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Bregnør BYG ApS
Alt i  Tømrer- & Snedkerarbejde

Egen produktion af Profil Døre & Vinduer
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✓ Køkken & Bad

✓ Totalentreprise
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✓ Om- & Tilbygninger
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✓ Døre & Vinduer  
 efter mål

✓ Kviste
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✓ Tagarbejde
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Alle former for sprøjtelakering

LUND EL-TEKNIK
AUT. EL-INSTALLATØR

THOMAS LUND
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Objektkunst i 
newyorker-stil
Den montenegrinsk-
fødte billedkunstner 
Nadja Djurovic Larsen 
rækker ud efter 
verdenen både i sine 
værker og med udstil-
linger uden for hendes 
personlige udstillings-
sted Galleri White i 
Spodsbjerg

New York udstilling

Den internationale anerkendte 
assemblagekunstner, NDL er 
blevet udvalgt/inviteret til at 
udstille et år i Gallery Twenty-
four i New York.
Galleriet har udvalgt 10 kunst-
nere fra hele verdenen til at ud-
stille i det 180 m2 store galleri.
NDL er billedkunstner og har 
uddannet sig i talrige kunst-
genrer, men i de sidste 15-20 år 
har hun arbejdet intenst med 
assemblageteknikken, som er 
hendes foretrukne billedud-
tryk.
”Min specielle teknik er ofte 
hentet fra mine to kulturelle 
identiteter, men så sandelig 
også fra mine oplevelser og san-
seindtryk fra hverdagen, rejser, 
drømme, journalistik, historie, 
kommunikation o.lign.”
Selv siger hun, ”billedudtryk-
ket har jeg videreudviklet til et 
helt personligt udtryk som kan 
kaldes optiske udtryk med et 
symbolsk indhold”.
At være med i kunstnernes 

internationale dialog om den 
verden, vi alle lever i, har væ-
ret et stort ønske siden Nadja 
i 1999 besluttede at hellige sig 
billedkunsten 100%. Stille og 
roligt trækker hun stadig fl ere 
linier fra Spodsbjerg til galle-
rier og kunstkolonier uden for 
Danmark.

Objektkunst

NDL’s assemblager har deres 
udspring i objektkunsten, som 
var en af de dominerende ret-
ninger i det 20. århundrede, 
og som i 1960’erne blev et al-
ternativ til den traditionelle 
kunstverden og traditionelle 
udstillingsformer. Denne ret-
ning eksperimenterede med 
grænsen mellem kunst og vir-
kelighed ved at insistere på at 
transponere ting direkte fra 
dagligdagen over i kunstvær-
ket. En af de normskabende 
kunstnere inden for denne 
retning er amerikaneren Ro-
bert Rauschenberg, som sær-
ligt er kendt for sine såkaldte 
”combine paintings”. NDL’s as-
semblage-kunst trækker linjer 
tilbage til Rauschenbergs com-
bine-værker, og hun iscenesæt-
ter i det hele taget billedkun-
sten i et tre-dimensionelt rum, 
nærmest som et tableau. ”Jeg 
arbejder med mange forskel-
lige ting, elementer og struktu-
rer, sat op omkring et budskab. 
Gamle, brugte ting som bærer 
deres egen historie kommer 
til at indgå og bliver en del af 
en ny historie, som ligger mig 
meget på sinde”, udtaler NDL. 

Herved får værkerne karak-
ter af at eksistere i en verden 
i uophørligt ”fl ux” af sanse- og 
erindringsindtryk og foran-
dring. 

Kunstkritiken

Kunsthistoriker mag. art., Li-
se-Lotte Blom, Fynsredaktør 
af Kunstavisen, fast skribent 
på årbogen Dansk Kunst, se 
Dansk Kunst 2005, som har 
været kurator på talrige store 
udstillinger i ind- og udland 
skriver: ”NDLs assemblager 
har et bemærkelsesværdigt 
ori ginalt stærkt udtryk og 
elementerne, som indgår i bil-
lederne, er både drøm og vir-
kelighed. Billedernes intensi-
tet skal opleves ved personlig 
tilstedeværelse, hvor sanser 
stimuleres og udfordres”.

Udsmykningsopgaver

NDL har udført mange ud-
smykningsopgaver for forskel-
lige institutter og fi rmaer. 
Kort kan nævnes: Forside de-
koration til doktordisputats 
for overlæge Henrik Hansen, 
Odense Universitets Hospital, 
Udsmykning af bestyrelses lo-
kale i Fynske Medier P/S, Ud-
smykning i Fyns Amts Avis re-
daktionslokale, Udsmykning i 
lægehuse, rådhuse o.lign.

Nye impulser fra 
Byrådssalen i Rudkøbing

De første to assemblager er 
sendt af sted til New York og 
de næste vil komme til verde-
nen i byrådssalen på rådhuset 

i Rudkøbing. Kommunalpoli-
tikerne i Rudkøbing fl yttede 
pr. 1. januar til nye lokaler, og 
den tidligere Rudkøbing-borg-
mester Johan Norden åbnede 
dørene til den gamle byråds-
sal for et nyt atelier for billed-
kunstneren. 

Internationalt 
gennembrud

I 2005 fi k NDL sit internatio-
nale gennembrud, da hun som 
eneste nordiske kunstner blev 
optaget på den censurerede 
International Assemblage Ar-
tist Exhibition i Berlin. Kort 
efter blev NDL inviteret til at 
deltage i en censureret kunst-
koloni i Serbien, og senere ud-
stillede hun – igen censureret 
– på det serbiske nyhedsbu-
reau Tanjug i Beograd.

Sæson 2007 i 
Galleri White

NDL åbner dørene for den ny 
sæson i Galleri White den 13. 
maj 2007, hvor hun præsente-
rer sine nye unikke værker. 
Besøg også eventuelt kunstne-
rens hjemmeside for nærmere 
inspiration:
www.galleriwhite.dk  

Nadja D. Larsen

”Global Heating”  80x165 cm, matr: Akryl/bly/blandteknik 
på lærred

”Haiku” 90x120 cm, matr: Olie/akryl/bly/jern/karolin/
blandteknik på mbf plade udstilles i New York
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Kvalitet, service og 
samarbejde
BB Hydraulik Service 
A/S etableredes d. 1. 
januar 1997 under le-
delse af Niels Brandt 
og Ove Bruun, som 
begge har en solid 
baggrund indenfor 
hydraulikbranchen

”BB Hydrauliks primære ak-
tiviteter er levering, service 
og reparation af alt indenfor 
industrihydraulik beretter tek-
nisk direktør Ove Bruun. ”I 
perioder hvor vi har travlt 
– og det har vi faktisk altid 
– involverer vi en lang række 
dygtige underleverandører i 
opgaveløsningen. Vores kun-
degruppe spænder fra mindre 
industrivirksomheder til de 
helt store spillere på området 
i både ind- og udland.” 

Et område i vækst

Brohydraulik er en speciel 
kompetence for fi rmaet, der i 
dag udføres på en del af lan-
dets vigtigste bro forbindelser. 
”Kort sagt kan vi hjælpe over-
alt, hvor der kan eller skal be-
nyttes hydraulik, og det er en 

efterspurgt kompetence”, siger 
Ove Bruun. ”Hydraulikservice 
på industrielle produktions-
anlæg er et område i vækst, 
og vi skal løbe stærkt for at 
følge med efterspørgslen. Fir-
maet tæller lige nu 8 service-
folk/montører med mange års 
erfaring indenfor branchen og 
en fl åde på 5 fuldt udstyrede 
servicevogne, der kører over 
hele landet. Derudover råder 
vi over et stort velassorteret 
lager af hydrauliske kompo-
nenter.” 

Konsulentservice og 
rådgivning

Især på sikkerhedsområdet 
har fi rmaet mange aktivite-
ter. BB Hydraulik Service er 
ISO 14 002 godkendt og vare-
tager en række regelmæssige 
eftersyn og sikkerhedstjek af 
hydrauliske anlæg. ”I den for-
bindelse skal vi overholde de 
enkelte virksomheders speci-
fi kke sikkerhedsforskrifter og 
deltager derfor ofte i kursus- 
og efteruddannelsesforløb. 
Som anerkendt servicecenter 
er vi hele tiden på forkant 
med den seneste udvikling og 
er en både vågen og vidende 
sparringspartner på konsu-

lentområdet. Vi yder konsu-
lentservice til nogle af lande-
des største virksomheder.”  

Hydraulisk lægevagt med 
hurtig udrykning

”For industrikunderne er det 
alfa og omega, at maskinerne 
kører døgnet rundt, og det 
har vi taget konsekvensen 
af. Vi er PÅ 24 timer i døg-
net som en slags hydraulisk 
lægevagt”, fortæller direktør 
Niels Brandt ”Telefonerne 
står ikke stille, og de mange 
hasteopgaver kræver stor 
fl eksibilitet. Hos os ligger 
dagligdagen aldrig i helt faste 
rammer. Lange leveringstider 
på hydrauliske reservedele 
har lært os at være kreative 
m.h.t. at etablere midlertidige 
løsninger, indtil den originale 
komponent kan fremskaffes. 
Vi kommunikerer dagligt 
med rigtigt mange maskin-
operatører om fejlfi nding, og i 
langt de fl este tilfælde kan vi 
meget hurtigt få en maskines 
hydraulik op at stå igen.” 
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Ryterna Danmark – et fi rma 
i fremgang

”Ryterna Danmark har en so-
lid base af viden og erfaring at 
trække på”, fortæller direktør 
Laimonas Garbacenka. ”Vo-
res litauiske moderfi rma, der 
har opereret i port-branchen 
gennem 13 år, omsætter i dag 
for mere end 100 mio. Euro 
om året. Ryterna Danmark 
tæller 10 ansatte, der alle er 
topprofessionelle fagfolk med 
minimum 7-8 års erfaring i 
branchen. Ved udgangen af 
2008 forventes virksomheden 
at rumme omkring 25 an-
satte.  

Høj kvalitet og
konkurrencedygtige 
priser

Ryternas portprogram er af 
meget høj kvalitet. Alle pro-

Ryterna Danmark ApS
Industrivej 2

5260 Odense S
Tlf. 65 97 37 58

danmark@ryterna.com
www.ryterna.dk 

dukter er ISO 9001 certifi -
cerede, ligesom de har det 
svenske prövningsinstituts 
CE-mærke, der dokumente-
rer, at de lever op til samtlige 
sikkerhedsstandarder i Dan-
mark og EU. Ryterna Dan-
mark yder 10 års garanti på 
alle porte og kombinerer et 
højt kvalitets- og sikkerheds-
niveau med konkurrencedyg-
tige priser. 

Vi har snor i hele 
processen

”Vores kerneområder er salg 
og servicering af porte, auto-
matik og tilbehør, og vi har 
snor i hele processen”, be-
retter Laimonas engageret. 
”Fra rådgivning og opmåling 
til fremstilling og montering 

Ryterna Danmark ApS er specialiseret indenfor ledhejseporte til industri- og privat kunder. 
Odense-fi rmaet, der startede i 2003, har i maj 2007 åbnet fi lial i Randers, og i 2008 fl ytter 
hovedafdelingen til nyt 2500 m2 domicil i Middelfart

samt ikke mindst løbende ser-
vice & sikkerhedseftersyn i 
hele landet. Vi nøjes ikke med 
at servicere porte af eget fa-
brikat, men leverer også gerne 
service på andre porte.” 

Fleksibilitet, udvikling 
og gode tilbud

”Fleksible løsningsmodeller 
er Ryternas særkende, og når 
det gælder produktudvikling, 
går vi fl ittigt i dialog med kun-
derne. Eksempelvis er vores 
stålforarbejdede industripor-
te utroligt slidstærke og kan 
modstå langt de fl este former 
for ekstrem ydre påvirkning. 
Vores kundekreds fordeler sig 
50/50 mellem industri- og pri-
vatkunder. På det seneste har 
vi kunnet registrere en stabil 

tilgang af industrikunder. 
Alle er meget velkomne til at 
kigge ind til os her på Indu-
strivej 2 og få en kop kaffe og 
et godt tilbud”.    

6 · ERHVERV FYN MAJ 2007
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Nyt oplevelses og 
videncenter
Den 29. juni 2007 
slår Dorch & Danola 
A/S dørene op for en 
udvidelse på 1200 m2 
nye bygninger, som 
kommer til at huse et 
helt nyt oplevelses og 
videncenter for profes-
sionelle håndværkere 

Dorch & Danola A/S fører et af 
landets mest vidtspændende 
og kvalitativt bedste varesor-
timenter målrettet den træ-
bearbejdende håndværks- og 
industrisektor. På baggrund 
af stor faglig ekspertise kom-
bineret med en bred vifte af 
kvalitetsprodukter og et højt 
serviceniveau har virksomhe-
den et solidt partnerforhold til 
sine mange kunder.

Spændende 
info-arrangementer 

Konceptet bag det nye ople-
velses og videncenter er, at 
man som kunde kan komme 
direkte ind fra gaden og i et 
professionelt og serviceori-
enteret miljø afprøve alt det 
nyeste indenfor værktøj og 
maskiner. ”Derudover vil vi 
afholde diverse info-arrange-

menter f.eks om befæstigelse 
eller laserteknologi”, fortæl-
ler direktør Torben Madsen. 
”Her kan vores kunder møde 
sagkundskab og leverandører 
og udveksle erfaringer. Der 
bliver tale om små kompakte 
fyraftensarrangementer, så 
folk kan kigge ind på vej hjem 
og ikke behøver rydde kalen-
deren. Vores primære mål-
gruppe vil også fremover være 
den træbearbejdende hånd-
værks og industrisektor. Med 
oplevelses og videncentret ud-
vides vores forretningsmæs-
sige fokus til også at omfatte 
elektrikere, ventilation, sme-
de, tagdækkere, entreprenø-
rer, mekanikere, malere, glar-
mestre og gulvlæggere.”     

Moderne metoder og 
klassiske dyder

D&D er i konstant udvikling 
– fi rmaet følger med tiden. I 
netbutikken har man adgang 
til hele sortimentet. Som ud-
gangspunkt leveres de be-
stilte varer fra dag til dag. ”I 
dagligdagen forener vi de mest 
moderne forretningsmetoder 
med klassiske dyder som ser-
vice og personlig betjening”, 
beretter Torben Madsen. ”Vi 
er så heldige at kunne trække 
på et helt igennem engageret, 
vidende og bundsolidt per-

sonale. Dette siger jeg med 
baggrund i at fl ere af vores 
medarbejdere har været i fi r-
maet i rigtig mange år, og jeg 
vil tillade mig at sige, at jeg 
har branchens suverænt dyg-
tigste fagfolk indenfor hvert 
speciale.   

Fra service og produktion 
til nyttige duppeditter

”Alle former for rådgivning 
og service samt reparation 

af el- og trykluftværktøjer er 
centrale aktiviteter for os. Vi 
gennemfører gerne regelmæs-
sige eftersyn og servicetjek 
ude hos kunden, da vi har en 
medarbejder ansat alene til 
at klare disse opgaver. Der-
udover har vi medarbejdere 
som beskæftiger sig med en 
omfattende egenproduktion af 
pudsebånd, glide og slibemid-
ler samt ikke mindst olie-pro-
duktion – diverse bio-olier til 
behandling af alle træsorter. 
Mange af disse olier sælger vi 
bl.a. til møbelindustrien, som 
også udgør en stor del af vort 
kundekartotek. Endelig har 
vi et stort udlejningsprogram 
– bl.a. af sømpistoler og kom-
pressorer. Alt i alt må vi sige, 
at vi dækker mange områder, 
og vi hører ofte kunderne sige, 
at kan man ikke få det andre 
steder, kan man sandsynlig-
vis få det hos D & D. ”Vi kan 
da også hjælpe med utroligt 
mange ting – fra reservedele 
til ældre rundsave til et utal 
af nyttige dingenoter og dup-
peditter med stor praktisk an-
vendelsesværdi”, afrunder en 
smilende Torben Madsen. 

Dorch & Danola A/S
Ove Gjeddes vej 7
5220 Odense SØ
Tlf. 66 15 48 71

Butik 66 15 50 40 
Mobil 20 41 52 57

info@dorchdanola.dk  
www.danola.dk

www.dorchdanola-netbutik.dk

Åbningstider
Man.-tor. kl. 7.00-16.00

Fre. kl. 7.00-15.30 
Værkstedet åbner alle dage kl. 6.00

DD& D

Karsten Smedegaard og Dennis Witek

Direktør Torben Madsen

Søren Nielsen og 
Victor Andersen

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

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

For at skabe bedre rammer 
for erhvervskunderne har vi 
udvidet og etableret en ny, 
større og mere spændende 
erhvervsafdeling. 

Central møbler
‘Erhverv’

Erhvervskunder
skal behandles

individuelt.
Ny og større

erhvervsafdeling.

Stjernefoto er gået i luften
Det er ikke kun i 
atelier og ude på 
stederne (on location), 
at Stjernefoto har 
travlt med at optage 
billeder for kunderne. 
Det klares nu også fra 
luften, hvor det 
foregår med en 
fjernstyret helikopter 
model, der arbejder på 
el, så den ikke larmer 
og derfor ikke kan 
forstyrre nogen steder

– Det er en helt almindelig 
model af en helikopter, som 
jeg har bygget om med nyt un-
derstel, så den kan bære ka-
mera, fortæller Lars Larsen, 
der driver Stjernefoto fra Mu-
skatvænget 15 i Kværndrup. 
Den sender et signal ned til 
mig på jorden, så jeg kan se, 
hvor den fokuserer, så jeg kan 
styre optagelserne.
Lars Larsen, der nærmer 
sig et 10 års jubilæum med 
Stjernefoto, begyndte at ar-
bejde med luftfoto for ca. to 
år siden, og har i den tid ud-
viklet optageteknikken, så 
han i dag kan tilbyde skoler, 
fi rmaer, gårde og andre steder 
med åbne landskaber den eks-
tra service, at de kan få taget 
luftfotos.
– Det har været en god måde 
at gøre det på, siger Lars Lar-
sen. Med de fjernstyrede heli-
koptere er jeg ikke så afhæn-
gig af vejr eller booking af fl y. 
Jeg kan udføre opgaverne, når 
forholdene er i orden, hvor jeg 
så kan lave de optagelser jeg 

Stjernefoto
Muskatvænget 15
5772 Kværndrup
Tlf. 62 27 20 05
mail@stj-foto.dk

har brug for, og som kunden 
ønsker.
Luftfoto er en niche – et eks-
tra tilbud som Stjernefoto kan 
tilbyde kunderne. Ellers er 
det arbejde i atelieret eller ”i 
marken”, hvor Lars Larsen 
kører meget ud til skoler, bør-
nehaver og så er der ekstra 
travlhed i konfi rmationstiden 
og hvem, der ellers ønsker at 
få foreviget bestemte begiven-
heder eller personer og steder. 
Stjernefoto beskæftiger sig li-
geledes med reklamefotogra-
fering og alt lige fra fi rmapro-
fi ler til visitkort.

– Bryllupper er en af mine me-
get store sider, hvor jeg laver 
ekstraordinære bryllupsfotos, 
og hvor det er en del af pak-
ken, at de får deres egen in-
ternetside, siger Lars Larsen.
– Jeg synes, at min stærke for-
ce er, at når kunderne ringer 
til mig, så ved de, at det også 
er mig, der tager billederne, 
– og jeg kan godt lide, at det 
er mig, som også laver de op-
gaver, der kommer. Sådan at 
jeg har en fi nger med på alt, 
hvad der bliver afl everet til 
kunderne.
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Fra lyn-opgaver 
til totalentrepriser

Fra lyn-opgaver til 
totalentrepriser

Anlægsgartnerfi rmaet 
FlexMan løser en bred 
vifte af opgavetyper, 
der spænder fra lyn-op-
gaver som supplerende 
fl iselægning, etable-
ring af nye bede til re-
gulære totalentrepriser 
på op til tre måneders 
varighed eller mere.   

”Vores kundekreds består for 
størstedelens vedkommende 
af private, men omfatter også 
en lang række virksomheder 
samt den offentlige sektor. I 
geografi sk perspektiv fordeler 
kunderne sig over det meste 
af Fyn og Trekantsområdet”, 
fortæller indehaver Niels Han-
sen. ”Nyanlæg af haver er en 
stor aktivitet for tiden, men 
også vedligeholdelses- og re-
etableringsområdet kører for 
fuld kraft. Vi mærker en klar 

stigning i haveaktiviteten på 
privatkundeområdet. Dels har 
folk fået fl ere penge mellem 
hænderne, og dels er kvalitets-
bevidstheden i fremmarch. Tin-
gene skal bare være i orden.” 

Bambusrydning er det 
store hit

FlexMan spænder fra lyn-
opgaver som supplerende fl i-
selægning, etablering af nye 
bede og højtryksrensning til 
totalentrepriser på haveom-
rådet, der kan løbe over tre 
måneder eller mere. I forbin-
delse med totalentrepriserne 
har fi rmaet fra tid til anden 
løst nogle for faget utraditio-
nelle opgaver som f.eks. byg-
ning af carporte og drivhuse. 
I kategorien lyn-opgaver er 
bambusrydning det store hit 
for tiden. FlexMan graver/ri-
ver bambus op til samme pris 
som en bortsprængning – dvs. 
fra 500 kr./m2.

Høj kvalitet til 
fornuftige priser

Store generelle aktivitetsom-
råder er nyanlæg og reetab-

lering af alle havetyper. 
Flex Man tilbyder endvidere 
løbende vedligeholdelse af 
grønne arealer herunder græs-
slåning og klipning af hække. 
Andre programpunkter er 
renholdelse af bede, beskæ-
ring, træfældning og stub-
fræsning. På belægningsom-
rådet er fi rmaet specialiseret 
indenfor kreativ brolægning. I 
vintermånederne køres der 24 
timers beredskab på sneryd-
ning og glatførebekæmpelse. 
”Vores administrationsudgif-
ter er lave, og det kommer 
kunderne til gode. FlexMan 
leverer høj kvalitet til fornuf-
tige priser.” 

Selvstændighed, 
stabilitet og 
brancheerfaring

”FlexMan beskæftiger p.t. 6 
ansatte. Udover mig selv dre-
jer det sig om to faglærte an-
lægsgartnere, to håndsmænd 
og en højt uddannet medarbej-
der – nemlig John Hansen, der 
uddannelsesmæssigt befi nder 
sig i en kategori for sig. John 
er oprindeligt uddannet in-

denfor VVS og blik, hvorefter 
han læste videre til produkti-
onsingeniør – en uddannelse, 
der under en ansættelse hos 
Vestas blev suppleret med en 
HD. FlexMan er en vidtspæn-
dende enhed, og vi baserer 
først og fremmest vores suc-
ces på de samlende begreber 
selvstændighed, stabilitet og 
brancheerfaring.”     

Grå, grøn og orange

”I kraft af det høje aktivitets-
niveau i branchen søger vi 
hele tiden nye medarbejdere 
med erfaring indenfor an-
lægsgartneri. Som ansat hos 
FlexMan støder man typisk 
på opgaver, der fordrer en 
kompetencemæssig kombina-
tion af anlægsgartnerfagets 
grå og grønne linje. Vi kunne 
nu også godt bruge en orange 
anlægsgartner med kloakme-
stereksamen”, slutter Niels 
Hansen med et smil. 

Odensevej 69 · 5471 Søndersø · Tlf. 64 89 25 65 · Mobil 40 27 88 65 · fl exman@mail.dk · www.fl exman.dk



ERHVERV FYN

10 · ERHVERV FYN MAJ 2007

Sharp
Radius Møbler er mester for denne 
enkle og robuste møbelserie.  Sto-
lene er gjort af laminatbelagt sæde 
og ryg med stel i crom.  Stolene 
er stabelbare og fås i fl ere farver. 
Bordserien hertil har ligeledes 
laminatoverfl ader og crom stel. 
Pladen kan vinkles lodret, og da 
bordstellet har kraftige hjul er en 
sammenstilling i depot eller i mo-
bile opstillinger oplagt.
Bord og stole kan opleves i er-
hvervsudstillingen hos Bolighuset 
Lindegaard Poulsen, som også kan 
oplyse priser, størrelser og farveva-
rianter.

Vedstaarup Teglværk A/S · Bogyden 12 · 5610 Assens.
Tlf. 64 79 13 99 · info@vedstaarup.dk · www.vedstaarup.dk

Tlf. 64 47 25 47 

Pavilloner
til alle 

Landsdækkende
Salg – udlejning
Leasing – service

Vær stampe – sikker, ring til STAMPE!
Nyt og brugt, Bl.a

          Vibrationstromler – Plader – Stampere
     Pavilloner – Skurvogne – Containere
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Succes med 
personligt 
tilrettelagt 
efteruddannelse

”Siden 2003 har Tietgen KompetenceCenter, Nyborg intensi-
veret sine aktiviteter på efteruddannelsesområdet betydeligt”, 
beretter uddannelsesleder Kim Tværgaard Larsen. ”Vi har tre 
hovedområder; nemlig økonomi/regnskab, sprog og IT. I 2006 
genoptog vi aftenkurser. I løbet af 2007 tilbyder vi Forberedende 
Voksenuddannelse i dansk og måske matematik (FVU). Op til i 
dag har vi haft en positiv vækst i mængden af kurser, der over-
stiger alle forventninger. Vi forventer at fortsætte denne vækst 
og samtidig stille endnu mere skarpt på de helt konkrete efter-
uddannelsesbehov hos de offentlige og private østfynske virk-
somheder.

Kursisterne bevarer 
virksomhedskontakten 

”I 2006 afviklede vi 10 kursusforløb af 6 ugers varighed. Ud-
regnet i fuldtidspladser er hvert forløb normeret til 18-21 del-
tagere”, fortæller kursussekretær Hanne Dam Nielsen. ”Mange 
ledige borgere benytter sig af denne mulighed for at opkvalifi cere 
sig fagligt via 6 ugers sammenhængende kursusdeltagelse. De fær-
reste virksomheder har dog mulighed for at sende deres medar-
bejdere på efteruddannelse i så lang tid. Derfor er kursisternes 
individuelle uddannelsesperioder tidsmæs sigt meget fl eksible. 
På et og samme kursusforløb kan det således være 50 forskellige 
personer, der tilsammen udfylder 18-21 pladser. På den måde 
kan en gruppe medarbejdere efteruddanne sig, så de står rustet 

Tietgen KompetenceCenter · Nyborg-Kerteminde Handelsskole
Ringvej 3 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 45 27 03 · hdni@tietgen.dk · www.tietgen.dk

til at møde nye jobmæssige udfordringer – og dét uden de mister 
kontakten til virksomheden længere tid ad gangen.”  

FVU og aftenkurser

Aftenkurserne er nu blevet en etableret del af udbudet. Vi kører 
med kurser en aften om ugen i de perioder, hvor der traditionelt 
ligger aftenundervisning. Vi tilpasser hele tiden kursustyperne 
efter behovet hos kunderne. FVU er uddannelse i matematik og 
dansk. FVU er opdelt i korte overskuelige moduler og er for alle. 
De fi ndes på både meget lavt niveau og også på højere niveauer. 
Det er gratis at deltage i Forberedende Voksenuddannelse. Vi 
starter nye hold i løbet af efteråret 2007.

Velfungerende skole- og erhvervsnetværk

”Vi samarbejder tæt med Tietgen KompetenceCenters afdelin-
ger i Odense og kan afl aste hinanden rent ressourcemæssigt, 
når et kursus er overtegnet. Tietgen KompetenceCenter har 
også et velfungerende netværk i forhold til erhvervslivet. Vores 
kundegruppe omfatter både større offentlige institutioner samt 
private service- og produktionsvirksomheder fra hele Fyn. Gen-
nem tiden har virksomheder som ARDO, Daloon, Kroer, Ryn-
keby Food og TDC benyttet sig af vores kursustilbud. Tietgen 
KompetenceCenter yder høj service til såvel kunder som kursi-
ster”, slutter Kim Tværgaard Larsen. 

Tietgen KompetenceCenters afdeling i Nyborg byder på en bred vifte af personligt tilrettelagte og 
varighedsmæssigt fl eksible efteruddannelsesmuligheder. Skolens trademark er et godt og nært 
uddannelsesmiljø

ERHVERV FYN MAJ 2007 · 11
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Vi ligger vandret i luften
Anlægsgartneriet, der 
etableredes i 2002 og 
har til huse lidt nord 
for Kerteminde, har 
som primære aktivite-
ter at udføre anlægs-, 
vedligeholdelses- og 
konsulentarbejde for 
private og erhvervs-
drivende 

”Vi ligger vandret i luften fra 
nu af til sommerferien”, smi-
ler Ib Ellegaard. ”Virksomhe-
den er et mindre anlægsgart-
neri, der ud over min kone Inga 
og mig tæller fem fastansatte 
medarbejdere og en enkelt med-
hjælper, der på freelancebasis 
er behjælpelig med klipning af 
hæk og græs m.m. Lige nu har 
vi to elever tilknyttet, hvoraf 
den ene netop er begyndt på 

Ib Ellegaard · Birkebjergvej 96 · 5380 Dalby · Tlf. 65 32 28 70 · Mobil 20 42 43 89
infobirkebjerg@mail.dk · www.ib-ellegaard.dk

gartneruddannelsen, der ba-
serer sig på en kombination 
af skole og praktik, mens den 
anden er i fuld gang med sit 
svendeprojekt på Beder Gart-
nerskole. Med den store travl-
hed i branchen søger vi hele 
tiden dygtige og erfarne folk.” 

Fra totalløsninger til 
”vanskelige træer”

Anlægsgartneriet løser alle til 
faget hørende opgaver - fra to-
talentrepriser til vedligehold 
af private villa- og sommer-
hushaver. Kerneområderne er 
vedligehold af grønne arealer 
omkring virksomheder og 
institutioner, renovering af 
gamle haver samt nyetable-
ring – herunder plantning af 
hække, og etablering af græs-
arealer, belægning, indkørsler 
osv. Et af fi rmaets specialer er 
fældning af såkaldt ”vanske-
lige træer”. ”Det er vi meget 

skrappe til, idet jeg selv er 
skovtekniker af uddannelse 
og en af fi rmaets ansatte er 
uddannet skovarbejder og har 
diverse klatrekurser m.v. I 
vinterhalvåret har vi sneryd-
ning og saltning på program-
met, ligesom vi året rundt dri-
ver en maskinudlejning.”

Staudehave og nyt 
showroom til 
internetbutik    

Blandt gartneriets sideakti-
viteter er salg af stauder fra 
egen staudehave samt inter-
netbutikken www.unaluna.dk, 
der sælger brugskunst, 60’er-
tøj og gamle ting – fra vaser til 
skulpturer. Internetbutikkens 
showroom ventes at stå fær-
digt i starten af juni måned. 
Dets åbningstid koncentrerer 
sig omkring en weekend hver 
måned. Se nærmere info her-
om på hjemmesiden.      

Kerte Entreprenør 
og Maskinstation 

Kertevej 60 · 5560 Årup

Tlf. 64 43 34 02 · Mobil 21 46 64 86

mogens.kertemaskinstation@mail.dk

lone.kertemaskinstation@mail.dk

Rengøringsfirmaet
ved Hanne Petersen

Vestergade 38D . 5700 Svendborg
Telefon 20 25 12 30

VVS • KLOAK • ENTREPRENØR

6332 6061 - www.vvsekspressen.dk

VVS-anlæg
Nedsivningsanlæg • Blik
Solvarme • Stokeranlæg

Naturvarme • Badeværelser
Tagarbejde • Kloakarbejde

Jord- og betonarbejde

v/ Aut. Kloak- & VVS-inst.
Jess E. Petersen 5136 3667
Gert Tofte 5136 3666

KERTEMINDE HVIDEVARESERVICE
Kohaven 10 · 5300 Kerteminde

65 32 27 27 

Reparation og  salg af alle mærker
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Tjek på 
temperaturen
Egsvang Køleservice 
er et nyetableret 
fi rma, der startede op 
d. 1. september 2006 

”Firmaet er relativt nyt, men 
selv har jeg mere end 20 års 
erfaring i kølebranchen”, be-
retter indehaver Jesper Egs-
vang. ”Jeg kom i lære i 1985 
og har gennem tiden arbejdet 
med alle former for kølean-
læg. Indtil videre kører jeg 
virksomheden solo, så i løbet 
af en typisk arbejdsdag har 
jeg virkelig mange funktioner 
i spil. Det betyder også, at jeg 
har snor i alle virksomhedens 
processer fra start til slut, og 

dette overblik er med til at 
sikre kunderne hurtig leve-
ring. Kundegruppen består 
af fynske virksomheder i alle 
størrelser og brancher samt 
en voksende gruppe privat-
kunder.” 

Klima-anlæg/aircondition

Et af Egsvangs specialer og 
store aktivitetsområder er 
salg, montering og service-
ring af klima-anlæg/aircon-
dition til brug i kontorer, for-
retningslokaler og butikker. 
”Jeg laver både almindelige 
komfortanlæg og specielle an-
læg – f.eks. til serverrum. 
En fast temperatur hele året 
er i høj grad gavnlig, når det 
gælder dét at sikre medarbej-
dernes trivsel og almindelige 
velbefi ndende. På maskinsi-
den er den positive effekt af 
en stabil rumtemperatur, at 
driftssikkerheden og levetiden 
af it-anlæg optimeres. Også 

privatkunderne har op daget 
fordelene ved et godt klima-
anlæg – f.eks. til behagelig 
nedkøling af sydvendte sove-
værelser.”       

Fleksible industrikølerum

Egsvang Køleservice har også 
industrikølerum til gartnere 
og frugtavlere på repertoiret. 
”Kølerummene opbygges i væg 
og loft-paneler, som tilpas-
ses i størrelse efter kundens 
ønsker og behov. I rummene 
installeres køleanlæg som 
dimensioneres efter hvilke 
varer der skal nedkøles, f.eks. 
æbler, pærer eller blomster. 
Industrikølerummene er på 
den måde meget fl eksible.” 

En fordelagtig investering

I privatkundesammenhæng 
arbejder Egsvang Køleservice 
primært med varmepumpe-
anlæg, der i stigende grad 
erstatter den traditionelle el-
opvarmning – f.eks. i som-
merhuse. Jesper Egsvang ud-
dyber: ”Et varmepumpeanlæg 
virker populært sagt som 
et køleskab – bare omvendt. 
Varmeindholdet i udeluften 
transporteres via et cirkule-
rende kølemiddel ind i huset. 
Selv ved udendørstempera-
turer under frysepunktet, 
kan man udnytte varmen. Et 
varmepumpeanlæg er en god 
investering, der hurtigt tjener 
sig ind via en mindre varme-
regning. For hver kW elektri-
citet anlægget bruger, danner 
det 3-4 kW varme. En sidste 
væsentlig fordel ved varme-
pumpeanlægget er, at det kan 
programmeres til at køle om 
sommeren…”   

Egsvang Køleservice · ved Jesper Egsvang Andreasen · Klintevej 13 · 5300 Kerteminde 
Tlf 51 23 56 23 · mail@egsvang-service.dk · www.egsvang-service.dk

ERHVERV FYN
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– Høj Service til lav pris…!

Fyns Storkøkken Service
Jesper Nielsen

Garbækstofte 4 · 5330 Munkebo · Tlf. 65 97 48 55 · Mobil 40 87 48 55 
j-a-m@mail.dk

Køb og salg af

nye/brugte maskiner til 

storkøkkener

Esmann Entreprise · Kohavevej 10 · 5750 Ringe 

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

Middelfart

Ringe

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

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

Ekspreskørsel overalt i Europa

JP-Xpressen.dk

www.erhverv-fyn.dk

www.fyns-skilte.dk

· Vi er skiltefirmaet med den store service

· Vi leverer skilteløsninger til både erhverv og private

· Vi hjælper også med skitser og ideer til flotte løsninger

· Vi tilbyder kvalitet til fornuftige priser

 Alle veje fører til Rom...   hvis skiltningen er god

Bastholmvænget 3 · 5610 Assens · Tlf. 64 71 13 14 · kel@fyns-skilte.dk

Hejco er fuld af service
Hejco, der drives af 
ægteparret Jonna og 
Erik Christiansen, er 
en mindre service-
virksomhed, der 
sælger og leverer alt 
indenfor arbejdstøj, 
beslag, sikkerheds-
udstyr og værktøj

”I dag satser vi utroligt me-
get på erhvervsbeklædning, 
og vores specielle force på 
området er den utrolige va-
riationsmæssige bredde, der 
præger sortimentet”, fortæl-
ler indehaver Erik Christian-
sen. ”Vi spænder fra det rent 
funktionsbestemte tøj, der 
f.eks. er målrettet industrien, 
tømrere og murere, over pro-
fi lbeklædning bestående af T-
shirts, jakker og fritidstøj og 
sportstøj af mærkerne Engel, 
Kentaur, Helly Hansen, New 
Wave og Craft.” 

Hurtig levering

Hejco, der p.t. tæller tre an-
satte, kan levere meget hur-
tigt. ”Vi leverer T-shirts med 
tryk i oplag fra et styk og opef-
ter, beretter Jonna Christian-
sen, der varetager driften af 
trykkeriet på samme adresse. 
Bl.a. er der leveret festival-be-
klædning til  Bork Havn Mu-

sikfestival. I forbindelse med 
levering af mangefarvet tryk 
og broderier m.m. benytter vi 
os af en række dygtige samar-
bejdspartnere.”

Fra knappenåle til 
fl yvemaskiner

Hejcos kundegruppe er sam-
mensat af virksomheder, 
hånd værkere og institutioner 
– pri mært fra Østfyn og Oden-
se-området. Den faste kunde-
kreds er i vækst, og det er den 
først og fremmest takket være 
mund til øre metoden og fi rma-
ets høje serviceniveau. ”Blandt 
meget andet løser vi diverse 
ad hoc opgaver for kunderne 
som f.eks. at skaffe reservede-
le til maskiner eller specielle 
beslag. Desuden har vi et tæt 
samarbejde med XL-Grøn-
feldt i Langeskov, så vi leverer 
også mange bygge-materialer. 
Vi går i bogstavelig forstand 

Hejco · Kohaven 16 · 5300 Kerteminde · Tlf. 65 32 53 23 · hejco@mail.tele.dk · www.hejcofyn.dk

ind for personlig betjening, 
idet alle varer leveres ude hos 
kunden af os selv. Hejco kan 
skaffe alt – fra knappenåle 
til fl yvemaskiner. I nærmeste 
fremtid er det planen at etab-
lere en e-shop i tilknytning til 
hjemmesiden.”
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Maskiner til ethvert formål
Birkende Maskin-
station startedes af 
inde haver Ole 
Tagesens forældre 
Ejnar og Helen i 1960, 
hvor det første køre-
tøj – en lille Ferguson 
traktor – der i dag 
bruges til rivning på 
gårdspladsen, kom i 
drift

”Som alle andre steder i sam-
fundet har den teknologiske 
udvikling på landbrugs- og en-
treprenørområdet fra 1960’er-
ne og frem til i dag været 

enorm”, fortæller indehaver 
Ole Tagesen. ”Fra 1997 har 
jeg drevet Birkende Maskin-
station, og vi råder i dag over 
en fuldt udstyret og topmo-
derne maskinpark, der sætter 
os i stand til at løse en meget 
bred vifte af opgaver inden-
for mark-, park- og kloakar-
bejde.” 

Specialist i kloakarbejde

”Vi driver selv landbrug og 
løser derfor også enhver tæn-
kelig opgave på det felt”, be-
retter Lisbeth Jensen, der er 
maskinstationens administra-
tive midtpunkt. ”I dag ligger 
vores primære styrke imidler-
tid på kloakområdet, hvor vi 
kan trække på en bred vifte af 

materiel - fra slamsuger over 
spuler og kloak-tv til diverse 
gravemaskiner”. Birkende 
Mas kinstation spæn der over 
al slags kloakarbejde – både 
når det gælder spulearbejde 
ved gylleanlæg og løsning af 
diverse specialopgaver indenfor 
industri og beboelse. Et om-
råde, der lige nu ekspanderer 
kraftigt, er udbedrende kloak-
arbejde omkring villakvarterer 
etableret i 60’erne og 70’erne.

Fra kloak-tv over hegn og 
hække til snerydning 

”På kommunalt plan løser 
vi typisk en række opgaver 
omkring kloakspuling, tv-in-
spektioner m.m.”, udtaler Ole 
Tagesen. ”Derudover er ma-

skinstationen underleveran-
dør for en række anlægsgart-
nere i forbindelse med vanding 
af nyetablerede grønne områ-
der med træer – i øjeblikket i 
Vollsmose. I forbindelse med 
etableringen af Ring 3 stod 
vi for vanding af vejanlæg før 
asfaltering. Sidst men ikke 
mindst er vi leveringsdygtige 
i klipning af levende hegn og 
hække, ligesom vi i vinter-
halvåret leverer snerydning 
til både Odense Kommune og 
en række større lokale virk-
somheder. Birkende Maskin-
station har en bred vifte af 
maskiner til ethvert formål 
både inden for landbrugs og 
entreprenørarbejde. Ring og 
hør nærmere.”

Vøjremosegyden 1 · 5290 Marslev · Tlf. 65 95 14 60 · info@birkendemaskinstation.dk · www.birkendemaskinstation.dkVøjremosegyden 1 · 5290 Marslev · Tlf. 65 95 14 60 · info@birkendemaskinstation.dk · www.birkendemaskinstation.dk
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Lykra-skilte er en ny virksomhed,som tidligere var 
en del af KFK-dekoration, som har eksisteret i 35 år.
Vi har god erfaring med dekorationsarbejde, og har
derfor gode kreative evner, når der skal arbejdes  med
design af skilte- og autodekoration. 
Vi designer, printer ud og monterer.
Firmaet´s motto :
Opgaven er i orden og leveres til tiden.

Lykra skilte
V/ Lykke Krapalis
Odensevej 44           Tlf. 20 25 26 80
5550 Langeskov          Email: lykra@mail.dk

Lykra
Skilte

Hvis du vil ses!

Lykra
Skilte

Autodekoration
Folietekster
Solfilm
Facadeskilte

Design

Pyloner
Indpakning af biler
Pictogrammer
Bygningsskilte
Banner
Tryk til trøjer
Bryllupshjerter

Hindsholm
Entreprenør forretning 

– står for det underjordiske

”Hindsholm Entreprenørfor-
retning og maskinstation er 
inde i en helt fantastisk sæ-
son”, konstaterer indehaver 
Erik Rasmussen med et smil. 
”Lige fra starten har jeg kørt 
fi rmaet solo, og det gør jeg sta-
dig. I et fi rma som mit opstår 
der hele tiden nye aktivitets-
områder, og lige nu er det så 
godt som umuligt at opstøve 

Ved Erik Rasmussen · Fyns Hovedvej 393 · 5380 Dalby · Tlf. 65 34 13 90 · Mobil 24 22 52 64

dygtige og modne medarbej-
dere med branchekendskab, 
overblik og evne til at handle 
selvstændigt. Her og nu må 
jeg bare løbe lidt stærkere for 
at imødekomme den stigende 
efterspørgsel, der gør sig 
gældende – både hvad angår 
landbrugs-, kloak- og entre-
prenørarbejde.”

Erik Rasmussen, der er aut. kloakmester, 
graver ud og installerer rørsystemer til 
spilde-, dræn- og regnvand, støber fundamenter 
til huse og løser derudover en lang række 
klassiske entreprenøropgaver – også på 
kystsikrings området 

Specialiserede 
kystsikringsopgaver 

Efter stormfl oden i 2006 har 
diverse specialiserede kyst-
sikringsopgaver været en fast 
bestanddel af fi rmaets akti-
viteter. ”Jeg varetager både 
sikringen af sommerhuse 
og anden bebyggelse. Typi-

ske kystsikringsopgaver for 
Hindsholm Entreprenørfor-
retning kan f.eks. være byg-
ning af stensætninger, der 
visuelt går i et med det omgi-
vende strandmiljø eller etable-
ring beskyttende jordvolde alt 
efter bygningernes placering 
– tæt på havet eller længere 
inde i landet.”

ERHVERV FYN



Vi passer din IT-baby
It-marks kerneforretning er babysitning af virksomheds-IT. Både i 
dagligdagen og når der er brug for ekstra kompetencer f.eks. om-
kring udvikling og nyindkøb, er It-mark en kompetent sparrings- og 
samarbejdspartner.

Fra husmandssted til landsted
It-mark har siden 2003 haft til huse i Langeskov i landlige omgi-
velser med frugttræer og heste på græs – langt fra storbyens os. 
»Oprindeligt boede vi i Odense – skråt overfor Franck A«, fortæller 
indehaver Sune Mark Henriksen. »Byens støjgener og en udtalt 
mangel på P-muligheder fik os imidlertid til at hive teltpælene op. 
Da medarbejderne ytrede ønske om at forlade Odense centrum 
og komme tættere på motorvejen, købte vi et husmandssted.
Efter en gennemgående renovering er det i dag et veritabelt IT-
landsted. Her har vores 4 fastansatte teknikere + 1 mediegrafiker 
optimale arbejdsforhold, og på det rekreative plan kan de bl.a. 
nyde frokosten i det grønne«.

Vi taler dansk med vores kunder
It-mark omsætter for omkring 6 mio. kr. på årsbasis og er en 
yderst kompetent samarbejdspartner for alle virksomhedstyper. 
»Vi taler dansk med vores kunder og it-sprog med eksperterne. 
Derudover anlægger vi altid en forretningsmæssig synsvinkel og 
fokuserer på, hvad IT kan gøre for den enkelte virksomhed, og 
hvad den kan tjene/spare ved at benytte vores systemer. Vi står 
altid klar til at hjælpe – både i akutte situationer og med daglig-
dags problemer og opgaver«.

Hostede serverløsninger
Mange virksomheder lejer i dag serverkapacitet eksternt. Serve-
ren, som medarbejderne kobler på, står rent fysisk et andet sted 
i Danmark. Folk oplever dog ingen forsinkelser eller andre nega-
tive konsekvenser af dette. Man betaler en fast leje, som inklude-
rer samtlige licenser, opdateringer og daglig backup. It-mark har 
hosting-kunder over hele Danmark og sågar i Kina og Grønland.

Fra kombinationsløsninger til fremtidens røntgen 
It-mark råder over en mediegrafiker in house og er dermed leve-
ringsdygtig i omfattende kombinationsløsninger, der spænder fra 
online medier som hjemmesider til trykte medier som brochure-
materialer. Blandt firmaets fynske kunder på dette område er 
Allerup Teknik og SaltogPeber.com. Se yderligere referencer på 
www.it-mark.dk

Et nyt område for It-mark er digital billeddiagnostik – bl.a. til 
privathospitaler og kiropraktiske klinikker. Firmaet har udviklet et 
system til håndtering af digitale røntgenbilleder. Når en patient er 
blevet scannet eller røntgenfotograferet, digitaliseres dette billede
og sendes herefter – direkte og uden forsinkelse – til den bedst 
kvalificerede læge, som så diagnosticerer patienten. »Vi blev sær-
deles positivt overraskede da Fuji, Siemens og Santax Medico hen-
vendte sig for at købe vores produkter«, fortæller Sune. It-mark 
handler i dag med en del leverandører af medicinsk udstyr.

It-mark ApS er certificeret hos Microsoft som Small Business Specialist og hos ZyXEL. De løser opgaver 
indenfor områder som hosting og salg af servere samt arbejdsstationer. Service og reparation på netværk, 
backup, hjemmearbejdspladser samt indenfor sikkerhed.

Skovvangsvej 8 Tlf. 63 11 01 03 info@it-mark.dk 

5550 Langeskov Fax 63 11 04 02 www.it-mark.dk

I N T E R N E T -
&  N E T V Æ R K S L Ø S N I N G E R

T I L  E R H V E R V

Vi taler dansk med vores kunder 
og it-sprog med eksperterne

Vi blev særdeles positivt overraskede da 
Fuji, Siemens og Santax Medico henvendte 
sig for at købe vores produkter
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TÆKKEMAND
Frank Kragebær

Tlf. 6534 2027 · Mobil 2033 3799
Snavevej 100 · 5390 Martofte

v/Alf JensenAutogården

Kohaven 10 · 5300 Kerteminde                 65 32 32 51

Fiat Specialist
Køb-salg-rep

Nye og brugte biler

Tillid er godt, 
men KC Kontrol er bedre

Butikskontrol, hunde-
vagt, byggepladsvagt, 
prøvekøb, privat-
detektiv – Kenneth 
Clausen i Munkebo 
dækker med 46 
ansatte hele landet
Kenneth Clausen har valgt en 
branche, som man nok hører 
om, men ikke ser så meget 
til. Hans virksomhed hedder 
KC Kontrol, og for at udøve sit 
erhverv må han først og frem-
mest være diskret og falde i 
med omgivelserne. Jobbet be-
står i at sikre virksomheders 
værdier: Forebygge og afsløre 
butikstyveri, sikre, at ingen 
render med byggematerialer, 
maskiner og værktøj fra byg-
gepladser. KC Kontrol passer 
på fabriksanlæg, forsynings-
virksomheder og lagerfacili-
teter.

 I den mere kuriøse ende af li-
sten over serviceydelser, som 
KC Kontrol kan tilbyde, er 
privatdetektiv-virksomhed, 
hvor opgaven kan være at af-
sløre en utro ægtefælle.
– For at samfundet kan fun-
gere så skal det grundlæggen-
de bygge på tillid, siger Ken-
neth Clausen. Der skal være 
tillid mellem arbejdsgiver og 
de ansatte på samme måde, 
som der skal være tillid mel-
lem ægtefæller. Men der hvor 
tilliden kommer under pres i 
for eksempel i et supermar-
ked, hvor der er et stigende og 
uforklarligt svind i varerne, 
ja så kan mistanken rettes to 
veje: Enten mod kunderne el-
ler mod personalet.
– Begge dele er naturligvis 
skadeligt for virksomheden. 
Skal man have mistillid til 
kunderne, eller er det en fra 
personalet, der ikke kan ken-
de forskel på dit eller mit.

– Hvis ikke det bremses ved 
afsløring eller forebygges gen-
nem kontrol, så går det både 
ud over forretningens økono-
mi og konkurrenceevne og ar-
bejdsklimaet, siger Kenneth 
Clausen.
KC Kontrol har været i bran-
chen i en årrække, men blev 
først landsdækkende i ef-
teråret 2005, da Kenneth 
Clausen indgik aftale med en 
landsdækkende butikskæde 
med nu 30 butikker, og hvor 
der åbnes en ny butik hver 
måned.
– Ekspansionen har betydet, 
at vi nu har alle kompetencer 
i virksomheden. Med en stab 
på omkring 50 hel- og deltids-
ansatte kan vi løse alle sik-
kerheds- og kontrolopgaver i 
hele landet. 
– Gå ind på vores hjemmeside 
og se, hvad vi kan, siger Ken-
neth Clausen til slut.

KC Kontrol
Lærkehaven 17
5330 Munkebo
Tlf. 2826 9699

www.kc-kontrol.dk
 kc.kontrol@tele2adsl.dk

v/ aut. el-installatør Sv. E. Janus

· Elarbejde

· Datainstallation

· Hvidevarereperation

· IBI installation

ELARBEJDE MED GARANTI

Stationsvej 122 · Dræby · 5330 Munkebo
Tlf. 65 97 48 30 · 20 71 48 30 · Fax 65 97 48 36
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Munkebo Autoservice 
generationsskifter

”Munkebo Autoservice star-
tede som et enkeltmands-
fi rma tilbage i 78”, fortæller 
virksomhedens grundlægger 
og snart tidligere indehaver 
Knud Pedersen. ”I 1984 og 98 
udvidede vi vores kapacitet 
ved nybyggeri. I 2005 nedlag-
de vi benzinsalget, og satsede 
i stedet på værkstedssiden af 
fi rmaet. Autobranchen kører i 
højeste gear, og her hos os har 
det bl.a. betydet fl ere ansatte, 
så medarbejderstaben i dag 
tæller to svende, en lærling og 
en servicemedarbejder.”

Gode traditioner 
videreføres 

Efter generationsskiftet fort-
sætter Knud Pedersen sit 
virke på værkstedet i en funk-
tion, der udadtil minder om 
den hidtidige. Bjarne forsik-
rer med et smil, at han som ny 
direktør ikke har planer om at 

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

gennemføre de helt store æn-
dringer i måden, fi rmaet køres 
på – i hvert fald ikke lige med 
det samme. ”Jeg vil videreføre 
vores traditioner med hensyn 
til godt håndværk. Her i 2007 
har jeg således deltaget i den 
eksklusive konkurrence ”DM 
for mekanikere”, der er det 
eneste mesterskab for meka-
nikere, der ikke er arrange-
ret af bilmærkerne selv. Den 
landsdækkende konkurrence 
med deltagere fra både store 
og små aktører i branchen, løb 
af stabelen på AUTO TEK-
NIK MESSEN i Fredericia. 
Med min indsats placerede 
jeg Munkebo Autoservice på 
en fl ot femteplads.” 

På forkant med 
udviklingen

Munkebo Autoservice repare-
rer og udfører service på alle 
bilmærker – også de helt nye. 

Munkebo Autoservice, der er organiseret i AutoMester-kæden, 
generationsskifter med virkning fra den 30. juni 2007, hvor Knud 
Pedersen overdrager virksomheden til sin søn Bjarne

Herom fortæller Bjarne: ”Alle 
vores dygtige mekanikere er 
på forkant med udviklingen, 
når det gælder viden og kun-
nen indenfor den nyeste tek-
nologi på autoområdet. Blandt 
andet deltager de løbende i 
AutoMester-kædens obligato-
riske uddannelsesforløb, der 
afvikles på landets tekniske 
skoler, hvor undervisningen 
forestås af nogle af de bedste 
lærerkræfter på dette fagom-
råde.” 

Brugtvogne, scootere 
og knallerter

Udover service og reparation 
tilbyder Munkebo Autoservice 
et bredt udvalg af brugte kva-
litetsbiler, og indenfor fabriks-
nye scootere og knallerter fører 
forretningen mærkerne Aprilia 
og Kymco. Tjek hjemmesiden, 
ring eller kig ind og hør nær-
mere.
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Optimale styringsløsninger
R.V. Teknik, der i 1997 
grundlagdes i Haarby, 
har fra februar 2007 
haft til huse i Lange-
skov – en ideel place-
ring tæt på motorvejs-
nettet. Firmaet har et 
tæt samarbejde med 
sine kunder og opnår 
herved optimale 
løsninger 

”RV Tekniks primære akti-
viteter er salg, konstruktion 
og servicering af styretavler 
til automatiske industrian-
læg med kundespecifi ceret 
styring”, fortæller indehaver 
Jesper Theilgaard. ”Emne- og 
kapacitetsmæssigt spænder jeg 
fra tavler, der rent fysisk er på 

Odensevej 12 · 5550 Langeskov · Mobil 51 32 80 96
rvteknik@mail.dk · www.rvteknik.dk

størrelse med en bærbar pc til 
de helt store på 7-8 m2. Typisk 
leverer jeg hele hardwaresiden 
og samarbejder derudover med 
en række programmører in-
denfor PLC og robotteknologi. 
Sidst men ikke mindst arbejder 
jeg for andre elinstallatører 
som underleverandør på tavle-
området. 

Styresystemer til 
alle formål

RV Teknik løser alle forekom-
mende el- og styringsopgaver 
for fi rmaet NEDSCHROEF og 
har igennem de sidste par år 
leveret nye styringssystemer til 
optimering af møtrikproduk-
tionen. I sammenarbejde med 
Bekidan har fi rmaet bygget 
styringer, der berører produk-
tionen af potteplanter – fra frø 
til færdig plante. For Birlø-JR 
og Fimo, der bl.a. fremstiller in-

dustrielle bearbejdningsanlæg 
til råvarer som fi sk og grønt-
sager, har RV Teknik leveret 
styresystemer til Launis Rejer 
i Skagen.   

Øget samarbejde i 
fremtiden

Ved implementeringen af Lau-
nis automationssystem lukke-
des produktionen ned i 14 dage, 
mens de nye maskiner kom 
på plads, og det hele blev kob-
let sammen. ”Det var på alle 
måder en stor og spændende 
op gave”, beretter Jesper Theil-
gaard. ”Fremover satser jeg på 
en udbygning af fi rmaets al-
lerede etablerede samarbejde 
med en række software- og 
robotproducenter, så RV Tek-
nik også i fremtiden er med i 
forreste linje, når det gælder 
løsningen af de helt store auto-
mationsopgaver.” 

ERHVERV FYN

AUTORUDER

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

30%
SPAR OP TIL

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

DE STØRSTE FORDELE
– UDOVER DEN BEDSTE PRIS

REPARATION  OG  UDSKIFTNING  AF  AUTORUDER 
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Blandt a e c o n s u l t s mange kunder har det længe været et 
etableret faktum, at Archturus er et godt CMS system. Andre 
CMS-leverandører har imidlertid også valgt under eget navn at 
benytte Archturus som deres system, hvilket i høj grad borger 
for kvalitet.

Høj placering på søgemaskinerne

Archturus er et topprofessionelt CMS, der har en lang række 
indbyggede funktioner – bl.a. til nyheder, formularer, søgefunk-
tion, sprogstyring, aktivitetskalender, debatforum, nyheds-
breve, besøgsstatistik osv. Sidst men ikke mindst er systemet 
udviklet med koncentreret fokus på søgemaskineoptimering, 
hvorved kunden sikres et optimalt grundlag for at opnå en høj 
placering på søgemaskinerne. Kundekredsen tæller bl.a. Aasum 
Plast & Metal A/S, Jacob Jensen Design og YFU – Youth For 
Understanding.

aeconsult – ved hvad 
der virker på internettet

Direktør og indehaver Thomas Bendtsen har siden 80’ernes 
start beskæftiget sig professionelt med computere og software-
udvikling. Efter nogle år i udlandet har han arbejdet i forskel-
lige fynske industrivirksomheder. a e c o n s u l t er grundlagt 
i 1996 og har således været med, siden "World Wide Web" tog 
sin begyndelse og internettet for alvor kom ud til folk. a e c o n-
s u l t har en unik erfaring i "hvad der virker", og hvordan man 
opbygger en god hjemmeside.

Archturus CMS – makes IT easy  

Archturus er aeconsults CMS system. Det er det ideelle værktøj 
til fi rmaet eller organisationen, som har brug for en enkel, hur-
tig og brugervenlig adgang til at redigere indholdet på et web-
site. Det er nemt og hurtigt at komme i gang. Kunden kan selv 
lave sine sider med tekst og billeder – eller vi kan gøre det for 
ham. Det er meget nemt efterfølgende at vedligeholde sit web-
site. Archturus’ høje grad af fl eksibilitet gør, at individuelle til-
pasninger hurtigt kan implementeres uden store omkostninger. 

aeconsult · Skovvej 4 · Trellerup · 5330 Munkebo · Tlf. 70 27 75 98 · Mobil 40 27 05 42 · info@aeconsult.dk · www.aeconsult.dk

Firmaet leverer professionelle internetløsninger. Webdesign, CMS-systemer, 
e-handel, internetkataloger, søgemaskineoptimering, website analyse, 
spørgeskemaundersøgelser og udvikler specialløsninger

    Dantek Træhuse Aps 
64481662

     www.dantektraehuse.dk 

                              

Dejlige pavilloner, 
store legehuse, gynger, 
små hytter og meget 
andet. Vi leverer kvalitets-
produkter i træ. 
Kontakt os med dit 
ønske/idé.

ERHVER VSLØSN INGER

it-mark ApS · Skovvangsvej 8 · 5550 Langeskov · tlf. 63 11 01 03 · www.it-mark.dk

Netværk

Hjemmesider

Server

Backup

Hosting

PC’er og bærbare

Alt indenfor auto-, træ-,
industri- & speciallakering

Tlf. 65 38 17 28 · Bil 22 87 92 59
www.gekkos.dk · gekkos@mail.dk

v/ Gert Jensen
GEKKO’S
AUTOLAKERING
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En moderne optiker kan mere, 
end man på forhånd regner med

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

INDUSTRIVEJ 2 · 5550 LANGESKOV

Michael Kristensen
Aut. El-Installatør

www.langeskovel.dk
mail@langeskovel.dk

TRYGHED & SIKKERHED

odense afd. 66 15 38 19

Medlem af

ELFO’s garantiforeningwww.comfort.dk

Succesfuldt minimosteri

Nybro Frugts minimo-
steri, der i dag ejes 
100% af Thomas og 
Tina Nybro, står med 
deres vaskeægte 
gårdaftapning ”Års-
tidens Most” bag en 
drik med stigende 
popularitet. Mosteriet 
udlejer også sin kapa-
citet til andre fynske 
frugtavlere 

”Fra 1. maj i år har jeg arbej-
det fuldtids i mosteriets salgs-
funktion, der spænder fra 
gårdbutikken til det opsøgende 
salg i forhold til cafeer, restau-

Nybro Frugt
Lille Salbyvej 54

5370 Mesinge
Tlf. 65 34 24 25

Mobil 22 50 67 38
info@nybrofrugt.dk
www.nybrofrugt.dk

Åbningstider
Lørdage og søndage 

kl. 10.00-16.00 
Quickboden med posede 

varer er altid åben

ranter og specialbutikker”, 
fortæller Tina Nybro. ”I dag 
kan man købe Nybros gård-
aftappede kvalitetsæblemost 
hos HJ Hansen, på Munkebo 
Kro samt en række odensean-
ske cafeer og specialforretnin-
ger. Sortimentsmæssigt er der 
3 formater – standardfl asken 
på 75 cl, caféfl asken på 33 cl 
og bag in box på 5 el. 10 liter. 
Der er gang i salget – folk vil 
have kvalitet, og det krav er 
vi glade for og stolte over at 
kunne imødekomme. 

Find det gyldne æble

”Primo juni slår vi dørene op 
for kartoffelsæsonen”, siger 
Thomas Nybro. ”Og så går det 
ellers slag i slag med jordbær, 
kirsebær osv. På æble/pære-
fronten, starter pluk selv 

sæsonen i september og fort-
sætter til medio november. 
Hver weekend hænger vi et 
guldæble ud på et hemmeligt 
sted i plantagen, og så gælder 
det om først at få øje på guld-
æblet. Denne leg er et stort 
hit hos børnefamilierne. Den 
heldige vinder får 50 kg æb-
ler, der selvfølgelig leveres i 
mindre portioner.”       

Ny internetbutik med 
vareudbringning

”Et nyt tiltag er en inter-
netbutik, der går i luften 1. 
september. På sigt vil både 
erhvervskunder og private ad 
den vej kunne bestille varer, 
som så efterfølgende bringes 
ud. I første omgang vil vareud-
bringningsordningen imidler-
tid være begrænset til kunder 

i Odense-området og Nordøst-
fyn. Såvel fi rmakunder som 
private har mulighed for at 
tegne abonnement på faste le-
verancer af udvalgte produk-
ter fra gårdbutikken. Alle er 
velkomne til at kontakte os for 
nærmere information. 
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ARKITEKT · VEJLEBÆKSVEJ 119 A · 5300 KERTEMINDE · TLF. 63 32 60 11 · FAX 63 32 60 12 · MOBIL 30 13 99 27 · MAIL: ARS@SUNKE-D.DK

SUNKE DYDENSBORG Tegnestue ApS+ 

Stærke familiefi rmaer 
under samme tag

Kerteminde Hvidevare-
service og Autogården 
har til huse i samme 
bygning og drives af 
far & søn – Flemming 
& Alf Jensen. Fælles-
skabet giver mange 
fordele. Bl.a. deles 
man om administratio-
nen og mangler aldrig 
hjælp til tunge løft 

Kerteminde Hvidevareservice 
sælger, leverer og servicerer alle 
mærker indenfor hårde hvide-
varer. ”Jeg driver fi rmaet på 
20. år sammen med min kone, 
og vores force er uden tvivl den 
personlige betjening og ud-
strakte grad af service, vi yder 
vores kunder”, fortæller inde-
haver Flemming Jensen. ”Vi er 

tæt på kunderne og gør meget 
for kvalitet og service. Både ved 
monterings, service- og repa-
rationsopgaver kører vi ud til 
kunderne og ordner tingene på 
stedet. Kerteminde Hvidevare-
service står for kvalitet.”   

”Autogården har som primært 
aktivitetsområde at servicere 
og reparere alle bilmærker”, 
beretter indehaver Alf Jensen. 
”Derudover sælger vi diverse 
former for autotilbehør samt 
brugtbiler – ligeledes af alle 
mærker – dog med specielt fo-
kus på Fiat. Virksomheden, der 
etableredes i 1993, har mange 
faste kunder og varetager re-
gelmæssige service eftersyn 
på biler af alle mærker. Vores 
dygtige mekanikere mestrer 
en bred vifte af kompetencer, 
og Autogården leverer godt 
værkstedsarbejde til konkur-
rencedygtige priser.”

Autogården
Kohaven 10
5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 32 51

Kerteminde Hvidevareservice

Kohaven 10
5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 27 27
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Vi leverer kundevenlighed 
og høj kvalitet

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

Regnskabsservice 
og salg

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

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

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

Det optimale 
økonomistyringssystem

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

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

A-forhandler for Fyn 
og omliggende øer

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

Partner
Win        Kompas

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

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

Succesfuld konvertering 
fra DOS til Windows

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

Skandinavisk maskin agentur ApS

Rønninge Bygade 23 · Rønninge
5500 Langeskov

Tlf. 65 38 33 33 · Fax 65 38 34 28

Femogfi rs og fremadrettet
Det 85-årige Kerte-
minde-fi rma Ernst 
Nielsen og Søn ApS 
er i dag en fremad-
rettet el-installations-
virksomhed, der 
leverer alle til faget 
hørende løsninger 
– fra traditionelt 
 installations- og repa-
rationsarbejde til de 
nyeste IHC-løsninger

Ernst Nielsen og Søn ApS er 
en all round el-installations-
virksomhed, hvis historiske 
rødder strækker sig helt til-
bage til 1922. Her grundlagde 
indehaver og adm. direktør 

Vestergade 16 · 5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 14 25  · mail@ernstnielsen.dk · www.ernstnielsen.dk

Steen E. Nielsens bedstefar 
virksomheden, der i dag er et 
moderne anpartsselskab, hvor 
tradition og fornyelse mødes. 

Nybyg, renovering og 
forsikringsskader

”Ud over installations- og re-
parationsopgaver for private 
løser vi en bred vifte af op-
gaver for virksomheder, bo-
ligforeninger samt skoler og 
andre institutioner”, beretter 
indehaver Steen E. Nielsen. 
”Typiske virksomhedsopga-
ver er diverse reparationer 
samt udskiftning af hoved- og 
fordelingstavler og implemen-
tering af enhver form for el-in-
stallationer i.f.m. nybyggeri. 
Vi har i det hele taget mange 
aktiviteter på byggerifronten 
– både indenfor nybyg, reno-
vering og udbedring af for-

sikringsskader. Stormfl oden 
i november 06 har genereret 
en del retableringsopgaver 
– bl.a. af el-installationerne 
i Kerteminde marina og i 16 
boligforeningshuse, som har 
stået under vand.” 

IHC – et område i vækst

”Gennem tiden har fi rmaet 
opnået stor ekspertise på 
IHC-området, og hvad frem-
tiden angår, har vi store for-
ventninger til den generelle 
udvikling på dette felt”, for-
tæller projektleder Henrik 
Jørgensen. Både i forbindelse 
med nybyg og via vores mange 
renoveringsopgaver må vi 
konstatere, at IHC befi nder 
sig i en fase, hvor den i løbet 
af ganske få år vil nå ud til en 
stor kundekreds.”

65 32 25 00

Blundstone Sikkerhedsstøvle
Model 305 eller 307. Brun eller sort.

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

dannende. Endnu en australsk skønhed
fra Tasmanien

Møllergade 3, 5700 Svendborg. Tlf. 62 22 88 14
Dansk importør af Blundstene Boots, Tasmania.
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Tid & temperatur

Lysaviser

Måltavler

ELEKTRONISKE SKILTE

Se al le vores mange produkter  på www.innosign.dk

Fra kundekartoteket kan bl.a. nævnes:

– P. Lindegaard Poulsen 
– Dansk Autohjælp 
– Tømrermester Per Schack 
– Autohuset Vestergaard 
– Hotel Nyborg Strand m.fl.

Vi vil gerne føje mange flere til, derfor 
kontakt In-Deko, og lad os give et for-
slag samt pris på din næste opgave.

Med venlig hilsen Flemming Hansen
info@skiltepriser.dk
Telefon 65381480

Klik ind på www.choicecoaching.dk
og deltag i konkurrencen om
2 gratis coaching sessions…

STIGA READY 12.796,-
NY STIGA PARK, 4 WD. HST 27.996,-
Priser excl. moms

FYNS MINITRAKTOR
v. Jens Jørgen Viby

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

www.fynsminitraktor.dk

KIOTI - STIGA - JONSERED OG TEX AS

KIG IND

ELLER RING

OG HØR

NÆRMERE
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Vindeballe Kro har 
fået nyt liv
Den gamle landevejs-
kro fra 1800 på ”Ærøs 
midte” ligefrem oser 
af god atmosfære

Der er kommet nyt liv på Vin-
deballe Kro. Den 1. oktober 
2006 kom der nyt værtspar, 
hvor Maria Petersen og Steen 
Larsen overtog den gamle 
landevejskro, som også mange 
håndværkere gennem tiderne 
har benyttet, når de var på øen 
for at udføre arbejde. Vindeballe 
Kro er godt placeret på Ærø, og 
er god at bruge som udgangs-
punkt til ture rundt på øen, da 
den er placeret på Ærøs midte, 
– og med det nye værtspar, der 
brænder for at drive den på rig-

tig kromanér, – så er man sik-
ker på god service og hyggelig 
betjening i en god atmosfære.
– Da vi overtog kroen brugte 
vi den første tid på renovering, 
og åbnede så den 18. november, 
og vi har fået god gang i kroen 
siden da, siger Maria Petersen, 
der står for serveringen. Vi er 
begyndt at restaurere på kroen 
og føre den tilbage til den gamle 
stand. Huset er slidt efter man-
ge år, og det trænger igen til re-
novering sammen med forbed-
ringer. Der vil blive revet ned 
indtil vi når ind til ”kroen”.
Ærøboerne er glade for, at 
kroen er åbnet igen, og der 
er mange, der kommer forbi, 
hvilket en fyldt gæstebog med 
tilfredse hilsner og bemærk-

ninger tyder på. Det er også 
ved at blive en ”håndværker-
kro” igen, og som det er blandt 
håndværkere, så snakkes der 
sammen om, hvor det er godt 
at være. På Vindeballe Kro 
bor man godt, der serveres 
god gammeldags kromad, – og 
så kan man få madpakke med, 
og det er godt belagt.
– Vi er glade for de håndvær-
kere, der kommer her, siger 
Maria Petersen, og de føler sig 
hjemme fortæller de. Vi har 
åbent dagligt hele året, og det 
er de samme priser vi kører 
med hele tiden. Der er ingen 
sæsonforskel.
Vindeballe Kro har også alle-
rede fået de første selskaber i 
ordrebogen, og fl ere har holdt 

Vindeballe Kro · Vindeballevej 1 · Vindeballe · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 16 13

deres møder på kroen, der jo er 
godt centralt placeret på øen. 
Det har fl ere busselskaber, 
som er på udfl ugt på Ærø, også 
fundet ud af, og de gør gerne 
holdt for at nyde Steen Larsen 
gode buffet eller andet godt fra 
køkkenet. Det nye værtspar 
har fået en god start, og kan 
allerede glæde sig over, at der 
er booket helt op med konfi r-
mationer helt frem til 2012.
Vindeballe Kro er en hel-
årskro med otte dobbelt- og 
to enkeltværelser. Der er en 
hyggelig krostue, restaurant, 
gårdhave, festsal og så er der 
legerum til børnene.

FOCUS PÅ 
ÆRØ 2007

ERHVERV FYN
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Stigende elevtal på VUC 
i Marstal
Sammen med HF 
Søfart bliver der nu 
også almindelig HF på 
VUC Fyn Ærø fra den 
kommende sæson

I øjeblikket er der 200 elever 
på årsplan på VUC Fyn Ærø 
i Marstal, hvoraf de 110 er på 
den 3-årige HF Søfart. Sko-
lens personale udgør 20 fuld-
tids og deltids ansatte, og det 
forventes, at der bliver ansat 
3-5 nye lærere i fuldtidsstil-
linger som følge af et stigende 
elevtal og et større udbud af 
valgfag.
– HF Søfart fylder meget, og 
har været det store på vo-
res skole, siger afdelingsle-
der Brian A. Johansen. Fra 
august starter vi også den al-
mindelige 2-årige HF. Det er 
for at lave en målrettet HF, at 

vi nu starter den 2-årige op. 
Det har været meget vigtigt 
for mig, at kunne skabe denne 
gymnasiale uddannelse, så de 
unge kan blive på øen. Da det 
blev kendt, så havde vi straks 
den første halve klasse. Her er 
det meget vigtigt, at vi har en 
dialog med øens folkeskoler, 
og det er de også med på.
Hidtil har den almindelige 
HF været integreret i HF Sø-
fart. Men det har ikke været 
praktisk eller optimalt, da HF 
Søfart er 3-årig.
– HF Søfart har været den 
helt store, hvor vi har to hele 
klasser. Sådan er det igen ef-
ter sommerferien, og det er 
en tendens vi regner med vil 
holde i årene fremover, siger 
Brian A Johansen. På lands-
plan har vi over 50% af de HF 
Søfart, der er under uddan-
nelse. I øjeblikket har vi 110 
HF Søfart inklusive alminde-

VUC Fyn Ærø · P.E. Pålssonsvej 1 · 5960 Marstal
Tlf. 62 65 65 90 · www.vucfyn.dk

Der er i øjeblikket eksamenstravlhed på VUC Fyn Ærø i Marstal.

lige kursister, – heraf har vi 
fi re HF Søfart klasser i huset, 
og efter sommerferien er vi på 
den anden side af 150. Det vil 
sige, at vi indenfor de næste 
halvandet til to år vil fordoble 
vores størrelse i antallet af 
kursister.
– Som arbejdsplads betyder 
det her, at vi også vokser. Det 
er en god udvikling at skabe 
arbejdspladser på den her 
måde. Vores vækst betyder 
også, at vi kan udbyde fl ere 
valgfag, – og det gør vi også 
fra august, hvor der kommer 
3-4 nye valgfag både på HF 
Søfart og på den almindelige 
HF. Så er der 10 valgfag ved 
siden af de obligatoriske fag. 
Det giver muligheder i forhold 
til den enkelte elev.

Ærø Tæpper og Gardiner apsÆrø Tæpper og Gardiner aps
Æ.T.G. Solafskærmning apsÆ.T.G. Solafskærmning aps

Salg, Service, Reparation og MontageSalg, Service, Reparation og Montage

Steen
Sletagervej 5
5970 Ærøskøbing
Tlf. 24 43 44 51 83

Per
Kokskovvej 8

5750 Ringe
Tlf. 40 76 72 83aersol@ofir.dk

Skjulte fjedre
Væg- eller 
loftbeslag Front Lukket kassette Skjulte fjedre
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www.fioniabank.dk

Forvent
de bedste vækstbetingelser!

Trafi kspring på Ærøfærgerne
Tallene for 2006 viser Tallene for 2006 viser 
en pæn fremgang i en pæn fremgang i 
såvel passagerantallet såvel passagerantallet 
som overførte bilersom overførte biler

Der har været øget trafi k på 
Ærøfærgernes tre færge ruter, 
Ærøskøbing-Svendborg, Mar-
stal-Rudkøbing og Søby-Fa-
aborg med 18.000 fl ere pas-
sagerer og 7.500 fl ere biler. 
Det viser tallene for 2006, der 
samtidig fortæller, at godset 
er lidt for nedadgående. Men 
det ser direktør Keld Mark-
mann Møller ikke som noget 

problem, da den fremtidige 
udvikling vil betyde, at gods-
mængden vil blive stigende 
igen.
– Vi må sige, at ærøboerne 
rejser rigtig meget. Men vi 
mangler plads til fl ere tu-
rister herovre, siger Keld 
Markmann Møller, der star-
tede i rederiet den 1. januar. 
Som ny i jobbet synes jeg, at 
det er meget spændende. Hvis 
jeg skulle have et fremtidigt 
ønske for vores øsamfund, 
– så kunne jeg ønske, at der 
blev afsat nogle fl ere midler 
til markedsføring af koncep-
ter herovre, og at det nye er-
hvervs- og turistbureau får 
vind i sejlene.

Book selv bilen

På www.aeroe-ferry.dk kan 
man selv booke plads til bi-
len. Når man har booket sin 
bil, så opfordres der dog til, at 
hvis man ikke får brug for tu-

Ærøfærgerne A/S · Vestergade 1a · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 63 52 40 00 · www.aeroe-ferry.dk

ren alligevel, at man så også 
afbooker på samme måde, så 
andre kan få glæde af turen.
– Vi har valgt fordi, vi har ka-
paciteten til det, at lade folk 
gå ombord og så billettere der. 
Det sparer på det administra-
tive, siger Keld Markmann 
Møller. Vi er nu også ved at få 
Hot Spot på færgerne, – så vi 
kan koble os op på internet-
tet, og hele tiden opdatere alle 
oplysninger. Vi har det på ru-
ten Ærøskøbing – Svendborg 
allerede, og de to andre fær-
ger bliver også koblet op, når 
sendeforholdene er i orden og 
funktionsdygtige.
Ærøfærgerne har billetsam-
arbejde med ruten Søby-Mom-
mark, der hører til rederiet 
Øen, og de er også med i sejl-
planerne fra Ærøfærgerne. 
Kommunen skal snart i gang 
med næste udbud af sejladsen. 
I forbindelse med udbuddet 
regner vi med, at bliver bedt 

om ændringer i tonnagen. Så 
rederiet ser frem til, at skulle 
medvirke til den fremtidige 
udvikling på Ærø.
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Ærø autocenter · Skolevej 12 · 5960 Marstal
Tlf. 62 53 13 02 · www.aeroeautocenter.dk

Rise Bryggeri A/S · Vandværksvej 5 · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 11 32
risebryggeri@risebryggeri · www.risebryggeri.dk

Rise Bryggeri – Aeroe Brewery A/S er et 
smukt beliggende mikro-bryggeri i lands-
byen St. Rise midt på Ærø i det Sydfynske 
øhav. Selve bryggeriet er bygget ved en 
vandkilde der leverer øens bedste vand. 
Hovedbygningen er fra 1880erne og blev 
bygget som mejeri. 

Vores brygmester Stig Anker Andersen har 
tidligere været ansat på forskellige bryg-
gerier i Albani Gruppen bl.a. Carlsminde i 
Nyborg og på Slotsmøllen i Kolding, hvor 
han sluttede som brygmester/direktør in-
den han flyttede til England for ca. 14 år 
siden – her overtog han et lille bryggeri i 
Wiltshire i England (Stonehenge Ales) som 
han gennem årene har udviklet til et meget 
fint ale bryggeri – han kommer til Rise ca. 
hver 3 uge hvor bryggene sættes over og 
filtreringen samt tapning af tidligere bryg 
foregår – i den daglige drift er der 2 bryg-
geri-assistenter, de overvåger temperatur, 
gæring m.m. Herudover består medarbej-
derstaben af en sælger, der kører i lokal-
området Ærø, Langeland og Sydfyn samt 
en deltidsmedarbejder der er med i tappe- 
og pakkeprocessen. 

Bryggeanlægget er et 20 hl. bryghus og 
gæringstankenes kapacitet er på 24,000 li-
ter. Vi har vores eget lille tapperi. Selskabet 
har en kapital på 4.5 mill., hvor hovedaktio-
nær og formand er Christopher Seidenfa-
den. 90% af kapitalen ejes af udlandske 
investorer resten af lokale ærøboer i alt er 
der 124 aktionærer. Christopher Seidenfa-
den er i øvrigt aktionær i Nørrebro Bryghus. 
Rise Bryggeri vil være med til at forædle øl-
kulturen i Danmark.

SØBY HAVESERVICE

Ulrich Jørgensen · Kappelhøj 23 · 5985 Søby
Tlf. 6258 3570 · Mobil 2127 3570

TI
LB

YDER HUS/HAVE OG ANLÆGSARBEJD
E

Beskæring
Græs/hæk/buske/træer

Anlægning
Haver/plæner/terrasser/stensætninger/

flisebelægninger

VestÆrø Murer og 
                     Malerforretning
· Nybygning
· Om- og tilbygning
· Reparationer
· Forsikringsskader
· Facaderenovering

Nørrebro 25 · 5985 Søby · Ærø

Tlf. 62 58 13 58
Mobil 20 41 06 79



ERHVERV FYN

ERHVERV FYN MAJ 2007 · 31

Dunkær Auto-Service ApS
5970 Ærøskøbing

Værksted: Tlf. 62 52 15 38
Mobil: Tlf. 61 36 65 13

Autoreparationer af alle mærker
Køb/Salg af alle nye og brugte biler

JEG ANBEFALER MIG INDENFOR

• EL-INSTALLATION
• AUT. KØLEFIRMA
• AUTOMATIK
•  HÅRDE HVIDEVARER 

SERVICE

ÆRØ EL-SERVICE
v/ Jan Jensen

BRØNDSTRÆDE 23 · MARSTAL

Tlf. 62 53 22 26 · Biltlf. 40 33 15 34
Fax 62 53 26 20
el-service@marstal.net

BOYE-BOLIG & ERHVERV
v/ Preben Boye Jørgensen Statsaut. ejendomsmægler MDE

Kongensgade 29 · 5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 16 · Fax. 62 53 13 16
www.boyebolig.dk
E-mail: post@boyebolig.dk

Ærø Kommune 
er en succes

Halvandet år efter 
sammenlægningen 
af Marstal og Ærø  s-
købing kommuner står 
det klart, at folk har 
taget godt imod Ærø 
Kommune. De mange 
justeringer og harmo-
niseringer – f.eks. af 
det kommunale servi-
ceniveau – er forløbet 
tilfredsstillende 
”Der er tryk på udviklingen, 
Ærø Kommune har en fornuf-
tig økonomi, og sidst men ikke 
mindst er der et godt samar-
bejdet politikere, borgere og 
erhvervsliv imellem”, fortæl-
ler borgmester Jørgen Otto 
Jørgensen. ”I kraft af vores 
specielle geografi ske forhold 

Ærø Kommune
Statene 2

5970 Ærøskøbing
Tlf. 63 52 50 00

post@aeroekommune.dk
www.aeroekommune.dk

videreføres Ærøskøbing Syge-
hus i den ny kommunalstruk-
tur, og det betyder utroligt 
meget - både m.h.t. folks lyst 
til at blive boende og nye øbo-
ers tilskyndelse til at bosætte 
sig. Med Ærøskøbing Sygehus 
er trygheden sikret.”      

Jobcenter og ny 
ungdomsuddannelse 

Ærø Kommune har netop åb-
net et jobcenter som fi lial af 
jobcentret i Svendborg, der 
skal betjene – både forsik-
rede og ikke forsikrede ledige. 
”Denne nyskabelse indebærer 
en hurtigere og mere effektiv 
formidling til fordel for både 
borgere og erhvervsliv”, udta-
ler borgmesteren. En anden 
nyskabelse er et gymnasialt 
tilbud i form af en 2-årig HF 
under VUC, der er etableret 
fra 2007. Med dette tiltag får 
Ærøs unge et reelt valg mel-

lem at blive på øen eller tage 
til fastlandet i jagten på en 
ungdomsuddannelse. Den ny 
HF får lokalefællesskab med 
Marstals succesrige Blå HF, 
hvis nærmeste nabo er Na-
vigationsskolen, og hermed 
er der skabt grobund for et 
frugtbart og udviklende stu-
diemiljø, hvor lokale unge ind-
går i et fællesskab med andre 
studerende fra hele landet. 

Skibsværftstravlhed giver 
tilfl ytning 

Både i Søby og Marstal mel-
der skibsværfterne om stor 
travlhed. ”I forbindelse med 
løsningen af den store opgave-
mængde har Søby Værft bl.a. 
samarbejdet med en række 
polske værftsarbejdere, og 
dette samarbejde har været 
så stor en stor succes, at det 
i en vis udstrækning er blevet 
permanent. Foreløbigt har tre 

polske værftsarbejderfamilier 
nemlig besluttet at fl ytte her-
til, og det er en meget glædelig 
udvikling”, slutter borgmester 
Jørgen Otto Jørgensen.  
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Rise Sparekasse 
viser sundhed

– Vi er inde i en god periode, si-
ger sparekassedirektør Bjarne 
Valentin Nielsen.  Med en stig-
ning af nye garanter på 32% er 
vores garantikapital sidste år 
steget med 90% mod 99% i år 
2005. Det er med til at sikre 
sparekassens fremtid. 
Vi har en stor lokal opbakning, 
– kunderne bakker op om os. 
Her får de også en individuel 
tilpasset rådgivning. Vi tilpas-
ser til den enkelte kunde. Vo-
res kunderådgivning bygger 
på langsigtede relationer.
Rise Sparekasse er tæt på det 
hele, tæt på kunden, som en 

lille sparekasse. Sammen med 
gode samarbejdspartnere kan 
vi også tilbyde samme pro-
dukter som de store pengein-
stitutter. Sparekassen samar-
bejder bl.a. med Sparinvest på 
investeringsområdet, hvor der 
har været en stigning i Spa-
rinvestbeviserne fra 46 mio.
kr. til 71 mio.kr. ultimo 2006, 
Totalkredit benyttes primært 
i forbindelse med kreditfor-
eningslån til private husejere 
hvorimod DLR Kredit fore-
trækkes på erhvervssiden.
Kunderne køber fl ere og fl ere 
ydelser hos os, – og det er na-

Det går rigtig godt for det gamle lokale pengeinstitut, der blev grundlagt helt tilbage i 1860. 
Sparekassen nærmer sig hastigt et 150 års jubilæum, og de 12 medarbejdere, der udgør en solid 
medarbejderstab, som yder en god indsats, og som er med til at styrke de lokale bånd, kan se 
tilbage på et år, som har været det bedste efter skat i de seneste 10 år

turligvis også en af grundene 
til, at vi tjener fl ere penge, si-
ger Bjarne Valentin Nielsen. 
Ser vi fremad så vil vi gerne 
være mere opsøgende på Syd-
fyn, hvor vi har mange kunder 
i forvejen.
Vores soliditet er god, nemlig 
17,8% hvilket er markant høje-
re end lovens krav på 8%. Rise 
Sparekasse er således et solidt 
pengeinstitut, der kan se frem 
til et kommende jubilæum.

Store Riselandevej 10 · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 14 08 · post@risespar.dk · www.risespar.dk

ERHVERV FYN

- løsninger til bedre kontormiljøer...

Åbningstider: Man- tors. kl. 10.00 - 17.30 · Fredag kl. 10.00 - 19.00 · Lørdag kl. 9.30 - 13.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30 - 15.00

Nyborgvej 264, Odense SØ . Tlf. 66 14 25 00 . www.plp-bolig.dk

KONTORMØBLER TIL ERHVERV & BOLIG

ICE
Stabelbare stole i lyse farver – ryg og

sæde i vejrbestandigt plastmateriale,

aluminiumsstel. Fås med eller uden

arme.

Lette stabelbare borde med plade i

vejrbestandig kompaktlaminat i gråsort

og sølvgrå. Aluminiumsstel.

Design: Kasper Salto

Bolighuset
LINDEGAARD POULSEN
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Alternativ varme 
vinder frem
Stokkeby Smede-
forretning I/S mærker en 
stigende efterspørgsel på 
biobrændsel og nu også 
jordvarmeanlæg

Det gamle familiefi rma, Stok-
keby Smedeforretning på Fre-
deriksbergvej 2 i Stokkeby ved 
Ærøskøbing, der i dag beskæf-
tiger 8. og 9. generation, har 
ændret sig en del siden star-
ten i 1628.
I dag handler det mest om 
VVS arbejde, fortæller Lars 
Albertsen, der sammen med 
sin far Regner Albertsen dri-
ver fi rmaet, der om 21 år kan 
fejre 400 års jubilæum. 
– Vi beskæftiger meget med 
VVS, – mest renoveringer. 
Men vi laver også ny – instal-
lationer i nye huse som vi også 
laver stålkonstruktioner. Så 
har vi også en mekaniker, der 
servicerer landbruget, siger 

Lars Albertsen. Fremover vil 
det komme meget til at dreje 
sig om biobrændsel, herun-
der solvarmeanlæg, pillefyr, 
kornfyr og nu også jordvarme-
anlæg.
Stokkeby Smedeforretning 
har forhandling af Reka fy-
ringsanlæg indenfor korn og 
træpiller og har nu også fået 
forhandlingen af Danfoss 
jordvarmanlæg.
– Vi kan mærke en stigning i 
interessen for biobrændsel, si-
ger Lars Albertsen. De sene-
ste 3-5 år har det gået på al-
mindelig biobrændsel, – men 
nu er der også kommet efter-
spørgsel på jordvarmeanlæg. 
Så det er vi også klar til nu.

Frederiksbergvej 2 · Stokkeby · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 11 79  stokkebysmede@mail.dk

Jørbæk Design · Engros og Sommerudsalg
Stort udvalg af håndlavede 

danske kvalitetslys og brugskunst
Telefon 62 58 14 54 · jorbak@vip.cybercity.dk

Ærø Flyttebil Udlejning
v/ Jørbæk Design · 62 58 14 54 / 40 16 24 41

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

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

Specialister i trykluft 
og luftudstyr til industrien

• Maskinkonstruktioner
• Maskinservice
• Robotteknologi

NYD FERIEN PÅ 

ÆRØ
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Åben  daglig
Mandag-fredag ..... kl. 8.00 -17.30 kl. 8.00 -19.00
Lørdag ................... kl. 9.00 -14.30 kl. 8.00 -15.00
Søndag.................. kl. 10.00 -15.00 kl. 10.00 -15.00

uge  27-33

FRISKBAGT BRØD HVER DAG
SALG AF GAS

Gul pris – lavpris på masser af
dagligvarer – hver dag!

Den Gamle
Købmandsgaard

Torvet 5 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 20 37

Ærø Landkøkken
Diner Transportable

ved Anne Lund
Oldegade 16 · 5970 Ærøskøbing · aeroelandkoekken@mail.dk

                    Tlf. 62 52 21 04

Til hverdag og festAnne’s mad er bedst

Ærø Bowling Center

STATENE 42 · ÆRØSKØBING · BOOKING 62 52 23 06
WWW.ARREBOWL.DK · BOWL@MAIL.DK 

ÅBENT 

ONSDAG TIL LØRDAG 

KL. 17-23

BANELEJE 100,-

+ SKO

------

BILLIARDBORDE

ÅBENT 

ONSDAG TIL LØRDAG 

KL. 16-? 

ELLER EFTER AFTALE

BANELEJE 100,- + SKO

ÅBENT ONSDAG TIL LØRDAG KL. 17-23BANELEJE 100,-
+ SKO
------

FASTFOOD
------

BILLIARDBORDEMORSKABSAUTOMATERSPILLEAUTOMATER

Tredje generation på hjul

– Førhen kørte vi meget for 
grusgravene, siger Karsten 
Pedersen i en pause under 
overfarten til Ærø, hvor tre af 
fragtbilerne fylder godt op på 
vogndækket. Det er overstået, 
og nu kører vi i dag med almin-
delig distribution som blandt 
andet frostvarer og så til træ-

lasterne. Vi har blandt andet 
kørt for Coop i snart 60 år. 
Vores biler begyndt at komme 
udenfor Ærø. Vi har fået sam-
let en del af godset op nu, og 
kører mest til og fra Ærø.
P. Pedersen & Søn har de syv 
biler rullende konstant. En af 
trækkerne kører Norge og Sve-
rige for Frode Laursen, én kø-
rer fragt fast mellem Odense og 
Ærø, én kører som ferskvarebil 
hver nat med varer til Ærø og 
ellers er det hovedsagelig til og 
fra Ærø bilerne ruller. 
Selvom det går godt i familie-
fi rmaet, så har Karsten Peder-
sen ingen planer om at udvide, 

P. Pedersen & Søn ApS · Nørrebro 23 · 5985 Søby · Ærø
Tlf. 62 58 10 78 · www.p-pedersen.dk

Der var ingen tvivl om, at Karsten & Peter Pedersen skulle med i familiefi rmaet P. Pedersen & Søn 
ApS på Nørrebro 23 i Søby på Ærø, og de kom begge med i 1976. Karsten har da også kørt lastbil 
siden han var 18 år. Hermed blev de tredje generation af det vognmandsfi rma, som deres farfar 
Peter Pedersen startede i begyndelsen af 1920 érne. I dag har det gamle solide familiefi rma syv 
biler, 5 trækkere og to forvogne, som kører til og fra Ærø med gods og varer

– og det har han en god grund 
for.
– De fl este folk kender os, og 
ved hvad vi laver, siger Kar-
sten Pedersen. Men udviklin-
gen skal vendes, for vi bliver 
færre og færre på Ærø, og der-

for er udvidelsesmulighederne 
begrænsede. Så politikerne 
har noget af en opgave. Der 
skal ske noget med nogle hur-
tigfærger, for så får vi nemme-
re ved at få folk til at bosætte 
sig på Ærø.
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Østervænget 18 · Marstal
Tlf. 62 53 16 10

PALLE FRIIS

Ærø fl ytteforretning og møbelopbevaring

▲ Flyttekasser udlejes eller sælges
▲ Flytter overalt i Danmark

Affalds-
containere

udlejes

God tilgang til søfart
Marstal Navigations-
skole kan mærke en 
stigende interesse til 
søfartsuddannelserne

Dansk skibsfart er nok stør-
re end den nogensinde har 
været. Men det er ikke lige i 
Danmark, at man ser skibene, 
kan Søren Vestergaard, rektor 
på Marstal Navigationsskole 
fortælle.
– Handelsfl åden er stigende – 
væsentligt stigende. Der byg-
ges fl ere skibe, rigtig mange. 
Det er det næststørste erhverv 
i Danmark, når man taler om 
valutaindtjening.

Marstal Navigationsskole, der 
har eksisteret siden sidst i 
1800´tallet, er en af to skoler 
i Danmark, der uddanner til 
skibsførerniveau. Den anden 
er Simac i Svendborg.
Som det hele tiden har været 
formålet, så uddanner Mar-
stal navigationsskole skibs-
førere. Men i de seneste år er 
der kommet mere til skolens 
aktiviteter. Nu tilbydes der 
også HF Søfart ved siden af 
at skolen driver kursusvirk-
somhed.
– HF Søfart er en ungdoms-
uddannelse, som består af en 
HF, og så får de samtidig en 
grundlæggende søfartsuddan-

nelse, som svarer til den ud-
dannelse, de får på skoleskibe-
ne og Svendborg Søfartsskole, 
siger Søren Vestergaard. HF 
Søfart er kommet på skemaet 
for at skabe en interesse for 
erhvervet, og vi får elever fra 
hele landet.
Skolen har sendt tre hold fra 
HF Søfart ud, hvor det første 
hold blev færdigt i 2004. De 
elever, der ønsker at fortsætte 
indenfor erhvervet, skal ud og 
have 18 måneders sejltid, før 
de kan søge ind som navigatø-
relever, - og her har skolen al-
lerede fået de første tilbage.
– Det går godt, og lige nu har 
vi 230 elever ud af de maksi-

malt 280 elever, som vi kan 
have i kraft af vores samarbej-
de med VUC Ærø, der står for 
gymnasieuddannelsen, hvor 
vi så står for søfartsuddan-
nelsen, siger Søren Vester-
gaard. Men tendensen er, at 
vi vil vokse på HF Søfart de 
næste år. Søgningen til navi-
gatørelever har de seneste år 
været stigende, – men der ud-
dannes stadig ikke nok. 
Det er blevet en trend og en 
nødvendighed, at alle skal 
efteruddannes, og derfor vil 
skolen kursusvirksomhed også 
fremover være stigende.

Marstal Navigationsskole · Ellenet 10 · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 10 75 · marnav@marnav.dk

ERHVERV FYN
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BROLÆGGERMESTER
Anders G. Jensen

· Brolægning
· Flisebelægning
· Asfaltbelægning

Tlf. 62 53 13 89 · Biltlf. 21 28 18 91

Brolæggert…      
– ægte miljø

Ommelsvejen 30 · 5960 Marstal

Generationsskifte 
på årsdag

Fredag den 15. juni er en 
markeringsdag på Autogår-
den, Reberbanen 61 i Marstal. 
Poul Hansen, der har haft 
Autogården i 34 år, og som 
i sin tid overtog værkstedet 
den 15. juni 1973, overdrager 
nu fi rmaet til sønnen Anders 
Hansen, – og det sker fredag 
den 15. juni 2007.
– Jeg vil stadig have min gang 
på værkstedet, – men i min-
dre omfang og som jeg har lyst 
til, siger Poul Hansen med et 
smil.
Som mange andre har de væ-
ret væk fra øen. Men også som 
mange andre, – så trak det, 

Autogården
Reberbanen 61

5960 Marstal
Tlf. 62 53 17 20

auto@post9.tele.dk

at komme tilbage. Poul Han-
sen og hustruen, der begge er 
ærøboere, fl yttede til Aarhus, 
hvor også sønnen Anders er 
født. Men så kom muligheden 
for at overtage Autogården 
i Marstal, og den chance lod 
parret ikke gå af sig.
– Jeg har arbejdet med biler 
altid, og så vil man jo gerne 
have sit eget, siger Poul Han-
sen. Det er lidt sjovere. Men 
nu skal der også være tid til 
andet.
Sådan bliver det nu. Anders 
Hansen, der er vokset op på 
Ærø, er udlært ved Mathiesen 
i Dunkær og har været 10 år 
hos Toyota i Odense, kom til-
bage og har de seneste fi re år 
arbejdet på Autogården. Han 
kan nu overtage et fuldt mo-
derniseret værksted, der hele 
tiden bliver suppleret med det 
nødvendige tekniske udstyr.
– Vi har det hele, og kan ser-

Autogården i Marstal overtages af Anders 
Hansen den 15. juni, der hermed bliver 2. 
generation på Autogården

vicere alle vogne, siger Anders 
Hansen. Vi laver et genera-
tionsskifte her, og det passer 
dejligt. Når man er vokset op 
her, og har lyst til at komme 
tilbage. Vi sælger også brugte 
og nye biler. Vi er ikke tilknyt-
tet noget bestemt bilmærke, 
og er det en ny bil vi ikke har, 
– så skaffer vi den. Det er helt 
efter som kunden ønsker.
Udover almindelig service af 
biler, så har værkstedet rette-
bænk til skader, kan foretage 
styretøjsudmåling, fejlkodeud-
læsningstester og har tester 
til alle de gængse mærker.

Øboens Olieprodukter

Havnegade 1 · 5960 Marstal
Telefon 62 53 31 00

ÆRØ CATERING
STORKØKKEN & FASTFOODGROSSIST 

PREMIER IS

MARIANNE MADSEN
SKOVBY

TLF. 62 58 13 52
MOBIL 21 72 73 99

BRUG DIN LOKALE GROSSIST
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● Dansk kromad
● Mad ud af huset
● Selskaber op til 70 pers.
● Ægte krostemning

Ommel  Kro
Tlf. 62 53 11 07

Åbnet hele året!

Dagli’ Brugsen i 
Søby får mere plads

Der er kommet ny ud-
deler i Dagli’Brugsen 
på Langebro 13 i Søby. 
Den 1. april startede 
41 årige Lone Engdam 
fra Søby som ny udde-
ler i forretningen, hvor 
hun selv tidligere har 
været ansat

– Vores uddeler skulle stoppe, og 
han var en dygtig læremester, 
der var god til at lade personalet 
tage ansvar, – og da jeg jo har 
været med ham som føl, så havde 
jeg ingen betænkeligheder, siger 
Lone Engdam, fordi det også er 
et godt og dygtigt personale.
Kunderne kan nu også se frem 
til andre nye tiltag i Dag-

li’Brugsen. En udvidelse er på 
vej og forventes klar med ud-
gangen af maj måned.
– Vi har en god stabil kunde-
kreds, siger Lone Engdam, og 
det har gjort at bestyrelsen 
søgte Coop om en udvidelse, 
som blev godkendt. Vi har en 
meget aktiv bestyrelse, som 
følger op på tingene, og som 
også laver et kæmpearbejde 
med forskellige arrangemen-
ter som grilldag og lignende.
Udvidelsen bliver på 50 kva-
dratmeter, som betyder, at 
såvel butiks- som kølearealet 
bliver udvidet.
Dagli’Brugsen er en velas-
sorteret forretning, hvor man 
udover dagligvarer også har 
postekspedition, receptindle-
vering og håndkøbsudsalg fra 
apoteket samt kunderne kan 
afl evere tips og lottokuponer. 

Dagli’Brugsen · Langebro 13 · 5985 Søby · Tlf. 62 58 12 64

ARKITEKT F IRMA

Telefon 62 53 12 25

Udfører snedkeropgaver

● nye vinduer

● nye køkkener

● isolering

● ombygninger

Carsten Jensen

Vesterskovvej 5
Ommel Ærø Flyttebil Udlejning

v/ Jørbæk Design · 62 58 14 54 / 40 16 24 41

Jørbæk Design · Engros og Sommerudsalg
Stort udvalg af håndlavede 

danske kvalitetslys og brugskunst
Telefon 62 58 14 54 · jorbak@vip.cybercity.dk

Bil- og Bådservice

Salg og reparation af biler, 
inden- og udendørs bådmotorer 

Forhandling af nye Opel og Suzuki 
person- og varebiler, 
samt påhængsmotorer fra Mariner

Reberbanen 55 · Marstal · Tlf. 6253 3017
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“Minde”
RESTAURANT          GÅRDHAVE

Kongensgade 13 - Marstal - Tlf. 62 53 15 26

Murermester 
HELMUTH ANDERSEN
BAGGÅRDE 7 · OMMEL

Telefon  62 53 19 97
Mobil  21 66 41 94 
Se også: www.aeroe.dk/hea

Murerarbejde udføres

● Badeværelser
● Tegltag
● Nybygning
● Forsikringsskader
● Skorstene
● Ombygning
● Vandskuring
● Renovering

Fra kundekartoteket kan bl.a. nævnes:

– P. Lindegaard Poulsen 
– Dansk Autohjælp 
– Tømrermester Per Schack 
– Autohuset Vestergaard 
– Hotel Nyborg Strand m.fl.

Vi vil gerne føje mange flere til, derfor 
kontakt In-Deko, og lad os give et for-
slag samt pris på din næste opgave.

Med venlig hilsen Flemming Hansen
info@skiltepriser.dk
Telefon 65381480

A/S TRÆLASTEN MARSTAL-SØBY
Biografvej 6

5985 Søby Ærø
Tlf. 62 58 10 90

Ommelsvejen 32
5960 Marstal
Tlf. 62 53 11 80

ÅBNINGSTIDER:
Mandag til torsdag . . . . . . . . . .  15.00-17.30
Fredag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.00-17.30 
Lørdag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09.00-12.00

Tværbymark 16 . Tlf. 62 58 18 10 . Mobil 40 14 68 46
125 m2 udstilling af køkken- og bademiljøer!

EINAR FALCH TRANSPORT A/S

Rytterskoven 3
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 12 89
Tlf. 62 53 24 14

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

· Erhvervsrengøring
· Institutionsrengøring
· Hovedrengøring
· Hjemmeservice
· Havearbejde

Ørbækvej 13-15 - 5700 Svendborg - Tlf. 62 21 43 10
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ÆRØ
PERLEN I DET SYDFYNSKE ØHAV
Et dejligt sted at bo, arbejde og holde fri

VI KAN BL.A. TILBYDE DIG:

• Gode færgeforbindelser

• En flyveplads, der er åben 24 timer i døgnet året rundt

• Billige huse og byggegrunde - til bolig og erhverv

• Attraktive bomiljøer med ideelle opvækstbetingelser for børn

• Kommunal pasningsgaranti for børn

• Velfungerende folkeskoler

• Et godt sundhedssystem bygget op omkring et lokalt sygehus

INTERESSERET?  SÅ KONTAKT OS

Ærø Kommune  
Rådhuset, Statene 2
5970 Ærøskøbing  

TLF 6352 5000  
FAX 6252 1526  

Mail: post@aeroekommune.dk

Café
ÆrøRøgerierne

Marstal
Kirkestræde 6

Lige ved SuperBrugsen

Åbner 1. Juli

Café
ÆrøRøgerierne

Marstal
Kirkestræde 6

Lige ved SuperBrugsen

Åbner 1. Juli
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Hans Egedes Vej 8 - 5210 Odense NV
Tlf.: 70 20 60 95 - Fax: 70 20 60 99

E-mail: post@guldfeldt.com
www.guldfeldt.com
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