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FJERNVARMEN
ERSvendborg-forfatter
PÅ VEJ

aktuel med roman
om Vejstrup Pigehjem

BLOMSTERVÆRKSTEDET
BECH & FAURHOLT
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Tilmeld dig her og NU
• Ingen dyre servicebesøg
eller regninger.

• Betaling kr. 0,- her og nu.

med Danmarks Forsorgsmu-

Pigen
• Spar
påfra
dinVejstruplund
varmeregningskildrer en historie seum og fortæller historien
omførste
en ung
og oprørsk kvinde fra Nyhavns Tilmeld
om en ung kvindes ophold
fra
dag.
dig NU
på Vejstrup
Pigehjem i
prostitutionsmiljø, som bliver sendt på Komplet
1930'erne.
løsning.
Læs mere på
opdragelsesanstalt på Vejstrup Pigehjem Betaling
I bogenkr.
blander
Morten
O,middelfartfjernvarme.dk
Møller fiktion med historiske
i 1930'erne.
Emil Bang Hansen
embha@jfmedier.dk

SVENDBORG: Hvad sker der, når
man sender en ung og oprørsk kvinde fra Nyhavns

prostitutionsmiljø på opdragelsesanstalt på Sydfyn?
Det forsøger Morten Møller at finde svare på, når han
den 10. februar er aktuel med
den dokumentariske roman,
Pigen fra Vejstruplund. Bogen udgives i samarbejde

her Han
og nu!
kilder.
inddrager straffeprotokoller og journalsager
fra Vejstrup Pigehjems arkiv.
Det er en fortælling om, hvordan en tvangsanbringelse
kan påvirke resten af et menneskes tilværelse.
Pigehjemmet fungerede
som opdragelsesanstalt for
unge kvinder fra 1908 og

frem til 1961.
- De unge kvinder blev anbragt på grund af en "særlig
vanskelig karakter", som man
dengang beskrev det, fortæller Morten Møller i en pressemeddelelse fra Danmark
Forsorgsmuseum.
- Pigerne kom især fra kriminalitet eller prostitution,
og myndighederne var stærkt
bekymrede for, at de i frihed
ville sætte børn i verden og
sprede kønssygdomme til andre dele af befolkningen, fortæller Morten Møller.
Morten Møller bor selv i

Morten Møller udkommer med bogen, "Pigen fra Vejstruplund" den 10.
februar 2022. Foto: Rico Feldfoss

HAVE OGSvendborg
SKOVogA/S
SIDE
10
underviser i hifaglitterære
storie og samfundsfag på Oure Kostgymnasium. Han har
tidligere udgivet en række

og biografisk
værker med fokus på me
lemkrigstidens, besættelsen
og den kolde krigs historie.

e
Vi går op i detaljern

MAD GØR GLAD

Henning

Book et
besøg, det er
gratis og uforpligtende.

MAD GØR GLAD er et selvstændigt catering
koncept med velsmagende mad i fokus.

NIELS E. JENSEN APS

SIDE 10

Overvejer du
at skifte bank?

MAD GØR GLAD tilbereder kreativ
MAD GØR GLAD
mad af høj gastronomisk kvalitet,
tilbyder catering til
lavet fra bunden af så mange
danske
enhver lejlighed, store
Kontakt Dennis for en snak om dit liv,
og lokale råvarer som muligt.
små selskaber. GARDINBUSSEN
din økonomi og dine som
fremtidsplaner
– helt uforpligtende.
Ring allerede i dag på 63 10 15 41.

Kontakt Kristina Egelund · Tlf.: 31798100
Email: kristinaegelund@gmail.com
Facebookside: @madgorglad

Inspiration og rådgivning, hjemme hos dig
Vores erfarne gardinmontør klarer alle løsninger
indenfor gardiner, solafskærmning, markiser og
screens. Til private og erhverv.

Læs avisen digitalt
via Nyhedskiosken

TØMRERMESTER
ANDERS
EG APS
Tilmeld Nyhedsbrev

Din lokale Farve- & Gardinbutik
Klosterplads 4 - 5700 Svendborg
Tlf.: 6221 3131 - 6221 5069
info@coloramasvendborg.dk
- facebook.com/coloramasvendborg
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Sms ERHVERV til 1272

Tlf. 65 45 53 70 - Mail: erhverv@jfmedier.dk - www.erhvervplus.dk

En del af Jysk Fynske Medier

HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S
 ALLE FAGGRUPPER
UNDER ÉT TAG
Med Håndværkergården som
samarbejdspartner sparer vi
dig eller din virksomhed for at
koordinerer mange forskellige
håndværkere.
Vi har fem afdelinger med
speciale i
• Tømrer
• Maler
• VVS/blikkenslager
• El
• Anlægsgartner

LINDØ’S AUTO OG
MASKINSERVICE

SVERIGESVEJ 15, 5700 SVENDBORG TLF. 65914884. WWW.HVGAS.DK

SIDE 14

Skal vi klare din rengøring
Omhyggelig og effektiv

rengøring

Husk fr
for re adrag
ng
i hjem øring
met

Tilbydes af modne og stabile damer med mange års erfaring
Altid den samme person hver gang
Vi hjælper gerne med at afdække behovet for rengøringen og kommer gerne
med et uforpligtende tilbud herefter.
Før vi starter, besøger vi dig.
Læs mere på Flenco.dk

som tager hånd om hele projekter
og sikrer, at opgaverne kommer
i de rette fagmænds hænder fra
starten, og du sparer tid.

- det handler
tillid
TLGom
TRANSPORT
Flenco er et familiedrevet ﬁrma siden 1997

Tlf.
SIDE65
14 91 67 27

MØLLERGADE 22A, 5700 SVENDBORG

100 mm
30 mm

M-TEK SMEDE- OG
MASKINFABRIK

SIDE 16

GOURMET VOGNEN

SIDE 31

Mangler du en hurtig grafiker?
Jeg løser alle former for grafiske opgaver
– lige fra logoer, visitkort, hjemmesider og
design af brochurer. Giv et kald på tlf. 22629064
eller tag et kig på www.v16.dk

2

ERHVERV FYN · NR. 4 2022

Thomas

Panthella Table 320

PH 3/3 Pendant

new in
this season
by

PH 80

VL Studio Table/Floor

Stationsvej 36 · 5500 Middelfart · Tlf.: 64 41 10 66
info@bennike-el.dk · www.bennike-el.dk
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Fjernvarme på abonnement
Middelfart Fjernvarme skal i de kommende år omstille 6000 gas- og
oliefyr– attraktiv abonnementsordning har givet flere husstande
mulighed for tilslutning.
”Fjernvarme med det hele for 0,kr.” Sådan lyder et tilbud Middelfart Fjernvarme har givet til
tusindvis af husstande i forsøget
på at få flere med i det grønne
selskab. Normalt koster en fjernvarmetilslutning alt inklusiv
ca. kr. 70.000, men ved at tilslutte sig fjernvarmeselskabets
abonnementsordning slipper
kunden for at skulle lægge hele
betalingen på en gang, men kan
afdrage over varmeregningen i
20 år.
- Økonomien i fjernvarmen
er god, og vi vil gerne gøre det
nemt for nye forbrugere at sige
ja tak. Derfor har vi udarbejdet
abonnementsmodellen, fortæller direktør i Middelfart Fjernvarme, Jesper Skov.

Når forbrugeren har underskrevet abonnements-aftalen, har
Middelfart Fjernvarme ansvaret for alt efterfølgende arbejde
såsom demontage af gasfyret,
tilslutning til fjernvarmen,
montering af et moderne fjernvarmeanlæg og den løbende
vedligeholdelse.
- Tilbuddet er givet som en brik
i en større plan, hvor vi lokalt i
de kommende år skal omstille
6000 olie- og gasfyr. Og naturligvis som et led i regeringens
plan om udfasningen af alle olieog gasfyr, som et vigtigt led i den
grønne omstilling, siger Jesper
Skov.
Middelfart Fjernvarme ligger
i den billigste femtedel blandt
varmeværkerne i Danmark.

Borgerne i Middelfart og omegn kan altså se frem til en god
stabil varmeøkonomi, der kan
konkurrere med både gasfyr og
varmepumper.
- Selvom det er en god plan, vi
har lanceret, så er vi godt klar
over, at vi med tiden kan komme
til at stå overfor store udfordringer. Dels vil der på anlægssiden
være rift om de eksterne partnere, vi skal samarbejde med, dels
ved vi ikke, hvor
store prisstigninger, vi vil opleve
på materialesiden.
Men det er problemstillinger, vi
må løse hen ad vejen, fastslår Jesper
Skov.

Skærgårdsvej 2 · 5500 Middelfart · Telefon: 64 41 03 42
post@middelfartfjernvarme.dk · www.middelfartfjernvarme.dk

Dekorationer og buketter
der skaber glæde
Blomsterværkstedet er kendt for den gode personlige betjening.
Står man og skal bruge en buket, dekoration eller lignende,
så kan man roligt henvende sig i
Blomsterværkstedet, der har erfaring og ekspertise i at levere til
enhver anledning.
For otte år siden blev Blomsterværkstedet stiftet, og det er kun
gået godt siden da.

Blomsterdekoratør Stine Faurholt, der kom med i firmaet for
fire år siden, driver i dag butikken sammen med blomsterbinder Ane Bech, der fra starten af
året kom med som kompagnon.
En god faglig kombination til at
drive firma og den velassorterede butik, som de også har.
– Vi gør meget ud af den person-

Blomsterværkstedet Bech & Faurholt
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lige betjening og tager os godt af
vores kunder, siger Stine Faurholt. Vores kreative evner har
ingen grænser, og vi giver gerne
inspiration til, hvad der skal laves. Så uanset om man ønsker
en buket, der skal sendes ud, - eller om man kommer ind fra gaden og skal have blomster med
hjem – så forsøger vi at opfylde
kundens ønsker.

Blomsterværkstedet
leverer
også til og servicerer firmaer
samt flere hoteller i lokalområdet med buketter, dekorationer
og beplantninger til enhver lejlighed.
Butikkens åbningstider er:
Tirsdag – fredag kl. 10-17
Lørdag kl. 9-13
Søndag og mandag er lukket

Algade 36 · 5500 Middelfart · Tlf.: 22 16 02 01
blomstervaerkstedet5500@gmail.com · Følg os facebook og instagram

Ceetec vil erobre verden med egenudviklede maskiner til træ- og
metalindustrien
Med et slankt fragtvenligt design og plug and play
koncept rammer Ceetec kunder over hele verden.
Succesen giver nu vokseværk og kræver en del
flere medarbejdere hos den vestfynske maskinproducent i Middelfart.
Seneste udvikling er en tilpasning af de populære ovntørringssystemer til træ, så de nu
passer til målene i en 40-fods
container. For nylig har Ceetec
solgt et ovnsystem til en kunde
i New Zealand, og det nye koncept har været afgørende for valget af en Ceetec-løsning.
Ovnene fra Ceetec, som transporteres som færdige moduler,
er blevet trimmet i både højde
og bredde, og kan nu stables to
og to. Kunderne sparer fragtomkostninger og for den New Zealandske kunde betyder det, at
han selv kan tilslutte ovnsystemet til den eksisterende Ceetec
malemaskine, som kunden købte for år tilbage.
Ceetec er en familiejet virksomhed, hvor maskiner til metal- og
træindustrien bliver udviklet
helt fra bunden. Så alle processer fra udvikling og tegning
over svejsning, CNC-fræsning og
drejning foregår på fabrikkerne i
Middelfart og Nørre Aaby, inden

de færdige maskiner til slut programmeres og testes og kan sendes ud i verden. Og netop det, at
alle dele er produceret af Ceetec
selv, er en stor del af virksomhedens DNA.

Ambitiøse mål

-Vi kan levere lige nøjagtig den
løsning, som vores kunder efterspørger, hver gang. Vi er ikke
afhængige af andres tid og færdigheder, og vi er sikre på, at alt
vi sender ud af huset, lever op
til vores høje kvalitetskrav siger
Jesper Frandsen, der er medejer
af Ceetec, som han driver og ejer
sammen med sin kone Janni
Frandsen.
Den familieejede virksomhed
bygger ovne og malemaskiner
til træindustrien og profilvalselinjer til metalindustrien og
har produceret maskinløsninger siden 1970. Janni og Jesper
Frandsen har et ambitiøst mål
om at udfordre en række store
producenter på det europæiske
marked, samtidig med at deres
fragtvenlige design tilpasset

40-fodscontainere, kan give
dem en fordel på verdensplan.
- Kunden skal stort set bare sætte
strøm til vores anlæg, når de er
pakket ud af containeren. Det
sparer os for en masse tid til at
rejse ud og installere, og vores
kunder kan gå i gang med optimere deres forretning, få dage efter at containeren er leveret. Når
vi kan levere med succes til New
Zealand, så er der næsten ikke
nogen geografiske begrænsninger. Det skal vi forsøge at udnytte, konstaterer Jesper Frandsen.

Væksten må ikke gå ud over
arbejdsmiljøet

Ceetec har i dag knap 40 ansatte,
men lige nu søger de en række
medarbejdere, lige fra klejns-

med, elektriker og maskinbygger
til programmør og rejsemontører. Og for Janni Frandsen er det
vigtigt, at de nye medarbejdere
vil bidrage til sammenholdet og
det gode arbejdsmiljø på Ceetec.
Så hellere gå på kompromis med
om de rette uddannelseskrav er
på plads fra begyndelsen af.
- Vi er stadig en mindre virksomhed, hvor alle kender alle, og det
er vigtigt for mig, at vores succes
ikke går ud over det arbejdsmiljø, som vi gør meget for at pleje.
Så mangler en nyansat nogle enkelte færdigheder, vil jeg hellere
ofre den rette efteruddannelse
på vedkommende, end jeg vil
ofre den gode stemning, jeg synes vi har hos Ceetec, slutter Janni Frandsen.

Ceetec A/S · Lollandsvej 14 · DK-5500 Middelfart
Tlf.: 6442 1473 · info@ceetec.dk
Læs mere på ceetec.dk eller følg os på LinkedIn og Facebook
ERHVERV FYN · NR. 4 2022
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Gang i hjulene hos VVS-TEK ApS
Mens den velrenommerede Asperup-virksomhed
glæder sig over en fyldt ordrebog, lægges der
samtidig op til et kommende generationsskifte.
Som så mange andre fynske
VVS-firmaer oplever de ansatte i Asperup-virksomheden,
VVS-Tek ApS i øjeblikket stor
travlhed. Danskernes fokus på
energioptimering har også sat
sit præg her.
– Ja, det er korrekt. Vi har en del
opgaver i øjeblikket vedrørende
installering af luft til vand varmepumper. Som uddannede
energivejledere har vi kompetencerne og ekspertisen til at
vejlede vores kunder i energioptimering af deres boliger,
fortæller Patrick Nielsen, der for
nylig er blevet medejer i VVSTek ApS. Indtil da var firmaet
kun ejet af hans far, Flemming
Nielsen.

– Det er stadig Flemming der er
den aktive leder i virksomheden. Men med min indtrædelse
i ledelsen er vi nu klar til et fremtidigt generationsskifte, forklarer Patrick Nielsen.

– Og så skal det også nævnes, at
vi har B-Certifikat til større gasanlæg, hvilket betyder, at vi også
bliver hyret ind af andre VVS-firmaer, siger Patrick Nielsen.
Vælger man at bruge VVS-Tek
ApS får man en samarbejdspartner, der er kendt for sin kvali-

tetsbevidsthed, høje serviceniveau og fornuftige prissætning.
– Vores mål er altid at levere et
professionelt stykke arbejde,
der indfrier kundens forventninger i henhold til den indgåede aftale, understreger Patrick
Nielsen.

VVS-Tek ApS blev stiftet i 2006
af Flemming Nielsen og har i dag
i alt otte ansatte. Virksomheden
udfører opgaver for såvel private
som virksomheder, og har sine
primære arbejdsområder på Fyn
og i Jylland. VVS-Tek ApS tilbyder en bred vifte af ydelser som
eksempelvis:
Installation og renovering af
varmeanlæg, køkkener og badeværelser, naturgasinstallationer
samt oliefyrsservice.

VVS-Tek ApS · Sildegravsbanken 9 · 5466 Asperup
Telefon: 26201264 · patrick@vvs-tek.dk · www.vvs-tek.dk

Eksperter i ventilation
Erfaring, professionalisme og kundeservice er kodeordene i virksomheden,
MKJ Ventilation, der løser opgaver for virksomheder i hele landet.
Søger man som erhvervsdrivende efter en virksomhed, der
med stor professionalisme og
erfaring kan forbedre ens arbejdsmiljø betragteligt, så kan
det så absolut anbefales at tage
kontakt til virksomheden, MKJ
Ventilation med hovedsæde i
Gelsted.
Firmaet, der løser små og store
opgaver for alle typer erhvervsvirksomheder og som oplever
stor travlhed i øjeblikket, har i
dag tilknyttet seks montører, der
kører i hele landet.

Typiske opgaver er blandt andet ventilation og udsugning
til sandblæsningsanlæg, levering og opførsel af malekabiner,
svejseanlæg og autoværksteder.
Firmaet har desuden eget smedeværksted, hvor alt indenfor
jernkonstruktioner produceres.
– Ved større opgaver tilknytter vi
forskellige montagefirmaer, fortæller indehaver Michael Beyer,
der har mere end 37 års erfaring
inden for ventilationsbranchen.

– Det er vigtigt at nævne, at ingen opgaver er for store eller for
små hos os. Alle kan henvende
sig. Vi laver også totalløsninger,
hvor vi står for det hele – både
med bygning og det udstyr, hvor
der kræves ventilation eller udsugning. Og så klarer vi naturligvis også al service og vedligeholdelse af alle de anlæg, vi har
leveret gennem årene, understreger Michael Beyer.

der altid bruger lokale forhandlere og underleverandører.
– Ja, det er hvad vores kunder
foretrækker og det er det, vi
har de bedste erfaringer med.
Resten af vores anlæg får vi fra
Italien, oplyser Michael Beyer.

Vælger man at bruge MKJ Ventilation, får man en virksomhed,

MKJ Ventilation · Toftevangen 31 · 5591 Gelsted
Telefon: 40152604 · beyer@live.dk · www.mkj-vent.dk
6

ERHVERV FYN · NR. 4 2022

Stærkt våben i kampen
mod stigende energipriser
Foreløbige målinger har vist, at virksomheder gennemsnitligt sparer 20
procent på elforbruget ved at bruge EL:CONs virtuelle energioptimering.
I erkendelse af energiprisernes
himmelflugt og dermed øgede
produktionsomkostninger, viser det sig nu, at flere og flere
virksomheder viser interesse
for elinstallatørvirksomheden,
EL:CONs tilbud om virtuel energioptimnering. Et tilbud, der i
al enkelthed går ud på, at virksomheder rent virtuelt kan få
rådgivning om, hvordan der kan
spares på energiforbruget ved at
optimere de eksisterende tekniske løsninger.
– Hele konceptet omkring virtuel energirådgivning bygger
på, at vi indledningsvis kan udarbejde en rapport ved at tilgå
historisk data på eksisterende
måler-enheder. Første gennemgang og rådgivning, kan altså
- hvis kunden ønsker- det være
100% virtuel.

Når vi har identificeret mulige
optimeringsmuligheder, eller
fejl, vil næste skridt være at lave
en dybere undersøgelse, som vil
foregå ved punktmålinger på
adresserne, forklarer EL:CONs
chef i Middelfart, Rasmus Bodin
Larsen og tilføjer:
– Vi ved, at der for mange virksomheder ligger et stort potentiale for at spare på energiforbruget ved simpelthen at
optimere de eksisterende tekniske løsninger. Vores foreløbige
målinger har vist at virksomhederne i gennemsnit har sparet
20 procent på EL:CONs virtuelle
løsning.
EL:CON, der i afdelingen i Middelfart beskæftiger 70 medarbejdere, ligger ikke kun forrest i
miljøvognen, når snakken falder
på energioptimering. Således
har firmaet, der er kendt for en
stærk grøn profil, en vognpark,
der primært består af elbiler.
– Grøn omstilling er virkelig
et område, hvor vores kunder
mærker fordelen ved en leverandør, der har så mange specialkompetencer, som vi har. Vi

rådgiver hver dag kunder inden
for erhverv, industri og det offentlige om grøn omstilling og
energireducerende løsninger,
og vi sætter alle vores eltekniske
og specialiserede kompetencer i

spil for at sammensætte den absolut bedste løsning ved hjælp
af teknologi og digitale services,
understreger Rasmus Bodin Larsen.

Lollandsvej 11 · 5500 Middelfart · Telefon: 41222393
middelfart@elcon.dk · www.elcon.dk
ERHVERV FYN · NR. 4 2022
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Tømrer- og Snedkerfirma Kolster tager ansvar:

Minimum to nye lærlinge om året
Tømrer- og Snedkerfirma Kolster gør deres for at sørge for, at vi stadig har dygtige tømrere og
snedkere i mange år fremover: Hvert år tager de mindst to nye lærlinge ind. I årenes løb er det
blevet til i alt 45-50 nye svende, hvoraf en stor del er blevet fastansat som færdigudlærte.

”Vi mener, at det er vores ansvar
og pligt at sørge for, at der bliver
uddannet nye tømrere og snedkere,” siger Tue Christiansen,
som er tømrermester og medindehaver af Tømrer- og Snedkerfirma Kolster A/S.

Populær læreplads

Hos kunderne er Kolster A/S
kendt for god service og høj kvalitet, og det samme gælder for
omdømmet som læreplads: Der
er styr på tingene, og der bliver
taget godt hånd om lærlingene,
både fagligt og socialt. Mikkel
Barslund, som er EUX-lærling og

i gang med 3. hovedforløb, har
været hos Kolster A/S siden december 2019. Han fortæller: ”Jeg
er glad for at være her, for jeg får
lov til at prøve rigtigt mange forskellige arbejdsopgaver og også
at arbejde sammen med forskellige svende. Og så har vi fleksible
arbejdstider – i øjeblikket går jeg
med en svend, som har valgt at
starte klokken 6, og det passer
mig fint, for så får jeg en god,
lang eftermiddag.”
I dagligdagen er det svendene,
som har ansvaret for lærlingene.
Den enkelte lærling går typisk
med den samme svend imellem
to skoleperioder, men skifter
derefter, både for at lære, at der
er forskellige måder at arbejde
på og for at lære at samarbejde
med forskellige typer mennesker.
Det er til gengæld kontorets opgave at sørge for, at lærlingene
kommer ud til så mange forskellige opgaver som muligt i løbet
af læretiden. ”Vi har opgaver for
både små og store erhvervskunder og privatkunder”, fortæller
Tue Christiansen. ”Og vi mener,
at det er vigtigt for lærlingene at
prøve at arbejde med så meget
forskelligt som muligt; vinduer,
døre, tage, køkkener og alt det
andet, man arbejder med som
tømrer.”

Fra lærling til byggeleder
og skuemester

Christian B. Stautz er en af de
mange lærlinge, der i årenes løb
er blevet udlært hos Kolster A/S.
Efter endt læretid blev han fastTØMRER- OG SNEDKERFIRMA

KOLSTER A/S
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ansat og videreuddannede sig
senere som bygningskonstruktør. I dag er han leder for nogle af
de svende, som var med til at udlære ham – og nu er det ham, der
er uddannelses-ansvarlig for alle
nye lærlinge i firmaet. Det betyder, at han har en tæt dialog med
erhvervsskolerne og med de forskellige lærlinge for at evaluere
uddannelsesforløbet og sikre,
at læringsmålene bliver opfyldt.
Og lige så vigtigt; at lærlingene
trives hos Kolster A/S.
For tre år siden blev han også
skuemester og er dermed en af
dem, som gennemser og vurderer svendeprøverne.

havde vi dem for eksempel med
på en mini-racerbane, hvor vi
havde en sjov dag, og vi tog dem
også med ud at spise,” fortæller
han.

Klar til et nyt hold lærlinge

Tømrer- og Snedkerfirma Kolster A/S er i øjeblikket i fuld
gang med at udvælge årets nye
lærlinge, og der er åbent for alle,
der virkelig vil faget, uanset køn,
alder og anden baggrund.

Godt håndværk og trivsel

Når man går de to indehavere
Tue Christiansen og Carsten
Thorsager på klingen, har de
svært ved at sætte ord på, hvad
det er, der gør Kolster A/S til
noget specielt. Men de er enige
om, at der er en helt særlig Kolster-ånd, som man hurtigt får
ind under huden. ”Det handler
selvfølgelig om godt håndværk,
men også om sammenhold og
ordentlighed; om at en aftale
er en aftale, og et ord er et ord,”
forklarer Tue Christiansen og
tilføjer: ”Og så forsøger vi at engagere os i medarbejderne. Vi
snakker med dem om både faglige og private ting, og vi har sociale arrangementer, hvor familierne også er med; grillaftener,
julefrokost og firmaudflugter.”
Christian B. Stautz indskyder,
at Kolster A/S også har en årlig
lærlingedag, hvor lærlingene laver noget socialt sammen: ”Sidst

Uddannelsen som tømrer
tager i alt 3 år og 5-10
måneder, afhængigt af
lærlingens baggrund og
indgangsvinklen. Heraf
foregår ca. 45 uger på
skolen.

TØMRERUDDANNELSEN

Hos Tømrer- og Snedkerfirma
Kolster A/S i Middelfart er der fokus på at levere godt håndværk
til de mange kunder. Det kræver dygtige medarbejdere, både
nu og i fremtiden – og dem er
der akut mangel på i branchen.
En mangel, som Kolster A/S ellers i årenes løb har gjort deres
for at undgå: Siden firmaet blev
grundlagt tilbage i 1988, har de
uddannet tæt på 50 nye tømrere
og snedkere, og firmaet har de
seneste år fast haft mellem 5 og
10 lærlinge, som er på forskellige
stadier af deres uddannelse.

Der er tre indgangsvinkler:
· EUX, som er en gymnasial
uddannelse, og hvor
skoleperioderne er længere
· Den almindelige
tømreruddannelse
· Voksenlære

Kolster A/S · Korsholm Allé 10 · 5500 Middelfart
Telefon: 64 41 38 56 · info@kolster.dk · www.kolster.dk

XL-BYG Brejnholt Lillebælt
udvider i Middelfart
Nyt BULK-lager på 1996m2 er en
fremtidssikring med fokus på lagerkapacitet
og bedre pakkemuligheder.
Som så mange andre trælasthandler og byggecentre har
XL-BYG Brejnholt Lillebælt i
Middelfart i de senere år oplevet
øget travlhed primært grundet
stor aktivitet i byggeriet. Og nu
kan tømrerhandlen så forvente
yderligere travlhed i forbindelse
med en snarlig udvidelse.
– Ja, vi er i gang med opførslen
af et nyt BULK-lager på 1996m2.
Der er tale om en fremtidssikring med fokus på altid at have
de ønskede varer på lager og
dermed give god kundeservice.
Udvidelsen og nybygning af hal
sker, fordi vi vækster. Samtidig
handler det om forbedrede pakkemuligheder, fortæller Carsten
Hansen, der har været direktør
og medejer i XL-BYG Brejnholt
Lillebælt i syv år.
Brejnholt er medlem af indkøbsog markedsføringsføringskæden XL-BYG.

Brejnholtgruppen er en familie- og medarbejderejet trælastkoncern med over 2,0 mia. kr. i
årlig omsætning og 400 medarbejdere fordelt på 12 afdelinger
i vækstbyer i Jylland og på Fyn
samt én på Sjælland.

lokale forankring og så et nærhedsprincip, der handler om, at
vi lægger så mange beslutninger
som muligt ud til den enkelte
medarbejder, så kunderne ople-

ver, at den medarbejder de taler
med, selv kan træffe de beslutninger, der får byggeprojektet til
at lykkes.

Udover travle håndværkere og
et byggeri, der bugnede, handler XL-BYG Brejnholt Lillebælts
succes i Middelfart også om en
udpræget kundeservice.
– Vi er der altid for kunderne –
uanset om det er professionelle
håndværkere eller private. Vi
gør alt for at være bedst på byggeprojekter ved at koordinere
rådgivning, faglighed, alternative materialevalg samt attraktive
priser. Kunden skal altid have en
god oplevelse hos os, understreger Carsten Hansen og tilføjer
afslutningsvis:
– Vi lægger stor vægt på den

XL-BYG Brejnholt Lillebælt · Fynsvej 66 · 5500 Middelfart
Telefon: 63407700 · lillebaelt@brejnholt.dk · www.brejnholt.dk
ERHVERV FYN · NR. 4 2022
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Blik for en
renere fremtid

Anlægsgartnervirksomheden Have og Skov A/S
fra Middelfart har stort fokus på et miljø med
mindre CO2-udledning og har samtidig stor
ekspertise inden for biodiversitet.
Står man på Fyn som virksomhed eller privat og har brug for
en anlægsgartner med en markant grøn profil, så kan det så
absolut anbefales at tage kontakt til Middelfart-virksomheden, Have og Skov A/S. Firmaet,
der tilbyder en bred vifte af anlægsgartneropgaver, har et stort
fokus på miljøet, hvilket betyder,
at der gøres alt for at mindske
udledningen af CO2.
- Vi udskifter løbende vores
maskinpark indkøber altid det
materiel, der er mest skånsomt
for miljøet. Vi har valgt at skifte
til GTL-fuel på alle vores dieseldrevne maskiner og biler, da
dette giver en renere forbrænding og er med til at reducere
partikeludledningen i nærmiljøet. Det skal også nævnes, at vi
har investeret i en ukrudtsdam-

kårene for vores teams. Et lavere
støjniveau glæder naturligvis
også vores kunders naboer, understreger Uffe Klinkby.

per, der udelukkende drives af
ren el, fortæller indehaver Uffe
Klinkby.

Et af de områder, hvor Have og
Skov A/S har udviklet stor ekspertise, er biodiversitet.

Han oplyser endvidere, at hvor
det kan lade sig gøre, bruger
Have og Skov A/S’s ansatte altid
elektriske maskiner.

- Ja, vi kan se, at flere og flere
virksomheder, boligforeninger
og private går væk fra nyslåede græsplæner og efterspørger
vilde arealer. Her hjælper vi
kunderne med at finde den rigtige løsning mellem det vilde og
det plejede. Når grønne arealer
får lov til at vokse vildt, giver vi
plads til naturen og der skabes
levesteder for nye plante- og dyrearter. Vi har erfaring med at
lave plejeplaner for både store og
små områder, når der eksempelvis sættes fokus på biodiversitet,
og hertil har vi hentet specielle

- Vi kører eksempelvis med elektriske hækklippere, skæremaskiner til fliser, løvblæsere og
græstrimmere. Maskinerne er
væsentlig dyrere i indkøb i forhold til de benzindrevne, men
de elektriske maskiner sikrer
en bedre ergonomi for vores
ansatte og samtidig reduceres
støjgenerne markant. Hvilket
naturligvis forbedrer arbejdsvil-

maskiner hjem fra Østrig, siger
Uffe Klinkby og tilføjer:
- I den forbindelse skal det nævnes at vi har købet en 4000 kvadratmeter stor grund på Fynsvej
her i Middelfart. Den vil indledningsvis fungere som en inspirationsgrund for biodiversitet,
ligesom man vil kunne se Have
og Skov A/S’s egen frøblanding
samt forskellige frøblandinger
fra vores leverandør.

Have og Skov A/S · Vejlbyvej 2D · 5500 Middelfart
Kontaktperson: Indehaver Uffe Klinkby · Tlf.: 29676466
uffe@haveogskov.dk · www.haveogskov.dk

Ekspert i
varmepumper
Stor travlhed i firmaet Niels E. Jensen ApS,
der har arbejdet med varmepumper siden
1983 og var en af de første virksomheder,
der blev VE-godkendt.
Har man som privat eller virksomhed et ønske om at komme
med på den grønne bølge og få
installeret en varmepumpe, så
kan det så absolut anbefales at
tage kontakt til Middelfart-virksomheden, Niels E. Jensen ApS.
Således har firmaet opsat hundredvis af varmepumper siden
1983, ligesom de ansatte var
nogle af de første, der i 2016 fik
den såkaldte VE-godkendelse.
– En VE-godkendelse er en ordning for installatør, som monterer og installerer små vedvarende energianlæg, herunder

varmepumper og solceller. Det
er Energistyrelsen, som er ansvarlig for ordningen. For at
blive VE-godkendt er der nogle
krav, virksomheden skal opfylde, fortæller indehaveren af
Niels E. Jensen ApS, Jørgen Jensen.
Han fortæller endvidere, at hans
virksomhed fører en bred vifte
af varmepumper, hvor alle er
kendetegnet ved høj kvalitet.
– Og så skal det nævnes, at vi
altid tilbyder en totalløsning. Vi
hjælper kunden med at udvælge

den rigtige pumpe, vi sørger i for
bortskaffelsen af
det gamle
anlæg og så sørger vi naturligvis
for selve monteringen. Og skulle
der være kunder,
der er lidt usikre
på selve ansøgningen om økonomisk tilskud,
ja så rådgiver vi også gerne på
det område, lover Jørgen Jensen.
Kunne man tænke sig at se - og
ikke mindst høre en varmepum-

pe - inden man køber, så er der
mulighed for se 6 forskellige
varmepumper i aktion hos Niels
E. Jensen ApS i lokalerne på
Værkstedsvej 17 i Middelfart.

Niels E. Jensen ApS · Værkstedsvej 17 · 5500 Middelfart
Tlf.: 63415000 · jpj@niels-e.dk · www.niels-e.dk
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Flytning og
montering af anlæg
Sonnimax’s serviceteam udfører både service,
reparationer og vedligeholdelsesopgaver.
Skal der monteres nyt eller flyttes eksisterende
anlæg klarer Sonnimax også det.
Sonnimax demonterede fornylig dette slyngrenseanlæg (foto)
hos eksisterende kunde, hvor
det skulle fjernes med kort varsel og gøre plads til ny produktlinje. Sonnimax har serviceret
og optimeret anlægget kontinuerligt gennem alle årene, så selvom det har tjent sin værnepligt,
er anlægget stadig i god form.
De monterer det netop nu hos
en ny kunde, hvor det erstatter
manuel proces og giver store
fordele på deres efterfølgende
overfladebehandling. Hvilket
giver bedre overflader før og efter coating, samtidig med optimeret logistik og dermed bedre
leveringstider.
Alt i alt et projekt der blev formet ved god dialog, hvor Sonnimax know-how kombineret
med kundens problemstilling
resulterede i denne løsning,
hvor et brugt slyngrenseanlæg
bliver til ”ny” proces hos kunden
som fremover bliver mere konkurrencedygtig.

I forlængelse af montagen udføres såkaldt igangsætning, her justerer og fintuner vi anlægget til
den nye ejers produkter, ønsker
og behov. Dvs. anlægget indstilles på alle parametre herunder
strålebillede, så blæsemiddel
rammer emner bedst muligt,
blæsemiddelmængde optimeret til maximal belastning når
slynghjul aktiveres. Regulering
af udslyngningshastighed tilpasset emnegrupper. Valg af
blæsemiddel shot/grit (rundt/
kantet) størrelse, hårdhed så
emne-ruhed ikke bliver større
end processen kræver, samtidig
med tykkelse af coating kan sikres inden for tolerancen. Rense
og procestid indstilles og justeres til de produktgrupper som
kunden har behov for.
Alle parametre kan monitoreres
således der kan laves ”reproducerbar” overflade.

SONNIMAX

Vi søger en B2B-sælger (m/k)
Du er helt perfekt til stillingen hvis…
• Du er en erfaren B2B-sælger.
• Du brænder for nye kunderelationer, er troværdig,
selvkørende og en god menneskekender.
• Du er en dynamisk sælger med “ild i øjnene” og målbevidst.
• Du har kørekort B.
Vi tilbyder…
• Et spændende job med gode udviklingsmuligheder.
• Løn efter aftale samt attraktiv pensionsordning.
• En afvekslende hverdag.
• Du bliver en del af Sonnimax’ salgsteam og teknikere.
• Mobiltelefon samt firmabil.
Er du den rette kandidat? Kan du se dig selv i stillingen,
om du er mand eller kvinde, så tøv ikke med at sende os
din ansøgning på career@cooljobs.dk. Har du spørgsmål
vedrørende stillingen, bedes du kontakte Line på tlf. 52 91 50 91

Nyvang 3 · 5500 Middelfart · Tlf.: 64 40 11 22
www.sonnimax.com · Mail: ordre@sonnimax.com
ERHVERV FYN · NR. 4 2022
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Tømrer med fokus
på kvalitetsarbejde
Siden år 2000 har virksomheden Tømrermester
Anders Eg ApS har succes med både store
og små tømreropgaver for såvel private som
virksomheder.
Er man på kig efter en tømrer,
der har erfaring med både store
og små opgaver, og som samtidig kan klare inventaropgaver,
så kan det så absolut anbefales
at tage kontakt til virksomheden, Tømrermester Anders Eg
ApS.
Firmaet med adresse i Brenderup har eksisteret siden år 2000
og blev stiftet af tømrermester
Anders Eg, der også har en ud-

dannelse som bygningssnedker.
- Typen af opgaver, som vi klarer
for vores kunder, er forskellige,
og indbefatter bl.a. vinduesmontage, tilbygninger, taglejligheder samt snedkerarbejde.
Og så arbejder vi naturligvis for
både private og virksomheder,
Det skal dog tilføjes, at inventardelen i øjeblikket kun er en mindre niche grundet materialemangel. Vores hovekompetence

er så afgjort tage, døre og vinduer, fastslår Anders Eg, der har en
del opgaver i sit nærområde.
- Og her samarbejder vi også
med professionelle lokale håndværkere fra området. Herunder
murere, smede og elektrikere.
Samtidig skal det nævnes, at vi
arbejder tæt sammen Beck &
Jørgensen, Outrup, XL-BYG og
HTH-køkken og bad.
Vælger man at bruge virksomheden Tømrermester Anders Eg
ApS, så får man som kunde hur-

tigt en fornemmelse af at kvalitetsarbejde er i højsædet.
- Hos os går håndværk og kvalitet hånd i hånd, og vi gør altid
tingene ordentligt første gang.
Vi sætter en ære i at levere et flot
stykke arbejde til vores kunder i
en solid kvalitet. Derfor er vores
kunder altid tilfredse. Gennem
processen samarbejder vi løbende med vores kunder, for både at
sikre det bedst mulige resultat
og kundens tilfredshed, understreger Anders Eg.

Åbakkevej 5 · 5464 Brenderup Fyn · Telefon: 23321444
snedker.jensen@mail.dk · www.anders-eg.dk

SMEDE OG MONTAGEFOLK SØGES!
Vi tilbyder dig
· Sundhedsforsikring
· Vaskeordning til arbejdstøj
· En god arbejdsplads og
kollegaskab

Vi forventer at du
· Har erfaring indenfor faget - gerne
med produktion af bygningsstål
· Kan arbejde selvstændigt
· Er kvalitets og ansvarsbevidst

Søg nu!
Vi du vide mere, så kontakt
enten Kim eller Lasse på
telefon 64 41 54 61 eller
kim@pom.dk / lasse@pom.dk

POM Industries A/S · Lollandsvej 11D · 5500 Middelfart · Telefon 64 41 54 61 · www.pom.dk
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Eksperter i lofter
og solafskærmning
Siden 1996 har Mogens Rasmussen A/S leveret
høj kvalitet og moderne design til det danske
erhvervsliv – sidste år kunne virksomheden
præsentere et rekordoverskud.
Erhvervsdrivende, der i deres
projekter har haft brug for investering i akustiske lofter, facadebeklædning, solafskærmning eller markiser, er uden tvivl stødt
på Middelfart-virksomheden,
Mogens Rasmussen A/S.

største sortimenter, når det
handler om ovennævnte produkter.

Firmaet, der har eksisteret siden
1996, har nemlig et af Europas

- Produkterne som vi forhandler
produceres overvejende i alumi-

Produkter, der er kendetegnet
ved høj teknisk kvalitet og moderne design.

nium og stål, men også materialer som tekstil, træ, glas og metal
indgår i produktsortimentet. Og
så skal det nævnes, at polyester
er et meget populært materiale
for tiden. Vi har blandt andet
stor efterspørgsel på vores polyesterlofte og akustikdæmpende
polyesterplader, fortæller indehaveren af Mogens Rasmussen
A/S, Peter Gjerløff.

kvalitet og holde vores aftaler.
Med til vores succeshistorie hører også, at alle vores systemer er
lette at tilpasse til de individuelle ønsker og behov, der må være
for æstetik, design og funktionalitet i de forskellige projekter,
understreger Peter Gjerløff.

Mogens Rasmussen A/S, der har
syv fastansatte medarbejdere
og et antal freelance-montører
tilknyttet, kunne sidste år præsentere det største overskud nogensinde.
Blandt andet grundet stor travlhed i byggebranchen, hvortil
Middelfart-firmaet har haft store salg af markiser, solafskærmning og lofter.
En anden grund til den øjeblikkelige succes for Mogens Rasmussen A/S er utvivlsomt firmaets fokus på kundeservicen.
- Ja, vi oplever at mange af vores
tidligere kunder vender tilbage.
Eller at vi får nye kunder, der har
hørt om vores ry for at levere

Mogens Rasmussen A/S · Industrivej 3B · 5500 Middelfart
Telefon: 64418033 · pgj@mras.dk · www.mras.dk
ERHVERV FYN · NR. 4 2022
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Siden TLG Transport blev stiftet
i 2018, har der været stigende
efterspørgsel på at få løst transportopgaver, og travlheden
mærkes i firmaet der drives af
Torben og Lene Greve.

God kundeservice
og levering til tiden
TLG Transport løser alle transportopgaver
til kundernes tilfredshed

Vi startede jo LG Service i 2005
der i dag råder over ca. 20 Sprintere men i 2018 fik en ny kunde
der også krævede store biler
og TLG Transport blev derfor
grundlagt, så vi i dag råder over
6 trækkere og diverse trailere.
Vi har i dag flere kunder der benytter sig af vores lageropbevaring og samtidig bruger os som
transportør og den den synergi,
passer os rigtig godt.
TLG Transport og LG Service
råder i dag over ca. 6000 m2 og
de er faktisk fuldt belagt og der
er stigende efterspørgsel i området, der jo ligger centralt placeret lige midt i Danmark.

Så sidder man derude i lokalområdet og har brug for en direkte
samarbejdspartner, der kan
løse de fleste opgaver, indenfor
transport af små og store godsmængder, så mener vi at TLG
Transport og LG Service kunne
være et godt bud.
Vi sikrer at aftalerne overholdes
og at der bliver afhentet og leveret som aftalt, hvad enten det er
en lille pakke eller en full load
levering.
På adressen Lollandsvej 25 i
Middelfart har vi administration og en del af vores lager og har
mulighed for omlæsning med
truck, hvis nogen skulle have
brug for den ydelse.
Alt i alt er vi i dag ca. 35 mand
ansat og vi er klar til og betjene
netop dig og din virksomhed.

TLG Transport-LG Service · Lollandsvej 25 · DK-5500 Middelfart
Tlf.: 23 390 330 · booking@lgservice.dk · www.lgservice.dk

Lindø’s auto og maskinservice er et værksted
der laver alt lige fra gamle til nye biler samt
service og reparation på diverse små maskiner
og trailer samt motoroptimering.
Bestil tid på tlf. 24 87 92 62

Lindø’s auto og maskinservice · Industrivej 1 · 5580 Nørre Åby
Mail: al-auto@bmlakering.dk · Tlf: 24 87 92 62
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Stor succes med tysk
erhvervstrailer
Asperup-virksomheden Dyrehøj Trailer Center ApS oplever,
at flere og flere erhvervsdrivende investerer i det tyske trailermærke, Böckmann, der er kendt for kvalitet og smarte detaljer.
Står man som virksomhed og
overvejer at investere i nye trailere, der kan klare det daglige
hårde arbejde, så bør man så
absolut tage et kig på det tyske
mærke Böckmann, der i 65 år

har leveret adskillige innovative
transportløsninger.
Et af de steder, hvor man kan
mærke en øget efterspørgsel på
den tyske trailer, er i den velren-

ommerede Asperup-virksomhed, Dyrehøj Trailer Center ApS.
- Ja, vi oplever, at der er flere og
flere erhvervsdrivende – store
som små firmaer – der vælger at

investere i Böckmann-trailerne.
Simpelthen fordi de opfylder de
højeste kvalitetsstandarder og
samtidig er utroligt driftssikre
i hverdagen, siger Jørn Jepsen,
der er indehaver af Dyrehøj Trailer Center ApS.

tetsmærke som Böckmann, så
plejer jeg at sige, at det svarer
til at man på bilsiden køber en
Mercedes eller en BMW. Med en
Böckmann- trailer får kunden
100% tysk kvalitet for pengene kombineret med masser af
smarte detaljeløsninger. Alle
trailere er bygget med kvalitet
og funktionalitet for øje på fabrikken i Lastrup, Tyskland, fortæller Jørn Jepsen.
Han oplyser endvidere, at Böckmann i dag har en meget stor
produktpalette af erhvervsvogne i alle størrelser, herunder lad-,

tip- og maskintrailere, lukkede
Cargotrailere, samt autotransportere i mange lad størrelser
fra 1,5- eller 6,2 m, og med en
totalvægt optil 3500kg og meget
stort tilbehørsprogram.
- Og så skal det nævnes, at
Böckmanns sortiment indenfor
hestetrailere er utroligt stort.
Faktisk det største, der findes.
Desuden har vi i Dyrehøj Trailer
Center ApS vores eget værksted,
der kan servicere alle trailer-fabrikater og som kan fremskaffe
alle typer reservedele. Særlig
stor kompetence har vi i forsikringsskader, understreger Jørn
Jepsen.

En virksomhed med et stort og
respekteret navn i den danske hesteverden, og som
udover erhvervstrailere
også sælger hestetrailere
og overvågningsudstyr.
- Når man som erhvervsdrivende vælger at købe et tysk kvali-

Alulette & Dyrehøj Trailer

Dyrehøj Trailer Center ApS · Middelfartvej 65 · 5466 Asperup
Telefon: +45 64 48 14 81 · info@alulette.dk · www.alulette.dk
ERHVERV FYN · NR. 4 2022
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Her får du
smedearbejde
i høj kvalitet
M-Tek Smede- og Maskinfabrik v/Martin F.
Rasmussen er en populær medspiller, når
virksomheder eksempelvis skal have produceret
hjælpeværktøjer.
Står man som virksomhed og er
på kig efter professionelt udførte hjælpeværktøjer, så er det ikke
en dårlig ide at tage kontakt til
M-Tek Smede- og Maskinfabrik
med adresse i Skrillinge.
Virksomheden, der så dagens
lys i 1999 og som i dag tæller tre
medarbejdere, har i årevis produceret hjælpeværktøjer til flere
forskellige virksomheder.
- Eksempelvis har vi op igennem
årene lavet meget for Fiberline, der er kendt for sin glasfiber-produktion. Virksomhederne beder om vores assistance,

når de vil have fremstillet hjælpeværktøjer, der gør produktionen
nemmere og dermed mere økonomisk rentabel. Der kan eksempelvis være tale om måle fixture
eller sikkerhedsafskærmninger,
fortæller indehaver Martin Flemming Rasmussen.

Således laver virksomheden også
beabejdningsopgaver i aluminium, rustfri stål og plastarter samt
deciderede udviklingsopgaver.
Der udføres også reparation og
vedligehold på produktionsmaskiner/anlæg. På værkstedet eller
ude hos kunden.

Udover hjælpeværktøjer er M-Tek
Smede- og Maskinfabrik generelt
kendt for at udføre smedearbejde
af meget høj kvalitet.

- Når vi laver udviklingsopgaver,
foregår det i tæt samarbejde med
de implicerede virksomheder. Vores primære kundekreds er virksomheder i lokalsamfundet. Men
vores service har ingen grænser

og derfor arbejder vi også på
landsplan, understreger Martin
Flemming Rasmussen og tilføjer:
- Slutteligt skal det nævnes, at
vi altid søger den mest perfekte
løsning – ikke den billigste. For
os er kvalitetsarbejde og god
kundeservice altafgørende.

M-TEK · Hyllehøjvej 1B · 5500 Middelfart · Telefon: 24 24 00 51
info@mtekfyn.dk · www.mtekfyn.dk

Ny bolig?

Lad os hjælpe dig!
Ring til os på tlf. 6441 5565

Nybolig Middelfart
16
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CT Elteknik ApS glæder sig
til opstart i Nørre Åby
Ni professionelle og erfarne elektrikere ser frem
til at servicere såvel nye som gamle kunder.
Da CT Elteknik ApS slog dørene op i Nørre Åby, blev såvel de
nye som gamle kunder mødt
af en flok erfarne og professionelle elektrikere med et stort
kendskab til lokalområdet. Virksomhedens ansatte har nemlig
tidligere været ansat i Elcons
afdeling i Nørre Åby.
– Du må gerne skrive, at vi glæder os virkeligt meget til at komme i gang igen i Nørre Åby, siger
medindehaver af CT Elteknik
ApS, Claus Ahlmann og tilføjer:
– Vi er tæt på at kunne flytte ind i
nogle lokaler i Nr. Åby, Det bliver
lige som at komme hjem igen.
I dag kører vi ud fra en privat
adresse.

CT Elteknik ApS medarbejderstab repræsenterer mere end
30 års erfaring inden for elbranchen, og virksomheden vil komme til at servicere såvel private
som virksomheder.
– Vi udfører alle former for installationer, hvad enten det drejer sig
om ophængning af lamper, renovering af køkkenet, udskiftning
af gammel el-tavle eller tilslutning af hårde hvidevarer.

opgave er for lille, ingen opgave
er for stor. Og man er altid velkommen til at kontakte os for

uforpligtende tilbud, understreger Claus Ahlmann.

Vi gør rigtigt meget i Varmepumper samt solceller. Ingen

Dybdalsvej 7 · 5466 Asperup · Telefon: 73706519
clausa@ctelteknik.dk · www.ctelteknik.dk
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Her løses alle
opgaver inden
for tagdækning
Lasse Voigt har i år startet firmaet Fyns
Tagpap ApS og det er sket på et godt
tidspunkt, hvor byggebranchen boomer.
Får man som virksomhed eller privat brug for et firma med
speciale inden for tagdækning,
så kunne det være en ide at tage
kontakt til det nyetablerede,
Fyns Tagpap ApS.
Manden bag firmaet er Lasse
Voigt, der har mere end 13 års erfaring som tagdækker. Han har
stået for flere store byggesager,
ligesom han rent faktisk kommer fra en familie, hvor der i forvejen er flere tagdækkere.

skæbnen altså, at det skulle blive
i år, fortæller Lasse Voigt.
Fyns Tagpap ApS er klar til at
løse alle opgaver inden for tagdækning, hvilket blandt andet vil
sige: listedækning, renovering af
tage, isoleringsopgaver, glatdækning, plankedækning, sikkerhed
på flade tage og service.
At Lasse Voigt har valgt at involvere ordet ”tagpap” i sit firmanavn er ikke en tilfældighed.

– Jeg har altid vidst, at jeg skulle
starte mit eget firma, og så ville

Erfaren anlægsgartner udfører
små og store opgaver
Skal du have hjælp til at vedligeholde og pleje dine grønne
arealer, eller står du og har brug for en brolægger til en
belægningsopgave? Så er Græs – Klip & Fliser den rette
anlægsgartner at kontakte.

Græs - Klip & Fliser V/ Brian Ulvsbjerg
Lerbjergvej 49 · 5500 Middelfart · Tlf: 31 25 01 84
E-mail: bulvsbjerg@gmail.com
18
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– Der er mange fordele ved et tag
af tagpap. Holdbarheden på et
tagpaptag er oftest længere og
bedre end andre tagtyper. I de
senere år er tagpap blevet stadig mere populært materiale til
tagbelægning på huse og andre
større bygninger. Det skyldes
bl.a., at tagpap er et meget fleksibelt materiale, der er forholdsvis let at montere og kan anvendes selv på tage med meget lav
hældning, siger Lasse Voigt og
tilføjer:
– Vi tilbyder altid vores kunder
kvalitetsløsninger, uanset hvil-

ken størrelse opgave de måtte
have. Vi glæder os over en stor
erfaring, der gør at, vi kan rådgive og vejlede vores kunder
frem til de bedste resultater. Og
så skal det tilføjes, at vi altid sætter en ære i at overholde aftalte
deadlines.

Korsvangen 7 · 5750 Ringe · Telefon: 42575022
Info@fynstagpap.dk · www.fynstagpap.dk

BÅDE TIL ERHVERV OG HJEMMEKONTOR

MONTANA SKRIVEBORDE,
REOLER OG OPBEVARING

NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ

WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK

Padelcenter er kommet
fornemt fra start
Padel-sporten er i kraftig vækst og med
indvielsen af PADELCENTER MIDDELFART
har Vestfyn nu fået et supermoderne anlæg,
der lever op til alle tidens krav.
Flere og flere danskere har fået
øjnene op for den nye og populære tennis-lignende sportsgren
Padel.
Således også på Vestfyn, hvor
alle, der kunne tænke sig at prøve kræfter med den - her i landet

alle dem, der vil hygge sig med
den spændende sportsgren. Vi
har en forventning om at det
vil blive flere og flere - nøjagtigt
som man har set det i eksempelvis Sverige, siger indehaveren af
Padelcenter Middelfart, Jesper
Bennike.

forefindes også et lounge-område, som kan benyttes af både
spillere og kommercielle partnere.
- Og så skal det nævnes, at vi
tilbyder flere forskellige turne-

- forholdsvise nye sportsgren nu
kan glæde sig over et nyt supermoderne center, nemlig Paddelcenter Middelfart.
- Vi er utroligt glade for, at vi nu
har kunnet indvie centret. Vi
blev oprindeligt lidt forsinket,
men nu er vi klar til at tage imod

ringer, events og firmaarrangementer. Og man er selvfølgelig
velkommen til at kontakte os,
hvis vi skal sammensætte et arrangementet eller en event, som
er skræddersyet helt efter ønske,
oplyser Jesper Bennike.

Padelcenter Middelfart har 2
udendørs baner og 6 topmoderne indendørs baner, der er fordelt på 4 double-baner og 2 single-baner. Alle med markedets
bedste underlag, nemlig Mondo.
Udover fine omklædningsrum
med moderne badefaciliteter

Korsholm Alle 19 · 5500 Middelfart
info@padelcentermiddelfart.dk · www.padelcentermiddelfart.dk
ERHVERV FYN · NR. 4 2022
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Fuld fart på cateringen
Efter at have kæmpet
sig igennem hård
sygdom er Kristina
Egelund nu tilbage igen
med sit catering-firma
”MADGØRGLAD”.
- Jeg brugte det meste 2021 på at
blive rask. Det er jeg nu - og det
er dejligt igen at være i gang og
servicere såvel nye som gamle
kunder.

fortæller Kristina Egelund, der i
en årrække har været ansvarlig
for kantinedriften i GLS Kolding
og i øvrigt har 30 års erfaring
som kok.

Sådan siger Kristina Egelund,
efter hun i 2020 fik konstateret
kræft, og i den efterfølgende tid
måtte koncentrere sig 100 procent om at blive helt rask igen.
Det er hun lykkeligvis nu, og der
er igen fuld fart på hendes catering-firma, ”MADGØRGLAD”:

Men det er ikke kun hos borgerne i Brenderup og omegn, at
Kristina Egelunds mad er blevet
populær og eftertragtet. Således
blev hun hyret til at lave mad til
filmselskabet, MASTIFF, da der

- Min mad er altid lavet fra bunden med de bedste råvarer, og
jeg kan levere mad til alle former
for fester – store som små. For
både virksomheder og private.
Og om fredagen har jeg takeaway med Tapas og dagens ret,

på Fyn skulle laves optagelser af dette års julekalender på DR1.
- Ja, jeg fik en meget fin
feedback fra filmfolkene. Og snakken må have
gået i filmbranchen,
for efterfølgende blev
jeg kontaktet af andre
filmselskaber, der også
ønskede catering. Desværre måtte jeg grundet
travlhed takke nej, siger
Kristina Egelund med et
smil.

Kristina Egelund · MAD GØR GLAD
Middelfartvej 219 · 5464 Brenderup Fyn · Telefon: 31798100
kristinaegelund@gmail.com · Find os på facebook: Madgørglad

Harndrup Forsamlingshus
Vi sætter en ære i, at gøre din fest
unik og mindeværdig
Fest menuer · Buffet · Individuelle menuer
Mad-ud-af-huset

RACEEVENTS FOR FIRMAER OG PRIVATE

Vil I udfordre kollegaer i firmaet, venner eller
familie, herreklubben, holde pigeaften, fejre
fødselsdag, starte julefrokosten eller polterabend,
så få en sjov oplevelse med MINIRACEBILER
på vores indendørs bane.

Industrivej 9D, 5500 Middelfart
Tlf. 40 40 76 91
jan.pieler.jp@gmail.com
slotcarracing-lillebaelt.dk
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Harndrup Forsamlingshus, v/ Hanne Jensen
Rugårdsvej 73 · 5463 Harndrup · hrj-1@hotmail.com
www.harndrupforsamlingshus.dk
Telefon 40 38 85 14 / 64 88 14 14

Susanne sætter
navn på grillen
I slutningen af 2021 overtog Susanne Bisgaard
T-Grillen på Brovejen i Middelfart, hvor hun selv
har været medarbejder hos tidligere ejere. Og den
nye indehaver har mange planer for stedet, som
nu skifter navn til Hos Sanne.
– Det er gået over al forventning,
og derfor har jeg selvfølgelig
rigtig travlt, siger Susanne Bisgaard, som den 29. november
sidste år overtog T-Grillen på
Brovejen 191 i Middelfart.

for Sanne. Derfor bliver det nye
navn på grillen Hos Sanne. Det
bliver aktualiseret den 22. juni,
hvor de nye skilte er klar til opsætning.

Hverken spisestedet eller branchen var Susanne Bisgaard
ukendt med, idet hun har arbejdet for de tidligere ejere af grillen, og hun har også været ansat
på Café Razz, hvor hun var med
til at starte køkkenet op.

Med overtagelsen for godt et
halvt år siden havde Susanne
Bisgaard mange planer for stedet. Blandt andet er der ikke
længere mandagslukket, og menukortet er blevet opdateret.

madpakker, som håndværkere for eksempel nyder godt af.
Og hver dag hele ugen tilbyder
jeg også en dagens ret, som er
populær hos enlige og dem, der
ikke har overskud til at lave mad
selv. Det er af god kvalitet og til
priser, hvor alle kan være med,
understreger Susanne Bisgaard,
som også nævner stedets populære stjerneskud og stegt flæsk
og persillesovs, hvor sidstnævnte er på menuen hver onsdag.

– Der er kommet mere smørrebrød på menuen – og ikke mindst

Susanne Bisgaard kan endvidere fortælle, at der er ved at blive

Susanne Bisgaard er et kendt
ansigt i Middelfart, hvor hun
selv bor og i daglig tale kaldes

Menukort med forandringer

lavet overdækning på udendørsterrassen. Ligeledes har hun
planer om indkøb af en scooter,
så der kan bringes mad ud stedet, som udover hende selv beskæftiger fire medarbejdere.

Brovejen 191 · 5550 Middelfart · Tlf.: 64 41 41 09
www.tgrillen.dk · Følg Hos Sanne på Facebook
Hos
Sanne
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Kontakt os på
telefon: +45 6221 0287, mobil+45 4034 0287
eller e-mail: post@soerupsmede.dk
Sørup Smede A/S · Sørupvej 34 · 5700 Svendborg
soerupsmede.dk
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Frank A. busser tilbyder buskørsel i hele landet med
større og mindre grupper med personlig service
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Tlf.: 6226 3000 • www.frankabusser.dk

Små forskelle tæller!

Stor aktivitet hos
Lillebæltpolsteren
Udvidelse af arbejdsfaciliteter,
svendeprøve og fejringer af runde
fødselsdage er blot nogle af de aktiviteter,
der fylder hos den populære Harndruppolstrer for tiden.
Linda Nielsen, der er indehaver
af virksomheden, Lillebæltpolsteren, oplever stor travlhed i
sit firma.
Ikke blot fejrer hun sit 16-års
jubilæum samtidig med sin
egen og kæresten Thomas´s
50-årige fødselsdag - hun står
også foran en stor udvidelse i
sin virksomhed og ikke mindst
svendeprøve for hendes lærling Pia.
– Ja, vi er i gang med renoveringen af endnu en længe her

på gården, hvor der skal indrettes nye toiletfaciliteter, kontor, personale- og showroom.
Samtidig glæder Thomas og
jeg os til, at vi skal fejre vores
50-års fødselsdage sammen.
I den forbindelse har vi forberedt mad og drikke til omkring
100 personer, så man skal være
velkommen forbi på den store
dag, fortæller Linda Nielsen.
Hun blev uddannet saddelmager i 1993. Siden har hun
arbejdet hos velrenommerede
firmaer såsom Farstrup Møb-

ler, HOWE og Fredericia Furniture. I 2006 tog hun springet
og blev selvstændig, og kunne i
september 2016 fejre 10-års jubilæum. I dag går forretningen
så godt, at hun nu satser på at
få endnu flere erhvervskunder
som skoler, plejehjem, kirker
og alle former for kontormiljøer.
– Noget af det arbejde vi eksempelvis laver, er ombetrækning af nyere, ældre, antikke
og arkitekttegnede møbler, syning af hynder til både og cam-

pingvogne samt reparationer
af bådkalecher, telte, presenninger og rideudstyr, fortæller
Linda Nielsen.
Hun gør samtidig opmærksom
på at kvalitet og personlig service er kodeord hos Lillebæltpolsteren.
– Og står man overfor større
polstringsopgaver, så er man
altid velkommen til at kontakte os for råd og vejledning, slår
hun fast.

Rugårdsvej 81 · 5463 Harndrup · Telefon: 61657270
linda@lillebaeltpolsteren.dk · www.lillebaeltpolsteren.dk

24/7 SERVICE

LK SERVICE

RULLENDE
VÆRKSTED

RING TIL OS PÅ TELEFON

28 14 03 80

• Varevogne

• Entreprenør maskiner

• Lastbiler

• Smedearbejde

• Hydraulik

• Servicering af løftegrej

• Landbrugsmaskiner

• Montering af PVCplader
• Service & rep. af klima& aircondition
• NYT: dækcenter

LK Service v/ Lars Kristensen · Højgårdsvej 9 · 5750 Ringe · kontakt@l-k-service.dk

Find os på Facebook
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Lille Rise
Haveservice
En kærlig hånd
til haven...

Vestergade 39
5970 Ærøskøbing
Tlf. 21 46 43 10
NYE ÅBNINGSTIDER
tirsdag til fredag
09.00 - 12.00
Ellers efter aftale.

Vi passer din have,
når du ikke kan.

Handyman Vinko - fast 1 sp

Ring til os på

HANDYMAN
Vinko

TLF. 40 20 99 11
- så rykker vi ud og giver
dig et tilbud!

Kr: 5.500,-.
Tlf. 40 14 68 44

Taksigelser
Ærøskøbing Røgeri
anvender udelukkende engangsservice,
bæreposer og alt til indpakning der er

KOMPOSTERBART
OG BIOBASERET
Fyld - 2 sp_Layout 1

UGEAVISEN FOR ÆRØ

ÆRØ UGEAVIS
MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

lillerisehaveservice@gmail.com

Ring og hør
nærmere.

Ærøskøbing
Bymøllelaug

ker

UGEAVISEN FOR ÆRØ

ÆRØ UGEAVIS
MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53
Affald må ikke efterlades i naturen,

AdvokatFyn
heller ikke når det era/
biobaseret
og
s

100%
komposterbart;
ÆRØ
UGEAVIS
men hvis det sker, er de traditionelle plastmaterialer

Ommelsvejen 10 · Marstal

25 21 00 91

• • problem
• ØENS
BLAD
• •i naturen.
•
et alvorligt
der ikke
nedbrydes
Morten
Nordenbæk

handymanvinko@gmail.com

1SVXIR2SVHIRFO

• Ingen opgave er for lille
eller for stor.

Juridisk konsulent

og Haveservice 28/08/17

Handyman Vinko - fast 1 sp.indd 1

N

IN

G

Nr. 21 - 58. årg.
RE

• Havearbejde
• Rengøring
• Opsyn med
sommerhuse
• Snerydning
• Rensning af
tagrender
• Små
reparationer
• Malerarbejde

St. Rise Skolevej 26, Ærøsk.

42 33 27 57
ren42332757@gmail.com

09.36

holder
ÅBEN MØLLEDAG
søndag den 19. juni
kl. 14.00-17.00.
Kom og vær med til at
fejre, at vi er
i gang med, at
restaurere møllen.
Der bliver
kaffe og kage.
Hilsen
BESTYRELSEN

Advokat
Pia Jepsen

Din lokale
redningskrans på Ærø

0UKLOH]LYHK]VRH[/
Det biobaserede
og
Vi
rådgiver
om
nye arvelov
trådte i
100% komposterbare Den
engangsservice,
kraft
pr.
1.
januar
2008.
arveret,
skifteret
og den biobaserede emballage skabes
Denbobehandling.
giver gode muligheder
og
bl.a. af stivelser fra for
en at
lang
sikrerække
en afbalanceret
gmo-fri til
plantematerialer
og ægtekan benyttes
annonceindlevering
fordeling mellem
fæller
og børn afm.m.
tidligere
f.eks. planteolier, halm og
sukkerrør
parforhold.
og ved produktionen af disse produkter er
CO2-udledningenmere end halveret.

info@aeroeugeavis.dk
info@aeroeugeavis.dk
[[[K[HO

Vi forener saglighed og en stor grad af faglighed
i målsætningen
Ahmads
Rengørings-om kundetilfredshed.

•2
01
5

FO

hus til leje.
Personlige
Tlf. 29 28 22 11

Ærø Afdeling: Vråvejen 2 • Ærøskøbing
Tlf. 62 52 10 77
www.advokatfyn.dk
• mk@advokatfyn.dk
:VoZINIRV
WO FMRK8IPIJSR
/MVOIWXVHI%1EVWXEP8IPIJSR

KAN BENYTTES TIL
ANNONCEINDLEVERING
ærørøgeri.dk

ÆRØ UGEAVIS • ØENS BLAD • TLF. 62 53 11 53

NYRØGET

ÆRØ UGEAVIS • ØENS BLAD • TLF. 62 53 11 53

alle ugens dage
kl. 11.00-19.00

Er du privat eller erhvervsdrivende, få erfaren
juridisk rådgivning og stå på sikker grund.

Arne

Det betaler sig.
Per
Jens

Henrik

Ring, skriv eller kom forbi kontoret.

Første samtale er altid gratis.
30 82 90 10 • Rolighedsvej 1, 5960 Marstal
pj@advokatpiajepsen.dk • www.advokatpiajepsen.dk

Ærøskøbing Havn 15 · 62 52 40 07
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• SRO-anlæg
(Styring Regulering
Overvågning)

(Central
Erhvervsleasing - det er• CTS-anlæg
lige
os
Tilstandskontrol og Styring)
• PLC/HMI

Vi gør det helt enkelt og har hurtige svartider.

• Data integration

Som ét af markedets ledende selskaber inden for leasing af udstyr til brug for person- og godstransport
• Data logning
tilbyder vi altid:
•
•
•
•
•

• SRO-anlæg
• El-tavler
og styretavler
(Styring Regulering

Konstruktive og fleksible aftaler – også i svære tider!
Tilgængelighed 24-7
Konkurrencedygtige vilkår
Specielle løsninger og ”pakker” til din virksomhed
Intet bureaukrati

• El-installationer
Overvågning)

NYautomation

• CTS-anlæg (Central
• Døgnservice

- stedet hvor service er en selvfølge

Tilstandskontrol og Styring)
• Konvertering
fra
• PLC/HMI
Siemens S5 til Siemens S7
• Data
integration
• SRO-anlæg

Regulering
• Data(Styring
logning
Overvågning)

• El-tavler og styretavler
• CTS-anlæg
• SRO-anlæg(Central

• El-installationer
Tilstandskontrol
og Styring)
(Styring Regulering

NYautomation

Overvågning)
• PLC/HMI
• Døgnservice

• CTS-anlæg (Central

• Data
integration
Tilstandskontrol
• Konvertering
fra og Styring)
• PLC/HMI
•
Data
logning
Siemens S5 til Siemens S7

- stedet hvor service er en selvfølge
Bo Aagaard
Kundechef
Mobil: 21 72 55 07

Claus K. Nielsen
Kundechef
Mobil: 21 43 45 40

Morten Larsen
Direktør
Mobil: 23 30 03 50

• Data integration
• El-tavler
og styretavler

• SRO-anlæg • Data logning
• El-installationer
• El-tavler og styretavler
(Styring Regulering
• Døgnservice
• El-installationer
Overvågning)
• Døgnservice fra
• Konvertering
NYautomation

NYautomation

Dannebrogsgade 1 5000 Odense C Tlf: 59 48 95 55
info@nordfynsfinans.dk nordfynsfinans.dk

• Konvertering
- stedet hvor
service er en selvfølge
S5 tilfraSiemens S7
CTS-anlæg
(Central
-• SRO-anlæg
stedet hvor service er •en
selvfølge Siemens

(Styring Regulering
Overvågning)

Siemens S5 til Siemens S7

Tilstandskontrol og Styring)

• PLC/HMI
• SRO-anlæg• CTS-anlæg (Central
Tilstandskontrol og Styring)
(Styring Regulering
• Data integration
• PLC/HMI
Overvågning)
• Data integration
logning
• CTS-anlæg• Data
(Central
• El-tavler
styretavler
Tilstandskontrol
ogogStyring)

• PLC/HMI

• Data logning

• El-tavler og styretavler

• El-installationer

• El-installationer

• Døgnservice

• Døgnservice

NYautomation
• Data integration
• Konvertering fra
NYautomation

- stedet hvor service er en selvfølge
• Data logningSiemens S5 til Siemens S7 • Konvertering fra

- stedet hvor service
er enog selvfølge
• El-tavler
styretavler

• SRO-anlæg
(Styring Regulering
Overvågning)

omation

• CTS-anlæg
(Central
or service
er en selvfølge

Tilstandskontrol og Styring)

Siemens S5 til Siemens S7

• El-installationer
• Døgnservice
• Konvertering fra
Siemens S5 til Siemens S7

• PLC/HMI
Bjarke Jensen

• Data integration
• Data logning
• El-tavler og styretavler
• El-installationer
• Døgnservice

Få et uforpligtende tilbud. Kontakt os i dag på 65 31 23 95 / 40 60 22 28 eller via mail@nyautomation.dk

Bjarke Jensen

Bjarke Jensen

Bjarke Jensen

Få et uforpligtende tilbud. Kontakt os i dag på 65 31 23 95 / 40 60 22 28 eller via mail@nyautomation.dk

• Konvertering fra
Få et uforpligtende
Kontakt
os iKontakt
dag påos65i dag
31 på
23 65
9531/ 40
60/22
eller
Få ettilbud.
uforpligtende
tilbud.
23 95
40 28
60 22
28 via
ellermail@nyautomation.dk
via mail@nyautomation.dk
Siemens S5 til Siemens S7

ølge
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Elegant
Elegant eSUV
eSUV Coupé
Coupé
Den nye ID.5 imponerer med sine kraftfulde præstationer fra SUV‘en, sine elegante linjer fra coupéen
Den nye ID.5 imponerer med sine kraftfulde præstationer fra SUV‘en, sine elegante linjer fra coupéen
og en rækkevidde op til 514 km.
og en rækkevidde op til 514 km.
En kompromisløs elbil med endnu hurtigere opladning og priser fra kr. 399.995.
En kompromisløs elbil med endnu hurtigere opladning og priser fra kr. 399.995.
Oplev den nye kompromisløse elbil ID.5 og prøvekør den hos os
Oplev den nye kompromisløse elbil ID.5 og prøvekør den hos os

ID.5 77 kWh fra (vejl. pris) kr. 399.995,-. Forbrug 170 Wh/km. Rækkevidde op til: 514 km. CO2-ejerafgift kr. 340,-/halvår.
ID.5
77 kWh
fra (vejl. pris)
kr. 399.995,-.
Forbrug
170 Wh/km.
Rækkevidde
opmed
til: 514
km. CO2-ejerafgift kr. 340,-/halvår.
Forbrug
kan påvirkes
af kørestil,
vejrforhold
og tilvalg
af udstyr.
Bilen er vist
ekstraudstyr.
Forbrug kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Forhandlerfelt
Forhandlerfelt

Rasmus W.
Frederiksen

Martin
Persson

Jeppe
Engedahl

Pia
Lillelund

Sebastian
Mosdal

Morten
Alnor

SALGSRÅDGIVER

SALGSRÅDGIVER

SALGSRÅDGIVER

SALGSASSISTENT

SALGSTRAINEE

SALGSCHEF

T: 43 22 36 47

T: 43 22 36 67

T: 43 22 36 18

T: 21 56 46 32

T: 20 56 49 95

T: 43 22 36 70

Volkswagen Odense

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V
Tlf: 63 11 85 00 · vw-odense.dk

Åbningstider i salgsafdelingen:
Man-fre: 09.00-17.30 / Lør og søn: 11.00-16.00
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Ny ejer har vendt
nedbrydnings-skuden
Efter Henrik Schmidt har overtaget virksomheden
Odense Nedbrydning, er der blevet ansat flere folk
og indgået flere opgaver – jeg har en stærk tro på
fremtiden, siger den ny ejer.
Efter en fortid som murer og
maskinarbejder var den 53-årige
Henrik Schmidt klar over, at han
ville stå overfor en udfordring af
de større, da han den 1. februar i
år overtog virksomheden, Odense Nedbrydning. Men det der i
starten gav løftede øjenbryn er
nu vendt til et stort smil.
- I starten var der ikke så meget
gang i butikken, men det har vi
fået lavet om på, Der er blevet
ansat flere folk, og vi har meget
travlt for tiden, fortæller Henrik
Schmidt, der til daglig holder til
på Teglværksvej i Odenses østlige udkant.
- I visse dele af byggebranchen tales der om
tegn på opbremsning,
men jeg må sige, der

er fuld fart på den del, der beskæftiger sig med nedrivning
og sanering. Vi har i hvert fald
en ordrebog, der er fyldt godt
op og jeg kan ikke afvise, at vi i
fremtiden må ansætte flere folk.
Sandheden er rent faktisk, at vi
i øjeblikket har flere forespørgsler, end vi kan nå at svare på, siger Henrik Schmidt.
Mødet med nedbrydningsbranchen har i det store billede været
en positiv oplevelse for den tidligere maskinarbejder og murer,
men specielt én ting har dog
overrasket ham.

- Ja, der er virkelig meget administrativt arbejde. Jeg bruger
mange flere timer foran computeren, end jeg havde regnet
med. Simpelthen fordi der skal
være helt styr på, hvordan det,
vi bryder ned, skal sorteres og
bortskaffes. Jeg tror ikke, der er
mange brancher, der er lige så
gennemkontrolleret som nedrivningsbranchen. Vi skal jo
gøre rede for alt: Hvad vi river

ned, hvordan vi river det ned, og
hvordan vi kommer af med det.
At det var så omfattende, har
overrasket mig lidt, siger Henrik
Schmidt og tilføjer med et smil.
- Men alt i alt glæder jeg mig over
min nye position og ikke mindst
mødet med såvel gamle som nye
kunder. Faktisk har jeg en meget
stærk tro på fremtiden.

Teglværksvej 47C · 5220 Odense · Telefon: 30 48 20 30
hs@odense-nedbrydning.dk · www.odense-nedbrydning.dk

Alle støbe opgaver udføres:

Sokler, terrændæk, pudslag, isolering mv.

Tarup Beton-Anlæg
Møllevej 5, 5792 Årslev
Telefon: 24 61 10 66
28
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FIBER FLEX

Fiber Flex giver frihed til selv at vælge!

Med Fiber Flex får du internet af højeste kvalitet og
fleksibilitet til individuel produktsammensætning.
Du vælger selv, hvad dit internetprodukt skal indeholde:
• Hastighed
• Bindingsperiode (med eller uden binding)
• Serviceniveau (SLA)

PRIS EKSEMPEL

1000/1000
Mbit/s

Kort sagt - Du betaler kun for det din virksomhed har
behov for.

12 mdr. binding.

Vejen til vækst går via en stabil fiberforbindelse.
Med fibernet er du garanteret høj oppetid og
symmetriske hastigheder.

549,-

*

*Hertil kommer tilslutningsprisen. Pris er ex moms.

Vælg hastighed
50
50

Mbit/s

100
100
Mbit/s

500
500
Mbit/s

Vælg bindingsperiode
1000
1000
Mbit/s

0

mdr.

6

mdr.

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

12
mdr.

36
mdr.

48
mdr.

NY ERHVERVSAFDELING
I SVENDBORG
Davidsen er en lokalforankret virksomhed med salgssteder over hele
Danmark. Gennem mere end 75 år har vi levet af godt købmandskab samt
høj service og udviklet forretningen gennem dialogen med vores kunder.
Vi arbejder ihærdigt for at gøre kundernes hverdag lettere og
hele tiden skabe nogetAalborg
nyt og spændende, derDAVIDSEN
forbedrer
Nuuk
oplevelsen og styrker samarbejdet. Vi har et bredt
sortiment
SVENDBORG
og Fyns bedste logistik indenfor levering af byggematerialer.
ÅBNER SNART

NY TRÆLAST

Vi glæder os til at møde jer i vores nye erhvervsafdeling på
OG BUTIK
Grønnemosevej 26 eller online på www.davidsen.as

Aarhus

Nr. Nebel
Grindsted
Brørup

Venslev

Vejle

Albertslund
Fredericia

Vejen

Karlslunde
Kolding
Haderslev

Odense

Ringsted
Langeskov

Vojens
Toftlund
Rødekro

Svendborg

Høruphav

Davidsens Tømmerhandel A/S
Erhvervsafdeling
Grønnemosevej 26
5700 Svendborg
TLF. 7412 8010

WWW.DAVIDSEN.AS
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ALT TIL BYGGERI

Pølsevogn
med luksussortiment
Gourmet Vognen er blevet et hit både i
Jylland og på Fyn grundet en helt speciel
smagsoplevelse og en unik stemning.

Flere og flere festglade danskere
vælger nu at benytte sig af den
såkaldte Gourmet Vogn, når en
speciel lejlighed skal fejres.
Gourmet Vognen ejes af Berit
Bjerregaard og Preben Lund,
der lægger stor vægt på at pølsevogns-oplevelsen både skal være
kulinarisk og stemningsfyldt.

virksomheds-arrangementer,
festivaler, koncerter og messer.
Vi har faktisk serviceret et stort
arrangement med 15.000 gæster, fortæller Preben Lund og
tilføjer, at Gourmet-vognen altid
er en garant for den uhøjtidelige og afslappede stemning, der
kendetegner et besøg ved den
danske pølsevogn.

- Vi tilbyder pølsevogne til arrangementer med min. 50
deltagere og helt op til store

- Og tilføj så lidt gourmet til den
oplevelse; Ramsløgpølser, hjemmelavet sennep og relish, lidt

grønt på toppen, måske friske
ærteskud, noget spicy hjemmerørt mayonnaise, og så har du
den perfekte smagsoplevelse.
Det skal så lige tilføjes, at kunderne selvfølgelig også kan få
de velkendte klassikere som
burger, flæskestegssandwich og
almindelige hotdogs, siger Preben Lund.

succes for Berit Bjerregaard og
Preben Lund er blandt andet, at
alt kød er fra fritgående køer og

En af grundene til, at Gourmet
Vognen er blevet en så stor

grise, og alle grøntsager er nøje
udvalgte fra lokale forhandlere.
- Vi får igen og igen at vide fra
vores kunder, at vores kød er
virkeligt lækkert og at det er
fornøjelse at vide, at alle øvrige
ingredienser vi bruger, er fra
den lokale egn, siger Preben
Lund.

Sundbrovej 96 · 5700 Svendborg · Telefon: 22544953
info@gourmetvognen.dk · www.gourmetvognen.dk
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Maskiner og komplette løsninger
til træ- og metalindustrien siden 1970
Ceetec har siden 1970
udviklet, produceret og
leveret maskiner til et stort
antal kunder i ind- og udland.
Vi er en niche-virksomhed
med skarp fokus på at skabe
værdi for vores kunder inden
for træ- og metalindustrien.

TRÆINDUSTRI

METALINDUSTRI

· Malemaskiner
· Sprøjteautomater
· Børstemaskiner
· Ovn systemer

· Profilvalselinjer
· Automatisering
· Håndteringsudstyr
· Turn key projekter

Kundereferencer
Et udpluk af kunder der har vist os tilliden

Ceetec blev grundlagt i 1970 i Nr. Åby på Fyn og er en familiedrevet virksomhed, som i dag drives af
Janni og Jesper Frandsen. Vi er stolte af, at vores Ceetec maskiner findes på mange kontinenter,
og vi eksporterer i dag til mere end 20 lande via et veletableret netværk af forhandlere.
Ceetec A/S · Lollandsvej 14 · DK-5500 Middelfart
Tel +45 6442 1473 · info@ceetec.dk · www.ceetec.dk

