr. 189.900

*Operationel leasing. 20.000 km/år. Udbetaling på 20%. Inkl. service. Prisen er ekskl. 
moms, leveringsomkostninger og leasinggebyr. Baseret på nuværende renteniveau. 
Etableringsomk. på 3.500 kr. ekskl. moms. Løbetid 48 mdr. En positiv kreditvurdering er en 
forudsætning. Leasingaftale kun via Mercedes-Benz Finans. Ret til ændringer forbeholdes. 
Købspris kr. 189.900. Tilbuddet gælder kun lagerbiler.



 

FFI GRUPPEN A/S

Siden 2005, hvor  
direktør Søren Larsen 
overtog det daværende 
Fyns Flagstang  
Industri, er firmaets 
aktiviteter i kraft 
af en moder niseret 
og øget indsats på 
indkøbs-, markeds-
førings- og  
internetområderne 
ekspanderet kraftigt 

FFI Gruppens forskellige ak-
tivitetsområder varetages af 
Fyns Flagstang Industri, In-
ternational Flag Design samt 
specialfirmaet LUCIR, der 
sælger smykker og dekorative 
dåbsartikler. Den dynamiske 
firmagruppes fællesdomicil på 
Tværvejen består af 500 m2 
kontor, 1100 m2 lager plus en 
ekstra lagerhal på 600 m2, der 
stod klar til ibrugtagning i 
juli 2008. Via FFI Gruppens 
webshop, der indviedes den 1. 
februar 2009 og allerede nu er 
blevet en kæmpe succes, kan 
kunderne døgnet rundt bestil-
le flagstænger, flag, vimpler 
og tilbehør. 

To gange Gazelle

FFI Gruppens vidtfavnende 
kundekreds spænder fra pri-
vat- og erhvervskunder, hotel-
ler og konferencecentre over 
ambassader og konsulater til 
en lang række offentlige in-
stitutioner over hele landet. 
På årsbasis beskæftiger FFI 
omkring 15 dygtige og enga-
gerede medarbejdere. I 2008 
udnævnte Børsens Nyheds-
magasin virksomheden til ga-
zellevirksomhed, og efter alle 
solemærker at dømme kan den 
se frem til at opnå en lignende 
status i år. 

Lave priser  
og høj ekspertise

»FFI GRUPPENS primære 
forretningsfokus er Fyns Flag-
stang Industris salg af glasfi-
berflagstænger i alle størrelser 

og udformninger«, fortæller 
direktør Søren Larsen. »Vi 
opererer med de bedste priser 
på markedet og garanterer, at 
folk vitterligt får Danmarks 
billigste europæisk produce-
rede kvalitetsprodukter, når 
de handler hos os. Udover 
prisgarantien nyder vores 
kunder godt af, at de kvit og 
frit kan trække på den store 
base af erfaring og ekspertise, 
vi gennem årene har opbyg-
get. Rådgivning omkring den 
optimale behandling og brug 
af vores produkter er et stort 
speciale.« 

Maksimal flagglæde  
garanteres

»For at opnå maksimal flagef-
fekt skal en flagstangs højde 
og flagets dimensioner tilpas-
ses kundens nærmiljø. En 
flagstang skal – med forbehold 
for om kunden har til huse på 
fladt land eller i bakket ter-
ræn – være cirka to meter 
højere end huset, mens flaget 
skal repræsentere en femtedel 
af stangens længde. Når det 
gælder vimpler og specialflag 
som de populære højkants-
flag, træder andre regelsæt 
i kraft. Én ting er dog altid 
sikker – uanset om kunden 
flager med et almindeligt flag, 
en vimpel eller et højkants-
flag, er vi garanter for maksi-
mal flagglæde«, understreger 
Søren Larsen. »Vores dygtige 
og erfarne montørkorps kører 
over hele landet – inklusive de 
brofaste øer.«

Et skilt i bevægelse

»Hvad reklameflag angår, ap-
pellerer vi til virksomheder i 
alle størrelser og brancher. Et 
reklameflag er et skilt i bevæ-
gelse og dermed en levende 
organisme, der virkelig bli-
ver lagt mærke til. Benytter 
man sig af optimalt placerede 
flagstænger med flag i de helt 
rigtige farver og proportioner, 
er ens virksomhed sikret en 
høj grad af synlighed. Med 
vores nylige introduktion af 
sorte glasfiberstænger har vi 
tilført sortimentet et friskt 
designmæssigt pust. De sorte 

FFI GRUPPEN A/S
Tværvejen 3

5580 Nørre Aaby
Tlf. 70 22 33 64

Mobil 22 76 38 20
salg@flag.nu

www.flag.nu  www.lucir.dk
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af specialfirmaet LUCIR. Her 
drejer det sig om salg af ster-
ling sølvsmykker, bordflag-
stænger og dekorative dåbs-
artikler til webshopkunder og 
guldsmedeforretninger over 
hele landet. »Navnet LUCIR 
er inspireret af det elegante 
spanske sprog og betyder at 
lyse, stråle, brillere, tage sig 
godt ud«, afrunder Søren Lar-
sen. ”Og det er netop, hvad 
firmaets eksklusive spanske 
smykkekollektioner i inter-
nationalt design gør. Når det 
gælder dåbsartikler, råder 
LUCIR over en kæmpe kol-
lektion af figurer, billedram-
mer, krus m.m. Tjek hjem-
mesiderne og se mere om FFI 
Gruppens store vareudbud. 
Alle interesserede er meget 
velkomne til at henvende sig 
for mere detaljeret info«.   

til montering og transport er 
stænger i denne længde altid 
todelte, og i kraft heraf kan 
vi operere med lave fragtom-
kostninger hele vejen fra den 
tyske producent over vores 
værksted og ud til kunden.«  

Flag i alle størrelser

Udover glasfiberstænger er 
FFI Gruppen leveringsdygtig 
i nationalflag fra hele kloden 
– både i naturlig størrelse og 
i miniformat. Miniflagene le-
veres gennem International 
Flag Design, som siden 2002 
har været en del af FFI Grup-
pen. Store kunder til begge 
typer flag er ambassader, kon-
sulater samt internationale 
firmaer, hoteller og konferen-
cecentre. Bordflagene fra hele 
verden, der er et populært 
indslag på receptions- og ho-
teldiske, varierer størrelses-
mæssigt fra 20-60 cm.  

Smykker og dåbsartikler   

Den sidste aktivitetsforgre-
ning i FFI Gruppen varetages 

stænger er allerede nu gen-
stand for stor interesse og 
efterspørgsel. Flotte stænger 
og blafrende flag kan imidler-
tid friste svage sjæle til både 
tyveri og hærværk. Til imø-
degåelse heraf tilbyder vi spe-
cialsikrede flagstænger, hvor 
flaglinen i kraft af sin place-
ring indeni den hule stang er 
beskyttet mod overskæring.«

22 meter til Tranekær

På det seneste har FFI blandt 
andet leveret flagstænger og 
logoflag til Tarup Centret 
i Odense, Krøyer Granit i 
Svendborg, Vestfyns Bryggeri 
i Assens samt entreprenørfor-
retningen Hindsgaul i Aarup. 
Blandt de øvrige kunder er 
ULFCAR i Nr. Aaby, Mitsu-
bishi i Middelfart, Jysk Køk-
kenlager i Odense, Quick Pot 
i Svendborg samt Tranekær 
Slot på Langeland. »Til Trane-
kær Slot har vi netop leveret 
en 22 meter høj specialkon-
strueret flagstang«, fortæl-
ler Søren Larsen. »Af hensyn 

art 410189 Forsølvet / art 509020 Tin

art 282011 – Tinart 279728 – Tinart 279724 – Tin

art 270313– Stor / Tinart 257313 – Tin

art 257311 – Tinart 270182 – Tin

art 285681 – Tinart 285679 – Tinart 285682 – Tin

art 509052 – Tin
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Hotel Mosegaard er 
en ombygget  
bondegård beliggende 
i en oase af natur. 
Den gode mad, den 
hyggelige atmosfære 
og de smukke landlige 
omgivelser med udsigt 
over det sydfynske 
øhav, er med til at få 
enhver sammenkomst 
til at gå op i en højere 
enhed

Hotel Mosegaard ligger i et 
stykke smuk sydfynsk natur 
i landlige omgivelser, som by-
der på faciliteter og oplevelser 
tilpasset den enkelte.  Hotellet 
råder over en 100.000 m2 stor 
natur grund med egen strand, 
en »put and take« sø samt en 
skov.  I gourmet restauranten 
kan hotelgæster og besøgende 
nyde den gode mad med ud-
sigt til Ø-havet og have. 

Bondegårds-atmosfære

Hotellet drives i dag af de to 
brødre Troels og Per Andrè 
Andersen.  Hotellet har været 

i familien Andersens eje siden 
opstarten i 1962, hvor brød-
renes forældre Bodil og Hans 
Peter Andersen startede med 
at lave mad og leje værelser ud 
i den gamle firelængede gård. 
Mosegaarden er i dag et vel-
drevent hotel, hvor den hygge-
lige bondegårds-atmosfære er 
bibeholdt. Ejendommen har 
for øvrigt været i familiens eje 
i over 200 år som landbrug. 
 
Den primære aktivitet er i 
dag hotelgæster og selskaber 
helt op til 400 personer.  Men 
i hverdagen tilbydes alle fa-

ciliteter til afholdelse af kon-
ferencer og andre specielle 
arrangementer slutter Per 
Andre Andersen som overtog 
hotellet i maj måned i 2008.  

Natur og udsigt 

Hotel Mosegaard 
Nabgyden 31 
5600 Fåborg  

Tlf. 62 61 56 91 
post@hotelmosegaard.dk 
www.hotelmosegaard.dk 

 Kvalitet til tiden

 ● ANLÆGSGARTNER  

 ● ENTREPRENØR

 ● AUT. KLOAKMESTER  

 ● LANDBRUGSARBEJDE

Brdr. Lysemose Anlæg ApS
Vængegyden 33 · Svanninge · 5600 Faaborg

TLF. 24 47 69 93 · TLF. 24 47 69 38

www.brdr-lysemose.dk
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Den Grønne Gård’s Rengøring

»Efter min mening ligger der 
i tiden et latent behov for, at 
begrebet rengøring fremover 
bliver tænkt ind i en generel 
sundhedsstrategi«, udtaler in-
dehaver Ulla Pedersen enga-
geret. »I kraft af mine 25 års 
erfaring på alle niveauer i fa-
get ved jeg, at rengøring er en 
vigtig faktor i opretholdelsen 
af et miljø, der både gavner 
den enkeltes velbefindende og 
folkesundheden generelt. Den 
Grønne Gård’s Rengøring er 
på én gang effektiv og miljø-
mæssigt bæredygtig, og der-
med er jeg med til at forebygge 
en række af de miljøbetingede 

dårligdomme, der fremprovo-
keres af dårligt indeklima.«    

Kvalitet og nærvær

Kundekredsen består af pri-
vate, små og mellemstore 
virksomheder samt hoteller, 
offentlige institutioner og kir-
ker. Geografisk koncentreres 
kundegruppen i det sydfyn-
ske område med afstikkere 
til Odense. Firmaets vigtig-
ste succesparametre er høj 
kvalitet og nærvær. Gennem 
løbende kommunikation med 
kunderne har jeg snor i alle de 
processer, der tilsammen ud-
gør grundstammen i et godt 

og velfungerende kunde/leve-
randør-forhold. Dagligdagen 
præges af stor omskiftelighed 
og fleksibilitet, og jeg er posi-
tivt indstillet overfor nye mu-
ligheder for samarbejde. Alle 
interesserede er velkomne til 
at ringe og høre mere om Den 
Grønne Gård’s Rengøring.«

Den Grønne Gård’s Rengøring
ved Ulla Pedersen

Gammelskovvej 33
5600 Faaborg

Tlf. 62 61 89 97 · dgg@live.dk

Ulla Pedersen grundlagde i 2008  
rengøringsfirmaet, der drives som et 

soloforetagende. Virksomheden har haft gode 
vækstbetingelser og udvikler sig fortsat fra 
basen i Faaborg, der er landets fjerdestørste 
iværksætterområde

NYHED! Til hjemmet eller arbejdspladsen.
Nyt og stilrent danskproduceret reolsystem.
Fås i mange træsorter og lakfarver. Her vist i egetræ
i en flot kombination med hvidlakerede fronter.

Modulerne fås i mange
størrelser og leveres med
vægophæng,
sokkel eller ben.

Priseks. som vist:

Kr. 14.979,-
incl. moms

Dansk kvalitet

ERHVERV FYN
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Egeberg Tagdækning
Tagdækkerfirmaet, der 
grundlagdes den 4. 
januar 2008, betjener 
en bredt sammensat 
kundekreds bestående 
af privatkunder og 
håndværkere samt 
diverse offentlige 
institutioner fra det 
meste af Fyn og  
Trekantsområdet 

»Egeberg Tagdæknings pri-
mære speciale er tagpap, og 
virksomheden er en mindre 
aktør i branchen. Jeg driver 
mit firma som et soloforeta-
gende, og det betyder, at jeg 
har styr på detaljerne i hvert 
enkelt kundeforløb«, fortæller 
indehaver Brian Egeberg. »De 
primære aktivitetsområder er 
nybyg, renoveringer og om-
bygninger. Firmaet er specia-
liseret indenfor montering af 

tagpap på alle bygningstyper 
– fra huse og villaer til mindre 
virksomhedsdomiciler. Tagpap-
pets smidighed og fleksibilitet 
gør materialet til en ideel løs-
ning, der matcher nutidens 
arkitektoniske udfordringer.«  

Kvalitet er en livsstil

»Egeberg Tagdækning med-
virker i Byg Garanti ordnin-
gen, og dermed har kunderne 
sikkerhed for godt håndværk 
og veludført arbejde hele vejen 
igennem. Jeg er i kontakt med 
kunden gennem hele arbejds-
processen og står inde for kva-
liteten af forløbet lige fra den 
indledende dialog til overdra-
gelsen af det færdige arbejde. 
Siden etableringen sidste år 
er min kundekreds først og 
fremmest vokset via mund-
til-øre-metoden, det er jeg me-
get stolt af. Mit varemærke 
hedder kvalitet. Tingene skal 
bare være 100% i orden. Hos 
Egeberg Tagdækning er kva-
litet en livsstil.«

ERHVERV FYN

Larsen Anlæg

»Min baggrund er indenfor 
brolægning, og her har jeg 
gennemgået en uddannelse på 
linje med anlægsgartnernes 
grå linje. Kendetegnende for 
min tilgang til faget er, at god 
service og høj kvalitet er de 
vigtigste konkurrenceparame-
tre«, beretter Søren Larsen 
engageret. »En god fast mak-
ker og samarbejdspartner er 
brolægger og autoriseret klo-
akmester Ulrik Vinbech. I 
kraft af vores vidtspændende 
erfaring og mange kompeten-
cer løser vi meget forskellige 
opgaver.«   

Vidtspændende  
opgavefelt

Fra sit geografiske udspring i 
lokalområdet fordeler Larsen 
Anlægs kundekreds sig over 
hele Fyn og Trekantsområ-

det. Firmaet er specialiseret 
i alle former for brolægning 
og anlægsarbejde og løser 
opgaver af enhver størrel-
sesorden - både for privat- og 
erhvervskunder. »Vi spænder 
fra klassiske belægningsop-
gaver, trapper og støttemu-
re over anlæg af parkerings- 
og græsarealer, indkørsler 
og gårdspladser til løsning af 
diverse opgaver på beton- og 
kloakområderne. Netop nu er 
et område med stor travlhed 
levering af underentrepriser 
på belægningsområdet på 
Fyn og i Trekantsområdet.  
Larsen Anlæg sætter en ære 
i at levere kvalitetsarbejde 
til aftalte tider og priser. Alle 
interesserede er velkomne til 
at kontakte firmaet telefonisk 
for et uforpligtende tilbud.«
  

Tørvegyden 6 · 5672 Broby · Tlf. 22 97 66 85
slarsenanlaeg@sol.dk · www.larsenanlæg.dk

Anlægsfirmaet drives som et soloforetagende og etableredes i 2007 af indehaver Søren Larsen. 
Omkring løsning af større opgaver samarbejder han med en række faste forretningspartnere 
i anlægsgartner- og entreprenørbrancherne
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Kene klarer  
administrationen/regnskabet

Hvis bunkerne på skrivebor-
det vokser hurtigere end man 
kan nå at følge med, eller hvis 
man bare hellere vil bruge sin 
tid og energi på andet end bog-
føring og momsregnskaber, så 
er Kene Erhvervsservice klar 
til at hjælpe.
Firmaet består af fire regn-
skabsuddannede medarbejdere, 
og der er tilknyttet en revisor 
og en advokat, så alle udfor-
dringer kan klares.
Kene Erhvervsservice tilbyder 
at klare alle bogføringsmæs-
sige opgaver for alle typer 
virksomheder.
– Vi kan lave regnskaber, køre 
løn, lave momsregnskaber, 
budgetter, fakturering, debi-
torstyring og hvad der i øvrigt 
ligger i administrationsdelen, 
fortæller Søren Pristed, er 
direktør i Kene Erhvervsser-
vice, og understreger, at hvert 
enkelt firma får skrædder-
syet sin helt egen løsning som 
dækker de behov og ønsker 
virksomheden har.
– Alle firmaer er forskellige, 
og derfor er det af stor betyd-
ning at vi sammen med kun-
den analyser behovene før vi 

vælger løsningsmodellen. Alt 
kan lade sig gøre, og det be-
tyder at virksomhederne kan 
bruge deres tid og energi på 
det, de er gode til, og overlade 
en stor eller lille del af admi-
nistrationen til os, forklarer 
Søren Pristed.
Blandt firmaets nuværende 
kunder er der da også alt fra 
den selvstændige håndværks-
mester uden ansatte til større 
virksomheder. Før et samar-
bejde opstartes udfærdiges 
en erhvervsserviceaftale eller 
en ordrebekræftelse, så begge 
parter ikke er i tvivl om af-
talens indhold. Da vi løser så 
mangeartede opgaver, har vi 
som en naturlig konsekvens 
og sikkerhed for vores kun-
der en professionel reviso-
ransvarsforsikring samt en 
rådgiveransvarsforsikring. 
Men siden virksomheden blev 
grundlagt i 1995, har der hel-
digvis aldrig været brug for 
dem.

Problemknuser

Kene Erhvervsservice hjælper 
også gerne virksomheder, der 
har problemer med økonomien 
eller bare med likviditeten.
Rigtig mange virksomheder 
mærker i disse dage krisen 
kradse. Flere og flere må gå i 
betalingsstandsning og seks 
ud af ti af de virksomheder, 
der vælger at gå i betalings-
standsning ender efterføl-
gende i en konkurs, der har 
voldsomme konsekvenser både 
økonomisk men og også per-
sonligt.
Men så galt behøver det ikke 
at gå. I 2007, var Kene Er-
hvervsservice den virksomhed 

der stod bag de fleste anmel-
delser om betalingsstandning 
i Skifteretten i Odense, og 
hver eneste firma overlevede 
krisen og er i dag i stand til at 
betale deres regninger.
– Jeg kan selvfølgelig ikke 
love, at vi kan redde alle 
virksomheder, for det er der 
ingen, der kan. Men vi kan 
hjælpe rigtig mange. Især 
hvis de kommer til os før læs-
set er væltet helt, fortæller 
Søren Pristed. 
– Ofte sker der det, at virk-
somhedsejeren går i flyver-
skjul, hvis økonomien be-
gynder at tippe den forkerte 
vej. Men det løser ingenting, 
og des hurtigere vi kommer 
i gang, des hurtigere og bil-
ligere bliver det at få proble-
merne løst. Mønsteret er lidt 
det samme hos disse virksom-
heder – de føler sig flove eller 
skammer sig over den situati-
on de er havnet i, men de skal 
tænke på, at de ikke er de ene-
ste og så er der det forhold at 
vi forholder os til dette ud fra 
en professionelt synspunkt og 
ikke et moralsk, udtaler Sø-
ren Pristed.

Det sidste skub

Ifølge Søren Pristed er pro-
blemet med betalingsstands-
ninger at de ofte er så dyre 
for virksomheden, at det der 
burde være en time out men 
i stedet bliver det sidste skub 
ud over kanten.
– Når man går i betalings-
standsning er nornalprocedu-
ren at alle bilag sendt ind til 
en advokat, der så godkender 
dem og efterfølgende betaler 
regningerne. 

Men det behøver ikke være 
en advokat, der forestår hele 
sagsbehandlingen.
– Når vi behandler en beta-
lingsstandsning sammen med 
vores advokatforbindelser, er 
det os der modtager bilagene, 
sorterer dem og scanner dem 
ind. Så mailer vi dem til ad-
vokaten, der godkender dem, 
hvorefter vi betaler regnin-
gerne. Det er først og frem-
mest en meget hurtigere måde 
at gøre det på, men det er også 
en væsentlig billigere måde, 
og det gør at alle vores kun-
der indtil videre har kunnet 
fortsætte deres forretning. Vi 
skal jo huske på, at formålet 
med en betalingsstandsning 
er at genrejse virksomheden.

For mange selvstændige er papirarbejdet den opgave, de nødigst kaster sig over.  
Derfor er Kene Erhvervsservice klar til at hjælpe med fakturering, debitor- og kreditorstyring,  

bogføring og regnskab – uanset om virksomheden har styr på økonomien eller ej
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Professionel rengøring og 
service til hele Fyn

Comfort Service  
leverer rengørings- og 
serviceløsninger i  
topklasse til det 
fynske erhvervsliv. 
Kvalitet, troværdighed 
og fleksibilitet sætter 
dagsordenen i firmaet, 
der har været på  
banen i mere end 25 år

»Comfort Service leverer pro-
fessionel rengøring og vindu-
espolering til erhvervskunder 
over hele Fyn«, fortæller in-
dehaver og direktør Kenneth 
Tygesen. »Sammen med min 
kone Susanne står jeg for drif-
ten af firmaet, som tæller en 
halv snes ansatte – heriblandt 
vores søn Nicolas. Vores kun-
der fordeler sig ligeligt mel-
lem sektorerne kontor, detail-
handel og supermarked.« 

Kvalitet til konkurrence-
dygtige priser

»En serviceaftale hos os ind-
ledes typisk med en gratis 
gennemgang af kundens ren-
gøringsbehov, hvorefter vi af-
giver tilbud. I kraft af vores 
store brancheerfaring afgiver 
vi kun økonomisk set realisti-

ske tilbud«, forklarer Susanne 
Tygesen. »Vi leverer kvalitet 
til konkurrencedygtige priser 
og står for en god, troværdig 
og fleksibel service.« 

Effektivt rent  
med økologi

»I Comfort Service anven-
der vi udelukkende de nyeste 
produkter og redskaber på 
markedet, og det har nedsat 
vores forbrug af »skrappe« 
rengøringsmidler betydeligt«, 
beretter Kenneth Tygesen. 
»Begreber som økologi og bæ-
redygtighed ligger os meget 
på sinde. Vi benytter os kun 

af de mest virkningsfulde og 
miljøvenlige hjælpemidler og 
anvender i vid udstrækning 
mikrofiberteknologi. På den 
måde besidder miljøvenlig 
rengøring en effektivitet, der 
i allerhøjeste grad er med til 
at sikre at dagligdagens hygi-
ejniske forhold og indeklima 
er i top.«    

Ejendoms- og  
vikarservice

»Som noget nyt kan vores 
kunder nu tilkøbe ydelser 
uden relation til rengørings-
planen. Comfort Service løser 
mindre reparationsopgaver og 
yder ejen domsservice – eksem-
pelvis omkring græsslåning, 
oprydning og bortskaffelse af 
storskrald i forbindelse med 
flytninger, rydning af døds-
boer med mere. Når det gæl-
der vikariater, kan vi blandt 
andet tilbyde i kortere eller 
længere perioder at afløse 
en virksomheds fastansatte 
medarbejdere – eksempelvis 
i forbindelse med ferie eller 
sygdom. Comfort Service er 
erhvervslivets garant for sta-
bil levering af løbende vikar-
service.«

Comfort Service
Carl Nielsensvej 15

5792 Årslev
Tlf. 65 90 14 48

comfort-service@ofir.dk
www.comfort-service.dkC
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I et af Faaborgs gamle 
byhuse sidder Hanne 
Dinesen. Hun er  
oprindelig hjernen 
bag et datasikkerheds-
system, der bruges 
mange steder bl.a. i 
det offentlige regi

Lokalerne i den gamle byg-
ning er hyggelige. De ypper-
ligste kunstværker blander 
sig med computerskærme og 
skriveborde, der bærer præg af 
stor arbejdsglæde og travlhed.  
Det er her, hjernen bag de 
indviklede og kryptiske sik-
kerhedsforanstaltninger i da-
tasikkerheden har sit daglige 
virke, og det er her, sikkerheds-
systemerne har sine udspring. 

HD-Support ApS
Tlf. 62 61 16 06 
kontakt@hd-support.dk 
www.hd-support.dk

Alle de databasesystemer der 
udvikles i HD-Support ApS er 
koblet til et sikkerhedssystem 
som i tidernes morgen blev ud-
tænkt af en kreativ kvinde.

Hun hedder Hanne Dinesen og 
hun er indehaver af HD-Sup-
port ApS.  
– I øjeblikket arbejder vi med et 
større system til misbrugscen-
tre (eKJ) og et Administrati-
ons- og faktureringssystem til 
Alkoholambulatorier, samt et 
system til Motion og Kost på re-
cept. Vi udvikler også nationale 
databasesystemer til forskning 
og behandling af specifikke 
kræft- og tarmsygdomme, oply-
ser Hanne Dinesen.
Sikkerhedssystemet WinLog, 
der sammenholder, koordi-
nerer og beskytter følsomme 
data i den offentlige sektor, er 
også hendes værk.

Generne er givet videre

Hanne er ikke alene om sin 
store viden og lyst til udvik-
lingen af datasikkerheden. 

– Min søn, Birger, der i dag 
er 28 år, er en uundværlig 
samarbejdspartner og idéud-
vikler. Birger har overtaget 
styringen af WinLog og står  
for at fremtidssikre den gene-
relle udvikling af produktet. 
– Jo, jeg er på rette hylde, si-
ger Birger. – Det mærker jeg 
især nu, hvor jeg har udviklet 
en databaseløsning, der skal 
håndtere og koordinere en 
række informationer, der bli-
ver samlet fra 24 lande. 
I den forbindelse deltager han 
i internationale lægekongres-
ser i bl.a. Wien, Hamburg, 
London, Chicago, Australien 
m.v. for at demonstrere data-
basens anvendelighed.

Sikkerheden  
– den røde tråd
– I HD-Support ApS har vi 
i samarbejde med et lokalt 
firma, Ellegaard Systems, ud-
viklet en ny metadonvægt, der 
bliver styret af vores system 
til misbrugscentrene, forkla-
rer Inge Damgaard, der har 
specialiseret sig i misbrugs-
centrenes systemer (eKJ).  
Vægten afløser den tunge ar-
bejdsgang med at afmåle og re-
gistrere metadon til klienterne.  
Personalet ude i centrene kan 
nu styre den fysiske aftapning, 
samtidig med, at systemet re-
gistrerer hvor meget, hvornår, 
klientnavn og af hvem meta-
donen bliver tappet af. 

Geniet i Faaborg 

Nyt revisionskontor i Faaborg

Den landsdækkende kæde Dansk Revision åb-
nede den 20. april i år en afdeling i  
Faaborg og er dermed repræsenteret i 29 dan-
ske byer. Personalestaben i revisorkædens  
faaborgensiske kontor tæller fire dygtige og 
erfarne medarbejdere

Dansk Revision
Lagonis Minde 11 · 5600 Faaborg

Tlf. 62 61 05 55
faaborg@danskrevision.dk · www.danskrevision.dk

Den nyslåede filialleder Steffen Buhl Dinesen er et kendt an-
sigt på Sydfyn, idet han gennem 25 år har arbejdet som revisor 
i lokalområdet. De øvrige medarbejdere hos Dansk Revision i 
Faaborg er Annette Howmann Bæk, Hans Christian Hansen og 
Henrik Juul Larsen. »Vi lægger stor vægt på den lokale forank-
ring«, fortæller Steffen Buhl Dinesen. »Samtidigt nyder både vi 
og vores kunder godt af fordelene ved stordrift. Kæden organise-
rer således vores aktiviteter omkring uddannelse, rekruttering, 
markedsføring, forretningsudvikling og it-systemer. Ad den vej 
har vi adgang til stor specialviden og kvalitetssystemer, der 
styrker vores rådgivning, og det kommer kunderne til gode.«

Fra klassisk revision til rådgivning

»Dansk Revision i Faaborg servicerer en bred vifte af små og 
mellemstore virksomheder, der spænder fra detailhandel og 
produktion til liberale erhverv. Vi tilbyder vores kunder et pro-
fessionelt rådgivningsmiljø med en humoristisk og uhøjtidelig 
omgangstone og forsøger ikke at gøre tingene mere komplice-
rede end højest nødvendigt. Udover klassiske revisionsopgaver 
som regnskab, skat og moms er generel økonomisk rådgivning 
en stor aktivitet. Dansk Revision i Faaborg løser opgaver i alle 
størrelser og kategorier og leverer kompetent sparring til de 
sydfynske virksomheder.«



ERHVERV FYN

12 · ERHVERV FYN APRIL 2009

Efter små 3 år som selv stæn dig 
 emballage udvikler/producent i 
Odense, valgte Michael Petersen 
at følge med Dahl Gruppen til 
Ringe

I Odense havde Papsnedkeren lejet sig 
ind hos Dahl Gruppen, så da det stod 
klart at Dahl Gruppen havde købt egen 
Industri i Ringe og forespurgte Mi-
chael om han ville flytte med, tog det 
kun ganske få dage at sige JA TAK til 
bedre faciliteter og et fortsat fantastisk 
samarbejde.

Køb af skærebord
Det nye kontor er 32 m2, altså 4 gange 
så stort som det i Odense, så derved var 
det tid til at tænke på nyt skærebord. 
Som start blev der tænkt i brugt, men 
da Eickhoff kom med et godt tilbud på 
et helt nyt og moderne skærebord, var 
der kun et hurtigt besøg af kammeraten, 
som hjælper med regnskabet, inden den 
beslutning var truffet. Det nye bord har 
med et skæreformat på 1700x1300 mm 
opfyldt Papsnedkeren’s ønske om at frem-
tidssikre sig mod kundernes øget efter-
spørgsel på specielle opgaver. I fremtiden 
vil små seriestørrelser kunne fremstilles 
på det nye skærebord og derved sparer 
kunderne de dyre startomkostninger.

Papsnedkeren   
Nyt kreativt ansigt på Midtfyn

Indflytningen
1. februar startede indflytningen, først 
skulle alt males og rengøres. Da maski-
nen ankom, opstod der nye udfordrin-
ger, maskinen kunne ikke komme ind 
gennem en almindelig dør, så i gang 
med vinkelsliberne og døråbningen 
måtte udvides. Ved hjælp af 5 stærke 
mænd lykkes det at få maskinen på 
plads. Så skulle installation/undervis-
ningen i gang, men da den kineser som 
var sendt herop ikke kunne et ord en-
gelsk, var det som at spille tegn og gæt. 
Efter en lang uge kom det hele i orden 
alligevel. Papsnedkeren var nu klar til 
at fortsætte udviklingen.

Papsnedkeren’s niche
Men 13 års erfaring i emballageudvik-
ling/design er det her Michael har fun-
det sin lille niche. Papsnedkeren løser 
alle slags emballageopgaver primært 

i bølge, kartonnage og plast. Det er 
meget bredt hvilken slags opgaver der 
løses, det kan være salgsdisplay, salgs-
emballage,  gaveæsker, vinemballager,  
forsendelsesløsninger, specielle opga-
ver, dekoreret prototyper og meget an-
det. Vi fokuserer meget på at udvikle/
design den emballage som netop fanger 
forbrugerens øjne, så der bliver skabt 
den opmærksom og mersalg på netop 
kundens produkt.
Endvidere tilbyder Papsnedkeren at 
producerer emballagen. I eget hus va-
retager vi mindre ordre med små start-
omkostninger og med en bred vifte af 
dygtige danske og udenlandske un-
derleverandører, kan vi også håndtere 
store ordre.

Ny hjemmeside
Efter snart 3 år, er Pap snedkeren’s 
kundekreds vokset stødt og rolig. Uden 
at gøre det helt vilde vedr. salgsarbejde, 
er det alligevel lykkes hele tiden at få 
nye kunder. Her har det vist sig at, med 
de rigtige søgeord og et godt navn, har 
de fleste kunder fundet Papsnedkeren 
via internettet eller mund til mund 
metoden. Derfor valgte Michael i sam-
arbejde med Skandiaweb at få pifte 
hjemmesiden op, så endnu flere finder 
hjemmesiden interessant. Mange vil 

nok sige at salgsarbejde er det vigtigste 
for at drive en god virksomhed, det er 
sikkert også sandt, men der lægges li-
geså meget vægt på at være kreative og 
pleje nuværende kunder hos Papsned-
keren, det har indtil nu vist sig at være 
det rigtige løsning.

Fremtiden  
Alle snakker om krisen og jo Papsned-
keren har også mærket den lidt, men 
i stedet for at sætte sig ned og venter 
på den slutter, har Michael valgt at 
se fremad og fortsætte med at hjælpe 
kunderne med at få løst Deres embal-
lagebehov på en spændende og  på et 
prisrigtigt niveau. Michael trives godt 
med fortsat at være ene mand og har pt. 
ingen planer om at ansætte folk, men 
pointere at det meget vigtigt at havde 
mennesker omkring sig i dagligdagen, 
for at føle et fællesskab og sparring.
  

 

Odensevej 44       5550 Langeskov
Tlf. 20252680     Fax 65383760
Mail: lykra@mail.dk

Lykra-skilte er i rivende udvikling og åbner snart i nye 
store lokaler på: Odensevej 44, Langeskov

 

Vi designer, printer ud og monterer.

Vi har også nye haller, kontorer til udlejning  
kontor 80 - 200 m2 pr. m2 kr. 575.- 
lagerhal 300 - 400 - 500 m2

Pris pr. m2

300.-
Klar til indflytning 1. august

Lagerhaller
Nye



ERHVERV FYN APRIL 2009 · 13

FGM A/S

»FGM’s ejerkreds består ud-
over mig af tre personer, der 
alle tager aktivt del i virksom-
hedens liv som medarbejden-
de ejere med hver sit specia-
le«, fortæller indehaver Ulrik 
Rasmussen. »Ejerskabet, der 
er ligeligt fordelt, danner gro-
bund for et dynamisk og hand-
lekraftigt produktionsmiljø 
med korte beslutningsveje. 
FGM beskæftiger 15 dygtige 
og veluddannede medarbej-
dere, der fagligt fordeler sig 
på maskinarbejdere og smede 
samt en teknisk tegner og en 
administrativ medarbejder.«

Skræddersyede  
båndløsninger

»En stor aktivitet er trans-
portbåndsløsninger. På dette 
specialområde leverer vi cirka 
en kilometer bånd om året 
til kunder i gartneri- og in-
dustrisektoren. FGM leverer 
nøglefærdige løsninger, og 
hvert eneste transportbånd er 
skræddersyet i overensstem-
melse med den enkelte kun-
des ønsker og behov. Bredde-
mæssigt varierer båndene fra 
50 mm til 2000 mm, og bånd-
tapen veksler alt afhængig af, 
om det for eksempel er pap-
kasser, metaldåser eller føde-
varer, der skal transporteres. 
Til transport af fødevarer og 
tunge emner er vi leverings-
dygtige i en bred vifte af net-
båndsløsninger i rustfrit » 

Fra tegnebræt til levering

»Vores layouts til transport-
båndsløsninger udarbejdes på 
basis af besøg hos de enkelte 
kunder. Her mødes vores er-
faring og overblik med kun-

dens behov og ideer. Herefter 
defineres opgaven, løsnings-
modellen tilpasses kundens 
budget, og produktionen star-
tes. De medarbejdere, der 
varetager produktionen af et 
givet anlæg in house, mon-
terer også anlægget ude hos 
kunden, og det er med til at 
sikre en høj grad af ansvar-
lighed og målrettethed lige 
fra starten. Alt i montagear-
bejde samt fræsning, drejning 
og smedearbejde foregår in 
house. De resterende opgaver 
løses af en stabil kreds af fa-
ste samarbejdspartnere og 
underleverandører. På el-si-
den og omkring robotstyring 
og automation leverer Kemp 
& Lauritzen styring til både 
transportbånd og specialma-
skiner. FGM har tjek på hele 
processen – fra tegnebræt til 
levering. De modulopbyggede 
transportbånd konkurrerer 
ikke kun på kvalitet men også 
på pris. Blandt de senest løste 
opgaver er leveringen af et 
højt specialiseret pakkeanlæg 
med selvkørende rullebaner 
til TDC Odense.«

Ny maskinpark, nye  
muligheder

»Som noget helt nyt har vi fra 
februar 2009 implementeret 
to CNC drejebænke med stan-
gautomat samt en CNC fræ-
ser. I kraft af den ny maskin-
park kan vi nu selv levere de 
nødvendige enkeltdele til pro-
duktion af transportbånd og 
reservedele. Maskinerne kan 
hurtigt omstilles og det giver 
korte leveringstider og holder 
priserne nede. FGM’s maski-
nafdeling er konkurrencedyg-

FGM A/S 
Østergyden 1A

Åstrup 5600 Faaborg
Tlf. 62 61 60 30 

www.fgm.dk 

tig – både når det gælder 
prisen på egne produkter og 
udefra kommende opgaver. Vi 
opererer med fornuftige time-
priser og er leveringsdygtige 
i alt indenfor drejning, fræs-
ning i pvc, rustfrit og almin-
deligt stål. 
FGM’s leverancer foregår bå-
de via fragtmand og via ser-
vicebilerne, der kører over 
hele landet. Når det gælder 
efterbehandling af færdige 
emner, transporteres de også 
herfra til underleverandøren 
via servicebilerne. FGM yder 
høj service såvel til nye som 
eksisterende kunder.«

Vi ses i Herning

»I forbindelse med HI-Messen 
i Herning fra 1.-4. september 
2009 kan alle interesserede 
møde os på stand 7320,03 og 
få mere at vide om vores man-
ge aktiviteter og attraktive 
tilbud indenfor nøglefærdige 
industriløsninger og meget 
mere. Tjek vores hjemmeside 
for mere detaljeret info…« 

Den sydfynske virksomhed, der grundlagdes i 1979, er specialiseret  
i nøglefærdige bånd- og maskinløsninger – herunder højtryks-,  

hedtvandsrensere og robotter – til industri, håndværk, landbrug og gartneri 

ERHVERV FYN
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Bjarne fylder 60 og 
Tage 57. De er  
indehavere af murer- 
og entreprenørfirmaet 
Ejvind Hansen ApS. 
De har ansvaret for at 
føre den høje kvalitet 
i opgaverne videre. 
Den kvalitet, der  
gennem generationer 
har gennemsyret 
virksomheden og 
stadfæstet et  solidt 
omdømme 

Bjarne og Tage Hansen er bør-
nebørn af stifteren Anton Han-
sen, som indløste næringsbrev 
i 1924. Senere overtog sønnen 
Ejvind virksomheden, som 
havde til huse i Kværndrup. Og 
endnu senere, sidst i 60’erne, 

var det de to børnebørns tur til 
at gå i murerlære. 
– Dengang var det naturligt, 
at vi skulle ind i firmaet. Vi 
var begge to murerlærlinge 
hos vor far. Senere videreud-
dannede vi os, hvor Bjarne 
valgte at læse til byggetek-
niker og jeg til bygningskon-
struktør, siger Tage Hansen 

Det er ikke kun indehaverne, 
der er på forkant med ny viden.  
Firmaet er OBS på at videns-
opbygge medarbejderne.
– Vi holder et vågent øje med 
alle nye kurser, hvor medar-
bejderne kan opdateres. Der 
kommer kontinuerligt nye lov-
krav og materialer i byggesek-
toren, og det er vigtigt, at være 
på højde med udviklingen.  

Erfaringen skinner  
igennem

Ejvind Hansen ApS kan det 
hele. Helt ned til de specifikke 
og ofte glemte håndværkstra-

ditioner. Buede murværker, 
fremskudte sten og mønstre 
er ikke noget firmaet viger til-
bage for tværtimod.
– Det er nogle dejlige opgaver. 
Vi sørger også for at lære vore 
unge op i de discipliner, hvis de 
har lyst. Ejvind Hansen ApS 
har utallige forskelligartede 
opgaver og ofte totalentrepri-
sen på et helt byggeprojekt.
– Vi kender vore ekspertiser 
til fulde, og derfor kender vi 
også vore begrænsninger. Vi er 
ikke blege for at lægge dele af 
opgaverne i underentrepriser. 
Vi har altid haft gode samar-
bejdspartnere, som sætter en 
ære i at udføre arbejdet i sam-
me høje kvalitet, som vi selv.  
Ejvind Hansens byggerier lig-
ger som perler gennem det fyn-
ske landskab. Smukke indivi-
duelle huse. Ældreboliger med 
nærvær. Erhvervsejendomme 
der emmer af godt arbejdsklima 
og et utal af andre unikke byg-
geprojekter til bl.a. landbruget.

Ejvind Hansen ApS · Industrivej 24 · 5750 Ringe · www.ejvind-hansen.dk

Generationernes livsværk

Ejvind Hansen ApS stiftet 1924
Specialer: Murer, jord- og 
beton og kloakarbejder

Beskæftiger 2-3 lærlinge og 
ca. 25-30 medarbejdere, 

hvoraf flere har holdt 25 års 
og 40 års jubilæum.
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Middelfart

Ringe

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

Medlem af
Danske Anlægsgartnere



Professionalisme i gulvhøjde 

Bag de mange specielle gulv-
belægninger, som gæsterne i 
operaen, journalisterne i DR-
byen og medarbejderne ude i 
de mange industrivirksom-
heder dagligt betræder, står 
ejerne af Dansk Gulv og Fa-
cade ApS, Bo Guldager, Kim 
Larsen og Jan Agernem, som 
sammen startede firmaet til-
bage i 2000. 
– Der er efterspørgsel efter 
rengøringsvenlige og skrid-
sikre gulvbelægninger uden 
fuger, siger Jan Agernem og 
oplyser at markedet til stadig-
hed udvider sig. 
– Det er hovedsaglig til indu-
strien, vi leverer de fugefrie 
gulve, som består af epoxy, 
polyuretan eller acryl. Gul-
vene skal modstå mange for-
skelligartede krav.  
– Vi har lavet gulve til indu-
strien lige fra lagerhaller, 
storkøkkener, bilforretninger, 
værkstedsgulve og sågar gul-
vet i en malkekarrusel, smiler 
Jan som har konstateret, at 
der også er begyndt at dukke 
private kunder op. 
– Vi har lavet et par bryg-
gersgulve og gulve i garager, 
og man kan sagtens forestille 
sig, at det kunne bruges til en 
flot udendørs terrasse. 

Meget lange dage 

Opgaverne i Operaen og i DR-
byen var både udfordrende, 
krævende og sjove. 
– Man kan ikke bare stoppe, 
fordi klokken bliver 16, siger 
Jan, man er pinedød nødt til 
at færdiggøre et område in-
den materialet begynder at 
hærde, idet stop giver syn-
lige skel. Vi havde seks mand 
derovre i over 1 ⁄2 år. Det var 
lange dage – en 12-14 timers 
arbejdsdag var ikke ualmin-
delig. 
– Gulvet i DR-byen var en 
spændende opgave, hvor na-
tursten blev iblandet gulv-

Dansk Gulv og Facade ApS
Rudmevej 101,5750 Ringe

Tlf. 62 21 59 22
kontakt@dgf.nu

www.dgf.nu

belægningen som efter ud-
tørring blev nedslebet til et 
marmoragtigt udseende og 
efterfølgende poleret. Det er 
virkelig flot – og noget af et 
hestearbejde.  
– Vort tætte samarbejde med 
førende leverandører gør os 
i stand til at finde frem til 
produkter med de rette egen-
skaber til den aktuelle opgave 
– fra rå beton til færdigt gulv, 
fortæller Jan Agernem.

De 10 ansatte og indehaverne 
selv farer land og rige rundt. 
For tiden er der opgaver i Kor-
sør, Odense, Vejle, Kolding og 
Århus. 

Fakta

Tre ejere:
Kim Larsen Tlf. 20 16 94 98
Bo Guldager Tlf. 20 20 24 34
Jan Agernem Tlf. 21 27 41 03

10 ansatte
Primære område: Fugefrie gul-
ve, fleksibel belægning, flyde-
mørtel, slibning af træ- og 
betongulve.

DR-byen, Operaen, Fields og vore tre fleksible 
krigsskibe, Absalon, Esben Snare  
og Tordenskjold har lagt gulve og vægge til 
Dansk Gulv og Facade ApS’s professionelle 
hænder 

ERHVERV FYN
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● Snedker- og tømrerarbejde
● Bygningsrep.
● Vinduer og døre
● Køkken og bad
● Rep./oppudsning 
 af gamle/antikke møbler  
● Godt samarbejde med kollegaer 

Snedkermester Jes Rasmussen
Pilekrogen 3 · 5854 Gislev
Tlf. 62 29 13 35
pilekrogen@mail.tele.dk

Roesbjergvej 5 - 5683 Haarby

● Kvalitetsarbejde
● Tømrer- bygnings- 
 snedker- gulv- og glasarbejde
● Ideer fra tegnebræt til 
 færdigt arbejde
● Hoved eller fagentreprise
● Konsulentbistand
● Forarbejdning af materialerSønderlund 3

5856 Ryslinge 
Tlf. 62 67 15 77

hthem@dlgtele.dk

Revisorgården i Gislev 
Det kendte lokale revisionskontor, der 1. april 
i år havde 20 års jubilæum, servicerer en bred 
kundekreds, der blandt andet omfatter en  
lang række små og mellemstore virksomheder  
– herunder fritidslandbrug 

»Da vi startede for tyve år siden, havde revisionsfirmaet til huse 
hjemme hos mig og min mand Finn«, fortæller Ulla Wilhelmsen. 
»Firmaet voksede dog snart fra de begrænsede rammer i privaten 
og siden 1997, hvor vi flyttede til Skelvænget, har der været fuld 
fart på udviklingen.«Når det gælder økonomisk rådgivning, års-
regnskaber og selvangivelser servicerer vi kunder fra stort set alle 
brancher. Netop nu er rådgivning omkring investering, aktiehan-
del og optimalt valg af pengeinstitut en af de helt store aktiviteter. 
Momsregnskaber med kvartalsvise og halvårlige deadlines er også 
en stor aktivitet. Vi spænder fra håndværk, detailhandel og indu-
stri over transport, service og liberale erhverv til landbrug og fiske-
ri, og trods finanskrisen oplever vi kundetilgang i alle segmenter.«  

Nærhed og god kommunikation

Geografisk fordeler Revisorgårdens kundekreds sig over det me-
ste af Fyn og øerne. »I 1998 opkøbte vi revisionskontoret Lyøkon, 
og på den måde kom vi så at sige på forkant med nutidens kommu-
negrænser«, smiler Ulla Wilhelmsen. »Udover den professionelle 
tilgang til faget har nærhed og god kommunikation gennem alle 
årene været et vigtigt succesparameter for os. Netop nu kaster 
vores voksne børns generation sig ud i erhvervslivet, og det er en 
sjov oplevelse at støde på deres venner og bekendte i revisions-
sammenhæng. Vi kender vores kunder, og de kender os…«  

Revisorgården i Gislev· ved Finn Wilhelmsen 
Skelvænget 1 · 5854 Gislev · Tlf. 62 29 17 59 

ulla@rvgg.dk · finn@rvgg.dk · anders@rvgg.dk · www.rvgg.dk



Årslev Tømrerforretning ApS 
Tømrerforretningen, 
der grundlagdes som 
et soloforetagende i 
2005, har de senere 
år oplevet stor vækst. 
Firmaet beskæftiger 
i dag ni svende, en 
lærling samt en admi-
nistrativ medarbejder 
og betjener en stabilt 
voksende kundekreds 

»Årslev Tømrerforretning lø-
ser alle opgaver indenfor faget 
og servicerer både private og 
erhvervskunder«, fortæller 
indehaver Claus Berthelsen. 
»Opgaverne spænder fra små-
reparationer og låseservice 
over udskiftning af vinduer 
og døre til diverse entreprise-
typer omkring nybyg, tilbyg 
og renovering – eksempelvis 
i forbindelse med tage og ude-
stuer. Firmaet er medlem af 
Dansk Byggeri, og i det dag-
lige fokuserer vi meget på be-
greber som godt håndværk og 
kvalitet til tiden.« 

Vi virkeliggør kundernes 
ideer

»Årslev Tømrerforretning er 
et rutineret og ansvarsbevidst 
team, der leverer opgaveløs-
ning af høj karat til konkur-
rence dygtige priser. Medar-
bejderne er fagligt dygtige 
og ansvarsbevidste. Gennem 
løbende efteruddannelse er 
de er klar på løsningen af alle 
opgavetyper, og den fornemste 
af dem er virkeliggørelsen af 

kundernes ideer. Vi har eget 
værksted, og vores servicebi-
ler kører ud til kunder over 
hele landet – fortrinsvis på 
Fyn og Sjælland.« 

God  
kundekommunikation

»Kontaktsiden af et opgave-
forløb er en meget væsentlig 
del af dét at levere god kun-
debetjening«, beretter Claus 
Berthelsen. ”Kundekredsen 
fordeler sig halvt på erhverv 
og offentlige institutioner og 
halvt på privat, og det er vig-
tigt, at de hele vejen gennem 
et forløb taler med de samme 
kontaktpersoner her i huset. 
Selv varetager jeg primært 
erhvervssiden af firmaets 
aktiviteter – herunder store 
entrepriser – mens Anders 
Mosebo i samarbejde med mig 
tager sig af privatkunderne.« 

Totalrenovatør  
og hushåndværker

»På Gl. Byvej her i Årslev har 
vi netop afsluttet opførelsen af 
nyt hus i samarbejde med det 

lokale firma Murermesterbo-
lig.dk. I Middelfart-området 
har vi udskiftet taget og lavet 
ny terrasse på et sommerhus. 
I Rolfsted på Midtfyn gjaldt 
det et stort renoverings og 
tilbygningsprojekt, der in-
kluderede en total indvendig 
renovering og efterisolering 
af et eksisterende hus plus 
opførelse af en ny tilbygning 
med første sal. I offentligt regi 
har vi forestået opførelsen af 
en tilbygning til Bøgehavens 
Børnehave i Årslev, der ved 
den lejlighed udvidedes med 
vuggestuefaciliteter. I forhold 
til Årslev Børnehave er vi 
tilknyttet som institutionens 
hushåndværkere.«

Fra kontorer  
til luksuslejligheder

»I København har vi opbygget 
en omfattende kundekreds. 
Et projekt, der startedes i 
december 08 og afvikles i 
tæt samarbejde med Novocon 
A/S, er renoveringen af nogle 
femetages kontorejendomme 
få minutters gang fra Amali-

enborg. De gamle ejendomme 
er nedbrudt til rå søjler og 
dæk. Vi monterer nye gulve og 
gipsvægge og har sat vinduer 
i den nye facade. Herefter føl-
ger det indvendige snedker-
arbejde, som også varetages 
af os. Efter renoveringen vil 
de tidligere kontorejendomme 
huse en række helt nye gen-
nemlyste luksuslejligheder. 
Hvad fremtiden angår, er det 
vores primære målsætning at 
fortsætte i samme gode stil 
som hidtil. Vores kunder kan 
trygt regne med, at Årslev 
Tømrerforretnings vigtigste 
kendetegn også fremover vil 
være, at vi er en seriøs og tro-
værdig samarbejdspartner og 
leverandør af alle former for 
tømrerarbejde.”  

Gl. Byvej 30 · 5792 Årslev · Tlf. 23 65 63 53 · claus@aarslevtomrerforretning.dk · www.aarslevtomrerforretning.dk

Tagarbejde

Vinduer/døre

Energi/ thermoruder

Gulve

Køkken/bad/
garderobe

Låseservice

Udstillingsmoduler/
stande

Snedkerarbejde

Sommerhuse

Tilbygninger

Renovering

Totalentreprise

Erhvervsbyggeri
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Lastbilerne ligger 
i blodet på Jacob 
Stage. Han er 3. 
generation på Horne 
Vognmandsforretning 
– med 20 års pause

Gruset bliver læsset forsigtigt 
med grabben, og lagt lige præ-
cis der, hvor kunden vil have 
det. Lastbilen er blank, vel-
holdt og poleret. Den tilhører 
33-årige Jacob Stage som sid-
der bag rattet på Horne Vogn-
mandsforretning ApS.

Jacob har allieret sig med et 
par erfarne chauffører, som 
har fået hver deres lastbil. 
Hjulene står næsten ikke 
stille på nogen af bilerne.  De 
transporterer fliser for indu-
strien og leverer dem gerne di-
rekte til private. Grusgraven 

bliver besøgt og skærver lagt i 
de aktive haveejers indkørsel.
– Og så bliver Jacob også head-
huntet af landmændene, når 
der skal køres gylle, fortæller 
Mette, som er Jacobs 27-årige 
kæreste. Mette har sin kontor-
uddannelse med fra Politiet, og 
den bagage er der god brug for i 
det lille firma.
Jacob Stage har al sin erfaring 
skudt direkte ind i blodet fra 
spæd af. Hans bedstefar købte 
Horne Vognmandsforretning 
tilbage i 1957 og kørte Horne 
land og omegn tynd i næsten 20 
år. I 1976, lige da Jacob var født, 
overtog hans far, John Stage 
forretningen, men måtte opgive 
den i krisetiderne i 1986. Men 
han fortsatte bag de store forru-
der, og lille Jacob var med.
– Lastbiler er hans et og alt. 
Jeg tror ikke han kan fore-
stille sig et liv uden, fortæller 
Mette, som omgående støttede 
op om ideen at genoplive for-

retningen i foråret 2005. Så 
nu ruller der igen lastbiler 
på Horne land og omegn med 
»Horne Vognmandsforretning« 
malet på dørene.

Loyale kunder

– Vi har sat os for, at fortsætte 
ud i al evighed, siger Mette og 
fortæller at kundernes velbe-
findende står højest på priori-
teringslisten. De skal føle, at 
de får en god service og kvali-
tetsprodukter. 
Og den holdning er allerede 
blevet belønnet. Kunderne 
vender tilbage igen og igen.
Vi transporterer ikke bare 
materialerne, nej vi hjælper 
gerne med at finde frem til de 
helt rigtige materialer og rig-
tige mængde. Vi kører for alle, 
også små partier til private og 
tager haveaffaldet med retur. 
– Vi satser på, at vore kunder 
er så tilfredse, at de med glæ-
de anbefaler os til andre.

Horne Vognmandsforretning · Møllebakken 1 · 5600 Fåborg · Tlf. 62 60 10 77 · www.hornevognmand.dk

I fars fodspor – 20 år efter
ERHVERV FYN

Nima Reklame ApS, 
der har et stort og 
solidt kundegrundlag, 
kan samtidig notere 
en stabil tilgang af 
nye kunder

Nima Reklame er landsdæk-
kende og kundekredsen tæller 
bl.a. Faaborg Midtfyn Kom-

mune samt en del andre kom-
muner, Jack & Jones, Bilka, 
Expert, Inspiration og mange 
store vognmandsfirmaer – Lil-
ler Trans, Eventyrbilerne m.fl. 
»Hele vores produktion er 
målrettet ét ganske bestemt 
formål; nemlig at få kunder-
nes budskaber, produkter og 
firmanavne kommunikeret ud 
til den store offentlighed«, 
fortæller indehaver Flem-
ming Jensen. »Når det gæl-
der midlerne til løsning af 
denne opgave, spænder vi lige 

fra bogstaver og logoer i alle 
materialer, former og farver 
over bannere, flag, vejskilte 
og bandereklamer til storfor-
matprint og autoreklamer. På 
autoområdet kan vi folieind-
pakke alt – fra hyrevognen 
og den lille håndværkerbil til 
skurvogne, trailere og hele 
lastvognstog.«

Øget synliggørelse til 
vores kunder 

»Ønsker man at fange folks 
opmærksomhed, må man 
tænke utraditionelt. Nima 
Reklame ApS står for origi-
nale løsninger, høj kvalitet og 
hurtig levering. Vi har en stor 
og unik egenproduktion af 
reklamemateriale af enhver 
slags. Netop nu er markedet 
for storformatprint i kraftig 
vækst, og på dette specialom-
råde er Nima Reklame ApS en 

meget stærk samarbejdspart-
ner. God profilering og effek-
tiv reklame letter hverdagen 
og bibringer vores kunder en 
øget synliggørelse af deres 
produkter, serviceydelser og 
firmanavne. Kig ind på vores 
hjemmeside – ring og hør nær-
mere.« 

Flere finder vej til  
Nima Reklame ApS 

Bødkervej 10 · 5750 Ringe 
Tlf. 62 27 23 30 

salg@nima-reklame.dk
www.nima-reklame.dk



ERHVERV FYN

20 · ERHVERV FYN APRIL 2009

 

Kværndrup ApS

 Entreprenør  Forretning

Aut. kloakmester · Tlf. 62 27 17 53 · www.kvef.dk

ALT I MURERARB. UDFØRES

Lamdrup Møllevej 8 · 5854 Gislev
Tlf. 62 20 21 09 · Mobil 25 38 48 24

VANTINGE EL
Aut. El-installatør

TLF. 62 66 14 51 
Dalsmøllevej 9 · 5750 Ringe

· Tømrer- og snedkerarbejde
· Totalentrepriser
· Ny, om- og tilbygninger
· Reparationer

INDUSTRIVEJ 8 · NR. BROBY
DK-5672 BROBY

TLF. 62 63 14 95 · FAX 62 63 14 75
brunholm@brunholm.dk

www.brunholm.dkAssensvej 317
5642 Millinge
Mobil 40 43 48 25
www.al-udeservice.dk

A.L. Udeservice
Kommer overalt 

– overkommer alt

Nyanlæg · Nyplantning · Flise- og brolægning
Træer · Beskæring · Vedligeholdelse

Vantinge Maskinstation 
ApS

●  Gyllekørsel

●  Græsjordsnedfældning

●  Majs-/græssnitning  
(New Holland, 10 rækker)

●  Presning/wrapning af græs

Tlf. 62 66 11 16 
Kroggyden 15 · 5750 Ringe
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Entreprenør med mange 
opgaver i lokalområdet

Kloakmester Søren 
Andersen, Egsmarken 
i Ringe har på otte år 
opbygget en alsidig 
entreprenørvirksom-
hed, hvor kerneom-
rådet fortsat er hans 
virke som autoriseret 
kloakmester 

– Der er travlt i byggebran-
chen, og vi har meget at be-

stille, siger Søren Andersen.  
Jeg kan godt lide at have en 
alsidig virksomhed, som kan 
udføre forskelligartede opga-
ver i lokalområdet. Mit spe-
ciale er anlæg og vedligehol-
delse af kloaker, men jeg kan 
godt lide at arbejde med en 
bred vifte af opgaver.
Den seneste investering er 
en ny lastbil, så nu kan Sø-
ren Andersen modtage bestil-
ling på sten og grus og andre 
transportopgaver.

Klarer kloaker 

– Vi udfører entreprenørarbej-
de på stort set alle områder. 
Kloakering i det åbne land 
og herunder minirenseanlæg, 
sandfiltre og nedsivning er et 
stort arbejdsområde, siger Sø-
ren Andersen. Der er mange 
boligejere, der i disse år skal 
forbedre deres kloakforhold.

– Jeg har et godt samarbej-
de med Jørgen Lindgaard i 
Sandager, der udfører slam-
sugning og spuling, så vi 
begge kan tilbyde vore kunder 
både nyanlæg, renovering og 
vedligeholdelse og altså også 
slamsugning.
Andre opgaver er støbning af 
sokler, flisearbejde og asfalte-
ring. Søren Andersen arbejder 
også med underentrepriser 
for andre kolleger, maskinud-
lejning med fører og nedriv-
ningsopgaver.

Service til enfamiliehuse

I dag udfører firmaet opgaver 
i forbindelse med servicering 
af enfamiliehuse. Det kan 
være udgravning, støbning, 
sokkelarbejde, anlæg af have, 
flisebelægning til terrasser og 
indkørsler.
Søren Andersen samarbejder 

med et par typehusfirmaer, og 
det kan undertiden give arbej-
de i andre landsdele, men han 
bestræber sig på at udbygge 
sin midtfynske kundekreds.
– Det er heldigvis lykkedes, 
siger Søren Andersen. Vi har  
mange lokale private og er-
hvervskunder og er derfor 
også klar til at servicere de-
tailbutikker, forretninger, 
virk somheder, bolig- og an-
delsboligforeninger og lignen-
de. Her udføres eksempelvis 
vedligeholdelse af vej, uden-
omsarealer eller snerydning. 
Og nu altså også vognmands-
kørsel og levering af sten og 
grus.

Egsmarken 4 – 5750 Ringe
Telefon 40 14 57 39 

egsmarken@paradis.dk 
www.e-sa.dk

Godtværk
Penselstrøg
Pynteværk
Mundgodt
Firmagaver

Østergade 12 (Gågaden) · Faaborg 
mandag-torsdag kl.10.00-17.30

fredag kl. 10.00-18.00
lørdag kl. 10.00-14.00

CONCENTUS
Service

Højholtvej 33 · 5856 Ryslinge
Tlf. 62 67 20 89 · hellema@worldonline.dk

INDE
· Privat rengøring 
· Hovedrenrøring
· (40% tilskud til pensionister)
· Erhvervsrengøring
· Vinduespudsning

Tlf. 23 31 77 90

UDE
Vedligehold af:
· Græsplæner
· Hække 
· Bede
· Udenomarealer m.m.

Tlf. 29 60 21 43



22 · ERHVERV FYN APRIL 2009

Larsen’s  Transport
Hovedaktiviteten i 
den midtfynske solo-
virksomhed, der  
etableredes den  
21. november 2008,  
er kurerkørsel for  
virksomheder i alle 
brancher. Derudover 
har indehaver Per  
Larsen flytninger på 
programmet 

Per Larsen har ti års erfaring i 
transportsektoren. I to år vare-
tog han diverse kørselsopgaver 
i plejehjems- og dagplejesekto-
ren. Herefter kørte han gennem 
otte år med renovation – først i 
det midtfynske lokalområde og 
siden i den tidligere Lunderskov 
Kommune i Jylland, hvor han 
arbejdede indtil august 2008. 
Gennem hele sit liv har Per Lar-
sen kæmpet med ordblindhed. 
»Det er dog ikke noget problem 

i det her job«, fortæller han. 
»Blot kunderne forstår, hvorfor 
jeg beder dem om det, staver de 
meget gerne vejnavnene for mig. 
Endelig er der både installeret 
computer og GPS i bilen, så jeg 
lander altid på det rigtige sted 
på det rigtige tidspunkt.«

Kurerkørsel og flytninger

»Med cirka fem måneder på 
bagen er Larsen’s Transport 
stadig et ret nystartet firma, og 
selvom jeg allerede har oparbej-
det en lille stabil kundekreds, er 
jeg netop nu på jagt efter flere 
kunder, så der for alvor kan 
komme fuld gang i hjulene«, 
smiler Per Larsen. »Jeg kører 
kurerkørsel og løser alle former 
for transportopgaver over hele 
Fyn. Derudover er jeg leverings-
dygtig, når det gælder transport 
i forbindelse med flytninger. For 
at virkeliggøre ønsket om at ud-
vide kundekredsen er jeg i fuld 
gang med at få en hjemmeside 
op at køre. Ring og hør mere om, 
hvad jeg kan tilbyde…«

Larsen’s Transport ved Per Larsen
Albanivej 22g · 5792 Årslev · Tlf. 40 94 41 73
larsentransport@gmail.com · bamsefar95@tdcadsl.dk
www.larsen-transport.dk
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Dania Servicecenter

»I kraft af Dania Servicecen-
ters dygtige medarbejderstab 
og tidssvarende produktions-
apparat tilbyder vi vores kun-
der en bred vifte af specialer«, 
fortæller indehaver Lars Han-
sen. »Vi servicerer og reparerer 
køretøjer, der hvad størrelse og 
funktion angår, spænder lige 
fra havemaskiner over last-
vogne i alle størrelser til det 
helt tunge entreprenørgrej. 

Hurtighed og fleksibilitet

Dania Servicecenter  er et 
flexsibelt værksted der dæk-
ker alle opgaver fra service, 
reparation og klargøring til 
syn over forskellige former 
for smede, plast og metalar-
bejde til hydraulik. »På sme-

defronten løser vi en bred 
vifte af opgaver – heriblandt 
synsklargøring af trailere og 
skraldebiler. Udover certifi-
katsvejsning mestrer vi klip, 
buk og valsearbejde efter in-
dividuelle mål – blandt andet 
på skærme. Indenfor plast er 
Dania Servicecenters speciale 
sammensvejsning af revner og 
fuger – for eksempel i skralde-
vognsmembraner og på skovl-
belægninger. Når det gælder 
hydraulik, løser vi alle slags 
opgaver og råder over et kæm-
pe lager af reservedele. Dania 
Servicecenter er et alsidigt 
lastvogns-, metal- og maskin-
værksted, og hos os er hurtig-
hed og fleksibilitet en selvføl-
ge«, slutter Lars Hansen. 

Servicecentret, der startede som specialværksted for landbrugsmaskiner,  
skiftede i 2004 forretningsfokus til lastvogne og entreprenørmaskiner. Parallelt  

hermed øgedes omsætningen dramatisk og medarbejderstaben er vokset

Dania Servicecenter · Odensevej 18 · 5772 Kværndrup · Tlf. 62 27 13 62 
Mobil 24 27 05 59 · salg@daniaservicecenter.dk · www.daniaservicecenter.dk



– Det er altafgørende at kunne 
levere til den aftalte tid. Blot 
en lille forsinkelse kan betyde, 
at et helt projekt skrider. Det 
er som ringe i vandet, tidsram-
men bliver sprængt hele vejen 
igennem, siger den unge ejer 
af Fyns Smedejerns Trapper 
A/S, Alan Plehn Holm, som 
overtog firmaet sammen med 
Tom Hansen tilbage i 2007.
Begge var de ansat gennem 
mere end 15 år hos de forrige 
ejere.
– Det har været to forrygende 
år med overfyldte ordrebøger, 
fortæller Alan Plehn Holm og 
er glad for, at der er lidt min-
dre tempo på markedet lige i 
øjeblikket.
– Det var næsten for meget. 
Vi fik sådan en flyvende start, 
at alle mand  lå vandret, siger 
Alan.
 Men nu er tingenes tilstand 
til at overskue, og firmaet 
med de 50 ansatte har fun-
det sin gode stabile rytme. Og 
stabiliteten gælder ikke kun 
leverancerne. Det gælder i 
særdeleshed også de ansatte, 
som alle har været i firmaet i 
mange år.
– Den der har været her kor-
test, lige bortset fra lærlin-
gene, har været her i godt 5 
år, fortæller han ikke uden 
stolthed. Og det siger ikke blot 
noget om arbejdsklimaet, men 
også om de to nye unge lede-
res ledelsesform.

Smeder til hele Danmark

Og Fyns Smedejerns Trapper 
er bestemt sat på dagsordenen 
rundt om i landet. Der smedes 
og bankes på den ene ordre ef-
ter den anden, og senest er det 
selveste Parken i København, 
der får aftryk fra den popu-
lære fynske virksomhed.
– Vi har en hel del arbejder 
i større stålkonstruktioner, 
men trapperne er stadig vor 
primære produktionsenhed, 
fortæller Alan, som kan lægge 
navn til arbejder i Jyske Bank, 
Energi Fyn,  indgangspartier-

ne i Rosengårdscenteret, faca-
der i Lyngby Storcenter  og et 
utal af stålkonstruktioner og 
trapper landet over.

Nye ideer på trapperne

– Det er udfordrende og dej-
ligt, når nye ideer dukker op, 
siger han og fortæller om den 
sidste nye trend indenfor sme-
dejernstrapperne.
– De har en selvbærende kon-
struktion forsynet med gen-
nemsigtig glastrappetrin, som 
gør at den virker let og luf-
tigt.
De to unge ledere, Alan Plehn 
Holm og Tom Hansen er  pro-
blemknusere på deres felt.
– Alle opgaver kan løses, siger 
de.

Fyns Smedejernstrapper A/S 
blev stiftet i 1977. Købt af 
medarbejderne Alan Plehn 
Holm og Tom Hansen 1. fe-
bruar 2007. 

Hovedproduktet

Trapper, gelændere og altaner, 
men også de fleste stålkompo-
nenter til byggeindustrien.

Fyns Smedejerns Trapper A/S
Industrivej 52

5672 Broby
 Tlf. 62 63 16 08 

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

Stålsat kvalitet  
og præcision til tiden
Fyns Smedejerns Trapper A/S sætter en ære i 
at kunne overholde tidsplanen 
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www.fst-as.dk
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Energivenlig ventilation

Rosenberg Ventilation 
kan sikre de fynske 
virksomheder en  
mindre elregning 

– For tiden arbejder vi meget 
med energivenlig ventilation i 
form af varmegenvinding.
I stedet for at sende virk-
somhedens varme luft ud i 
det blå, sørger vi for at en stor 
del af den bliver genbrugt. 

Faktisk helt op til 70-80%, og 
det er naturligvis noget der 
kan mærkes på energiforbru-
get, og dermed elregningen, 
siger Per Rosenberg.

Tager hensyn til kunden

Rosenberg Ventilation har 
mange års erfaring og eks-
pertise indenfor ren luft til 
industri og bolig. Det gælder 
anlæg til både industriven-
tilation, spånudsugningsan-
læg, central støvsugeanlæg, 

aspirationsanlæg,  og bolig-
ventilation.
– Vore kunder kan regne med 
at vi overholder de aftaler vi 
indgår, og hele vejen igennem 
tænker i service. Det betyder 
at vi tager hensyn til kun-
dens produktionscyklus når 

vi installerer og servicerer, for 
ikke at påføre kunden ekstra 
omkostninger, pointerer Per 
Rosenberg.
Det kan godt lade sig gøre at 
få en effektiv ventilation uden 
samtidig at få en stor varme-
regning!

Rosenberg Ventilation
Tlf. 62 68 11 33

www.rosenbergventilation.dk

www.statoilgazelle.dk
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MALERFIRMAET

H.N. Maling ApS
Vi sætter kulør på  

hele egnen…

Alt malerarbejde udføres

Salg af maling m.m. fra
dag til dag

Korinth: Lykkevalg 12
V. Hæsinge: Egevej 2
Tlf. 62 63 24 12
Mobil 23 21 86 90

Ryslinge Tagdækning 
A/S

Glasmestervej 31 · 5772 Kværndrup
Tlf. 62 27 25 25 · info@ryslingetag.dk 

www.ryslingetag.dk

Årets tagentreprenør 
i Danmark år 2005 
– Den Gyldne Spartel 
2005 og 2008

– Det er spændende med de 
mange nye energiformer, si-
ger Lars Bøgelund, indehaver 
af Håstrup VVS siden 1993 og 
som tilkøbte Nab VVS i 1999. 
Lars Bøgelunds og flere af de 
10 medarbejders rygsæk er 
både tyk og tung af mange 
års erfaring, men der er sta-
dig plads til ny viden. De er 
eksperter i solvarmeanlæg, de 
ved alt om biobrændsel og det 
sidste nye er de populære var-
mepumper. 
– Vi har allerede lavet flere end 
50 solvarmeanlæg . Solvarme 
kombineret med biobrændsel 
er en suveræn energiløsning, 
fortæller Lars og forklarer at 
de to energiformer går så godt 
i spænd og er fantastiske ude 

i landbrugene og til camping-
pladser. 
– Naturgasanlæggene er også 
gode, for de starter kun efter 
behov. Om sommeren starter 
den her og nu, når der er brug 
for varmt vand, hvor mange 
andre fyringssystemer holder 
vandet varmt over tid.

Lars Bøgelund og mandskab 
er alsidige i arbejdet. De mon-
terer gasanlæg, de udskifter 
tagrender, de laver kobberind-
dækninger og som ægte blik-
kenslagere, skifter de også fru 
Hansens vandhane. Det har 
dog været nybyggerier, der de 
sidste år har stået mest på 
dagsordenen.
– Vi har lavet mellem 30 og 

35 nye huse om året, oplyser 
Lars, som også gerne kaster 
sig ud i de helt store projekter 
som plejecentre og skoler.
– Vi har netop afsluttet en 
større tilbygning på Fåborg eg-
nens Efterskole, slutter han.
Håstrup & Nab VVS har også 
kastet sig ud i cyber-space. 
Firmaet er medlem af  netbu-
tikken VVS-Butikken,  som 
de deler med 100 andre blik-
kenslagere.

Håstrup & Nab VVS A/S
Østrupvej 25 · Håstrup

5600 Fåborg
Tlf. 62 68 17 20
www.vvshn.dk

Netbutik, biobrændsel  
og masser af sol

Kombinationen af stor erfaring og moderne energiformer  
kendetegner Håstrup og Nab VVS A/S i Fåborg
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Høj sol over Fyn
Forårets politiske  
aftale om etableringen 
af en vækstpulje med 
omkring 1½ milliard 
kroner, der bl.a. kan 
bevilges til installering 
af solvarmeanlæg, 
har virkelig sat gang i 
branchen og fået  
solen til at skinne 
over Fyn

»De forskellige tilskudsord-
ninger omkring solvarme og 
diverse renoveringsprojekter 
har sat fornyet gang i folks in-
teresse for miljøvenlige ener-
giløsninger«, fortæller ad-
ministrerende direktør Erik 
Nystrøm. »Her hos Biovarme 
er vi glade for, at så mange 
mennesker nu finder vej til 
vores udstilling. Alle interes-

serede er velkomne til at kig-
ge ind, se vores spændende og 
miljøvenlige produkter i akti-
on og høre nærmere om de nye 
muligheder for tilskud osv.«

Attraktive  
brændefyringsanlæg

Blandt Biovarmes primære 
produkter er ATMOS ked-
lerne. På basis af dem kan vi 
tilbyde en række attraktive 
pakkeløsninger indenfor bræn-
defyringsanlæg, fortsæt ter 
Erik Nystrøm. Der er penge i 
at skifte sit gamle brændefy-
ringsanlæg ud med et nyt, idet 
man får 4000 kr. i skrotnings-
præmie for sin gamle kedel. 
1. juni 2008 trådte en række 
skrappe regler på brændefy-
ringsområdet i kraft, og disse 
regler honoreres til fulde af vo-
res moderne miljøcertificerede 
kvalitetsløs ninger. Biovarmes 
udstilling er åben for rådgiv-
ning, demonstration og salg på 
alle hverdage fra kl. 8-17.« 

Biovarme A/S · Industrivej 1 · 5792 Årslev · Tlf. 65 99 49 95 · post@biovarme.dk · www.biovarme.dk 
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Møbler, som 
opfylder 

nutidens krav.
Zeta 

Furniture.

 Central møbler
‘Erhverv’

Central møbler skaber 
fl eksible og individuelle
løsninger, der fremmer 
kreativitet, velvære og 
øger effektiviteten.

Kontakt os allerede i dag...

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

info@centralmoebler.dk . www.centralmoebler.dk  
Åbent: man-torsdag 9.30-17.30 . Fredag 9.30-19.00 . Lørdag 10.00-14.00
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Anlægsgartner/skovtekniker

Birkebjergvej 96 · 5380 Dalby
Mobil 20 42 43 89 · Tlf. 65 32 28 70

ib-ellegaard.dk
Anlægsgartner/skovtekniker

· Haveanlæg
· Omlægning af gamle haver
· Vedligeholdelse af grønne arealer
· Flise og stenarbejde
· Vand i haven
· Træfældning og beskæring
· Snerydning og saltning
· Gode råd og ideer

Vi bygger grønt med garanti
Vi arbejder både for private  
og erhverv

ISOLIT-GLAS

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

 
(erstatningsrude – udskiftning)

vedligeholdelse og reklamation.

Sælges gennem førende trælaster  
og byggemarkeder 

samt Horsens, Odder  
og Skanderborg 

Autolak-Experten ApS
Aasiaatvej 7B 

5700 Svendborg
Mobil: 21 22 77 13

info@autolak-experten.dk

Alle opgaver indenfor autolakering udføres

Vi tilbyder:
· Ledelsesudvikling
· Stress
· Rekruttering
· Coaching
Vi skræddersyer et kursus  
efter jeres behov

Klosterplads 2 · 1. sal · 5700 Svendborg · Tlf. 62 20 74 90 
www.erhvervspsykologernesydfyn.dk

Kyocera 
Business Partner

på Fyn

Kyocera Danmark har 
valgt FKT ApS i Svendborg som 

Deres eneste business og 
loyalitets partner på Fyn

Tlf.  62 21 43 10               

Ørbækvej 13-15 · 5700 Svendborg



ERHVERV FYN

28 · ERHVERV FYN APRIL 2009

 

Vi udfører al kørsel indenfor:
● Grus-, stenmaterialer
 og granitskærver
● Kranarbejde med 
 eller uden grab
● Containerudlejning,
 åbne og lukkede
● Entreprenørarbejde
● Gyllekørsel

Vi hjælper dig med at finde 
de rigtige materialer, 
den passende mængde
samt leveringen.

Vi leverer varen 
der hvor du skal bruge den.

Vi kan tilbyde at levere det, 
du står og mangler i alle 
kvaliteter og mængder til 
fordelagtige priser.

Ring til os og få et 
uforpligtende tilbud

HORNE VOGNMANDSFORRETNING
JACOB STAGE
MØLLEBAKKEN 1 HORNE 5600 FAABORG 
MOBIL 50 73 72 40 TLF. 62 60 10 77
WWW.HORNEVOGNMAND.DK

C-Gulve ApS · Lykkevalg 10 · Korinth
5600 Faaborg · Tlf. 62 65 16 75
Mobil 28 97 67 93 · cgulve@mail.dk

Gislev-Holme
MURERFORRETNING
Projektering · Nybyggeri · Renovering

Samme firma i 57 år

Holmevej 33 · 5854 · 62 29 12 44
20 94 30 44 · www.gislev-holme.dk

Regnskabsassistance – gør hverdagen lettere.
Brug ressourcerne rigtigt. Bogføring af 
regnskaber og konsulentsparring på timebasis.

Bredagerløkken 16·  5220 Odense SØ
www.jvregnskab.dk·  jvregnskab@yahoo.dk

Tlf. 21 75 47 12 

ESPE TRUCKSERVICE APS

Tlf. 62 66 16 66

Langgade 49 · 5750 Ringe

ENTREPRENØR SØREN ANDERSEN 
Aut. Kloakmester
Nyanlæg · Renovering · Dræn · Beton · Belægning
Nedbrydning · Sten og Grus · Vognmandskørsel

TLF. 40 14 57 39 · WWW.E-SA.DK 
Egsmarken 4 · 5750 Ringe · egsmarken@paradis.dk 
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ARKITEKT · VEJLEBÆKSVEJ 119 A · 5300 KERTEMINDE · TLF. 63 32 60 11 · FAX 63 32 60 12 · MOBIL 30 13 99 27 · MAIL: ARS@SUNKE-D.DK

SUNKE DYDENSBORG Tegnestue ApS+ 

RESTAURERING NYBYGGERI

TILBYGNING INDRETNING

IDÉ UDVIKLING PROJEKTFORSLAG

RÅDGIVNING

– løsninger til bedre kontormiljøer...

Oxford stol
Design: Arne Jacobsen

Plano bord
Design: Pelikan

Åbningstider: Man-tors. kl. 10.00-17.30 · Fredag kl. 10.00-19.00 · Lørdag kl. 9.30-14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30-15.00
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P.A. Savværk A/S 
Savværket grundlag-
des i 1885 og har fra 
første færd leveret 
træ af højeste kvalitet 
til imødekommelse af 
skiftende tidsaldres 
ønsker og behov. I 
dag er produktionen 
primært målrettet  
kvalitetsgulve  
og møbler i udsøgte 
træsorter 

»Med 124 år på bagen i en 
omskiftelig branche kan man 
roligt sige, at P.A. Savværk 
A/S er en etableret aktør på 
markedet«, smiler direktør 
Kim Axelsen. »Vi har netop 
investeret i et helt nyt produk-
tionsanlæg, og i kraft heraf 
har vi udvidet kapaciteten, så 
savværket nu kan håndtere 
væsentligt mere træ end tid-
ligere – både mængde- og di-
mensionsmæssigt. I løbet af i 
år regner vi med at opnå FSC 
miljøcertificering. Det træ, vi 
forarbejder, har en historie, og 
dets miljømæssige bæredygtig-

hed illustreres af det faktum, 
at vi kan følge det fra træstub 
til færdigt produkt.«

Fremtidens sundhed  
og økologi

»P.A. Savværk fremstiller 
gulvbrædder på mellem 12½ 
og 45 centimeter i bredden. De 
primære træsorter er Douglas, 
Eg, Ask, Pitch Pine og Ame-
rikansk eg. Vores speciale er 
hurtige og fleksible leverancer, 
og dermed opfylder vi ønskerne 
fra såvel trælaster, entreprenø-
rer og tømrermestre som byg-
gevirksomheder og arkitekter. 

Produktionsmæssigt mikser 
vi mellem møbel- og gulvsekto-
ren, og på den måde optimeres 
varen. Vi er leveringsdygtige i 
såvel standard som specialpro-
dukter, og selvom vi er en af de 
få producenter herhjemme, der 
opererer med dansk træ skovet 
af danske skovarbejdere, har 
vi særdeles konkurrencedyg-
tige priser. Træ er et CO2-neu-
tralt produkt, og med det ny 
produktionsanlæg imødekom-
mer P.A. Savværk fremtidens 
efterspørgsel på miljømæssigt 
bæredygtig og sundhedsmæs-
sigt optimal boligindretning.« 

P.A. Savværk A/S 
Kaj Lykkesvej 13

5600 Faaborg
Tlf. 62 65 10 09
info@pagulve.dk
www.pagulve.dk
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Bjarne Andersen 
Tømrer- & Snedkerforretning
 
Bjarne Andersen udfører en bred vifte af opgaver indenfor 
tømrer og snedkerfaget. Vi kan løse det meste, og alle opgaver 
udføres i høj kvalitet, og vi er først tilfredse, når du er tilfreds!
 

 VI TILBYDER 

 Tømrerarbejde

 ● Snedkerarbejde

 ● Glasarbejde

 ● Reperation og vedligeholdelse

 ● Bindingsværk

 ● Tagrenovering

 ● Døre

 ● Vinduer
 
…og naturligvis en hel del mere! Kontakt os for flere oplysninger! 

Vængevej 9 · 5772 Kværndrup · Tlf. 62 27 13 30 · www.bjarne-a.dk



Telefon 66 15 54 44 · info@trimline.dk
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Tømrermester Mogens Green 
Rasmussen
Mogens Green Rasmus-
sen har gennem 11 år 
været selvstændig tøm-
rermester. Faaborg-fir-
maet, hvis primære spe-
cialer er døre, vinduer 
og tage samt udestuer, 
åbner udstillingsfaci-
liteter på 150 m2 i løbet 
af forsommeren

 
»Lige fra starten i 1998 er for-
retningens vidtforgrenede kun-
dekreds først og fremmest vok-
set via mund-til-øre-metoden. 
I dag er firmaets kerneområde 

døre, vinduer, tage og udestuer 
i alle materialer, dessiner og 
prisklasser«, fortæller indeha-
ver Mogens Green Rasmussen. 
»I løbet af forsommeren åbner 
vi helt nye udstillingsfaciliteter 
i forbindelse med lokalerne her 
på Bøgebjergvej. I udstillingen 
på omkring 150 m2 demonstre-
res de mange spændende mu-
ligheder, vi har på programmet 
indenfor døre, vinduer, tage og 
udestuer.«    

Et banebrydende lameltag

Indenfor alle produktkatego-
rier samarbejder Mogens Green 
Rasmussen med nogle af landets 
førende producenter og leveran-

dører – heriblandt Win-Door og 
Ikast Designer Door. »På tag-
området tilbyder vi Europas p.t. 
mest banebrydende lameltag 
ESCO, som Mogens Green Ras-
mussen har forhandlingen af på 
Fyn. Vi har stor erfaring med 
hensyn til at leve op til vores 
kunders mangeartede ønsker og 
forventninger – både til stil, ma-
terialevalg og prisklasse. Når 
det gælder udestuer, samarbej-
der vi med skiftende arkitekter 
omkring de enkelte løsningers 
udformning. 

Fra vinduer til  
totalrenoveringer

I perioden 2004-07 opførte vi 

125 andelsboliger i Svendborg. 
I Kerteminde og Faaborg løser 
vi netop nu en række spæn-
dende tagrenoveringsopgaver. 
Parallelt hermed varetager vi 
fagentreprisen på opførelsen af 
to villaer i henholdsvis Faaborg 
og Odense. Endelig er vi i gang 
med en ombygnings- og renove-
ringsopgave på Thurø. Vi løser 
en alsidig vifte af opgaver, der 
spænder fra udskiftning af en-
keltvinduer over vinterhaver til 
totalrenoveringer. Ring og hør 
nærmere.«

Bøgebjergvej 39 · 5600 Faaborg  
Tlf. 62 63 13 98 · Mobil 21 48 58 15

mogensrgreen@hotmail.com · www.mogens-green.dk
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I disse krisetider var det måske en idé at lade dine gamle 
hvidevarer reperere. (Vi har 34 års erfaring i reparationer)
Vi efterser og reparerer f.eks. din gamle vaskemaskine, 
hvis reparationen ikke kan betale sig, fratrækker vi halv -
delen af eftersynet, når du køber den nye maskine hos os.

HUSK! Byens bedste betjening fås kun hos os

HVIDEVAREDOKTOREN 

 ELplus
Odensevej 136, 5600 Faaborg 
Telefon 62 61 88 02 / 62 62 53 10
www.elplus.dk  in fo@hvidevaredoktoren.dk

Vester Hæsinge Maskinstation A/S

Entreprenørarbejde
Slamslugning/Spuling

Kloakservice

Jørn Bertelsen
Entreprenør/aut. kloakmester

Vestergade 43 · 5672 Broby
Tlf. 62 63 12 43 · Mobil 20 63 12 43

jb@vhm.as 
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Laulunds Oliefyrservice 

»Som firmanavnet antyder, er service og salg af oliefyr og kedler 
blandt vores hovedopgaver«, smiler indehaver Niels Laulund og 
fortsætter: »I 2001 fik vi salg og servicering af træpillefyr på 
programmet, og i dag er det også en stor aktivitet.«

Kvalitetsprodukter med toptunet service

»Laulunds primære brand på området er det svenske BioLine/
EcoTec, som er blandt markedets førende producenter af com-
puterstyrede kvalitetsbrændere. Her får kunden et kvalitets-
produkt med en toptunet serviceorganisation i ryggen. Vores 
serviceteknikere og montører kører over hele Sydfyn inklusive 
de brofaste øer plus Lyø og Avernakø. Blandt de øvrige kvali-

tetsprodukter er Pellux 200, som er en a mærket stoker kedel fra 
Vølund. Pellux 200 er utroligt servicevenlig og nem at holde ren. 
Indenfor træpilleovne er det primære brand Calimax, som er et 
østrigsk produkt i topklasse. Vi fører tre serier af disse ovne og 
leverer fuld dækning m.h.t. service og reservedele.« 

Oplev varmeløsningerne i udstillingen 

»På oliesiden sælger vi udelukkende a og b kedler af mærkerne 
CTC, TASSO og BAXI. Indenfor kondenserende kedler fører vi 
topprodukterne VITUS, BORDEUS og SCAN-TECH, som har 
en udnyttelsesgrad på 94-100%. Alle interesserede er velkomne 
til at booke en tid i vores udstilling for at se, høre og fornemme 
de forskellige varmeløsninger i funktion.« 

Kontor: 
Hellig Kors Vænget 4 · 5600 Faaborg

Udstilling: 
Telemarken 4 · 5600 Faaborg

Tlf. 62 61 06 41 · Mobil 40 40 16 70

info@laulundsoliefyrservice.dk
www.laulundsoliefyrservice.dk

Det kendte Faaborg-firma, der i dag har 3 ansatte inklusive indehaver Niels Laulund,  
grundlagdes for 37 år siden som en under afdeling af Shell. I 2007 blev firmaets serviceafdeling 
en del af Dansk Varme Service A/S 
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TC Tools
Maskinfabrikken grundlagdes i 1994 i  
Blommenslyst. I kraft af stigende efterspørgsel  
flyttede man hurtigt herfra til større 
produktions faciliteter i Ferritslev, og i 2001 
kunne den dynamiske virksomhed rykke ind i 
domicilet i Ringe 

»TC Tools er en allround maskinfabrik og underleverandørvirk-
somhed«, fortæller indehaver Tommy Carlsen, der er uddannet 
mekaniker med 25 års erfaring i den fynske maskinbranche – 
de sidste 15 som selvstændig. »Vi kan det hele indenfor bear-
bejdning af aluminium, messing, rustfrit og plastic – herunder 
CNC fræsning og ditto drejning samt bukning, svejsning og la-
sergravering.« 

Eneste lasergravør på Fyn

Lasergravering er et relativt nyt fænomen, og lige nu er TC Tools 
den eneste maskinfabrik på Fyn med denne aktivitet på pro-
grammet. Metoden bruges blandt andet til prægning af logoer 
og varenumre, og med hensyn til materialevalget er det næsten 
kun fantasien, der sætter grænser. TC Tools lasergraverer plast, 
aluminium, træ, stål, skind og læder.

Stor rådgivningserfaring

»Et af vores store specialer er udarbejdelse af prototyper til se-
rieproduktion. Her er TC Tools en god sparringspartner for in-
geniører og andre, der arbejder med ideudvikling. Vi har stor 

erfaring med rådgivning og dét at få sat en god idé ind i en pro-
duktionsmæssig ramme. TC Tools servicerer en række meget 
forskellige kunder – blandt andet fra møbel- og elektronikin-
dustrien. I modsætning til mange af vores kolleger i branchen 
kører vi gerne mindre serier på mellem 500 og 1000 styk«, af-
runder Tommy Carlsen. »TC Tools står for høj kvalitet til kon-
kurrencedygtige priser.«

TC Tools ApS · Blåkildevej 33 · 5750 Ringe
Tlf. 62 66 18 55 · Mobil 40 53 62 26 · tctools@mail.dk
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F

øll ingeve j 75 ø l l i nge DK - 5750 R inge
T l . +45 6 5 98 16 1 9 F x . +45 65 9 8 27 00

Gislev Tag- og Facaderens
Speciale: 

Afrensning af asbesttage · Godkendt af Arbejdstilsynet 
Reparation af alle slags tage

Reparation af facader · Sandblæsning  af huse

Tlf. 62 29 20 52
Faaborgvej 29 · 5854 Gislev

Mobil 21 75 68 87 · Privat 62 29 19 81

Graabjergvej 16 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 67 13 32 · Fax. 62 67 16 32
www.ryslingeforsamlingshus.dk

Træffes bedst mellem 8 og 16

Vi leverer gerne mad til jeres fest, 
reception eller åbent hus arrangement

Vi har alt i AV-udstyr

- og plads til 400 pers.

Ryslinge forsamlingshus

Se hjemmesiden 
eller ring venligst efter brochure!

Ny Stenderup Tømrerforretning ApS
 Ny Stenderupvej 28 · 5672 Broby

Nybygning · Ombygning · Tilbygning

Telefon 62 68 12 04
Mobil 40 26 32 04
Fax 62 68 22 04

lassefunder.dk
 

● VVS 

● Bad

● Zink

● Ventilation

Funder ApS · Bystævnevej 60 · 5600 Fåborg · Tlf. 40 59 61 95
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Klimarigtig Fyringsolie

 

 Øko-Tech Energi A/S

ERHVERV FYN

»Interessen for vedvarende 
energi har længe været per-
mant stigende«, siger Bjørn 
Larsen, der oplever en rivende 
udvikling inden for alternativ
energi, og de sidste to blevet 
kåret som Gazelle-virksom-
hed. (og bliver det igen i år!) 
Omsætningen er i dag 130 
mio. kr. og virksomheden har 
14 medarbejdere. »Vegetabil-
ske bio-olier er miljøvenlige og 
bl.a. fri for CO2 afgifter, fordi 
produkterne er CO2 neutrale.
hvilket der derudover gør dem 
prisbillige. Afhængig af olie-
priserne kan der p.t. spares 
15-25% på energiudgiften.«

Produktsortimentet omfatter 
olietyper som Primeol-Biosol- 

og Premiumbiodiesel, der le-
veres til især Kommunale var-
meværker, der udgør ca. 80% af 
den samlede mængde olie, samt 
industrier, skoler/institutioner,                                                                                                                                  
gartnerier, boligforeninger, og 
private. Olie leverancer fore-
går primært med firmaetsegne 
tankbiler.

Den nye tankterminal

»Terminalen omfatter 7 tanke, 
6 tanke på hver 1780 m3 plus 
en enkelt på 700m3, der alle er 
isoleret. Det giver os en sam-
let lagerkapcitet på 11.300 m3, 
så vi kan hjemtage hele skibs-
ladninger af olie, der hovedsa-
geligt er Biodieselprodukter, 
kommer fra Rotterdam el. 
Amsterdam til Faaborg havn.

I terminalanlægget er der 
implementeret et halvauto-
matisk system for modtagelse 
og udlevering af olie. I kraft 
heraf kan 20 tankbiler læsse 
og losse olie samtidig,« siger 
Direktør Bjørn E. Larsen.

Kontrol – Rådgivning  
– Afgifter

»Vi har ligeledes eget labora-
torium hvor vi kontrolerer og 
kvalitetssikre alle produkter 
før de leveres ud til kunderne.
Vi rådgiver omkring olier- olie-
brændere, tilskudsordninger. 
Herunder især omkring omstil-
lingen fra mineralolie og gas, til 
Bio-oliebrændsel. Dette ser ud 
til at blive meget aktuelt i den 
kommende tid, som følge af Re-

Øko-Tech Energi A/S · Telemarken 7 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 20 54 · info@bio-olie.com  · www.bio-olie.com

geringens udspil om nye Energi-
afgifter på fossile brændstoffer                                                                                                                                     
med 15%, og 25% mindre 
fradrag for procesvarme, fra 
2010! Iøvrigt inviterer Øko-Tech 
gerne alle eksisterende, og kom-
mende kunder der har interesse 
i et fremtidigt energiprojekt, til 
et besøg i vores nye omgivelser«

Øko-Tech Energi A/S 
Faaborg-virksomheden, der er specialiseret i levering af biologiske olier, har i år 10 års Jubilæum, 
og kan glæde sig over at være landets største leverandør af fyringsolie til en bred vifte af kunder, 
med levering af mange mio. liter olie til varmeværks- industri og boligsektorene. I løbet af foråret  
er der åbnet et nyt stort terminalanlæg i Faaborg

NYE ENERGIAFGIFTER = GRØN ENERGI!

●  Forbered Virksomheden på de nye Energi-afgifter! 
(Afgiftsstigning på Min. olie/gas. Reduktion af procesgodtgørelse)

●  Skift fra Mineral/fuelolie/gas, til miljøvenlig Bio-olie

●  Bio-olien anvendes til rum og procesvarme

●  Bio-olier/Biomasse er afgiftsfrie og derfor prisbillige

●  Bio-fyringsolie giver virksomheden en grøn profil
●  Bio-olier er CO2 neutrale. Brug af 1 ton Bio-olie  
 frigiver 2 CO2 Kvoter!

BLIV CO2 NEUTRAL = BRUG BIO-OLIE

●  Vi leverer Olietyper til alle formål:

●  PRIMEOL olie til Varmeværker  
 og større Industri med alm.store 
 oliebrændere

●  BIOSOL olie til Industri, Institutioner   
 m.m. med mindre oliebrændere

●  PREMIUM Biodiesel til private  
 husstande med Bio-oliebrændere

Indhent information   ●   www.bio-olie.com  ●   Få rådgivningg
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Murerfirmaet Heino Larsen
Jeg overtog firmaet i 2006 
efter min gamle mester Aksel 
Skovlyst, hos hvem jeg  
arbejdede gennem 17 år  
– først som arbejdsmand og 
sidenhen som udlært murer 

Murerfirmaet Heino Larsen medvirker 
aktivt i et velfungerende lokalt netværk af 
håndværksmestre, hvorfra et stort antal 
opgaver af alle slags genereres. 
Firmaets bredt funderede kundekreds, der 
består af privatkunder, erhvervsdrivende 
og offentlige institutioner, udspringer i lo-
kalområdet omkring Faaborg og omfatter 
hele det sydvestlige Fyn. 
Vores kerneområde er løsning af reno-
verings- og vedligeholdelsesopgaver i 
for bindelse med parcelhuse, villaer, bo-
ligforeninger samt små og mellemstore 
virksomheder. Her er der stor aktivitet 
omkring fugning og tagarbejde. Etablering 
af køkkener og badeværelser er også et po-
pulært indslag i vores arbejdsprofil. En stor 
kunde er olieselskabet Q8, for hvem vi løser 
en lang række opgaver omkring vedligehold 

og ombygning af anlæg omkring servicesta-
tioner på hele Fyn. 
Et spændende speciale er renovering af fre-
dede bygninger. Her spænder aktiviteterne 
fra bindingsværkshuse til herregårde. 
Blandt andet har vi lavet renoveringsar-
bejde på Hvedholm Slot, Løgismose og Rød-
kilde, hvor færdiggørelsen af en større trap-
peomlægning er blandt vores kommende 
opgaver. En anden opgave er renoveringen 
af Grubbe Vandmølle, hvor vi blandt andet 
demonterer gammelt murværk og opmurer 
nyt, efter tømrerne har isat helt nyt bin-
dingsværk. 

Nyt firma med stor og  
kvalificeret erfaring

Heino Larsen overtog for godt et år siden 
murerfirmaet Aksel Skovlyst, som var spe-
cialiseret i renovering af kirker, herregårde 
og fredede bygninger. Heino Larsen arbej-
dede selv i firmaet i 17 år, hvor han også er 
udlært, så han kender og har arbejdet med 
alle de specielle opgaver, der kan komme i 
forbindelse med renoveringer, som murer-
firmaet er meget gode til og nyder at arbejde 
med. – I øjeblikket er vi ved at bygge to nye 
huse, – men det er renoveringsarbejde, som 
vi er gode til, og så har vi gennem de senere 

år lavet utroligt mange badeværelser, siger 
Heino Larsen, der i dag beskæftiger 6 med-
arbejdere, hvoraf den ene er sønnen Kri-
stian, som har været med fra starten, samt 
at hans hustru Anne-Lotte Bruun står for 
en stor del af kontorarbejdet. – Jeg synes, at 
der er mere udfordring i at renovere huse, 
kirker og lignende, fortsætter Heino Lar-
sen. Jeg arbejder sammen med mange af 
de tømrermestre, som jeg gennem tiden har 
mødt på arbejdspladserne. Så det er et godt 
netværk vi har. Tidligere var Heino Larsen 
med til restaureringen af såvel Brygger-
gården som Kaleko Mølle som ansat hos 
Edwin Andersen, hvor der især blev lavet 
meget brolægning og stenhegn. Et arbejde 
som Heino Larsen satte stor pris på, da det 
var kvalitet, flot og spændende og med et re-
sultat, der står for fremtiden. – Vi arbejder 
også meget med gamle bindingsværkshuse, 
siger Heino Larsen. Det gør vi helt fra bun-
den med syldsten som fundament (kam-
pestensfundamentet som huset står på). 
Blandt vore opgaver har vi også flere, hvor 
vi jævner de store gamle hovedtrapper, for 
så at genopbygge dem igen. Vi har mange 
blandede og spændende opgaver, og derfor 
er renoverings og restaureringsarbejdet 
særligt interessant. 

Assensvej 375 · 5642 Millinge · Tlf. 62 60 21 10 · bruun.larsen@mail.dk
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TC Tools Sales Company ApS
AUTO SPECIALVÆRKTØJER

TC Tools har mere end 30 års erfaring med egenproduktion af specialværktøj til autobranchen

Kontakt din værktøjsleverandør
Blåkildevej 33 · 5750 Ringe · Tlf. 62 66 18 55 · Mobil 40 53 62 26 · tctools@mail.dk

Motorstøtte til brug ved udskiftning af tandrem 
og reparation af vandpumpe

Fjederspænder til demontering af fjedre ved 
udskiftning af støddæmpere. TÜV godkendt 
med 4 x sikkerhed

Timing Tools/blokeringsværktøj



ERHVERV FYN APRIL 2009 · 37

H. M. Rengøring
Rengøringsfirmaet 
grundlagdes i 2000 
som et soloforetagende 
af indehaver Herdis 
Møllebjerg. I dag har 
den lille virksomhed 
to ansatte inklusive 
indehaveren og ventes 
i løbet af foråret at 
udvide med yderligere 
en medarbejder  

»Jeg kan trække på 15 års er-
faring i faget, og min alsidige 
kundekreds består hovedsa-
geligt af erhvervskunder«, for-
tæller Herdis Møllebjerg. »De 
spænder fra diverse produkti-
onsvirksomheder over en ræk-
ke kontorkunder og offentlige 
institutioner til boligforenin-
ger og detailhandelsbutikker. 

Udover almindelig rengøring 
er håndværkerrengøring i for-
bindelse med nybyg og reno-
vering samt hovedrengøring 
omkring fraflytning af lejlig-
heder og huse store aktivite-
ter i firmaet« 

Kvalitet, service og tillid

H.M. Rengøring står for pro-
fessionel rengøring i topkvali-
tet. God rengøring vedligehol-
der inventar og overflader, så 
disses levetid optimeres.  Et 
rent miljø er en ideel basis for 
et godt arbejdsmiljø. 
H.M. Rengøring tager hen-
syn til miljøet og bruger i så 
høj grad som muligt svane-
mærkede produkter. Vi med-
bringer selv alt det til faget 
hørende grej – fra klude, mop-
per og koste til støvsugere og 
andet maskineri. I det daglige 
betjener vi os af en venlig og 
humoristisk omgangstone, og 
det har vist sig at være en 

eminent indfaldsvinkel til 
vores kunder. De er vores vig-
tigste samarbejdspartnere, og 
vores indbyrdes forhold byg-
ger på kvalitet, service og til-
lid. Ring for et uforbindende 
tilbud og hør mere om vores 
individuelle og fleksible ren-
gøringsløsninger.« 

H. M. Rengøring
ved Herdis Møllebjerg

Stokkebrovej 4
Vester Hæsinge · 5672 Broby 

Tlf. 62 63 24 08
Mobil 21 75 26 80

herdis@hm-rengoering.dk
www.hm-rengoering.dk

ERHVERV FYN

PLC-programering · relæ-styring
-

mentation · optimering

Daltoften 79 · 5320 Agedrup
Tlf. 60 46 22 36 · msjensen@mailmark.dk
www.mortenselservice.dk

Morten’s El-Service
6046 2236

 ● Brolægning
 ● Flisebelægning
 ● Etablering af trapper 
 ● Etablering af græs
 ● Pleje/vedligehold
 ● Hækkeklipning

20 96 51 25

v/ John Christiansen, Lydinge Mølle Vej 9, 5750 Ringe

ANLÆG
JC

Sønderbyvej 2 · Brobyværk · 5672 Broby

63 63 00 40
Kurt Lorenzen bil 29 25 37 51

STORKØKKENSERVICE · AUT. KØLEFIRMA

Rep. af maskiner til:
· Restautioner

· Kantiner
· Storkøkkener

FAABORG
UNDERVOGNSCENTER APS

Smedemestervej 22 · 5600 Faaborg · www.faaborgundervognscenter.dk
Tlf. 62 60 20 72 · Fax 62 60 20 73

EFFEKTIV RUST BESKYTTELSE

Ekspertise, rådgivning og bedre  
vedligeholdelse kun de bedste produkter
GRATIS TEST af bilens undervogn
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BENNY’S PALLEHÆTTER
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MULIGHEDER MED PALLEHÆTTER

● Inddækninger af tage
● Inddækninger af byggematerialer
● Overdækning til cykler, knallerter, 
 biler eller motorcykler
● Overdækninger til både, campingvogne, 
 haveborde eller havetraktorer

TLF. 20 43 53 03
Lundevej 26 · 5600 Faaborg · benny.ingildsen@jubii.dk 

WWW.PALLEHAETTER.DK

Continental              Gislaved

Nye dæk og støddæmpere
er et godt mål!

Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S
er en professionel underleverandør  
og samarbejdspartner som tilbyder  
fremstilling af jeres produkter.
Vi tilbyder bearbejdning i plader, rør og profiler 
inkl. svejsning og evt. overfladebehandling.

Vi tilbyder endvidere spåntagende bearbejd-
ning, CNC-drejning og CNC-fræsning,  
og evt, overfladebehandling og montage.

Send en emnetegning, en model eller  
tegningsfil, oplys seriestørrelse og evt.  
årsforbrug, så udarbejder vi et tilbud til jer.

Vi stiller vores erfaring til rådighed når det 
gælder udviklingen af jeres produkter. Ring  
allerede i dag til Bent Thomsen og aftal tid for 
et uforpligtende besøg.

Svend Frederiksen Maskinfabrik A/S
Sødingevej 5 · 5750 Ringe
Tlf. 62 62 11 83 · Fax 62 62 16 06
mail: info@smf.dk · www.sfm.dk

SVEND 
FREDERIKSEN
MASKINFABRIK A/S

.dk

65 38 14 80

info@skiltepriser.dk
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Havudsigt til attraktiv pris! 

Fritidsgrunde ved Horne Sommerland sælges 

Vi er på området  søn- og helligdage  mellem kl. 14 og 16.  

GØR DIN DRØM TIL EN SIKKER OPSPARING 

UNIKKE  
FRITIDSGRUNDE 

 

med udsigt over det  
sydfynske øhav 

 

Beliggenhed: Avernakøvej, 5600 Faaborg 
 

Grundstørrelser fra 1144 m2 til 1694 m2 
Grunde fuldt byggemodnet. 
Grunde på skrånende og kuperet terræn mod syd. 
Grunde tæt på offentlig badestrand. 
Grunde med panoramaudsigt. 
Grunde uden byggepligt. 
Grunde fra kr. 595.000 

 
 

Salg & information: 
 

Nybolig Faaborg tlf.: 6261 1616 
www.nybolig.dk 

 

Dansk Skovprodukt tlf.: 6260 2590 
www.danskskovprodukt.dk 

Kørselsvejledning: 
Fra Faaborg følg hovedvej 8 mod Bøjden,  

mellem Horne og Bøjden drejes med syd ad Almarksvej  
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Velkommen til den  
nye motorvej

Han glæder sig til den 26. juni borgmester Lars Erik Hornemann, 
Svendborg Kommune, når Danmarks nyeste motorvej mellem  
Svendborg og Odense indvies.
– Motorvejen vil være med til at videreføre den positive udvikling, 
som Svendborg og resten af Sydfyn er i gang med. Vi har gennem de 
senere år set en stigende interesse for at bosætte sig på Sydfyn. Det 
er en tendens som motorvejen helt sikkert vil være med til at forstærke. 
For erhvervslivet betyder det, at det bliver endnu mere attraktivt at 
etablere sig på Sydfyn, hvor både arbejdskraften og infrastrukturen 
er til stede, siger borgmester Lars Erik Hornemann.

Udtalelse fra Bo Andersen, borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune:
Vi har nu i et par år haft glæden af den nye motorvej, som har 
betydet en klar forbedring af infrastrukturen i den nordlige del af 
Faaborg-Midtfyn Kommune. Den lettere tilgang til vores kommune 
har allerede sat sit klare præg på udviklingen i områderne omkring 
motorvejen og vi kan allerede nu klart konkludere, at motorvejen er 
en stor gevinst for Faaborg-Midtfyn Kommune.

Odense og Svendborg rykker tættere på hinanden
Af transportminister Lars Barfoed (K): 

Jeg er meget glad for at kunne indvie den sidste del af motorvejs-

strækningen mellem Odense og Svendborg. Hermed sætter vi 

puntum for et omfattende projekt, og markerer starten på brugen af 

den nye færdige motorvej. Den komplette motorvej bliver rygraden i 

den sydfynske infrastruktur. Vi har nu rykket Odense og Svendborg 

tættere på hinanden til gavn for erhvervs- og byudviklingen, og 

vi har skabt nemmere adgang til naboøerne, til glæde for alle, der 

skal besøge det sydfynske øhav og Lolland. Samtidig har vi bygget 

Danmarks største faunapassage og skabt forbindelse mellem de 

store skovområder nord for Svendborg. Sydfyn har nu fået et stykke 

betydeligt infrastruktur.



MIKROFYN A/S

Mikrofyn A/S er en elektro-
nikvirksomhed med omkring 
90 medarbejdere og egen 
produktion i Danmark. Virk-
somheden er ejet af svenske 
Hexagon og samarbejder med 
søsterselskaberne SBG (Sve-
rige) og Leica Geosystems 
(Schweiz). Mikrofyn har i 
kraft af sin specialiserede 
viden og anselige branche-
erfaring har stor succes med 
udvikling, fremstilling og salg 
af højteknologisk styringsud-
styr til entreprenørmaskiner. 
Firmaets populære Mikrodig-
ger er med mere end 4.000 
systemer verdens mest solgte 
maskinstyring til gravema-
skiner.

En fælles worldwide  
platform 

»Vores nyudviklede software-
løsning UMC 3D er en fæl-
les worldwide platform, der 
får dozere, gradere og grave-
maskiner til at tale samme 
sprog, hvor de end måtte be-
finde sig«, fortæller Mikrofyns 
konsulent i 3D Maskinstyring 

Brian Møller. »Udover UMC 
3D’en har maskinerne brug 
for GPS-modtagere eller total-
stationer med sensorer eller 
kontrolsystemer.«  

Høj kompatibilitet

»Mikrofyns unikke produkter 
kendetegnes over hele linjen 
af en meget høj grad af kom-
patibilitet«, fortsætter Brian 
Møller. »Således er UMC 
3D’en også designet til at kun-
ne samarbejde med langt de 
fleste brands på markedet for 
maskinstyringsudstyr. UMC 
3D integreres altså problem-
frit i den brede vifte af peri-
feriudstyr og sensorsystemer, 
vores kunder er vant til at ar-
bejde med.« 

Et brugervenligt system

UMC 3D’en koordinerer data 
fra GPS-system eller totalsta-
tion med maskinens sensorer. 
Skovlens eller bladets position 
beregnes og sammenlignes 
med den teoretiske model. 
Forskellen illustreres grafisk 
og konverteres til signaler, 

som så kontrollerer maskinens 
hydrauliske system. UMC 3D 
gør arbejdet med lodrette kur-
ver, overgang til tværfald og 
ændringer i bredde virkelig 
let. Systemet vil altid justere 
maskinen til den korrekte 
position, uanset overfladens 
stand eller egenskaber. En 
række forskellige brugertests 
foretaget i vanskelige situa-
tioner har vist, at vores ma-
skinstyringsløsning er meget 
let at bruge – også 
for de kunder, der 
skifter til UMC 3D 
fra andre systemer. 

Pålidelighed  
og fleksibilitet 

»Når det gælder 
maskinstyring, har 
Mikrofyns løsnin-
ger været på mar-
kedet siden 1987 og 
fungerer perfekt i 
både små og store 
projekter. UMC 
3D’en er et påli-
deligt system, der 
opfylder de fleste 

MIKROFYN A/S · Bondovej 16 · 5250 Odense SV · Tlf. 66 17 07 84 · mikrofyn@mikrofyn.com · www.mikrofyn.dk

kundetypers ønsker og behov. 
Det stærke system, som er 
monteret i et specialfremstil-
let hus, kontrollerer rigtigt 
mange maskintyper. Tilmed 
er det let at flytte fra maskine 
til maskine, efterhånden som 
behovet opstår. UMC 3D er et 
af verdens mest moderne og 
tidssvarende 3D maskinkon-
trolsystemer«, slutter Brian 
Møller. »Tjek vores hjemme-
side for mere detaljeret info.« 

Den Odense-baserede virksomhed, der grundlagdes i 
1987 og i dag er brancheførende i Europa, udvikler og 

fremstiller lasere og styringssystemer til  
entreprenørbranchens maskinpark – gravemaskiner, 

asfaltudlæggere, gradere og dozere
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Vejen til god arbejdskraft går  
gennem uddannelse 

VI HJÆLPER JER PÅ VEJ
Tlf. 70 300 820 · Email sydfyn@3f.dk · www.3f-sydfyn.dk

Lundby Servicecenter 
tilbyder serviceefter-
syn og reparation af 
alle bilmærker. Stemp-
let i servicebogen 
er fuldt gyldigt, men 
regningen er noget 
lavere

Der er mindst mellem 20 og 
50 procents at spare, hvis man 
vælger at få lavet serviceef-
tersyn på sin bil ved Lundby 
Servicecenter frem for ved 

Spar kroner på 
serviceeftersyn i Lundby

Lundby Servicecenter · Sundbrovej 106 · Tåsinge · 5700 Svendborg · Tlf. 62 54 14 13 · automester-taasinge@mail.dk

autoriseret forhandleren. Og 
serviceeftersynet lever med 
garanti op til kravene.
- Vi laver serviceeftersynet ef-
ter fabrikkens forskrifter, og 
derfor gælder garantien sta-
dig, hvis du får lavet dine ser-
viceeftersyn i garantiperioden 
ved os, fortæller Michael Mad-
sen, der er indehaver af Lund-
by Servicecenter på 11. år.
Han overtog værkstedet efter 
hans svigerforældre, der for 
snart 47 år siden købte grunden 
og byggede tankstation, kiosk og 
værksted. I dag er tankstationen 
og kiosken lejet ud, mens Mi-
chael Madsen og de to medarbej-
dere, Svend Andersen og Palle 
Bak, regerer i værkstedet.
Og her er opgaverne delt nøje op.
- Jeg er uddannet elektromeka-
niker og er autoelektriker, så jeg 
tager mig af alt, der har med el 
at gøre. Svend er til gengæld en 

fænomenal pladesmed og Palle 
er super dygtig til det mekani-
ske arbejde, fortæller Michael 
Madsen.

Alle bilmærker

Lundby Servicecenter tager sig 
af alle bilmærker. 
- Det betyder, at vi kan udføre 
serviceeftersyn og reparation, 
uanset bilmærke eller årgang 
på alle biler. De biler, der kom-
mer på vores værksted, er der-
for både nye og ældre biler, og 
denne variation passer Michael 
Madsen rigtig godt.Det giver et 
godt miks mellem den nyeste 
teknik og det gamle håndværk.
- Vi har investeret i det nyeste 
software til Audi, VW, Seat og 
Skoda, og jeg interesserer mig 
meget for den nyeste teknologi 
indenfor området. Ofte skal det 
nye ekstra tilbehør blot kodes 
til bilens computer. Men samti-

dig brænder jeg også for de æl-
dre biler, og Palle og Svend har 
stor erfaring med reparation af 
Land Rovere. Det var nemlig 
min svigerfars speciale, og da 
Palle og Svend begge har været 
ansat her i rigtig mange år, har 
de også taget del i de reparatio-
ner, forklarer Michael Madsen.
Der også har investeret i en top-
moderne dækskifter som kan 
klare de nye dæktyper og de 
brede alufælge , som findes på 
flere og flere moderne biler.
Som noget nyt er Michael Mad-
sen også begyndt at tilbyde 
bilpleje, hvor bilerne behand-
les med en ny type lakforsegler 
med nano-teknologi, og har man 
ikke fået vedligeholdt bilen, kan 
Lundby Servicecenter også hjæl-
pe. Ud til vejen står nemlig pæne 
brugte biler, der er til salg.



– Etableringen af motorvejen 
er på sidste stadie, og vi vil 
gerne ønske Svendborg tillykke 
med det store projekt. Vi er 
overbeviste om, at motorvejen 
får stor betydning for hele det 
sydfynske område, siger Tina 
Holm Mikkelsen, som er mar-
kedschef i det 103 år gamle el-
selskab. 
– Allerede nu er der afsmit-
ning i form af indbyggertil-
gang. Motorvejen vil tiltræk-
ke virksomheder til området 
og være med til at styrke de 
eksisterende virksomheders 
vir kefelt, fortæller Tina. 
Sydfyns Elforsyning har også 
selv haft jord under neglene i 
forbindelse med motorvejspro-
jektet.
– Vi har selvfølgelig måtte 
omrokere på en hel del af vore 
kabler, som har ligget ned-
gravet under A9. De er blevet 
gravet op og enten flyttet eller 
gravet endnu dybere ned, for-
tæller Tina og tilføjer, at det 
har krævet en hel del plan-
lægning.
Og planlægningen har været 
alfa og omega for succesraten.
– Vi har været med siden 
2005, hvor vi blev indbudt til 
et møde med Vejdirektora-
tet. Og siden har vi deltaget i 
samtlige informationsmøder. 
Det har gjort, at alle parter 
konstant har været opdateret 
med udviklingen. 
– Det hele har kørt lige efter 

bogen. Vi har ikke haft hver-
ken forsinkelser eller pro-
blemer med, at der lå kabler 
i vejen for entreprenørerne. 
Den gode kommunikation og 
samarbejdet har afgjort haft 
betydning for tidsplanen.  

Den største udfordring

Broer er brudt ned og nye 
bygget  op for at give højde til 
store transporter. 
– Men det er ikke sådan lige 
at bryde en bro ned, når den 
er spækket med både fjern-
varmerør, vandrør, elkabler 
og telekabler som i Høje Bøge-
vej broen, fortæller afdelings-
leder  Helmuth Nielsen.
– Det har nok været den stør-
ste udfordring, for det kræver 
et stort samarbejde selska-
berne imellem, samtidig med 
at man jo ikke kan afbryde 
fjernvarmen om vinteren. 
Derfor måtte vi vente, selvom 
det så lavede omstrukturerin-
ger i hele planlægningen. 

Lokale kræfter

Men Sydfyns Elforsyning har 
ikke udført  deres del af arbej-
det alene. Ollerup Maskinsta-
tion fra Stenstrup  har stået 
for vor del af jordentreprisen,  
og det  har været et ekstra 
plus i styrkelsen af det lokale 
samarbejde. 

Alle 107 medarbejdere i Syd-
fyns Elforsyning vil derfor 

ønske Svendborg by og alle 
Svendborgs borgere et hjerte-
lig tillykke med motorvejen. 

Det har kostet kr. 1,8 mil. at 
flytte kablerne. Yderligere  kr. 
700.000 bruges i  2009.
Der er opsat  30 lysmaster  ud 
af de i alt 92, der skal oplyse 
den nye motorvej, og naturlig-
vis har Sydfyns Elforsyning 
ved samme lejlighed nedlagt 
fiberkabler til at kunne mod-
stå fremtidens nye teknologi-
ske krav. 
Der er lagt 1.600 meter 10 kV 
kabler og ca. 2.100 meter 0,4 
kV kabler. 1000 m fiberrør er 
flyttet. 
Der er brugt ca. 1.500 mande-
timer 

Mange års ønsketænkning går i opfyldelse. Motorvejen åbner  
den 26. juni og flere års  planlægning og arbejde skriver historie.   
Sydfyns Elforsyning har også sat deres fingeraftryk. Ca. 3000  
meter  gamle og nyere kabler har måtte flytte hvilested

Sydfyns ELforsyning
Fåborgvej 64

5700 Svendborg
Tlf. 62 21 27 71

sef@sydfynsel.dk
www.sydfynsel.dk

Sydfyns Elforsyning  
ønsker Svendborg  
tillykke med MOTORVEJEN
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Opgaven løst og vi er allerede på vej mod nye mål!
Gerne med råstoffer, asfalt, beton, kran- og blokvogne til dig.
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Oplev mere
- endnu hurtigere!

www.nordic-ferry.com




