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Et nummer -
alle løsninger!

64 71 19 09

Vestfyns Tømrerforretning A/S 20 år
Vi ta’r 20 år mere - med garanti!

Et
nu

m

me
r - alle løsninger

RING

6471 1909
Vort friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning er opbygget gennem de sidste 20 år. Firmaets grundlag er baseret
på seriøsitet og kvalitet - og hvor kundens behov og ønsker er i højsædet. Vi har til opgave at

levere og aflevere vort arbejde til rette tid og til konkurrencedygtige priser.
Som medlem af Dansk Byggeri er vores kunder dækket under byggegarantiordningen.

Dette er blot en ekstra sikkerhed til alle vores kunder.

Service
Vores faguddannede og
stabile servicepersonale
er klar til opgaver med
lofter, lette vægge, vin-
duer og døre, reparation
af udhæng m.v.
Servicearbejde udføres
for private, erhverv
og kommune

Renovering
Vi har tømreren med stor forkærlighed for
gamle bygningsdele som har specialuddannet
sig indenfor renovering af gammelt bindings-
værk og gamle bevaring
værdige vinduer og døre

Gulve
Vores ”gulvfolk” er
specialuddannede i
lægning og vedligehold
af trægulve, linoleum
og vinyl. Som noget nyt
klarer vi også gerne af-
slibning og behandling
af gulve

Tagproff
Vi er eksperter indenfor taglægning. Vores tagfolk har
været på godkendte tekniske kurser afsluttende med
eksamen. Dette har certificeret Vestfyns Tømrerforretning
til ”Tagproffer” og sikrer dermed kunderne en garanti for
arbejde udført efter alle gældende love og regler”

På gensyn... Bjarne Dideriksen

Værksted
På vores værksted kan vi ud-
føre alle former for reparation
og renovering af specialopga-
ver. Vores personale og special
værktøj kan næsten
klare alle opgaver

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og
levere det bedste indenfor glas.
Forskellige termoglastype/
lavenergiglas, afskærmning i
brusenicher, spejle, enkeltglas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel
for varmeregningen.

Mette Knudsen Else Marie Jensen

Totalløsning
Lad os hjælpe dig igennem en om- eller ny
tilbygning. Vi samler de rigtige håndværkere og
styrer byggeriet sikkert og ”smertefrit” til rette tid
og pris. Med en totalløsning har I kun en hånd-
værker at samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning.

Jeppe Hansen

Jens Reimer

Preben Hansen
Ole Dideriksen

Henrik Guldbrandt

Michael Rud Nielsen

Andreas Vibe Jens Erik Pedersen

Bo Reimer

Vestfyns Tømrerforretning Side 7

Tømrermester René Nielsen Side 11

Strøjer Tegl Side 25

STARK Side 10

Montana Side 9

Intego / Odense Marcipan
Side 31

Region Syd



2

Skovlund VVS 
 Side 14

Mortens  Erhvervsgenbrug 
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fyns Brolægning
og Haveservice

Fåborgvej 38 • 5620 glamsbjerg

Tlf. 25 67 30 42

Willemoesgade 2 - 5610 assens
mail: tm@thorvaldmathiesen.dk

Damsbovej 11 - 5492 Vissenbjerg

Holtevej 17 - 5620 Glamsbjerg

www.erc-revision.dk

Helle Østergaard

REG. REVISOR

Mobil: 21 34 22 19  •  Tlf. 63 62 16 25  •  hej@erc-revision.dk

ReVision oG RåDGiVninG

Bogføring  •  Regnskabsopgørelse

Budgettering  •  investering  •  Finansiering  •  skat

Ring for et uforpligtende tilbud:

SuSanne’S VindueSpolering

   Tlf. 64 72 37 70 · Mobil: 22 28 47 73

Susanne Schmidt
Langgade 122
5620 Glamsbjerg

- det er klart! ring og få et tilbud du kan gennemskue

AL BUSKØRSEL I IND- OG UDLAND

64 75 12 00
Fax. 64 75 28 20

Ellehaven 19, 5690 Tommerup
info@tommerupturistfart.dk
www.tommerupturistfart.dk

AL BUSKØRSEL I IND- OG UDLAND

64 75 12 00
Fax. 64 75 28 20

Ellehaven 19, 5690 Tommerup
info@tommerupturistfart.dk
www.tommerupturistfart.dk

AL BUSKØRSEL I IND- OG UDLAND

64 75 12 00
Fax. 64 75 28 20

Ellehaven 19, 5690 Tommerup
info@tommerupturistfart.dk
www.tommerupturistfart.dk

AL BUSKØRSEL I IND- OG UDLAND
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Sprinter. Nu med flere 
købekræfter.

Vi har sat priserne godt og grundigt ned på Mercedes-Benz 
Sprinter. Ikke bare på enkelte modeller, men over hele  linjen 
i 200- og 300-serien. Og nej, det er ikke bare en kampagne. 
Priserne bliver liggende dernede. Vi har også haft fat i listen 
over ekstraudstyr og givet mange af de mest populære dele, 
som f.eks. højt tag, et hak nedad. 

Men selve udstyrsniveauet i Sprinter har vi ikke pillet ved. 
Du får samme komfortable, sikre og velkørende arbejds-
plads, som før prisen blev sat ned, med bl.a. aircondition 

og motor/kabinevarmer. BlueEFFICIENCY sikrer at du  holder 
igen på den dyre diesel. Så hvis du vil have mere bil for dine 
penge, så bare kom og prøv købekræfter med Sprinter.

Læs mere på www.pchristensen.dk eller besøg en af 
 vores tre salgs afdelinger i henholdsvis Odense på 
 Krumtappen 20, tlf. 6395 3900,  Kolding på Trianglen 
11, tlf. 7634 7800 eller Padborg på Industri vej 17, 
tlf. 7467 1919, hvis du vil vide mere.

Fra i dag får du mere Sprinter for pengene.
F.eks. 213 CDI med højt tag nu for kun 259.000 kr.

Før 288.000 kr.

Nu 259.000 kr.

F.eks. Mercedes-Benz Sprinter 213 
CDI R2 med højt tag

Priser inkl. afgift, men ekskl. moms og levering. Forbrug 
ved blandet kørsel 14,5-13,3 km/l og CO2 emission 
208-225 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Scan og læs mere om 
Mercedes-Benz Sprinter
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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

Montana    
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…
-  lad os hjælpe med netop din kombination!

- oplev de  fleksible  kontorindretninger 
 i  vores forretning…

dalvænget 10 · 5610 assens

Tlf. 40 24 04 33

•	 dækskifte

•		pladearbejde

•		Fejludlæsning

•		Klargøring til syn

•		person- og varebiler

•		polering og rengøring

•	 rep. af alle bilmærker

•		Service indenfor 
 garanti.

Synlighed sælger
Fynsk Skilte Design har 
til huse i et 200 kvadrat-
meters firmadomicil på 
Næsvej i Assens med en 
høj grad af synlighed. Det 
er en stor fordel for fir-
maet, hvis speciale netop 
er synliggørelse af sine 
kunder.

”Synliggørelse er et must i vores 
visuelle tidsalder. Får man for 
eksempel ny vognpark, skal den 
udstyres med personlighed, og 
hér kommer Fyns Skilte Design 
ind i billedet. ”Når det gælder 
visuel præsentation spænder vi 
lige fra dør-, kontor og gadekilte 
til autoreklamer”, fortæller inde-
haver Knud-Erik Lauritzen. ”Vi 
dekorerer rigtigt mange varevog-
ne, montør- og håndværkerbiler 
samt lastvogne. Dertil kommer 
bandereklamer, klaprammer, 
streamers, labelprint, storfor-
mat, pyloner og vejskilte. I kraft 
af vores store knowhow og man-
geårige brancheerfaring har vi 
fingeren på pulsen med hensyn 
til at virkeliggøre kundens ønske 
om en effektiv profilering, der 
virker. Bliv et kendt ansigt. Kon-
takt os for nærmere information 
om vores mange spændende pro-
fileringsløsninger.”

Fyns Skilte Design · v. Knud Erik Lauritzen · Næsvej 9 · 5610 Assens · Tlf.: 64 71 13 14 · Mobil: 20 26 32 50
www.fyns-skilte.dk · kel@fyns-skilte.dk
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»Vi laver en større samlet indsats 
for de unge op til 30 år. Her er 
Ungdomsuddannelsescentret i 
Glamsbjerg, VUC og HF væsent-
lige faciliteter. Målet er bl.a., at vi 
sikrer kommunens virksomheder, 
at deres fremtidige medarbejdere 
også findes i lokalområdet. Des-
uden skal der gøres en indsats via 
Work in Denmark, så medrejsen-
de ægtefæller/samlevere i større 
grad får præsenteret lokale eller 
regionale jobmuligheder. Her skal  
være noget for hele familien«, slut- 
ter borgmester Finn Brunse.

”Vi har viljen – og  
væksten er på vej”, siger 
borgmester Finn Brunse 
om kommunens nye 
vision.

Vækst og udvikling, Flere vil bo 
her og Alle får uddannelse. Det 
er de tre søljer i Assens Kommu-
nes Vision 2018 der bærer over-
skriften ”Vilje til Vækst”.
Borgmester Finn Brunse uddy-
ber:
»Når det gælder erhvervsudvik-
ling, går vi ind i et tættere samar-
bejde med Udvikling Fyn. Blandt 
andet med fokus på en mere enkel 
og konkret serviceindsats mål-
rettet virksomheder. Så én kom-
munal medarbejder koordinerer 
indsatsen i forhold til myndighe-
der – og dermed sikrer virksom-
hederne hurtigere sagsbehand-

ling ved eksempelvis bygge- og 
lokalplansager. Endelig sikrer en 
mere strømlinet kommunal ind-
købspolitik gode indkøbspriser 
og høj kvalitet - og understøtter 
vores lokale virksomheder.

Assens Kommune er både ken-
detegnet ved mange mindre 
selvstændige erhvervsdrivende 
og attraktive erhvervsgrunde 
tæt på motorvejen, med plads til 
større virksomheder. Kombine-
ret med en aktiv erhvervspolitik, 
er grobunden lagt for vækst:

”Vi arbejder målrettet med en 
aktiv og fleksibel beskæftigelses-
indsats. Målet er selvsagt at ned-
bringe ledigheden, men også at 
sikre kvalificeret arbejdskraft til 
vores virksomheder. Det vinder 
vi alle ved på sigt – både kom-
munens virksomheder og bor-
gere” understreger Finn Brunse.

Assens Kommune arbejder også 
målrettet med en udvikling af 
kommunens byer – med fokus på 
udvikling og modernisering af 
bymidter, trafikale rammer og 
handelsoplevelser. Sidstnævnte 
i godt samarbejde med handels-
standen.
På det uddannelsesmæssige om-
råde lægger Vision 2018 op til, at 
alle unge får en uddannelse, og 
at flere også sætter kursen mod 
en videregående uddannelse. 
Indsatsen inkluderer øget fokus 
på flere praktikpladser.

“Socialt 
landsbyliv

 styrker 
fællesskabet”

“Kvalificeret 
arbejdskraft til 
rådighed i vores 

erhvervsliv”

“Den varierede
natur skal

være
grobund”

“Et levende
fællesskab

skaber
vækst”

“Vilje til Vækst
levende-
gøres”

Assens: Vision 2018 
- Vilje til Vækst

Læs mere om Vision 2018 på:
www.assens.dk/vision2018



6

Tænk globalt køb lokalt
Nyt liv til dine tryksager

- og vi gør det muligt, 
idet Idé & Tryk Fyns PR 
og reklameløsninger 
spænder fra tryksager til 
bilreklamer og profiltøj. 

Firmaet har stor erfaring og 
næsten ubegrænsede mulighe-
der med hensyn til at finde op-
timale løsninger til alle typer 
virksomheder. 
 ”Idé & Tryk Fyn er stærk og 
meget konkurrencedygtig sam-
arbejdspartner på markedet for 
tryksager, reklameting, profil-
tøj, skilte og folieindpakning af 
biler”, fortæller direktør Lone 
Storgaard. 
”Vi har egen in house offset 
produktion samt tekstiltryk, og 
vores fem dygtige medarbejdere 
fordeler sig på specialerne tryk, 
grafik, salg og administration.”

Vi ved at det kan være dyrt at 
skifte trykkeri & reklamebu-
reau. Men nu kan du skifte helt 
gratis til os. Ring og hør nær-
mere!
 
One Stop Shopping
”Netop nu oplever vi en stig-
ning i mængden af nye kunder 
med fokus på totalløsninger af 
typen One Stop Shopping. Disse 
totalløsninger inkluderer hele 
PR-pakken og spænder fra logo 
og tryksager til reklameting, 
profiltøj og folieindpakning af 
personbiler og varevogne. På den 
måde samles det hele på et sted, 
hvorved kunden bevarer overblik 
over sin reklameprofil hele vejen 
igennem. Du kan finde eksem-
pler på 3 spændende ”startpak-
ker” på tryksen.dk eller start-
tilbud.dk.

Idé & Tryk Fyn ApS · Lindevænget 1 · 5620 Glamsbjerg · Tlf.: 64 72 35 88 · Fax: 64 72 25 88
tryksen@tryksen.dk · www.tryksen.dk

Lone Storgaard, ved skiltereklame.

Her sættes tryk på tøj.

Egen produktion af 
Offset tryksager.

Frøbjergvej 2 · 5620 Glamsbjeg
www.orsted-lastvognscenter.dk

Reparation af:  

l	 Lastbiler
l	Busser
l	Varevogne
l	Aircondition
l	Hydraulik 
l	ABS – EBS

l	 2 års farskriver kontrol
l	 Klargøring til syn
l	 Dæk & Sporing
l	 Lovpligtig kran-hejs-lift 
 eftersyn
l	 Tømning af chaufførkort
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Et nummer -
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Vestfyns Tømrerforretning A/S 20 år
Vi ta’r 20 år mere - med garanti!

Et
nu

m
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RING

6471 1909
Vort friske

kontorpersonale
er klar til at

besvare spørgsmål.

Vestfyns Tømrerforretning er opbygget gennem de sidste 20 år. Firmaets grundlag er baseret
på seriøsitet og kvalitet - og hvor kundens behov og ønsker er i højsædet. Vi har til opgave at

levere og aflevere vort arbejde til rette tid og til konkurrencedygtige priser.
Som medlem af Dansk Byggeri er vores kunder dækket under byggegarantiordningen.

Dette er blot en ekstra sikkerhed til alle vores kunder.

Service
Vores faguddannede og
stabile servicepersonale
er klar til opgaver med
lofter, lette vægge, vin-
duer og døre, reparation
af udhæng m.v.
Servicearbejde udføres
for private, erhverv
og kommune

Renovering
Vi har tømreren med stor forkærlighed for
gamle bygningsdele som har specialuddannet
sig indenfor renovering af gammelt bindings-
værk og gamle bevaring
værdige vinduer og døre

Gulve
Vores ”gulvfolk” er
specialuddannede i
lægning og vedligehold
af trægulve, linoleum
og vinyl. Som noget nyt
klarer vi også gerne af-
slibning og behandling
af gulve

Tagproff
Vi er eksperter indenfor taglægning. Vores tagfolk har
været på godkendte tekniske kurser afsluttende med
eksamen. Dette har certificeret Vestfyns Tømrerforretning
til ”Tagproffer” og sikrer dermed kunderne en garanti for
arbejde udført efter alle gældende love og regler”

På gensyn... Bjarne Dideriksen

Værksted
På vores værksted kan vi ud-
føre alle former for reparation
og renovering af specialopga-
ver. Vores personale og special
værktøj kan næsten
klare alle opgaver

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og
levere det bedste indenfor glas.
Forskellige termoglastype/
lavenergiglas, afskærmning i
brusenicher, spejle, enkeltglas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel
for varmeregningen.

Mette Knudsen Else Marie Jensen

Totalløsning
Lad os hjælpe dig igennem en om- eller ny
tilbygning. Vi samler de rigtige håndværkere og
styrer byggeriet sikkert og ”smertefrit” til rette tid
og pris. Med en totalløsning har I kun en hånd-
værker at samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning.

Jeppe Hansen

Jens Reimer

Preben Hansen
Ole Dideriksen

Henrik Guldbrandt

Michael Rud Nielsen

Andreas Vibe Jens Erik Pedersen

Bo Reimer

Et nummer -
alle løsninger!

64 71 19 09

Et
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RING

Vort friske
kontorpersonale

er klar til at
besvare spørgsmål.

Service
Vores faguddannede og
stabile servicepersonale
er klar til opgaver med
lofter, lette vægge, vin-
duer og døre, reparation
af udhæng m.v.
Servicearbejde udføres
for private, erhverv
og kommune

Renovering
Vihar tømreren med stor forkærlighed for
gamle bygningsdele som har specialuddannet
sig indenfor renovering af gammelt bindings-
værk og gamle bevaring
værdige vinduer og døre

Gulve
Vores ”gulvfolk”er
specialuddannede i
lægning og vedligehold
af trægulve, linoleum
og vinyl. Som noget nyt
klarer vi også gerne af-
slibning og behandling
af gulve

Tagproff
Vier eksperter indenfor taglægning. Vores tagfolk har
været på godkendte tekniske kurser afsluttende med
eksamen. Dette har ceret Vestfyns Tømrerforretning
til ”Tagproffer”og sikrer dermed kunder ne en garanti for
arbejde udført efter alle gældende love og regler”
På gensyn... Bjarne Dideriksen

Værksted
På vores værksted kan vi ud-
føre alle former for reparation
og renovering af specialopga-
ver. Vores personale og special
værktøj kan næsten
klare alle opgaver

Glasarbejde
Vores glarmester kan servicere og
levere det bedste indenfor glas.
Forskelligetermoglastype/
lavenergiglas,afskærmning i
brusenicher, spejle, enkeltglas i
kitruder og meget mere. Ved glas
udskiftning vil lavenergiglas
være en fordel
for varmeregningen.

Mette Knudsen Else Marie Jensen

Totalløsning
Lad os hjælpe dig igennem en om- eller ny
tilbygning. Visamler de rigtige håndværkere og
styrer byggeriet sikkert og ”smertefrit”til rette tid
og pris. Med en totalløsning har I kun en hånd-
værker at samarbejde med nemlig
Vestfyns Tømrerforretning.

Jeppe Hansen

Jens Reimer

Preben Hansen
Ole Dideriksen

Henrik Guldbrandt

MichaelRud Nielsen

Andreas Vibe Jens Erik Pedersen

BoReimer

64 71 19 09

Firmaets grundlag er baseret på seriøsitet og kvalitet - og hvor kundens behov 
og ønsker er i højsædet. Vi har til opgave at levere vores arbejde 

til rette tid og til konkurrencedygtige priser. 
Som medlem af Dansk Byggeri er vores kunder dækket under 

byggegarantiordningen. 
Dette er blot en ekstra sikkerhed til alle vores kunder…!
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Skrot skrottet hos Brian i form af gammelt jern, skrot og 
andet metal. 
Brian Andersen overtog virk-
somheden Mortens Erhvervsgen-
brug Eftf. i efteråret 2007. I dag 
hjælper han virksomheder i Jyl-
land, på Fyn og Sjælland.

Mortens Erhvervsgen-
brug Eftf., ved indehaver 
Brian Andersen, hjælper 
kunderne af med alle 
former for metalskrot

»Vi servicerer alle slags kunder, 
så længe de har metalskrot, ek-
sempelvis smede, jern- og metal-
virksomheder samt elektrikere«.
Sådan forklarer Brian Andersen, 
indehaver af Mortens Erhvervs-
genbrug Eftf., til Månedsma-

gasinet Erhverv Fyn. Mortens 
Erhvervsgenbrug Eftf. leverer 
gratis containere til kunderne – 
og eventuelt også gratis afhent-
ning, så kunderne så fleksibelt og 
nemt som muligt mod betaling 
slipper af med deres metalskrot 

Mortens Erhvervsgenbrug Eftf. · Fuglekildevej 73 · 5690 Tommerup · Tlf. 28 74 52 21
mortenserhverv@andersen.mail.dk
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nedbrydning & 
        udlejning aps

Din lokale vej til uddannelse..

vucfyn.dk

GLAMSBJERG

•	 Tag	en	almen	forberedelseseksamen,	der	giver		
adgang	til	2-årigt	hf

•	 Tag	en	2-årig	hf
•	 Tag	en	tonet	fagpakke	på	hf-enkeltfag
•	 Tag	en	en	hel	hf	som	enkeltfag	over	2	eller	3	år
•	 Tag	enkelte	fag	på	avu	(9./10.kl.)		

Vi	tilbyder	også	fjernundervisning	
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Montana – for ny inspiration
Den succesfulde Hårby-
baserede møbelfabrik, 
der blev grundlagt i 1982, 
stiller via sit unikke, 
farverige og fleksible de-
signkoncept 5 milliarder 
kombinationsmuligheder 
til rådighed. Det udfor-
drer kreativiteten og 
giver ny inspiration. 

I forbindelse med branche-even-
ten ”Three Days of Design”, der 
løb af stabelen i starten af juni, 
præsenterede Montana et nyind-
rettet showroom i Pakhus 48 i 
Københavns Frihavn. Montana 
etablerede i 2009 dette 800 m2 
store showroom i Frihavnen som 
et vigtigt vindue mod den inter-
nationale omverden, der står for 
en stadig større del af design-
virksomhedens omsætning. 
Her kan arkitekter, samarbejds-
partnere, forhandlere og kunder 

fra Danmark og udlandet lade 
sig inspirere af Montanas nyeste 
ideer på indretningsområdet. 
Montanas unikke design ap-
pellerer til en bred kundekreds 
spændende fra private til er-
hvervskunder i alle brancher. 

TV hi-fi
Her fokuseres der på en bred 
vifte af elegante TV hi-fi møb-
ler, hvis anvendelsesmuligheder 
rækker fra kontorer til hotel-
ler og konferencerum. En del af 
dette Montana-program er to 
specialbyggede højttalere, der 
sammen med en forstærker giver 
ekstra god lyd til fladskærme og 
videokonferencer. 

Wardrobe
Montana Wardrobe er et flek-
sibelt garderobesystem med 
mange anvendelsesmuligheder 
- blandt andet i receptioner og 
venterum. Systemet forefindes i 
alle Montanas 42 lakfarver, og 
det giver erhvervskunderne rige 
muligheder at udtrykke deres 

Montana Møbler A/S · Akkerupvej 16 · 5683 Haarby · Telefon: 64 73 32 11 · Fax: 64 73 32 38
E-mail: montana@montana.dk · Web: www.montana.dk

Montanas showroom 
- i Pakhus 48, Klubiens-
vej 22, 2100 København 
Ø er åbent for besøgende 
mandag til fredag kl. 9 - 
16. Showroomet kan også 
besøges virtuelt på www.
montana.dk

individuelle firmaprofiler overfor 
besøgende.   

HS hæve-sænke-bord
Endelig præsenterer Montana 
en ny model indenfor elektriske 

hæve-sænke-borde. Det nye bord 
repræsenterer et enkelt design 
med alle de kendte Montana ka-
rakteristika og kvaliteter.
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STarK Aarup Tømmergård
Indre Ringvej 20
5560 Aarup
Tlf. 6443 1558
info.aarup@stark.dk

STarK Tommerup
Møllebakken 34
5690 Tommerup
Tlf. 6376 1200
info.tommerup@stark.dk

STarK Assens Trælast
Sdr. Ringvej 25
5610 Assens
Tlf. 6471 3600
info.assens@stark.dk

HF&VUC FYN Glamsbjerg
HF&VUC FYN Glamsbjerg 
er med mere end en 
fordobling i antallet af 
kursister på kun et par år 
vokset til at være et dy-
namisk undervisningscen-
ter, der bruges af mange i 
Assens Kommune

”HF & VUC FYN Glamsbjergs 
store bredde i optagelsen giver 
muligheder for alle”, fortæller 
afdelingsleder Lene Bjerre. ”Vi 
spænder lige fra specialiseret 
undervisning af ordblinde over 
AVU (9. – 10. kl.) til den toårige 
ungdomsgymnasiale HF-uddan-
nelse og HF enkeltfag. Fagkom-
binationen kan på alle niveauer 
sammensættes, så den nøjagtigt 
matcher de enkelte studerendes 

planer med hensyn til videregå-
ende uddannelse. VUC Glams-
bjerg tilbyder et rart, moderne 
studiemiljø, der med sine røde 
sofaer indbyder til læring og hyg-
geligt socialt samvær med de an-
dre kursister i pauserne.  

HF & VUC FYN Glamsbjerg er 
en lille skole med korte kom-
munikationsveje. Vi har kort 
sagt et nærvær, man ikke finder 
mage til på så mange andre sko-
ler med et tilsvarende udbud af 
fag, og det sætter både kursister 
og medarbejdere stor pris på. 
Blandt næste års nyheder er ud-
sendelsen af en nyhedsmail, som 
alle på skolen vil modtage med 
jævne mellemrum. Derudover vil 
de farvestrålende kursistskabe 
fra næste år være et gode for 
alle vores kursister, der så ikke 
længere behøver at slæbe alle 
materialer frem og tilbage hver 
dag. Endelig vil en række nye, 

HF & VUC FYN Glamsbjerg · Nørregade 42 · 5620 Glamsbjerg · Tlf.: 62 65 66 80
glamsbjerg@vucfyn.dk · www.vucfyn.dk

spændende møbler lægge op til 
en lidt anderledes og spændende 
undervisningsform. 

HF & VUC FYN Glamsbjerg er i 
konstant udvikling. Alle interes-
serede er velkomne til at tjekke 
vores hjemmeside og ringe for 
yderligere information”, slutter 
Lene Bjerre.
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Vi klarer alt
tømrer-, snedker- og
glarmesterarbejde
Ring og få et uforpligtende tilbud
på din næste opgave!

Tømrermester René Nielsen ApS
Stærmosevej 15 · 5683 Haarby · Tlf. 64 73 30 13 · Mobil 20 45 04 48

www.renenielsenaps.dk

Vi klarer alt
tømrer-, snedker- og
glarmesterarbejde
Ring og få et uforpligtende tilbud
på din næste opgave!

Tømrermester René Nielsen ApS
Stærmosevej 15 · 5683 Haarby · Tlf. 64 73 30 13 · Mobil 20 45 04 48

www.renenielsenaps.dk

Vi klarer alt
tømrer-, snedker- og
glarmesterarbejde
Ring og få et uforpligtende tilbud
på din næste opgave!

Tømrermester René Nielsen ApS
Stærmosevej 15 · 5683 Haarby · Tlf. 64 73 30 13 · Mobil 20 45 04 48

www.renenielsenaps.dk

Tømrermester René Nielsen 
tiden og til konkurrencedygtige 
priser. I en helt anden boldgade 
kan vi netop nu tilbyde tre er-
hvervslejemål fordelt på to lager-
haller på Stærmosevej i Hårby. 
De enkelte haller kan inddeles 
i mindre enheder efter lejernes 
ønsker og behov. Vores fornemste 
opgave er at gøre vores kunders 
idéer til virkelighed. Alle er vel-
komne til at kontakte os for mere 
info og et godt tilbud.”  

Med 17 år i bakspejlet 
som seriøst og kvalitets-
bevidst håndværksvirk-
somhed har det erfarne 
sydvestfynske familie-
firma løsning af en bred 
vifte af tømreropgaver 
på repertoiret. En ny ak-
tivitet er fremstilling og 
salg af eksportkasser.

”Det er kendetegnende for os som 
firma, at vi trods skiftende tiders 
konjunkturudsving bevidst har 
holdt fast i princippet om at være 
en all round tømrervirksom-
hed”, fortæller Kirsten Nielsen. 
Hun er firmaets administrative 
omdrejningspunkt og gift med 
indehaver René Nielsen. ”Vores 
dygtige medarbejderstab kom-
mer hele tømrerfagets opgave-
spektrum rundt, og i kraft heraf 

appellerer vi til en bred og solidt 
funderet kundekreds. Typemæs-
sigt spænder vores kunder lige 
fra private over erhvervskunder 
til industri, landbrug og offent-
lige institutioner. René Nielsen 
ApS oplever en god tilvækst af 
private kunder, og vi ser lyst på 
fremtiden.” 

Fra eksportkasser til  
erhvervslejemål
”Firmaet udfører alt i træ”, fast-
slår René Nielsen og fortsætter: 
”Blandt vores typiske opgaver er 

udskiftning af vinduer, renove-
ring og etablering af køkkener, 
badeværelser, udestuer samt hal 
og staldbyggerier til industri og 
landbrug. Som noget nyt frem-
stiller vi eksportkasser til ma-
skintransport i varmebehandlet 
træ, godkendt af Plantedirekto-
ratet og 100 % frit for insekter. 
Produktionen, der startede op for 
cirka et halvt år siden, appellerer 
bredt til maskinfabrikker og der-
med beslægtede virksomheder. 
For alle opgavetyper gælder det, 
at vi leverer kvalitetsarbejde til 

Tømrermester · René Nielsen Aps · Stærmosevej 15 · 5683 Hårby · Tlf.:   64 73 30 13 · Mobil: 20 45 04 48
www.renenielsenaps.dk

Godmorgen Anette

Vi har lige set en sætningsfejl, nu vi ser det hele i 
rette samhæng.
4. kolone,  3. + 4. linje - kan vi - står en gang for-
meget.

Kan det rettes? vi har ellers læst den begge to 
flere gange.

ha´ en go´ dag

Med venlig hilsen
Kirsten



SMC-BILER ODENSE SÆLGER OG SERVICERER VOLKSWAGEN, AUDI, ŠKODA OG SEAT. KAMPAGNEN GÆLDER TIL OG MED 30.06.2012.

Dine fordele som kunde hos 
Direct Express-værksted: 

- Gratis fabriksopdateringer 
- Original service til faste lave priser 
- Gratis dialogmodtagelse
- Inkl. Mobilitetsservice (Vejhjælp) 

TILBUDDENE KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD ELLER RABATTER. PRISER INKL. MOMS. 

Autoriseret serviceeftersyn
inkl. stempel i servicebogen samt evt. fabriksopdateringer. 
Bestil tid på smc-biler.dk eller ring på tel. 6311 3800. 

Direct Express
Værkstedet til dig med en ældre Volkswagen.

Direct Express Odense
Original service til faste, lave priser.

ODENSE: Middelfartvej 50, 5200 Odense V, Tlf: 6311 3800  smc-biler.dk  

Jess B. Pedersen SERVICERÅDGIVER

Tlf: 6311 3800

    Kontakt mig eller en af mine kolleger 
og hør mere om tilbuddet og dine fordele 
som kunde hos Direct Express Odense.
og hør mere om tilbuddet og dine fordele 

VW Passat
(1996-2004) 

Stort service 
inkl. bremsevæske 
udskiftning. Kun kr.  

2.890,-

VW Golf IV
(1998-2003) 

Stort service 
inkl. bremsevæske 
udskiftning. Kun kr.  

2.890,-

VW Touran
(2003-2006) 

Stort service 
inkl. bremsevæske 
udskiftning. Kun kr.  

2.390,-

OD Indtræk A4.indd   1 23/05/12   13.08
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SH Anlægservice

faget. Alle interesserede er vel-
komne til at kigge ind og besøge 
vores udstilling med vandkunst 
og diverse belægningstyper.”

Det alsidige anlægsgart-
nerfirma har siden august 
2011 haft til huse i et 
centralt beliggende nyt 
domicil på den tidligere 
Handy Bus grund, hvor 
administrations-, la-
ger- og garagefaciliteter 
er samlet under et og 
samme tag.

”SH Anlægservice spænder fra 
totalløsninger til mindre pro-
jekter og enkeltstående opgaver 
af enhver art”, fortæller indeha-
ver Søren Hartvig Nielsen, der 
på syvende år driver firmaet på 
solobasis. ”Ingen opgave er for 
lille, og kun få er for store. SH 
Anlægservice betjener en bred 
kundekreds bestående af lige 
dele privatkunder, virksomhe-

der, boligforeninger og instituti-
oner. Vi tilbyder en bred vifte af 
ydelser. Pasning og vedligehold 
af haver og grønne udenomsare-
aler genererer stor aktivitet. Her 
gælder det blandt andet græsslå-
ning, klipning af hække, belæg-
ning, opsætning af hegn m.m. I 
vinterhalvåret har vi snerydning 
og saltning på programmet. En 
populær sideaktivitet er salg af 
træpiller til fyring af kvalitets-
mærket German Pellets.”

Fra totalløsninger til  
specialopgaver
”Parallelt med pasnings og vedli-
geholdelsesopgaverne løser vi et 
stigende antal specielle opgaver – 
blandt andet omkring etablering 
af vandkunst og granitbelæg-
ning i haver og anlæg. Nutidens 
have er et smukt, funktionelt 
uderum. SH Anlægservice har 
stor viden og erfaring, når det 
gælder etablering af haver, ter-

rasser, stier, trapper og indkørs-
ler. Ved løsning af større opgaver, 
samarbejder vi med en fast kreds 
af gode kolleger i anlægsgartner-

SH – Anlægservice · v./ Søren Hartvig Nielsen · Holmevænget 1 · 5560 Aarup · Tlf.: 64 45 16 62 · Mobil: 22 80 16 62
E-mail: info@sh-anlaegservice.dk · Web: www.sh-anlaegservice.dk

•  Klipning af hæk
•  Græsslåning
•  Belægning
•  Opsætning af hegn
•  Snerydning
•  Saltning af fortove
 - og meget, meget andet…

Snave algefjerner

Snavevej 10 • 5683 Haarby • Tlf. 51 76 00 80
snave@algefjerner.dk

www.snavealgefjerner.dk

Snave algefjerner tilbyder: 
algefjerning på dit tag til kr. 1.200,00 inkl. moms, 
op til 300 m2, max. Højde til tagrenden 3 m.

Snave algefjerner har det nyeste professionelle 
udstyr til at sprøjte dit tag med.

•  algebehandling med miljøvenlige algefjerner

•  Billig måde at vedligeholde og forlænge 
 tagets levetid

•   nedsætter risikoen for alge og mos dannelse og  
 minimerer risikoen for frostsprængninger
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SKOVLUND VVS er til enhver tid garant for en god 
forrentning af den investering, 
man har foretaget på solvarme-
anlægget, hvis pris ligger fast. 
Alt afhængigt af husstandens 
størrelse vil investeringen være 
tjent ind på mellem fem og ti år. 
Selv når det er overskyet og da-
gene er korte, fungerer anlægge-
ne. Man behøver med andre ord 
ikke bekymre sig om det danske 
vejr. Skovlund VVS står til rådig-
hed fra den første skitse til an-
lægget er tilsluttet og fungerer. 
Kontakt os for mere detaljeret 
info om de mange muligheder 
med solvarmeanlæg.” 

Den dynamiske vvs-virk-
somhed grundlagdes i 
2008 af indehaver Car-
sten Sørensen. Firmaet, 
der er midt i en moder-
nisering og ombygning 
af sine kontor og lager-
faciliteter, kan trække 
på over 25 års erfaring i 
vvs-branchen. 

”Siden jeg i 2008 startede som 
selvstændig, har jeg kunnet glæ-
de mig over at have mange opga-
ver”, fortæller indehaver Carsten 
Sørensen. ”Skovlund VVS arbej-
der all round indenfor branchen. 
Vi bestræber os på at yde god 
service og give optimal rådgiv-
ning hele vejen gennem et forløb.  
Skovlund VVS betjener en god, 
fast kundekreds, der fortrinsvist 
består af privatkunder plus en 
del landbrugs, erhvervs- og in-
dustrikunder. Vi arbejder meget 
med gasservice og oliefyrsservice 
samt udskiftning af gaskedler. 
Parallelt hermed skaber vores 
mange privatkunders stigende 
interesse for at investere i al-
ternativ energi stor aktivitet i 
firmaet. Her drejer det sig blandt 
andet om biobrændselsanlæg, 
varmepumper og solvarmean-
læg. I forbindelse med løsning 
af støre opgaver samarbejder vi 
med en fast kreds af lokale hånd-

værksfirmaer i alle fag – tømre-
re, murere og elektrikere.”

Roth solvarmeanlæg
”Roth er en tysk kvalitetsprodu-
cent, hvis solfangeranlæg står 
for højeffektiv akkumulering af 
varme. Med en Roth solfanger på 
taget og en solvarmetank i kæl-
deren kan en gennemsnitlig hus-
holdning producere op til 70 % 
af sit årlige varmtvandsforbrug 
selv. Et solvarmeanlæg er en mil-
jøvenlig og fleksibel løsning, en 
vedvarende energikilde, som let 
kombineres med husets øvrige 
vand- og varmeanlæg. Energi-
prisernes konstante himmelflugt 

SKOVLUND VVS · v/ Carsten Sørensen · Krengerupvej 37 · 5690 Tommerup · Tlf. 50 95 36 10
carsten@skovlund-vvs.dk · www.skovlund-vvs.dk

R igtig sol afsk æR mning 

øge R tR ivsle n

B r y l l e  I n dus t r i ve j  3  i  5690  Tomm e r up  i  T l f .  65  96  20  90

E -m a i l :  f y n @nor so l .dk

w w w.norso l .dk

Aut. 
kloakmester

Jord & Beton

Kloak

Murerarbejde

Belægnings-
arbejder
Facaderenovering

Alt indenfor:

Toiletvogn 
med bad

Minigraver

Minilæsser

Rendegraver

Udlejning:
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Tømrer- & Snedkerfirma
• Tømrer- / snedkerarbejde

• Døre & Vinduer

• Nybyggeri

• Tilbygning

• Nyt tag

• Energirådgivning
 

 

 

 ApS
Tømrer- & Snedker�rma

Mygindvej 25, 5610 Assens

T. 64 79 20 50

M. 40 34 07 30

ulrik.danavig@mail.dk

www.tomrer-danevig.dk

Tømrer- & Snedkerfirma

Mygindvej 25, 5610 Assens

T. 64 79 20 50

M. 40 34 07 30

ulrik.danavig@mail.dk

www.tomrer-danevig.dk

          på forkant 
med udviklingen
John Pedersen A/S, der er 
Assens-områdets eneste 
lokale el-virksomhed af 
sin slags, fejrer i år 25 års 
jubilæum. De 11 ansatte, 
der i alt har 268 års bran-
cheerfaring, er på forkant 
med udviklingen inden-
for alternativ energi og 
solceller.

”Vores nuværende domicil på 
omkring 500 m2 har siden ja-
nuar 2010 dannet ramme om syv 
svende, fire lærlinge og tre admi-
nistrative medarbejdere” beret-
ter indehaver John Pedersen, der 
overtog firmaet i 1987. “Vi arbej-
der all round indenfor el-bran-

chen og betjener en bredt sam-
mensat kundekreds spændende 
fra privatkunder til landbrug, 
offentlige institutioner og indu-
stri. Vi lægger stor vægt på vores 
lokale forankring. Gennem en 
dygtig, serviceorienteret medar-
bejderstab som konstant holder 
sig ajour med den nyeste udvik-
ling på el-området, har vi et stort 
og konstant opdateret kendskab 
til lokalområdets ressourcer og 
udviklingsmuligheder.” 

Viden service og kvalitet
”Vi har stort fokus på alternativ 
energi”, fortæller overmontør 
Stephan Lundgren Andersen. 
Siden 2009 har Stephan været 
partner i firmaet, som han in-
denfor en overskuelig årrække 
overtager via et igangværende 

generationsskifte. ”Solceller ge-
nererer stor aktivitet i firmaet. 
Vi er på forkant med udviklin-
gen - både med hensyn til råd-
givning, produkter og service. På 
dette specialområde betjener vi 
et støt stigende antal privatkun-
der. Blandt vores øvrige specia-
ler er automatik og styring samt 
implementering og servicering 

Aut. El-Installatør John Pedersen A/S · Melvej 8 · 5610 Assens · Tlf.: 64 71 14 14 · Fax: 64 71 54 14
www.jp-assens.dk

af el-installationer i landbrugs 
og industrisammenhæng. Over 
hele linjen er det vores primære 
målsætning som lokalt forankret 
firma både nu og i fremtiden at 
tilfredsstille vores kunders krav 
om viden, service og kvalitet”, 
slutter Stephan Lundgren An-
dersen. 
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Lindpro A/S - Elteknik for fremtiden

Trunderupvej 1 C
5683  Haarby
Tlf.  +45 62 63 12 25
Fax  +45 64 73 17 71
haarby@lindpro.dk

   
 
    
   

Solceller: 
•	 Flere	modulstørrelser	for	bedre		
	 tilpasning	på	taget
•		Rådgivning	og	vejledning	
•	 Personlig	kontakt	-	hele	vejen.
•	 Anlæg	til	private,	offentlige	
	 og	erhverv	
•	Kvalitetsprodukter	
	 med	høj	ydeevne

Varmepumper luft-luft: 
•		Kan	sænkes	til	8	grader
•	Mulighed	for	styring	med	GSM		
	 model	eller	Kinnan	IQ	control
•	Halver	dine	udgifter	til	elvarme	
•	 Panasonic	Danmarkspumpen	-		
	 5	års	garanti	
•	 Høj	COP	værdi,	meget	støjsvag		
 inderdel

Energioptimering: 
•	Med	intelligent	bygnings-	 	
	 automatik	(IBI/KNX)	opnås	der			
	 betydelige	driftsbesparelser	på		
	 lys,	varme,	ventilation	mv.
•		Vi	har	referencer	på	kon- 
	 torhuse,	offentlige	bygninger,		 	
	 industrivirksomheder	og	 
	 maskinanlæg.	
•		Kontakt	os	for	en	
	 præsentation.

Termografering 
forebyggende vedligehold 
•	 15	års	erfaring	med	termo-	 	
	 graferingsopgaver
•	 Sikrer	mod	akutte	stop	i		 	
	 produktionen	
•	Mindsker	uforudsete	udgifter	
	 til	større	elskader	
•	Detaljeret	rapport	som	
	 dokumentation	udarbejdes.	

Brian Lunde Hansen 
20297734 
blh@lindpro.dk

Allan Gustavsen 
23608823	
alg@lindpro.dk

Åben vinduet til mindre 
varmeregning
Bygmester Per Rasmus-
sen peger på, at nye 
vinduer og døre er den 
hurtigste og mest effek-
tive vej til mindre varme-
tab.

Ny- og ombygning, renovering 
og vedligeholdelse. Bygmester 
Per Rasmussen og hans dygtige 
håndværkere udfører hele palet-
ten, også gerne som murer- og 
tømrerarbejde i del- eller totalen-
treprise med fokus på en effektiv 
arbejdsproces og god håndværks-
mæssig udførelse.
»Sommeren er det perfekte tids-
punkt til at få efterisoleret sin 
bolig, måske inklusive monte-

ring af nye yderdøre og vinduer. 
Det giver den største energibe-
sparelse«, forklarer bygmester 
Per Rasmussen til Månedsmaga-
sinet Erhverv Fyn.
Vinduer, døre, udestuer, carpor-
te, køkken, bad, fliser samt di-
verse andre opgaver – herunder 
renovering og anlæg af haver, 
udføres også af Bygmester Per 
Rasmussen.

Bygmester Per Rasmussen · Stængelrisvej 28 · 5610 Assens · Tlf. 21 65 85 36
www.p-rasmussen.dk · pcras@get2net.dk
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Marlene Larsen står sam-
men med sin mand Jan 
Jørgensen i spidsen for 
Ebberups velassorterede 
Superspar. Den 6. juli kan 
de og forretningens 37 
kasseassistenter, ungar-
bejdere, funktionærer og 
chauffører fejre Marlenes 
20 års jubilæum. 

”I kraft af en god beliggenhed 
mellem Assens og Hårby har Su-
perspar Ebberup et stort opland, 
og det er herfra størstedelen af 
vores kunder kommer”, fortæller 
Marlene Larsen. ”Udover vores 
store faste kundekreds fra lo-
kalområdet, servicerer vi rigtigt 
mange sommerhusgæster og tu-
rister. Superspar Ebberup sæt-
ter service og kvalitet i højsædet. 
Sortiments- og prismæssigt mat-
cher vi Spar-kædens forretnin-
ger i de større byer. Vi har åbent 
alle ugens dage fra kl. 8 til 21.”

Fra posthusfunktion til 
vareudbringning 
”I kraft af de mange forskellige 
funktioner Superspar Ebberup 
samler under ét og samme tag, 

Superspar Ebberup

spiller forretningen en central 
rolle i lokalsamfundets liv. Ud-
over at være en velassorteret 
dagligvarebutik huser vi den 
lokale posthusfunktion, pakkes-
hoppen fra GLS samt apoteker-
udsalget. Dertil kommer Tips & 
Lotto, bagerbrød  fra Guldbage-
ren samt en stor afdeling med 
blomster, brugskunst og gave-
artikler, der byder på et kæmpe 
udvalg af kendte mærkevarer. 
Sidst men ikke mindst er vare-
udbringning til såvel private som 
virksomheder, institutioner, sko-
ler og plejehjem en både stor og 
populær aktivitet. Vores dygtige 
og stabile chauffører kører i fast 
rutefart fire dage om ugen.”    

Løbende teknologisk ud-
vikling
”Gennem årene har vi udvidet 
forretningsarealet adskillige 
gange. Senest i 2008, hvor hele 
butikken voksede fra 500 til 
750 kvadratmeter. Ved samme 
lejlighed fik vi nye, moderne fry-
sere samt en helt ny kiosklinje. 
Superspar Ebberup udvikler sig 
løbende i takt med den teknolo-
giske udvikling. I starten af juli 
indfører vi I CASH systemet, der 
er en effektiv sikkerhedsforan-
staltning mod røvere og trick-
tyve. Alle kontanter deponeres 
fremover i en aflåst, sikret vær-

diboks med indbyggede farvepa-
troner. Samtidig får vores kun-
der mulighed for at hæve penge 
hos os via Dankort. I CASH ter-
minalen har samme høje sikker-
hedsniveau som bankernes hæ-
veautomater.”  

Fra Super til Euro
”I 2010 udnævntes Superspar 
Ebberup af bestyrelsen i Spar 
Danmark til Årets Købmand. 
Opløbet i kampen om den æreful-
de titel var tæt. En vigtig del af 
begrundelsen for, at netop vi fik 
prisen var, at vi skilte os positivt 
ud i kraft af den gode atmosfære, 
vi skaber for såvel kunder som 
medarbejdere. 
Vi vil også fremover lægge os i se-
len for at skabe de mest optimale 
indkøbsrammer. På sigt har vi 
planer om at opgradere Super-
spar Ebberup til en Eurospar 
forretning. De umiddelbart mest 
synlige forskelle for vores kun-
der vil blive indførelse af en sa-
latbar i butikken, flere tilbudsva-
rer mærket med ”Gul Pris” samt 
udsendelse af mere omfangsrige 
tilbudskataloger. Vi sætter stor 
pris på forretningens lokale 
islæt og satser kraftigt på også i 
fremtiden at kunne oppebære en 
stor lokal markedsandel. Kig ind 
i Superspar Ebberup - vi kender 
kunderne, og de kender os.” 

Superspar Ebberup ApS 
Ebberupvej 75 
5631 Ebberup

Telefon: 64 74 11 82 
Telefax: 64 74 11 42 

mail: ebberup@spar.dk 

Mandag:  08.00 - 21.00 
Tirsdag:  08.00 - 21.00 
Onsdag:  08.00 - 21.00 
Torsdag:  08.00 - 21.00 
Fredag:  08.00 - 21.00 
Lørdag:  08.00 - 21.00 
Søndag:  08.00 - 21.00

www.spar.dk/ebberup

Trunderupvej 1 C
5683  Haarby
Tlf.  +45 62 63 12 25
Fax  +45 64 73 17 71
haarby@lindpro.dk
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Auto 15

god brændstoføkonomi. Jo let-
tere hjulene ruller, jo bedre bli-
ver økonomien. Sidst men ikke 
mindst sælger Auto 15 et bredt 
udbud af kvalitetsdæk til person- 
og varevogne samt firehjulstræk-
kere. Besøg os på www.hjulskift.
dk Vi har altid et godt tilbud. 
Alle interesserede er velkomne 
til at ringe og høre nærmere.”  

Det alsidige, privatejede 
autoværksted, der grund-
lagdes i 1995 af indehaver 
Robin Jensen, betjener en 
landsdækkende kunde-
kreds, primært bestående 
af private. Kendskabet til 
firmaet er først og frem-
mest spredt via mund-til-
øre-metoden.

  
”I Auto 15 bestræber vi os på 
over hele linjen at levere service 
og reparationsydelser i topklas-
se”, fortæller Robin Jensen. ”Vi 
er stolte af, at tilfredse kunder 
med rødder i vores lokalområde 
gennem mund-til-øre-metoden 
har udbredt kendskabet til fir-
maet i en grad, så vores kunde-
kreds i dag dækker hele landet. 

Auto 15 råder over alt det nyeste 
indenfor testudstyr. Vi arbejder 
all round med alle bilmærker, 
årgange og typer og spænder fra 
person- og varevogne i alle af-
skygninger til firehjulstrækkere. 
Auto 15 har autorisation til vare-
tagelse af serviceeftersyn, og det 
betyder, at vi stempler service-
bogen, hvorved nybilsgarantien 
opretholdes, og kunden sparer 
penge.”

Fra rustarbejde til fire-
hjulsmåling samt 
skræddervarer
Skrædderstuen kom til for 8 år 
siden. Der sælges børnetøj og 
rep. og omforandringer af tøj, til 
børn såvel som voksne - dette va-
retages af Lone Sørensen.
”Auto 15 løser en bred vifte af 
opgaver, der på en almindelig 
arbejdsdag kan spænde lige fra 
klargøring til syn over rustar-
bejde og aircondition til repara-
tion og udskiftning af ruder efter 
stenslag. Vi gør meget ud at have 
en god dialog med vores kunder. 
Herigennem opnås den bedste 
kvalitet i arbejdet. Auto 15 løser 

et stort antal opgaver omkring 
dæk og fælge til såvel biler som 
scootere, motorcykler og plæne-
traktorer. Firehjulsmåling på 
person- og varevogne er et po-
pulært speciale. Mange kunder 
bliver positivt overraskede over 
i hvor høj grad optimal sporing 
og korrekt dæktryk er med til at 
skabe grundlag for opnåelsen af 

Auto 15 · Langgade 15, Flemløse · 5620 Glamsbjerg · Tlf.: 64 72 35 20 · Mobil: 40 89 35 20
auto15@tdcadsl.dk · www.auto15.dk · Åbningstider: Mandag – fredag: 07:30 – 16:00

- og Skraedderstuen.dk

Hviids Gourmet leverer lækker mad med førsteklasses råvarer til receptioner,  
erhvervsmøder, forretningsfrokoster og private fester 

dalbovej 10  I  5591 Gelsted  I  Telefon 20 49 28 26  I  www.hviids-gourmet.dk  I  mail@hviids-gourmet.dk

Firmaer Fest

Vi opfylder ønsker af alle slags fra den klassiske danske mad
over fransk og italiensk gourmet, til mere eksotiske retter. 

Vores service er til yderst konkurrencedygtige priser.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud og bliv overrasket over den gode pris!

delikatesser på landet…
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Ro yal Flyt gåelige driftstab i forbindelse 
med flytningen minimeres. Det 
handler om tillid, professiona-
lisme og ordnede forhold – fra 
besigtigelses og planlægningsfa-
sen over selve flytningen til den 
afsluttende evaluering. Det giver 
trygge og tilfredse kunder. Royal 
Flyt har altid et godt tilbud. Ring 
og hør nærmere.”

Det erfarne fynske flytte-
firma, der over hele linjen 
sætter kvalitet og miljø-
bevidsthed i højsædet, 
har optimeret sin indsats 
omkring internationale 
flytninger og under nav-
net Move 4U2 indledt et 
samarbejde med Tagga-
ard Movers

”Vi har gennem årene opnået 
stor ekspertise indenfor alle 
former for flytninger, og blandt 
vores største aktiviteter er er-
hvervs og institutionsflytninger 
i såvel ind som udland”, fortæl-
ler indehaver Dennis Hansen. 
”Royal Flyt beskæftiger seks 
fastansatte og en elev, og tre 
flyttebiler med anhængere kø-
rer permanent i udlandet. Vores 

samarbejde med Korsør-firmaet 
Taggaard Movers har for begge 
parter betydet bedre og mere 
fleksibel planlægning på ud-
landsområdet. Den optimerede 
koordination og planlægning 
gør, at vi fremover i vid udstræk-
ning kan undgå at køre med 
tomme vogne, hvilket er til stor 
fordel for miljøet. Vi ønsker på 
så mange fronter som muligt at 
fremme en miljømæssig bære-
dygtig udvikling. I dagligdagen 
arbejder vi som ansvarlig virk-
somhed aktivt for at forebygge 
og mindske miljøpåvirkningerne 
fra vores aktiviteter. Såvel Royal 
Flyts indpakningspapir som fir-
maets flyttekasser er fremstillet 
af let nedbrydelige genbrugsma-
terialer.”      

tillid, professionalisme og 
ordnede forhold
”Et område i vækst er totalflyt-
ninger af hele hjem samt insti-

tutioner og virksomheder af alle 
typer og størrelser. Omkring løs-
ningen af de helt store opgaver og 
ressourcekrævende specialydel-
ser kan vi trække på et stort 
netværk af gode samarbejds-
partnere i Dansk Møbeltrans-
port Forening. Flytteprocessen 
planlægges i detaljer og udføres 
hurtigt og effektivt, så det uund-

Royal Flyt · v/Dennis Hansen · Ebberupvej 98 · 5631 Ebberup · Mobil: 232 333 18 · Tlf. 64 792 705 · Fax. 64 792 704
E-mail: post@royalflyt.dk · Web: www.royalflyt.dk

”SKF Economos Danmarks spe-
ciale er hydrauliske tætninger/
pakninger i termoplastisk mate-
riale fra 03-600 mm i diameter. 
Kundekredsen består blandt 
andet af fødevare- og medicinal-
industrien samt det maritime 
marked. Sortimentet spænder 
fra ekstremt små tætninger til 
insulintappemaskiner til enorme 
tætninger til bovporte, broklap-
per og entreprenørgrej. Vi arbej-
der konstant på at videreudvikle 
produkter og forretningsgange 
indenfor alle grene af industri-
en.” 

De fem platforme
”SKF-koncernen opererer med 
fem aktivitets og leverancemæs-
sige platforme: rullelejer, tæt-
ninger, mekanik & elektronik, 
service og smøresystemer. Når 
vi næste år er fuldt integrerede 
i SKF Danmark A/S vil koncer-
nens tætningsplatform være 
styrket betydeligt. SKF er leve-
ringsdygtig i mange forskellige 

SKF Economos Danmark A/S
stor samarbejdspartner er HMF 
Højbjerg Maskinfabrik, for hvem 
vi fungerer som underleverandør 
til tre fabrikker. I indeværende 
år har SKF Economos Danmark 
A/S udsigt til en omsætningsfor-
dobling i forhold til 2010-resul-
tatet, som vi allerede passerede 
i starten af juli måned. I lyset af 
den positive udvikling forventer 
vi i efteråret at udvide kapaci-
teten med endnu en SEA JET 
maskine og i den forbindelse an-
sætte 4 nye medarbejdere. 

SKF er en godt og vel 
100-årig koncern med 
mere end 60.000 ansatte 
fordelt på 164 lande ver-
den over.  

tætningstyper. Tætningsporte-
føljen kan yderligere opdeles i 
fem hovedgrupper: radialtætnin-
ger, aksialtætninger, hydraulikt-
ætninger, statiske tætninger og 
slidbøsninger.”

Positiv udvikling
”SKF Economos Danmark A/S 
er midt i en positiv udvikling. 
Leverancerne til danske virk-
somheder i udlandet er steget 
markant – blandt andet i kraft 
af en betragtelig ekspansion på 
vindenergiområdet. En anden 

SKF Economos Danmark A/S · Lyøvej 6 · 5800 Nyborg · Mobil: 20 72 38 05 · Tlf. 65 31 11 27
www.economos.dk · denmark@economos.com
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Så spiller teknikken…
FH Maskinteknik udvikler 
nye specialmaskiner samt 
reparerer, vedligeholder 
og tester eksisterende 
materiel og maskiner i 
mange forskellige bran-
cher.

Dedikerede og dygtige kolleger 
der sammen løser tekniske ud-
fordringer med stor ekspertise 
i udvikling af nye specialmaski-
ner - samt reparerer, servicerer 
og afprøver store som små ma-
skiner hos kunder i vidt forskel-
lige dele af erhvervslivet.

Alle materialer
Ovenstående er sagen hos FH 
Maskinteknik, hvor indehaver 
Flemming Harboe sammen med 
sine dygtige medarbejdere sjæl-
dent oplever to ens arbejdsdage.
- Vi arbejder med alle materialer. 

Samtidigt er vi vant til at udvik-
le løsninger på mange vidt for-
skellige problemer og udfordrin-
ger, som vores kunder står med, 
fortæller Flemming Harboe til 
Månedsmagasinet Erhverv Fyn.

Tæt samspil
Blandt opgaverne hører også 
fremstilling af nye reservedele 
til kundernes maskinpark.
- Vi starter fra en ende af, og så 
får vi det udviklet i tæt samspil 
med virksomhedens behov og 
egne ideer, fortsætter Flemming 
Harboe.

Hurtig udrykning
- Ingen dag er ens hos os. Det er 
udfordringen ved at have denne 
type virksomhed. Vi er klar, så 
snart en kunde ringer. De er af-
hængige af, at deres produktion 
kører hele tiden. Derfor smider 
vi alt, hvad vi har i hænderne 
og rykker ud med det samme. 

Heldigvis har alle mand i FH 
Maskinteknik en god kombina-
tion af opfinder-gén samt god 
mekanisk og logisk sans, så det 
umulige gøres muligt, slutter 
Flemming Harboe.
FH Maskinteknik har blandt 
andet leveret velfungerende løs-
ninger til Kompan og Trioplast 
Nyborg. 

FH Maskinteknik ApS · Langemosevej 8 · 5853 Ørbæk · Tlf. 65 33 26 86
www.fh-maskinteknik.dk · fh@fh-maskinteknik.dk

Bogenseboxudlejning.dk · Tlf. 26 23 37 77 · Sjællandsvej 6 · Bogense

ABC SAlg tlf. 26 23 37 77
Vi sælger din autocamper, båd og campingvogn. 29 års 
erfaring m/salg af både og campingvogne. Vi har 1500 
m2 indendørs og 5000 m2 udendørs areal til rådighed.
SeA Pure tlf. 26 23 37 77
Klargøring/reparation af din båd/campingvogn samt mon-
tering af nye tæpper, hynder samt varme i din båd/camping-
vogn.
Bogense boxudlejning råder over 80 rum i forskellige stør-
relser fra 49 kr./pr. rum/pr. måned.

BOGENSE BOx-UDLEjNING

Assensvej 27 • 5560 Årup

Tlf: 64431135

■ Nye og brugte landbrugsmaskiner
■ Smedearbejde & reparationer udføres
■ Aut. VVS-installatør
■ Salg og reparation af plæneklippere / småmotorer

Bred Murerforretning
Under Bankerne 12 · Bred · 5492 Vissenbjerg

Mobil 21 79 36 08
www.bred-murerforretning.dk · pedersenle@hotmail.com

 Nybygning. 
 Ombygning. 
 Tilbygning.

 Reparationsarbejde.

 Badeværelser og vådrum. 
 Flise-og klinkearbejde.

 Skorsten og isokern.

 Tagarbejde.

Bred Murerforretning

Facadeisolering 

med puds - Vissenbjerg

Nybyg - Frankfri

Renovering af 

badeværelse - Brylle
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to nyheder i 2012 der rystede

Vinspecialisten assens! 

Vinspecialisten Assens • Willemoesgade 2 • 5610 Assens • Tlf. 64 71 11 63
assens@vinspecialisten.dk • www.vinspecialisten.dk • Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Sommerens
 Vinkomet

   2008 SASSogrAnde 
roSSo

DOCG Sagrantino   

sommerens Vinkomet.
Har på rekordtid opnået 
kultstatus i vores butik, 

og slår nemt de fleste baroloer, 
til den halve pris!

unik pris!

90,-
sommervin

2010/11 doiS VAleS
Seis Quintas Martue DOC 

sommerens absolut
populæreste Vin!


6 af 6 stjerner i Gastro! 

udsolgt på rekordtid, men 
er nu på lager igen. nYHED!

60,-
sommervin

Portugisisk

smæk for skillingen

Telerådgivning 
kan give 40 pct. 
besparelse

alle de store teleoperatører som 
TDC, Telenor Foreningsaftale, 
Telia og flere andre, inklusive 
gode konkurrencedygtige tilbud. 
Er uheldet ude, har vi naturlig-
vis også serviceværksted tilknyt-
tet«, indskyder Jesper Kongstad. 

Uforpligtende samtale
Kongstad Telerådgivning Er-
hverv kommer gerne ud til en 
uforpligtende snak hos kunder-
ne. Har virksomheder ikke gen-
nemgået deres nuværende telefo-
niforhold i løbet af det seneste år, 
er der som sagt stor mulighed for 
besparelser på budgettet – uden 
at det gør ondt nogen steder. 
»Vi bruger altid metoden ”no 
cure, no pay”. På den måde er 
en gennemgang af virksomhe-
dens telefoni altid en fordel for 
kunden, uanset resultatet«, til-
føjer Kongstad Telerådgivning 
Erhverv.

Kongstad Telerådgivning 
Erhverv er specialist i 
uafhængig rådgivning om 
mobiltelefoni, fastnet-, 
internet- og ip-løsninger.

»Mange af vores kunder opnår 
store besparelser med os på side-
linjen. Senest har en større fynsk 
virksomhed sparet 349.000 kr. 
årligt, og en anden mellemstor 
virksomhed sparer 170.000 kr.«, 
lyder det fra Kongstad Teleråd-
givning Erhverv.

Kender branchen
»Vi kender begge branchen ind-
gående. Jeg har blandt andet ar-
bejdet 20 år hos TDC og 7 år hos 
Telekæden, mens Jesper har ar-
bejdet med detailhandel indenfor 
telebranchen i 14 år. Derfor giver 
vi en god, kritisk og uafhængig 
rådgivning, der typisk sikrer vo-
res erhvervskunder besparelser 

på telefoni og internet på mellem 
20 og 40 procent«.
Sådan forklarer erhvervskonsu-
lent Jan Søndergaard, efter at 
han og kollegaen Jesper Kongs-
tad åbnede Kongstad Telerådgiv-
ning Erhverv i juni sidste år.
Sideløbende med omtalte råd-
givning, der gerne inkluderer 
forhandling af nye aftaler på 
vegne af virksomhedens kunder, 
sælger Kongstad Telerådgivning 
Erhverv også hardware. Det sker 
i form af fysiske telefoni- og kom-
munikationsløsninger, herunder 
mobiltelefoner, Ipads, tablets, 
tilbehør o.s.v.

Fyns hurtigste iPhone 
leverandør
Kongstad Telerådgivning Er-
hverv har her status som Fyns 
hurtigste iPhone 4S leverandør – 
hvor den populære mobiltelefon 
leveres på Fyn inden for en time.
»Vi sælger også løsninger for 

Kongstad Telerådgivning Erhverv · Hvidkærvej 23 A, 1. sal · 5250 Odense SV · Tlf. 60 70 70 94
www.tkfyn.dk · erhverv@tkfyn.dk 
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Shell Assens sig velkomne. Vi yder den rådgiv-
ning, vores kunder har brug for, 
så de får en god oplevelse, når de 
handler hos os. Folk besøger os 
ofte på vej til arbejde, i middags-
pausen og på vej hjem. Klaus og 
jeg kan lide vores arbejde, der 
ofte sniger sig op på 70 timer om 
ugen og mest af alt ligner livs-
stil. Vi er altid leveringsdygtige 
i venlig, hurtig og kompetent 
betjening. Som Shell-station kan 
vi præsentere en række spæn-
dende nyheder, når det gælder 
brændstof. I kraft af V-POWER 
konceptet er Shell et markedsfø-
rende brand med hensyn til nye, 
energirigtige og brændstofbe-
sparende produkter. 
Shell på Faaborgvej har altid 
et godt tilbud. Kig ind og få en 
god oplevelse”, slutter Anna 
Winther.     

Ægteparret Anna Winther 
og Klaus Schnefeldt 
driver i fællesskab Shell-
tanken på Faaborgvej. 
Siden 2000 har de med 
succes stået i spidsen 
for tankstationen under 
skiftende benzinflag fra 
henholdsvis DK, OK Plus 
og nu Shell  

”Vi er glade for som Shell-tank 
at have fået mulighed for at vide-
reføre og udvide den gode service 

til vores kunder, som stationen 
gennem årene er blevet kendt 
på”, fortæller Anna Winther. 

”Shell er en god samarbejdspart-
ner, der vil det samme som os; 
nemlig at få kunderne til at føle 

Shell Assens · Fåborgvej 14 · 5610 Assens · Tlf.: 64 71 44 43 · Fax: 64 71 44 59 
shell.assens@mail.dk · www.shell.dk

VINDUESPOLERING
i helt op til 13 mtr. højde

Flemming René Vinduespolering tilbyder vinduespolering til 
erhverv og private…

Store vindueSfacader • SkiltevaSk • GlaStaG
udeStuer • ParcelhuSe

Vi tilbyder 

også vask af 

solfanger

På vej ud af døren for at høre, 

hvad jeg kan gøre for dig…

Telefon 3132 1599

kim@bf-fyn.dk · www.bf-fyn.dkKim Schmidt

Nordfyns-Presenning.dk
Presenninger ∙ Pallehætter ∙ Duge til telthaller 
Isoleringspresenninger · Asfaltpresenninger 
Bassinforinger ∙ Reparation af teltduge  

Tlf. 28 15 15 79
E-mail: nordfynspresenning@mail.dk

Landsdækkende god service
Konkurrencedygtige priser 

Michael S. Dahlmann · Christiansvej 4 · 5700 Svendborg
md.diamant@yahoo.dk · www.md-diamantboring.dk

Tlf. 24 481 481

www.malermester-flemming.dk

Flemming Hansen har mange års erfaring bag sig,   
så du får professionel hjælp, når der skal males.
Vi har ligeledes lagersalg af gode kvalitetsprodukter!

KonTaKT:

Tlf. 64 74 16 41   I   Mobil 21 78 51 00

25 års erfaring
Mal selv - eller ring til malermester Flemming Hansendet er nemt og billigt…

Region Syd

- kører focus på Østfyn næste gang…
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Solen luner længere 
med solceller
Elinstallatøren EL-FLEX 
ApS har opbygget stor 
ekspertise på solcellean-
læg.

Selv om EL-FLEX for øjeblik-
ket har travlt med montering 
af økonomisk favorable solcelle-
anlæg, prioriterer installatøren 
naturligvis en fortsat service til 
alle andre kunder, herunder små 
og mellemstore virksomheder og 
private højt.
»I oktober 2011 begyndte vi at 
montere solcelleanlæg i samar-
bejde med energiselskabet Ener-
giMidt. Sammen med dem har vi 
monteret anlæg i blandt andet 
Faaborg-Midtfyn Kommune og 
for Arbejdernes Boligforening i 

Odense. Siden er det blevet til en 
pæn portion anlæg ved private.
Vi har deltaget i informations-
møder med oplæg om de nye 
effektive solcelleanlæg. Og nu 
oplever vi, at vores kunder anbe-
faler os. Montering af nye solcel-

EL-FLEX ·  Østergaards Plads 2 ·  5620 Glamsbjerg ·  Telefon 64 72 17 01
www.el-flex.dk ·  el-flex@el-flex.dk

leanlæg skal både se godt ud og 
være godt håndværk«, forklarer 
elinstallatør Anders Schmidt.
EL-FLEX runder de første 11 år 
1. juli. Virksomheden blev i 2008 
og 2009 kåret som gazellevirk-
somhed for flot vækst. Firmaet 

udfører alle former for el-instal-
lationer, reparationer og service 
for små og mellemstore virksom-
heder, institutioner, landbrug og 
private.

Konferencebus  
til firma og fest

trio med et velkendt glimt i øjet 
vender tilbage efter 8 års pause. 
Også Danmarks sjoveste og mest 
romantiske musical Den eneste 
Ene i en helt ny comedy version 
vil være på programmet.
Som noget helt nyt kan Nyborg 
Rejser nu også præsentere KON-
CERTBUSSEN FRA FYN, som 
er transport til udvalgte større 
koncerter i hele Danmark til rig-
tig favorable priser.

Start i 1948
Det hele begyndte faktisk med en 
budcykel, da John og Anne Kri-
stensens farfar, Peter Kr. Kri-
stensen, i 1948 satte sig i sadlen 
som selvstændig. Siden blev den 
tohjulede udskiftet med en last-
bil, og i dag drives Nyborg Rejser 
af omkring 25 dygtige medarbej-
dere.

Nyborg Rejser åbner 
dørene til seriøs  
forretning og  
afslappet personalepleje 
på hjul

Hvorfor ikke kombinere det 
praktiske med det komfortable, 
spørger det familieejede rejse-
bureau og turistselskab Nyborg 
Rejser.
Derfor arrangerer virksomheden 
firmarejser og tilhørende arran-
gementer, når store og små virk-

somheder eksempelvis tager på 
messe-, konference- eller fabriks-
besøg – eller måske til fest.

Rullende mødelokale
Det hele foregår i tæt dialog med 
de enkelte kunder, der via bussen 
får mulighed for at løse flere op-
gaver på én gang.
- Vores store konferencebus til 25 
passagerer giver mulighed for, at 
der undervejs på turen kan hol-
des seriøst møde omkring et 12 
personer stort mødebord med 
tilhørende storskærm og pc-ind-
gang, forklarer Anne Kristensen.  

Broderen John Kristensen ejer 
Nyborg Rejser, der således til-
byder pakkeløsninger til virk-
somheder, brancheforeninger, 
sammenslutninger, institutioner, 
offentlige instanser, klubber og 
private kunder. 

LINIE 3 og Den eneste Ene – 
The Musical 
Nyborg Rejser har en bred kon-
taktflade til hoteller, sports-
arrangementer og øvrige 
eventoplevelser. Eksempelvis ar-
rangerer firmaet en festlig tur til 
København, når den populære 

Nyborg Rejser A/S  
Nymarksvej 61
5800 Nyborg                                                                                 
Telefon 65 31 13 69  
www.nyborg-rejser.dk
nyborg@nyborg-rejser.dk
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CH-Udlejning A/S

Nyborg
Siøvej 3
Tlf. 65 31 17 78

Ringe
Industrivej 1
Tlf. 62 66 17 70

Faaborg
Bygmestervej 4
Tlf. 62 61 78 70

Åbningstider
Man-tor 06.30-16.30
Fredag 06.30-15.00

www.ch-udlejning.dk

Udlejning til både private og erhverv

Vi udlejer 
både

stort og småt

af Strøjer bjælker og overliggere 
har vi ansat bygningsingeniør 
Andreas Pedersen, som frem-
over vil være behjælpelig med 
tegning og beregning. Hermed 
får vores kunder overblik over 
processen fra starten og kan be-
stille de helt rigtige materialer. 
På eksportfronten har vi indledt 
et samarbejde med den svenske 
kæde Bruksspecialisten med fire 
afdelinger fordelt over hele lan-
det. Strøjer Tegl er kommet godt 
fra start, og vi ser lyst på frem-
tiden.”   

Et år efter Vedstaarup 
Teglværks udtræden af 
sit mangeårige salgssam-
arbejde med Egernsund 
Tegl er status, at teglvær-
kets nye salgsorganisati-
on Strøjer Tegl er kommet 
rigtigt godt fra start.  

”Konklusionen på Strøjer Tegls 
første år som selvstændig salgs-
organisation er, at vi har solgt 
godt”, smiler økonomichef Jan 
Søgaard. ”Vi er glade for og stol-
te over, at vores kunder har taget 
så godt imod os. I kraft af vores 
mangeårige erfaring er Strøjer 
Tegl på én gang en gammel ken-
ding og et friskt pust i branchen 
med en ny tilgang til dét at levere 
kvalitetstegl til byggebranchen. 
Vi har en serviceorienteret ap-
proach til vores kundekreds. Det 
er vigtigt for os at være på forstå-
elsesmæssig omgangshøjde med 
den virkelighed, der sætter dags-
ordenen i dagens byggebranche. 
Strøjer Tegl er i tæt dialog med 
de udførende på landets byg-
gepladser. Vores varemærke er 
hurtige og præcise leverancer, 
der i så vid udstrækning som 
overhovedet muligt tilgodeser 

kundernes behov for ergonomisk 
optimale forhold, når det gælder 
håndteringen af tegl og mursten 
på byggepladserne.”          

Nyheder, øget kapacitet og 
eksport
”Tegl er et solidt naturprodukt, 
der er 100 % modstandsdygtigt 
overfor klimapåvirkninger som 
skybruddet i august 2011. Ikke 
nok med at tegl er et levende 
og stærkt materiale, det er også 
smukt. Strøjer Tegl samarbejder 
med førende typehusfirmaer og 
oplever også stor interesse fra 
arkitekter. Blandt vores nyheder 
i år er ni unikke, blødstrøgne 
murstenstyper i nye farver, der 
korresponderer utroligt godt 
med den funkisinspirerede byg-
gestil, der vinder frem i disse 
år. Den ny byggestil har åbnet 
nye nicher i teglsammenhæng 
– blandt andet indenfor bjælker 
og overliggere. Strøjer Tegl har 
udvidet sin lagerkapacitet med 
cirka 2.000 m2 under tag, så vi 
fortsat kan garantere levering 
af tørre mursten. Til beregning 

Strøjer Tegl · Bogyden 12 · 5610 Assens · Tlf. 64 79 13 99
info@strojertegl.dk · www.strojertegl.dk
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 27

Den FemaRmeDe BlæKspRutte
Koordination, planlægning og disciplin i logistikken gør det muligt for vognmand 

Palle Matthiesen at spille på flere strenge i 
ullerslev Vognmandsforretning. – Det drejer sig om at overskue opgaverne 

og lave aftaler, som man er sikker på at kunne 
holde, siger palle matthiesen som konstant har alle hjul 

i gang. Bilerne er i bevægelse døgnet rundt 
og chaufførerne kører på skiftehold.

Ullerslev Vognmandsforretning ApS · Skovvej 4 · 5540 Ullerslev . Tlf. 65 35 10 96 · mail@ullerslevvogn.dk · www.ullerslevvogn.dk
Materialeplads: Solholm 1 - 5540 Ullerslev (overfor genbrugsstationen)

Og opgaverne er mange, 
lige fra udlejning af 

containere, salg af og kørsel med 
sten og grus eller 

granitskærver, 
og så er palle matthiesen også 
ekspert i dyretransport med alt 

hvad det indebærer af 
ekspertise og viden. 

Salg af grus, 
perlesten 
og granits-
kærver til 
private. 
Sted: Sol-
holm 1 
(overfor 
Ullerslev 
Genbrugssta-
tion).

Transport

Udlejning af 
containere

Dyretransport

Alle graveopgaver 
udføres professionelt 
af Kim Boye Samsøe

tlf. 21 44 06 07

Værktøj slibes 
og sælges

Tubæk Slibe- & Værktøjscenter 
sælger som nævnt også alle for-
mer for værktøj og savklinger til 
stort alle materialer.
Nævnte værktøjer er blandt 
andet: CMT savklinger – fræ-
seværktøj, FREZITE fræ-
seværktøj, AKE savklinger, 
KADUR høvlejern HSS+HM, 
KAMADUR planskæreknive 
– trimmerknive – skærelister – 
papirbor – rundknive, KRESO 
maskinknive og papirknive.

Tubæk Slibe- & Værk-
tøjscenter henter og 
bringer værktøj til fast 
pris. Et totalkoncept, der 
minimerer behovet for 
intern styring af værktøj 
hos kunden.

Syd- og Sønderjylland fra Hor-
sens og sydpå samt Fyn er pri-
mært arbejdsområde for Tubæk 
Slibe- & Værktøjscenter, der le-
verer kompetent og kvalitetsbe-
vidst service til attraktive priser.

Fast pris
- Vi tilbyder blandt andet at 
hente, slibe og efterfølgende le-
vere kundernes værktøj til fast 
aftalte priser. Uden ubehagelige 
overraskelser i form af ekstra 
omkostninger. Vi leverer også 
gerne nyt værktøj, når det gamle 
skal udskiftes, forklarer Den-
nis Tubæk, indehaver af Tubæk 
Slibe- & Værktøjscenter.
Service- og salgsvirksomheden 
fremstiller og leverer alle typer 
værktøj, både standard og kun-
detilpasset.
- Henvend Dem trygt for yder-

ligere information om vores 
totalkoncept. Vi giver gerne et 
uforpligtende løsningsforslag på 
netop Deres værktøjsbehov, fort-
sætter Dennis Tubæk.

Alle former
Tubæk Slibe- & Værktøjscenter 
genopsliber alle former for klin-
ger og værktøj. Blandt andet 
rundsavklinger, knive og ma-
skinsakse samt rundknive til 
papir og gummi. 

Tubæk Slibe- og Værktøjscenter ApS · Fåborgvej 96, 5620 Glamsbjerg · Telefon 66 18 12 45 – 20 33 12 45
tubaek@email.dk · www.tubaek.dk
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Ren luft og rent vand
Fødevare- og medici-
nalvirksomheder samt 
sygehuse er primær 
målgruppe hos Ultrafilter 
Skandinavien ApS, der 
søger flere forhandlere i 
Finland, Norge og Sve-
rige.

Med verdenskendte topkvali-
tetsbrands som Ultrafilter, 3M/
Cuno, IGS sætter Ultrafilter 
Skandinavien stor fokus på for-
nem produktkvalitet og tilsva-
rende service.
Ultrafilter Skandinavien pro-
ducerer og forhandler filter- og 
filtreringsprodukter til trykluft, 
gasser, vand, væsker samt Nitro-
gen- og Oxygen generatorer – og 

Ultrafilter Skandinavien ApS · Sunekær 1 · 5471 Søndersø ·  Tlf. 82 30 30 20
www.ultra-filter.dk · info@ultra-filter.dk

leverer tilhørende services og 
måleudstyr.

Søger nye forhandlere
»Vi har tredoblet vores omsæt-
ning fra forrige til seneste regn-
skabsår. Næste skridt er derfor 
at udvide vores forhandlernet i 
Finland, Norge og Sverige«, for-
klarer Ultrafilter Skandinaviens 
indehaver Per Johnsen.
Virksomheden har en lang ræk-
ke af dansk erhvervslivs største 
navne blandt sine kunder, her-
under Danfoss, Rockwool, Arla 
Foods og Harboe Bryggeri.
»Grundfos er også kommet til 
som ny kunde, lige som Novozy-
mes for øjeblikket tester nogle af 
vores produkter. Så det tegner 
rigtigt spændende«, fortsætter 
Per Johnsen.

Grundlagt 2010
Med en baggrund på omkring 
20 år i filterbranchen grund-

lagde han 1. juni 2010 Ultrafil-
ter Skandinavien sammen med 
Dean Kronsbein. Virksomheden 
har lager i Danmark, mens pro-
dukterne primært kommer fra 
Tyskland, Danmark, Italien, 
Frankrig og USA.
Per Johnsen:
»Som nævnt tilhører de fleste 
af vores kunder fødevare- og 
medicinalindustrien, hvor høj 
produktkvalitet bl.a. afhæn-
ger af helt rent vand og luft til 
fremstillingsprocessen. Men 
også medievirksomheden TV2 er 
eksempelvis én af vores kunder. 
Virksomheden har således vand-
kølede pc-rum, hvor vores filtre 
sørger for en helt ren atmosfære 
til den følsomme teknik«.

Forhandler-profil
Mens indehaver Per Johnsen 
servicerer Ultrafilter Skandina-
viens udvalgte kunder, service-
rer Ultrafilter Skandinaviens 
danske og nordiske forhandlere 
de mange kunder. Forhandlerne 
er typisk trykluft- eller kompres-
sorvirksomheder og firmaer, der 
også kan udføre rørmontage. 
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- Betonboring 
- Diamant-, wire og gulvskæring
- Gulvslibning 
til private og erhverv

Ravnegårdsvej 22
5762 Vester Skerninge

Telefon 62 24 39 56
Mobil 40 29 37 97

ballendiamantskaering@mail.dk

Vi arbejder i alt inden for stål, aluminium samt rustfrit.
Vores største opgave er at hjælpe vore  
kunder på vej mod den rigtige løsning.

Rønnowsvej 1 · 5881 Skårup · Tlf. 20 85 10 33 
www.rskovgaard.dk
mail@rskovgaard.dk

Kim VindueSpudSer

kimvinduespudser@gmail.com

Bøgevænget 1

5631 Ebberup

Tlf: 60 85 87 84

3årsgaranti påreservedeleleveret afMerkonomen

Vi giver mere for mindre

Autogården, Tommerup · v. Frank Hansen · Mobil: 30 11 76 31

Tallerupvej 6 · 5690 Tommerup · Tlf.: 64 76 14 12

Rep. & Service
af alle bilmærker

Pladearbejde

Klargøring

Aircon service
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Klargøring

MultiWood finder juletræernes 
kunder og MultiWoods samarbejde med 

virksomhedens producenter og 
kunder. Siden er en elev og en 
skovarbejder også kommet på 
det stærke hold. ”Når det tager 
syv til ti år at danne en juletræs-
produktion, så kræver det også 
et godt og tillidsfuldt samarbejde 
mellem producenter og deres 
eksportpartner. Det bestræber vi 
os meget på”, tilføjer Gudmund 
Hansen.

Messe ved Langesø
Torsdag 16. august deltager Mul-
tiWood i årets største fag- og ju-
letræsmesse ved Langesø Gods. 
Her mødes danske og udenland-
ske grossister og producenter af 
træer og pyntegrønt, samt leve-
randører af produktionsudstyr, 
til faglig snak og inspiration om 
den seneste udvikling i bran-
chen. MultiWood inviterer som 
altid nuværende og kommende 
forretningsforbindelser indenfor 
på stand nr. 42 og 43.

Indehaver Gudmund 
Hansen og virksomheden 
MultiWood har opdyrket 
stor kompetence i eks-
port af pyntegrønt og 
juletræer.

”Jeg lægger stor vægt på et 
åbent, ærligt og tæt samarbejde 
med vores leverandører og kun-
der”. Sådan forklarer Gudmund 

Hansen til Månedsmagasinet 
Erhverv Fyn, efter at han åbne-
de sin produktions-, handels- og 
eksportvirksomhed MultiWood i 
2006 med en faglig baggrund fra 
skovbrug og gartneribranchen 
og job på bl.a. GASA GROUP.

Eksport til Europa
I dag samarbejder sydfynske 
MultiWood blandt andet med en 
lang række danske - og herunder 
fynske - producenter af juletræer 
og pyntegrønt. De bruger alle 
MultiWood som afsæt til eks-
port af juletræer og pyntegrønt 
til det store europæiske marked. 

Et marked der i øvrigt har ud-
viklet sig særdeles gunstigt i de 
seneste fire-fem år. Derfor består 
størsteparten af MultiWoods for-
retning i dag af eksport af pyn-
tegrønt og juletræer dels fra op-
køb og egen produktion, efter at 
virksomheden i det første år også 
eksporterede en del blomster. 

Godt samarbejde
Siden 2008 har MultiWood kom-
bineret egen produktion, lager 
og administration i Bøjden, Hor-
ne og Ny Stenderup. Samtidigt 
blev Linda Vitten ansat som en 
styrkelse af administrationen 

MultiWood · Sønderhjørnevej 8 · 5600 Faaborg · Tlf. 64 76 11 00
www.multiwood.dk · gudmund@multiwood.dk

Scan koden med 
din smartphone 
og læs mere om FLT 
Alarmer på www.flt.dk

•  Velfærdsteknologi

•  Tryghedsalarm til familie/personlig hjælper/hjemmepleje/vagtcentral

•  Specialløsninger til standardanlæg

•  Omgivelseskontrol

•  Enkle telefoner – også til ældre og handicappede

•  0/1-Kontakter

•  Automatisk døråbner med trådløs betjening

•  Videoovervågning

Indehaver 
Flemming Larsen, Nyborg

Tryghed, alarm og kommunikaTion

Tlf. 40 37 32 51 • www.flt.dk



30

Verdenspremiere 
på Mercedes-Benz Citan

varelevering i byområder. Derfor 
har vi også høje forventninger til 
modtagelsen af vores nye baby på 
det danske marked,” siger Søren 
Christensen, der er salgschef for 
Mercedes-Benz varebiler i Dan-
mark.

Den lille varebil er 
Mercedes-Benz’ eneste 
model i minivan-klassen, 
og den er trods sin 
kompakte størrelse 
yderst rummelig og er 
dermed skræddersyet til 
bytransport. 

I begyndelsen af året afslørede 
Mercedes-Benz de første skit-
ser af den længe ventede mini-
van Citan, og nu har verdens 
største producent af erhvervs-
køretøjer endelig løftet sløret 
for den ægte vare. Det foregik 
forud for den store RAI-messe 
for erhvervskøretøjer, der løber 
af stablen disse dage i Amster-
dam. RAI-messen i Amsterdam 

har traditionelt været afholdt 
hvert andet år, men på grund 
af finanskrisen er det nu fem 
år siden, Amsterdam har huset 
den berømte messe for erhvervs-
køretøjer, og de mange nyheds-
sultne journalister fik med den 
eksklusive visning af Mercedes- 
Benz Citan allerede fra starten 
noget at skrive hjem om.

Gennemtestet og klar til 
bykørsel
Citan er som navnet antyder en 
cityvan i den mindste vægtklas-
se. I udviklingen er der lagt vægt 
på at fastholde et lavt brændstof-
forbrug og dermed en tilsvarende 
lav CO2-udledning.
Efter at være gennemtestet 
i overensstemmelse med de 
vanlige høje kvalitetskrav hos 

Mercedes-Benz, er bilen nu sat i 
produktion og vil være til salg i 
Danmark fra september måned.
»Med sit lave brændstofforbrug 
er Citan smart for både økono-
mien og miljøet, mens størrelsen 
gør, at den er skræddersyet til 

P. Christensen · Krumtappen 20 · 5260 Odense C · Tlf. 63 95 39 00
www.pchristensen.dk

B. Nygaard Sørensen A/S
Stationsalleen 42
2730 Herlev
Tlf.: 45 88 75 65
Fax: 45 88 03 11

HoSpice SydFyn - SveNdBoRg
Hospice Sydfyn opføres i området ved Tankefuld i 
Svendborgs vestlige del.
grunden er beliggende i grønne omgivelser med 
udsigt til den vestlige ende af egense Ås.
 
Bygningen er overordnet disponeret med 3 vinger, 
der rækker ud i landskabet, og det giver mulighed 
for at have meget forskelligartede landskabsrum 
side om side.

Byggeriet udføres i ét plan af betonelementer med 
facadepuds udvendigt og med tagkassetter på taget.

Udearealerne er mod syd og vest ”vild” natur og 
mod nord er der sansehave.
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Høj driftssikkerhed 
med styring 
fra Intego

fortsætter Lars Grandal. ”Hak-
keren knuser og mikser mandler, 
sukker og vand til omkring 700 
kg rå marcipanmasse og er første 
led i forarbejdningsprocessen. 
Maskinens hidtidige styring var 
af den klassiske slagteritilpas-
sede type og forældet i en grad, 
så reservedele både kunne være 
dyre og svære at fremskaffe. Med 
den ny styring fra Intego kan 
vi glæde os over at have fået en 
moderne og fleksibel brugertil-
passet løsning, der matcher vores 
skiftende behov. Vi kan løbende 
justere og ændre processen, og 
reservedele leveres indenfor 
maksimalt et par dage. Odense 
Marcipans el-afdeling har stået 
for udarbejdelse af programmer-
ing og brugermanualer. Både 
med hensyn til I/O test og ind-
køring forløb opstarten af maski-
nen helt uden problemer.”       

Seriøs og stabil  
samarbejdspartner
”En kæmpe 600 amperes DC mo-
tor driver Seydelmann hakkeren. 
Intego har gennemrenoveret mo-
toren, trukket kabler til betjen-
ingsbokse og sørget for kabling 
til maskinens sensorer. Samtidig 
er hele el-dokumentationen ført 
up to date, så vi fremover hur-
tigt kan finde eventuelle fejl og 
imødegå dem. Intego er en seriøs 
og stabil samarbejdspartner, 
og vores ny styringssystem har 
medført en væsentligt forbedret 
driftssikkerhed”, slutter Lars 
Grandal.

Odense Marcipan har i 

samarbejde med Intego 

A/S øget driftssikker-

heden gennem imple-

mentering af ny styring, 

el-installation, tavler og 

dokumentation. Intego 

står for samlede totalløs-

ninger til dansk industri 

og infrastruktur.

”Intego A/S leverer avancerede 
styrings- og automationsløs-
ninger til en lang række virk-
somheder og institutioner i dan-
sk industri og infrastruktur”, 
fortæller afdelingsleder Bjarke 
H. Jensen, Intego Odense. ”Typ-
isk bistår vi kunden gennem hele 
processen, fra formulerings og 
projekteringsfasen til implemen-
teringen af de færdige projekter 
med tavler, hardware, software, 
installation og afprøvning. 
Kundekredsen omfatter blandt 
andet kraftvarmeværker, vind-
møllefabrikanter samt plast- og 

fødevareindustrierne.  Et godt 
eksempel i sidstnævnte kategori 
er Odense Marcipan.”

Odense Marcipan
Odense Marcipan grundlagdes i 
1909 og markerer sig i dag som 
et førende brand såvel på det 
danske marked som på eksport-
markederne i Skandinavien, 
USA, England, Tyskland og Bel-
gien. Virksomheden, der leverer 
råvarer af højeste kvalitet til in-
dustri og detailmarked, beskæft-
iger omkring 120 medarbejdere. 
Blandt de øvrige aktiviteter er 
levering af råvarer og konceptløs-
ninger til bager/konditor og ca-
tering. Odense Marcipan står 
for gennemført kvalitet over hele 
linjen.

Værdifuld sparring  
og nye løsninger
”Vores samarbejde med Intego 
startede i 2005 med fejlfind-
ing, vedligehold, reparation 
og optimering af maskiner og 
produktionsanlæg” fortæller 
stærkstrømstekniker Lars Gran-
dal, Odense Marcipan. ”Efter 
automationsområdet kom hele 

el-siden til, og snart fulgte det 
elektromekaniske arbejdsfelt 
med reparation af elektromo-
torer, fejlfinding i PLC-styringer 
m.m. I dag er Intego-teknikerne 
Claus Cederberg og Klaus Olsen 
fast tilknyttet Odense Marcipan. 
Vi er yderst tilfredse med samar-
bejdet, der inkluderer værdifuld 
faglig sparring og udvikling af 
nye løsninger.”   

Moderne  
brugertilpasset styring
”Henover påsken 2012 leverede 
Intego komplet ny styring med 
tilhørende tavle samt ny el-
installation, tavler og el-doku-
mentation til Odense Marcipans 
750 liters Seydelmann hakker”, 

Intego Odense A/S - Holkebjergvej 91 - 5250 Odense SV - Tlf. 99 36 42 60 - 
Fax. 99 36 42 61 - E-mail: intego@intego.dk - Web: www.intego.dk

Intego A/S arbejder på Stryhns Langeland    
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Vi har bl.a. leveret til:

Vi har bl.a. leveret t

Vi har bl.a. leveret til:

Kenneth Hansen IT Chef
Når der er behov for service på vores Farve 
Multi maskiner. Sætter vi hos Tre-For pris 
på Guldfeldt Kontor & Data A/S korte 
tilkalde tid, under 4 timer.

Vi har bl.a. leveret til:

Rosengårdcentret har de sidste  
20 år været igennem en rivende 
udvikling. Vi har i Centerad mini-
strationen i alle årene haft  
Guldfeldt Kontor & Data A/S  
som maskinleverandør og
er meget tilfreds med deres  
hurtige respons tid.

KonTaKT os for eT TIlbud der passer TIl dIT beHoV
altid den rigtige pris – fØrsTe GanG!

GraTIs TIlbud
på reparationer

GULDFELDT
K o n t o r & D a t a

A/S

Guldfeldts service  
– deres sikkerhed

Som landsdækkende service-
leverandør med lokale tek nikere 
kan vi tilbyde markedets bedste 

service og sikkerhed.  
Vi har eget serviceværksted med 

service på alle typer maskiner.
Certificeret serviceleverandører 

på Develop Konica-Minolta,  
HP, Oki, Canon, Kyocera-Mita, 

Olivetti, Ricoh, Brother, TA,  
Lexmark, Infotec.www.guldfeldt.com 

Hans Egedes Vej 8   •  5210 Odense NV   •  Tlf. 7020 6095   •  Fax: 7020 6099   •  E-mail: post@guldfeldt.com

Landsdækkende 
service

Hos Guldfeldt Kontor & data a/s 
er god service en livsstil

Kort tilkaldetid på under 4 timer
service og salg af tilbehør til alle slags maskiner og behov

Multifunktionsmaskiner

Kontormøbler

Fynsk Erhverv

L I L L E B Æ L T  

Hos Guldfeldt Kontor & Data A/S
er god service en livsstil

GULDFELDTS SERVICE - DERES SIKKERHED!
Som landsdækkende serviceleverandør med lokale teknikere kan vi tilbyde markedets 

bedste service og sikkerhed. Vi har eget serviceværksted med service på alle typer maskiner.
Certificeret serviceleverandører på OKI, HP, Canon, Olivetti, Develop, 
Konica-Minolta, Kyocera-Mita, TA, Ricoh, Infotec, Lexmark, Brother.

Kort tilkaldetid på under 4 timer
Service og salg af tilbehør til alle slags maskiner og behov

MULTIFUNKTIONSMASKINER i fuldfarve samt sort/hvid
Vi har maskiner til alle slags opgaver- Intet er for stort og intet for småt!

XL-Byg Kroers Tømmerhandel A/S
Byggecenterchef Morten Kristensen udtaler:
Med købet af nye farve multimaskiner til alle vores afdelinger 
realiserer vi en årlig driftsbesparelse på 68% og vi får oven i 
købet de sidste nye muligheder indenfor s/h og farve kopi, 
print, fax og scan til net og E-mail. Levering og installation 
forløb perfekt med Guldfeldt Kontor & Data A/S.

f k oduktion
int · web
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anes a.s.

Vi har bl.a. leveret til:

Thomas Abildgård, regnskabschef: 
Rosengårdcentret har de sidste 20 
år været igennem en rivende udvik-
ling. Vi har i Centeradministrationen 
i alle årene haft Guldfeldt Kontor & 
Data A/S som maskinleverandør og 
er meget tilfreds med deres hurtige 
respons tid.

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

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

Gratis tilbud 
på reparationer

KONTORMØBLER

Til DeloitteHuset har Guldfeldt Kontor & Data A/S
leveret spændende ergonomisk kontormøbel indretning.

DeloitteHuset

Kontakt os
 For uforbindende tilbud på maskiner og           
 kontormøbler samt gratis 3D indretnings forslag

            Det betaler sig

Til DeloitteHuset har  
Guldfeldt Kontor & Data A/S
leveret spændende ergo-
nomisk kontormøbel 
indretning.

Hos Guldfeldt Kontor & Data A/S
er god service en livsstil

GULDFELDTS SERVICE - DERES SIKKERHED!
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Til DeloitteHuset har Guldfeldt Kontor & Data A/S
leveret spændende ergonomisk kontormøbel indretning.

DeloitteHuset

Kontakt os
 For uforbindende tilbud på maskiner og           
 kontormøbler samt gratis 3D indretnings forslag

            Det betaler sig

I fuldfarVe
samt sort/hvid
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