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Clean 2 Go ApS
Lunden 56
5320 Agedrup
Tlf. 26 12 03 11
www.clean2go.dk

Vinduesvask/facadevask
i op til 13 meters højde 
uden brug af fordyrende 
lift leje – ring og 
hør nærmere

Clean 2 Go A
Lunden 56

                                      Skandinavisk maskin agentur ApS

Rønninge Bygade 23 · Rønninge
5500 Langeskov

Tlf. 65 38 33 33 · Fax 65 38 34 28

✓ Tampontryk
✓ Offsettryk
✓ Varmepræg
✓ Tryk på plast,
 metal m.m.



Vito med Kenwood anlæg.

Mercedes-Benz Vito 111 CDI Lang Flåde model. 

En af klassens mest stabile og velkørende transportere. 

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

overskud til at løse dagligdagens udfordringer. 

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

passagersæde, bagdøre og træbund og hvis der handles 

inden den 30.06.2009 topper vi udstyrslisten med et 

Kenwood anlæg med Garmin navigation, DVD og Blue-

tooth telefoni. Uden beregning. Værdi kr. 12.999.

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

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

2.369 kr./mdr.*
Købspris kr. 189.900

*Operationel leasing. 20.000 km/år. Udbetaling på 20%. Inkl. service. Prisen er ekskl. 
moms, leveringsomkostninger og leasinggebyr. Baseret på nuværende renteniveau. 
Etableringsomk. på 3.500 kr. ekskl. moms. Løbetid 48 mdr. En positiv kreditvurdering er en 
forudsætning. Leasingaftale kun via Mercedes-Benz Finans. Ret til ændringer forbeholdes. 
Købspris kr. 189.900. Tilbuddet gælder kun lagerbiler.
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Fotografisk kvalitet gennemsyrer 
alle hendes produkter
Amerikanske Becky Peder-
sens har en medfødt gave. 
Hun kan kombinere sine 
evner som fotograf med mo-
derne marketing 

Becky Pedersen har en niche 
i transformering af kvinder. 
Med de rette teknikker frem-
bringer hun det bedste en kvin-
de kan se ud. Det Becky bruger 
det meste af sin tid på er dog 
professionelle ydelser i form af 
fotografering af ejendomme og 
interiør til sammensætning af 
marketings materiale. Mate-
rialet vises som online katalo-
ger, og pjecer sammensat på en 
kreative og inspirerende måde.
– Vi kan det der med at foto-
grafere ejendomme. Vi giver os 
tid til at finde den helt rigtige 
vinkel, så resultatet helt tager 
pusten fra beskueren, fortæl-
ler Becky Pedersen og mener, 
at det i sidste ende handler om 

kvalitet, som sætter kunden i 
en gunstig salgssituation

Vi skal stå sammen

I dag anvendes dårlige fotos 
der sendes til Singapore eller 
Mumbai for at blive finpudset 
og præsentable. Det mener jeg 
ikke er den rigtige løsning. Det 
er billigere at bruge en rigtig 
fotograf der kan sit håndværk. 
Resultatet vil altid blive bedre 
når billedet er taget rigtig fra 
starten. 
Derfor må vi hjælpe hinanden, 
og dermed også holde kronerne 
indenfor landets grænser. 
– Vi fotografer kan sagtens leve 
op til de danske virksomheders 
forventninger, Vi har lært et 
godt håndværk og vil gerne 
vise, at vi har kreative ideer og 
kan være stolte af vort arbejde. 
Fremtiden ligger i de nye me-
dier. Det kræver en anden ind-
faldsvinkel til kunderne. De er 

Særlig inspirerende er det for 
en nystartet virksomhed, for 
her kan designes et helt nyt og 
anderledes logo, uden bindin-
ger til traditioner. Et moderne 
og anderledes design, som ikke 
er set før – jo, og du kan faktisk 
have det foran dig indenfor 24 
timer.

»Min erhvervsmæssige løbe-
bane i Danmark begyndte i 
starten af 90’erne, fortæller 
Karunakaram Thura traja-
sing ham. »Først arbejdede 
jeg med støbning af Nimbus 
motorbåde hos Safir Både i 
Middelfart. Herefter løste 
jeg en række meget forskel-
lige glasfiberopgaver – blandt 

andet hos FAURBY YACHT 
SERVICE A/S, hvor jeg har 
arbejdet gennem cirka ni 
år. Skrillinge Yacht Service 
grundlagdes i juli 2008. Jeg 
råder endnu ikke over eget 
værksted, men er i gang med 
at opbygge et godt netværk.
En god samarbejdspartner 
er BK All-round i Fredericia, 
hvis værkstedsfaciliteter jeg 
lejer mig ind i.« 

Lystbåde, biler  
og motorcykler

»På det maritime område 
spænder mine aktiviteter fra 
støbning og sprøjtning til re-
paration, bundmaling og pole-

ring af lystbåde og kajakker. 
Glasfiber er et meget popu-
lært materiale, og Skrillinge 
Yacht Service arbejder med 
mere end både og kajakker li-
gesom de både køber og sælger 
brugte både.
Jeg kan lave alt i glasfiber, og 
mit opgavefelt involverer også 
motorcykler, campingvogne og 
biler. I motorcykelsammen-
hæng gælder det blandt andet 
kåber og sadelkasser. På cam-
pingfronten er det trailere og 
campingvogne, og i forhold til 
biler arbejder jeg med emner 
som kofangere og spoilere. På 
alle områder kan jeg tilbyde 
mine kunder at støbe helt nye 

emner på grundlag af deres 
modeller og tegninger. Skril-
linge Yacht Service står for 
glasfiberarbejde i høj kvalitet 
og hurtig service til en over-
kommelig pris.« 

Skrillinge Yacht Service

Skrillinge Yacht Service · Langkærvej 2 · Skrillinge · 5500 Middelfart · Tlf. 21 44 55 61 · yachtservice@skrillinge.dk · www.s-y-s-.dk

Indehaver Karunakaram Thuratrajasingham,  
der oprindeligt er fra Sri Lanka, kom til Dan-
mark i 1986. Her har han specialiseret sig i for-
arbejdning og reparation af gelcoat og glasfiber 
i mange håndværksmæssige sammenhænge 

”Det jeg bedst kan lide ved 
danskerne er at de værdsætter 
flot design, og deres brutale 
ærlighed. Jeg kan altid regne 
med et rent svar og god smag«

Becky Pedersen · Tlf. 23 28 34 62 · www.californiaphotozone.dk

kræsne. De vil se noget krea-
tivt, inspirerende og lokkende, 
når de slår op på din hjemme-
side. Sådan en kan vi lave med 
alt det tilbehør, en moderne 
hjemmeside kræver med kom-
bineret mail og kundestyrings-
system, eller ved blot en enkelt 
tryk på en knap giver dig mu-
lighed for at sende nyhedsbreve 
til dine kunder. 



Stor søgning på 
efteruddannelse
Tietgen Kompetence-
Centers afdeling i  
Nyborg byder på en 
bred vifte af person-
ligt tilrettelagte og 
varighedsmæssigt 
fleksible efteruddan-
nelsesmuligheder. 
Skolens trademark er 
et godt og nært ud-
dannelsesmiljø

”Tietgen KompetenceCenter, 
Nyborg har intensiveret sine 
aktiviteter på efteruddannel-
sesområdet betydeligt”, for-
tæller uddannelseschef Kim 
Tværgaard Larsen. »De vig-
tigste områder er økonomi/
regnskab, IT, sprog, kom-
munikation og forberedende 
voksenuddannelse, og i år 
gennemfører vi blandt meget 
andet 10-12 kursusforløb a 6 
ugers varighed.« Med disse 
kurser dækkes et stort be-
hov – nemlig behovet for en 
målrettet opgradering af den 
faglige kapacitet hos såvel ny-
ledige som folk i job. Den øko-
nomiske afmatning skaber 
nye behov for faglig opkvali-
ficering, og vi kan servicere 
virksomhederne i takt med, at 
behovet for efteruddannelse 
opstår. Typisk vælger firmaer 
og institutioner enkeltelemen-
ter i 6-ugers pakkerne til mål-

rettet faglig opkvalificering af 
deres medarbejdere.” 

Fleksible kursusperioder

”På it-området er der stor 
efterspørgsel på kurser i da-
tabaser, brevfletning og in-
ternetsøgning samt enkelt-
programmer som Word, Excel 
og Outlook. Afhængigt af 
uddannelsesbehovet er kursi-
sternes individuelle kursus-
perioder meget fleksible. De 
enkelte kurser varer typisk 
fire dage og kan derfor let 
indpasses i en virksomheds 
tidsplan. På den måde kan en 
gruppe medarbejdere efter-
uddanne sig, så de står rustet 
til at møde nye jobmæssige 
udfordringer uden at miste 
kontakten til virksomheden 
længere tid ad gangen. Samt-
lige kurser har et stabilt flow 
og gennemføres altid som 
planlagt.” 

Individuel 
kompetencevurdering

Vi kan nu også tilbyde indi-
viduel kompetencevurdering 
af virksomheders medarbej-
dere. Dermed kan vi holde 
enkeltpersoners kompetencer 
på specifikke områder op mod 
på forhånd fastsatte mål, der 
matcher behovet på arbejds-
pladserne. Den individuelle 
vurdering af kompetencer 
følges så op af individuelt til-

rettelagte kombinationer af 
relevante kurser.

Positiv overraskelse

”Resultatet af den individu-
elle kompetencevurdering 
viser medarbejderstabens re-
alkompetencer på komplekse 
områder som sprog, økonomi, 
regnskab, ledelse og person-
lig kommunikation, der både 
har en skriftlig og en ver-
bal dimension. Dermed får 
virksomheden et realistisk 
billede af den nødvendige ef-
teruddannelsesindsats, som 
nu kan målrettes, så der ikke 
spildes tid og penge på unød-
vendige kurser. For det meste 
overraskes medarbejderne 
positivt over omfanget af 
deres egne kompetencer. De 
fleste kan mere, end de umid-
delbart selv er bevidste om. 
Den individuelle kompeten-
cevurdering har som oftest 
den sideeffekt, at de enkelte 
medarbejdere og dermed i 
sidste ende hele virksomhe-
den får øget selvbevidsthed 
og bliver bedre til at navigere 
hensigtsmæssigt i forhold til 
de omskiftelige forhold på da-
gens arbejdsmarked.”

Tietgen KompetenceCenter
Nyborg-Kerteminde 

Handelsskole 
Ringvej 3 · 5800 Nyborg 

Tlf. 65 45 27 03
hdni@tietgen.dk
www.tietgen.dk
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Hanne Dam Nielsen, kursussekretær

Kim Tværgaard Larsen, 
Uddannelseschef
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Idéer til din bolig

 

 De viste produkter er 
 kun et lille udsnit 
 af Fabers store program

 Vi kommer gerne til dig
 · måler op, syr
 · og monterer

 

 
 Langegade 2A
 5300 kerteminde
 Tlf. 65 32 14 75

 Åbent mandag til fredag 
 kl. 11.00-17.30

»Selv i et lille murerfirma er 
der megen administration, og 
den side af sagen varetager 
min dygtige hustru Henriette, 
så hun er altså den kompag-
non, som firmanavnets my-
stiske Co refererer til«, smiler 
Peter Voigt Knudsen.
»Udførelsen af selve håndvær-
ket kører jeg imidlertid solo, 
og det er mine kunder rigtigt 
godt tjent med. Jeg kan både 
konkurrere på pris og kvali-
tet, idet jeg holder omkostnin-
gerne nede og har 100% tjek 
på alle et opgaveforløbs faser. 
Jeg er nærværende lige fra 
skitseplanet til overdragelsen 
af den færdige opgave. Min 
bror Ulrik er bygningskon-
struktør og freelancetilknyt-
tet omkring udarbejdelsen af 
tegninger osv.«

Nybyg, renovering  
og vedligehold

»Kundekredsen består af pri-

vat- og virksomhedskunder 
samt boligforeninger og of-
fentlige institutioner. Som 
håndværker er jeg all round 
orienteret og løser alle til fa-
get hørende opgaver. Omkring 
større projekter som tilbyg-
ninger og lignende fungerer 
firmaet både som hoved og un-
derentreprenør, idet jeg sam-
arbejder med en fast kreds af 
lokale håndværkere i alle fag. 
Et godt eksempel på Knudsen 
& Co’s virke som underleve-
randør er udførelsen af dele 
af skalmuringen og tre bade-
værelser i et ejerlejligheds-
kompleks i Thuresensgade i 
Odense. Renovering, mindre 
tilbygninger og vedligehold 
af enhver slags er der netop 
nu stigende efterspørgsel på. 
Kontakt Murerfirmaet Knud-
sen & Co for et uforpligtende 
tilbud.« 

Murerfirmaet Knudsen & Co

Odensevej 105 · 5290 Marslev · Tlf. 60 95 87 17 · petervoigtknudsen@hotmail.com

Siden Marslev-virksomhedens grundlæggelse i april 2008 er Murermester Peter Voigt Knudsen 
ofte stødt på spørgsmålet om, hvorfor han kalder sit firma Knudsen & Co, når han tilsyneladende 
altid arbejder solo

PERSONLIGE KØKKENER · FULDT SERVICEKONCEPT

Invita Køkkencenter
Tlf. 62 22 20 33

Butiksindehaver Carsten Eriksen
Mob. 61 55 00 00

Erhverskonsulent Carsten Olsen 
Tlf. 63 21 22 17 · Mob. 61 55 00 07



i t - m a r k

Telefon 63 11 01 03 · www.it-markgrafisk.dk

 Logo  Brevpapir  Konvolutter  Visitkort  Folder  

 Banner  Plakater  Postkort  Labels  Annoncer 

 Streamers  Stempler  CD covers  DVD covers  Kuglepenne

 Vi er et fuld service bureau der 
    hjælper jer gennem processen 
  helt fra idé til færdigt produkt 
    – både online og på tryk …

Få en GRATIS hjemmeside!

it-mark ApS Blangstedgårdsvej 1 Tlf.  +45 63 11 01 03

www.it-mark.dk · info@it-mark.dk DK-5220 Odense SØ Fax  +45 63 11 04 02

Vi passer din 
     virksomheds it

it-marks kerneforretning er service og udvikling af 
virksomhedernes it. Både i dagligdagen og når der 
er brug for ekstra kompetencer, f.eks. omkring ud-
vikling og nyindkøb, er it-mark en kompetent spar-
rings- og samarbejdspartner.

it-mark er certificeret hos Microsoft som Small 
Business Specialist. I 2008 blev vi – som den 
eneste it-virksomhed i landet – udnævnt til guldpart- 
ner hos ZyXEL. Alle medarbejdere er uddannede 
it-folk og i kraft af deres forskellige kompetencer, 
kan it-mark levere service og knowhow indenfor 
et vidtspændende felt. Vi beskæftiger os blandt  

andet med salg af servere og arbejdsstationer 
samt hosting og service.

it-mark har kørende teknikere over hele Danmark, 
som klarer opgaver indenfor netværk, backup, 
hjemme- og fjernarbejdspladser samt sikkerhed.

it-mark er en kvalificeret samarbejdspartner for 
alle virksomhedstyper. Firmaet vækster stabilt, og 
indenfor de sidste år er medarbejderstaben vokset 
fra tre til tretten ansatte og fortsætter.

Ring og få en snak om hvad vi kan gøre for jer.

Tlf. 63 11 01 03

“Kundens data 
og sikkerhed  
er vores højeste  
prioritet …
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Firmaet er en  
solovirksomhed 
grundlagt i august 06. 
Hovedaktiviteterne er 
alufacader og tømrer-
arbejde med fokus på 
vinduer og døre. Med 
minilæsseren løses 
 diverse opgaver  
– udkørsel af grus, 
flytning af jord, 

grenaffald m.m.
 
»Et særkende for vores måde 
at gå til en opgave på er, at vi 
koncentrerer os 100% om den 
enkelte kunde«, fortæller in-
dehaver Martin Bæk Rasmus-
sen. »Omkring udskiftning 
af vinduer og døre sørger vi 
f.eks. altid for at der er lukket 

til aften uanset hvad klokken 
vil blive, så kunden ikke skal 
døje med kulde og træk, lige-
som tyveri og hærværk fore-
bygges. MBÆK Byg & Monta-
ge står for hurtig udrykning 
– også på utraditionelle tids-
punkter. Ved løsning af større 
opgaver, samarbejder jeg fast 
med en freelance håndværker, 
og derudover medvirker jeg i 
et velfungerende netværk af 
håndværksmestre i alle fag.
Kundekredsen er landsdæk-
kende og fordeler sig 50/50 
mellem private og erhvervs-
kunder.«

Fra idrætspark  
til villahave

»På privatsiden genererer 
døre/vinduer, termoruder, ga-
rageporte, havestuer, gulve 
og lofter størst aktivitet. Et 
andet speciale er gipsarbejde 
– f.eks. renovering og nybyg.

På erhvervsområdet har fir-
maet i samarbejde med Front-
lines ApS netop gennemført 
en stor renovering af alumi-
niumsfacaderne på en række 
Q8 tankstationer landet over. 
I Idrætsparken har jeg som 
underleverandør haft en del 
vedligehold og reparation og 
udført en del arbejde i forbin-
delse med den nye tribune. For 
butikskæden LIDL har jeg va-
retaget alt tømrerarbejdet på 
en butik i Esbjerg. En vigtig 
sideaktivitet skabes af mini-
læsseren. Den kræver kun 
1½ meter i bredden og er sam-
tidig så lav, at den passerer 
under de fleste udhæng. Den 
har adgang til steder, der er 
utilgængelige for almindelige 
gravemaskiner – eksempelvis 
baggårde og private villaha-
ver. Alle interesserede er vel-
komne til at kontakte firmaet 
for et uforpligtende tilbud.«

MBÆK Byg & Montage v./Martin Bæk Rasmussen
Hvileholmsvej 23 · 5550 Langeskov · Tlf. 20 74 63 66 · baekpower@hotmail.com

MBÆK Byg & Montage

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

Pris pr. m2

300.-Klar til indflytning 1. september

Lagerhaller
Nye

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

SKILTE design print

ERHVERV FYN



TC-entreprenørteam 

»TC-entreprenørteam har tret-
ten ansatte, firmaet består af 
direktør Claus Jørgensen, en 
projektleder (udd. bygnings-
konstruktør), en sekretær, en 
kloakmester samt en række 
rørlæggere, struktører, murere, 
jord/beton-folk, og maskinfø-
rere. I transportafdelingen har 
vi udover chauffører vores egen 
mekaniker. Vi lægger stor vægt 
på fleksibilitet og god kunde-
kontakt. Hele vejen fra råd-
givning og salg til det færdige 
projekt afleveres, bestræber vi 
os på at levere høj kvalitet og 
sammenhæng i kundens ople-
velse af arbejdet. Vores kunde-
kreds omfatter hele landet.«

Fra villaer  
og erhvervsbyggerier  
til tankstationer

»TC-entreprenørteams aktivi-
tetsområder spænder fra pri-
vate villaer over erhvervsbyg-
gerier og tilbygninger til veje 
og pladser af enhver slags«, 
beretter bygningskonstruktør 
og projektleder Thomas Bred-
bjerg Nielsen. »Vi løfter opgaver 
af enhver størrelsesorden og er 

med i processen fra start til 
slut. Omkring de helt store op-
gaver trækker vi på en kreds af 
dygtige og stabile samarbejds-
partnere i alle håndværksfag. 
Vi har også et samarbejde med 
KWH-Pipe om etablering af 
minirens- og nedsivningsan-
læg, hvilket er påbud fra Kom-
munerne om rensning af spil-
devand. 
En stor aktivitet er etablering 
af HAAHR-tankstationer over 
hele landet. Her står vi for kloa-
kering og støbning af betonpla-
de samt alt det underjordiske 
arbejde – herunder ilægningen 
af tankene. Ydermere er der på 
de fleste tankstationer, også 
belægningsarbejde, som vi ud-
fører.« 

Højt specialiseret  
kloakafdeling

»På kloakområdet benytter vi 
os af specialiseret personale«, 
siger Thomas Bredbjerg Niel-
sen.
”Vi betjener en kundekreds 
bestående af privatkunder og 
virksomheder samt boligsel-
skaber, kommuner og forsik-

ringsselskaber. Som noget helt 
nyt er vi i gang med at blive 
DTVK – godkendt, som kva-
lificerer os til fremover at be-
nytte den specielle klassifika-
tionsmæssige terminologi, der 
i stadigt flere tilfælde kræves 
af kommuner og forsikrings-
selskaber. Firmaet er medlem 
at de tilhørende kontrolordnin-
ger.«

Genial kloakbil

»Vores specialopbyggede klo-
akbil med indbyggede spule- 
relinings- og tv-faciliteter er 
simpelthen genial, fortæller 
Thomas Bredbjerg Nielsen be-
gejstret. »Vi har selv stået for 
bilens opbygning og haft finge-
ren på pulsen i samtlige delpro-
cesser. Kloakbilens avancerede 
teknologi sætter os i stand til 
at løse en lang række renove-
ringsopgaver på ledningsnet-
tet uden brug af opgravning. 
Det er alt muligt – lige fra 
punktreparationer af mindre 
områder til større opgaver, som 
indbefatter grun dig rensning 
af rør med bortskæring og 
fjernelse af fremmedlegemer 

samt implementering af strøm-
peløsninger. Vores søgeudstyr 
gør det muligt at finde skjulte 
brønde og kortlægge kloakker. 
Bilens tv-system kan filme i rør 
med en diameter fra 50 mm og 
opefter. Der optages i farver, 
og kunden modtager efter endt 
inspektion en DVD med bil-
leder eller film sammen med 
en udførlig rapport om kloak-
kens tilstand. Kloakbilens tv-
system er Zone 1 godkendt og 
er dermed godkendt til brug på 
industrielle anlæg – herunder 
tankstationer.«

Vognmandsfirma med  
containerudlejning

»En underafdeling af TC-en-
treprenørteam er vognmands-
firmaet CJ Transport, som lø-
ser forskellige logistikopgaver 
– både internt i firmaet og for 
eksterne kunder. Blandt CJ 
Transports vigtigste kompe-
tencer er sten- og gruskørsel, 
kranarbejde og maskintrans-
port. Sidst men ikke mindst ud-
lejer CJ Transport containere i 
flere størrelser til såvel private 
som erhvervsdrivende.« 

Håndværkervej 32 - 5550 Langeskov
Tlf. 65 38 38 15 · info@tc-entreprenorteam.dk 

www.tc-entreprenorteam.dk 

Langeskovvirksomheden ud fører alle former for jord-, kloak-, støbe-,  
anlægs- og belægningsarbejde. På kloakområdet råder firmaet over  

en specialopbygget kloakbil med avancerede spule-, relinings- og tv-faciliteter.  
Firmaet er medlem af Dansk Byggeri, Kloakmestrenes Kvalitetskontrol samt LR-kontrolordning
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Flügger Farver
Grønlandsgade 13 · 5300 Kerteminde · Tlf. 65 32 24 18 
Enebærvej 1 · 5260 Odense S · Tlf. 63 12 24 18

Entreprenør Ekspressen ApS
Fynshovedvej 292 · 5380 Dalby

Tlf. 63 32 60 61 · Mobil 51 36 36 67 
ekspressen@c.dk · www.vvsekspressen.dk

Dalby-firmaets primære 
aktivitetsområde og 
speciale er  
nedpløjning af vand, 
el og jordvarmeslanger. 
Derudover udfører 
virksomheden alt i 
grave og kloakarbejde. 
Entreprenørfirmaet 
udspringer oprindeligt 
af VVS Ekspressen

»Nedpløjning af forsynings-
ledninger er både en bedre og 
billigere løsning end gammel-
dags nedgravning«, fortæller 
indehaver Jess Petersen. »Vi 
kan tilbyde at pløje slanger op 
til en rørdimension på 50 mm 
ned i en meters dybde under 
jordoverfladen. Rent teknisk 
har nedpløjning blandt andet 
den fordel, at man – eksem-
pelvis på marker – undgår at 
blande muld og ler i overfla-

den. Når det gælder nedpløjning 
af forsyningsledninger findes 
der på landsplan kun 4-5 aktø-
rer på området, og Entreprenør 
Ekspressen kommer derfor ger-
ne rundt i hele danmark.«

På forkant med  
energiudviklingen

»Entreprenør Ekspressen er 
autoriseret kloakmester, og 
firmaet udfører alle former for 
kloakering. Til styrkelse af 
indsatsen på dette specialom-
råde har vi netop investeret 
i en kloakbil med indbygget 
spuler samt anlæg til tv-in-
spektion af ledningsnettet. 
Blandt vores øvrige opgaver 
er jordflytning, planering, 
grubning«, afrunder Jess Pe-
tersen. »Der er ingen tvivl om, 
at behovet for nedpløjning af 
forsyningsledninger vil blive 
større og større i takt med 
jordvarmens øgede populari-
tet og udbredelse. Entrepre-
nør Ekspressen er på forkant 
med udviklingen på energi-
området.« 

Entreprenør Ekspressen ApS
ERHVERV FYN



»Engbakken blev grundlagt i 1953 af min morfar Frede Madsen«,
beretter Michael Albæk. »Frem til 2000 fungerede firmaet som 
landbrugsmaskinstation. I november 97 overtog mine forældre 
firmaet, og de målrettede aktiviteterne i retning af det, vi står for 
i dag. I slutningen af 2004 etableredes Engbakken ApS, og her 
kom der gang i det generationsskifte, der gør, at jeg i dag vare-
tager de salgs- og licitationsmæssige aktiviteter og ejer halvde-
len af firmaet, og idag er det omdannet til et A/S.«

fra idrætsanlæg til strandparker
»Vores største aktivitet p.t. er pasningen af samtlige Odense Kom-
munes boldbaner og idrætsanlæg. Det er en spændende og ud-
fordrende opgave, som vi er meget glade for og stolte over i år at 
have vundet i licitationen. Gennem en årrække har vi haft ansvar 
for topdressningen af kommunens boldbaner og idrætsanlæg, 
vi har budt på totalpasningen over tre tidligere omgange. Men 
fjerde gang, skulle altså blive lykkens gang«, smiler Michael Al-
bæk. »Blandt de øvrige opgaver, vi har i spil, kan jeg nævne hele 
entreprisen på Amager Strandpark. Her har vi alle kompetencer 
i brug – fra strandrensning, badebroer og grønne arealer til or-
ganisering og varetagelse af hele parkens
renovation.«

ny revolutionerende transportør
»Engbakken har netop opnået europæiske patentrettigheder til 
en specialudviklet mobil transportør med egen motor og fjern-
betjent  el-system. Transportøren bruges til modtagelse, op-
bevaring og videredistribution af vækstsand, som er en vigtig 
bestanddel i alle former for topdressningsmateriale. I kraft af 
transportørens revolutionerende konstruktion får vækstsandet 
ikke på noget tidspunkt nærkontakt med opbevaringsstedets 
jord- eller græsoverflade. Herved undgås den spredning af 

småsten og andre uønskede partikler, der ellers er et velkendt 
problem i branchen. Alle interesserede er velkomne til at besøge 
os på årets Have og Landskabsmesse i Slagelse og få mere infor-
mation om den nye transportør og vores andre aktiviteter. Mes-
sen løber af stabelen den sidste uge i august (26-28/08 2009).«

alsidighed og kvalitet
»For at skabe overblik over vores mange aktiviteter, der er så alsi-
dige, at de let kan forekomme uoverskuelige, har vi inddelt dem i 
tre linjer. Grøn Linje arbejder med anlæg og pleje af natur og kun-
stgræs samt pasning af parkområder og grøn pleje ved virksomh-
eder. Kyst Linjen beskæftiger sig med kystsikring og strandrensn-
ing samt salg og pleje af badebroer. Vinter Linjen har snerydning 
og glatførebekæmpelse på programmet. 
Engbakken, der pt. har seksten ansatte, konkurrerer ikke på 
pris, men udelukkende på ydelse og kvalitet. Min mor Birthe er 
således ansat til udelukkende at tage sig af internt tilsyn og kval-
itetskontrol. Min bror Daniel, der er uddannet Teknisk designer 
og grafiker står for markedsføringen, og tegninger til projekter. 
Min far Poul og jeg er entrepriseledere. Sidst men ikke mindst be-
skæftiger vi en bred vifte af maskinførere og gartnere samt en 
bogholder/receptionist.«

nyt og større domicil
»Frem til i år har Engbakken A/S haft til huse på mine forældres 
privatadresse i Langeskov. Den seneste tids udvidelse af medar-
bejderstaben og administration gør imidlertid, at vi har fået be-
hov for større lokaler. På sigt er det derfor tanken at opføre et nyt 
domicil med alle moderne faciliteter på Odensevej i Marslev, hvor 
selve maskinstationen har haft til huse i 56 år.«

Der er fart på i anlægsfirmaet, der i år vandt licitationen på pasningen

af alle Odense Kommunes boldbaner og idrætsanlæg. Parallelt hermed

har virksomheden opnået europæisk patent på en nyudviklet mobil transportør

engbakken
engbakken a/s

odensevej 116, 5290 marslev, Tel. 6595 1262, info@engbakken.dk, engbakken.dk

ERHVERV FYN
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Munkebo Autoservice
PÅ FORKANT MED UDVIKLINGEN

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

www.munkeboautoservice.dk

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

®

GÅRDBUTIK ·  NETBUTIK ·  MINIMOS TERI

Nybro Frugtplantage ligger få kilometer nord for 
Kerteminde på Fyn – i Mesinge, hvor der fra 

gårdbutikken sælges årstidens frugt og friskpresset 
æblemost fra en velassorteret gårdbutik.

Alt dyrkes og håndplukkes på stedet og æblemosten 
bliver koldpresset i eget mosteri.

Lille Salbyvej 54
5370 Mesinge

Tlf. 22 50 67 38
info@nybrofrugt.dk

www.nybrofrugt.dk

VEJLEBÆKSVEJ 119A    5300 KERTEMINDE    TLF 63 32 60 11    FAX 63 32 60 12   MOBIL 30 13 99 27   MAIL: INFO@SUNKE-D.DK    WWW.SUNKE-D.DK

RESTAURERING  TILBYGNING  IDÉUDVIKLING  RÅDGIVNING   BYPLANLÆGNING  BYGGETILSYN  HAVNEPLANLÆGNING  PROJEKTFORSLAG  VISUALISERING

RESTAURERING 
 

TILBYGNING  

IDÉUDVIKLING 

RÅDGIVNING  
 

BYPLANLÆGNING 

BYGGETILSYN 

HAVNEPLANLÆGNING  

PROJEKTFORSLAG 

VISUALISERING
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Peder Pedersen, 24 
og direktør for  
NOBODY Fyn, er 
leverings dygtig i alt 
hardware, der kan 
gøre en reception, et 
bryllup eller en  
hvilken som helst fest 
vellykket

Trods sin unge alder, har Peder 
været i branchen det meste af 
sit liv.
– Min far havde Amanda Par-
tyservice, og i den forbindelse 
blev jeg tilbudt at starte en 
sidevirksomhed op med udlej-
ning af jukebokse, Dengang 
var jeg 19 og i lære som klejn-
smed. Jukeboks udlejningen 
var en slags sideforretning, 
som jeg kun drev i weekender-
ne i starten. Senere lavede jeg 
en aftale med min far om at 
drive Amanda Partyservice. 

Efter godt et års tid, fik jeg 
et tilbud fra NOBODY’s ejer, 
Niels Pedersen, om det ikke 
var en ide, at vi lagde virk-
somhederne sammen. 
– Det var der både ide og sy-
nergi i, så vi har slået det hele 
sammen og kører nu 6 afdelin-
ger på franchise basis, siger 
Peder.
Peder er direktør for afdelin-
gen for Fyn/Trekantområdet.

Investeringer  
i millionklassen

NOBODY stormer frem, og 
med franchise konceptet kø-
rende over hele landet, har 
det været nødvendigt at inve-
stere i mere inventar og i en 
kæmpe specialbygget opvaske-
maskine. 
– Vi levere alt udstyr til alle 
typer af arrangementer, siger 
Peder som deler lokaler i Lan-
geskov med Niels Pedersen, 
som fortæller at med det nye 
franchise koncept fungerer 
tingene optimalt. 

– F.eks leverer vi al bestik, 
service og glas indpakket i 
tætsluttende plast. Tingene 
leveres i opvaskekurvene, hvor 
det brugte service også retur-
neres i. Vi vasker selv alt op i 
vor nye 16 meter lange special-
byggede maskine. Det sikrer 
kvaliteten og giver både os og 
kunden tryghed for at tingene 
er 100% rene, siger Niels.
– Det sidste nye er, at vi nu 
også er leveringsdygtige i soft-
icemaskiner, som selvfølgelig 
er indrettet således, at de er 
brugervenlige og ikke kræver 
specialbetjening. Her sikrer 
vi også, ligesom med fadøls-
anlæggene, at tingene altid er 
100% rene, oplyser den unge 
direktør, som selv deltager i 
alle arbejdsdisciplinerne. 

Både flagmand  
og vognmand

Men Peder Pedersen er ikke 
alene leveringsdygtig i ALT, 
hvad der kan gøre en fest vel-
lykket, når det drejer sig om 

musik, telte, inventar og div. 
fadølsanlæg og softicemaski-
ner mv. Den unge Peder har 
også rullet sig ud i »Danne-
brog« han driver nemlig firmaet 
www.flagstangsbutikken.dk. 
– Jo, for resten, jeg har også 
siden fået en vognmandstil-
ladelse og startet et lille 
vognmandsfirma, med blandt 
andet kranopgaver og kurér-
transport, siger direktøren, 
som på alle måder opfylder 
enhver regerings ønsker om 
iværksætterånd og gå på 
mod.

Har du festen  
– har vi resten

NOBODY 
Nonnebovej 1,
Langeskov
Peder Pedersen
Tlf. 70 22 65 66
fyn@nobody.dk
www.nobody.dk
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Anlægsgartner/skovtekniker

Birkebjergvej 96 · 5380 Dalby
Mobil 20 42 43 89

www.ib-ellegaard.dk

Anlægsgartner/skovtekniker

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

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

.dk

65 38 14 80

info@skiltepriser.dk

Murerfirmaet Knudsen & Co

● Nybyg

● Renovering

● Vedligehold

Odensevej 105 · 5290 Marslev 
Tlf. 60 95 87 17 
petervoigtknudsen@hotmail.com

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

Svendborgvej 45, 5600 Faaborg

Target People A/S

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

+45 62 61 18 62

mail@target-people.dk

 Seriøs køreglæde

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

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

®

www.automester.dk

Flere glade bilister
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Ærø Beton- 
& Entreprenørforretning ApS

Møllegyden 16
5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 14 44

»Vi overtog Tømrermester Hel-
ge Strægaard Eskesens for-
retning i slutningen af 2008, 
og den 1. januar i år flyttede 
vi her til Langeskov«, beretter 
Peter Arnoldsen. »Forinden 
havde vi gennem 9 år til huse 
i Rolfsted, men i kraft af øget 

omsætning og flere medarbej-
dere besluttede vi at overtage 
Helges forretning og flytte 
hertil. Helge fortsætter på 
nedsat tid, og med 35 års er-
faring som selvstændig er han 
en utroligt god sparringspart-
ner. Flytningen betyder større 
og væsentligt forbedrede kon-
tor, kantine og værkstedsfaci-
liteter. Naboskabet til motor-
vejen er et perfekt afsæt for 
vores 10 rullende værksteder, 
der nu har optimale mulighe-
der for at rykke hurtigt ud til 
kunderne.«

Stor erfaring og knowhow

»PA Tømrerforretning udfører 

alle til faget hørende opga-
ver, og vi opererer både som 
hoved- og underentreprenør. 
Intet er for stort og intet for 
småt. Netop nu har vi stort 
fokus på tage, vinduer og døre 
samt alle former for renove-
ringsopgaver. På tagområdet 
samarbejder vi med Monier, 
der er landets største leve-
randør af tagsten. Som Mo-
nier tagpartner har vi stor 
erfaring og knowhow, når det 
gælder dette specialområde. 
Blandt vores øvrige specialer 
er opførelse af haller til land-
brug og industri. Vi har egen 
teleskoplæsser og kan håndte-
re opgaver af enhver størrelse. 

PA Tømrerforretning arbejder 
professionelt og har høje for-
ventninger og ambitioner. Vi 
yder med andre ord 110% på 
alle projekter, store som små. 
Ring for et uforbindende til-
bud.«

Industrivej 27 · 5550 Langeskov · Tlf. 63 95 60 58 · Mobil 40 86 11 19 · info@pa-toemrerforretning.dk · www.pa-toemrerforretning.dk

Siden 2000, hvor tømrerforretningen grundlagdes af indehaver Peter Arnoldsen,  
er udviklingen gået stærkt. Udover hustruen Pernille, som er administrativ medarbejder,  

tæller personalestaben i dag 15 dygtige tømrer/snedkere 

TRANSPORTLØSNINGER
Brænder det på, så ring til NTH

Burkal Kirkevej 36 · 6372 Bylderup-Bov

TLF. 23 41 15 50
Lauridsnielsen@msn.com

M.S. Andersen Montage ApS

Tilbyder: Montage af industriventilation · Indregulering
Reparation · Vedligeholdelse · Servicering · Renovering

Lerhusene 18 · Vester Kærby · 5330 Munkebo
Mobil 28 12 83 79 · msa@nypost.dk · www.msandersenmontage.dk

Læs også 
Erhverv Fyn
på nettet

erhverv-fyn.dk

Vi linker 
direkte til dit 

firma på 
nettet
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 TC-entreprenørteam · Håndværkervej 32 · Langeskov · Tlf. 65 38 38 15 · tc-entreprenorteam.dk

■ Jord- støbe- anlægs- og belægningsarbejde
■ Kloakering og renovering af eksisterende kloak
■ TV-inspektion – renovering/søgning af rør og brønde
■ Strømpeforing, punktrenovering samt opskæring af stik (cutter)
■ Dræn- og tætningsopgaver samt rottestop/propning
■ Vognmandskørsel, kranarbejde, maskintransport samt udlejning af containere og køreplader

Døgnvagt

Renovering udenopgravning

Se også www.wehomini.com

Har du 
også fået 
påbud om 
rensning 
af dit 
husspilde-
vand?

Det lokalkendte  
familiefirma grund-
lagdes i 1931 af 
indehaver Michael 
Egmoses bedstefar. I 
dag sælger virksom-
heden 100-120 biler 
om året, er medlem af 
Auto mester-kæden, og 
personalestaben tæl-
ler syv mekanikere og 
to sælgere

”Vores værksted servicerer alle 
bilmærker og er specialiseret, 
når det gælder Skoda, hvor 
vi har stor erfaring fra vores 
tidligere virke som autoriseret 
forhandler gennem 30 år , for-
tæller Michael Egmose. ”Værk-
stedet er udstyret med de mest 
moderne testere og opretnings-
grej. Vores dygtige mekanikere 
deltager løbende i Automester-
kædens kurser og efteruddan-
nelsesforløb omkring den se-
neste udvikling indenfor alle 
bilmærker og modeller. Rev-
ninge Auto går ind for høj ser-
vice og kvalitet. To gange årligt 

får vi udført værktøjs- og repa-
rationskontrol af Dansk Tek-
nologisk Institut. Gode kunder 
er tilfredse kunder, og vi har 
lokalområdets bedste kunder”, 
smiler Michael Egmose.

Lave kilometertal og  
moderne udstyr 

”Revninge Auto sælger mellem 
100 og 120 biler om året. Bi-
lerne har typisk mellem to og 
tre år på bagen og importeres 
fra Tyskland. Dermed får kun-
derne både lave kilometertal og 
moderne udstyr til en særdeles 
fornuftig pris. Vi sælger rigtigt 

mange biler af mærkerne Audi 
og VW, og på det seneste er der 
sket en pæn fremgang i salget 
af Skoda. Med udgangspunkt i 
det nordøstfynske lokalområde 
servicerer Revninge Auto en 
stor stabil kundekreds, der om-
fatter store dele af øen. Vi sæt-
ter troværdighed og seriøsitet i 
højsædet. Hos os kan man altid 
finde et stort udvalg af nyere 
brugte kvalitetsbiler. Har vi 
ikke lige, hvad kunden er på 
jagt efter, hjælper vi gerne med 
at skaffe det. Kig ind til Rev-
ninge Auto for et godt tilbud…”

Revninge Auto ApS

Revninge Auto ApS · Revninge Bygade 21 · 5300 Kerteminde · Tlf. 65 32 16 95 · mail@revningeauto.dk · www.revningeauto.dk



»Her og nu er der virkelig 
gang i anlægsgartnerbran-
chen«, fortæller indehaver 
Jesper Birkely. »Vi oplever en 
stigende interesse for mere 
økologi og flere miljøbevidste 
løsninger til forgrønnelse af 
byerne. Med vores introduk-
tion af en række spændende 
nyheder indenfor grønne tage 
og støjabsorberende hegn er 
Birkely A/S på forkant med 
denne udviklingstendens. På 
landsplan findes der kun 17-
18 anlægsgartnere med spe-
ciale i taghaver – heraf to på 
Fyn.«

Skønne grønne oaser

»Der er stor opmærksomhed 
omkring de skønne grønne 
oaser på øverste etage. Tagha-
verne appellerer umiddelbart 
til alle kundetyper – lige fra 
private over større virksomhe-
der til offentlige institutioner 
af enhver art. Den generelle 
forgrønnelse, som taghaverne 
tilfører byområderne, er ikke 
kun et visuelt plus. Det øgede 
antal grønne planter har en 
positiv indvirkning på miljø-

et, idet de påvirker co2-udvik-
lingen gunstigt og medvirker 
til at sænke byrummets gene-
relle temperatur. 
Endelig tilbageholder tagha-
ver regnvand, som optages af 
de grønne planter, og herved 
mindskes presset på afvan-
dingssystemerne. Især ved 
voldsomme regnskyl er dette 
en stor fordel.

Kun fantasien sætter 
grænser

»Størrelses og indretnings-
mæssigt er den enkelte tag-
have et stykke fleksibel natur, 
der let tilpasses den enkelte 
kundes individuelle ønsker 
og behov. Vores hovedfokus 
er koncentreret omkring de 
store flader, og det vil først 
og fremmest sige betontage. 
Her kan man kombinere plan-
ter og fliseanlæg på et utal 
af måder. Det er bogstaveligt 
talt kun fantasien, der sætter 
grænser.«   

Skru ned for larmen med 
NOISTOP

»En anden aktivitet, der gene-

rerer stigende interesse i alle 
kundesegmenter, er salg og 
etablering af modulopbyggede 
støjskærme i letvægtsklassen. 
Grænser ens ejendom eksem-
pelvis op til en stærkt befær-
det vej, et sportsanlæg eller 
en børnehave, kan man med 
fordel opføre en NOISTOP 
skærm. Generelt opnås der 
meget tilfredsstillende reduk-
tioner af det oplevede lydni-
veau. Sænkes støjniveauet for 
eksempel fra 70 til 60 decibel, 
oplever man som lytter, at 
støjniveauet halveres.« 

Samme pris som  
traditionelle hegn

»Mange tror, at det koster 
astronomiske summer at sæn-
ke sit nærmiljøs støjniveau ef-
fektivt, men det er ikke tilfæl-
det. Et støjværn fra NOISTOP 
er opbygget omkring et vand-
fast, rockwoollignende mate-
riale, hvis yderside er beklædt 
med et metalfletværk, op ad 
hvilket der for eksempel kan 
gro slyngplanter. Prismæssigt 
rangerer et NOISTOP hegn 
på linje med traditionelle kva-

litetsløsninger på området. I 
kraft af deres modulære op-
bygning kan kombinationen 
af de 1-2 meter lange og 45-90 
centimeter høje elementer va-
rieres i det uendelige.« 

Alsidige aktiviteter

»Birkelys kundekreds er li-
geligt fordelt på private, 
virksomheder, kommuner og 
boligforeninger, og vores ak-
tiviteter er meget alsidige. På 
nyanlægsområdet arbejder vi 
med belægning, beplantning, 
såning af græs samt diverse 
hegns- og træarbejder i for-
bindelse med anlæg af per-
golaer m.m. Blandt pleje og 
vedligeholdelsesaktiviteterne 
er græsslåning, lugning, 
klipning af hække, beskæ-
ring, opsamling af løv samt 
renholdelse af belægning og 
fejning. Efterår og vinter er 
snerydning og saltning store 
aktiviteter. Endelig udfører 
vi beskæringer, udtyndinger, 
stubfræsning og træfældnin-
ger – herunder topkapning af 
vanskeligt tilgængelige træer.« 

Birkely A/S 

Birkely A/S · Åløkkevej 41 · 5800 Nyborg · Tlf. 65 36 11 63 · info@birkely.dk · www.birkely.dk
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I 1991 startede Jesper Birkely som selvstændig anlægsgartner med en  
drøm om at få kvalitet og kreativitet i arbejdet til at gå op i en højere enhed.  

I 2009 beskæftiger Birkely A/S ca. 35 alsidige og kompetente medarbejdere i sæsonen 
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Tlf. 7020 1435

Ernst Nielsen & Søn Kertminde

Alarmanlæg
Hvidevarerservice
Ventilation
Tele og Data

Alarmanlæg
Hvidevarerservice
Ventilation
Tele og Data

DØGNVAGT

Flere og flere vælger 
at skifte fasttaget 
ud med et strå ditto. 
Naturmaterialet  
inspirerer til  
spændende og  
kreative løsninger 
– runde hjørner og 
buede hvælvinger  
– og passer perfekt 
ind i tidens moderne  
arkitektur  

Tækkemester Kurt Segall har 
36 års erfaring i branchen – 
heraf 34 som selvstændig. »I 
starten voksede opgaverne om 
jeg så må sige ikke på taget, 
men det har da heldigvis æn-
dret sig til det bedre«, smiler 
Kurt Segall. »En moderne 

tækkevirksomheds opgavefelt 
er vidtspændende, og min er 
ingen udtagelse. Jeg har otte 
medarbejdere, der rent fagligt 
fordeler sig på tækkefolk og 
håndlangere, og lige nu har 
de selskab af to lærlinge fra 
Teknisk Skole i henholdsvis 
Odense og Hadsten. Firmaet 
arbejder med alt fra nybyg 
til renovering og vedligehold. 
Derved kommer vi i nærkon-
takt med bygninger af enhver 
art og størrelse – sommerhu-
se, landejendomme, firmaer 
og villaer. Kundegruppen va-

rierer tilsvarende og omfatter 
både private og erhvervsdri-
vende.« 

Nytænkning og spændende 
opgaver

»Tagtækning er et ældgam-
melt fag, der i sin moderne 
form kræver en del nytænk-
ning. Med et net af kobber-
hønsetråd over tagrygningen 
og en kobber fill umiddelbart 
under denne har jeg fundet 
frem til en simpel men genial 
konstruktion, der har vist sig 
særdeles effektiv, når det gæl-
der begrænsning af algevækst 
og mos på stråtage. Et tidli-
gere færdiggjort projekt er 
Blåvand Kro. Det er en meget 
spændende nybygning, hvor 
stråtaget fra starten er tænkt 
ind i designet. Det samme 
er tilfældet med denne land-
ejendom, der er hjembase for 
den fynske kunstner Birgitte 

Tækkefirmaet Segall ApS

Tækkefirmaet Segall ApS · Malmose 11 · 5540 Ullerslev · Tlf. 65 36 11 77
Mobil 40 18 30 25 · taekkefirmaet-segall@mail.dk · www.taekkefirmaet-segall.dk

Evelyn og huser et fantastisk 
atelier. Arkitekten bag ejen-
dommens ud- og ombygning 
er tømrermester Erik Hansen 
fra Otterup. Kreative arkitek-
ter med stråtag på repertoiret 
er en sjældenhed, men det vil 
jeg gerne slå et slag for at få 
rettet op på«, smiler Kurt Se-
gall. Vi løser mindst en større 
årlig opgave omkring nybyg-
geri, og lige nu har vi masser 
af igangværende projekter og 
nye opgaver, der venter på at 
blive løst.«
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BENT VASSER APS
Containet til Indutri og private
Krankørsel udføres · grus og sten leveres 

Fynshovedvej 226 · Messinge · Tlf. 65 34 15 19 
BENT@VASSER.DK · VASSER.DK

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

Industrivej 19              Skolegyden 38
5550 Langeskov              5792 Årslev

Tlf. 6538  2959

ENTREPRENØRFIRMAET

VERNER OLESEN A/S
LANGESKOV TLF. 65 38 31 80 · KAPPENDRUP TLF. 65 97 28 40

KLOAKARBEJDE · VEJBYGNINGSARBEJDE

»I 2007 flyttede vi på grund 
af for trange forhold i vores 
hidtidige lokaler ind i det nu-
værende domicil, fortæller in-
dehaver Mark Andersen, der 
har 20 års erfaring i ventilati-
onsbranchen – heraf 8 år som 
selvstændig. »Mit private hjem 
grænser op til firmaets lager, 
værksted og administration, 
og da jeg er medarbejdende 
chef, giver firmaets nærhed en 
høj grad af jobmæssig fleksibi-
litet, der i sidste ende kommer 
kunderne til gode. M.S. An-
dersen Montage arbejder all 
round indenfor branchen, og 
vores primære aktivitet er un-

derleverandørarbejde for stør-
re ventilationsfirmaer.«

Kvalitetshåndværk og 
service

»M.S. Andersen Montage har 
blandt andet været underleve-
randør på ventilationsområ-
det i forhold til Cab Inns ho-
teller i Odense og København 
og medvirket i renoveringen 
af Hennes og Mauritz filialer 
i Odense og Svendborg. Andre 
eksempler fra vores vidtspæn-
dende arbejdsfelt er leverin-
gen af ventilationsmontage 
til Odense Marcipan, Bilka i 
Kolding og Rømø Golf og Well-

ness Center. M.S. Andersen 
Montage lægger stor vægt på 
god rådgivning gennem hele 
procesforløbet. Vi har styr på 
alle aftaler og deadlines, og 
vores kunder kan trygt regne 
med, at for vores vedkommen-
de er en aftale en aftale. M.S. 
Andersen Montage står for 
professionelt udført kvalitets-
håndværk og en service, der 
bare er helt i top. Ring for et 
uforbindende tilbud – alle er 
velkomne.«
 

M.S. Andersen Montage ApS

M.S. Andersen Montage ApS · Lerhusene 18 · Vester Kærby · 5330 Munkebo
Mobil 28 12 83 79 · msa@nypost.dk · www.msandersenmontage.dk

Virksomheden, der har 5 ansatte, tilbyder totalløsninger indenfor  
montage af industriventilation – herunder indregulering, reparation og 
vedligeholdelse samt servicering og renovering af eksisterende anlæg  

ERHVERV FYN

TORBEN MURER .  LADBY
Alle former for flisearbejde samt mindre 

murer-, tag- og renoveringsarbejde udføres
Torben Sørensen tlf. 65 32 49 38 · 21 62 69 38



20 · ERHVERV FYN MAJ 2009

 ERHVERV FYNRHV

Fornuftig økonomi  
i Ærø Kommune 

Kommunens økonomi 
er inde i en fornuftig 
gænge, og selvom det 
generelle behov for 
arbejdskraft udefra 
til imødegåelse af 
efterspørgslen ikke 
længere er relevant, 
er stemningen  
altovervejende positiv 

»Ærø Kommune har en fornuf-
tig økonomi, og vi kan glæde os 
over et godt samarbejde mel-
lem politikere, borgere og er-
hvervsliv, beretter Ærøs borg-
mester Jørgen Otto Jørgensen. 
»Skibsværfterne beskæftiger 
cirka 175 mand i alt. 
På landbrugsområdet går ud-
viklingen i retning af, at 
færre men større enheder pro-

Ærø Kommune
Statene 2

5970 Ærøskøbing
Tlf. 63 52 50 00

post@aeroekommune.dk
www.aeroekommune.dk

ducerer stort set de samme 
mængder som tidligere. Ærøs 
håndværkere har fortsat me-
get travlt, men afhængighe-
den af arbejdskraft udefra er 
faldende.«

Velfungerende turist og 
erhvervsorganisation

»Fra Marstal Navigationssko-
le, VUC samt øens efterskoler 
og højskoler meldes der om 
pæne belægningsprocenter og 
god elevtilslutning.
Kunsthøjskolen melder om fin 
tilslutning, og den økologiske 
jordbrugsskole i Tranderup, 
hvis kurser er meritgivende 
i forhold til landbrugsuddan-
nelsen, er med sine 12 elever 
helt fyldt op. Ærø nyder godt 
af en meget velfungerende tu-
rist og erhvervsorganisation.
Hotel Søbylyst er en velkom-
men nyskabelse, der forment-
lig vil få sommerens kapaci-

tetsproblemer til at mindskes 
betydeligt.« 

Befolkningstallet på vej 
frem

»På bosætningsområdet har 
kommunen for en toårig peri-
ode via landdistriktsmidlerne 
ansat en konsulent, blandt 
hvis opgaver det er at hjælpe 
nytilflyttere ind i øens blom-
strende foreningsliv, så de 
kan få det fulde udbytte af 
ølivets glæder. Takket være 
de højteknologiske hjemme-
arbejdspladser er en voksende 
befolkningsgruppe beskæftig-
et med distancearbejde, og 
denne tendens er til gavn for 
bosætningen. Nettotilflytning-
en bør være 100 tilflyttere om 
året for at fastholde befolk-
ningstallet, og nu er vi ved at 
være godt med. I 2008 havde 
vi ganske vist et minus på 5, 
men i forhold til tidligere års 

alarmerende tal går det den 
rigtige vej«, slutter Jørgen 
Otto Jørgensen. 

KONGENSGADE 3
restaurant, cafe & delikatesser

Marstal · Tlf. 62 53 37 34
Brunchbuffet hver lørdag-søndag · tjek også vores take away menu

4
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HERMANN C. BOYE & CO.
FOUNDED 1880

(ERIK B. KROMANN I/S
SHIPOWNERS & SHIPBROKERS

 
 Phone 62 53 10 48  Kongensgade 1
 Mobil 40 34 13 48  DK-5960 Marstal
 chartering@hcboye.dk  Denmark
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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

Ærø er ikke blot Danmarks 
smukkeste ø med mange tu-
rister, men markerer sig også 
som en ø med mange initiati-
ver, der på kort og langt sigt 
vil øge tilflytning og aktivite-
ter på Ærø.
Øen har netop oprettet en 
funktion som bosætnings-
konsulent, hvis formål er 
dels at tiltrække flere tilflyt-
tere til øen, dels at sikre at 
nye beboere på Ærø hurtigt 
falder til på øen.
Ærø har også fokus på ud-
vikling af erhvervslivet. Dels 
ønsker øen at bevare og ud-
vikle de virksomheder der al-
lerede findes på øen, dels øn-
sker Ærø at markere sig som 
Iværksætternes ø med fokus 
på videns virksomheder. Et 
første skridt i denne retning 
er etableringen af Ærø Ide- 
og Udviklingscenter i Søby, 
hvor den første virksomhed 
allerede har slået sig ned.
Firmaet Earthenergy, der 
primært har interesser in-
denfor elektrisk drevne kø-
retøjer, vil her centralisere 
sin udvikling af fremtidige 
produkter.

Ærø Ide- og Udviklingscen-
ter vil være en rugekasse 
for opfindere, der i omgivel-
ser uden stress ønsker at 
udvikle og afprøve ideer, før 
beslutning om en produktion 
træffes. Ærø Ide- og Udvik-
lingscenter er etableret i et 
samarbejde mellem Søby 
Værft, der stiller lokaler ve-
derlagsfrit til rådighed, og 
øens dynamiske erhvervsfor-
ening.
En ny erhvervshandleplan 
for Ærø er på trapperne og 
denne  vil give retningen for 
erhvervsudviklingen af øen 
de næste mange år. Planen 
tager udgangspunkt i øens 
naturlige resourcer og histo-
riske traditioner, altså med 
fokus på landbrug og mariti-
me industrier under det fæl-
les slogan, »Vi kan, fordi vi 
vil«. På Ærø er der en tradi-
tion for at tage udfordringer 
op og løse dem i fællesskab. 
Molen i Marstal er et ene-
stående eksempel på denne 
fælles pionerånd, og der er 
i denne ånd at øen i fælles-
skab udvikler og gror.
 

Smukt beliggende 3-stjernet campingplads direkte ved havet

ÆRØSKØBING CAMPING
Sygehusvejen · Ærøskøbing · Tlf. 62 52 18 54
www.aeroecamp.dk · info@aeroecamp.dk DK-CAMP

 og seniorer

 campister

 køkkenforhold

Nu også forhandler af KEMI-OILs produkter 
bl.a. rensefortynder, cellulosefortynder, silikonefjerner, 

acrylfortynder og acetone,
samt afhentning af spild i hele landet.

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

Vognmand Karsten Bil 40 43 60 78 · karsten@p-pedersen.dk
Vognmand Peder Bil 20 13 19 51 · peder@p-pedersen.dk

TLF. 62 58 10 78
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Den nye færge fra 
Søby til Fynshav har 
kridtet skruerne og 
indstillet kursen på 
Fynshav. Nu venter 
hun bare på et leje 
at lægge til. Skjold-
næs kan tage dobbelt 
så mange biler, som 
forbindelse Søby-
Mommark

Færgen er indkøbt, navnet 
malet på skroget og søgelæn-
deret pudset. Den nyindkøbte 
velholdte færge, som A/S Ærø-
færgerne har erhvervet til ru-
ten Søby - Fynshav, risikerer 
at vente en rum tid på at sejle. 
Færgen er netop indkøbt bl.a. 
for at modstå det øgede pres, der 
er på ruten Søby-Mommark.
- Vi kan allerede se, at der bliver 
et problem med at få Skjoldnæs 
i drift til den planlagte tid, op-

lyser direktør Keld Markmann 
Møller.
- Problemet er opstået på grund 
af udmeldingen fra Nordic Fær-
ge Service, som sejler på ruten 
Bøjden-Fynshav. De har købt 
nye færger og etableret nye fær-
gelejer, men deres nye skibe bli-
ver forsinket i leveringen. 
- Det er rigtig kedeligt for Nor-
dic Færge Service, men des-
værre bliver det også kedeligt 
for os, for vi skal nemlig over-
tage deres gamle færgeleje og 
begynde ombygningen 2. ja-
nuar - det var planen. Men det 
tvivler vi på vil kunne lade sig 
gøre. Nordic Færge Service skal 
nemlig bruge det gamle færge-
anlæg, så længe de ikke har de 
nye færger.

Handlingens sømænd

Derfor har Keld Markmann 
Møller grebet til handling.
- Vi har tænkt meget over dette, 
og kommet frem til, at vi egent-
lig alle er bedre tjent med, at vi 
byggede vort helt eget færgeleje.
Det har flere fordele, nemlig at 

vi kan komme i gang allerede 
til oktober, og at ingen af fær-
geselskaberne bliver afhæn-
gige af hinandens indsejling til 
færgelejet mv. 
- Vor nye forbindelse til Fyns-
hav har mange fordele for 
infrastrukturen til Ærø. Fra 
Fynshav er vejene gearet til 
meget trafik, busforbindelserne 
er udbygget og passagerne kan 
hurtigere komme frem til Søn-
derjylland og Tyskland. Fragt-
mændene får valgmuligheder, 
og kan spare tid og driftsudgif-
ter, fortæller Keld Markmann 
Møller, som understreger, at 
Ærøs unge kan uddanne sig i 

Sønderborg - og omvendt. Det 
bliver lettere at komme til sø-
fartsuddannelserne i Marstal. 
Ærøfærgernes ledelse har ikke 
sovet på roret. Der ligger an-
søgninger, og der er gennem-
ført indledende møder med 
kommuner, myndigheder og 
ministerier.
- Vi håber på en tilbagemelding 
fra miljøministeriet i midten af 
juni, siger han. 

Skjoldnæs har kridtet skruerne

Vi ved, at vi kan. Vi 
vil og det skal lykkes. 
Bent Hansen og John 
Petersen knokler for 
deres nye firma med 
de gamle rødder. Ærø 
Maskiner og VVS er 
en realitet, og de to 
har i sinde at bide sig 
fast

Sveden ligger som små dug-
perler på Johns pande. Han 
arbejder målrettet og koncen-
treret. Bent svinger ind på 

pladsen med en stor gul græs-
maskine på anhængeren.
De to smiler til hinanden, og 
uden ord hjælper de hinanden 
med at få den tunge maskine 
ned fra ladet.
– Den vil ikke starte, så den 
skal lige have en tur på repera-
tionsbænken, siger Bent med 
et smil, som også røber, at de 
er klar til at gi´den en omgang 
med det samme, for kunderne 
venter og græsset gror. 
De to og deres 8 medarbejdere 
er indstillet på, at virksomhe-
den skal køre videre med de 
gamle dyder. Kvalitet, loyali-
tet, hurtigt og effektivt. 
– Der har jo været smed her 

i århundreder, og vor gamle 
chef, Ole Lemmeke, var vist 
syvende generation, fortæller 
John som sammen med Bent 
har været ansatte i en årræk-
ke, inden de overtog virksom-
heden 1. april. 
– Det er klart, at nogle af de 
gamle kunder har fundet nye 
veje, men vi vil arbejde alt 
hvad vi kan, for at få dem til-
bage, siger Bent og røber, at 
mange af de gamle kunder er 
på banen igen. 

Flyvende start

Det nye gamle firma har fået 
en flyvende start. 
– Der er heldigvis mange op-

gaver at tage fat på, og opbak-
ningen er stor, ikke mindst 
fra medarbejderne. 
– Det eneste virkelige pro-
blem, vi er løbet ind i, er TDC, 
fortæller John, som mener det 
er ganske urimeligt, at en ny 
virksomhed skal vente over ni 
uger på telefon og internet.
– Telefonen er jo en virksom-
heds livsnerve, siger han. 
I mellemtiden har de klaret sig 
med private mobiltelefoner. 
Trods telefon tumultet er de 
optimister.
– Vi kan jo lave det hele. Vi har 
ekspertisen, og folk kender os.

Tro, håb og kærlighed  
til arbejdet

Dunkærgade 22
5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 20 80
aemv@aemv.dk

www.aemv.dk

Ærøfærgerne A/S
Vestergade 1 A
5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 40 00
www.aeroe-ferry.dk
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Mentalhygiejne så det batter. Det perfekte 
sted til stressede medarbejdere og hårdt  
prøvede ledelse. Ærøs friske hav, natur, fred  
og ro og luksus i topklasse

Lige midt i Ærøs dejlige natur ligger en ren hvid perle. Damgår-
den. En hyggelig gård, som tidligere var en større landbrugs-
ejendom, men efter en brand i 1967 stod kun stuehuset. Sikke 
et held, for i dag er stedet omdannet til perfekte ferielejligheder, 
hvor intet er overladt til tilfældighederne. 2002 var året for den 
helt store renovering. 8 store lejligheder, hvor to er 100% handi-
capvenlige. Moderne faciliteter overalt. Det helt rigtige sted for 
en firma-weekend eller hvor store beslutninger og aftaler kræ-
ver fred og ro, inden de forhandles på plads. 
– Vi ser det gang på gang, fortæller Anna Jacobsen, som besty-
rer Damgården. Hun oplever at stres og jag lige så stille glider 
af gæsterne efter en gåtur langs vandet, eller bare når de har 
siddet og nydt udsigten en stund. Og sådan er det overalt om-
kring Damgården. Bakker med blomstrende raps eller bølgende 
græsser. Vinden, som bestemmer skyernes retning og bringer 
den karakteristiske havduft til næseborene, så man næsten får 
gåsehud. 

Damgården kan bruges af alle

– Vi har mange små private klubber, der kommer her på et par 
dages ophold. Det kan være golfklubber eller kortklubber, smi-
ler Anna, Jo, her kommer alle, og efterhånden har erhvervslivet 

også opdaget fordelen ved at sende medarbejderne her over til 
os, tilføjer hun. Det er nemlig omkostningsoverskueligt, fordi vi 
har en fast pris med alt inklusiv. Der bliver ikke målt på hver-
ken el, varme eller rengøring. Gæsterne behøver kun at tænke 
på sig selv. Og sjovt nok, så virker de alle meget yngre, når de 
tager af sted igen.
Damgården er perlen, og ligger ikke mere end en rask gåtur fra 
Ærøskøbing centrum. – Forplejningen kan gæsterne selv kreere 
i det topmoderne køkken eller få middagen bragt fra en af de 
mange udbydere i omegnen, oplyser Anna, som altid er til at få 
fat i og behjælpelig med alverdens ting.

Den skjulte perle

Hotel Damgården
Borgnæsvej 4 · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 40 34 51 61 

info@hoteldamgaarden.dk · www.hoteldamgaarden.dk
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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

● Alt i lys
● Automatik
● Køleteknik 

● Bolig- og Skibs-el

Autoriseret el-installatør Jack Hansen
Brøndstræde 23 · 5960 Marstal 

Tlf. 28 18 10 28
info@el-systems.dk · www.el-systems.dk

EN AFTALE ER EN AFTALE…!
Vindeballegade 42 · 5970 Ærøskøbing

Tlf. 62 52 19 48 · Mobil 40 18 18 84
haandvaerkerhuset@mail.tele.dk

· Totalentreprise

· Tilbygninger
· Reparationer
· Vedligeholdelse
· Tilbud gives uden  
 forbindelse



ERHVERV FYN MAJ 2009 · 25

ERHVERV FYN

v/Bjarne S. Kristensen · Skolevej 12 · 5960 Marstal
Tlf. 62 53 13 02 · aeroeauto@tdcadsl.dk · www.aeroeautocenter.dk

I anledning af vores 25 års firmajubilæum, 
holder vi åbent hus fra kl. 14 - 18 den 4. juni.
Kunder, forretningsforbindelser, 
kollegaer og venner er meget velkomne.

En bolighandel er 
en stor mundfuld i 
ethvert menneskes 
liv. Derfor skal alle 
aspekter i en bolig-
handel kulegraves, 
gennemgås og  
behandles med  
akkuratesse og stor 
omhu

Preben Boye gør sig umage. 
Han bruger tiden, der skal 
til og hans medarbejdere er 
udvalgt efter deres indfødte 
evner til at være omhyggelige 
i omgangen med de mange 
dokumenter, der efterhånden 
omfatter en bolighandel.
– Det ligger os meget på sin-

de, at tingene bliver gjort or-
dentligt, og vi tager gerne en 
ekstra dag til det, fortæller 
Preben Boye, der har drevet 
ejendomsmæglervirksomhed 
på Ærø de sidste ni år. Det er 
også en af grundene til, at han 
har valgt at være fuldstændig 
uafhængig af både kredit-
foreninger, banker og forsik-
ringsselskaber. 
– Vi blander os ikke i, hvor 
vore kunder ønsker at finan-
siere deres boligkøb, og vi 
henviser ikke specifik til no-
gen bestemt bank eller kredit-
forening. De fleste købere har 
et godt samarbejde med deres 
eget pengeinstitut, og det er 
helt naturligt, at de henvender 
sig der. Nej, vi er fuldstændig 
uafhængige af aftaler med 
andre finansielle virksomhe-
der, og det giver vore kunder 
både frihed og tryghed. 
Mens frihed og tryghed er 
nøgleordene, så er lokalkend-
skabet lige så stort et aktiv, 
for Preben Boye sætter en 
stor ære i at vide alt om alt på 

Tid til omhu

Boye – Bolig & Erhverv 
v/Statsaut. ejendomsmægler Preben Boye 

Kongensgade 29 · 5960 Marstal
Tlf. 62 53 10 16 · post@boyebolig.dk · www.boyebolig.dk

sin elskede ø. Om det er land-
brugsejendomme, sommerhu-
se eller et af de hyggelige by-
huse, han har til salg, så står 
hans viden om ejendommene 
ikke til diskussion. 
– Ærø er vort kerneområde, 
vort eget lokalområde og vi 
koncentrerer os kun om op-
gaver her på øen. Lokalkend-
skabet er en væsentlig faktor 
for at kunne vejlede kunderne 
optimalt.

Medarbejderne nøje 
udvalgt

Preben Boye er en kræsen 
mand. Han overlader ikke 
noget til tilfældighederne og 
heller ikke sit valg af medar-
bejdere. 
– Jeg er virkelig heldig, for 
jeg har fundet de helt rigtige 
medarbejdere, Lis, Lene og 
Knud. De besidder en stor 

faglig viden. Det betyder, at 
jeg kan stole på, at tingene er 
i orden, fortæller han. 
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Reparation og salg
af biler og bådmotorer,

indenbords samt
påhængsmotorer

Bil- og Bådservice 
Tlf. 62 53 30 17
Reberbanen 55 · Marstal
bilogbaad@post.cybercity.dk

bilogbaad@ post.cybercity.dk

Marstal Navigations-
skole sætter søfolk på 
skolebænken, uanset 
om de befinder sig i 
Singapore eller Alaska 

Viden, viden og atter viden. 
Jo mere viden, jo færre fejlta-
gelser, og med en god portion 
konstant opdateret viden på 
tankskibsområdet, er sik-
kerheden for både havmiljø, 
rederierne og søfolkene øget 
en kende. Marstal Naviga-
tionsskole har sørget for, at 
der ikke længere er langt til 
skolebænken, uanset hvor på 
verdenshavene søfolkene be-
finder sig. 
– Vi har netop udviklet et helt 
unikt kursusforløb, hvor vi 
gennemgår de nyeste regler 

og »best practice« og metoder 
indenfor f.eks. olietransport i 
tankskibe. 
Indenfor en overskuelig tids-
faktor og til en overkommelig 
pris er det nu muligt for re-
derierne at få opkvalificeret 
deres medarbejdere i skibene 
til den nyeste viden på et spe-
cifikt område, fortæller en af 
udviklerne fra Marstal Navi-
gationsskole, Henrik Bisbo, 
som tilføjer at det første ud-
viklede kursus, var kurset i 
Dansk Søret for Udenlandske 
Seniorofficerer, som har været 
i god gænge igennem længere 
tid.

Ideen er e-learning

– I stedet for at rederierne 
skal sende søfolkene fysisk af 
sted til søretkurserne på sko-
len, kan de nu via Internettet 

koble deres medarbejdere på 
kurser. Medarbejderne og re-
derierne har mulighed for at 
tilpasse hele forløbet ind den 
enkeltes dagligdag, fortæl-
ler Christian Folting, som er 
medudvikler på projekterne. 
Man kan se demo-versioner 
på vores hjemmeside (www.
marnav.dk) under E-learning 
login/info.

Solidt samarbejde med 
erhvervet

Men det er ikke uden hjælp, at 
Marstal Navigationsskole har 
udviklet de unikke e-kurser. 
Flere af rederierne har lagt 
hovederne i bølgerne for at 
få alle aspekter med, så for-
løbet blev så gennemtænkt 
som muligt. Navigationsskolen 
har haft glæde af medspillere 
som rederierne Torm, Clip-

per, EMS, ERRIA og Norden. 
Desuden samarbejder Naviga-
tionsskolen med konsulentfir-
maet Green-Jakobsen som har 
meget erfaring indenfor det 
maritime uddannelsesområde.

Eksamen online

Når medarbejderen er parat og 
har gennemgået kurset, er det 
tid til eksamen, så han kan er-
hverve sit certifikat. 
– Vi afholder også eksamen 
online med webcam og direkte 
eksamensspørgsmål. Her til 
morgen har vi faktisk haft en 
eksamination af en senioroffi-
cer, der sad og svedte ved det 
elektroniske grønne bord i Ma-
nila, fortæller Christian stolt. 

Undervisningens lange 
arm når til Manila

Marstal Navigationsskole · Ellenet 10 · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 10 75 · marnav@marnav.dk     www.marnav.dk
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Samvær, nærvær og en god 
uddannelse
Unge glade stemmer 
klinger mellem de 
gamle huse i Marstal. 
Matematiske formler, 
søfartsregler og 
engelske gloser flyver 
gennem luften side 
om side med strofer 
fra det sidste nye hit 
fra Nephew

Der er fordele. Mange fordele 
ved at gennemføre sin gym-
nasiale uddannelse på Ærø. 
Det er afdelingsleder Brian 
A. Johansen ikke et sekund i 
tvivl om.

– Vi er jo sammen på en helt 
anden måde. Vi har nærvær, 
og vi har samvær. Vi ser ikke 
kun hinanden i skoletiden, nej, 
vi møder hinanden på gaden, i 
forretningerne og på sports-
pladsen. Vi ser mange andre 
sider af hinanden, end dem vi 
lige ser i en undervisningssi-
tuation, siger han og fortæller, 
at det er det helt unikke geo-
grafiske miljø der muliggør et 
så godt funderet fællesskab 
blandt de studerende.

Miljøet, nærværet og det 
gode kammeratskab, står 
ikke alene for succesen

– Vi har set helt rigtigt, da vi 
skruede den kombinerede ud-
dannelse HF Søfart sammen i 
samarbejde med vor nabo, Na-
vigationsskolen.

– Vi mærker virkelig, at de 
unge er begejstret for struktu-
ren i den 3-årige uddannelse. 
Vi har nemlig arbejdet meget 
på at få integreret alle fagene, 
så den samlede uddannelse 
går op i en højere enhed og 
ikke er splittet i moduler. Det 
giver en varieret hverdag med 
forskelligartede udfordringer 
og en logisk indsigt i fagenes 
anvendelse.
Men det er ikke kun Søfart det 

handler om på VUC Ærø. For 
to år siden blev den ordinære 
2-årige HF uddannelse også 
etableret på skolen med alle 
de obligatoriske fag fra C til A 
niveau plus et bredt udbud af 
valgfag fra alle de gymnasiale 
uddannelser.
– Og vi har jo også en anden 
fordel i baghånden, siger Bri-
an A. Johansen og smiler.
– Vi har dejlige og moderne ung-
domsboliger lige i baghaven.

P.E. Pålsonsvej 1 · 5960 Marstal · Afdelingsleder Brian A. Johansen · Tlf. 62 65 65 90 · www.vucfyn.dkVUC FYN Ærø

Åbent hver dag 
også søndag hele året 

Langebro 13 · 5985 Søby · Tlf. 62 58 12 64
06203@coop.dk · www.brugsen.dk

BOLIG TEXTILER
GARDINER

KANSAS BEKLÆDNING
DAME- OG HERRETØJ

CHR. H.
CHRISTENSEN
– et godt sted at handle

Marstal · Tlf. 62 53 1060
www.chr-h-christensen.dk

Forkælelse af din bil og din båd
Op til 12 års glansgaranti

Ærø Autolakering
Industrivej 8 · Marstal
Tlf. 62 53 33 30 · 20 41 33 03
Ring og få et uforpligtende tilbud!

Cartec Bilplejecenter
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Frederiksbergvej 2 · Stokkeby · 5970 Ærøskøbing · Tlf. 62 52 11 79 · 20 46 45 29 · stokkebysmede@mail.dk

STOKKEBY SMEDEFORRETNING
 Aut. VVS firma

 Også med alt indenfor biobrændsel 
 og jordvarmeanlæg

Radio og Data Butikken
Vestergade 7 · 5690 Marstal · Tlf. 62 53 12 15

butik@radiodatabutikken.dk

2tal

Ærø Bowling Center

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

ÅBENT 

ONSDAG TIL LØRDAG 

KL. 16-? 

ELLER EFTER AFTALE

BANELEJE 100,- + SKO

FASTFOOD
------

BILLIARDBORDEMORSKABSAUTOMATERSPILLEAUTOMATER

Flyt til Ærø og få et helt liv 
for hele familien 

Vi har også arbejde til dig
www.ærø.dk/jobs

630

Snedkermester
Allan V. Jensen
Tømrer- og snedkerarbejde udføres

Fremstilling af:
Vinduer/forsatsvinduer
Døre
Trapper
Specialopgaver

Fiolstræde 15 · 5690 Marstal
Tlf. 63 52 00 42 · Mobil 40 19 60 42

 STARLING AIR

Vi tilbyder:
● Rundflyvning
● Taxaflyvning
● Ø-Hop
● Fotoflyvning
● Bannerslæb

Ærø Airport · 5960 Marstal
Tlf. 62 53 33 94
Starling@starling.dk
www.starling.dk

 
Velkommen til Firmatur på 
Marstal Vandrerhjem
·  Teambuilding udfra jeres ønsker og behov

·  Mulighed for bustur øen rundt f.eks. 
 med rundvisning og smagsprøvning 
 ved Rise Bryghus

Færgestræde 29
5660 Marstal · Ærø
Tlf. 62 53 39 50
danhostel@marstal.dk
www.marstalvandrerhjem.dk
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1. juni tog Fynsk 
Skilte Design sit ny 
domicil på Dalvænget 
i brug, og udover en 
udvidelse af både 
kvadratmeterantal og 
produktionskapacitet 
har virksomhedens 
ny og mere synlige 
adresse betydet flere 
kunder i butikken

»Forretningens ny beliggen-
hed ud til en tæt trafikeret 
landevej må siges at være et 
væsentligt plus«, smiler inde-
haver Knud-Erik Lauritzen. 
»Både fra Ebberup og Hårby-
siden er der kommet nye kun-
der til, og det er jeg selvfølge-
lig meget glad for at kunne 
konstatere.«

Fra kontorskilte  
til autoreklamer

»Jeg har drevet Fyns Skilte 
Design siden 2005, og efter-
hånden befinder den generelle 

efterspørgsel sig på et stabilt 
og meget tilfredsstillende ni-
veau. Medarbejderstaben be-
står udover mig selv af en 
ungarbejder samt en admini-
strativ medarbejder. Vi deko-
rerer mange varevogne, mon-
tør- og håndværkerbiler samt 
lastvogne. En anden aktivitet 
i stigning er facadeskilte, som 
vi kan levere i rigtigt mange 
udformninger. Derudover er 
Fyns Skilte Designs specia-
ler bandereklamer, dør- og 
kontorskilte, gadeskilte, kla-
prammer, streamers, label-
print, storformat, pyloner og 
vejskilte.«

Effektiv profilering  
der virker

»Synliggørelse er et must i 
vores visuelle tidsalder. Får 

man for eksempel ny vogn-
park, skal den udstyres med 
personlighed, og hér kommer 
Fyns Skilte Design ind i bille-
det. I kraft af vores knowhow 
og brancheerfaring har vi fin-
geren på pulsen med hensyn 
til at virkeliggøre kundens øn-
ske om en effektiv profilering, 
der virker. Kontakt Fyns Skil-
te Design for nærmere infor-
mation om vores mange spæn-
dende profileringsløsninger.«  

Synlighed sælger

Fyns Skilte Design
Dalvænget 10 A · 5610 Assens
Knud-Erik Lauritzen 
Tlf. 64 71 13 14 · Mobil 20 26 32 50
kel@fyns-skilte.dk · www.fyns-skilte.dk

ERHVERV FYN

BRINKSBO
Snedker & Tømrerforretning A/S

Østermarksvej 15
Tlf. 20 98 69 23 · 23 83 21 19

Vælger du Brinksbo vælger du

 ● Om- og tilbygning  ● Vinduer og døre
 ● Reparation  ● Køkkenmontage
 ● Tagarbejde  ● Glasarbejde

Østermarksvej 15 · 5970 Ærøskøbing

www.brinksbo.dk

Tlf. 20 98 69 23 · 23 83 21 19

Ærø Låseservice
& Drud Design

Kongensgade 22 – 5960 Marstal



Velkommen til den  
nye motorvej

Erry I. Knudsen, Odense Lufthavn:
»Odense Lufthavn S.m.b.a. ser med glæde frem til, at også beboerne på 
den sydlige del af Fyn og øerne får afsluttet motorvejen til Svendborg. 
Det betyder en nem, hurtig og sikker forbindelse til og fra den fynske 
lufthavn, som ligger i den nordlige del af øen. Det bliver selvfølgelig 
endnu nemmere, når den totale ringforbindelse omkring Odense og 
kanalbroen står færdig om få år. Det glæder vi os meget til i Odense 
Lufthavn. Vi har rejsende i bil både fra Sydfyn – og helt fra København 
i øst samt fra hele det jyske område stort set hver weekend i som-
merhalvåret. Vi håber, at alle må blive glade for den hurtige og sikre 
forbindelse imellem Sydfyn og Odense Lufthavn.« 

Optiker Kim Wichmann, Wichmann Optik, Svendborg:
»Motorvejen er et stort plus for Svendborg. Vi har noget at tilbyde, som 
man skal søge langt for at få. Svendborg er et herligt »bo-område« med 
gode uddannelsesmuligheder for unge og et spændende detailhandels-
miljø. Nu er den sydfynske industri blevet »motorvejs-nær«, og områdets 
mange pendlere kan komme hurtigt til og fra arbejde i Odense. Alt i alt 
gør motorvejen, at Svendborg ikke længere er »hægtet« af – men nu 
udgør et reelt tilbud til både erhvervsfolk og private – om at leve det 
gode liv«.

Ulrik Feveile Nielsen, direktør i Nordea Svendborg:
»I Nordea har vi set frem til færdiggørelse af motorvejen, idet den kan 
give vores område et stort løft i bosætningen. Der skal ikke være tvivl 
om at hele Fyn ved, der er super dejligt i Svendborg, det har bare været 
besværligt at komme til og fra byen. Det er slut nu, og vi glæder os til 
alle de mange nye kunder, som vil vælge Svendborg som basen for 
familien.«

Søren Haller Clausen, afdelingschef i MT Højgaard a/s  
og formand for Erhvervsforum Svendborg:  
 »Erhvervslivet i Svendborg står med et stort vækstpotentiale, og  
Svendborg Kommune har planlagt en hel ny bydel som skal udvikles 
over de næste 20-30 år. Selv om der tales om finanskrise, ser jeg 
mange nye udviklingsprojekter på vej i Svendborg som er umiddelbart 
realiserbare. Dette skyldes, at infrastrukturen nu er i top, godt hjulpet 
på vej af motorvejen. Samtidig med at der er kvalificeret arbejdskraft 
tilstede, og bosætningsmulighederne er gode. Jeg håber, at mange nu 
vil benytte lejligheden til at tage en tur til Svendborg og opleve, hvilken 
vidunderlig by Svendborg er at leve, handle og arbejde i.«  

Han glæder sig til den 26. juni borgmester Lars Erik Hornemann, 
Svendborg Kommune, når Danmarks nyeste motorvej mellem  
Svendborg og Odense indvies.
– Motorvejen vil være med til at videreføre den positive udvikling, som 
Svendborg og resten af Sydfyn er i gang med. Vi har gennem de senere 
år set en stigende interesse for at bosætte sig på Sydfyn. Det er en 
tendens som motorvejen helt sikkert vil være med til at forstærke. For 
erhvervslivet betyder det, at det bliver endnu mere attraktivt at etablere 
sig på Sydfyn, hvor både arbejdskraften og infrastrukturen er til stede, 
siger borgmester Lars Erik Hornemann.
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»LKF arbejder både som lokal entreprenør og som producent af ter-
moplastisk markeringsmateriale til salg i Danmark og resten af 
verden«, fortæller distriktschef Erik Rasmussen. »Vores fornemste 
opgaver er produktion, udvikling og praktisk implementering af 
materialer og services, der kan vejlede og informere trafikanterne 
på bedst mulig måde. Firmaets produktudvikling er fokuseret på 
produkter af høj kvalitet tilpasset individuelle ønsker, lokale regler 
og forskellige klimaforhold.« 

Fordelagtig flytning 

»Entreprenørafdelingens flytning fra Sdr. Longelse til Ringe har 
medført store placeringsmæssige, logistiske og pladsmæssige for-
dele«, fortsætter Erik Rasmussen. »Her i Ringe råder vi over en 
1000 m2 stor hal samt moderne kontor og personalefaciliteter på 
160 m2. Hvor vi tidligere var henvist til at færdes på de langeland-
ske småveje med 12-14 store lastbiler, kan vi nu køre direkte fra 
vores domicil ud på motorvejen. På den måde kommer vi hurtigt 
frem til arbejdsstederne, hvoraf mange er beliggende i Jylland og 
på Sjælland. Vores distrikt dækker hele Sønderjylland fra Vejle og 
sydover samt Fyn og Sjællande med dertil hørende øer.« 

DropOnLine til det danske klima

»På afstribningsområdet har LKF Vejmarkering deltaget i fire 
af den sydfynske motorvejs fem etaper, og på to udvalgte stræk-
ninger har vi anvendt DropOnLine. Det er en markeringstype, vi 
med start i 2003 har udviklet specielt til det danske klima – først i 
samarbejde med det daværende Ribe Amt og senere med Vejdirek-
toratet. Med DropOnLine har striben fået flere lodrette flader end 
tidligere. Markeringsstribernes profil og de anvendte materialers 
sammensætning udgør tilsammen en stor visuel gevinst, der i høj 
grad er med til at fremme bilisternes sikkerhed – specielt i natte-
timerne samt i mørkt og vådt vejr. Endvidere har DropOnLine den 
indbyggede effekt, at regnvand drænes effektivt fra fladerne.« 

Mere DropOnLine på vej

»Udover den sydfynske motorvej anvendes DropOnLine på en stor 
del af Esbjerg motorvejen samt næsten hele vejen fra Kolding/
Taulov til Lillebæltsbroen. Blandt LKF Vejmarkerings kommende 
af stribningsprojekter er montering af DropOnLine på den sønder-
jyske motorvejs såkaldte tredje ben, som betegner udfletningerne 
til henholdsvis Kolding og Vejle«, slutter Erik Rasmussen.  

Hovedkontor:
Longelsevej 34 · Sdr. Longelse · 5900 Rudkøbing 
Entreprenørafdelingen:
Industrivej 1 · 5750 Ringe

Tlf. 63 51 71 71 · admin@lkf.dk · www.lkf.dk

Virksomheden, der har hovedsæde i Rudkøbing 
og filialer i Aalborg og Køge, beskæftiger  
120-130 medarbejdere og har mere end 40 års 
erfaring i vejmarkeringsindustrien. I 2008  
flyttede entreprenørafdelingen med 35 ansatte 
til Ringe

LKF Vejmarkering A/S
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Den dynamiske svend-
borgensiske facade-
virksomhed har netop 
bakset første etape 
i skabelsen af et nyt 
domicil på Finlandsvej 
på plads. I løbet af 
efteråret følger anden 
etape 

»Udgangspunktet for skabel-
sen af de ny fysiske rammer 
er sidste års opkøb af nabo-
ejendommen«, fortæller direk-
tør Finn Damgaard Hansen. 
»Efter en større renovering 
er denne ejendom nu bygget 
sammen med vores hidtidige 
base, og det derved fremkomne 
splinternye domicil er således 
et konkret visuelt udtryk for 
vores vidtspændende kompe-
tencer indenfor moderne faca-
deløsninger.« 

Fremtidens arbejdsplads

»Byggeriets første etape, der 
nu står færdig, er koncentreret 
om produktions- og velfærds-
faciliteter - herunder kan-
tine samt diverse personale-, 
møde- og konferencerum. I 
løbet af efteråret går vi i gang 
med anden etape, der omfat-
ter hele virksomhedens ad-
ministrationsafsnit. Den ny 
administrations overordnede 
design er skabt i løbende dia-
log med vores medarbejdere, 
så afdelingen i videst mulige 
omfang afspejler deres ønsker 
og forventninger til fremtidens 
arbejdsplads.« 

Lys og elegance

»Vores kommende admini-
strationsafsnit indrettes efter 
åben plan princippet, men op-
deles samtidigt ved hjælp af 
glasvægge i en og topersoners 
kontorer. Helhedsindtryk-
ket bliver et lyst og elegant 
kontormiljø, der let tilpasses 
medarbejdernes individuelle 
ønsker og behov – for eksem-
pel med hensyn til regulering 
af niveauerne for temperatur 
og lyd. Folk har altså personal 

space, og samtidigt nyder de 
godt af åben plan princippets 
fine overbliks- og kommunika-
tionsforhold.«   

Totalløsninger i glas

»Glasbyggernes varemærke er 
lys, luft og godt arbejdsmiljø. I 
den forbindelse leverer vi glas 
i rå mængder. Vores primære 
kompetencer ligger imidlertid 
i udviklingen af de bagvedlig-
gende strukturer og konstruk-
tioner. Vi tilbyder totalløsnin-
ger inden for dette speciale 
og samarbejder med en bred 
vifte af bygherrer, arkitekter 
og rådgivere. Vores primære 
kundegruppe er store total- og 
hovedentreprenører, og geo-
grafisk set er hovedparten af 
kundesegmentet placeret i Kø-
behavn.« 

Fra Svendborg til Brøndby

»Gode eksempler på vores ar-
bejde i hovedstaden er Tivolis 
Koncertsal og Brøndby Sta-
dion. Netop nu er vi i gang 
med en række projekter i de 
dynamiske erhvervsområder 
omkring Fisketorvet, Havne-
holmen og Kalvebod Brygge. 
I Århus har vi varetaget fa-
cadearbejdet på Bruuns Gal-
leri, der med sine 18 etager 
er byens højeste bygning. I 
Odense er Fællesdomicilet på 
byens havnefront et markant 
udtryk for vores spændende 
arbejdsfelt. Endelig har vi med 
Hotel Svendborg, Bycentret og 
Svendborg Sparekasse også 
sat vores præg på det lokalom-
råde, vi selv er en del af.« 

Travlhed i  
projektafdelingen

Glasbyggerne A/S og virksom-
hedens cirka 40 medarbejdere, 
der fordeler sig på faggrup-
perne ingeniører, konstruktø-
rer og alu-tømrere, har ikke 
i væsentlig grad mærket den 
igangværende finanskrise. »Vi 
håber selvfølgelig at kunne op-
retholde denne situation«, af-
runder Finn Damgaard Han-
sen. »Med hensyn til fremtiden 
har vi en fornuftig ordrebe-
holdning, og projektafdelingen 
melder om stor travlhed.«

Glasbyggerne A/S 

Glasbyggerne A/S
Finlandsvej 12
5700 Svendborg
Tlf. 63 21 17 00
kontakt@glasbyggerne.dk
www.glasbyggerne.dk
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Frøbjergvej 2 · 5620 Glamsbjeg
Tlf. 64 45 11 70

Mobil 30 57 10 70
Døgnvagt 24 22 45 43

www.orsted-lastvognscenter.dk

Køb/salg og reparation  
er vort speciale

Værksted: 
Justering

  Reparation
  Ombygning
  Service-vogn

Lastbiler 
Hængere

Lagersalg

Frøbje

www.or
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AUGUSTINUS TRANSPORT
Når transport er en tillidssag!

Ring 25 39 07 19 og få et tilbud på:

■  Erhvervs-, privatflytning
■  Møbel-, lageropbevaring
■  Specialtransporter
■  Hastetransport/distribution
■  Kurértransport

Vilhelm Thomsens vej 9 · 5700 Svendborg · Tlf. 62 22 29 16

En nyskabelse på 
oplysningsforbundets 
repertoire er en række 
konsulentydelser  
målrettet virksomheder 
og organisationer. De 
omfatter blandt andet 
organisationsudvikling, 
kompetencevurdering 
og kursusplanlægning 

»På de områder, hvor vi tilby-
der konsulentydelser, råder vi 
over en række gennemprøvede 
og meget virksomme måder at 
gribe tingene an på«, fortæller 
skoleleder Jørgen Lørvig Jen-
sen. »I kraft af denne know-
how og erfaring kan vi gå ind 
og hjælpe med en virksom-
heds organisationsudvikling 
og i den forbindelse udforme 
en detaljeret individuel kom-
petencevurdering, der kan 
danne grundlag for konkrete 
videreuddannelsesplaner for 
hver enkelt medarbejder.« 

Individuel  
kompetencevurdering

»I samarbejde med 3F på Syd-
fyn har vi udviklet en model, 
der afdækker medarbejdernes 
kompetencer på fire områder. 
I modellen indgår Belbins 
teamrollemodel og fokuserer 
ikke kun på folks faglige kom-

petencer, men inddrager også 
de personlige, organisatoriske 
og sociale. Dialogen er i cen-
trum, og medarbejderne ind-
drages aktivt i opdateringen 
af deres egne kompetencer. 
Undervejs stiller vi skarpt på, 
hvad de kan, hvad de gerne 
vil, og hvordan de kommer vi-
dere.« 

Flere ressourcer  
end som så

»De fleste mennesker har flere 
ressourcer end som så. Et vig-
tigt mål for kompetencevurde-
ringen er at hjælpe medarbej-
derne i gang med den proces, 
der går ud på at finde deres 
glemte, usynlige eller skjulte 
kompetencer. Når alle kom-
petencer er fremme i lyset, 
udgør de et godt beredskab – 
både for den enkelte og for det 
firma, han eller hun arbejder 
i. Individuel kompetencevur-

dering er mere end blot en me-
ritvurdering i forhold til ud-
dannelsessystemet. Kontakt 
os for detaljeret info.« 

AOF Sydfyn – mere 
end en aftenskole

AOF Sydfyn
Vestergade 23 · 5700 Svendborg

Tlf. 62 21 73 73
kontor@aofsydfyn.dk

www.aofsydfyn.dk 

Daglig bogføring, debitor/kreditor 
og finasstyring, bugetter,

momsregnskab, lønadministration,
ejendomsadministration,
perioderegnskaber m.m.

Den professionelle partner til mindre 
og mellemstore virksomheder.

Udføres hos dig eller hos os 
– valget er dit

www.kene.dk

Telefon 7020 2465



Langeland – vores ø

Den nye motorvej fra Odense til Svendborg forkorter køretiden til det smukke 
og solbeskinnede Langeland. Her kan børnene vokse op nær naturen og lege 
og lære på en af Danmarks allermest moderne skoler, der skyder op netop 
nu. Livet på Langeland har det hele. Så hvorfor nøjes med det næstbedste?

By
st

ed

Læs mere på www.langelandkommune.dk
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Vi udfører opgaver indenfor:

Anlæg ● Vejservice
Vognmand ● Entreprenør

DØGNSERVICE

Assensvej 100 · 5771 Stenstrup
Tlf. 62 26 20 00 · mail@ollerup.com · www.ollerup.com

Flyv fra 
Odense Lufthavn!

Kort køretid · Hurtig indtjekning
Gratis parkering

Nemmere kan du ikke få det!

Flyveruter til 
Italien · Grækenland · Frankrig

Lufthavnvej 131 · 5270 Odense N
Lufthavnschef Erry I Knudsen

erry@odense-lufthavn.dk

Odense Lufthavn S.m.b.a.

Bestil nu!
odense-lufthavn.dk

– løsninger til bedre kontormiljøer...

Svanen
Design: Arne Jacobsen

Bord
Design: Pelikan

Åbningstider: Man-tors. kl. 10.00-17.30 · Fredag kl. 10.00-19.00 · Lørdag kl. 9.30-14.00 · 1. Lørdag i md. kl. 9.30-15.00



Ziebart TidyCar 

»Ziebart TidyCars kerneområ-
de er vask, polering og lakfor-
segling«, fortæller centerleder 
Finn Rasmussen. »Gennem vo-
res håndværksmæssige know -
how og specialiserede pro-
dukter er vi markedsførende 
i Danmark. Ved en totalbe-
handling får bilen en grundig 
ind- og udvendig rensning, der 
afsluttes med lakforsegling. 
Vores nyudviklede Diamond 
Gloss lakforsegling beskytter 
mod vaskeridser, syreregn, 
uv-stråler, salt, fugleklatter, 
insekter og forurening over en 
bred kam.« 

Højere salgbarhed  
og markedsværdi

»Ziebart TidyCar behandler 
nye og brugte biler for pri-
vate og klargør køretøjer til 
salg for en bred vifte af bil-
forhandlere, autoværksteder 
og mekanikere fra hele Fyn. 

Salgsklargøringen har den 
positive og yderst målbare ef-
fekt, at bilen på én og samme 
tid bliver lettere at sælge og 
får en højere markedsværdi. 
Som regel er det altså en su-
pergod investering at besøge 
os, inden en bil skal sælges, og 
det gælder selvfølgelig, hvad 
enten man er forhandler eller 
privatperson.«

100% virksom kur mod 
»BILKA-buler«

»En fast rutine omkring lak-
forsegling er, at vi undersøger 
køretøjet grundigt og gør kun-
den opmærksom på eventuelle 
småskader i karrosseri og lak, 
inden arbejdet påbegyndes. 
Som noget relativt nyt i vo-
res regi kan vi nu tilbyde at 
reparere disse småskader, og 
parallelt hermed har vi fået 
udbedring af mindre forsik-
ringsskader på programmet. 

Ved hjælp af en speciel opret-
ningsteknik fjernes sporene 
100% – for eksempel efter de 
parkeringsskader, man uvæ-
gerligt pådrager sig og som 
vittige sjæle fra det fynske fol-
kevids dyb har døbt »BILKA-
buler.« 

Fra brændemærker  
til stenslag

»På inventarsiden kan vi fjer-
ne spor efter brændemærker 
og skæmmende monterings-
huller i instrumentborde, så 
ingen kan se, de nogensinde 
har været der. Det samme 
gælder skader på indtræk – 
for eksempel efter skødesløs 
omgang med tobaksvarer. Vi 
kan også fjerne alle spor efter 
spild af væsker – herunder 
maling. Sidst men ikke mindst 
udbedrer vi mindre stenslags-
skader. Ziebart TidyCar har 
investeret i det nødvendige 

maskineri og værktøj, og vo-
res dygtige og erfarne med-
arbejdere deltager løbende i 
specialkurser målrettet de ny 
aktivitetsområder.« 

Ny kommunikation

»Ziebart TidyCar har netop 
implementeret en række ny 
kommunikationstiltag. Ultimo 
april kom en ny hjemmeside op 
at køre, og samtidigt lancerede 
vi en helt ny serie brochurer om 
vores mange attraktive tilbud 
og aktiviteter. Ziebart Tidy-
Car har ansat en ny salgs- og 
marketingsmedarbejder, hvis 
primære ansvarsområde ud-
over kundekontakten er vedli-
gehold og udvidelse af firmaets 
kommunikationsmæssige pro-
fil«, afrunder Finn Rasmussen. 
»Tjek www.tidycardk.dk og kig 
ind i en af vores afdelinger i 
Odense eller Svendborg for et 
uforpligtende bilplejetilbud…«

Ziebart TidyCar 
Middelfartvej 50
5200 Odense V
Tlf. 66 12 27 00

odense@tidycar.dk
www.tidycardk.dk

Ziebart TidyCar
Odensevej 101
5260 Odense S
Tlf. 66 12 27 00

odense@tidycar.dk
www.tidycardk.dk

Ziebart TidyCar 
Grønnemosevej 10

5700 Svendborg 
Tlf. 62 22 01 01

svendborg@tidycar.dk
www.tidycardk.dk

Den fynsk ejede virksomheds afdelinger i Odense og Svendborg udspringer  
af en international bilplejekæde med hjemsted i USA’s bilindustri. Gennem 25 år  

har Ziebart TidyCar markeret sig som markedsførende indenfor bilpleje

ERHVERV FYN MAJ 2009 · 37



38 · ERHVERV FYN MAJ 2009

Ny bolig?
Tag os med i planlægningen

Gør det muligt

nordea.dk

Emmerbøllevej 24 · DK-5953 Tranekær · Tel. +45 62 59 12 26 · Fax +45 62 59 12 28 · e-mail: info@emmerbolle.dk

www.emmerbolle.dk

GRATIS

min. 25°C

Egen strand og kæmpe pool
Masser af aktivitets- og overnatningsmuligheder






