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· Vand
· Varme
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• Vand
• Varme
• Gas
• Sanitet
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VVS
MARSLEV VVS ApS

Aut. Gas og VVS Instal.
Klaus Friis Madsen

TLF. 65 95 12 06
Biltlf. 20 11 99 11

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

 MBÆK
Byg & Montage 

 Døre/vinduer, herunder termoruder
 Garageporte
 Alu montage
 Facader
 Nedbrydning
 Alt i tømrerarbejde

telefon 20 74 63 66
Martin Bæk Rasmussen · Hvileholmsvej 23 · 5550 Langeskov

MADSENS MASKINSTATION
Tlf. 20 23 31 95
www.maskinmadsen.dk

• Alt gravearbejde udføres
• Presse og wrappe småballer

Fræse og græssåning
i en arbejdsgang med
3 meter stennedlæg-
ningsfræser.
Velegnet til: omlæg-
ning og anlægning af
hestefolde, haver, andre
størrer arealer.
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• Alt gravearbejde udføres
• Presse og wrappe småballer

Fræse og græssåning
i en arbejdsgang med
3 meter stennedlæg-
ningsfræser.
Velegnet til: omlæg-
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Dalby Rust & Pladeværksted
v/ Søren Henriksen

l Rustarbejde l Forsikringsskader 
l Klargøring af biler til syn
Smedegyden 115 · 5380 Dalby
65 34 22 83 · 30 72 40 30
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scanlaser

ke entreprenører og fortalt om 
vores produkt-niche.  Trods en 
generelt stigende interesse for 
GPS står mange stadig lidt tø-
vende overfor fænomenet. I dag 
kender alle imidlertid Mikrofyns 
pionerprodukt Mikrodigger, som 
alle entreprenørrelaterede GPS-
produkter bygger på, og med de 
store fordele der knytter sig til 
den nyeste teknologi, er vi blevet 
mødt med stor interesse. Med 
vores udstyr graver man aldrig 
hverken forkert eller for dybt. 
Tingene placerer sig så at sige 
af sig selv, og dét på rekordtid. 
Et GPS-system kan også anven-
des til dokumentation af udført 
arbejde – for eksempel i forbin-
delse med undersøiske projekter 
som havneuddybninger m.m. 
Netop nu har Mikrofyn et nyt 
GPS-produkt på bedding i form 
af en såkaldt én boks løsning 
med indbygget trådløs power-
snap system. Nu kan man køre 
med Mikrodigger og GPS med 
samme boks, og det giver på én 
gang mere plads i kabinen, øget 
mobilitet og optimal udnyttelse 
af ressourcerne”, slutter Jesper 
Lindskov. 

Mikrofyn blev i 2006 
købt af Hexagon 
Machine control, der 
også sælger maskin-
styringsløsninger fra 
sBG og Leica. Pr. 1. 
april i år blev Mikro-
fyns salgsafdeling 
til scanlaser, som er 
navnet på Hexagon 
Machine controls 
salgskanal   

”Markeringen af Mikrofyns 
salgsafdelings navneskift til 
Scanlaser blev en mindevær-
dig begivenhed, der ikke løb af 
stabelen uden forhindringer”, 
fortæller salgs- og servicechef 
Jesper Lindskov. ”Premieren på 
Scanlaser-navnet med reception 
og festivitas markeredes den 23. 
april samtidigt med mit ti års 
jubilæum. En askesky fra Island 
lagde imidlertid en dæmper på 
den visuelle side af festlighe-
derne, fordi en masse gode mar-
ketingeffekter og ikke mindst 
al Scanlasers spritnye profilbe-
klædning på det tidspunkt var 
strandet under transit i diverse 
europæiske lufthavne.”

International  
gennemslagskraft

”På verdensplan bærer samt-
lige Hexagon Machine Controls 
salgsafdelinger navnet Scan-
laser, og denne internationale 
gennemslagskraft er selvfølgelig 
en væsentlig del af baggrunden 
for vores navneskifte. Mange en-
treprenører arbejder på tværs af 
landegrænserne. Ude i den store 
verden er Scanlaser kendt som 
en stærk serviceorganisation, 
der i kraft af sin store knowhow, 
fælles hotline og brede suppor-
torganisation giver kunderne 
optimale forhold på sikkerheds-
området. Scanlaser leverer 
totalløsninger, der inkluderer 
rådgivning, montering, support 

og uddannelse i forbindelse med 
vores produkter. Eksempelvis 
råder vi over simulatorfacilite-
ter, hvor vores kunder i ro og 
mag kan tage deres første GPS-
kørekort. Vi står til rådighed for 
vores kunder døgnet rundt.”   

GPs på fremmarch

Parallelt med Mikrofyns pro-
dukter sælger Scanlaser ma-

skinstyringssystemer og di-
verse tilbehør produceret af 
samarbejdspartnerne SBG og 
Leica. Med denne brede vifte 
af kvalitetsprodukter betjener 
entreprenørbranchen sig af en 
fantastisk avanceret teknologi. 
GPS-styring er på hastig frem-
march. ”Frem til maj i år har 
vi solgt flere GPS-løsninger til 
mindre entreprenørfirmaer end 
samme tid sidste år”, beretter 
Jesper Lindskov. ”Dels ønsker 
de mindre entreprenører at 
være på forkant med udviklin-
gen, og dels kan GPS være et 
nyttigt redskab, der øger deres 
muligheder for at medvirke i 
større projekter. Efter endt gra-
vearbejde og kloakering kan 
hovedentreprenøren på basis 
af den digitale tegning, der har 
været arbejdet efter fra starten, 
overlade færdiggørelsen af veje, 
cykelstier m.m. til en underleve-
randør med GPS i maskinen.”

store fordele med ny 
teknologi    

”Scanlaser har netop været på 
TOUR rundt i hele kongeriget, 
hvor vi har besøgt en lang ræk-

scanlaser · Bondovej 16 · 5250 odense sV
Tlf. 70 27 04 03 · www.scanlaser.eu

Mikro Digger XC 16
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Årets Firmabil 2010
Opel Insignia ecoFLEX.

CO2 139 – 274 g/km, 8,5 – 19,2 km/l gælder brændstofforbrug ved blandet kørsel. Bilen på billedet er vist med ekstraudstyr. *Beskatningsgrundlag ved erhvervsleasing via Opel Finans af Insignia 4-dørs 1.8 Edition.

www.opel.dk

Stærk motor og lavt brændstofforbrug som reelt mindsker CO2-udslippet imponerede juryen i Business Danmark og Bilavisen. Perfekt ergonomi 
var også en af de afgørende kvaliteter. Årets Firmabil Opel Insignia ecoFLEX byder på banebrydende design og enestående køreegenskaber. 
Vælg mellem det store udvalg af tekniske innovationer og udstyr bilen efter dine behov. Insignia ecoFLEX med 160 hk fås fra 412.975 kr. Insignia 
fås fra 326.175 kr. Beskatningsgrundlag fra 249.995 kr.*

Adaptive forlygter (AFL). Intelligent forlygtesystem med ni indstillinger. Lyser ”rundt om hjørner”, blænder 
automatisk ned for det lange lys og tilpasser sig alle kørebetingelser. Beskatningsværdi 12.500 kr.*

Ergonomisk sportssæde. Innovativt design, kan justeres på alle tænkelige måder med 4-vejs pneumatisk 
lændestøtte, så du altid kommer til at sidde perfekt. Beskatningsværdi 4.500 kr.*

ecoFLEX 2.0 CDTI. Brændstofbesparende kørsel med reduceret CO2-udslip men stor ydeevne. 
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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 weeken-
derne 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 virksom-
hederne 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 afdelingen 
for Fyn/Trekantområdet.

Investeringer  
i millionklassen

NOBODY stormer frem, og 
med franchise konceptet kø-
rende over hele landet, har det 
været nødvendigt at investere 
i mere inventar og i en kæmpe 
specialbygget opvaskemaskine. 
– 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, ser-

vice og glas indpakket i tæt-
sluttende plast. Tingene leve-
res i opvaskekurvene, hvor det 
brugte service også returneres 
i. Vi vasker selv alt op i vor nye 
16 meter lange specialbyggede 
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. 
Han har også siden fået en 
vognmandstilladelse og star-
tet et lille vognmandsfirma, 
med blandt andet kranopga-
ver og kurértransport, siger 
direktøren, som på alle måder 
opfylder enhver regerings øn-
sker om iværksætterånd og gå 
på mod.

Har du festen  
– har vi resten

NoBoDY 
Industrivej 2,
Langeskov
Peder Pedersen
Tlf. 70 22 65 66
fyn@nobody.dk
www.nobody.dk

Bemærk

– vi har fået ny 

adresse
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Flot have uden støj
Birkely Anlægsgartner 
kombinerer livskvali-
tet med sund fornuft 
via faste aftaler om 
vedligeholdelse for 
bl.a. erhvervs- og 
privat kunder

I snart 20 år har Birkely An-
lægsgartner leveret kvalitets-
mæssigt og flot håndværk til 
erhvervskunder, private have-
ejere, institutioner, landskabs-
arkitekter, boligforeninger og 
kommuner over hele Fyn. 
Kendt fra TV2’s Godt Begyndt
– Vi lægger stor vægt på kvali-
tet i alle faser af haveopgaven, 
uanset den er stor eller lille. 
Det giver det bedste resultat 
– og tilfredshed hos vores kun-
der, forklarer anlægsgartner 
Jesper Birkely.
Tilbage i 1990’erne fik TV2-
seerne en række gode eksem-

pler på Birkelys kreative an-
lægsopgaver i tv-serien Godt 
Begyndt.
- Vi udfører alle opgaver inden-
for nyanlæg, vedligeholdelse og 
renovering af haver samt stør-
re anlæg. Om vinteren også 
salt- og snerydning, fortsætter 
Jesper Birkely.
Det grønne arbejde med plan-
ter og græs suppleres af træ-
fældning samt opgaver med 
beskæring, hegn og belægning. 
Netop belægning er en af ker-
neopgaverne hos Birkely An-
lægsgartner.

seriøs planlægning

– Vi søger at opnå et effektivt 
projektforløb med god plan-
lægning, projektering og klare 
aftaler med kunderne. Så vi 
undgår fejl, mangler og misfor-
ståelser, slutter Jesper Birkely. 

Grønt støjhegn

Samarbejdet med NoiStop 
betyder, at Birkely Anlægs-

Bygningsafdelingen
alt indenfor:
l totalentrepriser
l Hovedentrepriser
l fagentrepriser
l nybyggeri – Bolig & erhverv
l Renovering
l fredede bygninger og kirker

anlægsafdelingen
alt indenfor:
l Kabelarbejder
l fjernvarme
l Vandledninger
l Kloakarbejder
l Belægningsarbejder
l Byggemodning

Professionel byggeledelse
70 faguddannede medarbejdere

Nissen & Co. A/S er medlem af Byg Garanti

gartner leverer fleksible og ef-
fektive støjhegn til haver og 
erhvervsarealer. NoiStop-heg-
net har en kerne af specialud-
viklet stenuld, der med enestå-
ende lydabsorberende akustiske 
egen skaber effektivt dæmper og 
opsluger støj.
NoiStop Green støjhegnet byg-
ger, som alle andre NoiStop-
produkter, på princippet om høj 
ydelse og lang vedligeholdelses-
fri levetid. Støjskærmene findes 
i forskellige modulstørrelser, så 
de passer til alle miljøer. 

støj ned – værdi op

Et støjhegn forvandler effek-
tivt en støjplaget plet til en hyg-
gelig have - omgivet af en smuk 
og lægivende mur af frodig og 
grøn ro. Et effektivt støjhegn er 
ikke alene til daglig glæde for 
dig og dine. Det kan også være 
en rigtig god investering, den 
dag huset sælges.

Birkely A/s · Åløkkevej 41 · 5800 Nyborg · Telefon 65 36 11 63 · www.birkely.dk · info@birkely.dk

NoiStop Green beplantet

NoiStop Green efter 2 år
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Husk it-mark leverer også …

· Hardware

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

· Service eftersyn på nuværende løsninger

· Support inden for IT hardware og software

· Hosting af din løsning eller server

· Virtuelle server løsninger

· BI og CRM produkter

· Overvågningen af dine løsninger

· Sikkerheds produkter  

  fx firewall, router, antivirus

· Backup og fjernbackup

· Vi kører i hele Danmark

www.
it-m

ar
k.d
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1 0

1 0
3

www.it
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k

it-mark ApS
Blangstedgårdsvej 1
5220 Odense SØ 
Tlf. 63 11 01 03
www.it-mark.dk
info@it-mark.dk
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Kloak, belægning, støbning 
og staldmontage

Afdeling Sjælland ligger på 
Næstvedvej 356, 4100 Ring-
sted, telefon 70 22 31 63.
 

skippers Graveservice 
(aut. kloakmester) 
og afdelingen Fynsk 
Montage laver kloak-
service samt anlæg-
ger byggegrunde for 
Interbyg, indkørsler og 
terrasser m.v. Hertil 
kommer service og 
montering af stalde 

En ny salgsudstilling med 
LITHOS natursten til uden-
dørs brug er også netop åbnet 
i firmaets fynske afdeling i 
Langeskov.
– Vi sætter dig i centrum. Fra 
idé til indkøring og kontinu-
erlig drift. Kunderettet pro-
duktion og service er hele vo-
res berettigelse, lyder det fra 
indehaver Skipper Gormsen, 
Skippers Graveservice.   
Siden 2007 har virksomheden 
også arbejdet som underen-

treprenør for TDC via Hans-
son & Knudsen.
Afdelingen Fynsk Montage 
leverer analyse, tegninger, 
beregninger, montage, ved-
ligeholdelse og service på in-
tegrerede staldløsninger. Det 
inkluderer salg og montage 
af ventilation, foderanlæg, 
tør- og vådanlæg, inventar, 
iblødsætnings- og overbrus-
ningsanlæg samt service og 
reparation af gamle anlæg, 
uanset mærke.

A-udlejning
Udlejning af:

• Telte

• Partypavilloner

• Borde & stole

• Kandelabre 

• Flag-Alléer 

• Røde løbere 

• Service

Tlf. 66 12 29 27
www.audlejning.dk

teglværksvej 25 · 5220 odense SØ 
tlf. 66 12 29 27 · info@audlejning.dk
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Lærling Jacob Borup går
gerne i dybden for Preut El-
teknik.

service, forklarer indehaver
og elinstallatør Knud Erik
Preut.  

Overtog forretning i 2003

Sidste år overtog Preut El-
teknik elforretningen i År-
slev, som Birtes forældre
havde drevet i mange år.
Med i forretningen er også
Birte´s bror, John Hansen.

- Vores medarbejdere er
alle veluddannede. Med en
frisk og positiv indstilling
udfører, omlægger og vedli-
geholder vi alle typer el-in-

stallationer - i såvel store
som små opgaver, lyder det
videre fra Knud Erik Preut.

Specialist

Preut El-teknik har specia-
liseret sig i en række områ-
der, blandt andet intel-
ligente husinstallationer.
Firmaet er tillige specialist
i styringssystemer og auto-
matisering til grusgrave,
som firmaet har serviceret
gennem mange år. Hertil
kommer tilsvarende service
for landbrug og industri.
Desuden leverer Preut El-

teknik styringer til maski-
ner i emballageindustrien
over hele verden. 

Minimal ventetid

Foruden indehaverne har
Preut El-teknik tre svende
og en lærling. Alle ansatte
bestræber sig på at mini-
mere kundernes ventetid,
når de har rekvireret hjælp.

- Derfor møder vi også -
når det er muligt - direkte
ude hos kunderne, når ar-
bejdsdagen begynder. 

Få mere information på
telefon 65 99 14 15.

Hellere lille og tændt 
end stor og udbrændt 

Preut El-teknik, Torpe-
gårdsvej 7 i Årslev, trykker
på mange kontakter, når
det handler om firmaets
mål - konstant levering af
optimal service og kvalitet
til erhvervslivet og private
kunder over hele Fyn. 

- Værdier som kvalitet,
loyalitet, troværdighed, flek-
sibilitet, uddannelse, ordhol-
denhed og god service er
ikke tomme floskler hos os.
Vi vil gerne kunne se kun-
derne i øjnene, efter at vi har
været på besøg. Siden vi
startede l. maj 1987 har vi
derfor bestræbt os på at yde
vores kunder den bedste

Autoriseret elinstallatør
Knud Erik Preut.

ALT EL-ARBEJDE UDFØRES

SPEC. MASKINANLÆG - PLC-STYRING

ERHVERV FYN • SEPTEMBER 2004 21

Svogeren John Hansen leverer
også godt humør til arbejdet.

Andreas Hansen holder
styr på ledningerne. 

Elektrikersvend
Thomas Jørgensen.

Hustruen Birte Preut
klarer opgaverne på
kontoret.

l  Vi udfører alle former 
 for hus-installationer og
 industri-installationer
l Programmering af flere
 forskellige fabrikater indenfor
 PLC og operatørpaneler.

l Alt el-arbejde udføres
l Meget stor erfaring i 
 fejlfinding, reparation 
 samt ændring af maskiner 
 og maskinanlæg

Aut. EL-installatør

Vejlebæksvej 27 · 5300 Kerteminde

Tlf. 65 32 10 80
preut@preut.dk

skippers Graveservice 
Fynsk Montage

Håndværkervej 18
5550 Langeskov

Telefon 65 38 31 63
www.fynskmontage.dk

kontakt@fynskmontage.dk
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TotalTruck  
– hele Fyns Hyster-center

talTruck fortsat være en øko-
nomisk selvstændig salgs- og 
servicevirksomhed med fokus 
på det lokale truck-marked.  I 
og med vi koncentrerer alle 
vores ressourcer på Fyn, yder 
vi den bedste kvalitet til samt-
lige kunder. Vi sætter en ære i 
at kende folk, og at de kender 
os - forretningen og samarbej-
det bygger på gensidig tillid. 
Det lokale tilhørsforhold er et 
ideelt udgangspunkt for hurtig 
udrykning på servicesiden. Med 
10 veludrustede servicevogne 
og døgnbemanding ringer kun-
derne aldrig forgæves på 70 
27 99 88. Både når det gælder 
salg, service og ikke mindst 
udlejning, vil TotalTruck være 
markedsførende på Fyn – også 
fremover.” 

”I TotalTruck A/S er vi meget 
glade for som officiel fynsk for-
handler af det markedsførende 
Hyster-brand at kunne præ-
sentere vores kunder for dette 
”nye” produkt af højeste kva-
litet”, fortæller Finn Jensen, 
der sammen med Peer Aaga-
ard Jeppesen driver det kendte 
Langeskov-firma. 

stærkt, gennemprøvet  
og anerkendt

”Ved at fastholde og udbygge 
vores servicekoncept, som mar-
kedsførende servicepartner for 
de fynske gaffeltruckbrugere, er 
vi kommet tilfredsstillende gen-
nem krisen”, fortsætter Finn 
Jensen. ”Frem for selv at impor-
tere nyt truckmateriel har vi 
valgt forhandlerrollen. Som Hy-
ster-forhandler repræsenterer 
TotalTruck fremover et stærkt, 
gennemprøvet og anerkendt 
produkt, der kvalitetsmæssigt 
og teknologisk ligger helt i front 
og som spænder lige fra den 
håndtrukne løftevogn over El 

– og Warehouse programmet til 
den største havnetruck. Alene i 
2007 stod Hyster for 26 % af det 
amerikanske truckmarked og 
12 % på verdensplan.”   

Europæisk fremstillede 
trucks

Hyster er den amerikanske 
NACCO-koncerns truck divi-
sion - med fabrikker i det meste 
af verden. Det betyder, at Hy-
ster trucks til det europæiske 
marked, også produceres her 
i Europa. Således producerer 
man modvægtstrucks på op til 9 
tons i Irland, de helt store trucks 
fremstilles i Holland, og Hysters 
Warehouse-program til lager-
håndtering produceres i Italien. 
Som officiel fynsk Hyster-for-
handler samarbejder TotalTruck 
tæt med Hyster Danmark, en 
del af SAWO-koncernen.

Høj leveringssikkerhed for 
kunderne

”Med Hyster Danmarks stærke 
salgs- og serviceorganisation 

i ryggen kan vi trække på en 
lang række dygtige samar-
bejdspartnere – blandt andet 
omkring reservedele og teknisk 
support”, beretter Peer Aaga-
ard Jeppesen. ”Dermed er vores 
kunder garanteret en høj grad 
af leveringssikkerhed.  Derud-
over kommer TotalTruck og 
Hyster Danmark i vid udstræk-
ning til at supplere hinanden, 
når det gælder brugt- og reser-
vedelsmarkedet. TotalTruck 
varetager fremover salg, service 
og eftermarkedet af Hyster pro-
dukter på det fynske marked og 
har via det tætte samarbejde 
med Hyster Danmark den nød-
vendige viden og styrke til at 
håndtere hele programpaletten 
fra dag et. På det faglige plan 
bliver vores dygtige og topmo-
tiverede medarbejdere ligeledes 
opgraderet via et målrettet ef-
teruddannelsesprogram gen-
nem Hyster Danmark.”  

Markedsførende på Fyn       

”Hvad fremtiden angår, vil To-

TotalTruck A/s - Lucernetoften 5 · Postbox 86· 5550 Langeskov · Tlf.  70 27 99 88 · www.totaltruck.dk

som nyudnævnt officiel fynsk forhandler af amerikanske Hyster trucks har Langeskov-firmaet  
fået et af verdens største og mest anerkendte brands på programmet
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solidt smedearbejde
smedevirksomheden 
R.A. Andersen & søn, 
Nymarken 31 i Mun-
kebo, borger for godt 
smedehåndværk og 
stærke traditioner. 
Det gamle solide firma 
blev grundlagt al-
lerede i 1928 af R.A. 
Andersen, hvis søn i 
1989 solgte virksom-
heden videre til den 
kun tredje ejer, Bjarne 
Toftdahl.

stor og bred ekspertise

Firmaet arbejder kort sagt med 

alle former for smedearbejde, 
herunder især bygningssmede-
arbejde.
- Vi beskæftiger os også med 
renseanlæg, herunder fremstil-
ling og montage af rustfri rør-
systemer. Vi har svejsere med 
certifikat til svejsning af rustfri 
rør og udfører desuden klip og 
buk, automatsavning, valsning 
samt alle former for svejsning 
og montagearbejde i hele lan-
det. Vi har blandt andet haft 
utroligt meget arbejde i Køben-
havn, også ved nyt boligbyggeri, 
udtaler Bjarne Toftdahl. 
Det skyldes også et meget posi-
tivt samarbejde med Arkitekt-
gruppen i Odense.

sDu trofast kunde

En af de store trofaste fynske 
kunder er Syddansk Universi-
tetscenter, SDU.

- De store stålplader på univer-
sitets facader, der med tiden 
ruster til den karakteristiske 
rustrøde farve, er oprindeligt 
ikke lavet godt nok. Derfor 
stopper rustdannelsen ikke 
som planlagt men fortsæt-
ter. Så de plader udskifter vi 
løbende, samtidigt med at vi 
også laver andre opgaver med 
vedligeholdelse. Blandt andet 
reparation af trapper, døre og 
vinduer, lyder det.
Hertil kommer, at R.A. Ander-
sen udfører en række opgaver 
for kolleger i samme branche, 
herunder klippe- og bukkear-
bejde i stålplader. Det skyldes, 
at virksomheden råder over 
det fornødne værktøj til opga-
verne.

RA Andersen & søn · Kleinsmedie
Nymarken 31 · 5330 Munkebo · Bjarne Toftdahl

Tlf. 65 97 54 82 · Mobil 20 22 24 82

www.r-a-a.dk

Fyns nye rigtige lokale leverandør
Kontor Syd A/S er Fyns nye ”rigtige lokale” samarbejdspartner 
når det drejer sig om kontorartikler og møbelindretning

Kontor Syd A/S vil Fyn… Derfor vælger vi, at kaste alle kræfter ind på det fynske marked. 
Alle kunder får tilbudt:
• Gratis personlig service, af branchekendte fagfolk.
• En fast kontaktperson……som er direkte ansvarlig, for alle faser i samhandlen mellem kunden og Kontor Syd A/S
• Webhandel, med kundens eget katalog…..vi hjælper med opsætning og introduktion.
• De mest fair priser i markedet.

Alle nye kunder som ønsker et rationaliserings tilbud på deres 
kontorartikelforbrug eller en seriøs snak om en samhandelsaftale 
på møbler, får et gavekort til hjem-is på kr. 300,00

Ring til Jess Pedersen, afdelingsleder tlf. 40 12 36 01.

Handel lokalt med omtanke… det kan betale sig!

Kontor Syd A/S
Bondovej 8, 5250 Odense SV, 74 12 32 80

Vi tilbyder gratis personlig rådgivning inden for møbelindretning, kontorartikelindkøb og til valg af jeres næste kasseapparat.

Vi vil det her!  

Vil I med?
Vi er 100% dansk ejet.
Vi er 100% lokale 
Vi er 130 gode danske arbejdspladser. 
Vi har i mange år arbejdet sammen i et team

    

 
    

 

   

 
   

Steen nim
Salg, Kasseapparater
Tlf. 40 32 30 03

linda yndgaard
Salg, Møbler
Tlf. 40 12 36 06

thomas Kej larsen
Salg, Kontorartikler
Tlf. 40 12 36 03

Jesper Rather
Salg, Kontorartikler
Tlf. 40 12 36 05

Helle Pedersen
Salg, Kontorartikler
Tlf. 40 12 36 04

Kasper thysen
Salg, Møbler
Tlf. 40 12 36 07

Jess Pedersen
Afdelingsleder
Tlf. 40 12 36 01

lykke Dam
Salg, Kontorartikler
trekantsområdet
Tlf. 40 12 36 02
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Ras & svop VVs og Blik Aps

moderne vvs-løsninger ind i 
deres projekter fra starten af.  
Medarbejderne i Ras & Svop 
VVS og Blik uddanner sig lø-
bende i takt med udviklingen 
og tidens krav om efteruddan-
nelse – for eksempel indenfor 
jord- og solvarme.
Ras & Svop VVS og Blik ApS 
sætter kvaliteten i højsædet, 
og sidst men ikke mindst sæt-
ter man en ære i, at aflevere 
arbejdsopgaverne til rette tid 
og til den aftalte pris. Alle in-
teresserede er velkomne til at 
kontakte Ras & Svop VVS og 
Blik for mere information om 
de spændende vvs-løsninger.

Langeskov-firmaet, der 
grundlagdes i 1961, er 
en klassisk all round 
VVs og blikkenslager-
virksomhed. Blandt 
specialerne er PE-
svejsning, blikkensla-
gerarbejde, badeværel-
ser og alternativ energi

Det oprindelige firma, som 
blev overtaget af Palle Jensen 
i 1994, er grundlagt i 1961 af 
Rasmus Christensen. Frem til 
2003, hvor Henrik Svop blev 
selvstændig, arbejdede han 
som overmontør i Palle Jen-
sens firma. I 2006 besluttede 
de sig for at fusionere, og på 
den måde opstod det nuvæ-
rende Ras & Svop VVS og Blik 
ApS.

Fra kviste til  
badeværelser

Her og nu beskæftiger firma-
et i alt 11 mand - fortrinsvis 
VVS’ere og blikkenslagere. 
Firmaets kundegruppe er 
nogenlunde ligeligt fordelt 
mellem private og erhvervs-
drivende. Typiske opgaver er 
udskiftning af kedler og tag-
render, inddækning af facader 
og kviste og PE-svejsning af 
plastrør. Endvidere forestår 
firmaet en del underleveran-
dørarbejde i forbindelse med 
typehuse, nybyggerier og di-
verse mindre byggeprojekter. 
Ras & Svop VVS og Blik er to-
talentreprenør på badeværel-
sesområdet. Her samarbejder 
vi fast med en række gode kol-
leger fra alle håndværksfag.”    

Alternativ energi og 
 ventilation

Et voksende aktivitetsområde 
er alternativ energi. Her be-
skæftiger firmaet sig blandt 
andet med sol- og jordvarme. I 
forhold til traditionel opvarm-
ning kan man med varmepum-
per spare rigtigt meget på sit 
årlige varmebudget. Sidst men 
ikke mindst er vores aktivite-
ter på hele indeklimaområdet 

stigende, idet nutidens topiso-
lerede huse naturligt øger be-
hovet for ventilation.”

Fleksible og miljørigtige 
produkter 

Ras & Svop VVS og Blik har 
eget værksted med alt til blik-
kenslagerfaget. Her fremstilles 
blandt andet nedløbsrør og tag-
render. Produkterne er miljø-
rigtige, idet de – når de engang 
er udtjente - kan smeltes om og 
bruges til andre formål. Vi er 
meget fleksible med hensyn til 
tagrendernes mål og udform-
ning og er på ingen måde bun-
det af faste standarder.

Renæssance for  
blikkenslagerfaget

I disse år oplever blikkensla-
gerfaget en renæssance og op-
blomstring efter krisen. Folk 
har fået øjnene op for fagets 
muligheder – blandt andet 
omkring vedligeholdelsesfri 
inddækning af kviste, udhæng 
og gavle. Parallelt hermed 
tænker mange arkitekter nu 

Industrivej 19              Skolegyden 38
5550 Langeskov              5792 Årslev

Tlf. 6538  2959
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Varmforzinkning  
– hjælpsomhed og grundighed
Fyns Galvanisering leverer førsteklasses kvali-
tet og forzinkning til kvalitetsbevidste kunder 
i mange brancher – med konsekvent fokus på 
hjælpsom og grundig kundeservice.

Fleksible leveringstider er fast del af Fyns Galvaniserings 
kundetilbud – med hurtig levering året rundt.

Godt håndværk

Fyns Galvanisering benytter traditionelt og effektivt hånd-
værk under dypning af emner i zinksmelten. 
En kvalitetspræget arbejdsproces undgår eller reducerer nor-
male afvigelser i overfladebehandlingen.

Ren zink

Fyns Galvaniserings gryde til forzinkning er 6,5 meter lang, 
1,5 meter bred og 2,5 meter dyb. Med plads til vidt forskellige 
opgaver.
Kun særligt ren zink benyttes – med pænt og kvalitetspræget 
resultatet. 

Gårdbutik ·  Netbutik ·  MiNiMos teri

Lille salbyvej 54
5370 Mesinge

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

Nybro Frugtplantage 
ligger få kilometer nord 
for kerteminde på Fyn 
- i Mesinge, hvor der 
fra gårdbutikken sælges 
årstidens frugt og frisk-
presset æblemost fra en 
velassorteret gårdbutik. 
Alt dyrkes og håndplukkes på stedet og æblemosten 
bliver koldpresset i eget mosteri. 

Gårdbutik ·  Netbutik ·  MiNiMos teri

Lille salbyvej 54
5370 Mesinge

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

Nybro Frugtplantage 
ligger få kilometer nord 
for kerteminde på Fyn 
- i Mesinge, hvor der 
fra gårdbutikken sælges 
årstidens frugt og frisk-
presset æblemost fra en 
velassorteret gårdbutik. 
Alt dyrkes og håndplukkes på stedet og æblemosten 
bliver koldpresset i eget mosteri. 

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

R.V. Teknik
v/ Jesper Theilgaard

- OPBYGNING AF EL-STYRINGER
- INSTALLATIONER/FEJLFINDNING

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

www.rvteknik.dk

Fyns Galvanisering
Mosevænget 5 · Nonnebo
5550 Langeskov
Telefon 65 38 12 62
www.fynsgalvanisering.dk
info@fynsgalvanisering.dk
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Entreprenøren fra  
Guldgravergården
Entreprenør Erik Ras-
mussen graver ud og 
installerer rørsyste-
mer til spilde-, dræn- 
og regnvand, støber 
fundamenter til huse 
og løser derudover 
en lang række meget 
forskellige entrepre-
nøropgaver – også på 
kystsikringsområdet 

”Hindsholm Entreprenørfor-
retning har til huse på Guld-
gravergården i Dalby”, fortæl-
ler indehaver Erik Rasmussen. 
”Jeg er autoriseret kloakme-
ster, og et stort område for 
firmaet er alle former for kloa-
kering i det åbne land. På byg-
ningsområdet er det sokkel- og 
fundamentarbejdet, der topper 
aktivitetslisten. En stigende 
aktivitet netop nu er udførel-
se af entreprenørarbejde ved 
etablering af jordvarmeanlæg. 
Derudover løser Hindsholm 

Entreprenørforretning mange 
specialopgaver – både i forbin-
delse med nybyggerier og reno-
veringsprojekter på ældre huse.  
Kystsikringsopgaver omkring 
sommerhuse og anden bebyg-
gelse er også en fast bestanddel 
af firmaets aktiviteter. Kyst-
sikringen omfatter bygning af 
stensætninger, der visuelt går 
i et med det omgivende strand-
miljø, og etablering af jordvolde 
alt efter bygningernes place-
ring – tæt på havet eller læn-
gere inde i landet.”

Hindsholm 
Entreprenørforretning
ved Erik Rasmussen
Fyns Hovedvej 393

5380 Dalby
Tlf. 65 34 13 90

Mobil 24 22 52 64
erik.rasmussen@mail.tele.dk

hindsholmentreprenoer.dk

Mekaniker Orla Madsen

Rep. af alle bilmærker

65 34 20 79
Fynshovedvej 474 · 5390 Martofte

5 Tibetanere
Stresskonsulent · Trivselskonsulent

Mindfulness · Kajak Events

 Bøghsvej 19 · 5300 Kerteminde
 Tlf. 65 32 39 06
 www.mindfulpower.dk





 



Østfyns Parabol Center
- din lokale antennemontør på Østfyn

Salg og service
Opstilling og indstilling

Ring for nærmere information!
S.e.H. teknik tlf. 65 39 15 87

• Programpakker
• Multi room – flere rum

• Programpakker
• Multi room – flere rum

• Programpakker
• Extra (flere rum)

TV apparater

Banner
Bilreklamer
Bådenavne
Facadeskilte
Gadeskilte
Gadesælgere
Magnetskilte
Reklamegaver
Selvk. Tekster/Logoer
Skilte til:
Byggepladser
Haller
Stadions
Stilladser

Skilte 
skabe
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62 51 11 54  .  40 40 60 16

c.a@mail.tele.dk
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autoriseret bekæmpelse af alle former for skadedyr
Stor erfaring indenfor erhvervs og private kunder

Kører på fyn og trekantområdet
Kontakt og bliv overrasket over service og pris

Skadedyrservice · tlf. 26 68 88 61
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Bullerup EL

”Bullerup El er en erfaren ak-
tør på installationsområdet”, 
fortæller indehaver Karsten 
Haagen Jensen. ”Vi løser en 
lang række både små og store 
opgaver, ligesom vi har bred 
erfaring, når det gælder under-
entrepriser til større firmaer. I 
det daglige lægger Bullerup El 
stor vægt på høj faglig kvalitet 
og et ditto serviceniveau, lige-
som vi fokuserer på sikkerhed 
i alle fagets aspekter. Vi spæn-
der fra almene el-installationer 
til specialiseret alarmudstyr 
og dørtelefoner, el-automatik, 
tele- & dataanlæg og meget 
mere. Over hele linjen udfø-

”CJ Montage er et solofirma, 
hvor jeg selv varetager samt-
lige funktioner”, beretter in-
dehaver Claus Jørgensen. ”Det 
betyder, at mine kunder heri-
gennem er sikret en høj grad 
af kontinuitet lige fra rådgiv-
nings- og planlægningsfasen 
til overdragelsen af det færdi-
ge projekt. Hele vejen gennem 
opgaveforløbet er det mester 
selv, der står for kundekontak-
ten, og det er noget folk sætter 
pris på. Prisen er meget vigtig 
i disse ”krisetider”, og her lig-
ger jeg i den billige ende!! CJ 
Montage løser alle slags opga-

res arbejdet professionelt og i 
overensstemmelse med aftalte 
tider og priser. For os er det 
afgørende, at vore kunder er 
tilfredse – hver gang!”

Skal der udføres el-arbejder 
i dit nye hus eller tilbygning, 
står vi gerne til rådighed med 
gode råd og  giver naturligvis 
et bindende tilbud.

ver indenfor tømrerfaget. Når 
det gælder større projekter 
samarbejder jeg med en fast 
kreds af dygtige håndværks-
mestre i alle fag. CJ Montage 
er altid parat til at give et ufor-
bindende tilbud. Ring og hør 
nærmere.”  

Det dynamiske odenseanske el-firma  
servicerer en bredt funderet kundekreds,  

der spænder fra privatkunder samt mindre og 
mellemstore virksomheder til offentlige  

institutioner og boligselskaber over hele Fyn

Det nordøstfynske tømrerfirma har mange  
års all round erfaring i byggebranchen.  

Hovedaktiviteterne er køkkenmontage, døre 
og vinduer samt nybyg, ombygning og diverse 

renoveringsopgaver

Bullerup El v/Karsten Haagen Jensen
Mølledammen 9 · 5320 Agedrup · Tlf. 66 10 94 12 

info@bullerup-el.dk · www.bullerup-el.dk

cJ Montage v/ claus Jørgensen
Kohaven 2 · 5300 Kerteminde

Tlf. 22 59 68 20
cj_montage@hotmail.com

Vi samler og monterer dit nye køkken

Claus Jørgensen
Kohaven 2 - 5300 Kerteminde

cjmontage@stofanet.dk

CJ MONTAGE
Tlf. 22 59 68 20

KIHejendomme.dk
Udlejning til erhverv og private

Fabriksejendom i Langeskov udlejes – Industrivej 17 
702 m2 heraf 140 m2 kontorer og folkerum, to porte. Grundareal 
1503 m2. Loftshøjde 3/4,5 m. Direkte ved E20 – afkørsel 47

 

  
Udlejes pr. 1. nov. 2010
Årlig leje kr. 240.000,- + moms

Byggegrunde sælges 
Rønningevej 51 i Langeskov - Bolig
Centralt i Langeskov tæt på skole og indkøb. 
Grundareal 800 m2

Tilbudspris kr. 300.000,- incl. tilslutningsbidrag for kloak og vand.
Eventuelt med projekt.

Rugårdsvej 385A – Blandet bolig og erhverv
Grundareal 1409 m2

Salgspris kr. 600.000,-

Ledige boliger se: 
www.kihejendomme.dk
Kontakt: 65 38 11 51 eller info@kihejendomme.dk

Keld Ib Hansen langeskov a/S
Tømrer-, Arkitekt- og Byggefirma

Mere end 40 års erfaring, med at hjælpe erhvervslivet og private med 
at bygge. Vi klarer alt fra den mindste reparation til nybyggeri af ny 
arkitekttegnet villa og opførsel af nye fabrikshaller og administrations-
bygninger. Vores tegnestue får dine ønsker til at gå i opfyldelse.
Rådgivning om forsikring ved brand eller anden bygningsskade.

Murermester Hardy Clausens Eftf. ApS
Traditionelt murerfirma, der sætter en dyd i det gode håndværk.
Alt murerarbejde udføres. Speciale i renovering af badeværelser.
Vores arbejdsområde er Odense og hele Østfyn. Vi arbejder for 
kommuner, institutioner, boligforeninger, private og erhvervslivet.

Keld Ib Hansen 
Langeskov A/S
Nyborgvej 22
5550 Langeskov
kihas@mail.tele.dk
www.kihas.dk

Egegårdsvej 3 · 5260 Odense S
Tlf. 66 10 85 39

www.murermester-hardyclausen.dk 
hardyclausen@mail.dk

Daglig leder: 
Johnny Madsen, mobil 40 16 68 68
Hvileholmsvej 15
5550 Langeskov
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Fynbo Biler
Det østfynske Auto-
mester værksted 
fokuserer på service, 
reparation og efter-
syn målrettet alle 
bilmærker og årgange. 
Indehaver Kenneth 
Lillelund har 15 års 
erfaring i autobran-
chen – heraf 4 som 
selvstændig 

”Fynbo Biler er medlem af 
Automesterkæden. Værkste-
det er udstyret med alle mo-
derne faciliteter. Derudover 
råder Fynbo Biler over eget 
klargøringsværksted, der er 
åbent for alle. Gennem Auto-
mester deltager Fynbo Bilers 

medarbejdere løbende i fagligt 
opkvalificerende kurser og ef-
teruddannelse. På tekniksiden 
gås værkstedets faciliteter og 
arbejdsgange jævnligt efter 
i sømmene med det formål at 

sikre optimal service og kvali-
tet til glæde for vores kunder. 
Således havde vi midt i maj 
besøg af Teknologisk Institut, 
som tjekkede og godkendte vo-
res faciliteter.” 

Fiskeløkken 8 · 5330 Munkebo
Telefon 65 97 69 05
Telefax 65 97 56 24
E-mail: aw@aw-smede.dk

Fynbo Biler A/s · Industrivej 7 · 5550 Langeskov
Tlf. 70 23 13 50 · info@fynbobiler.dk · www.fynbobiler.dk
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Tækkefirmaet Segall
Vi er altid klar med et godt tilbud såvel 
nyt tag som reparationer og rygning.

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

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

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

specialiserede  
sikkerhedsfolk  

»KC Kontrol fokuserer meget 
på uddannelse af medarbejdere 

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

Målrettede kursusforløb

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

Butikskontrol 

»Prøvekøb er en populær ser-

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

Virksomhedsvagter

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

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

Når græsset er 
grønt...
Med vores specialmaskinel 
servicerer vi primært den 
offentlige sektor og større 
anlægsgartnerer i vores 
specialer: Behandling af større 
græsarealer, parker, golfbaner 
og fodboldbaner. Men vi om-
lægger og behandler naturlig-
vis også private haver.

Vi råder over alt maskinel 
hertil og giver gerne et seriøst 
tilbud på netop dit projekt.

Ole Vestergaard
Grøn Service ApS

Mejerivejen 25
5290 Marslev

Tlf. 21 43 51 20

www.groenservice.dk
info@groenservice.dk
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Z Tools

”Vores primære niche er frem-
stilling af specialkerner, især ge-
vindkerner, til plastindustrien”, 
fortæller Henrik Zebis. ”Her be-
nytter vores kunder os både som 

underleverandør og sparrings-
partner. Sideløbende hermed 
udgør udvikling og fremstilling 
af skærende værktøjer til metal-
industrien en væsentlig aktivi-

tet. Z Tools mange års erfaring 
og specialisering omkring små 
kerneindsatser gør, at vi både 
kan fremstille dem billigere og i 
mere ensartet kvalitet end vores 
kunder selv ville kunne gøre.” 

Kvalitet og præcision

”Kundekredsen omfatter så 
godt som alle grene af det dan-
ske erhvervsliv - fra små fami-
lievirksomheder til store koncer-
ner. Kvalitet og præcision i hver 
enkelt opgave er altafgørende for 
vores kunders resultater. Z Tools 
høje standard understreges af 
det faktum, at vi leverer dele til 
medicinalindustrien og dermed 
er i stand til at opfylde denne 
branches meget høje krav til to-
lerancer, nøjagtighed og kvalitet. 
Z Tools tilstræber at være på for-
kant med udviklingen, og her er 
vores medarbejdere, der alle har 
en baggrund som værktøjsma-
gere, direkte engagerede i den 
fortløbende udvikling – både når 
det gælder knowhow, maskiner 
og software.”      

Z Tools  
Håndværkervej 16 
5550 Langeskov  
Tlf. 65 95 20 65  
mail@ztools.dk
www.ztools.dk

Speciel fremstilling og slibning af værktøjer

Pantone 144 C

Speciel fremstilling og slibning af værktøjer

CMYK:
C: 0 
M: 48
Y: 100 
K: 0

RGB:
R: 248 
G: 152
B: 29 

Langeskov-virksomheden har på få år udviklet 
sig fra at være et decideret sliberi til i dag at 
kunne basere hovedparten af sin produktion på 
underleverance af en bred vifte af komponenter 
og specialværktøjer til metal og plastindustrien

Munkebo autoservice
På foRKant MeD uDVIKlIngen

fjordvej 110 · 5330 Munkebo
tlf. 65 97 46 07 · info@munkeboautoservice.dk

www.munkeboautoservice.dk

l Klargøring til periodesyn
l autoopretning
l forsikringsskader
l Serviceeftersyn
l Kundebil udlejes
l Reparation af alle bilmærker
 person- og varevogne

®

DØGNVAGT
TLF. 70 20 14 35

Vestergade 16 • 5300 Kerteminde
Fax 6532 4240

Tlf. 7020 1435

Mesinge El-forretning • Mesinge Mark 7 

Munkebo Installationsforretning 

Ernst Nielsen & Søn Kertminde

A.Andersen & Søn • Rynkeby

Ilskov El • Kerteminde
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Thinesen Byg er et mindre murer-firma, med fire murersvende ansat, der udfører  
mange forskellige opgaver indenfor murerfaget. Thinesen Byg står for kvalitet og 

arbejder gerne med specialopgaver som f.eks. murede køkkener, masseovne, 
have- og anlægsopgaver. Det primære geografiske arbejdsområde er Fyn, 

da Thinesen Byg har udgangspunkt i Nymarken ved Kerteminde. 

Flere billeder kan ses på hjemmesiden. 
Kontakt Mikkel Thinesen for et uforpligtende tilbud på tlf. 29 40 59 54

Fuldmuret rød-stensvilla
i Hundslev, bygget i stil 

med ældre gård

Klinker i travertin lagt i 
badeværelse

Muret trappe med 
underbygget bruseniche

Muret køkken, 
gulv af gamle mursten

Kalkning samt restaurering 
af fredede bygninger

Hotel Villa Gulle
arrangementer, kan disse 
imødekommes efter aftale. 
Kontakt Hotel Villa Gulle for 
nærmere info.”   

Villa Gulle er et hyg-
geligt, stemningsfyldt 
ældre hotel beliggende 
med en smuk udsigt 
over Nyborg havn. Hotel-
lets 22 værelser frem-
står nyrenoverede - alle 
med douche/toilet, tv 
samt trådløst netværk

”I november 2009 havde jeg 
den glæde at modtage turist-
prisen her i Nyborg«, fortæl-
ler indehaver Gudrun ”Gulle” 
Simonsen. ”Hos os går mad, 
stemning og miljø op i en hø-
jere enhed. Vi går ind for per-
sonlig service tilpasset den 
enkelte kundes behov, og vores 
stil er venlig, imødekommende 
og afslappet. Folk fortæller, at 
de føler sig hjemme hos os og 
har lyst til at besøge os igen. 

Her er hverken stress eller jag, 
men alligevel har vi tjek på 
det hele. På årsplan er 75 % af 
hotellets gæster er erhvervs-
kunder. Vores erhvervstilbud 
spænder fra dagskurser til se-
minarer med overnatning. Vi 
har kapacitet til omkring 50 
mødedeltagere. Facilitetsmæs-
sigt råder vi over alt i moderne 
av-teknik og trådløst internet. 
Skulle folk have specielle tek-
nikønsker omkring de enkelte 

HOTEL

VILLA GULLE

Østervoldgade 44 · 5800 Nyborg · Tel. 65 30 11 88 · Fax 65 30 11 33
www.villa-gulle.dk · E-mail: post@villa-gulle.dk

Hyggeligt familiehotel i centrum
Gemütliches Familienhotel im Zentrum
Friendly family hotel in the city centre

HOTEL

VILLA GULLE

Østervoldgade 44 · 5800 Nyborg · Tel. 65 30 11 88 · Fax 65 30 11 33
www.villa-gulle.dk · E-mail: post@villa-gulle.dk

Hyggeligt familiehotel i centrum
Gemütliches Familienhotel im Zentrum
Friendly family hotel in the city centre

Hotel Villa Gulle
v/Gudrun ”Gulle” simonsen

Østervoldgade 44
5800 Nyborg

Tlf.: 65 30 11 88 
post@villa-gulle.dk
www.villa-gulle.dk
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Preut El Teknik

le løsninger. Preut El Teknik 
står for høj håndværksmæssig 
kvalitet og individuelle løs-
ninger, og det giver tilfredse 
kunder. Kontakt firmaet for 
nærmere information og et 
uforbindende tilbud.       

Den nordøstfynske 
el-installatør er på for-
kant med udviklingen i 
el-branchen. Firmaets 
erfarne elektrikere 
deltager løbende i 
diverse efteruddannel-
sesforløb og kompe-
tencegivende kurser 
indenfor faget 

I den travle hverdag fokuserer 
Preut El Teknik på god ser-
vice og godt samarbejde med 
kunderne. Firmaet, der udfø-
rer alle former for el-arbejde, 
honorerer på alle planer de 
mange specialiserede krav, 
der stilles til en moderne el-
installatør i dag. 

Høj kvalitet og  
individuelle løsninger

Preut El Teknik løser en lang 
række meget forskellige opga-

ver for en bredt sammensat 
kundekreds. Den spænder fra 
private over erhvervskunder 
til industri, landbrug, gartne-
rier og offentlige institutioner. 
Opgaverne omfatter blandt 
andet almindelig installation, 
maskin- og processtyringer, 
ændring af maskiner og anlæg 
samt opbygning af styre-tav-
ler m.m. Over hele linjen står 
Preuts medarbejdere til rådig-
hed med rådgivning og vejled-
ning, så kunderne får optima-

Preut El Teknik · Vejlebæksvej 27 · 5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 10 80 · Mobil: 40 11 46 80

preut@preut.dk · www.preut.dk

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

BIRKHolM VVS
aut. VVS, blik, gas  og oliefyrsservice

Industrivej 18 · 5492 Vissenbjerg
Tlf. 6614 1783 · 2033 1783 · 4044 7783
birkholm-vvs@teliamail.dk

Trælast på den goé måde
Tilbuddene er gældende fra den 20. maj til 31. maj.

 Trænger dit træværk også?
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Vil du vide mere er du velkommen på www.js.by

Schnohrsvej 40 · 5900 Rudkøbing · Tlf. 6251 1145
Åbningstider: Mandag - fredag 6.45-17.00 · Lørdag 9.00-12.00

Terrasseolie 5 ltr 
•  Specialolie til trykim. træ, 
    eksotisk træ .m.m 
•  Teflon overfladebeskyttelse mod
   vand og snavs 
•  Hæmmer skimmel og belægninger
•  Findes i Grøntonet, Farveløs,     
   Nytoah, Sort, Ibenholt, Pine og Teak 

599.-
SPAR 100.-  

Pinotex 
Classic 
6 ltr 
Fås i flere 
farver.

349.-
SPAR 150.-  

Anza
facadepensel  
Gold 100 mm.

3995
Anza facadepensel 
Villa 100 mm.          

5995
SPAR 32.-

SPAR 20.-
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Kunst giver god energi 
– både når det hænger 

hjemme og som  
firma udsmykning

Er Jeres virksomhed  
moderne og nytænkende?

Billedkunstner Susanne Ydo 
- professionel kunstner siden 
2001. Ydo maler med oliepig-
mentmaling på lærred eller 
håndgjort papir. Malerierne får 
tilført flere jordnære materia-
ler, som cement, tjære, metaller 
og lakker. Lakkerne er styret af 
temperatur og luftfugtighed og 
der opstår i processen fantasti-
ske krakeleringer. Malerierne er 
uden et givent motiv og det er op 
til beskueren at hente energien 
fra maleriet – bruge fantasien 
tankerne. Ydo udtaler »det er 
mit mål med malerierne at ka-
nalisere den dybe ro jeg opnår, 
når jeg maler, videre til besku-
eren«. 

Vil I udstråle vitali-
tet, skabe vækst og 
overskud og fremme 
virksomhedens kreati-
vitet, produktivitet og 
afsætning?

Vitalitet kom-
mer indefra – det 
handler om energi 
– medarbejderens 
og ledelsens! 
MindfulPowers 

kurser og foredrag er selvud-
viklende, stressforebyggende og 
progressive.
Vi mestrer alt fra vildmark til 

Susanne Ydo har gennem en 
årrække malet hos nu afdøde 
kunstner Bjarne Eriksen, sup-
pleret med kunstkurser.
Vigtigst gennem mange år ved-
holdende at arbejde med male-
riet som eneste kunstform. Vær-
kerne er repræsenteret i firmaer 
og private samlinger over hele 
verden. Susanne Ydo er udstil-
lingsaktiv i hele Danmark og 
Sverige. Og laver også udsmyk-
ningsopgaver for firmaer. 

slot! og kommer gerne i din virk-
somhed ad hoc. 
Vore metoder til selvudvikling er 
bl.a. NLP teknikker, bevægelse, 
meditation og Mindfulness.
Kajak er en af vore passioner og 
vi inddrager gerne kajak og na-
tur i vore kurser.
Vi skræddersyr tilbud, så det 
passer til Jeres virksomhed

Tilbud til ledere: Lær De 5 Tibe-
tanere – vejen til ungdommens 
kilde
Introtilbud: Kr. 2.500 (5 lek-
tioner i din virksomhed – rabat 
ved flere medarbejdere i samme 
virksomhed) Nye hold august ef-
ter behov: eks. Kerteminde, Ny-
borg, Middelfart, Vejle, Kolding.

Kunstner susanne Ydo
Lille Vibyvej 38 · DK-5300  Kerteminde

 Tlf. 63 32 00 83 · Mobil 22 28 92 33
www.ydoart.dk · susanne@ydoart.dk

MindfulPower v/Hanne Grethe Pedersen
Bøghsvej 19 · 5300 Kerteminde

Tlf. 65 32 39 06 · Mobil 23 47 79 06
hannegrethe@mindfulpower.dk · www.mindfulpower.dk 

Smede og montage

Kerteminde Teknik
Kastanievej 7

5300 Kerteminde

Tlf. 22 28 93 96

Vi samler og monterer dit nye køkken

Claus Jørgensen
Kohaven 2 - 5300 Kerteminde

cjmontage@stofanet.dk

CJ MONTAGE
Tlf. 22 59 68 20

Vi samler og monterer dit nye køkken

Claus Jørgensen
Kohaven 2 - 5300 Kerteminde

cjmontage@stofanet.dk

CJ MONTAGE
Tlf. 22 59 68 20

Claus Jørgensen
Kohaven · 5300 Kerteminde
cj_montage@hotmail.com





 



 
Vi udfører el installationer indenfor:

 Ny -og tilbygninger hos private  
og i sommerhuse
Landbrugs installationer
Reparationer
Levering og tilslutning af hvidevarer
Pds, tele og antenne installationer

Claus Thygesen
Aut. El installatør 
Fynshovedvej 310
5380 Dalby
Telefon 65 34 14 55
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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

v/Bjarne S. Kristensen · Skolevej 12 · 5960 Marstal

Tlf. 62 53 13 02
aeroeauto@tdcadsl.dk · www.aeroeautocenter.dk

630
Ærøskøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel  
på 3150 kw, solfangeranlæg på 7000 m2 samt pillefyr. 630 forbru-
gere er tilknyttet værket.

Falck hjælper Topdanmarks 
kunder på rejsen

Fra 1. September 2010 bliver de Falck TravelCare, der hjæl-
per med assistance ril kunderne i Topdanmark-koncernen.

Fra et brækket ben i Tyrkiet til pludselig sygdom i Thailand 
– fra september bliver det Falck, der hjælper Topdanmarks 
kunder på rejsen, hvis uheldet er ude. Topdanmark og Falck 
har netop indgået aftale om, at Falck TravelCare bliver enele-
verandør af Rejseassistance, som er Topdanmarks og Danske 
Forsikrings tilbud om hjælp til private, forretningsrejsende 
eller udstationerede i udlandet.
”Falck TravelCare ser det som en stor tillidserklæring at 
skulle stå for leverancen af hurtigt og kompetent assistance 
til kunderne i Topdanmark og Danske Forsikring. Vi har sam-
men med Top Danmark udviklet nye services, som vi glæder 
os til at præsentere kunderne for”, siger Carsten Vraa-Jen-
sen, direktør i Falck TravelCare.
Topdanmark har haft rejseforsikring på programmet i 10 år, 
og ser frem til samarbejdet med Falck TravelCare.

Velkommen 
til Ærø
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snedkerfirma med speciale 
i udfordringer

med idéer og løsninger til, 
hvordan man bedst udnytter 
pladsen og hvilke materialer 
det vil være mest hensigts-
mæssigt at bruge, fortæller 
Allan V. Jensen. 
- Vi bruger omkring 50 % af 
vores arbejdstid på traditio-
nelle opgaver, mens 50 % bru-
ges på mere specielle opgaver. 
Vores næste opgave bliver en 
udestue i Marstal, hvor alt 
skal laves i egetræ og med ege-
træsgesimser. 

snedkermester Allan 
V. Jensen klarer både 
de traditionelle sned-
ker- og tømreropgaver 
og de mere specielle 
udfordringer 

– Vi er et mindre firma, der 
kan klare alle de traditionelle 
bygningsmæssige opgaver som 
at lægge tage, bygge kviste og 
garager, skifte døre og vin-

duer og lægge gulve, fortæller 
snedkermester Allan V. Jen-
sen. – Men vi er også gode til 
de mere udfordrende opgaver! 
Vi renoverer f. eks. bindings-
værk og på vores udmærkede 
snedkerværksted i Marstal 
kan vi blandt andet fremstille 
specialbyggede trapper, skabe, 
radiatorskjulere og specialpro-
filer. 
Allan V. Jensen kommer op-
rindelig fra Nordjylland, men 
valgte for syv år siden at bo-
sætte sig på Ærø sammen med 

sin kone, der stammer fra øen. 
Allan V. Jensen fik derpå an-
sættelse hos snedkermester 
Helge Raahauge, Fiolstræde i 
Marstal. - Da Helge Raahauge 
gik på pension for fem år si-
den, overtog jeg snedkerværk-
stedet, siger Allan V. Jensen. 
- Vi bruger altid god tid på at 
vejlede vores kunder med hen-
syn til, hvordan en opgave kan 
løses optimalt alt efter, om 
de skal have istandsat en hel 
overetage eller have renoveret 
et enkelt rum. Vi kan bidrage 

Søfartsuddannelser

Marstal Navigationsskole
Skolen som ikke bare simulerer
Tlf. 62 53 10 75 · www.marnav.dk

• HF-Søfart

• Kystskipper

• Styrmand

• Sætteskipper

• Skibsfører

• Efteruddannelse

Marstal Navigations-q  11/01/04  23:16  Side 1

Damgaardens 8 ferielejligheder ligger ca. 4 km fra Ærøskøbing
ved Borgnæs Bugt, tæt på skov og strand, hvor der er mulighed 
for alsidige oplevelser.
Alle lejligheder er smagfuldt møbleret og har alt det udstyr, som 
gør ferien til en dejlig oplevelse.
2 af lejlighederne er handicapvenlig indrettet, så der er god 
plads til kørestol.

Få mere information på
tlf. 40 34 51 61
info@hoteldamgaarden.dk
eller 
www.hoteldamgaarden.dk

Allan V. Jensen · Fiolstræde 15 · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 15 12 · Mobil 40 19 60 42 · allanvagnjensen@gmail.com
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Jordvarme fra Danfoss
Og vi er klar med stærk dansk 
kvalitet fra Danfoss, tilføjer 
Lars Albertsen.

Stokkeby Smedeforretnings 
service inkluderer desuden 
mange renoveringsopgaver og 
installation af nye anlæg i for-
bindelse med nybyggeri. Kon-
struktioner i stål og service til 
Ærøs landmænd hører også til 
virksomhedens opgaver.

    

stokkeby smedefor-
retning I/s er fortsat 
kompetent og kvali-
tetsbevidst samar-
bejdspartner, når det 
handler om miljøven-
lig naturvarme – med 
blandt andet jordvar-
meanlæg fra Danfoss.

Lars Albertsen har netop 
overtaget Stokkeby Smedefor-
retning efter faderen Regner 
Albertsen som 9. generation i 
den 382 år gamle familievirk-
somhed.

støttemuligheder

- I begyndelsen var virksom-
heden en klassisk smedie. I 
dag handler det også om VVS, 
og her er vi blandt andet klar 
med god rådgivning om valg af 

det rigtige varmeanlæg – og 
om de støttemuligheder som 
forbrugerne har, forklarer 
Lars Albertsen.

Naturvarme er blandt andet 
biobrændsel, solvarmeanlæg, 
pillefyr, kornfyr og som nævnt 
jordvarmeanlæg. Stokkeby 
Smedeforretning forhandler 
Reka Fyringsanlæg til korn og 

træpiller samt jordvarmean-
læg fra Danfoss.

Dansk kvalitet

– Vi mærker en stigende inte-
resse for jordvarmeanlæg. De 
seneste tre til fem år har inte-
ressen især gået på almindelig 
biobrændsel, men nu kommer 
der mere efterspørgsel på jord-
varmeanlæg.

stokkeby smedeforretning  · Frederiksbergvej 2, 5970 Ærøskøbing · Telefon 62 52 11 79 · stokkebysmede@mail.dk

DHP-H
Jordvarme-
pumpe

Din lokale håndværker indenfor 
murer-, male- og tømrerarbejde…

VMMT udfører totalentrepriser, hvilket giver Dem som kunde flere muligheder, 
da vi med hjælp fra vore samarbejdspartnere kan løse den givene opgave, bedst og hurtigst muligt. opgaverne spænder bredt 

– fra småreparationer, byggeri af nye villaer samt renovering af ældre bevaringsværdige bygninger & erhvervsbyggerier.

Siden starten har vi fokuseret på at skabe kvalitetsløsninger for vores kunder, nej er et ord vi sjældent bruger.
VMMT leverer selv, murer, maler og tømrer til total enterprisen, derudover sørger vi for at de resterende arbejdsopgaver 

såsom el installation, VVS udføres af vore faste samarbejdspartnere indenfor de gældende opgaver.

Vi sørger for at der hele tiden holdes øje med at de forskellige deadlines bliver overholdt så du kan få dit drømme hus, nybygning eller tilbygning.
Kontakt os for yderligere information og få et uforpligtende tilbud.
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Nybyggeri Tilbygning

Ombygning Reparationer

Vest Ærø Murer Maler & Tømrer 
Forretning
Nørrebro 25 · 5985 Søby · Ærø
Tlf. 6258 1358 · Mobil 2041 0679
vmmt@vmmt.dk 
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Vuc i Marstal er en succes

HF-søfart tiltrækker 
unge fra hele landet 
og i 2011 etablerer 
Vuc FYN Ærø endnu 
et spor på den popu-
lære ungdomsuddan-
nelse

I år måtte VUC FYN Ærø for 
første gang afvise ansøgere 
til ungdomsuddannelsen HF-
søfart. 
– Fra 2011 starter vi derfor et 
nyt spor, så der i alt bliver tre 
spor på HF-søfart, fortæller 
afdelingsleder af VUC i Mar-
stal, Brian A. Johansen. 
HF-søfart er en tre-årig ung-
domssuddannelse etableret i 
et samarbejde mellem VUC 
FYN Ærø og Navigationssko-
len i Marstal. De unge tager 
en fuld HF sideløbende med 
en grunduddannelse som 
ubefaren skibsassistent.
– Når de unge har været 
ude at sejle et par år, vender 
mange af dem tilbage og vi-
dereuddanner sig til f. eks. 
skibsofficerer på Marstal 
Navigationsskole. De synes, 
der er et rart miljø herovre 
og vælger derfor at læse vi-
dere her. Enkelte af dem en-
der endda med at slå sig ned 

herovre permanent, fortæller 
Brian A. Johansen.
Det er ikke den eneste sol-
strålehistorie der er at for-
tælle om VUC i Marstal. Den 
anden er, at flere og flere af 
de fastboende unge på øen, 
nu vælger at tage HF i Mar-
stal i stedet for at tage på 
ungdomsuddannelse på ”fast-
landet”.
– Siden 2007 har vi udbudt to-
årig HF på VUC. Vi har 15-20 
elever på hver årgang, og tal-
let er stigende. Det tager tid 
at arbejde den slags ind, men 
Ærøboerne er ved at få øjnene 
op for, at vi er et reelt alterna-
tiv til at gå på hf eller gymna-
sium i Svendborg, siger Brian 
A. Johansen og tilføjer, at Ærø 
er den eneste ikke-brofaste ø 
– udover Bornholm – der kan 
tilbyde en fuld gymnasial ud-
dannelse.
Skolen har i alt 28 ansatte og 
170 elever.

VUC FYN Ærø Vuc FYN Ærø · P.E. Pålssonsvej 1 · 5960 Marstal · Tlf. 62 25 65 90 · www.vucfyn.dk

Der er mange
FORDELE ved

Ring og få et godt tilbud hos din sikre
olieleverandør

LOKAL INDKØBSFORENING
TLF. 62 52 11 85

● Daglig udkørsel af olie. Også i weekenden
ved tørløb.

● Gode tilbud på smøreolie til maskinparken.
● Du kan blive graddagkunde/varmekonto-

kunde.

2-spaltet (fordele)  26/03/07  17:06  Side 1
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LOKAL INDKØBSFORENING
TLF. 62 52 11 85
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● Gode tilbud på smøreolie til maskinparken.
● Du kan blive graddagkunde/varmekonto-

kunde.
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· oK fyringsolie

· BP gas

· gratis kontokort til dieselstander

· oK Diesel/smøre-

olie

· fast brændsel

Ærø Catering
storkøkken & fastfoodgrossist 

premier is

Marianne Madsen
skovby

tlf. 62 58 13 52
Mobil 21 72 73 99

brug din lokale grosssist
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Ærø Tæpper og Gardiner
steen Germansen le-
der af montagefirmaet 
ÆTG Aps monterer 
tæpper, gardiner og 
solfskærmning i hele 
Norden, selv i Grøn-
land!

Ærø Tæpper og Gardiner i Vin-
deballe ligger midt på øen, og 
Steen Germansen og hans kone 
Elin Germansen overtog den 
for seks år siden. 
- Jeg havde arbejdet for Faber 
i 22 år som rejsemontør, men 
da muligheden for at overtage 
forretningen dukkede op, be-
sluttede jeg mig for at blive 
selvstændig, fortæller Steen 
Germansen. 
Og efter et par år kom broren, 

Per Germansen, med i firmaet. 
Han har 10 års erfaring med 
solafskærmning
Det er Elin Germansen der 
står for driften af forretningen, 
mens Steen Germansen og Per 
Germansen kører montagefir-
maet ÆTG, der har kontor både 
på Ærø og i Ringe. – Vi opsætter 
solafskærmning og markiser i 
hele Norden, og endda så langt 
væk som Grønland, fortæller 
Steen Germansen. Markiser 
og solafskærmning af mærket 
VARISOL  importerer ÆTG 
fra  firmaet Rödelbronn GmbH 
i Tyskland. 
Ærø Tæpper og Gardiner Aps 
har endvidere et tæt samarbej-
de med både Fabers Fabrikker 
og Saki Interfinish. 

ÆTG ApS tilbyder salg og 
montage af blandt andet tæp-

per, persienner, lamelgardiner, 
solafskærmning og markiser 
og leverer både til private og er-
hvervskunder. Man kan gratis 
få besøg af en af ÆTGs mon-
tører, som kan råde og vejlede 
med hensyn til, hvilken løsning 
der passer bedst til den pågæl-
dende kunde. 

Firmaet har tre ansatte, Per, 
Elin og Steen Germansen. 
-  Men vi har også en række 
freelancere, vi trækker på, li-
gesom andre firmaer ind i mel-
lem trækker på vores ekspertise 
og arbejdskraft. Vi monterer f. 
eks. alt, hvad Saki ApS sælger i 
solafskærmning.

ÆGT ApS er desuden med i 
Markisegruppen som er lands-
dækkende.

Reparation og salg
af biler og bådmotorer,

indenbords samt
påhængsmotorer

Bil- og Bådservice 
tlf. 62 53 30 17
Reberbanen 55 · Marstal
bilogbaad@mail.dk

bilogbaad@ 
mail.dk

SPeCIale:opel·ford·Mazda

ÆGT Aps · sletagervej 5 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 24 43 44 51

Æ.T.G. solafskærmning aps · Kokskovvej 8 · 5750 Ringe
Tlf. 40 76 72 83

www.aetg.dk · www.markisegruppen.dk
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� A la Carte
� Fest menuer
� Mad ud af huset
� Busselskaber

� Burger
� Pølser
� Grill kyllinger
� Is

R E S TA U R A N T

Lystbådehavnen · Søby · Ærø
Grill: Tlf. 6258 1823 · Restaurant: Tlf. 6258 1801

Projekt6:Layout 1 14/05/09  7:17  Side 1

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

• Ideel plads for familier 
 og seniorer

• Separat afdeling for lette 
 campister

• Udlejning af bjælkehytter

• Lyse toilet-, bade og 
 køkkenforhold

• God legeplads med boldbane

• Ny ekstra grill- og bålplads

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

fyns Skilte Design ved Knud-Erik Lauritzen
5610 Assens
Tlf. 64 71 13 14 · Mobil 20 26 32 50 · www.fyns-skilte.dk

l Autoreklamer
l Facadeskilte
l Storformatsprint

GRÆSVÆNGE 
SLAMSUGNING

62 53 24 63
Græsvængevej 81 · 5960 Marstal

· Rensning af  
 septictanke
· Kloak
· Tømning af mini 
 renseanlæg
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Kongensgade 34 i Marstal 
har vokseværk

Holst. Udover frokost- og mid-
dagsgæster, salg og levering af 
mad-ud-af-huset er Kongens-
gade 34 også leveringsdygtige 
i kulturelle arrangementer. – 
Hver sommer har vi forskellige 
bands, der kommer og spiller 
på vores udendørs terrasse. Og 
i år viser vi de vigtigste VM-
kampe på vores storskærm i 
lokalerne over caféen!

Kongensgade 34, 
café og delikates-
ser, udvider nu med 
en forretning med is, 
smørrebrød og hjem-
melavede delikates-
ser i naboejendom-
men

– Vi har investeret i naboejen-
dommen, og åbner vores nye 
is-, smørrebrøds- og delikates-
seforretning i juni, dog åbner 
vi først smørrebrødsforretnin-
gen efter ferien p.g.a. mangel 
på arbejdskraft, fortæller Per 

Holst, der ejer og driver café-
en Kongensgade 34 i Marstal.
– Forretningen vil tilbyde de 
samme produkter og af samme 
høje kvalitet som caféen. Men 
vi kommer til at henvende os 
til et bredere publikum af folk, 
der for eksempel bare gerne vil 
snuppe en is på en strøgtur. 
Per Holst, der er uddannet kok 
fra Skovshoved Hotel, flyttede 
til Ærø, da hans kone skulle i 
lære som bådebygger. 
– Det var nemt at få arbejde 
som kok i sommermånederne, 
men resten af året lå alt stille 
herovre. Da min kone var fær-
digudlært, måtte vi træffe en 
beslutning, skulle vi flytte til-

bage til København, eller skul-
le vi bosætte os her og etablere 
os med en restaurant.
Familien blev på Ærø, og Per 
Holst åbnede Kongensgade 34 
for tre et halvt år siden.
– Jeg besluttede fra starten, 
at jeg ville have en restaurant, 
der også havde vinteråbent. 
Det er et dogme, et andet dog-
me er, at vi fortrinsvis bruger 
økologiske produkter, siger 
Per Holst. 
– Vi har en god kundekreds 
af lokale, og vi leverer blandt 
andet mad ud af huset til kon-
firmationer og bryllupper, li-
gesom man kan vælge at holde 
sin fest hos os, fortæller Per 

Kongensgade
cafe & delikatesser
TLf. 62 53 37 34 · 5960 MarSTaL · www.KoNGENSGadE34.dK 34

autogården Marstal
Salg og service

anbefaler sig med alle former 
for biler og traktorer

 
 l Pladearbejde udføres
 l Autolakering
 l Biludlejning
 l Undervognsbehandling
 l Forsikringsskader
 l Opretning på rettebænk

Reberbanen 61 · 5960 Marstal · tlf. 62 53 17 20
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l Dansk kromad
l Mad ud af huset
l Selskaber op til 70 pers.
l Ægte krostemning

Ommel  Kro
Tlf. 62 53 11 07

åbnet hele året!

Ærø Slamsugning og kloakservice
v/entreprenør og kloakmester Jens P. andersen

Undersøgelse ved lugt og rotteproblemer · Kombineret slamsuger/spuler
TV-inspektion/ledningslokalisering · Kloakering i det åbne land
Tilslutning til off. kloak · Rørrenovering med jordraket · Containere
Stubfræsning af trærødder

Kontakt os på 62 53 23 83 · 20 21 46 69

BLUE rIBaNd TraNSLaTIoNS

Oversættelser til og fra
hovedsprogene

Translatør
VIBEKE LyKKE frIIS

Langeagre 1 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 18 81
www.riband.dk

Big enough to cope    small enough to care

EGEHOVEDVEJ 1
DK-5960 MARSTAL
TLF. (+45) 63 52 63 69
FAX (+45) 62 53 36 40
marstal.camping@mail.tele.dk
www.marstalcamping.dk

Gratis internet.
2 gode legepladser samt boldbane.
Hyggeligt fælleshus med tv og brændeovn.
Luksushytter med eget bad, toilet og udsigt over Østersøen.
God velfungerende servicebygning.
2 afdelinger for lette campister.

Projekt2:Layout 1 14/05/09 7:11 Side 1

MURER- OG KLOAKARBEJDE

Alt i byggeri udføres
l jORd- Og KLOAKARbEjdE
l nybygningER Og OMbygningER
l LAndbRugSbyggERi
l REpARATiOnSARbEjdE
l huLMuRSiSOLERing
l hOvEdEnTREpRiSER

Vi laver tilbud og overslag

ÆRØ BYG ApS
v/murer- og aut. kloakmester

CURT SKOV
TLF. 62 53 12 03
MObiL 40 29 35 12
induSTRivEj 4, MARSTAL
www.AEROEbyg.dK

åbent hver dag 
også søndag hele året 

langebro 13 · 5985 Søby · tlf. 62 58 12 64
06203@coop.dk · www.brugsen.dk

Restaurering af fredede
og bevaringsværdige
ejendomme.
Om- og nybygninger
af boliger.
Skitser og idéforslag.
Restaurering af kirker.

HAVSTEEN-MIKKELSENS TEGNESTUE ApS
v/ Steffen Pedersen, arkitekt m.a.a.
Brogade 17, 5970 Ærøskøbing
Tlf.: 62 58 12 15, Fax: 62 58 16 30
steffen@havsteen-mikkelsen.dk
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Søbylyst  ·  Østerbro 2 ·  DK-5985 Søby ·  Ærø ·  T. +45 62 58 11 20 ·  www.sobylyst.dk ·  info@sobylyst .dk

eksklus ive  fer iele j l igheder på ærø

søbylyst er den perfekte ramme om en aktiv ferie, 
et romantisk ophold, afslapning og dejligt samvær 
med familie og venner

Kom til Ærø og gå på opdagelse i det ærøske ferieparadis, oplev den skønne 
natur, den maritime historie og stemningen i de hyggelige havnebyer. 
Ærø byder på et blomstrende kunst- og kulturliv og en række musikfestivaler.

For de aktive er der mulighed for havkajak og tennis, gode vandre- og cykelruter 
og ikke mindst er der mulighed for at spille golf på en af Nordeuropas 
smukkest beliggende golfbaner.

Vi tilbyder ni individuelle og moderne lejligheder med plads til 2-8 personer, 
egen sydvendt solterrasse, spa og gratis trådløst internet. 
Gåafstand til badestrand, færge, indkøb, minigolf og cykeludlejning.
færge fra Als, fåborg, svendborg og rudkøbing.

Vi glæder os til at byde dig på en behagelig oplevelse...

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på 
www.sobylyst.dk med mulighed
for at vinde et ophold!

SET I TV2 PROGRAMMET

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

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

– løsninger til bedre kontormiljøer...
 

ISS Kloak- og Industriservice · Skårupørevej 9-11
5881 Skårup Fyn · Tlf. 62 23 12 08 · www.holmdrup.dk

l  Døgnvagt

l  Slamsugning

l  Kloakreparation

l  tV-inspektion

HolMDRuP 
KloaKSeRVICe 

– en del af ISS Kloak- og Industriservice
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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

Vi kan i dag tilbyde alle relevante forsikringer 
til private, landbrug og andre erhvervsvirksom-
heder.

Fælles for alle vore forsikringer er, at vi er på 
forkant med udviklingen.

Når du køber en forsikring hos os, kan du der-
for være sikker på at få et af markedets bedste 
forsikringsprodukter – og til den rette pris.

Ærø brand Forsikring
Statene 12 · Postboks 42 · 5970 Ærøskøbing
Tlf. 62 52 28 29

Har du brug for IT hjælp??
- Fejlfinding på din computer og evt. geninstallering
- Reetablering af dine data
- Hjælp til antivirus
- Opsætning af mail
- Opsætning af trådløst netværk
- Og meget andet...

EHH IT & Marketing v / Erik Harding Hansen
Ring på tlf.: 51 80 28 50 eller skriv til: ehh@acnrep.com

Sonjas Blomster

Vestergade 58 · Ærøskøbing · Tlf. 62 52 20 66

Leverandør til dem
der kan se en forskel!

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

butik@radiodatabutikken.dk

2talTrænger dit murværk til en hjælpende hånd?

· Fliser og klinker
· Muring og støbning
· Ny-, om- og tilbygning
· Reparationer
· Badeværelser

Ring for tilbud!
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Nyrøget
Alle ugens dage

Tag med hjem
- eller nyd miljøet

på havnen
         

Vi pakker også gerne
til frokosten
i Ærøs natur

Nyrøget
Alle ugens dage

Tag med hjem
- eller nyd miljøet

på havnen
         

Vi pakker også gerne
til frokosten
i Ærøs natur

Ærø låseservice
& Drud Design

Kongensgade 22 – 5960 Marstal

nu også forhandler af KeMI-oIls produkter
bl.a. rensefortynder, cellulosefortynder, silikonefjerner,

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

Nørrebro 23 · 5985 Søby
Telefon 62 58 10 78 · www.p-pedersen.dk

Vognmand Karsten mobil 40 43 60 78
karsten@p-pedersen.dk

tlf. 62 58 10 78

Fragt- og vognmandsfirmaet
P. Pedersen & Søn ApS
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Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  E-mail: post@guldfeldt.com

Landsdækkende 
service

FÅ Kr. 10.000 KONTANT
VED KØB AF DEVELOP +203

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

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

55 sider pr. minut
•  High defi nition toner

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

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

former for efter behandling
•  Sortering, hæftning og

falsning til brochurer
•  Høj sikkerhed: samme

hastighed i såvel enkelt-
sidet som duplex

• Kan udbygges med netfax

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

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

Vejl. kr. 6.995,- 

NU kr. 4.495,- 
ekskl. moms


