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Billed & Lyd i nyt domicil

Det kendte Odense- 
firma er flyttet til  
større og  
bedre lokaler

Baggrunden for Billed & Lyds 
flytning fra Odense midtby er 
ønsket om at udvikle både virk-
somhed og personale. Den pri-
mære forskel på før og nu er, at 
firmaet nu råder over optimale 
fysiske rammer med hensyn til 
at kunne matche fremtidens 
udfordringer.  

Ideer opstår på kryds  
og tværs

»Vores ny domicil byder på før-
steklasses adgangsforhold og 
lagerlokaler. Derudover er der 
tip top moderne redigerings- 
og mødefaciliteter samt ikke 
mindst en række lækre og kre-
ativt stimulerende fællesarea-
ler til glæde for medarbejderne. 
Billed & Lyds positive team spi-
rit er flyttet med, og her i vores 
nye lokaler vil den få optimale 
muligheder for at trives og ud-

folde sig«, smiler direktør Peter 
Moresco. »Billed & Lyd er kendt 
for en uhøjtidelig omgangstone, 
der skaber grobund for at nye 
ideer kan opstå og realiseres på 
kryds og tværs, og sådan bliver 
det også fremover…« 

Billed & Lyd er en livsstil

»Udviklingen går stærkt – både 
når det gælder antallet af ak-
tivitetsområder og ansatte«, 
fortsætter Peter Moresco. »Fir-
maet grundlagdes i 1986, og 
vores kerneaktiviteter er nu 
som dengang salg, udlejning 
og installation af audiovisuelt 
udstyr. I 2008 tæller medar-
bejderstaben 9 ansatte, der alle 
er branchefolk. Her er salgsaf-
delingen blevet styrket med en 
ny medarbejder. Hos os er job-
bet mere en livsstil end en 8-16 
foreteelse. Det kræver en høj 
grad af fleksibilitet fra alle – 
respekt, troværdighed og godt 
samarbejde – og det har vi. Vi 
er stolte over at levere kvali-
tetsydelser som vore kunder er 
glade for.  Billed & Lyd vil ikke 
være den største, men derimod 

en af de bedste aktører i bran-
chen.« 

Fra bankmøder til  
totaloplevelser

Gennem tiden har Billed & Lyd 
stået for den audiovisuelle side 
af utallige arrangementer, der 
typemæssigt rækker fra mø-
der i bank- og foreningsregi til 
store koncerter og events, hvor 
publikum virkelig får en to-
taloplevelse. Et andet stort ak-
tivitetsområde er projektering 
og indretning af møde- og kon-
ferencelokaler med alt teknisk 
udstyr – fra videoprojektorer 
og motoriserede lærreder med 
automatisk styring. Blandt 
kunderne er bl.a. TV2, nyhed-
studiet, biograf og mødelokaler, 
Fionia Bank, verdens største 
mobile bagprojektionsskærm 
og mødelokaler med rumsty-
ring af av udstyr, Odense Tek-
niske Skole, installation af ud-
styr i 40 undervisningslokaler.  

På forkant med  
udviklingen

»LED skærme er et forholdsvis 

nyt aktivitetsområde, som vi 
forventer os en del af i fremti-
den. Eksempelvis har vi været 
med til at levere projektor- og 
LED løsninger i det nye TV2 
nyheds-studie, og det er en af 
de største opgaver af den art, 
vi har løst. Her har vi leveret 
en 10 mm LED videovæg samt 
en bagprojektionsløsning med 
to projektorer, der hver viser ét 
6 meter bredt billede. Billed & 
Lyd var også involveret i dæk-
ningen af forårets royale bryl-
lup i Møgeltønder. Her bidrog 
vi blandt andet med to kæmpe-
store udendørs LED skærme. 
I lokalt regi medvirker vi med 
en 56 kvadratmeters udendørs 
LED skærm i forbindelse med 
Opera På Engen i Fruens Bøge. 
Siden 1986 har firmaet specia-
liseret sig i alt indenfor salg og 
udlejning af audiovisuelt ud-
styr. Gennem sin store base af 
erfaring og knowhow er firma-
et på forkant med udviklingen. 
Billed & Lyd er en livsstil…«

Ørbækvej 268 C · 5220 Odense SØ
Tlf. 66 12 27 30 · info@billedoglyd.dk · www.billedoglyd.dk



Faaborg Midtfyn  
Erhvervsråd har sit  
udspring i de fem 
gamle erhvervs-
foreninger, og blev 
etableret i 2006 som 
en naturlig forlængelse 
af de nye kommune-
sammenlægninger 

Vores fornemmeste opgave er at 
virke fremmende for erhvervsli-
vet i den nye kommune på tværs 
af de gamle kommunegrænser.

Fokus på fire  
hovedområder

1. Servicering og sparring af 
vores medlemsvirksomheder

2. Hjælp til virksomheder, der 
ønsker at starte eller udvide

3. Vejledning til iværksættere
4. Møder, kurser, projekter og 

nye initiativer.

Vi tilbyder uvildig og gratis 
vejledning til virksomheder 
og iværksættere fortæller Er-
hvervschef John Mogensen.

Iværksætterånd

Faaborg Midtfyn er karak-
teriseret ved mange små fir-
maer og virksomheder. Derfor 
gør vi meget ud af at rådgive 

og formidle kontakter mellem 
iværksættere samt virksom-
heder. Det har vist sig at 90% 
af de iværksættervirksom-
heder som starter op og har 
et godt netværk, overlever.  
Det er vigtigt for os ikke at 
dræbe lysten og de gode ideer 
når en iværksætter henven-
der sig, men at lytte aktivt 
og komme med gode råd og 
vejledning så de kan komme 
godt fra start. 

Nye ansigter

I år er staben blevet udvidet, så 
vi nu tæller 4 personer til va-
retagelse af de mange opgaver.  
Lisbeth Olrik er ansat som er-
hvervskonsulent. Ide Seidelin 
er LAG koordinator bl.a. for 
støtte til udvikling af arbejds-
pladser i landdistrikterne og 
endelig vores sekretær Sigrun 
Søgaard Pedersen. 

Erhvervsnetværk
Vores erhvervsnetværk har nu 
rundet de 570 medlemmer som 
har mulighed for at mødes regel-
mæssigt. De har mulighed for at 
deltage i morgenmøder og andre 
arrangementer hvor vi informe-
rer og støtter op om hinanden.  
Alle virksomheder og iværksæt-
tere er velkommen til at kon-
takte os for medlemskab slutter 
John Mogensen.
På hjemmesiden www.FMer-
hverv.dk finder man udførlig 
information om vores mange 
aktiviteter.

Inspiration, information  
og indflydelse

Faaborg·Midtfyn Erhvervsråd  
Banegårdspladsen 2B, 1.sal 

Tlf. 62 61 10 90 
kontakt@FMerhverv.dk

www.FMerhverv.dk
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»Trimmet Tegnestue forestår både totalløsninger samt en lang 
række enkeltstående opgaver.«, beretter Mikael Paulsen. Sam-
men med Hassan Siddiqui ejer og driver han den nyetablerede 
tegnestue i Odense C. Begge indehavere er uddannede byg-
ningskonstruktører og kan trække på et vidt forgrenet netværk 
af samarbejdspartnere – heriblandt ingeniører og arkitekter. 

Alt er synligt fra dag et

»Som regel arbejder vi på grundlag af et ideoplæg fra kunden«, 
fortæller Hassan Siddiqui. »Vi visualiserer og projekterer alt lige 
fra tilbygninger og enfamilieshuse til etage- og erhvervsbyggeri.

Præcise informationer om byggeriets enkeltdele er tilgængelige 
fra starten, også på energiområdet. Hele det færdige produkt 
kan ses i 3D lige fra dag et. På den måde begås de »nødvendige 
fejl« – f.eks. i form af kollisioner – kun på det virtuelle plan. 
Det speeder hele byggeprocessen op, og sikrer en detaljeret og 
løbende opdateret kvalitetsstyring.« 

Førende på 3D-området

»Kundekredsen omfatter privat- og erhvervskunder samt offent-
lige institutioner – heriblandt Odense Kommune. Et af vores 
specialer er rådgivning og projektarbejde i forhold til større teg-
nestuer og beslægtede firmaer. Vi kan bl.a. tilbyde rådgivning 
og konsulenthjælp på IT-området. På sigt er det planen at bringe 
computerne ud på byggepladserne, så den nyeste info hele tiden 
er tilgængelig for alle. Trimmet Tegnestue er førende indenfor 
3D og lever 100% op til de seneste krav på området.«    

gør tingene på en ny måde

Trimmet Tegnestue I/S
Thorsgade 23 · 5000 Odense C 
Tlf. 42 40 80 02
info@trimmettegnestue.dk · www.trimmettegnestue.dk

Alle processer – fra visualisering til  
myndig hedsbehandling – foregår i 3D i en  
bygningsinformationsmodel, hvor alle involverede 
samarbejds partnere arbejder i én database på 
forskellige adgangsniveauer

4 · ERHVERV FYN AUGUST 2008
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cialopgaver.  Produktet er til 
fugning af f.eks. badeværelser 
og andre vådrum, bl.a. indenfor 
levnedsmiddelindustrien hvor 
der stilles meget høje krav. Pro-
duktet fås i hele 74 forskellige 
farver og strukturer. 

Ottoseal S70

er nummer et i silikone til brug 
sammen med naturmaterialer 
som mursten og marmor. Til 
tætning og limning. Uovertruf-
fen kvalitet og mange anven-
delsesmuligheder. Ga ran teret 

ingen randzoneforurening. Fås 
i 27 forskellige grund farver og 
8 forskellige strukturfarver.   

Ottoseal S51 

er et silikoneprodukt som bru-
ges sammen med PVC, gum-
mi og linoleumsgulve. Det er 
brandhæmmende og fås i 36 
forskellige farvevarianter. Ud 
over de nævnte tre kernepro-
dukter fører vi naturligvis 
hele OttoSeals omfattende pro-
duktsortiment. 

Hvert eneste OttoSeal pro-
dukt er et målrettet kvali-
tetsprodukt, der er udviklet 
helt specifikt til det materiale 
og funktion det skal indgå i.  
Dette er en afgørende forskel 
på vores produkter i forhold til 
de nærmeste konkurrenter, 
hvor man ofte tilbyder univer-
salløsninger.       

Ottoseal S100

er markedsførende når talen 
falder på professionelle sani-
tetsmidler og eksklusive spe-

Jensen Coating  Products · Industrivej 24 · 5750 Ringe · Tlf. 62 62 10 15 · 40 31 38 42
dkfugeteknik@webspeed.dk · www.ottochemie.de

Otto Chemie er det sikre valg når det gælder kvalitets produkter indenfor lim og  
fugemasser.  Vi markedsfører, rådgiver og sælger produkter fra tyske Otto Chemie, der med 125 

års erfaring er blandt de førende indenfor silikone tætnings produkter af meget høj kvalitet

Fyns Kontorteknik udnævnt til 
Kyocera Business Center Fyn
Fyns Kontorteknik er 
blevet udpeget som 
Business Center for 
hele Fyn af produkter 
fra Kyocera som er en 
af verdens førende 
virksomheder inden 
for dokumentløsninger 
til kontorer 

Produkterne består af printere, 
multifunktionsmaskiner, stor-
formatsystemer, reservedele, 
forbrugsstoffer og effektive out-
putløsninger til kontorforbrug. 
– Kyoceras produkter som i 
øvrigt er særdeles miljøvenlige, 
har de laveste side priser, og 
det skyldes først og fremmest 
anvendelse af langtidsholdbare 
og slidstærke komponenter, som 

garanterer en enkel og pålidelig 
drift. Desuden skal der kun 
foretages vedligehold med lan-
ge intervaller, hvilket holder 
driftomkostningerne nede og 
produktiviteten oppe. Kyocera-
koncernen har 55.000 ansatte 
på verdensplan, og afdelinger 
for multifunktionsmaskiner til 
kontorer omsatte for ca. 13,5 
mia. kroner i regnskabsåret 
2006 hvilket svarer til 21% af 
den totale omsætning i Kyo-
cera koncernen.
Vi tilbyder gratis rådgivning 

og analyse af dokumetløsnin-
ger, og vi leverer teknisk ud-
styr og software til dokument-
håndtering.
Vores mission er at hjælpe 
vores kunder til at producere 
og administrere dokumenter 
mere effektivt. Vi skaber mål-
bare forbedringer og besparel-
ser for vores kunder og styrker 
dermed deres konkurrenceev-
ne. Desuden kan nævnes, at 
vi via både en landsdækkende 
serviceorganisation samt eget 
lokal serviceværksted, ydes 

der og haves der én særlig 
hurtig service respons, hvis 
dette skulle være nødvendigt.
Vores mål er at imødekomme 
vores kunders ønsker, behov 
og interresser – og i at opbyg-
ge langvarige partnerskaber 
med kunden i centrum. Derfor 
arbejder vi seriøst med fast-
holdelse og udvikling af kun-
der. Vi skræddersyer løsnin-
ger og arbejder kontinuerligt 
med at optimere vores interne 
processer, så salg, service og 
implementering kan tilpasses 
den enkelte kunde. Løbende 
gennemfører vi kundetilfreds-
undersøgelser for at indsamle 
viden og blive en endnu bedre 
samarbejdspartner.

Fyns Kontorteknik 
Ørbækvej 13-15 
5700 Svendborg
Tlf. 62 21 43 10



Havedesign  
til nye generationer

Anlægsgartner Sparvath ar-
bejder all round med have og 
parkanlæg samt virksomhe-
ders grønne udenomsarealer. 
»Vi klarer det hele – lige fra 
rydningen af kundens gamle 
anlæg til etableringen af det 
nye med belægninger, planter 
og græs. Vi er specielt stærke, 
når det gælder vedligeholdel-
sesfri anlæg med hovedvægt 
på sten- og flisearbejde«, for-
tæller indehaver Morten Spar-
vath.

Faste tilbud på  
haveejernes ønsker 

»Et speciale er renovering af 
haver i tilknytning til parcel-
huse opført i 60’erne og 70’erne. 
En typisk renoverings opgave 

tager udgangspunkt i en 
grundig snak med kunden om 
dennes havemæssige ønsker 
og drømme. På basis heraf 
udarbejder vi et fast tilbud, 
der både omfatter materialer, 
leverance, montering samt 
arbejdsløn m.v. Denne frem-
gangsmåde gælder selvfølgelig 
også nybyggeri. Blandt de øv-
rige opgaver er anlæg, pleje og 
vedligeholdelse af store såvel 
som små arealer hos virksom-
heder, offentlige institutioner 
samt kirker på hele Fyn.«

Eksklusive materialer

»Et gennemgående ønske om-
kring et moderne haveanlæg 
er, at det skal være forholds-
vis vedligeholdelsesfrit. Gra-

nit og klinker i hårdtbrændt 
ler ved indgangspartier og på 
terrasser er særligt populært. 
De eksklusive materialer har 
en lang holdbarhed – både når 
det gælder farveintensitet og 
modstandsdygtighed overfor 
vejr og vind. Dertil anvendes 
en speciel ukrudtshæmmende 
belægningsfuge, som reduce-
rer vedligeholdelsesarbejdet. 
Vand i haven i form af vand-
sten, mindre springvand el-
ler lignende er ligeledes po-
pulært, idet vandets rislen 
er med til at skabe ro og idyl. 
Anlægsgartner Sparvath sæt-
ter en ære i at følge hver en-
kelt opgave til dørs. Ring for 
et uforpligtende tilbud.«

Anlægsgartner Sparvath · Skovhavevej 120 · 5260 Odense S 
Tlf. 65 96 21 26 · Mobil 21 26 40 24 · info@anlaegsgartnersparvath.dk · www.anlaegsgartnersparvath.dk

Renovering og omlægning af havearealer omkring parcelhuse opført i 60’erne  
og 70’erne er en af de store aktiviteter for Anlægsgartner Sparvath. Med enkle midler 

matches eksisterende anlæg med nye generationers smag og livsstil
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P.I.T. Hegns fynske  
hovedsæde etableredes 
den 1. januar 2002  
af indehaver Palle 
Ingemann. På kun 6 
år har firmaet kunnet 
åbne 11 afdelinger 
spredt over hele landet.  
1. september flytter 
P.I.T. Hegn Fyn til et 
nyopført domicil i 
Ringe 

»Alle P.I.T. Hegns fynske akti-
viteter på nær lageret for sme-
dejernsprodukter flyttes pr. 1. 
september til Ringe«, fortæl-
ler Palle Ingemann. »Vores 
ny domicil betyder alt i alt en 
arealmæssig tredobling i for-
hold til i dag, idet vi kommer 
til at råde over 1300 m2 under 
tag samt en omgivende grund 
på 9000 m2. Naboskabet til 
den fynske motorvej gør, at vi 
kommer tættere på vores kun-
der. Derudover byder det nye 
firmahovedsæde på fremra-
gende faciliteter, når det gæl-
der den visuelle præsentation 
af vores produkter. Endelig 
medfører flytningen optimale 

fysiske rammer for medarbej-
derstaben.«    

Stor spændvidde giver 
naturlig vækst

»P.I.T. Hegn forhandler pro-
dukter fra hele verden, og i 
kraft af vores store spænd-
vidde er vi i stand til at imø-
dekomme, dække og følge op 
på vidt forskellige kundeseg-
menters behov. Landbruget 
udgør 50% af kundegrund-
laget, mens erhvervs- og in-
stitutionsområderne sammen 
med privatkunderne udgør 
den anden halvdel. Netop nu 
tegner privatkundeområdet 
sig for en markant stigende 
interesse for vores produkter. 
P.I.T. Hegn følger med tiden 
og befinder sig konstant i en 
naturligt fremadskridende ud-
vikling. Da jeg for 6 år siden 
startede virksomheden, hav-
de den 4 ansatte, og i dag er 
12 mennesker beskæftiget i 
firmaet.«            

Fra frilandsgrise  
til å-slyngning

»Produktudviklingen på land-
brugsområdet har været ko-
lossal, og P.I.T. Hegns enorme 
udvalg matcher ethvert behov 
i dette segment. Gennem ti-
den har vores produktudbud 

nøje fulgt de skiftende trends 
i landbruget – f.eks. omkring 
frilandsgrise og strudsefarme. 
Lige nu har landbrugserhver-
vet stort fokus på hestehold og 
indhegning af miljøfølsomme 
områder som strandenge og 
åer. Eksempelvis har vi leve-
ret 20 km hegn i forbindelse 
med Odense Ås slyngning.«     

Effektiv sikring er en 
nødvendighed

»Erhvervskunder og offent-
lige institutioner aftager et 
stigende antal sikringshegn. 
De omkranser f.eks. fabriks-
anlæg, autoforretninger samt 
købmænds og supermarkeders 
arealer til vareindlevering, fla-
skegårde og andre udendørs op-
lagspladser. I offentligt regi an-
vendes sikringshegnene typisk 
omkring børnehaver, skoler 
og parkeringsarealer. Effektiv 
sikring er en nødvendighed.« 

Det er OK at skille sig ud

Hovedprodukterne i privat-
segmentet er hundegårde og 
havehegn af enhver slags. En 
produkttype i kraftig vækst 
er smedejernshegn og låger. 
Folk ønsker at udtrykke de-
res personlighed og skabe god 
stemning. I dag er det helt OK 
at skille sig ud, og et smede-

jernshegn med låge oser langt 
værk af stil og atmosfære. Den 
hastigt voksende efterspørgsel 
på dette specialområde relate-
rer sig til mange forskellige 
boligtyper – fra herskabsvil-
laer og parcelhuse, til gårde, 
sommer- og fritidshuse. 

Smedejern til hele Europa

»P.I.T. Gates er Danmarks 
førende brand på smedejerns-
området. Oprindelig er det et 
australsk agentur, som vi køb-
te i 2006 og herefter omdøbte. 
P.I.T. Hegn varetager forhand-
lingen af P.I.T. Gates i hele 
Europa. Produktionen foregår 
i Vietnam, og vores samar-
bejdspartner her forventer i 
nærmeste fremtid at kunne 
tredoble produktionen gen-
nem opførelse af nye fabriks-
anlæg og ansættelse af flere 
medarbejdere. Vi forventer os 
en del af smedejernsområdet 
fremover, og netop nu har vi 
fokus på eksportmarkedet – i 
første omgang Storbritannien 
og Skandinavien.«       

P.I.T. Hegn  
får nyt domicil i Ringe

P.I.T. Hegn · Kielbergvej 8 · 5750 Ringe ·  Tlf. 62 25 12 54 · info@pithegn.dk · www.pithegn.dk
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Skift din gamle olietank 
ud med et nyt gasfyr

Mobil 20 40 90 60

Midt i Tranekær by, ligger ejendom-
men, der indtil for ca. 20 år siden hu-
sede byens bageri. Sidenhen har der i
en årrække været en mindre nærbutik.
Mindre fritidshus beliggende øst for
storebælt kan evt. indgå i en bytte-
handel. Fritid - bolig - erhverv.

TRANEKÆR

SLOTSGADE

176/25 m²Bo./kld.
643 m²Grund 1875/00Opf./omb.

SAG 59021506

1.665.000/85.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
8.674/6.568Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

12.402/9.263Brt./Nt. v/Obligation

6/2Rum/værelser

Stor kontorbygning på 299 m2 fra
1986 i et plan, beliggende på en ca.
2000 m2 stor hjørnegrund ved en af
indfaldsvejene til byens centrum med
en attraktiv beliggenhed for mindre
virksomhed.

RUDKØBING

HINE MØLLEVEJ

299 m²Bolig
1938 m²Grund 1986/88Opf./omb.

299 m2

SAG 59021587

1.995.000/100.000Pris./Udb.

Alternativt finansieringsforslag:
11.061/8.673Brt./Nt. v/Afdragsfrit RTL1

15.293/11.819Brt./Nt. v/Obligation

13Rum/værelser

EDC BYNAVN edc.dk edc.dkEDC BestZeller Langeland

Adresse 70 22 24 66

Langeland
Statsaut. Ejendomsmæglere

Østerport 2, Rudkøbing 62 51 24 11

Vi tilbyder:
· Ledelsesudvikling
· Stress
· Rekruttering
· Coaching
Vi skræddersyer et kursus  
efter jeres behov

Klosterplads 2 · 1. sal · 5700 Svendborg · Tlf. 62 20 74 90 
www.erhvervspsykologernesydfyn.dk

En moderne optiker kan mere,  
end man på forhånd regner med

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

v/Karin Bøgh Rasmussen

Færgegårdsvej 3 · Strib · 5500 Middelfart
Tlf. 64 40 22 78 · Mobil 61 16 03 27

E-mail : mail@kbrprintogeb.dk

www.kbrprintogweb.dk Terapeutiske samtaler i din virksomhed
www.VitusCura.dk · Telefon 5189 4422
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Fra den 1. juni 2008 
har Ziebart TidyCars 
afdeling på Odensevej 
udvidet aktiviteterne 
med udførelse af  
mindre reparationer 
på en lang række  
forskellige materialer

»Som noget nyt kan vi tilbyde 
vores kunder at udbedre min-
dre skader«, fortæller center-
leder Finn Rasmussen. »Det 
kan f.eks. være små lakska-
der på karosseri eller kofan-
ger. Vi kan også foretage min-
dre plast reparationer, udbedre 
hul ler i instrumentpanelet og 
reparere skader på bilens ind-
træk og sæder, hvad enten 
de er af stof eller læder. Zie-
bart TidyCar har investeret 
i det nødvendige maskineri 
og værktøj, og vores dygtige 
og erfarne medarbejdere del-
tager løbende i specialkurser 
målrettet det ny aktivitetsom-
råde.« 

Ren igen efter ferien

»Vi forventer stort rykind i 
kølvandet på sommerferien. 
Nu er det blevet tid til at få 
bilen klargjort til hverdagens 
udfordringer. Sommerferien 
byder erfaringsmæssigt på 
intens brug af familiens køre-
tøj, der under periodens lange 
køreture danner ramme om 
en lang række aktiviteter – 
herunder indtagelse af dryp-
pende og fedtafsondrende fø-
devarer. Det medfører et stort 

behov for indvendig rengøring 
og desinfektion af bilen – et 
behov Ziebart TidyCar er eks-
pert i at imødekomme.«

Vask, dybdepolering og 
lakforsegling

»Hvad bilens ydre angår, er 
sommersolen hård ved lakken, 
som gradvist kan nedbrydes 
og falme. Til forebyggelse af 
alvorlige lakskader kan Zie-
bart TidyCar tilbyde en grun-
dig vask, dybdepolering og 
lakforsegling med vores egen 
effektive lakforsegler. Resul-
tatet er overbevisende, lakken 
skinner som aldrig før, og hele 
bilen får ny modstandsdygtig-
hed over for vind og vejr.«

Ziebart TidyCar  
udvider aktiviteterne

Ziebart TidyCar 
Middelfartvej 50

5200 Odense V
Tlf. 66 12 27 00

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

Ziebart TidyCar 
Grønnemosevej 10

5700 Svendborg 
Tlf. 62 22 01 01

www.tidycardk.dk
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Vi ka’ bare det med haver… 
Tlf. 62 69 14 68 

ved Knud Carstensen
Søbyvej 22 · Radby · 5672 Broby · Mobil 40 36 54 74
mfekl@mail.dk · www.midtfynsejendomsservice.dk

MIDTFYNS EJENDOMSSERVICE

Nima Reklame ApS, 
der har et stort og 
solidt kundegrundlag, 
kan samtidig notere 
en stabil tilgang af 
nye kunder

Nima Reklame er landsdæk-
kende og kundekredsen tæller 
bl.a. Faaborg Midtfyn Kom-

mune samt en del andre kom-
muner, Jack & Jones, Bilka, 
Expert, Inspiration og mange 
store vognmandsfirmaer – Lil-
ler Trans, Eventyrbilerne m.fl. 
»Hele vores produktion er 
målrettet ét ganske bestemt 
formål; nemlig at få kunder-
nes budskaber, produkter og 
firmanavne kommunikeret ud 
til den store offentlighed«, 
fortæller indehaver Flem-
ming Jensen. »Når det gæl-
der midlerne til løsning af 
denne opgave, spænder vi lige 

fra bogstaver og logoer i alle 
materialer, former og farver 
over bannere, flag, vejskilte 
og bandereklamer til storfor-
matprint og autoreklamer. På 
autoområdet kan vi folieind-
pakke alt – fra hyrevognen 
og den lille håndværkerbil til 
skurvogne, trailere og hele 
lastvognstog.«

Øget synliggørelse til 
vores kunder 

»Ønsker man at fange folks 
opmærksomhed, må man 
tænke utraditionelt. Nima 
Reklame ApS står for origi-
nale løsninger, høj kvalitet og 
hurtig levering. Vi har en stor 
og unik egenproduktion af 
reklamemateriale af enhver 
slags. Netop nu er markedet 
for storformatprint i kraftig 
vækst, og på dette specialom-
råde er Nima Reklame ApS en 

meget stærk samarbejdspart-
ner. God profilering og effek-
tiv reklame letter hverdagen 
og bibringer vores kunder en 
øget synliggørelse af deres 
produkter, serviceydelser og 
firmanavne. Kig ind på vores 
hjemmeside – ring og hør nær-
mere.« 

Flere finder vej til  
Nima Reklame ApS 

Bødkervej 10 · 5750 Ringe 
Tlf. 62 27 23 30 

salg@nima-reklame.dk
www.nima-reklame.dk
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Safe-IT leverer  
resultatorienterede 
totalløsninger, der 
dækker hele virksom-
heden. Samtlige  
løsningsmodeller  
udarbejdes efter 
»Need to have-princip-
pet«, der tager  
udgangspunkt i  
kundens reelle behov

»Safe-IT kan levere alt – fra 
salg af hard- og software over 
konsulentbistand og imple-
mentering af anlæg til drift, 
service og support«, beret-
ter indehaver og it-konsulent 
Thomas V. Nielsen. »Need to 
have-princippet« tager ud-
gangspunkt i kundens reelle 
behov, og det sikrer en til-
fredsstillende løsning til en 
konkurrencedygtig pris. Vi 
fokuserer på den enkelte virk-
somhed og tilvejebringer et 
solidt it-mæssigt fundament 
for dét at skabe resultater«.

Up to date med den  
nyeste viden

»Safe-IT er certificeret Micro-
soft Small Business Specialist 
og Microsoft Certified Part-
ner. Disse betegnelser omfat-
ter alt fra 5-250 pc’er i net-
værk. Større netværk er dog 
ikke noget problem«, smiler 
Thomas V. Nielsen. »Safe-IT 
har også partnerskaber med 
IBM, LENOVO, HP, CISCO 
og NORMAN.  Via kurser og 
løbende efteruddannelsesfor-
løb hos vores certificerings-
partnere er vi hele tiden up to 
date med den nyeste viden på 
it-området.« 

Fra 1-8000 brugere

»Kundekredsens geografiske 
omdrejningspunkt er Fyn, 
men Safe-IT servicerer kunder 
over hele landet. Vi henvender 
os primært til small business-

markedet med 1-250 brugere 
i alle brancher. Vores største 
kunde OUH Region Syddan-
mark er med ca. 8000 aktive 
brugere udenfor kategori. Her 
har vi været med til at grund-
lægge, installere og servicere 
infrastrukturen. Frem til ud-
gangen af 2009 deltager vi i et 
spændende pilotprojekt om-
kring indførelse af elektroni-
ske patientjournaler.«     

Stigende efterspørgsel 
på Sharepoint

»Safe-IT benytter remote 
opkobling til langt de fleste 
kunder. Ad den vej kan vi yde 
meget hurtig service – både 
når det gælder justering, op-
datering og problemløsning. 
På hosting-området kan vi 
enten have kundernes servere 
stående, eller de kan leje ser-
verplads hos os. Netop nu er 
der stigende efterspørgsel på 
Sharepoint, som er en speciel 
type MICROSOFT intranet. 
Gennem Sharepoint kan kun-
den tilgængeliggøre og opda-
tere information på forskel-
lige niveauer – både internt 
og eksternt.« 

Et gennemsnit på 12

I december 2007 flyttede Safe-
IT til et nyt firmadomicil. »De 
nye lokaler, der har betydet 
større forhold over hele linjen, 
byder bl.a. på optimale server-
rum og stærkt forbedrede fa-
ciliteter for medarbejderne. I 
Safe-IT lægger vi stor vægt på 
det gode arbejdsklima. I det 
daglige har vi en uhøjtidelig 
omgangstone og en høj grad 
af vidensdeling. Der er gode 
faglige udviklingsmuligheder 
for den enkelte medarbejder. 
Vores senest udlærte lærling 
opnåede således et karakter-
gennemsnit på 12, og det er vi 
meget stolte af. Med så flot et 
gennemsnit i huset står Safe-
IT godt rustet med hensyn til i 
fremtiden at leve op til firma-
mottoet: Vi gør IT forståelig 
for alle….«

It-løsninger til hele  
virksomheden

Safe-IT  · Selagervej 3 A  · 5750 Ringe  · Tlf. 63 22 77 00  · info@safe-it.dk · www.safe-it.dk
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VINOBLE Ringe  
åbnede i maj 2008, 
og efter kun en måned 
kunne butikschef 
Lene Nielsen ansætte 
sin første medarbejder. 
Butikken, der dufter 
af kaffe, te og  
chokolade, byder på 
en sanseoplevelse ud 
over det sædvanlige

»Både privatkunder og erhvervs-
drivende har taget utroligt godt 
imod os«, fortæller Lene Niel-
sen, der kommer fra en stilling 
som butikschef i VINOBLE 
Odense. »Lige fra VINOBLE i 
maj åbnede her på Jernbane-
gade 26, som en del af Vinoble 
kæden, hvor der siden 2006 
har været vinforretning, har 
vi kunnet glæde os over en 

støt stigende interesse for vo-
res produkter, og netop nu er 
erhvervssegmentet i kraftig 
vækst.« 

Udsøgte specialiteter for 
enhver smag

»I VINOBLE Ringe er der altid 
en aktuel vin, kunderne kan 
smage, mens de i ro og mag 
danner sig et overblik over vo-
res udsøgte og varierede sorti-
ment. Det rækker lige fra vine 
og spirituosa fra hele verden 

over special-øl fra danske gour-
met og mikrobryggerier til et 
globalt udvalg af kaffe, the og 
chokolade. Endelig råder butik-
ken over en kollektion indenfor 
piber, pibetobak og cigarer. 
Smag og behag er som bekendt 
forskellig, og formidlingen af 
specialiteter bygger på tillid. 
VINOBLE Ringe lægger vægt 
på personlig betjening med 
udgangspunkt i de enkelte 
kunders præferencer. Et stort 
speciale er lækre gavekurve, 

der sammensættes 100% efter 
folks personlige ønsker. Som 
prikken over i’et kan både vin-
flasker og ditto æsker efter for-
udgående aftale udstyres med 
kundens firmalogo«, beretter 
Lene Nielsen i en kort pause 
mellem ekspeditionerne.     

En sanseoplevelse ud over 
det sædvanlige

»Blandt VINOBLE Ringes se-
neste initiativer er nyhedsmails 
til alle interesserede. Her kan 
man bl.a. læse om ugens vin 
og kommende arrangementer. 
Arrangementerne dækker hele 
spektret fra klassiske vinsmag-
ninger til temaarrangementer 
– f.eks. om cognac, brændevine 
og whisky, som lige nu er midt i 
en renæssance. VINOBLE Rin-
ge fører et stort udvalg af spe-
cielle danske og udenlandske 
brændevine – f.eks. Aquavitae 
Sydfyn. Kig ind for en sanse-
oplevelse ud over det sædvan-
lige…« 

Spændende oase i Ringe

VINOBLE Ringe · Jernbanegade 26 · 5750 Ringe · Tlf. 62 21 21 11 · ringe@vinoble.dk · www.portal.vinoble.dk
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Da Anni og Kim René 
Jørgensen som tredje 
generation i juli 2007 
overtog Skt. Klemens 
Tømrer og Snedker-
forretning, flyttede de 
det 60 år gamle firma 
fra Skt. Klemens til 
Midtfyn, og det har 
vist sig at være en 
god disposition

»I dag er Skt. Klemens Tøm-
rer og Snedkerforretning 
ApS beliggende på Kims og 
min privatadresse og dermed 
har firmaet fået optimale ud-
viklingsmuligheder – ikke 
mindst på værkstedsområ-
det«, fortæller Kim Jørgensen. 
»Logistikken har også fået et 

løft, idet vi er nabo til det fyn-
ske motorvejsnet. Kunderne 
fordeler sig over hele Fyn. På 
det seneste har vi registreret 
en stigende lokal interesse, og 
det er en tendens, vi er meget 
glade for.«

Kanondygtig  
medarbejderstab

»Skt. Klemens Tømrer og 
Snedkerforretning er et all 
round firma med syv med-
arbejdere inklusive Anni og 
mig«, siger indehaver Kim 
René Jørgensen. »Vores sven-
de kan bare deres kram og 
de to lærlinge brænder også 
for faget og er kanondygtige. 
Nogle af vores store opgaver 
er tilbyg, renoveringer og di-
verse serviceopgaver for bo-
ligforeninger. Vi står også for 
hovedentrepriser, hvor vi ko-
ordinerer hele håndværkspro-
cessen. På reparationssiden 

har vi stor kapacitet og kan 
tage en lang række meget for-
skellige emner med hjem og 
bearbejde dem på eget sned-
kerværksted.« 

Udstillingslokaler på vej

Skt. Klemens Tømrer og 
Snedkerforretnings moderne 
værkstedsfaciliteter giver fir-
maet stor fleksibilitet. »En 
både omfangsrig og alsidig 
produktion af bordplader er 
vores primære speciale. Der-
udover har vi gulve og vin-
duer på repertoiret. På sigt er 
det planen at etablere udstil-
lingslokaler til præsentation 
af vores mange produkter«, 
afrunder Kim René Jørgen-
sen. Skt. Klemens Tømrer og 
Snedkerforretning deltager 
i boligmessen i Odense Con-
gress Center fra den 23.-25. 
oktober.

Skt. Klemens Tømrer og 
Snedkerforretning ApS

Kim René Jørgensen
Hovedvejen 41 · 5750 Ringe 

Tlf. 66 15 09 33 
Mobil 40 16 09 33 

info@skts.dk · www.skts.dk

SKT. KLEMENS TØMRER- & SNEDKERFORRETNING APS

TØMRERMESTER

K. R. JØRGENSEN

TØMRER . SNEDKER
MASKINSNEDKERI
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Den dynamiske 
Faaborg-virksomhed 
lancerer med en 
række designmæssigt 
avancerede altaner, 
trapper og terrasser i 
rustfrit og galvaniseret 
stål og glas et helt nyt 
produkt- og  
aktivitetsfelt 

»Fremstilling af altaner, trap-
per og terrasser er et helt nyt 
initiativ, som vi netop har 
fået på programmet«, fortæl-
ler adm. direktør Brian Quick. 
»Materialevalget kombinerer 
rustfrit og galvaniseret stål 
og glas, og det gør både de ny 
produkter utroligt smukke og 
meget fleksible med hensyn til 
de miljøer, de kan indgå i. Det 
er næsten kun fantasien, der 
sætter grænser…«  

Enorm designmæssig  
fleksibilitet

»De nye altaner trapper og 
terrasser er formgivet i et på 
én gang specielt og eksklusivt 
design. Vi har en designer 
placeret in house og kan præ-
sentere samtlige produkter i 
3D. Produktseriens enorme 
designmæssige fleksibilitet 
appellerer til en meget bred 
kreds af privatkunder, firma-
er og institutioner. De utallige 
anvendelsesmuligheder ræk-
ker eksempelvis fra private 
villaer og rækkehuse over 
sommerhuse og landejendom-
me til firmadomiciler og insti-
tutions ditto.« 

Øget kundetilgang

»På det seneste har Quick 
Stål ApS oplevet en øget til-

gang af store kunder«, siger 
Brian Quick. »Blandt vores 
nye kunder er Danmarks stør-
ste yachtbygger Royal Dens-
hip, der fortrinsvis er kendt 
for brandet Exclusive Yacht.  
For Royal Denship har vi bl.a. 
leveret stativet til den form, 

Quick Stål ApS  
går nye veje

Krogsbjergvej 17 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 68 22 65 · Mobil 60 82 72 65 · brian@quick-staal.dk · www.quick-staal.dk

der benyttes i forbindelse med 
fremstillingen af en ny 120 
fods yachtserie. 120 fod sva-
rer til omkring 39 meter, og 
vi byggede konstruktionerne 
på Nakskov Værft, hvor et 
arbejdshold på fem medarbej-
dere i gennemsnit var beskæf-

tiget i ca. ti uger. En anden 
ny kunde er Dencam. Quick 
Stål ApS leverer stålstativer 
til Dencams støbeforme – en 
produktion på fem tons om 
ugen. Et andet stort aktivi-
tetsområde er fremstilling 
af maskindele til fødevarein-
dustrien indenfor kategorien 
rustfri. F.eks. producerer vi til 
den lokale virksomhed Skako 
diverse vibrationsrender i 
rustfrit stål målrettet fødeva-
rebranchen.«

Nyt domicil i 2009

»Siden firmastarten i 2006 er 
medarbejderstaben vokset fra 
to til seksten smede og spe-
cialarbejdere«, beretter Brian 
Quick. »Det hastigt voksende 
personale er da også en med-
virkende årsag til, at vi i star-
ten af 2009 flytter til et nyt og 
mere rummeligt domicil på 
nabogrunden. 
Det ny domicils topmoderne 
værkstedsindretning viser, 
at Quick Stål er på forkant 
med fremtidens krav – ikke 
mindst når det gælder sik-
kerhed og arbejdsmiljø. Alene 
vores investeringer i værkste-
dets udsugningsanlæg løber 
på nuværende tidspunkt op i 
700.000 kr. 
Det store byggeprojekt rea-
liseres i samarbejde med Ny 
Stenderup Tømrerforretning. 
Udsugning og inventar pro-
jekteres af Quick Stål hoved-
leverandør LMG, som er Dan-
marks største stålgrossist. Vi 
glæder os meget til at byde 
kunder og samarbejdspart-
nere velkomne i det ny firma-
hovedsæde, der ventes at stå 
indflytningsklart i løbet af 
foråret 2009.«
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Hos Midtfyns Bremse 

og Koblingsservice 

har vi altid over 

20.000 smådele på 

lager, til alle bilmær-

ker. Alle øvrige dele 

kan vi skaffe fra dag 

til dag fortæller Mi-

kael Andersen som 

i 2007 sammen med 

sine kone Heidi Ander-

sen overtog firmaet 

i forbindelse med et 

generationsskifte. 

Firmaet har eksisteret 

siden 1972  

Vi er primært et grossistlager 
og leverer til autoværksteder 
på det meste af Fyn.  Mange 
af vore faste kunder bruger 
os som specialist i planslib-
ning af topstykker, samt re-
novering af bremser, kølere, 
generatorer og startere.  Vore 
kunder består af autoværk-
steder, maskinforretninger 
og truckfirmaer. Også mange 
montører bruger os. Foruden 
vores store reservedelslager 
har vi også et komplet AGA 
gaslager. 

Bilens 
indregistreringsnummer

At finde den rigtige reserve-
del kan ofte være lidt af et 
detektivarbejde. Tit oplyser 
kunden kun bilens navn og 
type, f.eks. Ford Fiesta. Men 
der findes mange motorstør-
relser til en Ford Fiesta, så 

hvis kunden vil være 100 % 
sikker på at få den rette re-
servedel, er den bedste infor-
mation de kan give os, bilens 
indregistreringsnummer. Den 
er nøglen til alle data på bilen.  
I det omfang det er nødven-
digt leverer vi reservedele ud 
i området med egen varevogn.
Autoværkstedet har mulighed 
for at bestille reservedele på 
vores onlinekatalog. 

Samarbejdspartnere

Group Auto Union
Autoplus Service

En typisk bil består af 
mere end 9000 reservedele 

Midtfyns Bremse og Koblingsservice ApS 
Bakkevej 9 · 5750 Ringe
Tlf. 62 62 13 52  
www.midtfynsbremse.dk 
salg@midtfynsbremse.dk
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Den kendte forretning i hjertet af Faaborg har 
netop haft 25 års jubilæum. I den forbindelse 
igangsatte Britt og Jørgen Rasmussen et gene-
rationsskifte. Kenneth Guldhammer fra Silke-
borg har købt sig ind i forretningen med 50%

»Vi har valgt at dele ejerska-
bet, fordi Jørgen og jeg gerne 
vil have lidt mere tid til os 
selv«, siger indehaver Britt 
Rasmussen. »Vi ved, at Ken-
neth er den helt rigtige til 
at fremtidssikre driften af 
Landslagteren, og det ende-
lige generationsskifte imple-
menteres over en tre til fem-
årig periode.«

Populære køkkenklare 
måltidsløsninger

»Uden at overdrive har 
Landslagteren sandsynligvis 
Danmarks største og bredeste 
udbud af lækre køkkenklare 
måltidsløsninger«, fortsætter 
Britt Rasmussen.«Vi har fo-
kus på både kød og tilbehør og 

spænder lige fra hjemmelave-
de specialiteter over forretter 
og køkkenklare retter til ste-
ge, kartoffel- og grøntsagsret-
ter. I de køkkenklare retter er 
kødet forberedt til ovn, gryde 
eller pande, og tilberedningen 
er så enkel, at kunden så at 
sige kan lave mad og gå i bad 
samtidigt.« 

Passioneret madlavning 
giver god respons

»Landslagteren ApS er en del 
af kæden »mad med mere«, 
som er et markedsførings til-
tag under DANSKE SLAG-
TERMESTRE. Lige nu mær-
ker vi en stærkt stigende 
interesse for vores produkter. 
Det skyldes uden tvivl, at nu-

tidens forbrugere prioriterer 
tiden anderledes end tidligere 
generationer. Folk har fået øj-
nene op for, at ́ mad med merè  
kan mere end blot sælge kød. 
Vi har en passion for madlav-
ning og friske råvarer, og det 
kan man smage. Pr. 1. sep-
tember afløses vores populære 
Fredags Meny af Weekend 
Meny, og samtidig lanceres 
konceptet TAKE AWAY. Her-
med kan vi leve op til ethvert 
behov for måltidsløsninger til 
hverdag og fest. Faaborg er en 
turistmagnet, og kunderne 
kommer fra både ind- og ud-
land. Kvalitet, service og god 
betjening har international 
appel, og vi kan glæde os over 
en utroligt god respons.« 

Landslagteren ApS · Torvegade 23 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 61 06 30 · landslagteren-faaborg@stofanet.dk · www.landslagteren.dk

Passion for madlavning



ERHVERV FYN AUGUST 2008 · 15

ERHVERV FYN

NetPlan system  
design grundlagdes 
i 1991. Firmaet, der i 
dag beskæftiger fem 
højt specialiserede 
it-konsulenter og en 
økonom/administrativ 
medarbejder, er  
leveringsdygtigt i en 
lang række kvalitets-
ydelser på it-området

NetPlan system design ejes 
og drives af Thomas Petersen 
og Tom Rasmussen, der også 
fungerer som konsulenter i 
firmaet. »Vi har stor erfaring 
i branchen, idet vi begge har 
arbejdet med it siden pioner-
fasen i 90’erne, hvor al udvik-
ling foregik i epokegørende 
ryk«, beretter Thomas Peter-
sen. »Den største forskel på 
dengang og nu er, at det i dag 
stort set er umuligt overhove-
det at have et arbejde uden at 
skulle betjene sig af it, og at 
udviklingen derfor har anta-
get et mere stabilt flow.«

Sammenhæng fra a-z

NetPlan system designs ker-
neområder er salg, rådgivning 
og generel formidling af it-
løsninger. Tillid og kvalitet er 
firmaets primære konkurren-
ceparametre. »Vi oversælger 
aldrig«, fortæller økonom og 
administrationsmedarbejder 
Joan Petersen. »Derimod mat-
cher vi målrettet kundernes 
ønsker og behov med professio-
nelle it-løsninger. »Når det gæl-
der rådgivning, salg, service- 
og reparationsfunktionerne 
varetages kundekontakten af 
en fasttømret personkreds. 
Den tætte kontakt til kunder-
ne sikrer, at der er kontinuitet 
og logisk sammenhæng i hele 
processen fra a-z.« 

Troværdig og effektiv  
it-partner

Kundekredsen, der fortrins-

vist består af små og mel-
lemstore virksomheder, har 
mestendels hjemme på Fyn 
og i Trekantsområdet. Blandt 
kunderne er Forsikringssel-
skabet Fyn, Gartneriet PKM 
as, Trekantsområdets Af-
faldsselskab og GOG. Om 
sit samarbejde med NetPlan 
system design fortæller Arne 
Buch, direktør GOG Svend-
borg TGI: »NetPlan system 
design lægger vægt på de tæt-
te og lokale relationer – lige-
som GOG Svendborg TGI. Og 
så er de hurtige i opløbet, går 
altid direkte på problemerne 
og rammer plet hver gang. Så-
dan skal en god, troværdig og 
effektiv it-partner være.«

Kundernes eksterne  
it-afdeling

»Med et righoldigt udbud af 
sikkerheds- og netværksløs-
ninger, serverinstallationer, IP-
telefoni, hosting af hjemme-
sider og antispam er NetPlan 
system design kundernes eks-
terne it-afdeling. En voksende 
aktivitet er leasing af kontor-
pc’er til erhvervskunder. For 
kun 25 kroner om dagen får 
man en up to date pc, der kan 
det hele. En anden stor akti-
vitet er fjernsupport, hvor vi 
hele tiden er meget tæt på vo-
res kunder – også søndag af-
ten ved spisetid og midt under 
en landskamp. Mange proble-
mer kan løses ad den vej. Vi 
kan også tilbyde at overvåge 
trafikken og aktiviteten på 
kundernes servere intenst og 
fange eventuelle problemer 
i opløbet – før de når at gøre 
skade.« 

Aktiv medspiller i  
lokalsamfundet

NetPlan system design er en 
aktiv medspiller i det midt-
fynske lokalsamfund og spon-
sorerer diverse aktiviteter i 
områdets idrætsliv. Firmaet 
støtter bl.a. Årslev/Sdr. Nærå 
Gymnastikforening, Årslev 
Boldklub samt GOG og Svend-
borg Rabbits med trøjer, spil-
lerdragter, hjemmesider m.m. 

NetPlan system design  
– et stærkt team

Overvejen 71 · 5792 Årslev
Tlf. 62 67 17 57 · nsd@nsd.dk · www.nsd.dk
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Siden murermester 
Tonny Rasmussen 
i september 2006 
overtog Gislev Holme 
Murerforretning, har 
virksomheden været i 
stabil vækst

»Fra jeg overtog forretningen 
til nu, er medarbejderstaben 
vokset fra otte til ti ansatte 
– inklusive to lærlinge«, for-
tæller indehaver Tonny Ras-
mussen. »Gislev Holme Mu-
rerforretning er et all round 
murerfirma. Opgaverne spæn-

der fra reparation, vedligehold 
og renovering til om-, til- og 
nybyg. Vores primære specia-
ler er flise- og badeværelses-
arbejde. Firmaet kan trække 
på en bred vifte af samarbej-
dende håndværksmestre i det 
Midt og Østfynske område. 
Vores kundekreds kommer fra 
Midt, Øst og Sydfyn og består 
af privat- og erhvervskunder 
samt offentlige institutioner.« 

Ser lyst på fremtiden

Sideløbende med det traditio-
nelle murerarbejde løser Gi-
slev Holme Murerforretning 
diverse specialopgaver, der 
kræver særlige kompeten-

cer. »Vi har bl.a. ombygget en 
gammel kælder til en moderne 
vinkælder med en frihøjde på 
to meter og tres under færdig 
bjælker. En anden interessant 
nicheaktivitet er renovering af 
bevaringsværdige bygninger. 
Hvad fremtiden angår, ønsker 
de ny generationer af huskøbere 
store huse med spændende de-
taljer, og denne kendsgerning 
er i høj grad medvirkende til, 
at murerfaget i lang tid frem-
over vil være en spændende 
og dynamisk beskæftigelse«, 
afrunder Tonny Rasmussen. 
»Vi ser lyst på fremtiden og er 
i fuld gang med at udbygge vo-
res firmadomicil.«   

Gislev Holme  
Murerforretning 

Tonny Rasmussen
Holmevej 33
5854 Gislev

Tlf. 62 29 12 44 
Mobil 20 94 30 44

tonny@gislev-holme.dk
www.gislev-holme.dk
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Hotel Mosegaard er 
en ombygget  
bondegård beliggende 
i en oase af natur. 
Den gode mad, den 
hyggelige atmosfære 
og de smukke landlige 
omgivelser med udsigt 
over det sydfynske 
øhav, er med til at få 
enhver sammenkomst 
til at gå op i en højere 
enhed

Hotel Mosegaard ligger i et 
stykke smuk sydfynsk natur 
i landlige omgivelser, som by-
der på faciliteter og oplevelser 
tilpasset den enkelte.  Hotellet 
råder over en 100.000 m2 stor 
natur grund med egen strand, 
en »put and take« sø samt en 
skov.  I gourmet restauranten 
kan hotelgæster og besøgende 
nyde den gode mad med ud-
sigt til Ø-havet og have. 

Bondegårds-atmosfære

Hotellet drives i dag af de to 
brødre Troels og Per Andrè 

Andersen.  Hotellet har været 
i familien Andersens eje siden 
opstarten i 1962, hvor brød-
renes forældre Bodil og Hans 
Peter Andersen startede med 
at lave mad og leje værelser ud 
i den gamle firelængede gård. 
Mosegaarden er i dag et vel-
drevent hotel, hvor den hygge-
lige bondegårds-atmosfære er 
bibeholdt. Ejendommen har 
for øvrigt været i familiens eje 
i over 200 år som landbrug. 
 
Den primære aktivitet er i 
dag hotelgæster og selskaber 

helt op til 400 personer.  Men 
i hverdagen tilbydes alle fa-
ciliteter til afholdelse af kon-
ferencer og andre specielle 
arrangementer slutter Per 
Andre Andersen som overtog 
hotellet i maj måned i år.  

Hotel Mosegaard 
Nabgyden 31 
5600 Fåborg  

Tlf. 62 61 56 91 
post@hotelmosegaard.dk 
www.hotelmosegaard.dk 

Samme firma
 igemmen 57 år

Natur 
og udsigt
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Efter grundlæggelsen 
af firmaet i maj 2005 
kørte indehaver Claus 
Berthelsen i et par år 
sin virksomhed som 
et soloforetagende, 
der betjente sig af 
freelancearbejdskraft 
i forbindelse med løs-
ning af større opgaver

»I april 2007 besluttede jeg 
at ansætte en række faste 
medarbejdere, og siden da er 
udviklingen gået stærkt«, for-
tæller Claus Berthelsen. »I dag 
beskæftiger firmaet udover 
mig selv og min kone Malene, 
der varetager de administrati-
ve funktioner, seks svende, en 
lærling og en arbejdsdreng.« 

Tømrerarbejde af  
høj karat

Årslev Tømrerforretning ApS 
har mange år erfaring inden 
for branchen, og firmaet sør-
ger hele tiden for efteruddan-
nelse af medarbejderne, så de 
er klar på alle typer opgaver. 
Vores dygtige medarbejder-
stab udgør et fast, rutineret 
og ansvarsbevidst team, der 
leverer tømrerarbejde af høj 
karat til konkurrence dygtige 
priser – fortrinsvis på Fyn og 
Sjælland. Kundekredsen tæl-
ler flest privatkunder, men 
størstedelen af omsætningen 

genereres dog i erhvervsseg-
mentet. I øjeblikket opfører 
vi i samarbejde med Novocon 
A/S 40 lejemål og 24 ejerlejlig-
heder i den ny bydel Grønløk-
keparken i Odense C. I løbet 
af indeværende år forventer vi 
at ekspandere med to til fire 
medarbejdere.

Kvalitet til tiden

»Årslev Tømrerforretning lø-
ser alle til faget hørende opga-
ver. Intet er for stort og intet 

for småt. Over hele linjen er 
det vores fornemste opgave at 
leve op til firmamottoet »Kvali-
tet til tiden«. Opgaverne spæn-
der fra småreparationer og 
låseservice over udskiftning 
af vinduer og døre til forskel-
lige entreprisetyper omkring 
husbyggeri, tilbygninger samt 
diverse renoveringsopgaver – 
eksempelvis i forbindelse med 
tage og udestuer.«

Allergifjendtlige boliger

»I tæt samarbejde med FLEXI 
HUSE har vi netop medvirket 
i en fagentreprise omkring op-
førelsen af 14 lejeboliger i Hel-
singe. Det lidt utraditionelle 
fælleskoncept for disse boliger 
har været, at de skulle være 
allergifjendtlige, smiler Claus 
Berthelsen. »De højisolerede 
huse er opført med diffusions-
åbne vægge uden dampspærre, 
og det er et koncept, vi forven-
ter os en del af fremover.« 

Fra kontorer  
til lejligheder

»I København har vi opbyg-
get en omfattende privat kun-
dekreds. Efter sommerferien 
påbegynder vi en større reno-
vering af to ejendomme i Fre-
dericiagade med i alt 26 leje-
mål. Renoveringens formål er 

at transformere ejendommene 
fra kontorejendomme til lejlig-
heds ditto. En anden kommen-
de opgave er en større tag- og 
vinduesudskiftning på Gam-
meltoftsgade i København C.«

Ring og få en  
uforpligtende snak 

»Vi gør jeres ideer til virke-
lighed og leverer kvalitet til 
tiden.« 

Årslev Tømrerforretning ApS

Årslev Tømrerforretning ApS  
www.aarslevtomrerforretning.dk kvalitetsarbejde til tiden        
Mail: claus@aarslevtomrerforretning.dk 
                                             
v/ Claus Berthelsen          - Erhvervsbyggeri 

Gl.Byvej 30          - Total/fagentreprise          
5792 Årslev          - Vinduer/døre 

    Tlf: 23 65 63 53   Fax: 65 99 33 16                    - Tag arbejde 
                     - Glas arbejde 

Ring og få en uforpligtende snak.                - Renovering 
Vi gør jeres ideer til virkelighed.                           - Tilbygning 
           - Låseservice  
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Benner & Løvendahl Kommunikation
Kirkestræde 11 a  |  5700 Svendborg  |  Tlf. 5189 7306  |   www.blkom.dk

Vi kører din virksomhed 
i front på internettet

> Handel og ordrestyring

> Internet programmering

> Integrering af mobile 
 og stationære IT-systemer

Øje for Business 
to Business IT løsninger

»Jeg har interesseret mig for 
IT og computerteknologi i rig-
tigt mange år«, smiler indeha-
ver Kristian Friis. »Fra mid-
ten af 90’erne manifesterede 
min interesse sig på et profes-
sionelt plan. På det tidspunkt 
begyndte jeg – parallelt med 
skiftende lærerjobs at fungere 
som IT-ansvarlig på en række 
ungdoms-, folke-, fri- og ef-
terskoler. Min ekspertise lig-
ger indenfor den praktiske og 
tekniske side af sagen. Blandt 
andet har jeg på Broby Fri og 
Efterskole implementeret en 
IT-strategi, der inkluderer 

alt det nyeste grej – herunder 
trådløst netværk og smart-
boards.« 

Ekspert i pædagogIT

»I kraft af min brede erfa-
ringsbaggrund fra skolever-
denen har jeg en unik forstå-
elsesmæssig indfaldsvinkel til, 
hvordan man på bedste vis 
håndterer koblingen mellem 
IT og læring. Jeg ved, hvad 
skolefolk har brug for, hvor-
dan de tænker, og sidst men 
ikke mindst kan jeg se verden 
i deres perspektiv – både som 
lærer og IT-mand. En pæn del 

af firmaets kernekunder 
udspringer af mil jøet om-
kring Broby Fri og Efter-
skole lærere, samarbejds-
partnere, forældre og børn. 
Således består kundekred-
sen i dag af en blanding 
af private, små og mellem-
store virksomheder samt 
landbrug.«   

Personlig service og  
vejledning

»Blandt meget andet er IT-
Compuservice leveringsdyg-
tig i pædagogisk vejledning 
i brugen af software, drift af 

netværkssystemer samt fejl-
finding og reparation af edb 
udstyr. IT-Compuservice sæt-
ter personlig service og lyd-
hørhed overfor den enkelte 
kundes ønsker og behov i høj-
sædet. Der forhandles udeluk-
kende kontrollerede kvalitets-
produkter og al handel foregår 
gennem værkstedet. 
Tjek hjemmesiden – kig ind 
på værkstedet. Alle er vel-
komne.«

IT-Compuservice 
Siden Kristian Friis startede IT-Compuservice i 2006, har han sideløbende  
med opbygningen af sin virksomhed passet jobbet som lærer i forskellig  
sammenhæng. Fra i år har han valgt at hellige sig virksomheden 100% 

- totalløsninger       der virker

IT-Compuservice ved Kristian Friis · Dæmningen 4 · 5672 Broby 
info@itcompuservice.dk · www.itcompuservice.dk

Tullebølle Kro
Åbningstider

Mandag til lørdag 11.30-20.00
Søndag lukket (dog åben for selskaber)

Bygaden 91 · 5953 Tranekær · Tlf. 62 50 13 25
www.tulleboellekro.dk · mail@tulleboellekro.dk

SECURIAVAGT
NYT SYDFYNSK VAGTFIRMA

Vi er DIN højre hånd i natten.  

Vi er en andel af  DIN virksom-
hed, en slags vicevært som 
DU kender. 

DU ved at det er det samme 
personale hver gang og ikke 
adskillige nye vægtere hver 
måned. 

DU skal have tillid til din vagt.

ALLE VORE VÆGTERE ER GODKENDT AF RIGSPOLITIET

Rasmus Ørsted Jensen Sikkerhedskonsulent
Fåborgvej 52 N 5762 V. Skerninge
Tlf. 40 11 99 88
securiavagt@securiavagt.dk · www.securiavagt.dk



»Service-Vagtens 19 ansatte 
er 100% på i situationen og føl-
ger løbende op på udviklingen 
i forløbet af de enkelte opga-
ver,« fortæller indehaver Kurt 
Krog. »Opgaverne vokser i an-
tal og bliver stadigt mere spe-
cialiserede. Efter motorvejens 
etablering er der sket en jævn 
stigning i antallet af kunder 
fra Svendborg, Tåsinge og 
Thurø. Samtidigt udvides er-
hvervskundekredsen støt ef-
ter mund-til-øre-metoden, og 
det er vi meget stolte af, da det 
jo må betyde, at vi lever op til 
kundernes forventninger. Den 
øgede kundetilstrømning gæl-
der både inden og udendørs 
serviceopgaver.«  

Service ude og inde

»Service-Vagtens udendørs op-
gaver spænder fra græsslå-
ning, klipning og beskæring 
af buske, træer og hække over 
rens af tagrender til topkap-
ning af vanskeligt tilgænge-
lige træer og meget mere. De 
indendørs opgaver omfatter 
alle rengøringskunstens di-
scipliner – hovedrengøring, 
flytterengøring, håndværker-
rengøring samt gardin- og 
tæpperens. Typisk giver vi 
kundernes hus og have den 
helt store overhaling ved sæ-
sonens begyndelse og igen 
ved afslutningen. Indimellem 
klares pasningsopgaverne ved 
regelmæssigt vedligehold med 

faste programpunkter efter 
kundens ønske.« 

Hjemmehjælp med et smil

»Efter kommunesammenlæg-
ningen ligger et voksende ak-
tivitetsområde indenfor ram-
merne af fritvalgsordningen. 
Ældre medborgere og andre, 
der er blevet visiteret til hjem-
mehjælp, kan vælge at få hjæl-
pen leveret af et privat firma. 
I Service-Vagten garanterer 
vi, at kunderne så vidt muligt 
serviceres af den samme ud-
dannede social- og sundheds-
hjælper hver gang. I kraft af 
den store erfaring de har på 
området, går vores modne 
og humørfyldte medarbejdere 
til opgaven med stort enga-
gement og indlevelsesevne. 
Vi yder hjemmehjælp med et 
smil og er et stærkt alternativ 
til den kommunale hjemme-
hjælp. Fritvalgskunderne har 
mulighed for at købe ekstra 
service efter behov.«

Rydning af huse  
og lejligheder

»En specialaktivitet, vi op-
lever en markant stigende 
efterspørgsel på, er rydning 
af lejligheder og huse efter 
beboernes flytning til pleje-
hjem. I den situation er både 
de ældres og deres pårørendes 
fokus typisk rettet 100% mod 
dét at skabe optimale forhold 
i plejeboligen. Den nødvendige 
rydning af den bolig der fra-
flyttes, virker derfor som en 
uoverkommelig opgave. Hér er 
det, vi kommer ind i billedet. 
Efter de pårørende har fjernet 
de værdier og effekter, som 
de finder bevaringsværdige, 
rydder og rengør vi boligen, 
så den står klar til salg, reno-
vering eller indflytning af nye 
beboere.«    

Akut Cleaning med  
menneskelige oplevelser

»Et andet specialområde i 

vækst er oprydning, affalds-
bortskaffelse og desinfektion/
rengøring af boliger beboet af 
psykisk syge, alkoholikere og 
stofmisbrugere. Kommuner-
nes sagsbehandlere vælger 
ofte at bruge os i situationer, 
hvor deres egen hjemmehjælp 
og skadeservice har meldt hus 
forbi. Service-Vagtens Akut 
Cleaning Team er en enhed 
på 3-5 personer, der løser 
vanskelige opgaver som dis-

se. Specialopgaverne kræver 
stærke maver og god værk-
stedshumor – og det har vi. 
Som oftest lykkes det os at 
opbygge et tillidsfuldt samar-
bejde med kunderne på dette 
område. Vi kommer tæt ind på 
livet af folk, der lever på sam-
fundets skyggeside, og det er 
kilde til store menneskelige 
oplevelser. Det er virkelig rart 
at kunne se en effekt af sit ar-
bejde….«  

100% nærvær med  
Service-Vagten 

Nærvær og tilstedeværelse er centrale og bærende elementer i  
Service-Vagtens aktiviteter. I dagligdagen baseres samtlige gøremål i firmaets  

indsatsområder på begreberne stabilitet, sikkerhed og tryghed i leveringen

Service-Vagten ved Kurt Krog · Rudmevej 151 · 5750 Ringe
Tlf. 62 27 23 14

info@service-vagten.dk · www.service-vagten.dk
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Årslev Smeden ApS –

Den 1. april 2007  
startede Tine &  
Tommy Rytter  
virksomheden Årslev 
Smeden ApS – først 
som klassisk mand/
kone-foretagende. 
Efter kun tre måneder 
kunne de imidlertid 
ansætte medarbejder 
nummer et, og herfra 
tog udviklingen fart 

»Fra foråret 2007 til i dag 
er Årslev Smeden vokset fra 
0-12 medarbejdere inklusive 
mig selv, og i samme tidsrum 
har vores aktivitetsområde 
gennemgået en tilsvarende 
udvikling«, fortæller indeha-
ver Tommy Rytter. »I februar 
2008 tog vi vores nuværende 
350 kvadratmeters domicil på 
Håndværkervangen i brug. 
Parallelt med smedearbejdet 
løser vi en støt stigende op-
gavemængde indenfor vvs og 
blik – fra rør og ventilation til 

kviste, facadeinddækninger 
og tagrender.« 

Kvalitet, service  
og fleksibilitet 

Rent fagligt fordeler Årslev 
Smedens medarbejderstab sig 
mellem smede, vvs’ere og blik-
kenslagere. Firmaet er meget 
fleksibelt og all round – både 
når det gælder arbejdet ude 
i marken og den interne for-
deling af opgaverne. »Vores 
primære pejlemærker er kva-
litet, service og fleksibilitet, 
og i dagligdagen er vi gode til 
for eksempel at tage højde for 
hasteordrer, sadle om og imø-
degå pludselige ændringer og 
indrette os efter dem«, siger 
Tine Rytter. Udover at være 
gift med Tommy, er hun År-
slev Smedens administrative 
centrum.

Stor omstillingsevne 

»Årslev Smedens bilpark på 
seks køretøjer fungerer som 
rullende værksteder, og tre af 
dem er multibiler, som er ind-
rettet – både til vvs og sme-
dearbejde«, fortæller Tommy 
Rytter. »Det forlener os gene-

relt med stor omstillingsevne 
i forhold til kundernes behov. 
På værkstedssiden er vi tak-
ket være vores dygtige og 
omstillingsberedte medarbej-
derstab også meget fleksible«. 
I et enkelt tilfælde har Årslev 
Smeden på én uge importeret, 
forarbejdet og leveret en ha-
steordre på ½ million kroner 
i stålarbejde.   

Hurtig og effektiv  
kommunikation

Årslev Smedens kommuni-
kation med omverdenen er et 
kapitel for sig. Tekniske teg-
ninger, specifikationer og så 
videre udveksles pr. E-mail. 
Når det kommer til den telefo-
niske kontakt, råder virksom-
heden hele tiden over en med-
arbejder, der løbende er gearet 
til at reagere og følge op på 
dagens mange opkald. »Er jeg 
optaget, taler i telefon eller er 
til møde, omstilles telefonen 
automatisk til Tine, som så 
sender mig en besked, om at 
jeg skal kontakte den, der har 
forsøgt at få mig i tale«, beret-
ter Tommy Rytter. »På den 
måde får folk svar på deres 

Årslev Smeden ApS 
Håndværkervangen 5

5792 Årslev 
Tlf. 28 57 30 91 

aarslevsmeden@mail.dk 
www.aarslevsmeden.dk
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smedearbejde i autentisk stil. 
På dette aktivitetsmæssige 
kerneområde har vi udført en 
række meget forskellige ar-
bejder for diverse midtfynske 
kirker. Her og nu er vi beskæf-
tiget med at renovere hoved-
trappen på Selleberg Gods. 
Her er Årslev Smeden ekspert 
– vi opererer på én gang med 
århundredegammelt støbe-
jernsgods og moderne mate-
rialer.«

Flere lokale kunder 

»Hvad fremtiden angår, øn-
sker vi hele tiden at udvide 
kredsen af kunder og sam-
arbejdspartnere«, afrunder 
Tommy Rytter. »Vores medar-
bejdere dygtiggør sig løbende 
i kraft af en lang række fag-
ligt opdaterende kurser og 
efteruddannelsesforløb. Netop 
nu oplever Årslev Smeden en 
kraftig tilvækst i antallet af 
lokale kunder, og det er vi me-
get glade for.«

– et firma i fremdrift

henvendelser med det samme 
eller indenfor meget kort tid. 
Vi er til for vores kunder og 
samarbejdspartnere – hvad 
enten de er fra privat-, er-
hvervs-, eller institutionsseg-
mentet. Vi servicerer alle – 
store som små«, siger Tommy 
Rytter med et smil. »Årslev 
Smedens fornemste opgave er 
at leve op til kundernes krav.«

Renoveringsopgaver i 
hele landet 

»Årslev Smeden opererer ho-
vedsageligt på Fyn, men hvis 
en samarbejdspartner ønsker 
en opgave løst øst for Store-
bælt eller vest for Lillebælt, er 
vi altid parate til det. Det gæl-
der både vvsopgaver og stål-
konstruktioner. Vi spænder 
fra køkken og bad til seks eta-
ges renoveringer, så til tider 
er der tale om så store projek-
ter, at vi må hyre freelancear-
bejdskraft for at kunne nå det 
hele.« 

Smedejern i autentisk stil

»Et specialområde, hvor der 
netop nu er en støt stigende 
efterspørgsel, er klassisk 
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- løsninger til bedre kontormiljøer...

69
90

På gensyn i vor store afdeling for
ERHVERVS- & DESIGNMØBLER

UNA CHAIR 
Alu kontorstol med læder.
Vejl. pris kr. 9.019,-

SE VORES NYE 
KATALOG!
Få det her i butikken
eller ring - så sender 
vi et eksemplar.

UDsalg
kr. 7.685

Incl. moms

r 
ERHVERVS- OG DESIGNMØBLER- løsninger til bedre kontormiljøer...

På Ryslinge Grill og 
Bodega kan indehaver 
siden den 1.oktober 
2007 Marianne »Mud-
di« Christensen stå 
100% inde for ægtheden 
af den uspolerede 
gammeldags hygge 
og atmosfære, der 
præger de propre og 
hjemligt indrettede 
lokaler

»Mit job er et fuldtidsjob med 
stort F«, smiler Muddi og fort-
sætter:« Jeg kan trække på 15 
års erfaring fra restaurations-
branchen, og fortryder ikke et 
øjeblik at have fået fod under 
eget bord.
»Hovedhjørnestenene i god 
værtshusdrift er hygge og god 
kundeservice. Vi gør meget 
ud af miljøet, der er stærkt 
inspireret af traditionel hjem-

lig hygge. Ryslinge Grill og 
Bodega byder på grønne plan-
ter, levende lys og rene duge 
på bordene, og kunderne kan 
holde sig a jour med vigtige 
sportsbegivenheder i fjernsy-
net. På musikområdet er vi 
specialister i dansktop. Det 
sker ofte, at bølgerne går højt, 
når Birthe Kjær giver »Den 
knaldrøde gummibåd.« 

Hygiejne, øl-rafling og 
friske råvarer

»En meget vigtig og ofte over-
set del af opskriften på ægte 
hygge er en høj grad af hygi-
ejne. Ryslinge Grill og Bodega 
er uden tvivl et af Fyns rene-
ste værtshuse. Vi har »hoved-
rengøring« på programmet 
hver eneste dag. Personalet, 
der udover mig selv består af 
en servitrice samt en grill-
medarbejder og to ungarbej-
dere, får løn for at gøre rent. 
Kundekredsen består af et 
bredt typegalleri af hyggelige 
mennesker i den »voksne« del 
af aldersspektret. Et populært 

dagligt indslag er rafling om 
prisen på øl. Sideløbende med 
standard grillmad byder vi på 
hjemmelavede specialiteter 
som spydstegte kyllinger, bøf-
sandwicher og baguettes med 
friske råvarer. Hvad fremti-
den angår, skal spiritusbevil-

lingen fornys i 2015, og lige nu 
ser jeg intet til hinder for, at 
videreføre Ryslinge Grill og 
Bodega – også ud over dette 
årstal. Det siger stamkun-
derne i hvert fald, at jeg skal«, 
slutter Muddi med et glimt i 
øjet. 

Ægte hygge og atmosfære

Hestehavevej 4 · 5856 Ryslinge · Tlf. 62 61 61 86
Mobil 23 49 16 84   · bodegamuddi@mail.dk
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C-Gulve ApS  
etableredes i 2006 
som en udløber af 
Korinth-firmaet  
Christians Gulvbelæg-
ning. Ifølge en 4-5-årig 
generationsskifteplan 
skulle Lars Borchers 
gradvist tage over  
efter Christian Nielsen. 
Det gik dog ganske 
anderledes

»Desværre ville skæbnen, at 
min partner og læremester 
i firmaet Christian Nielsen 
døde i februar 2008 – kun 
godt 2 år henne i generations-
skifteforløbet«, fortæller inde-
haver Lars Borchers. »I gene-
rationsskiftets første par år 
havde jeg fortrinsvist arbejdet 
i marken, og det var planen, 
at jeg gennem en tilsvarende 
periode skulle introduceres 
til firmaets administrative 
sider.«

Firmavidereførelse,  
familieforøgelse og flyt-
ning

»Jeg betænkte mig imidler-
tid ikke, men valgte at gå på 
med krum hals og videreføre 
virksomheden i dens hidtidige 
ånd – også selvom det betød, 
at jeg med ét måtte kaste 
mig over nye og så godt som 
ukendte arbejdsområder. Pa-
rallelt med travlheden i fir-
maet skete der det glædelige, 
at min kone Trine og jeg fik en 
søn den 11. juni i år. Vores lille 
søn ankom i øvrigt samtidigt 

med, at vi var i fuld gang med 
overtagelse og indflytning i 
den tidligere indehavers hus, 
der ligger i tilknytning til fir-
maet. Både kunder og samar-
bejdspartnere har udvist stor 
forståelse for min families 
turbulente vilkår i denne pe-
riode, og det er vi meget glade 
for og taknemlige over«, smi-
ler Lars Borchers. 

Superkvalificeret  
medarbejderstab

»C-Gulves medarbejderstab 
tæller seks mand inklusive 
mig selv – fire udlærte gulv-
læggere plus en lærling. Det 
er fremragende folk – super-
kvalificerede og altid parate 
til at yde en ekstra indsats, 
når situationen kræver det – 
og fleksibiliteten går naturlig-
vis begge veje. I C-Gulve har 
vi en flad organisationsstruk-
tur med en fri og uformel om-
gangstone. Vores kernevær-
dier er kvalitet og service. Vi 
går ind for glade kunder, og 
netop nu befinder vi os midt i 
en rivende udvikling.« 

Fra køkkengulve til 
sportshaller

»C-Gulves store og bredt sam-
mensatte kundekreds består 
af private, erhvervskunder 
samt offentlige institutioner 
fra det meste af Fyn. I kraft 
af vores placering på Sydfyn 
bor vi midt i det område i 
Danmark, der har den højeste 
koncentration af offentlige og 
private fri og efterskoler m.m. 
C-Gulve har stor erfaring 
med hensyn til at servicere de 
mange kunder på dette om-
råde. Intet er for stort og intet 
for småt. Vi spænder lige fra 

familien Jensens køkkengulv 
til hele den lokale sportshal.« 

Ekspert i gulvbehandling

»Slibning af trægulve er et 
af vores store specialer. Vi 
arbejder både med nye og ek-
sisterende gulve – parket og 
plankegulve. Andre aktivite-
ter er lægning af pladegulve 
og spartling af eksisterende 
beton og trægulve med selvni-
vellerende spartelmasse.
Sidstnævnte aktivitet er en 
fast rutine i.f.m. linoleum og 
vinylbelægning, og store kun-
der i den forbindelse er mure-
re og tømrere, der herigennem 
får et helt plant grundlag for 
lægning af fliser og gulve.« 

Kun fantasien sætter 
grænser

»I samarbejde med kunden 
indkredser vi behov og ønsker 
og matcher dem med vores 
4-600 tæppeprøver. Ege Tæp-
per er vores primære brand, 
og til brug i miljøer med stor 
udskiftning og slitage fører 
vi et bredt udvalg af billigere 

slidstærke tæpper. Folk er 
meget kvalitetsbevidste og 
ved, hvad de vil have, og hos 
C-Gulve kan næsten alt lade 
sig gøre. Kun fantasien sæt-
ter grænser. Vi fører alle be-
lægningstyper lige fra tæpper 
over træ, vinyl og linoleums-
gulve til diverse gulvtyper 
målrettet vådrum som f.eks. 
badeværelser. Ring til os for 
et besøg og et uforbindende 
tilbud….«

C-Gulve ApS  
i rivende udvikling

C-Gulve ApS
Lykkevalg 10

Korinth 5600 Faaborg
Tlf. 62 65 16 75
cgulve@mail.dk
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www.statoilgazelle.dk

Torben Nielsen over-
tog Nr. Broby Autogen-
brug i 2005 og har på 
få år fået en rentabel 
og ikke mindst re-
spektabel forretning 
ud af autogenbrug.  
Jeg er selvlært men 
har altid ”rodet” med 
biler, så det var lidt af 
en drøm som gik i op-
fyldelse da jeg over-
tog firmaet og gjorde 
hobby til levevej

De bedste stumper fra en 
skrotbil afmonteres og gen-

bruges.  Alle data nedskrives 
inden komponenter kommer 
over og ligge på vores 1000 m2 
lager.  Alle stumper afprøves 
og vi giver 3 mdr. garanti.  Re-
sten af bilen sælges som skrot 
til en fast kilopris.    

Jeg lægger meget vægt på 
at give alle mine kunder en 
professionel og fair behand-
ling. Det betyder også at jeg 
formidler kontakten til nogle 
af mine kollegaer, hvis jeg 
ikke selv kan løse opgaven.  
Det betaler sig i længden og 
gør at jeg får meget igen den 
anden vej fortæller Torben 
Nielsen.

Langt de fleste skrotbiler op-
køber jeg hos forsikringssel-
skaberne, men også private 

finder vej til os da vi er mil-
jøcertificeret og derfor kan 
udbetale statens skrotpræmie 
som pt. udgør 1750 kr.    

Autogenbrug med  
certifikat

Broby Autogenbrug har et 
ISO 14001 certifikat hvil-
ket betyder at virksomheden 
er miljøgodkendt til at op-
hugge biler i overensstem-
melse med miljølovgivningen. 
Når en bil kommer ind for 
skrotning skal alle væsker 
tømmes af bilen, og de bliver 
ikke bare hældt i kloakken.  
Benzin, olie, bremse og kob-
lingsvæsker samt batterier 
skal alle opsamles i separate 
dunke og beholdere, og der 
bliver ført nøje regnskab med 
mængderne, som bliver kon-

trolleret når jeg har besøg af 
myndighederne.  
Ud over autogenbrug istand-
sætter vi også genopbygnings 
biler slutter Torben Nielsen 
inden han forsætter med ned-
brydningen af endnu en bil.  
  

System i roderiet 

Nr. Broby Autogenbrug · Industrivej 29 · 5672 Broby · Tlf. 62 63 32 32 · www.nrbrobyautogenbrug.dk
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Netop nu er Westsign 
i færd med en markant 
udvidelse af værk-
stedsfaciliteterne, som 
medfører en væsentlig 
forøgelse af firmaets 
kapacitet omkring 
skilte og folie- 
indpakning af taxaer 
og andre køretøjer 

»Westsign har mange års er-
faring i fremstilling af profes-
sionelle skilte i alle udform-
ninger«, fortæller indehaver 

Peter Hansen. »Vores ydelser 
omfatter både salg og levering 
af produkter samt løsning af 
designmæssige opgaver. Som 
uddannet industriel designer 
er det et af mine specialer 
sammen med kunden at finde 
frem til det helt rigtige visu-
elle og verbale udtryk.« 

Kreativitet og kvalitet

»Westsign spænder fra store 
facadeopgaver over biler, både 
og motorcykler til plakater og 
A-skilte samt en lang række 
mindre og meget detaljerede 
opgaver som f.eks industri-
mærkning af maskiner og 
komponenter. Westsign arbej-
der på et professionelt niveau. 
Alle medarbejdere er fagud-
dannede. Kreativitet og kva-
litet er nøgleordene bag hele 
vores produktion.« 

Ny teknologi og flere 
medarbejdere

»Helt uafhængigt af de skif-
tende konjunkturer er der et 
stort behov for synliggørelse, 

og dette behov kan Westsign 
imødekomme. Vi anvender 
de nyeste materialer og ditto 
teknologi. Eksempelvis har vi 
netop investeret i en ny skæ-
reprinter. Ved hjælp af den 
fremstiller vi helt færdige 
skilte i alle farver og udskæ-
ringer. Hvad fremtiden angår, 
forventer vi i løbet af det kom-
mende år at udvide vores nu-
værende medarbejderstab på 
4 personer med yderligere en 
skiltemager samt en lærling.«

En alsidig skiltevirksomhed

Westsign
Sødingevej 47 · 5750 Ringe
Tlf. 62 62 41 31
Mobil 60 62 41 41
peter@westsign.dk
www.westsign.dk
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 Central møbler
 Magnoliavej 3-5 . 5250 Odense SV . Telefon 66 17 54 36. 

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

En opfordring til
 at skabe din helt 

egen løsning. 
Montana. 

 Central møbler
‘Erhverv’

Central møbler skaber 
fl eksible og individuelle
løsninger, der fremmer 
kreativitet, velvære og 
øger effektiviteten.
Kontakt os allerede i dag...
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GLARMESTEREN
www.GLARMESTEREN.COM

· Alt i glas
· Termoruder
· Indramning
· Butiksruder

Værkstedet åbent 
hverdage kl. 15.00-17.00 
og efter aftale

JENS ULRIK FAST
PARKVEJ 22
5600 FAABORG
TELEFON 62 61 43 34
FAX 62 61 43 35

DØGNVAGT

GLAS MED GARANTI

GLARMESTERLAUGETS
GARANTIORDNING

Salg af økologisk studekød/oksekød
fra gårdbutikken 
i Rudkøbing hver fredag kl. 12-18
på Thurø hver tirsdag kl. 12-18

Grillarrangementer til jeres store fest
– vi kommer med store lukkede griller,  
hvori vi steger vores lækre studekød  
og andre økologiske kødtyper, mens vi  
tilbereder en varieret og farverig  
buffet bestående af salater af årstidens  
bedste råvarer tilsat masser af  
krydderurter, balsamiske eddiker  
og krydderolier. 
Priser fra kr. 195,- / kuvert.

NØRHAVEGÅRD GÅRDBUTIK OG CATERING
Tlf. 62 20 76 70 · Mobil 26 24 76 70
Sdr. Landevej 34 ·  Rudkøbing
Eriksholmsvej 4 · Thurø
metteholme@yahoo.dk  · www.norhavegaard.dk

Den miljøvenlige  
Årslev-virksomhed 
blev i efteråret 2007 
opkøbt af NRGi-
koncernen, som er 
landets andenstørste 
energidistributør. Alle 
den Århus-baserede 
koncerns aktiviteter 
bygger på innovation, 
dynamik og åbenhed

»NRGi-koncernen gør en 
masse på miljø og energispa-
reområdet«, fortæller admini-
strerende direktør Erik Ny-
strøm. »NRGi-koncernen har 

indgået en række forpligtende 
regeringsaftaler og fungerer 
som overordnet energiparaply 
og hovedvirksomhed for en 
frugtbar underskov af mindre 
virksomheder, der hver især 
bidrager med en lang række 
værdifulde spidskompetencer.«

Energivenlig  
og komfortabel

»Biovarmes energivenlige var-
meløsninger baserer sig på 
brænde, træpiller og solenergi. 
Den optimale løsning for den 
enkelte forbruger er ofte en 
kombination. Med kombinatio-
nen træpillefyr og solvarme får 
kunden en høj grad af komfort. 
Solvarmeanlægget passer sig 
selv og giver gratis opvarmning 
af vand til bad, gulvvarme osv. 
De støjsvage DENVIRO træpil-

lefyr fylder som tre 60’erskabe 
og er dermed naturlige elemen-
ter i langt de fleste bryggers- og 
gangmiljøer.« 

Gunstig investering i 
fremtiden

»De høje oliepriser har bidt 
sig fast. Prisen på brænde 
og træpiller er også variabel, 
men går man fra et klassisk 
oliebaseret varmeforbrug til 
et fleksibelt DENVIRO an-
læg, vil denne gunstige inve-
stering typisk være tjent ind 
i løbet af ganske få år. Alle 
interesserede er velkomne til 
at besøge Biovarmes velassor-
terede udstilling og se nær-
mere på de mange attraktive 
varmeløsninger.«

Biovarme A/S – nu en del 
af NRGi-koncernen

Biovarme A/S ·  Indust r ive j  1  ·  5792 Års lev ·  T l f.  65 99 49 95  ·  post @ b iova rme.dk  ·  www.b iova rme.dk  
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I 2005 fejrede tømrer-
mester Erik Andersen 
40 års jubilæum. I 
2006 generations- 
skiftede han og overlod 
ledelsen til sin efter-
følger Lone Døjbak. 
1. maj 2008 gik Erik 
Andersen på pension, 
og generationsskiftet 
implementeredes 
endeligt 

»I forbindelse med min overta-
gelse af firmaet tog vi det ny 
domicil i brug, og i efteråret 
2007 stod værkstedet klart«, 
fortæller indehaver Lone Døj-
bak. Med alle komponenter på 
plads kunne vi glæde os over 
en arealmæssig fordobling i 
forhold til de hidtidige lokaler. 
I dag råder vi over et lager på 
260 m2, et værksted på 225 m2 
og kontorlokaler på 110 m2. 
Når det gælder medarbejder-
ne, er der også sket en antals-
mæssig fordobling siden 2006 
– nemlig fra otte til seksten 
inklusive mig selv.«  

Fra nybyg til ombyg og 
renovering

»Her og nu er der er fuld fart 
på branchen, og vi mærker 
ikke noget til den meget om-
talte økonomiske opbrems-
ning, men vores opgavemæs-
sige fokus varierer. Da jeg 
startede i 2006, lå firmaets 
hovedfokus på nye enfami-
liehuse, mens det i dag er re-
novering, vedligehold og en 

lang række spændende til og 
ombygningsopgaver, der ind-
tager førstepladsen. Skiftende 
tiders varierende aktivitetsfo-
kus betyder ikke, at vi ikke er 
interesserede i at beskæftige 
os med nybyggeri. Det vil vi 
skam meget gerne«, smiler 
Lone Døjbak.     

Entreprise og  
vinduesspecialist

Kundekredsen, der er kon-
centreret omkring Faaborg/
Midtfyn Kommune og Oden-
se-området, er sammensat af 
cirka 40% erhvervskunder og 
60% private. Privatkunderne 
tegner sig for en lang række 
entrepriser til over 100.000 
kr. I forbindelse med totalen-
trepriser varetager firmaet 
alle planlægnings og koordi-
neringsfunktioner gennem hele 
forløbet. »Vi kan trække på en 
lang række service og sam-
arbejdspartnere indenfor alle 
håndværksfag«, siger Lone 
Døjbak. »Et andet stort spe-
ciale er rådgivning, salg, mon-
tering og udskiftning af alle 
slags vinduer og døre. Samt-
lige medarbejdere gennemgår 
løbende diverse opkvalifice-
rende kurser målrettet dette 
specialområde.«

Det startede med et 
vindue

»I godt og vel et år har vi væ-
ret fast beskæftiget med en 
gennemgribende renovering 
af Grand Hotel i Odense. Det 
startede med en vinduesreno-
vering i juni 2007, og siden da 
har vi fungeret som det kend-
te hotels faste hushåndvær-
kere, og det er et samarbejde, 

vi er meget glade for. Renove-
ringen omfatter alle hotellets 
værelser, restaurationslokaler, 
festsale osv., og otte af vores 
ansatte er fast beskæftiget 
med denne store, fagligt udfor-
drende og meget tilfredsstil-
lende opgave. Vi har samtlige 
snedker/tømrer-kompetencer i 
spil, og resultatet bliver fanta-
stisk flot.«

Kreativitet  
og selvstændighed

»Renoveringsarbejde kræver 
specielle kompetencer og stil-
ler store krav til folks kreati-
vitet. Man skal kunne arbejde 
selvstændigt og tænke selv – i 
højere grad end det kræves ved 
montagearbejde og opførelse 
af stålhaller – og dét kan vo-
res dygtige medarbejderstab. 
Tømrermester Erik Andersen 
står virkeligt godt rustet med 
hensyn til fremover at løse fle-
re opgaver i denne boldgade.« 

Opgradering af 70’er-huse

»Et nyt og spændende aktivi-
tetsområde i vækst er reno-
veringer, der har til formål 
at opgradere 70’ernes parcel-
huse til de krav, der stilles nu 
og i fremtiden. Folk vil have 
luftige rammer med masser 
af lys, og vi imødekommer de 
nye generationers forventnin-
ger med store vinduer, ter-
rasser og ovenlys i lange ba-
ner. De åbne boliger er tidens 
trend, og vi ved, hvordan de 
skabes….«  

Tømrermester Erik Andersen

Overvejen 22 E
5792 Årslev

Tlf. 65 99 14 44
Mobil 24 24 46 50

eriktomrer@mail.dk
www.eriktomrer.dk
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Belægnings og entre-
prenørvirksomheden 
grundlagdes i 2006 
med én medarbej-
der. I dag har firmaet 
14 belægnings-, 
entrepre nør- og 
kloakmedarbej dere. 
Hvert år er omsæt-
ningen fordoblet – en 
tendens der også gør 
sig gældende i år

I juni 2008 flyttede Dansk As-
falt Belægnings salgsafdeling 
fra Gislev til Udviklingspark 
Lindholm i Nyborg. »Hermed 
er vi blevet en del af et in-
novativt og vækstorienteret 

erhvervsmiljø med optimale 
muligheder for erfaringsud-
veksling og sparring«, fortæl-
ler indehaver Kim Jørgensen.
»Vores kundekreds består 
primært af entreprenører og 
kommuner, og i kraft af det ny 
naboskab til Storebæltsbroen 
og motorvejsnettet er vi kom-
met tæt på kunderne, uanset 
hvor i landet de bor.« 

Fra belægningsopgaver til 
vognmandskørsel

»Dansk Asfaltbelægning ApS 
løser en bred vifte af belæg-
ningsopgaver – bl.a. i forbin-
delse med etablerings- og repa-
rationsopgaver omkring veje 
og pladser. Derudover udfører 
vi alle former for kloakarbejde, 
nyanlæg og reparation, samt 
ledningsarbejde ved fjernvar-
me, el, vand osv. I kraft af vo-

res store maskinpark driver vi 
også vognmandsvirksomhed 
– om end i begrænset omfang. 
Som noget nyt har vi fået bro-
læggerarbejde på programmet, 
og det forventer vi os en del af 
i fremtiden.«

150 kilometer  
asfaltretablering

»Vores speciale er retablering 
af asfaltbelægning efter led-
ningsarbejder – bl.a. i forbin-
delse med udgravning til te-
lefon, fibernet og fjernvarme. 
Dansk Asfalt Belægning har 
stor knowhow og fleksibili-
tet på dette nicheområde. Vi 
råder over en række special-
udviklede maskiner – heri-
blandt Danmarks mindste 
asfaltudlægger samt en helt 
ny specialudviklet lastbil med 

Dansk Asfalt Belægning

Lindholm Havnevej 29 · 5800 Nyborg
Tlf. 62 29 28 27 · kj@dk-asfalt.dk · www.dk-asfalt.dk

asfaltslæb. Ved årsskiftet vil 
vi alene i 2008 have tilbage-
lagt 150 km i.f.m denne opga-
vetype.« 

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

FYNS MINITRAKTOR
v. Jens Jørgen Viby 

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

www.fynsminitraktor.dk

K IOTI - STIGA - JONSER ED OG TEX AS

KIG IND 

ELLER RING 

OG HØR 

NÆRMERE

Orden i regnskabet giver økonomisk tryghed  
og mere tid til dig selv. Bogføring af alle regnskaber 
samt konsulentsparring.

Dunhammervænget 35·  5250 Odense SV
www.jvregnskab.dk·  jvregnskab@yahoo.dk

Tlf. 20 83 61 81 

Landsdækkende god service
Konkurrence dygtige priser 

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

Tlf. 24 481 481

Få lavet en professionel 
webløsning

Udnyt internettet og få mersalg...
Forbrugerne er ikke længere bange for 

at handle på nettet

Torvet 10, 2.sal - 5800 Nyborg
www.xlweb.dk - tlf.: 63 35 01 70
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Den 15. november 2007 over-
tog Linda Westring Kristen-
sen som fjerde generation ejer-
skabet af Ellinge Smedie efter 
sine forældre Helen og Flem-
ming Kristensen. Linda er 
uddannet indenfor vvs i gros-
sistleddet og har i en årrække 
fungeret som intern sælger i 
forskellige virksomheder, før 
hun i 2002 returnerede til El-
linge Smedie. Frem til overta-
gelsen har hun varetaget en 
lang række meget forskellige 
funktioner i huset og herigen-
nem erhvervet et indgående 
kendskab til firmaet.    

Fleksibilitet  
og nytænkning

»Gennem sin lange historie 
har Ellinge Smedie hele tiden 
formået at følge med udviklin-
gen – lige fra landbrugs- over 
industrisamfundet til nuti-
dens globaliserede kommuni-
kationsalder«, beretter Linda 

W. Kristensen. »Den høje grad 
af fleksibilitet og nytænkning, 
som kræves her, er noget af 
det, der virkelig har været 
medvirkende til at give mig 
blod på tanden med hensyn til 
at videreføre familievirksom-
heden. I 2007 slog jeg mig ned 
i Ellinge med min samlever, 
og i dag består familien des-
uden af vores to små døtre.«  

Let overgang fra  
første geled

Lars Peter Degn, der i 17 år 
har siddet i bestyrelsen for El-
linge Smedie er pr. 8. januar 
2008 blevet ansat som adm. 
direktør. »Min fornemste op-
gave er at hjælpe den ny ge-
neration på vej med hensyn 
til dét at køre en virksomhed 
med 40 ansatte. Det er nemlig 
ikke noget, man bare lige går 
ind og gør«, smiler Lars Peter 
Degn. Ellinge Smedies tid-
ligere ejer og direktør Flem-
ming Kristensen supplerer: 
»Vi kender Lars Peter og har 
gennem mange års godt sam-
arbejde opbygget et solidt gen-
sidigt tillidsforhold. Det har i 
høj grad været med til at lette 
min overgang fra første geled 
til en mere tilbagetrukket 
rolle. Jeg har ikke haft nogen 

betænkeligheder med hensyn 
til at uddelegere ledelsen af 
firmaet.«  

Udvikling og erfaring

»Da Helen og Flemming Kri-
stensen i 1974 overtager El-
linge Smedie, tager den virk-
somhed vi kender i dag for 
alvor form«, fortæller Lars 
Peter Degn. »De iværksætter 
fra midten af 70’erne en dra-
matisk udvidelse af firmaets 
vvs- og landbrugsbaserede ak-
tiviteter med underleveran-
dørarbejde til en række fynske 
virksomheder – heriblandt 
Ferritslev Jernvarefabrik det 
nuværende Dansk Overflade 
Teknik samt FJ Industries 
og Taarup Maskinfabrik, der 
nu hedder KVERNELAND. 
Begge firmaer er den dag i 
dag blandt vores store fynske 
kunder. 

Udvikling på basis af erfa-
ring er også med til at sætte 
dagsordenen internt. Således 
har de ledende medarbejdere i 
stålafdelingen Karsten Peder-
sen og Claus Arnoldsen begge 
mere end 20 års erfaring i 
virksomheden.
Overmontør Erling Sohne-
sen, der står på mål i VVS og 

Blik, slår dog dem begge, idet 
han blev ansat af Flemming 
helt tilbage i 1977. »Vi har 
en knaldgod medarbejderstab 
og et godt arbejdsklima med 
en uformel humoristisk om-
gangstone.«

Intet for stort  
og intet for småt

»På projektsiden har Ellinge 
Smedie netop stået for frem-
stilling, levering og monte-
ring af stålkonstruktionerne i 
forbindelse med udvidelsen af 
det nye OBH-domicil i Odense 
SØ. Når det gælder industri-
delen af vores aktiviteter, er 
vi i gang med et stort projekt 
omkring Eventyrbilernes ny-
opførte domicil i Odense, li-
gesom vi også er i gang med 
om- og nybygning hos Bolig-
gruppen i Odense. Ved begge 
disse projekter, er det både 
vores stål, vvs og blik-kom-
petencer, der er i spil. Vi har 
15 biler kørende – primært på 
de fynske og sjællandske veje. 
I det hele taget er vi en virk-
somhed, som konstant har, og 
fortsat vil være i gang med en 
successiv udvikling, som hele 
tiden vil være afpasset den 
verden og de omgivelser, som 
vi er en del af.«

Fra landsbysmedie til  
moderne industrivirksomhed

Ellinge Smedie · Gl. Byvej 10 · 5540 Ullerslev · Tlf. 65 98 12 30 · ellinge.smedie@mail.dk · www.ellingesmedie.dk

Landsbysmedien i Ellinge grundlagdes 1. maj 1912 af Peder Kristensen.  
I 2008 har fjerde generation overtaget styringen, og smedien er blevet til en moderne  

industrivirksomhed med speciale i underleverandørarbejde

ERHVERV FYN
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Skal du af med byggeaffald, så vælg Midtfyns Miljø A/S, som modtageranlæg. Vi ligger på Industri-
vej i Ringe, tæt ved motorvejen, så det er nemt og hurtigt at komme af med affaldet her.

Vi sorterer affaldet, så mest muligt bliver genbrugt og så lidt som muligt går til deponi på losseplad-
sen. Beton og tegl knuses til vejmaterialer, så man herved sparer på de primære råstoffer som sten 
og grus.

Knust beton og tegl kan købes i fraktionerne 0/32- og 0/45 mm, samt i en grov usigtet fraktion som 
ligger på  0/ca. 60 mm. Da efterspørgelsen er stor på disse materialer, anbefales det at forhøre sig 
om materialerne er lagervare.

Åbningstider, oprettelse af konto samt prisliste med beskrivelse af de forskellige affaldstypers sammensætning, som vi  
modtager på pladsen, kan findes på www.midtfynsmiljo.dk 

Industrivej 63 · 5750 Ringe · Tlf. 62 62 10 49 · www.midtfynsmiljo.dk

Maria Klar ved vægtterminalen

MIDTFYNS MILJØ A/S
 Vi tager hånd om byggeaffaldet…

i Svendborgs hyggelige 
synshal og få 

1. klasses betjening

SVENDBORG SYNSHAL

VI SYNER NÅR DU SYNES
1. UDEN TIDSBESTILLING 
2. BESTIL TID PÅ
3. ONLINE BOOKING på 

 www.svendborgsynshal.dk
Åbningstider: 
 
BEMÆRK Lørdagsåbent

Kuopiovej

Kuopiovej

Bodøvej

Grønnemosevej

Ring Nord

Ring Nord

Jönköpingvej

O
densevej

O
d

Sundbrovej

S

Her finder 
du os

KOM TIL SYN

Finlandsvej 7 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 20 20 55 

silak@silak.dk · www.silak.dk

SI-LAK SVENDBORG
SI-LAK Svendborg A/S har specialiseret sig i 

lakering af alle former for metaldele til industrien

– pulverlakering
– glasblæsning af mindre emner
– små og store serier af emner i 

størrelser på op til 4 meter
– mange års erfaring med behandling 

af emner der kræver megen 
håndtering og behandling

– vi indfrier kundernes krav til 
forbehandling, finish m.m.
– høj grad af fleksibilitet

SI-Lak Svendborg A/S lever i fulde op til 
tidens strenge miljøkrav
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Farmers Byggeservice 
er et solofirma med 
speciale i alle former 
for ind- og udvendig 
reparation og  
vedligeholdelse af 
huse og ejendomme. 
Firmaets vidtspæn-
dende aktivitetspalet 
rækker bogstaveligt 
talt fra kælder til kvist

»Jeg er leveringsdygtig inden-
for alle til faget hørende di-
scipliner fra traditionelt byg-
gearbejde over renovering 
af badeværelser, haveanlæg 
og flisearbejde til ombygnin-
ger og meget mere«, fortæller 
indehaver Niels Henrik »Far-
mer« Pedersen. »I forbindelse 

med realiseringen af større 
projekter samarbejder jeg 
med en række gode kolleger 
og freelancere i branchen.«

Tjek på hele processen

»Min firmamæssige solostatus 
giver en høj grad af fleksibili-
tet og gør, at jeg har 100% tjek 
på hele processen fra planlæg-
ningsfasens begyndelse til den 
sidste »mursten« bliver lagt. 
Firmaets største aktivitets-
område er små og mellemsto-
re renoveringsopgaver – bl.a. 
køkkener og badeværelser. 
Jeg arbejder med alle mær-
kevarer på markedet og har 
mange års erfaring indenfor 
dette speciale.« 

Godt humør og faglig 
seriøsitet

»Jeg er kendt for mit gode hu-
mør og kan lide at tage gas på 
folk – vel at mærke uden det 

går ud over firmaets faglige 
seriøsitet. Jeg leverer kvali-
tetsarbejde til konkurrence-
dygtige priser, og sørger altid 
for at overholde alle aftalte be-
tingelser samt leveringstider. 
Skulle en deadline skride, får 
kunden det at vide god tid i 
forvejen. Hvad fremtiden an-
går, frygter jeg ikke de lavere 
konjunkturer, der netop nu 
indvarsles fra alle sider. Jeg 

er meget fleksibel og har ikke 
de store driftsomkostninger. 
Der vil altid være nogen, der 
gerne vil have løst de opgave-
typer, der udgør mine kerne-
aktiviteter.  
Alle interesserede er velkom-
ne til at ringe for nærmere 
information og få et uforbin-
dende tilbud.« 

Fra kælder til kvist

Niels Henrik »Farmer« Pedersen · Allerupvej 41 · 5672 Broby · Tlf. 62 63 23 18 
Mobil 40 35 83 89 · farmers.byg@hotmail.com · www.farmers-byggeservice.dk
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I slagteribranche hvor de store dominerer, er 
det på høj kvalitet, godt håndværk og special-
produkter man skal profilere sig, som et mindre 
uafhængigt slagteri fortæller Uffe Hoffmann 
som for 4 år siden overtog ledelsen af  
Skovgaard Slagteri i Ringe  

De danske forbrugere har en lidt kedelig rekord. Vi bruger i 
gennemsnit 13% af vores løn på indkøb af færdigvarer, mens 
lande som Frankrig ligger helt oppe på næsten 50%. De tal taler 
deres tydelige sprog og siger lidt om hvilke vilkår de danske fø-
devareproducenter er oppe imod.  Lav pris og tvivlsom kvalitet. 
Sådan er det ikke hos os siger Uffe Hoffmann. Kvalitet og gode 
råvarer kommer frem for alt andet.   

Specialprodukter

I 2007 foretog vi en større investering og slog ind på et nyt 
område med pølsemagere og eget røgeri.  Vores produkter er 

hjemmelavede og det kan ses på produkterne. Vi bruger kun 
rene rå varer. Vores røgede rullepølse koger længe. Den tørsal-
tede bacon har ikke ligget i saltlage og er ikke pumpet ,men 
er tørsaltet.  En stor del af vore pølser er alegene fri og me-
get fedtfattige. Vi plejer at sige »hvorfor ikke nøjes med to pøl-
ser, i stedet for fire og blive mæt«.  I alt har vi omkring 20 for-
skellige røgvarer lige fra røget landskinke til røget mørbrad. 
Vores opskrifter udvikler vi i samarbejde med et jysk krydde-
rifirma.
Produkterne sælges primært til supermarkeder og slagterbutik-
ker på Fyn og udbringes fra dag til dag med egen bil. Desuden 
har vi direkte  salg til private om lørdagen.
    
 

Godt håndværk  
og gamle traditioner 

Skovgaard Slagteri A/S  Industrivej 7  5750 Ringe  Tlf. 62621096  skovgaardsslagteri@mail.dk 
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Vi har en stor fast kunde-
kreds som vi værner meget 
om.  Derfor er 70% af vores 
opgaver også tillidsarbejde, 

mens de resterende 30% er 
deciderede tilbud.
Det er vigtigt for os at have et 
godt forhold til vore kunder, og 

der afspejles også i mine med-
arbejderne som jeg stoler fuldt 
og fast på.  Vi kan derfor også 
prale af, at have meget få re-
klamationer på vores arbejder. 

Grøn kronesmiley

Sidste år blev vi miljøcertifice-
ret med en grøn kronesmiley. 
Denne udmærkelse er udtryk 
for at vi har styr på arbejds-
miljøet. Naturligvis er den 
garant for vores troværdighed 
i forhold til kunderne som nu 
om stunder har høje forvent-
ninger til det udførte arbejde.
Men først og fremmest er den 
til for vores egen skyld fort-
sætter Brian Pedersen.  Den 
grønne kronesmiley er be-
fordrende for vores forsatte 
trivsel og engagement og fast-

holdelse af nye og gode med-
arbejdere.     
Selv har Brian mere end 12 
års erfaring som malerme-
ster og skønsmand hvor han 
bedømmer  andres arbejder.  I 
2000 overtog han to gamle vel-
renommerede malermestre-
firmaer. Slog dem sammen og 
grundlagde Svanninge Maler 
Forretning. Vores hovedopga-
ver er nybygninger, renove-
ringer og vedligeholdelse og 
vores motto er . »Lad hellere 
os male«         

De bedste svende til de 
bedste kunder

Svanninge Maler Forretning 
Assensvej 224 
5642 Millinge 

Tlf. 62 61 77 95  
brian.maler@mail.dk

Brian Pedersen står i spidsen for sit malerteam som udfører al slags malerarbejde til private, 
erhverv og kommuner  
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Få flere gode råd på xlweb.dk, 
eller aftal besøg med en af vores konsulenter                                                           tlf: 63 35 01 70

1. Funktionalitet
Nem opdatering, rette funktioner. Kompatibilitet med 
alle nyere browsere.

2. Design
Et webdesign skal, udover at være flot også være 
brugervenligt og let at navigere rundt på.

3. Søgemaksiner 
Det er vigtigt at din side er synlig på nettet, så 
søgemaskinerne og kunderne finder dig.

4. Opgraderingsmuligheder
Vælg et system med gratis opdateringer.

5. Support
Vælg leverandør med personlig support uden merpris.

6. Hosting / Drift
Sikker og centraliseret hosting, så hjemmeside og mail 
altid virker.

7. Pris
Betal kun for det du skal bruge.

8. Ingen begrænsninger 
Mulighed for oprettelse af ubegrænsede antal 
menupunkter/undersider.

9. Integrationer
Integrerbart med regnskabsprogram.

10. Open Source
Undgå Open Source systemer, da disse ofte er 
forbundet med større risici.

De 10 bud når du skal vælge den nye web-løsning for dit firma

Generelt skal du vælge en cms-leverandør som tilbyder en samlet pakke: sikker hosting, personlig support, 
kreativt webdesign, professionel cms og gode integrationsmuligheder.
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Vi har mange års erfaring  
i Ford, Toyota, Audi, VW, 
Skoda og Seat og vores spe-
cialværksted råder over helt 
moderne udstyr til måling og 
diagnosetest på alle gængse 
bilmærker. Vi har adgang til 
et af Midtfyns største reserve-
delslager, så vi altid kan klare 
enhver reparation med mindst 
mulig ventetid for kunden.

Med egen autoelektriker kan 
vi klare de fleste opgaver på 
elektrisk udstyr og tilbehør. 

Lige fra fartskrivere, kabine-
varmere og til tyverialarmer 
m.m.. Ring og hør nærmere.    
Airconditionanlæg er et an-
det område som også kræver 
specialviden. Mange moderne 
bilers airconditionanlæg skal 
serviceres en gang om året.

Endelig har vi et trailerværk-
sted hvor vi reparere og sælger 
trailere og trailer reservedele 
til alle typer trailere. 

Langt de fleste reparationer 
og service udføres fra dag til 

dag, men er der tale om en 
længere varende reparation 
har kunderne mulighed for at 
få stillet en bil til rådighed for 
et symbolsk beløb. 

»Vi leverer den samme garan-
ti og efterlever de samme krav 
som autoriserede værksteder, 
så vi med sindsro kan sige til 
kunderne at vi leverer »kvali-
tet til en lavere pris«. 
Nyeste tiltag er køb og salg af 
brugte biler.

Samarbejdspartner
Group Auto Union 
 

Vi reparerer alle bilmærker  
Hos Autoplus  
Service i Ringe  
udføres alle former 
for autoreparationer, 
både mekaniske og 
karroseriarbejder,  
på alle bilmærker

Autoværkstedet · Bakkevej 9 · 5750 Ringe · Tlf. 62 62 13 52 · 62 62 14 14 · www.autoplus.as

UNA Serien
»Modern style« og klassiske 

linier forener stole og borde 

i UNA serien fra ICF Scan-

dinavia. Hos Bolighuset Lin-

degaard Poulsen i Odense 

forhandles møbelserien i er-

hvervsafdeligen. Oplev de 

elegante helstøbte og polerede 

aluminiums stole i både læder 

og  stofpolstringer, samt se 

møblerne i smagfulde opstil-

linger.



34 · ERHVERV FYN AUGUST 2008

Erfaren brolægger

Allan Vogn kan klare 
alle typer brolægning 
for private og  
erhvervskunder

Han har lige fået en ny la-
gerplads på 4000 m2 , der gi-
ver ham god mulighed for at 
bestille store partier hjem, så 
kunderne hurtigt kan få den 
belægning de gerne vil have.
Allan Vogn har 24 års erfa-

ring indenfor branchen og har 
i dag to mand ansat og en lær-
ling.

Opbygning og klargøring

»Vi har de maskiner der skal 
til for at lave en totalløsning 
for vores kunder,« fortæller 
Allan Vogn.
Med minigraver og gummi-
ged kan de klare opbygningen 
af bund og klargøring til den 
brolægning de altid leverer til 
aftalt tid.

»Det er enkelt for kunderne, at 
de kan få alt arbejdet udført 
af os, i stedet for at de skal 
hyre nogen til gravearbejde og 
nogen andre til brolægning. 
Samtidig giver det en sik-
kerhed for at opbygningen af 
bunden holder, da vi selv har 
lavet det« siger Allan Vogn.
Opgaverne de udfører, er me-
get forskellige fra terrasser og 
indkørsler for private, trapper 
og indgangspartier til virk-
somheder, til brolægning for 
kommunale kunder.
»Granit og herregårdssten er 
stadig meget populært,« for-

Brolægger Allan Vogn Tvedvej 48 · 5700 Svendborg
Tlf. 26 85 80 47 · allan.vogn@stofanet.dk
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Blundstone Sikkerhedsstøvle
Model 305 eller 307. Brun eller sort.

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

dannende. Endnu en australsk skønhed
fra Tasmanien

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

Stillebæk · 5474 Veflinge · Tlf. 64 83 10 51 · www.morkenborgkro.dk

Vi byder velkommen til en god oplevelse  
i landlige omgivelser…

tæller Allan Vogn, som også 
godt kan lide at få specielle 
opgaver, der giver udfordrin-
ger.
I øjeblikket er han sammen 
med sine medarbejdere ved at 
lægge et område med piksten 
ved Egense kirke.
Et kvalitetsmærke i virksom-
heden er at kunne stå inde for 
de aftaler, der laves.
»Vi kommer som aftalt til ti-
den, overholder de tidsfrister 
der er på et job, og bliver fær-
dige som aftalt – derfor ved 
kunderne altid, at de kan stole 
på os,« slutter Allan Vogn.

Blikkenslageri
Ventilation

               



ERHVERV FYN AUGUST 2008 · 35

ERHVERV FYN

Med virkning fra den 
1. juli i år har den 
kendte kommunikati-
onsvirksomhed  
TP Servicecenter Fyn 
skiftet navn til STEVN 
Teknik ApS. Medarbej-
derstaben viderefører 
det høje service- og 
kvalitetsniveau under 
det ny navn

»STEVN Teknik ApS byder 
på nøjagtigt de samme ser-

vices som TP Servicecenter 
Fyn«, fortæller indehaver Jan 
Nielsen. »En af vores største 
aktiviteter er sammensætning 
og levering af avancerede kom-
munikationsmæssige totalløs-
ninger i beredskabs og trans-
portsammenhæng. Blandt 
kunderne er en lang række 
kommunale og statslige insti-
tutioner samt små og store fir-
maer i transportbranchen.« 

Fra 112-koordinering  
til flådestyring

»I de beredskabsmæssige kom-
munikationsløsninger spiller 
radiodelen stadig en stor rolle. 
Via vores unikke systemer 

sendes 112-alarmer direkte 
ud til indsatslederen, mens 
alarmcentralen samtidigt kan 
følge processen i detaljer«, be-
retter Jan Nielsen engageret. 
»Og når det gælder flådesty-
ring, er vi leveringsdygtige i 
kommunikationssystemer, der 
på én gang letter overblikket 
og sikrer opdateret kommuni-
kation – f.eks. mellem et firma 
og alle dets chauffører hvor de 
end måtte befinde sig.«

Professionalisme fra 
start til slut

»STEVN Teknik ApS er på 
forkant med udviklingen. Vi 
lytter til kundernes ønsker, 

Svendborgvej 16-18
5540 Ullerslev

Tlf. 65 35 35 05
Mobil 22 16 35 05

jsn@stevnteknik.dk

TP Servicecenter Fyn bliver 
til STEVN Teknik ApS

og i kraft af vores mangeåri-
ge erfaring og ekspertise ved 
vi, hvordan ønskerne gøres 
til virkelighed. Et nyt akti-
vitetsområde med stigende 
efterspørgsel er alarmerings 
og højttalersystemer til brug 
i forbindelse med butikscen-
tre, sportshaller og offentlige 
arealer. STEVN Teknik ApS 
leverer professionel kommu-
nikation til professionelle bru-
gere - fra startfase til færdigt 
projekt.«

Virksomhederne  i 
Svendborg, Langeland 
og Ærø kommuner 
sætter fokus på  
nedbringelse af  
sygefraværet

Med konsulentfirmaet Nør-
toft Trivsel som tovholder, er 
der etableret et nyt netværk: 
»Return On Investment,« hvor 
private virksomheder kan få 
inspiration, støtte og vejled-
ning til at nedbringe sygefra-
været.

I dag er sygefraværet et større 
problem end arbejdsløsheden. 
150.000 medarbejdere i de 
danske virksomheder er sy-
gemeldt hver dag, året rundt. 
Det koster virksomhederne og 
samfundet mere end 23 milli-
arder kroner årligt!

– »I en tid hvor det er svært 
at skaffe kvalificeret arbejds-
kraft, ligger det lige for, at 
se på virksomhedens syge-
fravær,« siger Erling Nørtoft, 
som er indehaver af Nørtoft 
Trivsel. – »Det handler bl.a. 
om at virksomhederne har en 
omsorgspolitik som tager vare 
på medarbejderne, og som be-
tyder, at langvarigt sygemeld-
te kan bevare deres tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet.«

Return On Investment har 
som målsætning, at sygefra-
været skal nedsættes med 2% 
i de deltagende virksomheder 
i det første år. Medlemsvirk-
somhederne kan få støtte til 

at udvikle og forbedre deres 
sygefraværspolitik, bl.a. gen-
nem uddannelse af nøgleper-
soner, som kan støtte syge-
meldte kolleger. Der bliver 
også mulighed for at virksom-
hederne kan inspirere hin-
anden gennem temamøder og 
forskellige erfa-grupper.

– »Der er mange vindere i 
denne sag,« slutter Erling 
Nørtoft. – »Virksomhederne, 
samfundet og ikke mindst de 
medarbejdere, som er i fare 
for at miste fodfæstet på ar-
bejdsmarkedet på grund af 
langvarig sygdom.«

Return On Investment er 
finansieret af det lokale Be-
skæftigelsesråd. Derfor er det 
et gratis tilbud til virksomhe-
derne i Svendborg, Langeland 
og Ærø kommuner. 

Man kan tilmelde sig netvær-
ket ved at ringe til Nørtoft 
Trivsel på telefon 65 91 77 28. 

Nærvær fremfor fravær

Nørtoft Trivsel · Sdr. Højrupvejen 31 · 5750 Ringe
Tlf. 65 91 77 28 · Mobil 22 98 77 28
erling@noertoft-trivsel.dk
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● levering og montering 
 af kontor  
 og institutionsinventar
● butiksindretning
● messestande i ind/udland
● snedkeropgaver
● specielle møbel  
 og indretningsopgaver

Kalovn 2 · 5600 Faaborg · Tlf. 62 68 20 90 
mork.montage@get2net.dk

Søhus Transportservice
Lillehøjen 32 · 5270 Odense N

70 27 33 44
soehus@transport.dk

www.soehus-transportservice.dk

Søhus Transportservice

· Tømrer- og snedkerarbejde
· Totalentrepriser
· Ny, om- og tilbygninger
· Reparationer

INDUSTRIVEJ 8 · NR. BROBY
DK-5672 BROBY

TLF. 62 63 14 95 · FAX 62 63 14 75
brunholm@brunholm.dk

www.brunholm.dk

PERSONLIGE KØKKENER · FULDT SERVICEKONCEPT

Invita Køkkencenter
Tlf. 62 22 20 33

Butiksindehaver Carsten Eriksen
Mob. 61 55 00 00

Erhverskonsulent Carsten Olsen 
Tlf. 63 21 22 17 · Mob. 61 55 00 07
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Bygge- og anlægsfirma ved Bjarne Skov Nielsen · Enghavevej 20 · 5856 Ryslinge

62 67 19 29 
Bjarne Skov Nielsen · info@rm-t.dk

Værelse
9,3 kvm

Carport
37,1 kvm

Stue/alrum/køkken
49,1 kvm Bryggers Værelse

9,5 kvm Depot 7,2 kvm

Bad

Bad Garderobe/sovevær.
15,3 kvm

Entre

Indretningsskitse (ikke målfast)

Kvalitet er nøgleordet hos Bjarne Skov Nielsen
Firmaet har mange arbejdsopgaver bl.a. de 

mange unikke parcel - huse som bygges 
 efter ønske og størrelse. Et nybygget, lækkert hus 
i bedste kvalitet, med de mange detaljer og et mi-

nimum af vedligeholdelse, er en  
blandt firmaets mange opgaver.

Fokus på byggeriet i Ryslinge
Håndværksmester Bjarne Skov Nielsen 

er klar til at gå praktisk ind i 
ny - og ombygning samt renovering  

af byen, så vi alle er klar til
at tage mod den store udfordring 

som bosætningskommune, at 
kunne byde velkommen til mange

 nye borgere samt nye 
erhvervsvirksomheder, som allerede 

er kommet og flere forventes at komme 
til efter motorvejens færdiggørelse.
Ryslinge Murer & Tømrerforretning 

laver også mange renoveringsarbejder 
store som små.

Nyt og lækkert 128 kvm
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Vores målsætning er at frem-
stå som en seriøs og kvali-
tetsbevidst virksomhed, der 
udføre alle tænkelige opgaver 
indenfor entreprenør-, kloak-
service og landbrugsarbejde. 
Vores kunder er nogenlunde 
ligeligt fordelt på erhverv og 
private og opgaverne er en 
blanding af faste og akutte 
dag til dag opgaver. Vi har en 
stor fast kundekreds fra beg-
ge firmaer, som viser os den 

tillid til stadighed at give os 
nye opgaver. Derfor værner vi 
naturligvis om dem.  

Fleksibel vognpark

Vores vognpark er baseret på 
store traktorer som kan ud-
styres med stort set alle ty-
per udstyr der kan klare alt 
lige fra slamsugning og gød-
ningsnedfældning til kørsel 
med jordvogn.  Vores fleksibi-
litet gør ofte at vi kan klare de 

mindre og mellemstore opga-
ver. Vi udfører arbejder på hele 
Fyn, og på en typisk arbejds-
dag kan opgaverne hurtigt 
løbe op i mere end 30 steder 
fordelt på tre køretøjer.   
De danske kloaker er i dårlig 
stand, og det mærker vi natur-
ligvis. Når det regner kraftigt 
kan de ofte tildækkede kloa-
ker slet ikke klare vandpres-
set og så er der bud efter os. 
Arbejdsmængden er næsten 

altid proportional med regn-
mængden. Derfor tilbyder vi 
også 24 timers døgnvagt på 
slamsugning året rundt.   

Ferritslev Slamsugning og 
Voldbro Maskinstation 

Højbjergsvej 13 · 5620 Glamsbjerg · Tlf. 61 37 06 20 
info@voldbromaskinstation.dk · www.voldbromaskinstation.dk

Mogens Pedersen er en gammel ræv indenfor faget, hvor han siden 1988  
har udført alverdens entreprenøropgaver.   

For 1½ år siden overtog han Voldbro Maskinstation og i år har han  
yderligere fusioneret med opkøb af Ferritslev Slamsugning   
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Odense-firmaet  
CA-BYG grund lagdes i 
2003 af Carsten  
Christiansen. I april 
2008 indledte virk-
somheden et spæn-
dende samarbejde 
med svenske Trivsels-
huset om opførelse 
af miljørigtige og 
arkitektonisk interes-
sante træhuse

”CA-BYG er en all round tøm-
rer/snedker-virksomhed, der 
siden starten for 5 år siden har 
været i fornuftig udvikling. 
Men da jeg nu en gang har det 
bedst med selv at have snor i 
alle processer, driver jeg firma-
et solo”, smiler Carsten Christi-
ansen. ”På basis af mine 25 år i 
byggebranchen kan jeg trække 
på et stort netværk af dygtige 
og stabile samarbejdspartnere 
i alle håndværksfag.”

Fra totalentrepriser til 
forsikringsskader

”CA-BYG løser alle slags tøm-
rer- og snedkeropgave”, fortsæt-
ter Carsten Christiansen. ”Op-
gaverne løses både som total-, 
hoved- og fagentrepriser, og de 
omfatter alle bygningstyper og 
rum – fra køkkener, badevæ-
relser og udestuer til legehuse, 
garager og carporte. CA-BYG 
samarbejder med arkitekter og 
rådgivende ingeniører, så kvali-
teten sikres på alle planer. An-
dre aktivitetsområder er gulve, 
døre og vinduer. Endelig løser 
firmaet stor mængde klassiske 
reparationsopgaver og udfører 
vedligehold og udbedring af 
forsikringsskader. Målsætnin-
gen for CA-Byg er over hele lin-
jen at servicere kunderne med 
kvalitetsarbejde og professio-
nelt udført håndværk af højeste 
standard.” 

Trivselshuset  
– en individuel  
boligløsning

”I april 2008 indtrådte CA-

BYG som svenske Trivsels-
husets danske samarbejds-
partner omkring samling, 
montering og alt snedker/
tømrer-arbejde i øvrigt. CA-
BYG udfører arbejdet i tæt 
parløb med Trivselshusets 
danske projektleder Torben 
Simonsen. Vores første projekt 
var opførelsen af det smukke 
prøvehus her på Ingrid Marie 
Grenen i Morud. Trivselshuse 
er træhuse, der leveres fra den 
svenske producent som samle-
venlige helvægselementer. 2-3 
mand opfører huset som byg-
gesæt, og lige fra dag ét er det 
færdigopmærket og tilpasset 
den enkelte kundes individu-
elle krav helt ned i detaljen. 
I løbet af 3-4 dage er huset 
færdigrejst, lukket og parat 
til det videre byggearbejde – 
både ind- og udvendigt. Ar-
bejdet, der involverer murere, 
vvs’ere, elektrikere og malere, 
afvikles i et lukket hus, og 
det sikrer, at den udefra kom-
mende fugtpåvirkning lige fra 
starten er ekstremt lav.”

Smukt design,  
godt indeklima og lavt  
energiforbrug

”Trivselshusets muligheder 
med hensyn til materialevalg 
og arkitektonisk design er 
næsten uendelige. Udbuddet 
af materialer spænder fra et 
bredt sortiment af træbeklæd-
ningstyper til indfarvet STO-
PUDS i alle afskygninger. For 
husets indre gælder det, at 
alle vægge er lavet i træ, hvor-

af 80-90 % er fyrretræ. Valget 
af denne træsort har mange 
fordele. Dels sikrer fyrretræ 
et sundt indeklima, og paral-
lelt hermed opnår man bespa-
relser på varmeregningen via 
et meget lavt energiforbrug. 
Hvad det øvrige interiør an-
går, samarbejder Trivselshu-
set blandt andet med Kjær 
Gulve og en række andre le-
verandører af internationale 
markedsførende kvalitetspro-
dukter.  Der er stor interesse 
for Trivselshuset, og vi har 
flere nye projekter på vej”, 
slutter Carsten Christiansen. 

Spændende nyt  
byggesamarbejde
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CA-BYG 
v/Carsten Christiansen

Over-Holluf-Toften 17 
5220 Odense SØ

Mobil 40 18 37 66
carsten.christiansen@privat.dk

www.ca-byg.dk

Prøvehus Trivselshuset
Ingrid Marie Grenen 7

5462 Morud
Åbent: Søndag kl. 13-16 

Nærmere info: 
Distriktschef Sejr Jensen, 

SCANDAN BYG JYLLAND A/S 
Mobil: 24 86 41 48

www.træhuse-trivselshuse.dk
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