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Fyns Rejsebureau 
 Side 12

Odense Traadvarefabrik 
A/S Side 14

Walthers Dinner 
 Side 37

Agtrup Plast 
 Side 41

AP Motorcenter 
 Side 15

Trio Stål Odense A/S 
 Side 31

Ved vinduespolerer Michael Bønke
Kroggårdsvænget 13 · Brylle

5690 Tommerup

Tlf. 4027 2703
suverenpolering@pc.dk

Vi yder service til både private og erhverv
– Ring og få en suveRen aftale…

Malerfirma Chrisiong
 Malerarbejde
 IndustrIlakerIng
 jernfosfaterIng
 PulverlakerIng
 kIrkekalknIng

Åsum bygade 13 · 5240 odense nØ
Tlf. 66 10 22 42

www.chrisiong.dk · chrisiong@chrisiong.dk

Valdemar Dideriksens Eftf.
•	Alt	i	tømrer-	og	snedkerarbejde

•	Vi	udfører	kvalitetsarbejde	til		 	 	
	 konkurrencedygtige	priser

Tid til nye vinduer?
Få	et	godt	tilbud	på	KPK	døre	&	vinduer

Valdemar Dideriksens Eftf.
Udskovvej	10	·	Gammel	Korup	·	5210	Odense	NV
Tlf. 40 21 53 65

Region Syd
FRA

www.danskbilsyn.dk
Wichmandsgade 11, 5000 Odense C

DANSK 
BILSYN
Tlf. 7244 1166

Højby Vinduer og Døre  
 Side 18
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Odense Låseservice A/S
- din nøgle
til større sikkerhed

Mekanisk nøgle
med berøringsfri
teknologi

KVALITETSBEVIDSTHED
Altid opdateret med den sidste nye viden indenfor me-
kanisk og elektronisk sikring. Vi er med i et internationalt
netværk, der medvirker til fortsat udvikling og høj kvalitet.

TROVÆRDIGHED
Vi søger altid de bedste løsninger og gennemtester alle
produkter.

SIKKERHED
Rådgivning og dialog omkring en målrettet sikkerheds-
løsning, der tilgodeser dit behov.

LEVERING TIL TIDEN
En aftale er en aftale, og aftalt levering er vigtigt for os -
og ikke mindst for dig som kunde. Vores døgnvagt sikrer
dig tryghed i akutte situationer.

Vindegade 31-33
5000 Odense C
Tel.: 6612 6815
E-mail: odense@laas.dk
www.laas.dk

DUO-PRO nøglesystem
EVVA’s patenterede 6-stift
combisystem til sikring i for-
skellige sikkerhedsniveauer,
DUO i SKAFOR blå klasse og
DUO-PRO i SKAFOR
rød klasse.

Steffen,
2. generation
Salg, telefon,
ekspedition

Birthe, 2. generation
Logistik, telefon, indkøb

Thomas, 3. generation
Salg, service, teknikker

Martin, 3. generation
Salg, projekter, indkøb

Vi dækker
hele fyn
- 16 ansatte - 9 servicevogne

������������� � �������������� � ������������ � ������������ � ���������������� � ���� � ����������������

Berøringsfri kort
Den berøringsfri teknologi er
den mest populære teknologi.
Kort eller brik skal bare i nær-
heden af læseren for at blive
læst. Dette er den ideelle tek-
niske løsning til områder med
meget trafik og behov for over-
vågning, såsom hospitaler, be-
skyttede boliger, parkerings-
pladser, boligforeninger etc. Din SALTO og EVVA leverandør

- 21 ansatte - 9 servicevogne
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stærk service til  
selvbyggere  

TV-reklamerne har netop ramt 
tv-skærmene med STARK 
SELVBYGS friske grønne far-
ver. Luften emmer af sol og 
nabosnak hen over hækkene, 
og på Toldbodgade 21 i Odense 
står det kompetente personale 
hos STARK FK Byggemateria-
ler klar med et rigtigt fristen-
de tilbud til private boligejere.

sTARK sELVBYG  
kampagne

- Vi har netop skudt vores nye 
kampagne STARK SELVBYG 
i gang, hvor vi for alvor kræ-
ser om de private kunder, der 
har lyst til at komme i gang 
med nybyggerier samt større 
eller mindre forbedringer af 
deres bolig, forklarer Michael 
Køhler-Jacobsen, SELVBYG-
salgschef hos STARK FK Byg-
gematerialer.

Det nye koncept betyder, at 
byggematerialeforretningen 
på Toldbodgade kræser om de 
private kunder med en speciel 
afdeling for selvbyggere med 
ro og plads til råd, vejledning 
og gennemgang af nye spæn-
dende projekter.

selvBygBogen 

- Vi har skræddersyet en ny 

og praktisk kørevejledning 
til selvbyggerne, SelvBygBo-
gen, der leverer praktisk og 
konkret rådgivning om alle 
kapitler i selvbyggerens bolig-
projekt. Sammen med vores 
konsulenter tager vi således 
hånd om alle byggefaserne, så 
vi konstant følger med i forlø-
bet – og selvbyggeren dermed 
får den rigtige opbakning frem 
til et vellykket resultat, tilføjer 
SELVBYG- salgschef Michael 
Køhler-Jacobsen.

Prof. support

Netop en professionel og kom-
petent tilgang og hjælp til 
STARK FK Byggematerialers 
private kunder er ingen til-
fældighed. En stor del af byg-
gemarkedets faste kunder er 
i forvejen de såkaldte profes-
sionelle aktører, små og store 
håndværksmestre, der hver 
dag får hurtig og førsteklasses 
opbakning til deres byggeop-
gaver over hele Fyn.

- Denne professionelle opbak-
ning leverer vi nu også i endnu 
højere grad til vores private 
kunder via STARK SELVBYG. 
Allerede fra kampagnens be-
gyndelse står vi rigtigt stærkt 
her i Odense med god erfaring 

med privatkunder, fortsætter 
Michael Køhler-Jacobsen.

Fyns førende  
fliseudstilling

Forretningen har også Fyns 
største fliseafdeling i STARK 
regi. Her præsenteres et alsi-
digt fliseprogram, der spænder 
lige fra luksusbadeværelser til 
industrigulve, i en 450 kva-
dratmeter stor udstilling, 

Det nye STARK SELVBYG-
koncept inkluderer, foruden 
SelvBygBogen og den særlige 
selvbygger-afdeling, også et 
nyt afsnit på STARK’s hjem-
meside. Via log-in funktion er 
der hurtig online-dialog med 
STARK FK Byggematerialers 
kompetente kundekonsulen-
ter.

udlejning og kontofordel

I forvejen er der rigtig god 
plads til god og solid kunde-
service på Toldbodgade. Det 
sker via den store kundeparke-
ring, hvor 5000 kvadratmeter 
belægningssten tager imod. 
God kundeservice leveres også 
i den store udlejningsafdeling, 
der klæder alle selvbyggere på 
til både store og små byggepro-
jekter.

sTARK FK Byggematerialer i odense siger ”Du har idéen, sammen  
gør vi den til virkelighed”. sTARK-kæden frister nu med nyt attraktivt 
selvbyggerkoncept.
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sTARK/FK Byggematerialer a/s 
Toldbodgade 21
5000 odense c
Tlf. 66 12 02 19 

info.fk@stark.dk
www.stark.dk/fk

Åbningstider butik & lager:
Mandag-fredag: Kl. 6.30-17.00

Lørdag: Kl. 9.00-14.00

Åbningstider udstilling:
Mandag-fredag: Kl. 8.00-17.30

Lørdag: Kl. 9.00-14.00

- En anden STARK-fordel er, at 
vores kunder får konto-fordele, 
uanset hvilken af vores mange 
landsdækkende afdelinger, de 
handler i. Desuden formidler 
vi god og nyttig kontakt mel-
lem seriøse håndværksmestre 
og kunder, der måske ikke i 
forvejen har fundet ud af, hvil-
ke håndværkere de eventuelt 
ønsker bistand fra, slutter 
SELVBYG-salgschef Michael 
Køhler-Jacobsen.

stor salgsmesse 

Onsdag 28. april inviterede 
STARK FK Byggematerialer 
igen til forretningens efter-
hånden kendte salgsmesse. 
Dagens gæster fik en hygge-
lig og afslappet snak med 42 
leverandører, der sammen 
med særlige spotpriser gjorde 
dagen rigtigt vellykket for de 
mange besøgende.
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Leasing er de senere 
år blevet meget ud-
bredt. Nyeste skud 
på stammen er flex-
leasing, hvor det er 
muligt at køre i en bil 
uden at betale hele 
afgiften på en gang. 
odenseanske Flex-
leasing.Nu bor midt i 
landet og leverer biler 
i alle prisklasser

”Hos Flexleasing.NU er åben-
hed en selvfølge”, fortæller di-
rektør Jesper Ekfeldt. ”Vi kan 
garantere vores kunder, at de 
ikke får nogen ”sjove” efter-
regninger. Hos os er alle afta-
ler godkendt af SKAT. Bilerne 
ligger typisk i prisklassen fra 
200.000 kr. og op – fra Audi 
A4 til Ferrari F430. Kunden 
kan vælge selv at finde drøm-

mebilen eller lade os om det. Vi 
importerer tip top kvalitetsbi-
ler - primært fra Tyskland – 
og sørger for alt papirarbejde, 
hjemtransport og klargøring. 
Derudover har vi et stort net-
værk i Danmark som impor-
terer biler uden afgift. Sidst 
men ikke mindst kan Flexlea-
sing.NU tilbyde bilforsikring i 
TRYG på favorable vilkår.” 

Køb bil med hjertet

”Ved Flexleasing ”koster” 
en bil ca. det halve. En bil i 
500.000 kroners klassen ko-
ster ved etablering således 
omkring 250.000 kr. inklusive 
alle omkostninger for et år. 
Efter perioden tilbagebetales 
sikkerhedsstillelsen, som vari-
erer alt efter biltype. Ved flex-
leasing afregnes en fastsat pro-
centdel af afgiften per måned 
afhængig af bilens alder. Der 
opnås, alene på værditabet, en 
besparelse på omkring 40 % i 
forhold til et køb med normal 
afgift. Der er ingen begræns-

ninger på km og kunden kan 
til enhver tid opsige leasing-
aftalen. Kontraktforløbene er 
tidsmæssigt meget fleksible. 
Man kan lease i ”skæve” pe-
rioder – eksempelvis 1½ år.” 

”Flexleasing giver danskerne 
mulighed for i højere grad at 
købe nye biler med hjertet end 
med tegnebogen. Folk kan køre 
i bedre, nyere, sikrere og mere 
miljøvenlige nye biler,” siger 
firmaets anden partner Lars 
R. Jacobsen. ”Indtil nu har 
det været en stor udfordring 
at forklare dette faktum til 
vores kunder, der næsten ikke 
tør tro, det kan være sandt og 
lovligt – men bare rolig. Flex-
leasing er kommet for blive, så 
længe der er afgift på biler og 
motorcykler … og det er der 
nok en tid endnu. Kontakt os 
for en uforbindende dialog om 
den bedste løsning for dig og 
din næste bil.”  

Flexleasing Nu Aps
Dannebrogsgade 1
5000 odense c
Jesper Ekfeldt tlf. 2349 9901 
Lars R. Jacobsen tlf. 2349 9902
mail@flexleasing.Nu
www.flexleasing.Nu

EXPRES BILERNE

FIRMATRANSPORTER

KURERKØRSEL

DISTRIBUTION

FLYTNINGER, Ind & udland

vi laster fra 100 gram til 30 ton

www.EXPRESBILERNE.DK

63 17 10 70
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”Sidste års fusion mellem 
Ringkjøbing Bank og vest-
jysk BANK er resultatet af en 
god kollegial dialog gennem 
flere år”, fortæller afdelings-
leder Jan Svenssen. ”Fusionen 
har skabt en bank, der står 
endnu stærkere end før. Nav-
net er nyt, og det skulle både 
vi og vores kunder vænne os 
til, men det er gået fint. Dy-
best set handler bankdrift jo 
om mennesker og personlige 
relationer.”

Vestjyske værdier på fynsk

vestjysk BANK er et full-ser-
vice pengeinstitut med hoved-
sæde i Lemvig og filialer i 26 
jyske og fynske byer. vestjysk 
BANK Odense fokuserer ho-

vedsageligt på privatkunder. 
Afdelingen, der en såkaldt 
pengeløs bank, har ikke åbent 
for ind- og udbetalinger. Alle 
aktiviteter er bygget op om 
vores store erfaring og eks-
pertise på privatkundeområ-
det. Populært sagt formidler 
vi gode vestjyske værdier på 
fynsk gennem et bredt udbud 
af klassiske og nyere bankpro-
dukter.” 

Tag din bankrådgiver  
med hjem

”vestjysk BANK Odense kom 
først med et unikt serviceini-
tiativ overfor privatkunder, 
som jeg i al beskedenhed selv 
har opfundet”, smiler Jan 
Svenssen. ”Ofte er det svært 
for vores kunder at få tid til 
at besøge os indenfor normal 
arbejdstid. Derfor fik jeg den 
ide, at vi i stedet kunne besøge 
dem, og det har været en stor 
succes. På det seneste har vi, 
med baggrund i et øget antal 
medarbejdere, fået mulighed 
for at indføre faste åbningsti-

der. Folk kan dog stadig invi-
tere deres bankrådgiver hjem. 
Hjemme hos kunden er det na-
turligt at vende spørgsmål om 
tilbygninger og forbrugsgoder, 
mens der i højere grad er brug 
for bankens faciliteter, når der 
skal drøftes komplekse detal-
jer omkring pension, boligbud-
get og investering.”  

solid og nærværende 
rådgivning

”vestjysk BANK Odense råder 
via sin organisation over et 
netværk af centralt placerede 
specialister, der ved kundemø-
der kan gå ind og supplere de 
lokale medarbejdere, når der 
er behov for det. På landsplan 
er banken med et forretnings-
omfang på 48,2 milliarder kro-
ner landets syvende største.
Kunderådgiverne i vestjysk 
BANK Odense opererer med 
kendskabsmæssigt overlap. 
Det gi ver rådgivningsmæssig 
kontinuitet og sikkerhed for 
kunderne. Vi har ingen bonus-
ordninger, men yder en solid 

og nærværende rådgivning til 
hele kundekredsen, der løben-
de udvides gennem mund-til-
øre-metoden. Folk anbefaler os 
til familie, venner, bekendte og 
kolleger, og den måde at forøge 
kundeantallet på er vi meget 
glade for og stolte over.” 

Nærvær, kompetence  
og dynamik

”I vestjysk BANK efterlever 
vi i videst muligt omfang vær-
dierne NÆRVÆR, KOMPE-
TENCE og DYNAMIK. Det 
giver sikkerhed for de menne-
sker og virksomheder, der hver 
dag viser os tillid ved at være 
kunder hos os.  Med vores 
måde at drive bankvirksom-
hed på fokuserer vi gennem 
dialog og gensidig loyalitet på 
mennesker og personlige re-
lationer. Vi satser på tætte og 
langtidsholdbare relationer, 
og vores kunder kan forvente 
ordholdenhed og ansvarlighed 
i alt, hvad vi gør. Sidst men 
ikke mindst er lokalkendskab 
og engagement højt priori-
terede værdier. Ikke mindre 
en seks ud af vestjysk BANK 
Odenses syv medarbejdere 
er således ”indfødte” fynboer 
med stort lokalkendskab. Alle 
er velkomne til at kontakte os 
og få en snak om fremtidens 
muligheder på bankområdet.”

vestjysk BANK odense 

vestjysk BANK · Holkebjergvej 75 · 5250 odense sV · Tlf. 63 23 39 90 · vestjyskbank.dk

Mandag-onsdag: 10.00-16.00 · Torsdag: 10.00-17.00 · Fredag: 10.00-16.00

1. maj 2003 startede afdelingsleder Jan svenssen på hjemmekontorbasis  
som eneste medarbejder i odense. 1. oktober 2005 åbnedes et kontor på Tagtækkervej,  

og fra 1. september 2007 har banken haft til huse på Holkebjergvej 75

Jan Svenssen, afdelingsleder

Dennis Vestby, 
privatrådgiver

Jytte Hedelund, 
privatrådgiver

Sten L. Larsen, 
privatrådgiver

Charlotte Polk, 
privatrådgiver

Jens Mattson, 
privatrådgiver

Marianne Sabroe,
servicerådgiver



8

Tilbudene gælder til og med 
d. 31/10 2009

Showroom 800 m2
v/Rosengårdscentret
Vi udfører totalentreprise
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1 færdigt

 bad
Gustavsberg
Nordic S-lås

med CeramicPlus. 
Afhentet.

NU 1.295,-

MED CERAMICPLUS

Børstenbindervej 10, 5230 Odense M - 6310 5025
E-mail: info@vvscenteret.dk · www.vvscenteret.dk

Tilbuddene er gældende t.o.m. lørdag d. 29/5 2010

Grohe
Eurosmart
Køkkenbatteri
Høj tud.

NU 675,-

Hansgrohe
Focus E2
Håndvaskebatteri
m/løftop, krom

Nu 445,-

Hansgrohe
Brusesæt, Croma 
100 Variojet

Nu 375,-

Hansgrohe
Talis S2
Håndvaskbatteri
m/løftop, krom

Nu 695,-
NY MODEL

Sættilbud

m/C+

Nu 2.495,-

Grohe Eurosmart
Etgrebs håndvaskarmatur m/løftop

NU 395,-

Garda
håndvaskbatteri

m/løftop

Nu 595,-
Termostatbatteri 9000

Nu 695,-

håndvaskbatteri

Nu 1.295,-
Med sidebruser

Hansgrohe
Focus E2
Køkkenbatteri

Nu 595,-

håndvaskbatteri
m/løftop

Nu 795,-

MONTERING I ODENSE 1.000,- Inkl. moms

Sæde
med softclose

495,-

køkkenbatteri

Nu 895,- 
Begrænset antal

M/ CERAMIC

PLUS

Grohe Termostat 1000

Nu 695,-



”Efter ombygningen af udstil-
lingens midtersektion har vi 
forøget vores i forvejen store 
styrke på præsentationsom-
rådet”, fortæller indehaver 
Klaus Enggaard. ”Vi tilbyder 
nu helt optimale rammer, når 
det gælder dét at inspirere vo-
res store privatkundekreds. 
Folk er meget velkomne til at 
studere de spændende produk-
ter og sondere terrænet. Vores 
dygtige, faguddannede perso-
nale guider gerne kunderne 
rundt og giver gode råd og vej-
ledning. Vi kan det hele – fra 
detailsalg til totalentrepriser. 
I VVS Centerets venlige og 
imødekommende atmosfære 
venter en række gode oplevel-
ser.”

Totalløsninger til private

”VVS Centeret byder private 
kunder på en enestående lej-
lighed til at søge inspiration og 
købe de produkter, de virkelig 
ønsker direkte hos os udenom 
diverse mellemled som in-
stallatører m.m. Vi anbefaler 
varmt, at folk lige fra starten 
af deres byggeprojekt søger 
inspiration hos os. Vi har alt 
i vvs og fører alle de kendte 
kvalitetsmærker. Da vi sam-
arbejder fast med en række 
dygtige håndværkere, kan vi 
også tilbyde at varetage den 
fysiske udførelse af kundens 
”totalentreprise” på badevæ-
relsesfronten. Her står vi for 
hele projektstyringen og koor-
dineringen fra start til slut.”  

Kvalitet over hele linjen

”Det er vanskeligt at fremhæ-
ve nogle få af vores spændende 
produkter frem for andre”, 
smiler Klaus Enggaard. ”Når 
det gælder baderumsmøbler 
er DANSANI og Royal Scan-
dinavian gode eksempler på 
udstillingens kvalitetsproduk-
ter. Sidstnævnte fører også en 

eksklusiv serie af spabade og 
traditionelle bruseløsninger. 
DURAVIT står for tysk kvali-
tet i sanitet, og når det gælder 
blandingsbatterier m.m. er fir-
maerne Grohe og Hansgrohe 
rigt repræsenterede. Som et 
kuriosum kan jeg fortælle, at 
disse producenter, der i dag 
står for stilmæssigt vidt for-
skellige vvs-løsninger, oprin-
deligt er udsprunget af samme 
firma. Efter en arvestrid, som 
det vil føre for vidt at komme 
ind på her, opstod Grohe som 
en udspaltning af det oprinde-
lige firma Hansgrohe.”

Individualitet og frække 
detaljer

”Her og nu er trenden, at produ-
centerne brander sig via iøjne-
faldende, individuelle dessiner. 
Farvemæssigt går tendensen 
i retning af naturfarver og 
sort/hvid kontraster. Frække 
detaljer som det farveskiften-
de MORA armatur og KWC’s 
med indbygget lys, er popu-
lære. På cisterneområdet har 
GEBERIT introduceret en ar-
kitektonisk spændende nyhed, 
der tilmed er pladsbesparende. 
Oplev de ny produkter ved 
selvsyn – besøg vores nyom-
byggede showroom og butik på 
Børstenbindervej.”  

VVs centeret 

VVs centeret Aps
Børstenbindervej 10 

5230 odense M 
Tlf. 63 10 50 25

info@vvscenteret.dk
www.vvscenteret.dk

Åbningstider:
Mandag-onsdag 
kl. 10.00-17.30

Torsdag -Fredag 
kl. 10.00-18.00

Lørdag kl. 10.00-13.00    
søndag Lukket

Den kendte specialforretning har netop lagt 
sidste hånd på en større ombygning og udvidelse. 

De på én gang lyse, venlige og rummelige  
udstillingslokaler er et perfekt 

præsentationsforum for forretningens  
spændende vvs-produkter

9
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kede rejser til en lang række at-
traktive rejsemål – blandt andet 
målrettet det modne publikum. 
Bureauet står for hele planlæg-
ningen af rejseoplevelserne, der 
afvikles af danske guides. Fyns 
Rejsebureau spænder vidt. Vi 
er en seriøs samarbejdspartner 
hvad enten kunden ønsker en 
individuel rejse eller en færdig-
pakket ferierejse. Kig ind i vores 
hyggelige lokaler i Asylgade og 
lad os sammen planlægge din 
næste drømmerejse.”

Fyns Rejsebureau har 
succes med skræd-
dersyede rejser, der 
planlægges i tæt sam-
arbejde med kunderne, 
som slipper for selv 
at booke via nettet. 
Varemærket hedder 
personlig betjening og 
service  

”Vores kunder skal ikke selv 
booke flyrejser og hoteller via 
internettet, og netop dét er 
de rigtigt glade for”, fortæl-
ler konsulent Karina Paarup. 
”Længere rejser til f.eks. USA 
og Australien kræver ofte en 
lang række involverede aktø-
rer – hoteller, biludlejningssel-
skaber m.m. - og alt det tager 
Fyns Rejsebureau hånd om. Vi 
sørger også for at alle detaljerne 
er på plads omkring ruteplan-
lægning, visa, vaccinationer, 
forsikring m.m. Når det gælder 
oversøiske rejser, for eksempel 
til USA og Australien, har Fyns 
Rejsebureau mere end 20 års 
erfaring. Det betyder, at vi kan 
være behjælpelige med stort set 
alt – lige fra de helt generelle 
rejsetips og ideer til leje af biler 

og motorcykler samt bookning 
af hotelværelser langs den rute, 
kunden har valgt at følge.”       

unikt samarbejde med 
Bravo Tours  

”En anden stor aktivitet i Fyns 
Rejsebureau genereres af vores 
unikke samarbejde med Bravo 
Tours. Vi kan tilbyde alle rejser 
i Bravo Tours regi på nøjagtigt 
samme vilkår, som hvis kunden 
handlede direkte hos dem. Bravo 
Tours varemærke er færdigpak-

Fyns Rejsebureau · Asylgade 22 · 5000 odense c · Tlf. 66 19 22 22
salg@fynsrejsebureau.dk · www.fynsrejsebureau.dk

Personlig betjening  
og service

Vi udfører en bred vifte af ydelser bl.a.
l Auto rep
l Autolakering
l Auto Opret
l Forsikringsskader
l Salg af brugte biler

dyrup auto er et autoværksted i odense.
vi udfører alt slags auto arbejde uden 
begrænsninger, og lægger stor vægt på 
faglig kvalitet, samt højt service niveau.

Projekter i alle størrelser, 
udføres professionelt

Dyrup Auto ApS
fåborgvej 338 · 5250 odense sv
tlf. 66 17 03 38
info@dyrupauto.dk · www.dyrupauto.dk

”Det er bureauerne Gislev 
Rejser og Apollo Rejser, som 
arrangerer rejserne”, fortæller 
lufthanschef Erry I. Knudsen. 
”Gislev varetager de italienske 
rejsemål, og Apollo tager sig af 
Grækenland og Bulgarien. Al-
lerede nu kan vi konstatere, at 
der er rigtig mange, som har 
købt rejser ud af Odense Luft-

havn i år. Vi håber, at de, som 
endnu ikke har bestemt sig, 
tager en rask beslutning og 
bestiller en rejse her fra fyn-
boernes egen lufthavn. Hos 
os behøver du hverken bruge 
tid eller penge på langvarig 
transport eller dyre parke-
ringsafgifter. Det er alt sam-
men med til at give dig ro på og 
mindske graden af rejsestress. 
Vi glæder os til at sende dig ud 
i Europa her fra Odense Luft-
havn.” 

Læs mere om rejserne på www.
odense-lufthavn.dk

En lovende sommer med rigtigt mange  
charterflyvninger til Firenze, Kreta og Bulgarien 

venter forude for odense Lufthavn, der kan 
glæde sig over en støt stigende publikums-

interesse for dette spændende aktivitetsområde 

odense Lufthavn s.m.b.a. · Lufthavnvej 131 · 5270 odense N
Tlf. 65 95 50 72

erry@odense-lufthavn.dk · www.odense-lufthavn.dk

Odense Lufthavn S.m.b.a.

Lufthavnschef 
Erry I. Knudsen
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Høj kvalitet holder 
og skaber glæde

Citaterne stammer fra en kundetilfredshedsundersøgelse foreta-
get af Håndværkets Evalueringscenter i 2009
Håndværkets Evalueringscenter indsamler og bearbejder kun-

dernes vurderinger af bygge- og anlægsvirksom-
heder. Kundernes besvarelser sendes direkte til 
Evalueringscentret. På den måde sikres et tro-
værdigt resultat.

Anlægsgartnerfirmaet Th. skov Larsen Aps grundlagdes i 1973.  
I dag betjener firmaet en bredspektret kundekreds bestående af virksomheder,  

boligforeninger, offentlige institutioner og private fra hele Fyn

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

”Mærkeligt at kunne 
svare helt enig i alle udsagn. 

Det er få virksomheder – 
at netop det kan lade 

sig gøre.”

”God kvalitet er for mig, når forventning og praksis 
er i overensstemmelse. Og det har vi her på alle 

områder fået indfriet. Det skaber meget stor tillid til den 
organisation, der står bag ved arbejdet.”

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

af haven i god orden.”

”Det bestilte arbejde er 
til fulde udført, som jeg 

ønskede det, så det kan jeg kun 
være tilfreds med.”

”Meget engagerede 
medarbejdere med 

konstruktive forslag.”

”De efterhånden mange 
gange Anlægsgartner 

Th. Skov Larsen ApS har 
arbejdet her, har det været 

prima arbejde!”
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Opel Corsa 

- fra 2.190 kr. pr. md.*
 Førstegangsydelse 15.000 kr.

Opel Insignia 

- fra 3.490 kr. pr. md.*
 Førstegangsydelse 25.000 kr.

Opel Zafi ra - fra 3.490 kr. pr. md.*
 Førstegangsydelse 20.000 kr.

Opel Astra Wagon - fra 2.990 kr. pr. md.*
 Førstegangsydelse 15.000 kr.

Med Opel Finans Privatleasing er du sikret markedets mest interessante priser på markedets mest interessante modelprogram. Eksempelvis kan du for bare 2.190 kr. pr. måned 
blive godt kørende i den super økonomiske Opel Corsa. Er du derimod til en stor bil med raffi neret design og køreegenskaber i særklasse er Opel Insignia et godt valg for blot 3.490 kr. 
pr. måned. Priserne er inkl. metallak, radio/CD samt service- og vedligeholdelsesomkostninger. Kom forbi - prøv din favorit og hør mere om de mange fordele ved privatleasing 
gennem Opel Finans. 

*Opel Corsa 1.2 80 hk Cosmo 5-dørs. Opel Astra Wagon 1,7 CDTi 110 hk Enjoy. Opel Zafi ra 1.8 140 hk Enjoy. Opel Insignia 1.8 140 hk Edition 4-dørs. Alle priser er inkl fi nansiering og leveringsomkostninger. Priserne er inkl. service- og vedligeholdelsesaftale og med et årligt 
kilometerforbrug på 15.000 km. med en løbetid på 36 mdr. Grøn ejerafgift, forsikring, brændstof og dæk afholdes af kunde. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. Ved periodens udløb returneres bilen til Opel Finans. Der tages forbehold for pris-, afgifts- og renteændringer. 

www.opel.dk

angsydelse 20.000 kr.

5.000 kr.
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Kontant gevinst,  
forbedret miljø

virksomhedens tiltag på miljø-
området – og om man således 
påtager sig sin del af ansva-
ret.

Bevis for gevinster

– Vi adskiller os fra andre pro-
dukter ved, at vi kan bevise, 
at vores kunder reducerer 
emissioner og skåner miljøet. 
Samtidig opnår de her og nu 
lavere forbrugsudgifter. Mens 
vi venter på fremtidens Energi 
Plus huse og batterier, der er 
effektive nok til at føre Emma 
Mærsk over Atlanten, er det 
værd at udnytte den teknologi, 
der allerede er udviklet, fast-
slår Jette Toft Garbenfeldt.

Styring af varmeproduktionen 
med Danhills, EU godkendte, 
MicroTherm Dynamic tek-
nologi giver således markant 
nedsatte olie- og gasudgifter 
hos både danske og udenland-
ske virksomheder. De kan i 
stedet bruge besparelserne til, 
eksempelvis, at styrke deres 
konkurrenceevne.

Dansk Autohjælp

Et andet eksempel på Dan-
hill’s favorable løsninger 
mærkes hos Dansk Autohjælp 
i Fredericia. Ved hjælp af et 
revolutionerende nyt produkt, 
Tejohn®, en flydende kataly-
sator tilsat brændstoffet, har 

Danhill nedsat CO2-udlednin-
gen med godt 35 procent på en 
MAN Lastvogn årgang 2006 
i tomgang, og et tilsvarende 
fald på 38,9 procent ved 1300 
omdrejninger.
Samlet set sparer Dansk Auto-
hjælp Fredericia 20 procent på 
brændstoffet.

spar co2 – spar penge

Grønne investeringer betaler 
sig, og Danhill har speciali-
seret sig i løsninger, der klin-
ger i kassen med det samme. 
Ved at nedsætte dit forbrug 
af brændstof – uanset om det 
er fyringsolie, benzin, diesel, 
naturgas etc. – nedsætter du 

nemlig ikke blot udledningen 
af CO2 – du sparer også penge. 
– Alle vores løsninger udmær-
ker sig ved, at de hurtigt tjener 
sig hjem, udtaler Danhill-di-
rektør Jette Toft Garbenfeldt. 
Det er derfor unødvendigt at 
snakke så meget om, hvem 
der skal stå med regningen 
for miljøforbedringerne – rent 
faktisk tjener du penge på at 
tænke grønt!

Værdien af den  
grønne profil

Det er ikke kun kolde kontan-
ter, der tæller. Både medarbej-
dere, kunder og leverandører 
vil i stigende grad vurdere 

Danhill A/s · Bredgade 14 · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 72 48 84 88 · jtg@danhill.dk

Mens græsrodsforkæmpere og politikere tænker i fremtidige løsninger på Verdens  
miljøproblemer, leverer den fynske energirådgiver Danhill Energy solution A/s kontante  
og nutidige tilbud på miljøteknologi – med gevinster her og nu.

www.danhill.dk
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odense Traadvarefabrik A/s
regulering på steder, hvor man 
til daglig ikke ønsker anden 
biltrafik end den mest nødven-
dige – for eksempel flyttevogne 
og udrykningskøretøjer. Oden-
se Traadvarefabrik har stor 
erfaring og teknisk knowhow. 
Vi står for godt håndværk og 
markedsførende kvalitetspro-
dukter med indbygget fleksi-
bilitet og betjeningskomfort”, 
afrunder O.K. Nielsen. ”Alle 
interesserede er velkomne til 
at kontakte os for mere infor-
mation om de mange mulighe-
der indenfor el-drevne sikker-
hedsløsninger.”      

De fleste kender 

odense Traadvarefa-

brik som en af landets 

førende specialister, 

når det gælder hegn. 

Et lige så stort specia-

le er el-drevne produk-

ter til områdesikring 

– heriblandt skyde-

porte, svingbomme og 

låger samt pullerter 

”Med den tyskproducerede 
Inova skydeport kan vi tilbyde 
vores kunder en af verdens 
bedste port-løsninger”, fortæl-
ler direktør O.K. Nielsen. ”In-
ova, der er el-skydeportenes 
svar på Mercedes, går med sit 
tidløse og elegante design ind 
som en naturlig del af omgi-
velserne. Portens åbne/lukke-
funktion styres via kodeta-
statur, fjernbetjening eller 
mobiltelefon, og dens motor, 
gearkasse og hjuldrev er place-
ret i en lukket bundstok. Her-
med er Inova porten nærmest 
usårlig – både overfor de kli-

matiske udfordringer på vore 
breddegrader og andre udefra 
kommende påvirkninger.”

Fleksibel og diskret  
adgangsregulering

”El-drevne pullerter benyttes 
i stort omfang som alternativ 
til bomme. De vandalsikrede 
pullerter, der kun forhindrer 
kørende trafik, sætter en ef-
fektiv stopper for rambuktyve-
rier. Pullerterne, der er nøgle-
betjente eller styret via radio 
fjernbetjening, kan aktiveres 
efter behov. I større boligom-
råder er de ideelle til adgangs-

odense Traadvarefabrik A/s · Håndværkervangen 3 · 5792 Årslev · Tlf. 66 15 15 15 · www.odensetraad.dk · mail@odensetraad.dk

SAFE&SECURE
Servicevagt

Hundevagt

Dørmænd

Områdevagt

Eventvagt

Butikskontrollant

Personbeskyttelse

Centervagt

Åsumvej 522
5240 Odense NØ
Tlf. 36 43 09 59
Mobil 26 28 09 29
info@safeandsecure.dk
www.safeandsecure.dk
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Den fynske special-
forretning med mere 
end 30 års erfaring i 
maskiner til have, park 
og anlæg, udvider nu 
sine afdelinger i Højby 
ved odense samt i 
svendborg. Ved samme 
lejlighed introduceres 
en helt ny marineafde-
ling

AP Motorcenter har i mange 
år været en af Fyns førende 
specialforretninger indenfor 
maskiner til have, park, og 
anlæg. Forretnings- og udstil-
lingsfaciliteterne omfatter 1000 
m2 i Odense og 400 m2 i Svend-
borg.  De nye have, park og 
marinecentre indvies i dagene 
30.april-1. maj. 

Ny udvidet  
forretningsprofil

Udover marineafdelingen in-
troducerer AP Motorcenter 
en generel udvidelse af forret-
ningsprofilen. Sortimentet, der 
mest har været målrettet pro-
fessionelle, udvides med en lang 
række nye produkter med appel 
til den private forbruger. Hoved-
områderne hedder nu HAVE – 
PARK – MARINE.

Mere inspiration  
til oplevelser og velvære

For den private forbruger be-
tyder den ny haveafdeling øget 
overskuelighed. Især i AP Mo-
torcenter Odense vil der frem-
over være et stort udbud af ma-
skiner målrettet private. Her 
prioriteres områder som jord-
bearbejdning, plæneklipning 
og træfældning samt klipning 
og trimning af hække og buske. 
AP Motorcenter har en løsning 
til alle havetyper – fra ræk-
kehushaver til parklignende 
anlæg. Udover maskinerne vil 
privatkunden kunne finde et 
stort udbud af haveredskaber, 

udsmykning samt tilbehør som 
markiser, belysning m.m. Kort 
sagt – inspiration til oplevelser 
og velvære i haven.

Øget fokus på de  
professionelle

Til imødekommelse af de spe-
cialiserede behov i den professi-
onelle sektor, har AP Motorcen-
ter etableret en ny selvstændig 
park-enhed. Her koncentreres 
salget til kommuner, bolig-
selskaber, anlægsgartnere, 
entreprenører osv. Den salgs-
ansvarlige samler trådene og 
fokuserer indsatsen. Det store 
professionelle program tæller 
produktnavne som John Deere, 
Stiga, Belos, Stihl og Jonsered. 
Her er dialogen imellem bruger 
og leverandør af yderste vigtig-
hed for opnåelsen af optimale 
løsninger. Udover at sætte øget 
fokus på salget til det profes-
sionelle segment, yder AP Mo-
torcenter en udstrakt grad af 
service. Reservedelslageret, der 
rummer mere end 22.000 vare-
numre, sikrer hurtig levering, 
og AP Servicecenters veluddan-
nede mekanikere står til rådig-
hed via tilkaldevagt.

stærkt marine-sortiment

Mange fynboer har et tæt for-
hold til det våde element, og en 
del privatkunder har både haven 
og havet som fritidsinteresser. 
AP Motorcenters store viden in-
denfor diesel og benzinmotorer 
er grundlaget for AP Marine. 
Her finder man et stort udbud af 
4 takts påhængsmotorer fra 2,6 
hk – 25 HK samt gummi- og rib- 
både fra 200 – 600 cm. Udover 
motorer og fritidsbåde byder AP 
Marine på et stærkt sortiment, 
når det gælder bådudstyr, ma-
ling, lakker og beklædning.

succes på nettet

Den 10. april åbnede nethan-
delsbutikken www.apmotorcen-
ter.dk, som allerede nu er en 
stor succes. Det alsidige sorti-
ment, der konstant udvides i 
takt med efterspørgslen, tegner 
til at blive meget stort.

AP Motorcenter i ny og 
større udgave

odense AP Motorcenter · Hollufgårdsvej 1
Tlf. 63 95 55 00 · odense@apmotorcenter.dk

svendborg AP motorcenter · Grønnemosevej 10
Tlf. 62 21 94 45 · svendborg@apmotorcenter.dk
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Møder og kurser i skovkanten 
 Skovkanten er, naturligvis fri-
stes man til at sige, også et me-
get populært feststed for pri-
vate arrangementer. Næsten 
samtlige lørdage resten af 2010 
er booket til brylluper, fødsels-
dage og lignende. 

 

Perfekt placeret nær 
odense centrum, lige 
op til Hunderupskoven, 
er skovkanten oplagt 
til forretningsmøder 
og kurser.

Stilen er flot, smagfuld og char-
merende – og matcher dermed 
den skønne natur hos naboen, 
Hunderupskoven. Inden for 
åbner Skovkanten dørene til 
to store møde- og festlokaler, 
et mindre lokale til dagsmøder, 
en skøn pejsestue samt en lys 
og venlig vinterhave. Alt i lys, 
flot og gennemført smagfuld 
stil.
Uden for omkranses Skovkan-
ten af tre hyggelige terrasser, 
hver med deres charmerende 
særpræg af planter og kunst-
nerisk udsmykning.

Tæt på odense centrum 

Møde- og konferencestedet 
Skovkanten er de seneste knap 
to år blevet en mere og mere 

populær adresse for forret-
ningsmøder og kurser - og det 
er ikke svært at forstå hvorfor.
- Vi ligger kun få minutters 
kørsel fra Odense Centrum og 
Motorvej E 20. Samtidigt byder 
vi på førsteklasses mødefaci-
liteter, hvor gæsterne hurtigt 
glemmer, at de faktisk befinder 
sig midt i Odense. Centralt for 
potentielle kunder fra hele lan-
det, fortæller direktør Vibeke 
Midskov, indehaver af Skov-
kanten.

Attraktive løsninger

Husets gæster, de enkelte 
møde- og kursuskunder, kan 
selv arrangere deres møde- og 
kursusarrangementer. Herun-
der er kunderne velkomne til 
at entrere med eksterne mad-
leverandører.
- Ønsker vores kunder det, står 
vi naturligvis også klar med 
en bred palette af attraktive 
møde- og kursusløsninger, af-
hængig af de enkelte kunders 
ønsker, forklarer Vibeke Mid-
skov videre.

www. r -a r k i tek te r .dk
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5260 odense s   
Telefon 63 11 12 08

www.skovkanten.com  
info@skovkanten.com
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Efter at have arbejdet 
i chipsAway-kæden i 
odense siden 1999, 
valgte Jakob Havndrup 
at starte egen virk-
somhed i 2007 under 
navnet APJ Paint.  

I 2008 fik han så mulighed 
for at overtage ChipsAway’s 
afdeling i Odense, som derfor 
nu drives under navnet APJ 
Paint. I 2010 indtrådte Jakob 
Havndrups søster – Birgit 
Havndrup Larsen – i virksom-
heden. 
I dag er APJ Paint én af de 
førende indenfor SMART re-
pair.
”Den primære aktivitet i 
APJ Paint er alle former for 
SMART repair”, fortæller Ja-
kob Havndrup. ”SMART be-
tyder Small to Medium Area 
Repair Technique. Opgaverne 
spænder vidt – lige fra revnede 
og bulede kofangere, ridser i 
karosseri og fælge til mindre 
huller i instrumentbord og 
sæder samt stenslag på for-
ruden.”

Hurtig service  
og høj kvalitet

”Blandt APJ Paints større op-
gaver er reparation af teknisk 
avancerede kofangere. I en 
tid hvor bilerne udstyres med 
mere og mere avanceret tek-
nologi og udstyr, er der store 
besparelser at hente på denne 
type reparation. Vi håndterer 
også forsikringsskader og sør-
ger for, at bilen bliver takseret. 
For alle opgavetyper gælder 
det, at APJ Paint er garant 
for god og hurtig service og 
høj kvalitet i arbejdet. Vi re-
parerer det skadede område 

og lader resten af bilen være. 
Virksomhedens gode service 
og høje kvalitet skyldes især 
de dygtige medarbejdere – 
Mike og Dennis. Det er yderst 
vigtigt, at vi hele tiden sikrer, 
at virksomheden har velkvali-
ficerede og veluddannede med-
arbejdere”, fortæller Jakob 
Havndrup.
 
Nyt look og ny duft
til interiøret
”Når det gælder interiørska-
der, har APJ Paint ligeledes 
stor ekspertise. Således kan 
sporene efter fx skruehul-
ler fra gamle monteringer og 
brændemærker fra cigaretter 
fjernes. Vi arbejder på de fle-
ste overfladetyper – fra læder 
og stofsæder til vinyloverfla-
der. En nyhed, som kunderne 
har taget rigtig godt imod, er 
effektiv fjernelse af bakterier, 
snavs og dårlig lugt fra aircon-
dition og kabine. Med metoden 
MIST (Mobil Interior Sonic 
Treatment) fjerner vi diverse 
mikroorganismer fra ventilati-
onsanlægget. Herved minime-
res generne i forbindelse med 
støv og pollen. Sidst men ikke 
mindst fjerner MIST duftspo-
rene efter rygning, kæledyr og 
madrester.”

Harmonisk sammensat 
kundegruppe

”Da jeg startede i ChipsAway-
kæden i 1999, udgjorde stør-
stedelen af kundegruppen au-
toforhandlere”, fortæller Jakob 
Havndrup videre. ”Her i 2010 
fordeler APJ Paints kunde-
gruppe sig næsten ligeligt mel-
lem private og erhvervskun-
der. Erhvervskunderne består 
primært af autoforhandlere, 
udlejnings- og leasingvirksom-
heder. Private kun der henven-
der sig som regel direkte til 

os – dvs. ”kommer forbi” eller 
ringer/mailer til os, får vurde-
ret skaden og får et tilbud på 
reparation.” 

Fordelagtige  
virksomhedsordninger

”Derudover har vi mange 
virksomheder, som opnår sto-
re besparelser på reparationer 
af deres firmabiler. Som noget 
nyt har vi indført en såkaldt 
virksomhedsordning, som be-
tyder, at virksomhedens med-
arbejdere endvidere tilbydes 
en fordelagtig medarbejderra-
bat på alle vores ydelser. ”

Flexlease.nu

”En ny samarbejdspartner 
er firmaet Flexlease.nu, som 
netop har lejet sig ind i huset. 
Flexlease.nu er en ny og spæn-
dende virksomhed, som tilby-
der alternative og traditionelle 
former for leasing. Stifteren af 
Flexlease.nu – Kent Bernsdorf 
– har en lang og solid erfaring 
indenfor autobranchen. Kent 
Bernsdorf er bl.a. kendt for en 
seriøs og ærlig rådgivning af 
sine kunder. Opstarten og ud-
viklingen af virksomheden er 
gået over al forventning, så der 
er nu stor aktivitet i hele hu-
set”, udtaler Jakob Havndrup. 

Egegårdsvej 3B · 5260 odense s · Tlf. 65 91 17 60 · Mobil 31 55 30 30 
odense@apjpaint.com · www.apjpaint.com
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Det odenseanske 
vinduesfirma står for 
personlig betjening 
hele vejen fra info og 
salg til design og mon-
tering. Firmaet sætter 
kvalitet og kundetil-
fredshed i højsædet og 
leverer superlavener-
givinduer til samme 
pris som almindelige 
vinduer

Højby Vinduer og Døre leverer 
energivenlige vinduer og døre i 
smarte dessiner i materialerne 
fyrretræ, træ/alu og mahogni. 
”Gængse lavenergivinduer har 
to lag glas, et isolerende kam-

mer og en u-værdi på omkring 
1,1. Vores vinduer har tre lag 
glas, to kamre og en u-værdi, 
der ligger et sted mellem 0,6-
0,7”, fortæller indehaver Ken-
neth Faaborg Schrøder, der 
driver firmaet sammen med sin 
kone Ann-Sofie. Udover at have 
tre lag glas er vores vinduer fin-
gersamlede og lavet af knastfrit 
kernetræ hele vejen igennem. 
Vores kunder udsættes altså 
ikke for brune udtrækninger 
på hvidmalede vinduer. Tværti-
mod imødekommer vi gerne 
specielle ønsker omkring form 
og farve.”

Glade kunder  
fra start til slut

”Siden firmastarten sidste år 
har vi bestræbt os på at holde 
omkostningerne til administra-
tion nede til gavn for vores kun-

der. Højby Vinduer og Døre fore-
tager gratis opmåling og afgiver 
tilbud efter individuelle mål. 
Blandt fordelene ved at være 
lille er også, at kunderne har en 
og samme kontaktperson hele 
vejen igennem et forløb; nemlig 
mig”, smiler Kenneth. ”Kunde-
kredsen består for størstedelens 
vedkommende af private, og vi 
har derfor stor erfaring med 
vinduesudskiftning i parcelhu-
se, villaer, rækkehuse, lystejen-
domme og sommerhuse. Netop 
nu er erhvervskundegruppen i 
vækst, og det drejer sig blandt 
andet om tømrermestre og 
ejendomsfirmaer. Den gennem-
gående fællesnævner for vores 
måde at drive forretning på er, 
at vi samler på glade kunder fra 
start til slut. Højby Vinduer og 
Døre er altid klar med et godt 
tilbud. Ring og hør nærmere.”

Højby Vinduer og Døre · Hestehøjvej 20 · 5260 odense s 
Tlf. 61 68 07 81 · info@hvod.dk · www.hvod.dk

Højby Vinduer og Døre

Fiskeløkken 8 · 5330 Munkebo
Telefon 65 97 69 05
Telefax 65 97 56 24
E-mail: aw@aw-smede.dk
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XL-BYG på Falen i odense

På salgskontoret i Odense får 
professionelle håndværkere 
og private kunder fred og ro 
samt førsteklasses rådgivning 
og service, når små og store 
bygge- og boligprojekter skru-
es sammen. Lige som kontoret 
har et mødelokale, som hånd-
værksmestre kan låne, når de 
skal have de sidste detaljer på 
plads med deres kunder.
- Her på Falen 18 dækker 
vi både Odense-området og 
resten af Fyn sammen med 
vores tilknyttede XL-BYG 
forretning på Fynsvej 66 i Mid-
delfart, forklarer Jens Krogh 
Hansen som daglig leder på 
Falen i Odense.

Rådgivning uden stress

Netop grundig rådgivning og 
gennemgang af alle relevante 
byggematerialer – i rolige 
omgivelser uden stress – er 
én af de mest iøjnefaldende 
kvaliteter hos salgskontoret i 
Odense.
- Vi har alle relevante bygge-
materialer vist i showroomet, 
når kunderne besøger os, 
blandt andet tagbelægning, 
tagrender, vinduer, ovenlys og 
trægulve.
Både Jens og kollegaen Jørgen 
Frank Christensen har 25 års 
erfaring i trælast- og bygge-
branchen. 
- Vi kan skaffe ALLE bygge-
materialer, og da vi ikke har 
de store faste omkostninger er 
vi meget konkurrencedygtige 
på prisen. Og vores lastbiler 
fra Middelfart kommer over 
hele Fyn hver dag, lyder det.

opmåling hos private

- Ja, og så måler vi eventuelt 

også op ude hos vores private 
kunder, der hermed får en god 
og sammenhængende service 
– lige fra start til færdigt byg-
geresultat, slutter Jens Krogh 
Hansen.
Trods størrelsen er XL-BYG 
stadig en kæde af lokalt-ejede 
forretninger, og det betyder, 
at alle forretninger er en fast-
forankret del af lokalområdet. 
Her handler kunderne hos den 
lokale forretning og ikke hos 
en stor ansigtsløs koncern. 
XL-BYG tilbyder dermed alle 
stordriftsfordele helt lokalt.

Entreprenør og  
håndværksmester

XL-BYG PROFFCENTER, 
Fynsvej 66 i Middelfart, ser-
vicerer tilsvarende store entre-
prenører og lokale håndværks-
mestre og deres medarbejdere. 
Det inkluderer blandt andet 
en række serviceaftaler, der 
sikrer, at håndværkerne får de 
rigtige varer til rette tid, kva-
litet og pris. 
Så kom forbi hos Jørgen og 
Jens – der er altid kaffe på 
kanden og et godt tilbud til 
dig. Åbningstider man.-tors. 
8-16, fre. 8-15, åbent efter af-
tale i weekenden.

XL-Byg Lillebælt Trælasts salgskontor: 
odense-afdeling · Falen 18 · 5000 odense c · Tlf. 65 90 69 06
jens@lillebaelttraelast.dk · Jorgen@lillebaelttraelast.dk
www.lillebaelttraelast.dk

skandinaviens største byggerådgiver har mere end 250 XL-BYG forretninger i Danmark, Norge og 
sverige. En af de nyeste er salgskontoret med tilhørende showroom på Falen 18 i odense, en  
afdeling af XL-BYG Lillebælt i Middelfart – som netop har slået dørene op for en flot ny trælast 
med tilhørende byggemarked samt håndværkerbutik.

XL-Byg på Falen

– En afdeling  

af Lillebælt Trælast
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Godt indeklima gavner  
virksomheden

luftmængde og luftretning efter 
behov. Det gør radiatorer over-
flødige, samtidigt med at der 
spares strøm. En anden energi-
besparende opgave er ti særlige 
econet-anlæg på p-afdelingen 
ved Odense Universitetshospi-
tal. 
Projektafdelingen hos Fyns 
Ventilationsmontage er fuld 
opdateret med elektronisk da-
tabehandling til in- og ekstern 
kommunikation. Dermed lever 
virksomheden op til morgenda-
gens krav til branchens førende 
virksomheder.

optimale klimaforhold 
for medarbejdere, 
ansatte og beboere på 
kontorer, virksomhe-
der, offentlige institu-
tioner – senest For-
skerparken i odense 
- og i private boliger 
øger velværet - og gav-
ner dermed virksom-
heden og familieliv 
uden symptomer for 
eksempelvis astma 
eller allergi.

Fyns Ventilations Montage ApS 
er den fynske ekspert, der siden 
etableringen i 1989 har udviklet 

sig til en førende montage- og 
service virksomhed, når ønsket 
er indeklima i topkvalitet. 

Fremtidssikrede løsninger 

- Vi løser alle ventilationsbehov 
med branchens førende leveran-
dører. Vi garanterer derfor den 
bedste kvalitet, service og et 
fremtidssikret produkt via ser-
viceaftaler, forklarer direktør 
Benny Karlsen.
Sammen med broderen, di-
rektør Tonny Karlsen, driver 
og ejer han Fyns Ventilations 
Montage.
Firmaets projektafdeling, med 
blandt andre ingeniør Tan 
Nhut Kha, leverer seriøse og do-
kumenterede forslag til større 
ventilationsløsninger – også i 
tæt samarbejde med rådgivende 
ingeniørfirmaer og bygherrer.
- Vores store erfaring, innova-

tion og kvalitet sikrer de opti-
male løsninger, der fremtidssik-
res med nævnte serviceaftaler, 
tilføjer Tonny Karlsen. 

Løsninger sparer energi

Løsningerne spænder over 
alle former for ventilation, fra 
industri- og procesventilation 
til renrumsventilation, også 
i privateboliger. Komfortven-
tilation, genvinding af varme 
samt køling tilpasses de enkelte 
kunders behov – og opfylder 
dermed væsentlige ønsker om 
luftskifte, temperatur og mil-
jørigtig varmegenvinding. Med 
en varmegenvinding på 95 pro-
cent sparer kunderne endda på 
varmeregningen. 
Hos Forskerparken i Odense er 
der netop installeret et avan-
ceret anlæg, der med motor-
drevne ventiler varierer varme, 

Masser af spændende 

MarinetilbudMasser af spændende 

Havetilbud

UDVALG- VEJLEDNING - SERVICEUDVALG- VEJLEDNING - SERVICE

Fald-/skødetov HERCULES  
1/1 rulle a 30 m. Farver: sort, rød

30 m. 8 mm

30 m. 10 mm

30 m. 12 mm
Stiga Multiklip Pro 51 S
5,5 HK Briggs og Stratton, 
selvkørende.

Pris 4.695,- Texas ET 1000
Motor: 900 watt / 

230 volt.
Arbejdsbredde 38 cm.

Vægt 5 kg.

Pris 695,-

Kun 200,-
Kun 300,-
Kun 400,-

Pris 8.995,-

Åbningsfestpris

Kun 498,-
Åbningsfestpris

Kun 895,-
Åbningsfestpris

Kun 198,-

JOTUN kvalitets 
bundmaling  2,5 l                           
Markedspris kr. 799,-

Cobb Grill 
m. opskriftsbog og stegerist                  
Markedspris kr. 1.447,-

Fortøjning 
- kvalitet med øjesplejs

10 m. 12 mm

10 m. 14 mm

10 m. 16 mm

Kun 100,-
Kun 150,-
Kun 200,-

Dæksstole  
- klap sammen  

i aluminium                   
Markedspris kr. 299,-

Stiga Traktor SD9813  
13,5 HK Briggs og Stratton, 98 
cm klipperbredde. Sideudkast.

NU forhandling af HONDA 
outboard og TERHI joller

Hollufgårdsvej 1, 5260 Odense S  - Grønnemosevej 10, 5700 Svendborg ODENSE · SVENDBORG · www.apmotorcenter.dk  

Texas  TX 501 TG
5 HK 4-takt. 

Arbejdsbredde  
55 cm.

Kom og se Fyns største Have-, park- og marinecenter

NYHED
Pris 4.495,-

TEXAS Parsun  
fra 2,5 - 25 HK
Texas Gummi 
og ribbåde

Fyns Ventilationsmontage Aps · Lanbrugsvej 22, 5260 odense s  · Tlf. 66 14 59 70  · www.fvm-odense.dk · fvm@fvm-odense.dk
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Den alsidige  
lastbilforretning har 
alle funktioner og 
services placeret på 
samme matrikel  
– salg af MAN Lastbiler 
dækcenter, vaskehal, 
testcenter, busværksted 
og specialværksteder 
til service, opretning, 
hydraulik  
og opbygning.  
Ligeledes serviceres 
carrier kølemaskiner   

”MAN Odenses domicil består 
af 5.500 m2 moderne kontor- 
og værkstedsbygninger på en 
30.000 m2 stor grund”, fortæl-
ler direktør Jørgen Sehested-
Kjærgaard. ”Vores geografiske 
placering er optimal, idet MAN 
Odense bor kun 300 meter fra 
afkørsel 52 på den fynske mo-
torvej A45. Her har vi samlet 
en lang række funktioner i vo-
res Total Truck Service Cen-
ter. Vores kunder behøver kun 
henvende sig et sted, og herved 
sparer de tid og penge og slip-
per for en masse besvær.” 

Attraktive totalløsninger 
til alle

”Som autoriseret MAN Cen-
ter – Salg & Service er vi le-
veringsdygtige i fabriksny og 
brugte lastbiler fra 6 til 250 
tons totalvægt. Udover al-
mindelige lastbiler opbygger 
vi blandt andet terrængående 
køretøjer, lastbiler til special-
transport samt udryknings-
køretøjer. MAN Odense betje-
ner kunder fra stort set alle 
brancher og kan tilbyde en 

lang række attraktive og indi-
viduelt tilpassede totalløsnin-
ger med indbyggede garanti 
og service ordninger. Udover 
salg kan vi tilbyde leje- og lea-
singkontrakter. Kreditvurde-
ringen foretages hos os. Det 
forkorter ekspeditionstiden, så 
folk kan komme hurtigt i gang. 
Vi har biler i alle prisklasser, 
og skulle vi ikke have præcis, 
hvad kunden efterspørger på 
lager, kan vi skaffe det med 
kort varsel.” 

MAN Total Truck service 
center

MAN Odense lagerfører et 
bredt udvalg af dæk og råder 
over den nyeste teknologi ved 
montering og afbalancering. 
Vaskehallen er udstyret med 
en vaskemaskine med børster 
og robotstyret undervogns-
spul. Test/ydelsesbanen råder 
over det nyeste udstyr til slør-
testning, sporing, generel fejl-
finding og optimering af moto-
rydelsen på både lastbiler og 
busser. Busværkstedet vare-
tager komplet service, repara-
tion og vedligeholdelse af alle 
mærker og modeller. Hydrau-
likværkstedet udfører alle for-
mer for reparationer og opbyg-
ninger på såvel opbygning som 
kraner og har et stort lager 
af slanger og fittings. Opret-
ningsværkstedet klarer alt i 
opretning af lastbiler, anhæn-
gere og sættevogne. Sidst men 
ikke mindst er MAN Odense 
autoriseret Carrier Transicold 
partner og udfører eftersyn, 
reparation og servicering af 
køle- og klimaanlæg. Som no-
get helt nyt er vi pr. 1. maj i 
år blevet autoriseret HMF 
servicepartner kan nu til-
byde service og reparati-
onsarbejde på kraner, hejs 
og lifte. For alle former 

for reparationer er der 
24-timers døgnvagt samt 
udrustet servicevogn, som 
hjælper kunden hurtigt ud 
at køre igen.”

omfattende  
trailerprogram

På udlejningssiden suppleres 
lastbilerne af et omfattende 
trailerprogram. Her i blandt 
køle-, gardin-, city-, og tiptraile-
re Såvel lastbiler som trailere 
udlejes i kortere eller længere 
perioder. Lejemålene indgås til 
en fast pris og indbefatter en 
total serviceordning med tele-
fonisk døgnvagt og nødservice. 
Derudover omfatter ordningen 
to årlige indkaldelser til ser-
vice og eftersyn samt eventuelt 
udskiftning af dæk.  

Hurtighed og effektivitet

”MAN Odenses fornemme-
ste opgave er til enhver tid at 
kunne opfylde kundernes øn-
sker og behov omkring salg og 
servicering af tunge køretøjer 
– hurtigt og effektivt”, afrun-
der Jørgen Sehested-Kjærga-
ard. ”Tjek hjemmesiden www.
man-fyn.dk og kontakt os for 
et uforbindende tilbud.” 

MAN odense A/s

MAN odense A/s
Højmevej 19

5250 odense sV
Tlf. 66 17 17 01

msk@man-fyn.dk
www.man-fyn.dk
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Terracotta Krukker
de klassiske krukker fra  

toscana, de smukke lyse  
terracotta krukker fra  
tunesien og de brune  

terracotta krukker fra viet-
nam. du finder det  

hele hos os.

Glaserede krukker
sorte, Hvide, grå, røde, 

grønne, blå.
vi har glaserede krukker i 
alle farver og størrelser.

Store vandkrukker
sandblæste krukker og 
krukker med helt ny og  

spændende glasur.
dem kan du også finde 

hos os.

Ryslinge Krukke-Marked
danmarks største krukkemarked
vi byder på en bombination af flotte krukker, gode priser 
og god service. ryslinge krukke-marked er bl.a.:
•	 et	stort	udvalg	af	krukker,	potter	og			 	
 smedejernsborde/-stole 
•	 gode	råd	og	ideer	til	anvendelse	og	pleje	af	
 produkterne
•	 et	lager	af	produkter,	der	giver	mulighed	for	
 at købe flere eksemplarer af den smukke krukke

Velkommen til en inspirerende 
og helt ”ukrukket” oplevelse

Åbent: Mandag-fredag kl. 10.00-1700. lørdag, søn- og helligdage 
kl. 10.00-16.00 · rødamsvej 22 · 5856 ryslinge · Tlf. 62 67 2255
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ske enkelt fordi rammerne, 
atmosfæren og den praktiske 
konferenceafvikling fungerer 
så fantastisk. Har vi ændrin-
ger til vores eget program, 
imødekommer personalet det 
helt perfekt. Vi har en forsker, 
der ikke kommer på grund af 
askeskyen fra Island. Så ar-
rangerer personalet hurtigt et 
videomøde over Skype. Dét er 
fantastisk kundeservice.  

Ganske få serverer 5-stjernede 
konference- og mødeoplevelser 
– som deltagerne vender til-
bage til år efter år. Til priser 
der vel at mærke matcher det 
øvrige marked.
Ledernes KonferenceCenter 
i Odense hører til den sidste 
kategori af konference- og mø-
desteder, hvor gæster forkæles 
fra den varme velkomst til det 
hjertelige ”på gensyn”.

Tæt på  
banegård/motorvej

Den klassiske elegance på Le-
dernes KonferenceCenter går 
igen over alt, ude som inde. Si-
den etableringen i 1997 er der 
brugt over 50 mio. kr. på at ud-

vikle stedet til den nuværende 
– førende – position på marke-
det for konferencer og møder. 
Kun 15 minutters kørsel fra 
Odense Banegårdcenter, tæt 
på den fynske motorvej E 20.
– Vores målgruppe er alle 
slags virksomheder, forenin-
ger, organisationer og private 
kunder. Målsætningen er at 
være Danmarks foretrukne 
sparringspartner for både det 
private erhvervsliv, foreninger 
og organisationer. Uanset det 
drejer sig om en mindre eller 
større konference, gør vi alt 
for at sikre, at kunderne får en 
5-stjernet oplevelse, fortæller 
direktør Eva Ejlskov, Leder-
nes KonferenceCenter.

HoREsTA’s 5 stjerner

5-stjernede oplevelser skal i øv-
rigt tages helt bogstaveligt. 
HORESTA, Hotel-, restaurant- 
og turisthvervets branchefor-
ening, tildeler Ledernes Kon-
ferenceCenter 5 stjerner som 
følge af stedets høje niveau. Et 
niveau der både måles på den 
elegante atmosfære, de parklig-
nende omgivelser og 25 ansat-
tes holdsamarbejde, der skaber 
oplevelser, som gæsterne ven-
der tilbage til igen og igen. 

Ledernes KonferenceCenter er 
medlem af Den Grønne Nøgle 
og har fokus på økologiens rå-
varer, miljøet og dyrevelfær-
den.
Ledernes KonferenceCenter 
har plads til 285 frokostgæster, 
lige som flere forskellige konfe-
rencer kan afvikles på én gang, 
uden at gæsterne fornemmer 
andet end afdæmpet ro, energi 
og lyst til de vigtigste dagsor-
dener.

Glade gæster 

Da månedsmagasinet Erhverv 
Fyn kommer forbi, er én af kon-
ferencerne denne dag Dansk 
Selskab for Medicinsk Fysik 
med 130 danske og udenland-
ske gæster. 
Hospitalsfysiker Jolanta Han-
sen, Århus Sygehus, fortæller:
– Det er 4. gang vi er her, gan-

Rugårdsvej 590 · 5210 odense NV · Tlf. 65 94 13 13
www.komtilodense.dk · reception@komtilodense.dk

Her får du:
· Beliggenhed 
 midt i Danmark
- Møde- og konference-
 lokaler
- Business- og 
 standardværelser
- Gratis parkering
- Wellnesscenter
- Park og skov Her afholder du:

- Konferencer og møder
- udstillinger
- Events
- Firmafester
- Hotelaftaler
- Private selskaber

Konference- og møde-
oplevelser af højeste karat

utallige konferencecentre stiller  
– mere eller mindre vellykket – borde, stole,  
mad og AV-udstyr frem. Ledernes  
Konferencecenter gør så meget mere end det
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dybderensning hvor alle  
begroninger renses og skylles væk. 1

grunding som forsegler tagets  
overflade og forhindrer ny begroning.3
2 gange kvalitetsmaling som pynter 
på dit hus og holder i mange år.4

effektiv afskylning og desinficering.2

vi har mere end 20 års erfaring med både 
maling af tage og udskiftning af tagbelæg-
ninger. brug os som rådgiver og få den 
løsning, der passer bedst til dit hus.  
 
vi er medlem af BYG GARANTIORDNIN-
GEN, der sikrer dig 5 års skriftlig garanti 
på renoveringen. 

Hvis alger og mos er i færd med at nedbryde 
overfladen, skal der handles nu, hvis du vil 
undgå en udskiftning af hele tagbelægningen

Hos a-Z tagteknik får dit tag den bedste behandling:
Gratis besigtigelse 

og rådgivning 

på stedet

Hvis dit tag trænger til hjælp...
...så har vi en redningsplan, der forlænger  
tagets levetid med 15 - 20 år
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AZ Tagteknik 
monterer tørvejr
AZ Tagteknik står derfor klar med råd og dåd, når vandet løber ind gen-
nem nedslidte tagåbninger eller utætte vinduer og døre.

– Vi leverer, monterer og renoverer alle tagtyper, lige som vi udfører 
tømrerarbejde og monterer nye vinduer og døre. Vi er ikke lagt fast på 
bestemte produkter, fortæller Peter Christensen fra AZ Tagteknik.
Han supplerer meldingen om, at “de fynske husejerne bør reagere, hvis de 
opdager utætheder ved deres tag – eller har mistanke om, at taget ikke er 
i topform til forårets våde belastninger”.

Gratis tageftersyn

– En del af vores tryghedskoncept er netop, at vi kører ud og udfører en 
uvildig og gratis gennemgang af tag og herunder sætter en tidshorisont 
for tagets levetid. Vi kortlægger eventuelle fejl, mangler og skader, og 
efterfølgende giver vi et tilbud på en tagrenovering med prisgaranti. 
Det betyder, at vi matcher eventuelle andre tilbud på tagrenovering, 
hvis disse tilbud er billigere end os for et tilsvarende arbejde, fortsætter 
Peter Christensen. 

AZ Tagteknik tilbyder forskellige løsninger til alle slags tag, både let-
tere og tungere løsninger – fra stål- og tagpap til cement- og teglløsnin-
ger. Med op til 30 års produktgaranti.

30 års garanti
Den lange garanti følger eksempelvis 
med Decra Elegance, der er en langtids-
holdbar løsning som til forveksling ligner 
glaserede teglsten og samtidigt er et bil-
ligere alternativ til den tungere tegltag-
konstruktion. 30 års produktgaranti og 
15 års udførelsesgaranti følger i øvrigt 
alle Decra’s tagprodukter.

Alternativet til et splinternyt tag kan 
være en tagrenovering i form af rensning 
og maling af kundernes nuværende tag. 
Selv om det måske ser slemt ud på over-
fladen, kan det i mange tilfælde betale 
sig at få det renset og malet med et flot 
resultat. Den langtidsholdbare metode 
omfatter dybderensning, afskylning, al-
gebekæmpelse, grunding samt to gange 
sprøjtemaling med ekstra dækevne.

BYG-Garanti

AZ Tagteknik er medlem af BYG GARAN-
TI- ORDNINGEN, der sikrer kunderne 
fem års skriftlig garanti på enhver renove-
ring af eternittag og 15 år på et nyt tag. 

Firmaet anbefaler kun renovering, hvis 
det betaler sig i forhold til det eksisteren-
de tags tilstand og restlevetid. AZ Tagtek-
niks erfaring viser samtidigt, at profes-
sionel renovering forlænger tagets levetid 
med 15 til 20 år. Det er samtidigt væsent-
ligt billigere i forhold til et nyt tag, da de 
samlede udgifter til tagrenovering kun er 
en tredjedel af, hvad et nyt tag koster.

En del fynske husejere  
finder for øjeblikket ud af, 

at deres tag, vinduer  
og døre  

ikke er i topform
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Ny ultrahøjtryksspuler kan 
skyde beton i stykker

- Vi har blandt andet kemisk 
afrenset facaderne på forret-
ningen Neye samt Retsbyg-
ningen i Svendborg. Når man 
renser murstenene af og ikke 
efterfølgende pudser facaden, 
er huset stort set vedligehol-
delsesfrit i de næste 40 – 50 år. 
Derimod kræver efterfølgende 
oppudsning af facader jævn-
lig vedligeholdelse, forklarer 
Flemming Vilhelmsen fra FV 
sandblæsning ApS, der be-
skæftiger endnu en mand. 
– De næste otte måneder er 
der bogstaveligt tryk på for-
retningen og i de perioder hy-
rer vi ekstra mandskab, siger 
Flemming Vilhelmsen.

FV sandblæsning Aps 
har investeret i nyt ud-
styr til blandt andet at 
spule beton og fjerne 
kørestriber på vejbanen

Før i tiden måtte man bruge 
tryklufthamre for at fjerne 
gammel beton fra for eksem-
pel vejbaner, men i dag kan 
man ved hjælp af en kraftig 
højtryksspuler skyde betonen 
i stykker,
- Vi anskaffede den ny spuler i 
august sidste år og har nu haft 
et halvt års tid til at afprøve 
den, fortæller ejeren af FV 
Sandblæsning ApS Flemming 
Vilhelmsen. – Den er fanta-
stisk til at fjerne kørestriber, 
til at bortspule skader i beton 
samt rugøring af beton, som 
man efterfølgende kan støbe 
ovenpå. 

Returtrykket i slangen er 25 
kg., så der skal lægges kræfter 
i, når man spuler med den nye 
maskine!
FV Sandblæsning ApS råder 
desuden over to lastbiler som 
er opbygget til at foretage 
sandblæsning af huse, broer 
og store bygninger.
Firmaet foretager blandt an-
det vådsandblæsning, hvor der, 
som navnet antyder, tilsættes 
vand, hvilket minimerer støv-
gener samt lavtryksblæsnings, 
der nærmest er det samme som 

vådsandblæsning, men typisk 
med andre blæsemidler end 
sand for at beskytte facaden. 
Til fjernelse af løstsiddende 
maling og algebelægninger på 
beton og murværk bruger fir-
maet hedvandsrensning, som 
er meget varmt vand tilsat 
højt tryk. Firmaet foretager 
også kemiske rensninger af 
facader. Sidstnævne metode 
benyttes særligt på teglstens-
facader, som er tilsmudsede af 
bilos og andet snavs og hvor 
teglstenene ønskes bevaret.

FV sandblæsning Aps
stenbankevej 2
5771 stenstrup
Tlf. 20 19 47 51

Birkely løser dine  
grønne opgaver

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

Dyrk dine egne sunde BLÅBÆR  
på en nem måde
blåbær er et sundt og velsmagende bær og har et højt indhold af anti-
oxidanter. blåbær kan bruges som tilbehør til morgenmadsprodukter, 
bagværk, desserter, marmelade eller bare spises direkte fra busken.
det er også, et bær der er velegnet til frysning.
birkely kan tilbyde at anlægge et 5 m2 færdigt blÅbÆr bed med van-
dingssystem. I alt kr. 4.995,00 inkl. moms

Til denne pris får man:
· 6 blåbærplanter af følgende sorter berkeley, bluecrop, goldtraube
· vækstmedie bestående af 20-30 cm spagnum samt 0,4 grus
· vandingssystem i bedet med automatisk timer
· bedet leveres som et højbed, kanten består af klyner 
 (fastpresset spagnum)

for kr. 1.295,00 inkl. moms yderligere kan bedet leveres med 30 stk. 
tyttebær og / eller tranebær som kantplante.
blåbær busken er løvfældende med flotte høstfarver. den bliver imel-
lem 1-1,5 meter. blomstringen sker fra maj måned og varer 2-4 uger, 
hvilket gør at busken i sig selv er dekorativ i haven. blåbærplanten skal 
helst have en krydsbestøver, derfor anbefales der mindst to sorter, når 
man skal plante blåbær. der kan høstes blåbær fra juli til oktober. blå-
bær skal havde fuld sol og lidt læ, og planterne må aldrig tørre ud.



Da Helle og søren 
Grønning overtog 
Møllekroen i 1999, 
forventede de, at drif-
ten af kroen blev en 
hobbyvirksomhed. Der 
kom dog hurtigt andre 
boller på  
suppen. sidste år 
købte de Møllekroen, 
der nu er udvidet og 
gennemrenoveret 

”Efter ti år med fuld fart på 
forretningen købte vi Møl-
lekroen i 2009”, fortæller in-
dehaver Søren Grønning. ”Vi 
oplever en støt stigende pub-
likumstilstrømning, og med 
udvidelsen og renoveringen, 
der stod færdig i eftersomme-
ren 2009, er vi lokalemæssigt 
opdaterede til fremtidens ud-
fordringer.”

stil, hygge og komfort

”Møllekroen er gennem årene 
blevet kendt på hele Fyn for 
sin gode mad, som leveres til 
en række meget forskellige 
arrangementer – både ud af 
huset og på selve kroen. Gen-
nem et stykke tid har vi været 
bevidste om, at kroens lokaler 
måtte moderniseres for at mat-
che vores kulinariske niveau, 
og det har vi gjort nu. Ind-
gangspartiet er udbygget med 
60 kvadratmeter med helt nye 
herre- og dame-toiletter, garde-
robe og puslerumsfaciliteter. I 
forlængelse af indgangspartiet 
finder man en lille lounge med 
stå-borde, sofagruppe, pejs og 
hyggehjørne. Også Møllekro-
ens festlokaler fremstår efter 
den gennemgribende renove-
ring i top moderne stil. Vi er 

glade for resultatet, der både 
hvad farver, udsmykning og 
møbler angår, kan leve op til 
kundernes forventninger om 
stil, hygge og komfort. Mølle-
kroen har fremover kapacitet 
til at huse større familie og 
firmafester, receptioner, jule-
frokoster m.m.” 

Buffeter efter kundernes 
ønsker

”Vores største aktivitet er buf-
feter ud af huset. Vi har altid 
5-6 sammensatte buffeter i 
vores brochure, som man kan 
vælge imellem, og derudover 
kan sammensætningen varie-
res helt efter folks individuelle 
ønsker. Ofte komponeres buf-
feterne, så de naturligt indgår 
i det overordnede tema for 
kundens arrangement.  Der 
bliver brugt tid på at lave alt 
fra bunden af friske råvarer, 
i et kreativt køkken, hvor der 
ikke bliver gået på kompromis 
med noget, og hvor kvalitet er 
vores største prioritet.

Totalløsninger til  
virksomhedens jubilæum

”Ved større arrangementer 
med 50-1000 deltagere er vi 
leveringsdygtige i totalløsnin-
ger. Her kan vi tilbyde helt el-
ler delvist at stå for begivenhe-
dens gang. Vi står for maden, 
udsmykningen, serveringen og 
musikken – fra planlægnings-
fase til afvikling. De fysiske 
rammer tilpasses i overens-
stemmelse med virksomhedens 
ønsker. Selvom vi tit jonglerer 
med et meget højt antal kuver-
ter, serverer vi aldrig industri-
præget mad for vores kunder. 
Al mad laves fra bunden af 
friske råvarer.” Vi spænder fra 
mindre familiefester til de helt 
store arrangementer. Ring og 
hør nærmere”, slutter Søren 
Grønning.

     

Møllekroen

Møllekroen
Brolandvej 7 

Bullerup 
5320 Agedrup 

Tlf. 65 93 87 07
admin@moellekroen.dk 

www.moellekroen.dk
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Gratis bad- og toiletvogn 

høje krav om uddannelse, kva-
litetssikring og kapacitet. 
Endvidere har den enkelte 
VVS Mester et stærkt bag-
land i samarbejdet med Solar, 
som sikrer produktudvikling, 
optimale løs ninger og høj leve-
ringssikkerhed. Men det, der 
især kendetegner VVS Mester, 
er at vi tænker vvs på en ny 
måde.
Vi tænker i løsninger og hel-
heder frem for i rør og fittings. 
Vi tænker nytteværdi frem for 
krom og keramik.
Odense VVS kan levere et sær-
deles varieret udvalg af mær-
kevarer med fokus på kvalitet, 
design, funktion og holdbarhed 
slutter Bjarne Lambæk.

odense VVs Aps sørger 
for kundernes velvære, 
når bad- og vvs-eksper-
ten renoverer badevæ-
relser. Mærkevarer og 
høj håndværksmæssig 
kvalitet kendetegner 
også odense VVs

– Vi udlåner vores bad- og toi-
letvogn kvit og frit, når vi re-
noverer badeværelser. Dermed 
slipper vores kunder nemt og 
bekvemt gennem perioden med 

renovering. Sådan lyder mel-
dingen fra Bjarne Lambæk, 
indehaver af Odense VVS, der 
fortsætter: – Vi koncentrerer os 
primært om renovering og ser-
vicering af badeværelser, køk-
kener og varmeinstallationer, 
alt hvad der hører under vand, 
varme, ventilation og sanitet.
– Et monteret Genvex-ventilati-
onsanlæg forbedrer indeklimaet 
til stor fordel for allergikere og 
andre, der har problemer med 
husstøvmider, tilføjer Bjarne 
Lambæk.
– Vi er også medlem af Fjernvar-
mens Serviceordning. Vi giver 
dit hus et varmetjek/varmeefter-
syn og sikrer, at du får den rig-
tige varmekomfort med mindst 
mulig energiforbrug. Læs mere 
på www.fjr-ordning.dk

Indretningsarkitekt

God service og høj kvalitet er 
som nævnt et sikkert kendetegn 
for Odense VVS. Det inkluderer 
også et godt samarbejde med en 
kreativ indretningsarkitekt og 
andre dygtige håndværksmestre.

– Dermed kan jeg give gode 
tilbud på større bygge- og re-
noveringsopgaver, der udføres 
effektivt og seriøst via godt 
holdsamarbejde, tilføjer Bjarne 
Lambæk. 
Odense VVS har, via branceor-
ganisationen Dansk Håndværk 
og Industri, gennemgået et 
omfattende kvalitetsstyrings-
system, godkendt af VVS-bran-
chens kvalitetskontrol og under-
lagt løbende kontrol.

VVs Mester

Odense VVS er med i VVS Me-
ster konceptet – en kæde af 
autoriserede vvs-installatører 
i hele landet. Alle VVS Mester 
forretninger skal leve op til 

Tlf. 21 64 53 78
www.odensevvs.dk
odense.vvs@ofir.dk

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

                     multi syncron kontorstol
flere varianter, priser fra kr. 3347,00 + moms

– løsninger til bedre kontormiljøer...

Alt indenfor
· Adressering

· Kuvertering

· Laser print – adresseflet med breve

· Plastpakning

· Pakning – er vort speciale

66 18 64 99
www.fyens-kuvertering.dk

Fyns Kuverterings Service
bogensevej 72
5270 odense n

pc@fyens-kuvertering.dk
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Vi glæder os til at 
samarbejde med jer!

Nu er din nye samarbejdspartner indenfor 
skilte og marketing åbnet på 
Tarupvej 71-73, Odense NV (v. Bomaxx)

Vi har samlet Odenses bedste og mest 
erfarne team af medarbejdere, som 
står klar til at betjene Jer med de 
værdier, vi anser for vore egne

- Vi holder hvad vi lover...

- Vi laver vore løsninger, så vi er stolte
  af at lægge navn til det...

- Vi opfylder Jeres behov, 
  det er vores pligt...

Kontakt os: 70 257 007
www.dividan.eu 

Jesper Rasmussen
Skiltemanden
Mobil 30 69 29 25
jesper@dividan.eu

Lars Poulsen
Salgs- og marketingchef
Mobil 30 69 29 27
lars@dividan.eu

Torben Munch
Montage- og produktionschef
Mobil 30 69 28 15
torben@dividan.eu

NobodySoftice
Nobody fadølsbar

Nobody kan også
tilbyde teltudlejning,
som gør enhver fest til
en succes.

Forkæl dine gæster med det
perfekte dessert koncept -
vi leverer, opstiller -
ja, du skal bare invitere.

Du klarer nemt
opgaven med at
bestille borde, stole
og service, når du
vælger Nobody.
Vi klarer det hele
for dig!

Vi tilbyder nu et fadøls-
koncept, som du kan leje til
din næste fest. Det er nemt,

ingen forberedelser - kun en
stikkontakt og så klarer vi

resten for dig.

Fo
pe
vi
ja skal bare invitere.

ls-
til

emt,
en
vi

Nobody telte

NobodyService

www.nobody.dk

C
CORRECT BOGFØRING    Læssøegade 174    5230 Odense M

CONNY HUNDTOFTE STRAUCH
Tlf. 40 28 10 01

chs@correctb.dk
www.correctb.dkC

CORRECT BOGFØRING    Læssøegade 174    5230 Odense M

CONNY HUNDTOFTE STRAUCH
Tlf. 40 28 10 01

chs@correctb.dk
www.correctb.dk

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

Svendborgvej 45, 5600 Faaborg

Target People A/S

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

+45 62 61 18 62

mail@target-people.dk

tp_annonce90x64.qxd  12-01-2009  16:59  Side 1
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Telefon 66 15 54 44 · info@trimline.dk
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cer sammen med eksempelvis 
tilhørende brønddæksler i alu-
minium. 
Udover laserskærer, kantpres-
ser og afgratningsmaskiner 
råder TRIO Stål også over 
CNC-styrede maskiner til 
spåntagende bearbejdning. 
- Kvalitet, fleksibilitet og leve-
ring til tiden er helt afgørende 
nøgleord. Netop det at være 
hurtige og operative, ligger os 
meget på sinde, slutter Tho-
mas Glenn Petersen.

- En stor del af vores opgaver 
omhandler maskinkomponen-
ter til fødevarevirksomheder. 
Vores styrke er blandt andet 
stor faglig indsigt, viden og 
håndværksmæssig kvalitet, 
kombineret med hurtig og 
fleksibel produktion.
Sådan forklarer smedemester 
Thomas Glenn Petersen, Trio 
Stål. 
1. maj 2008 blev han ny med-
ejer af virksomheden sam-
men med smedemester og 

direktør Anders Høgh Bukh 
og smedemester Thomas An-
dersen.

stærk position

Siden virksomhedens etab-
lering i 1990 har TRIO Stål 
udbygget sin position som 
stabil og kvalitetsbevidst un-
derleverandør af komponenter 
i rustfrit stål og aluminium. 
Virksomhedens rutinerede 
medarbejderstab leverer spe-
cialfremstillede produkter ef-

ter de enkelte kunders speci-
fikke ønsker. 
- Vi leverer både store og små 
serier til vores mange kræven-
de og kvalitetsbevidste samar-
bejdspartnere. Vi holder vores 
aftaler og leverer til tiden, 
tilføjer smedemester Thomas 
Glenn Petersen.

Vand og spildevand

Rørarbejder til blandt andet 
vand og spildevand er blandt 
TRIO Ståls mange kompeten-

Rustfrit stål og aluminium 
Fødevareindustri og miljø er blandt kerneområderne, når Trio stål odense A/s leverer rustfrit  
stål- og aluminiumsprodukter til virksomheder landet over. 

Trio stål odense A/s
Herluf Trolles Vej 14

5220 odense sØ 
Tlf. 65 93 17 82

www.triostaal.dk
email@triostaal.dk

STORKØKKENSERVICE 
AUT. KØLEFIRMA
63 63 00 40
Ole Lorenzen. Mobil. 29 25 37 52

Reperation af maskiner til:
➠ Restaurationer
➠ Kantiner
➠ Storkøkkener
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STORKØKKENSERVICE 
AUT. KØLEFIRMA
63 63 00 40
Ole Lorenzen. Mobil. 29 25 37 52

Reperation af maskiner til:
➠ Restaurationer
➠ Kantiner
➠ Storkøkkener

ole lorenzen Mobil 29 25 37 52 · okservice@mail.dk
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Altid en fod foran
Transport også døgnvagt. I 
ringer, og vi kører, når I har 
brug for det. Alt for vores kun-
der, lyder det fra direktør Erik 
Barfod.
Han fortæller, at Barfod Trans-
port gerne vil kendes for en po-
sitiv og synlig del af erhvervsli-
vet i Odense – og herunder for 
god og sikker transport med 
levering til tiden til en lang 
række tilfredse kunder.

styrket drift

– Ønsker firmaer og private 
kunder hjælp til flytning, er vi 
også klar. Man skal selv have 
pakket ned – det gør vi ikke. 
Men vi hjælper med at læsse 
og levere læsset på det ønske-
de sted. Andre opgaver taler 
vi om, tilføjer direktør Erik 
Barfod.      
I begyndelsen af 2009 blev 
virksomheden omdannet til 
aktieselskab for at styrke virk-
somhedens drift.

Barfod Transport, løser 
som alsidig transport-
virksomhed en lang 
række opgaver. Der 
køres palle-, pakke- 
samt kurerkørsel og 
drives lagerhotel.  
Flytninger er også en 
del af firmaets opgaver.

Firmaet åbnede i 2004 med ca-
feteriadrift, og i maj 2005 kom 
transportforretningen til. I dag 
løser Barfod Transport opgaver 
for Bladkompagniet og firma-
ets store samarbejdspartner 
Årslev Budcentral. Hertil kom-
mer transport for flere aviser og 
mange større og mindre firma-
er og private kunder på Fyn. 

Døgnvagt

December 2009 indførte Barfod  

Buchwaldsgade 35, 2. sal
5000 Odense C

Tlf. 20 23 58 49

www.malmbergarkitekter.dk
info@malmbergarkitekter.dk

· Kunne du tænke dig ØGET OMSÆTNING
· Kunne du bruge FLERE KUNDER
· Skal du have trimet dit regnskab

Så bestil et gratis servicetjek af din virksomhed
Ring til Jørn Vistisen og bestil tid på
Tlf. 2175 4712 eller jvregnskab@forum.dk

Stedet hvor alle er 
velkommen

Grønlandsvej 3 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 81 81

www.dengroenneoase.dk

SANDERUM PLAST
Firmaet er blevet overtaget efter Kurt og Anitta Arp, som har fremstillet 

kvalitets presenninger i over 30 år. 
Det gode omdømme omkring service og kvalitet forsætte…

Vi fremstiller presenninger i mange forskellige farver,  
faconer og størrelser. Hos os er det kunden der er i centrum, fra start til slut.

Sanderum Plast
Sanderumvej 16 · 5250 Odense SV Tlf. 66 17 02 99 · Mobil 23 21 70 63

heidiogkent@dsa-net.dk · sanderumplast.dk

Barfod Transport A/s · cikorievej 96, 5220 odense sØ · Telefon 61 34 36 01
www.barfod-transport.dk · info@barfodstransport.dk
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oHA Biler A/s
andre steder. Vores specialer 
indenfor service og skadear-
bejde er Ford, Toyota, VW og 
Lexus. Som en ekstra sikker-
hed for vores brugtbilkunder 
yder vi 30 dages fuld returret 
minus leveringsomkostninger 
og 1,50 kr. pr. kørt kilometer. 
På vores værksted, der pris-
mæssigt ligger mindst 33 % 
under mærkeværkstederne, 
servicerer og reparerer vi alle 
bilmærker. OHA Biler er en 
stærk samarbejdspartner – 
lige fra information og salg til 
service, reparation og andre 
værksteds- og eftermarkeds-
aktiviteter. Kig ind og bliv 
inspireret i det nye bil-hus på 
hjørnet af Peder Skrams Vej, 
lige ved Rosengårdcentret, 
BILKA og det ny IKEA.”

Indehaver ole Hansen, 
der åbnede forretnin-
gen d. 6. februar i år, 
er et kendt ansigt i 
den fynske autobran-
che, idet han gennem 
mange år har beklædt 
en række forskellige 
poster i Toyota-huset 
Erik Hansen Automo-
biler A/s, der blev 
startet af hans far i 
1962 

”Min far startede sit suc-
cesfulde virke som Toyota-
forhandler i 1962”, fortæller 
Ole Hansen. ”Oprindeligt var 

mine to brødre Per og Jan 
Hansen også med i virksomhe-
den, men de er desværre begge 
afgået ved døden grundet syg-
dom. Dette har da også været 
en medvirkende årsag til, at 
vi i 2006 valgte at sælge Erik 
Hansen Automobiler A/S. Med 
åbningen af OHA Biler er jeg 
startet for mig selv med et helt 
nyt forretningskoncept, der 
hedder salg af nyere brugte 
biler af alle mærker og paral-
lelimport af nye biler fra andre 
EU-lande.”

Danmarks billigste Toyota 
Yaris

”OHA Biler kan tilbyde Dan-
marks billigste Toyota Yaris 
med fabriksmonteret aircon-
dition, der hos os kan fås fra 
136.000 kr., hvilket er om-
kring 20.000 kr. billigere end 

oHA Biler A/s · Peder skrams Vej 33 · 5220 odense sØ · Tlf. 66 15 41 00 · info@ohabiler.dk · www.ohabiler.dk
Åbningstider: Mandag-fredag 07.30-17.30 · Lørdag Lukket · søndag 11.00-17.00

KJK Asfalt Aps · Middelfartvej 367 · 5491 Blommenslyst · Tlf. 65 96 72 85 · kjk-asfalt@mail.tele.dk

Maskinudlægning af asfalt

Ny vejbelægning

opkørsler

Indkørsler

Parkeringspladser

Vi er specialister i etablering af bump og beslægtede 
trafikdæmpende foranstaltninger

KJK Asfalt Aps udfører alle former for asfaltarbejde 
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Vi udfører afsætning i fbm:
· Opførelse af enfamiliehuse
· Større byggerier, skoler, erhvervsbyggeri
· Vejanlæg og pladser
· Broer mv.

Vi udfører matrikulært arbejde i fbm:
· Udstykning af byggegrunde og landbrug

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

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

Vi udfører opmåling i fbm:
· Bygge- og vejprojekter 

· Ledningsregistrering
· Skolerenoveringsprojekter

· Ejendoms- og lejlighedsopmåling

· Vandløbsregistrering
· Volumenberegning af afgravninger 
og påfyldninger mv.

storkøkken-specialist  
JH MONTAGE er en lands-
dækkende produktions- og 
montagevirksomhed, som er 
specialist i storkøkkener og 
kantiner til firmaer, uddan-
nelsessteder og institutioner. 

Andre specialopgaver i rustfrit 
stål til industrikunder samt 
private udføres også. 
Opgaverne løses i eget special-
værksted på Landbrugsvej 10 
M i Odense S, tæt på motorve-

jen, og ude hos kunderne lan-
det over. 
Største samarbejdspartner er 
den velrenomerede køkken-
specialist Oluf Brønnum & Co 
A/S, der som kongelig hofleve-

randør er grundlagt i 1874.
– Vi leverer udelukkende 
kvalitetsprodukter og hånd-
værksmæssigt korrekt udført 
arbejde til aftalt tid og pris, 
forklarer Jan Hansen, JH 
MONTAGE, til Månedsmaga-
sinet Erhverv Fyn.
Den uddannede klejnsmed har 
arbejdet med rustfri stål i over 
20 år og åbnede JH MONTA-
GE 15. september 2006. 

JH MoNTAGE
Landbrugsvej 10 M

5260 odense s
Tlf. 29 24 53 90

www.jh-montage.dk
info@jh-montage.dk 

Banner
Bilreklamer
Bådenavne
Facadeskilte
Gadeskilte
Gadesælgere
Magnetskilte
Reklamegaver
Selvk. Tekster/Logoer
Skilte til:
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JeNseNs	PUdseKlUde
Peder skrams vej 18
5220 Odense sø
Tlf. 66 15 95 96
www.JeNseNsPUdseKlUde.dK

»Skån skoven derude, brug 
Jensens klude«
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Alt kan lade sig gøre hos 
oJ Autolak
Den odenseanske 
familievirksomheds 
vidtspændende  
ekspertise rækker lige 
fra sandblæsning over 
fuld lakering af busser, 
last- og varevogne til 
reparation af en lang 
række skader og  
løsning af enkeltstående 
specialopgaver

”Vores motto er, at alt kan 
lade sig gøre”, smiler medin-
dehaver Peter Jakobsen, der 
er tredje generation i firmaet, 
som grundlagdes af hans far-
far til bage i 1930’erne. ”Vi 
er i udpræget grad et familie-
foretagende, idet både min far, 
søster og svoger arbejder her. 

Firmaet står på flere måder 
for langtidsholdbare ideer. En 
sjov detalje er, at vi har vi haft 
den moderigtige lilla farve, 
der er et gennemgående ele-
ment i vores markedsføring, 
på programmet siden firmaets 
grundlæggelse.”  

Høj service og kvalitet

”OJ Autolak betjener med sine 
10 ansatte en bred kreds af 
erhvervskunder, der typemæs-
sigt spænder fra håndværkere 
i alle fag til kommuner, bussel-
skaber og vognmænd. For hele 
tiden at kunne leve op til vores 

kunders forventninger til kva-
litet og holdbarhed deltager vi 
jævnligt i diverse kurser. Vi 
er på forkant med den seneste 
udvikling i faget. Hvad enten 
vi taler varevogne, busser eller 
lastvogne, kan vi stort set det 
hele. Udover at behandle køre-
tøjer i alle størrelser lakerer vi 
reklamestandere, og for et for-
sikringsselskab har vi netop 
udbedret lakskader på en 30 
fods båd. OJ Autolak står over 
hele linjen for god service og 
professionelt kvalitetsarbejde 
til den rette pris.”

oJ Autolak A/s · Energivej 19 · 5260 odense s · Tlf. 66 16 22 44
Mobil 40 17 47 61 · info@ojautolak.dk · www.ojautolak.dk

Munkebo Autoservice
PÅ FORKANT MED uDVIKLINGEN

Fjordvej 110 · 5330 Munkebo
Tlf. 65 97 46 07 · info@munkeboautoservice.dk

www.munkeboautoservice.dk

l Klargøring til periodesyn
l Autoopretning
l Forsikringsskader
l Serviceeftersyn
l Kundebil udlejes
l Reparation af alle bilmærker
 person- og varevogne

®

Fyns Kontorteknik autoriseret 
TosHIBA Business center Fyn

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

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

Ørbækvej 13-15 | 5700 Svendborg | Tlf. 6221 4310 
jr@fynskontorteknik.dk | www.fynskontorteknik.dk 
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Malmberg Arkitekter

”Dialogen mellem kunde og 
arkitekt er det naturlige ud-
gangspunkt for vores råd-
givning”, fortæller Andreas 
Malmberg. ”Vi er gode til at 
lytte - også til det du siger 
mellem linjerne. Tegnestuen 
har stor erfaring - både med 
nybyggeri, ombygning og til-
bygning. Vi kan hjælpe dig 
med dit næste byggeprojekt. 
Malmberg Arkitekter står til 

rådighed med alt – lige fra de 
indledende skitser over ind-
hentningen af diverse tilladel-
ser til styringen af selve byg-
geprocessen. Vores fornemste 
opgave er at formulere, udfor-
dre, skitsere og formgive dine 
ønsker og drømme til glæde for 
dig og dine omgivelser. Ring så 
vi kan mødes og få en uforbin-
dende snak om dine planer.”

Et af de primære kendetegn for  
Andreas Malmbergs tegnestue, der grundlagdes i 

2005, er, at man har tid til at tage en 
konstruktiv og personlig dialog med kunderne 

– uanset om opgaven gælder en carport eller et 
større erhvervsbyggeri

Buchwaldsgade 35, 2. sal · 5000 odense c · Tlf. 20 23 58 49
www.malmbergarkitekter.dk · info@malmbergarkitekter.dk

Johns Autoværksted 

”Vi arbejder med all round ser-
vice og reparation på person- 
og varevogne af alle mærker 
– benzin såvel som diesel”, for-
tæller John Rasmussen. ”En 
stor aktivitet er klargøring til 
syn”. I 80’erne var John Ras-
mussen et kendt motorsports-
navn, og i dag støtter han ak-
tivt sporten via foreningslivet. 
”Et af værkstedets store spe-
cialer er salg og montering af 

specialudstyr. Derudover sæl-
ger vi dæk og fælge til alle bil-
mærker. Kig ind eller ring og 
få et uforbindende tilbud.”  

Det alsidige autoværksted er  
medlem af cAD og udfører  

reparation og service på alle  
bilmærker. Firmaet, der oprindeligt 
er fra Fraugde, flyttede i juli 2008  
til den nuværende adresse i Højby 

med facade ud mod  
svendborgvej

Johns Autoværksted ved John Rasmussen
Energivej 4b · 5260 odense s 

Tlf. 65 97 31 91 · Mobil 40 16 29 91 
john@johns-auto.dk · www.johns-auto.dk

– I T  t i l  e r h v e r v  …

Husk it-mark leverer også …

· Hardware

  f.eks. server, PC, notebooks, skærme, printere

· Service eftersyn på nuværende løsninger

· Support inden for IT hardware og software

· Hosting af din løsning eller server

· Virtuelle server løsninger

· BI og CRM produkter

· Overvågningen af dine løsninger

· Sikkerheds produkter  

  fx firewall, router, antivirus

· Backup og fjernbackup

· Vi kører i hele Danmark

www.
it-m
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it-mark ApS
Blangstedgårdsvej 1
5220 Odense SØ 
Tlf. 63 11 01 03
www.it-mark.dk
info@it-mark.dk
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Walthers Dinner åbner 
smørrebrødsafdeling

vi arbejder i, benytter vi ude-
lukkende de bedste råvarer, og 
sidst men ikke mindst forar-
bejder vi slutprodukterne selv. 
Walthers Dinner betyder kort 
sagt god gammeldags mad af 
høj kvalitet. Kig ind i smørre-
brødsafdelingen på Højstrup-
vej 65.”  

I løbet af maj åbner 
den driftige catering-
virksomhed, der 
grundlagdes for 20 
år siden i Tommerup, 
som noget helt nyt en 
smørrebrødsafdeling 
på Højstrupvej. Her 
kan man gå ind fra  
gaden og købe 
smørre brød, dagens 
ret og lune retter

”Firmaet beskæftiger ni 
chauffører samt en kok og en 
slagter”, fortæller indehaver 

Walther Bruntse Hansen. ”I 
kraft af vores trestrengede 
opbygning med Walthers Din-
ner, Odense Gourmet Køkken 
og Landslagteren har vi stor 
aktivitetsmæssig spændvid-
de. Vi spænder lige fra diner 
transportable og festmenuer 
til smørrebrød og pensionist 
mad, som er vores største akti-
vitet. Hver dag kører syv biler 
ud med mad til omkring 500 
pensionister. Walthers Dinner 
står for god og velsmagende 
dansk mad, som vor mor la-
vede den. Vi skræller selv kar-
toflerne, og så serverer vi sovs 
– ikke sauce – og det er noget, 
der falder i kundernes smag. 
Retterne, der tilberedes fra 
bunden af gode råvarer, leve-

res i varierende portionsstør-
relser efter den enkelte kun-
des ønsker og behov.” 

God gammeldags mad af 
høj kvalitet

”Walthers Dinner er også leve-
ringsdygtig i eksotiske retter – 
blandt andet fra de italienske 
og mexicanske køkkener. Vo-
res varemærke og det firmaet 
er kendt for, er imidlertid det 
gammeldags danske køkken, 
som tegner sig for omkring 80 
% af vores aktiviteter. I vores 
regi er tarteletter og kalvesteg 
stegt som vildt meget populæ-
re festindslag. På charcuteri-
fronten berømmes vores røge-
de flæsk i høje toner over hele 
Fyn. I alle de sammenhænge 

Walthers Dinner Aps · Højstrupvej 65 · 5200 odense V · Tlf. 63 13 08 80 · Mobil 28 26 22 23
walthersdinner@mail.dk · www.walthersdinner.dk

Smørrebrødsafdelingen har åbent mandag-fredag kl. 7.00-13.00 · I weekenden: kun efter forudbestilling

R.V. Teknik
v/ Jesper Theilgaard

- OPBYGNING AF EL-STYRINGER
- INSTALLATIONER/FEJLFINDNING

Telefon 51 32 80 96
Fax 65 38 16 62
Odensevej 12
5550 Langeskov

www.rvteknik.dk

R.V. Teknik
v/ Jesper Theilgaard

- OPBYGNING AF EL-STYRINGER
- INSTALLATIONER/FEJLFINDNING

G A S  ·  V A N D  ·  J O R D V A R M E  ·  B L I K A R B E J D E  

 
Jan Fahlén VVS og Blik Aps tilbyder:

�

�

�

�

Specialister indenfor gas-kedler – service, reparation, udskiftning/montage 

Alle former for VVS-arbejde – renovering, nyinstallation og småreparationer

Solid erfaring indenfor jordvarme – samarbejder med DVI   

Alle former for blikkenslagerarbejde – inddækninger, kviste, tagrender, 
nedløb og skotrender mv. 

 

Kontakt os gerne for et uforpligtende tilbud

Anhøj 24 · 8700 Horsens · Tlf. 24 23 30 05
janfahlen@stofanet.dk · www.janfahlenvvs.dk

5700 Svendborg

Tlf. 40 88 20 40
claus@gudbjerg.info

www.gudbjerg.info

Ring  70 11 20 19  
og hør hvordan du kan spare mange penge

Ægte 
IP-telefoni 
til erhverv

Kom i gang for 
0,- kr.
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Automatic Design · Skaboeshusevej 31 · 5800 Nyborg · Tlf. 20 13 00 73 · automatic-design.dk

El-Konstruktion
I tæt samarbejde med vores kunder  
finder vi den bedste løsning, der lever  
op til alle kravspecifikationer. Vi sikrer 
altid en balance mellem bruger og  
teknologi og skaber velstrukturerede, 
brugervenlige løsninger.

Vi sætter fokus på kvaliteten og leverer 
specialiserede løsninger som er fremtidssikrede
Automatic Design er specialiserede, indenfor el-dokumentation og  
styringer til blandt andet maskinproducenter, produktionsvirksomheder,  
industrien, tavlebyggere og El-firmaer.

Aldrig længere væk end den 
nærmeste telefon eller PC

El-Dokumentation
El-dokumentation er afgørende for, at et 
anlæg kan serviceres og vedligeholdes 
såvel som ud- og ombygges i fremtiden. 
Vi tilbyder løbende at opdaterer Deres 
el-dokumentation.

spar penge  
og outsource regn-
skabsopgaverne!

Dette var tanken og idéen bag 
opstarten af Correct Bogføring 
for snart 11 år siden. Men ikke 
desto mindre er omkostnings-
besparelser blevet højaktuelt 
igen ovenpå finanskrisen. Ved 
at outsource opgaverne spares 
på adskillige omkostninger, 
såsom IT-udstyr, software, so-
ciale ydelser, sygeløn, kursus-
udgifter, lokaleudgifter, inven-
tar o.s.v. 
Samtidig er udgiften konstant 
tilpasset markedsforholdene.

Med mere end 25 års erfa-
ring samt solide uddannelser 
indenfor bank- og regnskabs-
branchen udføres alt indenfor 
den daglige bogføring, løn og 
fakturering samt alle former 
for afstemninger og indberet-
ninger.
Få tid til det, som DU er god 
til! Så klarer vi resten!

Ring og hør nærmere eller be-
søg os i vore dejlige lokaler!

Betal kun for den effektive arbejdstid!

v/conny Hundtofte strauch | Læssøegade 174 | 5230 odense M
Tlf. 40 28 10 01 | www.correctb.dk | chs@correctb.dk

C O R R E C T  
BOGFØRING

Heise Biler udvider 
aktiviteterne

”På produktsiden kan vi nu til-
byde så godt som alt i reserve-
dele og autoudstyr”, fortæller 
Brian Heise. ”Vores værksted 
er MekoPartner og kan stort 
set løse enhver opgave inden-
for service og reparation. Pa-
rallelt hermed er vi specialise-
ret i alle former for bilpleje og 
montering af autoudstyr.  Et 

kæmpe speciale er montering 
af anhængertræk. Her har vi 
bred erfaring og ekspertise, og 
da vi tilmed opererer med sær-
deles konkurrencedygtige pri-
ser, servicerer vi glade kunder 
fra hele landet. Alle er velkom-
ne til at besøge vores hjemme-
side, kigge ind eller ringe for 
nærmere information.” 

Heise Biler Aps/
Havnens Bilpleje

cikorievej 88 · 5220 odense sØ
Tlf. 23 95 47 49

heise@havnensbilpleje.dk
www.synstjek.dk

www.havnensbilpleje.dk

Mandag-fredag: Kl. 8.15-17.00

Den 1.februar i år overtog Brian Heise  
forretningen M. Nielsen Autoudstyr  

i Albanigade, hvilket har medført en betydelig 
udvidelse af aktivitetspaletten. Henover  
sommeren flytter vi firmaet M. Nielsen  

Autoudstyr til cikorievej
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Bowl’n’Fun er Danmarks stør-
ste kæde af bowling- og under-
holdningscentre. I Odense er 
der godt 7000 kvm forlystelser, 
lige fra bowling, amerikansk mi-
nigolf, gokart samt restaurant, 
hvor der er mulighed for afholde 
møder o.l. i eget lokale. 

Underholdningspakken
Et af Bowl’n’Funs populære pro-
dukter er underholdningspakken. 
Et totalarrangement hvor man 
prøver centerets alle faciliteter. 
Man starter med at afprøve sine 
evner som racerkører på den 300 
meter lange gokartbane. Derefter 

går turen til den store 12 hullers 
amerikanske minigolf bane. Sid-
ste chance for revanche foregår 
på bowlingbanen, hvor der bliver 
serveret en lækker snackkurv 
med snacks for enhver smag. 
Derudover er der mulighed for at 
købe en præmiepakke med bl.a. 
medaljer, statuette og champag-
ne, så vinderen rigtig kan fejres.

Mad til både store og små 
Efter en underholdende 3-kamp 
skal sulten stilles. I restauranten 
kan man for et mindre beløb til-
købe sig en lækker aftenbuffet. I 
hverdagene består den typisk af 
5 kolde og lune forretter, 5 ho-
vedretter og altid tre slags sauce 
og kartofler. Maden er tilberedt 
”som vor mor lavede den” dog 
krydret med et pift af nutidens 
nordiske køkken. I weekenden 
bliver buffeten suppleret med 

yderligere 2 hovedretter, således 
der altid er 7 hovedretter at vælge 
imellem. Hver søndag har vi lavet 
en helt speciel familiebuffet hvor 
buffeten bliver suppleret med 
børnenes livretter. Bowĺ ń Fun 
Odense restaurant har plads til 
600 personer, hvoraf der er en 
lounge med plads til 150 perso-
ner. ”Vores store restaurant, gør 
at vi er meget fleksibel når det 
kommer til store firmaarrange-
menter, personalefester, konfir-
mationer osv. Derudover har vi 
altid plads til ekstra gæster der 
kommer ind spontant” udtaler 
centerchef Line Holtoug.

1.000 frikadeller dagligt
På landsplan serverer Bowl’n’Fun 
dagligt næsten 1.000 frikadeller 
og årligt næsten 250.000 tartelet-
ter. Bowl’n’Fun Odense har årligt 
omkring 50.000 spisende gæster.

Buffet & Bowling
For hele familien - inkl. fri isbar!

Hverdagsbuffet - mandag til torsdag
Pris pr. person inkl. 1 times bowling 169,-
Weekendbuffet - fredag og lørdag
Pris pr. person inkl. 1 times bowling 229,-
Familiebuffet - søndag
Pris pr. person inkl. 1 times bowling 169,-
Priserne er ved 4-6 personer pr. bane - ekskl. skoleje kr. 15,- 

Se mere og book online på www.bowlnfun.dk
Bowl’n’Fun Odense · Grønløkken 3 · 5000 Odense C 

Tlf. 70 11 11 55 · www.bowlnfun.dk

Prøv vores store lækre buffet med både kolde og lune forretter, 
stort udvalg af hovedretter samt fri isbar til dessert.

Søndag til torsdag er der minimum 5 hovedretter.
Fredag og lørdag serverer vi altid minimum 7 hovedretter.

Hver søndag laver vi vores populære familiebuffet 
for både børn og voksne. 

Til alle vores buffeter er der spændende tilbehør/garniture,
3 forskellige slags kartofler og sauce, stor salatbar og friskbagt brød.

Børn½ prispå buffetGælder for børn under 12 år

Bowl’n’Fun Odense · Grønløkken 3 · 5000 Odense C · 70 11 11 55 · www.bowlnfun.dk

Bowl’n’Fun Odense 
- for alle og enhver!

Bowl’n’Fun er Danmarks stør-
ste kæde af bowling- og under-
holdningscentre. I Odense er 
der godt 7000 kvm forlystelser, 
lige fra bowling, amerikansk mi-
nigolf, gokart samt restaurant, 
hvor der er mulighed for afholde 
møder o.l. i eget lokale. 

Underholdningspakken
Et af Bowl’n’Funs populære pro-
dukter er underholdningspakken. 
Et totalarrangement hvor man 
prøver centerets alle faciliteter. 
Man starter med at afprøve sine 
evner som racerkører på den 300 
meter lange gokartbane. Derefter 

går turen til den store 12 hullers 
amerikanske minigolf bane. Sid-
ste chance for revanche foregår 
på bowlingbanen, hvor der bliver 
serveret en lækker snackkurv 
med snacks for enhver smag. 
Derudover er der mulighed for at 
købe en præmiepakke med bl.a. 
medaljer, statuette og champag-
ne, så vinderen rigtig kan fejres.

Mad til både store og små 
Efter en underholdende 3-kamp 
skal sulten stilles. I restauranten 
kan man for et mindre beløb til-
købe sig en lækker aftenbuffet. I 
hverdagene består den typisk af 
5 kolde og lune forretter, 5 ho-
vedretter og altid tre slags sauce 
og kartofler. Maden er tilberedt 
”som vor mor lavede den” dog 
krydret med et pift af nutidens 
nordiske køkken. I weekenden 
bliver buffeten suppleret med 

yderligere 2 hovedretter, således 
der altid er 7 hovedretter at vælge 
imellem. Hver søndag har vi lavet 
en helt speciel familiebuffet hvor 
buffeten bliver suppleret med 
børnenes livretter. Bowĺ ń Fun 
Odense restaurant har plads til 
600 personer, hvoraf der er en 
lounge med plads til 150 perso-
ner. ”Vores store restaurant, gør 
at vi er meget fleksibel når det 
kommer til store firmaarrange-
menter, personalefester, konfir-
mationer osv. Derudover har vi 
altid plads til ekstra gæster der 
kommer ind spontant” udtaler 
centerchef Line Holtoug.

1.000 frikadeller dagligt
På landsplan serverer Bowl’n’Fun 
dagligt næsten 1.000 frikadeller 
og årligt næsten 250.000 tartelet-
ter. Bowl’n’Fun Odense har årligt 
omkring 50.000 spisende gæster.

Buffet & Bowling
For hele familien - inkl. fri isbar!

Hverdagsbuffet - mandag til torsdag
Pris pr. person inkl. 1 times bowling 169,-
Weekendbuffet - fredag og lørdag
Pris pr. person inkl. 1 times bowling 229,-
Familiebuffet - søndag
Pris pr. person inkl. 1 times bowling 169,-
Priserne er ved 4-6 personer pr. bane - ekskl. skoleje kr. 15,- 

Se mere og book online på www.bowlnfun.dk
Bowl’n’Fun Odense · Grønløkken 3 · 5000 Odense C 

Tlf. 70 11 11 55 · www.bowlnfun.dk
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Fredag og lørdag serverer vi altid minimum 7 hovedretter.

Hver søndag laver vi vores populære familiebuffet 
for både børn og voksne. 

Til alle vores buffeter er der spændende tilbehør/garniture,
3 forskellige slags kartofler og sauce, stor salatbar og friskbagt brød.
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Bowl’n’Fun Odense · Grønløkken 3 · 5000 Odense C · 70 11 11 55 · www.bowlnfun.dk

Bowl’n’Fun Odense 
- for alle og enhver!
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Pakkeløsninger til alle

leje disse maskiner ud for kor-
tere eller længere perioder.
Sidst, men ikke mindst, udgør 
salg af fleksibel emballage, dvs. 
vacuumposer – krympeposer – 
krympefilm – laminatfolie med 
eller uden tryk en betydelig del 
af vor omsætning.

Af Per Aaskov Karlsen

PM Pack Service i Horsens 
kan stort set levere alt inden 
for pakkemaskiner til føde-
varesektoren. Virksomhedens 
pro duktprogram spænder over 
vacuumpakkemaskiner til den 
mindre slagter, ostehandler, fi-
skehandler og køkkener  til den 

mere avancerede industripro-
duktion med Ulma dybtræk-
maskiner samt traysealere, 
udtaler Poul Mikkelsen fra 
PM Pack. Vor stærke side er, at 
vi på vort 2000 m2 store kon-
tor/lager med showroom har 
opbygget en bred vifte af for-
skellige typer pakkemaskiner, 
hvor kunderne kan komme og 

afprøve pakning af deres eget 
produkt, enten gaspakning el-
ler vacuumpakning. Også auto-
matisk afvejning med kombina-
tionsvægte med efterfølgende 
posepakning kan foretages i 
de anlæg, vi altid har stående. 
Brugte maskiner udgør ligele-
des en stor del af vore tilbud. 
Her har vi den fordel, at vi kan 

PM Pack service A/s er et familieejet aktieselskab grundlagt i 1979 af Poul Emil Mikkelsen og Anne Grethe Mikkelsen. 
Virksomheden har en medarbejderstab på 24, heraf 6 udekørende montører. Virksomheden spænder over en bred vifte af 
pakkemaskiner samt folie til pakning af food- samt nonfood produkter. PM Pack er lagerførende i laminat-, krympe- og oPP 
folie samt vacuum-, krympe- og kogeposer.

PM Pack service A/s · sverigesvej 12 · 8700 Horsens · Tlf. 75 60 20 00 · www.pmpack.dk · mail@pmpack.dk

Flyv fra 
Odense Lufthavn!

Kort køretid · Hurtig indtjekning
Gratis parkering

Nemmere kan du ikke få det!

Flyveruter til 
Italien · Grækenland · Bulgarien

Lufthavnvej 131 · 5270 Odense N
Lufthavnschef Erry I Knudsen

erry@odense-lufthavn.dk

Odense Lufthavn S.m.b.a.

Bestil nu!
Apollorejser.dk
Gislev-rejser.dk

 Seriøs køreglæde

 l Service og rep. af alle bilmærker 
 l Omsyn og klargøring til periodesyn 
 l Forsikringsskader

 Industrivej 7 l 5550 Langeskov
 Tlf. 70 23 13 50 l www.fynbobiler.dk

®

www.automester.dk

Flere glade bilister
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Langt fra alle produktions-
virksomheder runder deres 40 
års jubilæum på et marked i 
konstant bevægelse, udfordret 
af kundernes efterspørgsel.
AGTRUP PLAST i Kolding 
nærmer sig foreløbigt virk-
somhedens 39. sæson, i dag 
med direktør og indehaver 
Jørn Lange ved roret. 

Kunder i flere brancher

- Vi leverer en lang række for-
skellige plastkomponenter til 
blandt andre kunder i føde-
vare-, elektronik-, landbrugs- 
og bådindustrien. Kunderne 
forventer hurtig produktion 
og levering – ofte med få dages 
varsel. Samtidigt ønsker de 
førsteklasses kvalitet til kon-

kurrencedygtige priser, for-
klarer direktør Jørn Lange.
Lige nu er AGTRUP PLAST 
i fuld gang med at udvide sit 
råvare- og færdigvarelager 
med tilhørende højlager. En 
naturlig konsekvens af kon-
kurrencen på markedet, hvor 
større råvareindkøb også giver 
mulighed for bedre indkøbs-
priser hos AGTRUP PLAST.  
Og med større indkøb følger 
naturligt nok behovet for mere 
lagerplads. 

Kort leveringstid

- Jeg overtog virksomheden i 
1998, og jeg er faktisk vokset 
op med firmaet, som min far, 
Andreas Lange, grundlagde 
i 1972, dengang i Agtrup ved 
Kolding, fortsætter direktør 
Jørn Lange.
I 1986 byggede virksomheden 
ny fabrik og flyttede ind i de 
nuværende lokaler, hvorfra 
små og mellemstore kunder 
samt en god håndfuld helt 
store kunder nu serviceres af 
AGTRUP PLAST.
- I dag ønsker mange af vores 
kunder kortere leveringsti-
der, faktisk ned til få timers 
varsel. I så fald kører vi even-
tuelt direkte ud til dem med 
produkterne, eller de afhenter 
selv.  Står en produktionslinie 
stille på grund af manglende 
komponenter, er vores kunder 
glade for denne service, tilføjer 
Jørn Lange.

Trodser finanskrisen

De sidste to-tre år har AGTRUP 
PLAST fået en tilgang af flere 
nye kunder. Det har, sammen 
med en lang række faste sam-

Agtrup Plast · Essen 12, 6000 Kolding · Telefon 75 56 66 77
www.agtrup-plast.dk · jl@agtrup-plast.dk

 SPRØJTESTØBNING

 EFTERBEARBEJDNING

 ULTRALYDSVEJSNING

 PRODUKTUDVIKLING

 FORMGIVNING

 KONSTRUKTION

Agtrup Plast ApS
Essen 12 · DK 6000 Kolding
Telefon  75 56 66 77
Telefax  75 56 64 35
ap@agtrup-plast.dk
www.agtrup-plast.dk

AP annonce 86x128.indd   1 10-05-2005   08:32:27

Plast-ekspert i snart 40 år

AGTRuP PLAsT i Kolding er en af Jyllands førende  
plastproducenter. Kunder over hele landet profiterer af  
topkvalitet samt hurtig og fleksibel levering.

En væsentlig del af produkti-
onsapparatet er specialudstyr 
som robotter, ultralydssvejse-
maskine, maskiner til farve-
dosering samt måleudstyr og 
grej til nøjagtig varmebehand-
ling. Produktionen af plast-
komponenter betinger således 
stor viden, erfaring og teknik. 

arbejdsforbindelser, bragt virk-
somheden helskindet gennem 
finanskrisen. 
Tilbage ved begyndelsen i 
1972 var plastindustrien stort 
set i sin ”barndom”. I dag er 
AGTRUP PLAST fortsat en 
del af branchens store tekni-
ske udvikling. Mange års erfa-
ring, løbende efteruddannelse 
af medarbejdere og investe-
ringer i avanceret maskineri 
betyder, at AGTRUP PLAST 
forsat tilbyder stort set alt in-
denfor plastikkomponenter.
- Lige nu søger vi faktisk ef-
ter en ny ekstra plastmager/
tekniker, slutter direktør Jørn 
Lange.
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Alle priser er ex. moms. Ab lager Kolding. 
Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

IDÉ House of Brands AS  Gejlhavegård 23, 6000 Kolding
+45 75 75 25 75   ide@idegroup.dk

Prodir kuglepen DS7 PPC
Inkl. 1 farvet tryk.  
Min. 500 stk.

Kr  8,45

Prodir kuglepen DS3 TPC
Inkl. 1 farvet tryk. Min. 500 stk.

Kr  5,70

FORÅRSTILBUD

Notebook
Med 100 sider post-it, samt pagemarkers.  
Inkl. 2 farvet tryk på cover og på hver side:

500 stk.: Kr  26,95
1000 stk.: Kr  20,00
2500 stk.: Kr  15,00
5000 stk.: Kr  12,75
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Ingeniørfirmaet PKs 
Engineering har  
siden grundlæggelsen 
i 1988 opbygget stor 
ekspertise, når det 
handler om projekter/
opgaver indenfor 
procesautomation på 
kerneområderne miljø 
og energi

Grundlægger/indehaver, auto-
riseret merkantil el-installatør 
og teknikumingeniør m. IDA, 
Kenneth Kunz leder fortsat 
virksomheden, der i dag opere-
rer over hele landet, i Nordtysk-
land og England. Sidstnævnte 
sted opretter PKS Engineering 
netop nu et brohoved til det 
store engelske marked.

Førende position

Med lokale og solide samar-
bejdspartnere, blandt andre 
Danfoss, har PKS Engineering 
opnået en førende position på 
nichemarkedet for avanceret 
styring af vandværker, rens-
nings- og kraftvarmeanlæg, 

deponigas-, gasafværge- og bio-
gasanlæg, m.fl.
PKS Engineering har således 
leveret avanceret udviklingsar-
bejde og udstyr til 80 miljø- og 
energianlæg i ind- og udland. 
Dermed er virksomheden må-
ske det uvildige ingeniørfirma 
i Danmark, der er involveret i 
flest kraftvarmeanlæg. 

Ønsker flere lokale  
kunder

– Vi ønsker nu, i endnu højere 
grad, at fortælle de lokale råd-
givende ingeniørfirmaer, Søn-
derborg Kommune og lokale 
fjernvarmeværker, at vi faktisk 
eksisterer. Disse potentielle 
samarbejdspartnere behøver 
dermed ikke at se ret langt væk 
for at få kontakt med os som 
kompetent medspiller, forkla-
rer indehaver Kenneth Kunz.

stort energiprojekt i 
London

Fra 2006 til 2008 har PKS 
Engineering leveret rådgiv-
ning, design, projektering og 
udførelse af et stort energipro-
jekt til Naturhistorisk Museum 
og Victoria Albert Museum i 
centrum af London.

– Den store opgave er døråbner 
til andre opgaver på det engel-
ske marked, som vi nu arbej-
der på at fastholde og udbygge 
sammen med opgaver – blandt 
andet solvarmeanlæg – i Nord-
tyskland. Her støtter myndig-
hederne markant udbredelsen 
af miljøvenlige energiformer 
som eksempelvis solenergi, for-
klarer Kenneth Kunz videre.

solvarme i Nordjylland

Netop PKS Engineerings om-
fattende viden og høje tekni-
ske niveau på kerneområdet 
miljø og energi ligger også bag 
ordren på et stort solvarmean-
læg i Nordjylland, hvor PKS 
Engineering udfører alt ved-
rørende el, tavler og hardware/
software.
På Løgstør Fjernvarmeværk og 
Løgstør Vand har PKS Engi-
neering gennem 2008 og 2009 
udført de største projekter/op-
gaver i firmaets historie.
Blandt andet rådgivning, de-
sign/projektering, udført indu-
stri-el, tavleanlæg, hardware/
software vedrørende halmke-
del, træpillekedel, køleanlæg, 
driftsoptimering, råvandsbo-
ringer, filteranlæg m.v.

På Løgstør Vand og Varme er 
det muligt, via 15 stk. SRO-
PC/stationer, at styre, regulere 
og overvåge processen døgnet 
rundt.
PKS Engineering har dermed 
opnået en markedsposition, 
hvor mange faste kunder i ind- 
og udland betyder, at virksom-
hedens tekniske specialister 
bruger langt hovedparten af 
arbejdstiden på konkrete opga-
ver – og mindre tid på udarbej-
delse af tilbud.
– Vi gennemfører projekter fra 
idé til færdigt monteret pro-
dukt. Udover hard- og software 
har vi eget tavleværksted. Vi 
udfører også alt i industri el-
installationer. Hos PKS Engi-
neering udfylder vi dermed 
rollen som tæt og dynamisk 
samarbejdspartner for kunder-
ne – når det handler om nøgle-
ord som design, projektering, 
procesautomatisering, maskin-
styring, SRO- og CTS-anlæg, 
slutter Kenneth Kunz.

Miljø- og energiekspert  
i Ragebøl

PKs Engineering
Løntoft 7 · Ragebøl
6400 sønderborg
Tlf. 74 48 83 93

pks@pks.dk · www.pks.dk
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stærk strøm i Jylland

EL-TEAM VEsT A/s · Grønlandsvej 9 R · 8700 Horsens
Tlf. 76 58 78 00 · www.elteamvest.dk · info@elteamvest.dk 

EL-TEAM VEsT, søster-
selskab til EL-TEAM 
FYN med i alt 70 an-
satte, åbnede i 2008. 
siden har selskabet 
leveret stærke spids-
kompetencer inden 
for elentrepriser, ser-
vice og reparation af 
almindelige elinstal-
lationer hos kunder 
over hele Jylland.

EL-TEAM arbejder på at 
blive en af landets større ak-
tører på området – og et af 
midlerne er topkvalitet i alle 
processer samt levering til 
tiden.
- Vi kan udføre opgaverne i 
totalentreprise men værd-
sætter og dyrker et tæt 
samarbejde med ingeniører, Grønlandsvej 9 R • 8700 Horsens

Tlf. 7658 7800 • www.elteamvest.dk • E-mail: sjo@elteamvest.dk

arkitekter, entreprenører, of-
fentlige myndigheder samt 
private virksomheder og 
personer, forklarer direktør 
Søren Jochimsen, EL-TEAM 
VEST.
Aktuelt er virksomheden i 
gang med større entrepri-
seopgaver fra Skærbæk ved 
Tønder til Randers i Kronjyl-
land. Der imellem er der stør-
re entrepriser i gang i Hader-
slev, Varde, Kolding, Horsens 
samt Århus med videre.
- Står du og mangler en elek-
triker så ring og få en super-
skarp pris. Ingen opgave er 
for stor eller lille, fortsætter 
Søren Jochimsen.
EL-TEAM VEST er især 
ekspert, når stikordene hed-
der el-service, el-entrepriser, 
el-net, brandtekniske instal-
lationer (ABA, ABV, ABDL 
o.s.v.), tele og data, telefon-
anlæg, intelligent hus (IHC/
KNX) samt sikring i form af 
tyverianlæg, videoovervåg-
ning og adgangskontrol.

· Magasiner
· Hæfter
· Bøger
· Plakater
· Flyers
· Postkort
· Brevpapir 
· Visitkort
· Konvolutter
· Mapper
· Hængemærker
· og m.m.

Vi trykker alt for dig 
DOG IKKE pEnGE
dem Vil Vi hellere spare dig!

ring og få et godt tilbud

97 14 14 55
Hollingholtvej 41  ·  7451 Sunds  ·  Tlf. 97 14 14 55  ·  tilbud@reklametryk.dk  ·  www.reklametryk.dk
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Et alsidigt sikkerhedsfirma
ger for, at al virksomhedens ind 
og udgående fragt kontrolleres. 
Han udformer endvidere fragt-
breve, passer telefon og tjekker 
løbende virksomhedens om-
råde, så ingen uvedkommende 
får adgang. Receptionsvagten 
står for en udvidet form for 
portvagt, der bruges af firmaer 
med et udtalt behov for opti-
mal sikring. Vores store udbud 
af løsningsmodeller matcher 
stort set alle sikkerhedsbehov«, 
afrunder Kenneth Clausen. 

Med godt og vel 50 ansatte er 
KC Kontrol et landsdækkende 
firma med. Blandt det fynske 
sikkerheds selskabs specialer 
er hundevagt, byggeplads vagt, 
butikskontrol, prøvekøb og di-
verse aktiviteter under fælles-
betegnelsen privatdetektiv.
»KC Kontrol er landsdækken-
de, og det betyder, at vi som 
virksomhed har en størrelse, 
hvor vi har kapacitet til at løse 
alle opgavetyper indenfor fa-
get«, fortæller indehaver Ken-
neth Clausen. »KC Kontrol er 
ISO 9001:2 008 godkendt, og 
herved garanteres kunden, at 
vi ydelsesmæssigt befinder os 
i den kvalitative topklasse. KC 
Kontrol er godkendt af Dansk 
Standard og af Sikkerheds 
Branchen til at løse de opga-
ver, kunden ønsker udført.«

specialiserede  
sikkerhedsfolk  

»KC Kontrol fokuserer meget 
på uddannelse af medarbejdere 

til varetagelse af sikkerheds-
opgaver på byggepladser og 
andre opsynskrævende loka-
liteter – heriblandt fabrikker, 
elværker, lagre, forbrændings-
anlæg og olieraffinaderier. De 
medarbejdere, der varetager 
disse betroede opgaver, har 
alle gennemgået den lovplig-
tige vagtuddannelse og er her-
udover godkendt af rigspoliti-
chefen.« 

Målrettede kursusforløb

»Et aktuelt uddannelsestilbud 
til vores ansatte er målrettet 
byggepladskommunikation. 
For at imødekomme vore kun-
ders ofte meget specialise-
rede sikkerhedsbehov kan de 
være med til at forme vores 
udsendte medarbejderes kom-
petencer gennem afholdelse 
af kurser og videreuddannel-
sesforløb.«

Butikskontrol 

»Prøvekøb er en populær ser-

viceydelse i detailbranchen. 
På dette specialområde kan 
KC Kontrol trække på nogle 
meget dygtige folk, der har 
specialiseret sig i netop denne 
disciplin. Vi løser også andre 
overvågningsopgaver, der 
f.eks. har til formål at ind-
kredse og afsløre en virksom-
heds kilde til svind eller andre 
former for bedrageri.«  

Virksomhedsvagter

»På virksomhedsområdet tilby-
der vi flere forskellige former 
for vagttjeneste. Hundevagt-
tjenesten runderer typisk på 
fabrikker, i lagerbygninger osv. 
Servicevagten, der er unifor-
meret, servicerer både kunder 
og personale og søger hele tiden 
for at sikkerheden er i top. Fast-
vagttjenesten er en populær 
løsning på fabrikker og i større 
virksomheder. En fastvagt sø-
ger for, at alt fungerer, som det 
skal og holder opsyn med spe-
cielle værdier. Portvagten sør-

Kc control Aps · cikorievej 100 · 5220 odense sØ · Mobil 28 29 71 56 · kc.kontrol@mail.dk . www.kc-kontrol.dk

IsolIt-Glas

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

•		5	års	totalgaranti	mod	utæthed	 
(erstatningsrude – udskiftning)

•		Retningslinier	for	garantiordning,	
vedligeholdelse og reklamation.

Sælges gennem førende trælaster  
og byggemarkeder 

på Fyn og i Trekantområdet 
samt Horsens, Odder  

og Skanderborg 

3 gode
grunde

til at placere din
erhvervsvirksomhed i 

Faaborg-Midtfyn Kommune:

Central placering • 
Dynamisk kommune •
Erhvervsvenlig politik •

Læs mere på www.faaborgmidtfyn.dk/erhvervsgrunde

TEMA
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Faaborg-Midtfyn åbner  
dørene

i det sydfynske område, hvor 
240 kreative iværksættere og 
150 kommunalt ansatte del-
tager i et fælles udviklings-
projekt, der hedder Frem-
tidsfabrikken. Altså gode 
eksempler på vores offensive 
samarbejde med erhvervsli-
vet, tilføjer borgmester Hans 
Jørgensen.

Det er blot nogle af de man-
ge kvaliteter, som Faaborg-
Midtfyn Kommune frister 
borgere, tilflyttere og iværk-
sættere med.
- Vi ønsker at tiltrække flere 
tilflyttere og iværksættere, 
lige som vi konsekvent støt-
ter iværksættere og nuvæ-
rende virksomheder på bl.a. 
jern- og metal- samt fødeva-
reområdet, udtaler borgme-
ster Hans Jørgensen (S).

Kommunal hjælp til udvik-

ling af - og blik for - virk-
somhedernes specialer, mere 
fokus på globalisering, bedre 
brug af virksomhedernes 
egne ressourcer er også del 
af den kommunale offensiv 
– sammen med hjælp til af-
sætning af små spændende 
fødevarevirksomheders kva-
litetsvarer.
- Vores eget erhvervskontor 
samt Væksthuset under Re-
gion Syddanmark hjælper 
iværksætterne. Desuden sæt-
ter vi gang i en særlig proces 

VIRKSOMHED OG IVÆRKSÆTTER
Bestil uforpligtende besøg

Indflydelse kræver opbakning – bliv medlem

Banegårdspladsen 2B 1. sal · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 10 90
kontakt@fmerhverv.dk · www.fmerhverv.dk

Gratis vejledning omkring:
Markedsføring
Forretningsplaner
Eksport
Innovation

Støttemuligheder
Generationsskifte
Patentering
Kontakt til myndigheder

3 gode
grunde

til at placere din
erhvervsvirksomhed i 

Faaborg-Midtfyn Kommune:

Central placering • 
Dynamisk kommune •
Erhvervsvenlig politik •

Læs mere på www.faaborgmidtfyn.dk/erhvervsgrunde

3 gode
grunde

til at placere din
erhvervsvirksomhed i 

Faaborg-Midtfyn Kommune:

Central placering • 
Dynamisk kommune •
Erhvervsvenlig politik •

Læs mere på www.faaborgmidtfyn.dk/erhvervsgrunde

central og naturskøn beliggenhed midt på Fyn, tæt på motorveje, arbejdspladser og kulturelle 
oplevelser i eksempelvis odense og svendborg.
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sTEVN Teknik Aps
spiller radiodelen en central 
rolle. Via STEVN Tekniks unik-
ke systemer sendes 112- alarmer 
direkte ud til indsatslederen, 
mens alarmcentralen samtidig 
kan følge processen i detaljer”, 
beretter Jan Nielsen engage-
ret. ”Omkring implementerin-
gen af det landsdækkende 
beredskabssystem SINE fun-
gerer STEVN Teknik som Mo-
torola-partner, når det gælder 
varetagelsen af den opfølgende 
kundeservice på systemerne. 
Vi lytter til kundernes ønsker, 
og i kraft af vores erfaring og 
ekspertise har vi stor viden 
om, hvordan de kan virkelig-
gøres. Vi leverer professionel 
kommunikation til professio-
nelle brugere – fra startfase til 
færdigt projekt.”

”En væsentlig grund til at vi 
i 2008 valgte at skifte navn 
fra TP Servicecenter Fyn til 
STEVN Teknik, er den hur-
tige udvikling på markedet for 
kommunikationsudstyr”, for-
tæller indehaver Jan Nielsen. 
”STEVN Teknik byder på nøj-
agtigt de samme services som 
TP Servicecenter Fyn, men 
udover TP radioer sælger, in-
stallerer og servicerer vi kom-
munikationsudstyr fra en lang 
række andre aktører på mar-
kedet. Parallelt hermed har 
den generelle udvikling drejet 
vores primære forretningsfo-
kus fra vognmænd og hånd-
værkere i retning af redning, 
beredskab og sikkerhed. Her 
leverer vi kommunikationsud-
styr til et stort antal kunder, 
hvis aktiviteter spænder fra 
vejarbejde til sikkerheds og 
vagttjeneste i indkøbscentre, 
på skoler, rådhuse, stationer 
og andre offentlige steder.”

Professionalisme fra 
start til slut

”I beredskabskommunikation 

svendborgvej 16-18
5540 ullerslev

Tlf. 65 35 35 05
Mobil 22 16 35 05

jsn@stevnteknik.dk
www.stevnteknik.dk

Det tidligere TP servicecenter Fyn, der i 2008 
skiftede navn til sTEVN Teknik, er specialist i 

lukkede radiosystemer til hurtig  
kommunikation – bl.a. ved vejarbejde  

og sikkerheds- & vagttjeneste i  
indkøbscentre og offentlige institutioner

direktør	søren	Pristed	(th.)	Kene	erhvervsservice,	eller	Kene	Regnskabsservice	
som	det	også	hedder,	byder	her	Bent	Jensen	velkommen.	Bent	Jensen	er	med	
virkning	pr.	1.	juni	ansat	som	erhvervsrådgiver.	Bent	Jensen	er	merkonom	i	
ekstern	regnskab,	læser	akademimerkonom	og	er	uddannet	revisorassistent	
hos	KMPG.	
Kene	erhvervsservice	hjælper	mindre	og	mellemstore	virksomheder	inden	for	
stort	set	alle	områder	af	”kontoret”	og	har	gjort	dette	i	efterhånden	godt	15	
år.	det	være	sig	ansættelser,	afskedigelser,	markedsføring,	 finansregnskab,	
fakturering,	moms,	lønbehandling,	forhandling	med	pengeinstitutter	og	øvrige	
kreditgivere,	rykning	af	debitorer,	kreditorstyring,	krisestyring,	handlingspla-
ner,	drifts-	og	likviditetsbudgetter,	ejendomsadministration	m.m.
Kunderne	kan	udvælge	præcis	den	ydelse	eller	service	de	måtte	ønske.	Vi	har	
kunder	der	4	gange	om	året	aflevere	materiale	til	momsregnskab	og	årsregnskab.	Vi	har	kunder	for	hvem	vi	fakturere,	(på	deres	papir	og	
sender	i	deres	kuverter),	rykker	debitorer,	betaler	kreditorer	m.m,	kunder	der	selv	fakturerer	og	vi	forestår	resten	omkring	regnskabet.	Vi	
har	kunder	der	alene	kommer	med	spørgsmål	omkring	rådgivning	i	stort	alle	afskygninger,	eller	specifik	krisehjælp.	Uanset	hvilken	palete	
kunden	måtte	vælge	er	et	vigtigt	element	for	rådgivning	en	tæt	dialog	med	kunden,	for	mangler	forståelsen	hos	kunden	vanskeliggøres	
kundens	videre	forløb.	
der	er	stort	set	ikke	den	opgave	en	kunde	kan	stille	os,	uden	at	få	et	godt	og	kvalificeret	svar.	det	er	ikke	nødvendigvis	os	der	har	svaret,	da	
vi	ikke	er	alt-vidende,	men	vi	har	et	helt	unik	samarbejdsnetværk,	som	så	har	den	viden	vi	ikke	internt	i	huset	måtte	besidde.

www.kene.dk Telefon 70 20 24 65
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Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  E-mail: post@guldfeldt.com

Landsdækkende 
service

FÅ Kr. 10.000 KONTANT
VED KØB AF DEVELOP +203

KONTAKT OS FOR ET TILBUD DER PASSER TIL DIT BEHOV
Altid den rigtige pris – FØRSTE GANG!

Develop Ineo+ 203
Fælles for alle maskiner:
•   Hastigheder fra 20 til 

55 sider pr. minut
•  High defi nition toner

- fl ottere print
•  Print op til 300g/cm2

papir, duplex 256g/cm2
•  Kan udbygges med alle 

former for efter behandling
•  Sortering, hæftning og

falsning til brochurer
•  Høj sikkerhed: samme

hastighed i såvel enkelt-
sidet som duplex

• Kan udbygges med netfax

FØR PRIS Kr. 39.900,-
NU 29.900,- ekskl. moms

Amigo 
hæve-/sænkebord i alu med 
valgfrit laminat eller fi ner.

Vejl. kr. 6.995,- 

NU kr. 4.495,- 
ekskl. moms


