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Overvågning

DrOner: Fremtidens sikker-
hedsovervågning hedder 
droner. I hvert fald hvis man 
spørger Lorenz Technology i 
Odense.

Det er nemlig lykkedes 
dem at tilføje droner et ekstra 
element, som gør dem til fly-
vende overvågningssystemer. 
Med et såkaldt AI-link (arti-
ficial intelligent link) bygget 
direkte på dronen, kan den 
flyve ind over et forudbestemt 
område og indsamle masser 
af data i form af video og ter-
miske forandringer.

- Dronen kan f.eks. ved 
hjælp af varmeudvikling for-
tælle, om der er mennesker på 
et område, som ikke skal være 
der, om der er åbne vinduer 
osv., siger Kristian Skaarup, 
adm. direktør, Lorenz Tech-
nology og forklarer, at dronen 
ved gentagen overvågning af 
det samme område, indhen-
ter områdedata, som på se-
kundet kan udlede, hvis noget 
afviger fra normalen.

Flyver mod nye markeder
Lorenz Technology er kun et 
år gammel, og alligevel er de 
allerede otte ansatte. Indtil nu 
tæller kundekartoteket bl.a. 
sikkerhedsfirmaet GS4, men 
det tal vil vokse, hvis de inden 
for den næste årrække får bidt 
sig fast på nye danske og in-
ternationale markeder med 
deres drone-teknologi.

Og det mener Kristian 
Skaarup er meget realistisk. 
Lorenz Technology er nemlig 
kommet med på Væksthus 
Syddanmarks program Digi-
tal Omstilling – Innovations-
samarbejder, hvor virksom-
heden henter tæt på 1 mio. kr. 
for sammen med forskere og 
to andre virksomheder at ud-
vikle deres nuværende tekno-

logi til et færdigstøbt modul, 
som kan monteres på enhver 
drone.

- Et program som det her 
er genialt for os. Hvis vi selv 
skulle have folk, der også vid-
ste noget om hardware-delen, 
skulle vi være meget større. 
Nu får vi den ekspertviden ind 
i vores produkt gennem sam-
arbejdet med de øvrige parter, 
fremhæver Kristian Skaarup, 
der gennem programmet får 
et skalerbart produkt.

Styrker vagten
Lorenz-dronerne kommer 
ikke til at erstatte nuværende 
vagt- og sikkerhedsfolk, ga-
ranterer Kristian Skaarup 
samtidig.

- Dronerne fratager ikke 
vagt- og sikkerhedsfolk ar-
bejdet, men vi styrker deres 
overvågning. Når de f.eks. er 
ude at overvåge en stor in-
dustrigrund, så kan de sende 
dronen i luften og lade den 
melde tilbage, om der sker no-
get mistænkeligt på bestemte 
steder af grunden.

Han ser samtidig et yderli-
gere potentiale i den nye tek-
nologi, hvor den store mæng-
de data- og videoindsamling 
kan bruges til andet end sik-
kerhedsovervågning.

- For store logistik- og in-
dustrivirksomheder kommer 
vores droner også til at kunne 
fortælle, hvordan fx containe-
re og materialer bevæger sig 
rundt, og dermed vil de effek-
tivisere logistikken.

Om Digital Omstilling - In-
novationssamarbejder

I programmet Digital Om-
stilling – Innovationssam-
arbejder kan virksomheder 
hente op til 900.000 kr. i 
medfinansiering til udvikling 
af nye løsninger inden for di-
gitalisering og Industri 4.0. 
Virksomhederne skal enten 
udvikle nye produkter, ser-

Fynske droner skal skabe sikkerhed
odense-virksomheden Lorenz Technology er med hjælp fra et erhvervsprogram klar til at sende droner 
i luften til sikkerhedsovervågning og med en teknologi, der overflødiggør manuel styring

Direktør Kristian Skaarup (th) viser teknologien til Andreas Munk Jensen, Syddansk Innovation. Foto: Pr

viceydelser eller koncepter. 
Udviklingen sker i teams, 
hvor tre SMV’ere går sammen 
med en videninstitution.

Væksthus Syddanmark 
driver programmet i samar-
bejde med Odense Robotics, 
Design2Innovate, Sønder-
borg Vækstråd, Trekantom-
rådet Danmark, Teknologisk 
Institut, Designskolen Kol-
ding, Syddansk Universitet, 
ErhvervsAkademiet Lillebælt 
og Clean. Programmet er fi-
nansieret af Den Europæiske 
Fond for Regional Udvikling 
og Syddansk Vækstforum.

" Dronerne fratager ikke 
vagt- og sikkerhedsfolk 
arbejdet, men vi styrker 
deres overvågning. Når de 
f.eks. er ude at overvåge 
en stor industrigrund, så 
kan de sende dronen i 
luften og lade den melde 
tilbage, om der sker noget 
mistænkeligt på bestemte 
steder af grunden.
KrIStIAn SKAAruP

Køb tilbuddene på Deal.dk

Få gode tilbud i din indboks

Tilmeld dig på Deal.dk

IT-problemer?
Servicering, support
og salg af IT-udstyr,
netværk, tilbehør mm.
Privat og erhverv.
Eget værksted.

www.MV-Data.dk
-
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• Grundig undersøgelse
• Manuel-/McKenziebehandling
& træning

• Effektiv fysioterapibehandling
for nakke- eller rygsmerter
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Vi har ekspertisen i ryggen

Specialiseret Fysioterapi

Tlf. : 4082 6492
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www.pchristensen.dk og www.facebook.com/pchristensenvans

Ny Mercedes-Benz Citan
Den nye Citan kassevogn har mange talenter. Bag det kompakte ydre skjuler sig et rummeligt lastrum og en komfortabel kabine - en perfekt kombination 
af stor nyttelast og dynamiske køreegenskaber, hvor den ergonomisk udformede førerplads og de mange muligheder for at tilpasse Citan til dine 
transportopgaver letter dit daglige arbejde.

Mercedes-Benz Citan 108 CDI Lang (A2) Ksv. Forbrug ved blandet kørsel fra 19,2 km/l*, CO2-emission fra 137 g/km. Grøn ejerafgift 2.000 kr. pr. halvår. Priser pr. 15. september 2021 ved registrering til 
og med 31. december 2022. Månedlig ydelse fra 1.595 kr./md. over 48 måneder, totalt km-forbrug i aftaleperioden 60.000 km og en engangsydelse på 25.000 kr. Etableringsgebyr på 3.100 kr. og 
panthaverdeklaration 1.720 kr. Alle priser er inkl. afgift men ekskl. moms. Forudsætter positiv kreditvurdering via Mercedes-Benz Finans A/S. Der tages forbehold for ændringer i priser og standardudstyr 
samt slåfejl. Brændstofforbrug og energimærkning kan ændre sig afhængigt af tilvalgt ekstraudstyr. Evt. ændringer vil fremgå i vores konfigurator. Grøn ejerafgift kan ændres ved tilvalg af ekstraudstyr - 
kontakt os på tlf. 70 202 203 med evt. spørgsmål. Bilen kan være vist med ekstraudstyr. *WLTP-måling.

ServiceLeasing (Erhverv)
Mercedes Citan 108 CDi PRO Lang
Førstegangsydelse 25.000 kr.
48 mdr. / 60.000 km

Vejl. pris fra

 1.595 kr./md.

Krumtappen 20, 5260 Odense
pchristensen.dk - 70 202 203

Tag en prøvetur hos P. Christensen i Odense.

Standardustyr som:
• MBUX Multimediesystem med DAB
• Mercedes me
• Bakkamera og P-sensor (bag)
• Komfortførersæde med sædevarme og 

lændestøtte

• Anhængerlast 1.500 kg
• Multifunktionsrat
• Fartpilot
• Og meget meget mere!
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• SRO-anlæg  
(Styring Regulering  
Overvågning)

• CTS-anlæg (Central  
Tilstandskontrol og Styring)

• PLC/HMI

• Data integration

• Data logning

• El-tavler og styretavler

• El-installationer

• Døgnservice

• Konvertering fra  
Siemens S5 til Siemens S7

NYautomation
- stedet hvor service er en selvfølge

Få et uforpligtende tilbud. Kontakt os i dag på 65 31 23 95 / 40 60 22 28 eller via mail@nyautomation.dk

Bjarke Jensen
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Fyns VVS & Blik ApS · Langelandsvej 25 · 5800 Nyborg
Tlf.: 41 50 80 10 · info@fynsvvsogblik.dk · fynsvvsogblik.dk

Det var en solid ballast, som 
Rasmus Rasmussen havde med 
sig, da han for to år siden star-
tede Fyns VVS & Blik – først på 
hjemadressen i Ravnekærlund 
og dernæst i industrilokaler på 
Langelandsvej 25. 

– Egentlig tænkte jeg, at jeg skul-
le have gjort det tidligere. Men 
med al den erfaring, jeg havde 
fået gennem mange år som 
vvs- montør hos Refsvindinge 
Smedie – samt ledelseskend-
skab inden for faget hos Ellinge 
Smedie, så var det helt klart det 
rigtige tidspunkt, siger Rasmus 
Rasmussen. Fyns VVS & Blik 
kom hurtigt ind i en positiv ud-
vikling, og der er løbende blevet 
ansat nye medarbejdere.

– Vi har i alt seks ansatte i dag, og 
flere af dem er tidligere kolleger 
fra min sidste arbejdsplads, som 
svarede på mine jobannoncer, 
fortæller Rasmus Rasmussen.

Fremtidssikring
Fyns VVS- & Blik ApS favner 
bredt inden for alle typer opga-
ver og service inden for faget, og 
kunderne er mest privatkunder, 
men flere større opgaver løses 
hos begge typer kunder.

– Vi har for eksempel lige instal-
leret et stort jordvarmeanlæg 
hos en kunde på Østfyn, som 
ønskede at erstatte det gamle 
fyr med noget mere fremtids-
sikret. Det nye anlæg opvarmer 
500 kvadratmeter og gør, at 
kunden nu er kommet med på 
”den grønne bølge”, pointerer 
Rasmus Rasmussen, der også 
kommer ind på firmaets arbejde 
inden for blik.

– Her har vi udført et stort tagar-
bejde i zink på en østfynsk land-
brugsejendom. Og det er virke-
lig en stor tilfredsstillelse at se 
det færdige resultat, når det flot-
te, gamle håndværk har været i 
spil, siger Rasmus Rasmussen.

Rollerne er byttet om
På Rasmus Rasmussens visit-
kort står der direktør og inde-
haver, og han tilkendegiver da 
også, at det er i det administra-
tive, at han mere og mere finder 
sin plads.

– Ja, man kan sige, at det nu 
er mig, der er kommet på den 
anden side og er den, der ud-
delegerer opgaver. Mange af 
mine ansatte har jeg jo arbejdet 
sammen med i mange år, hvor 

det har været dem, der har sty-
ret dagens gang og lært mig en 
masse. Nu kan jeg give noget 
igen, siger Rasmus Rasmussen 
med en tydelig interesse for en 
fælles trivsel.

Interessen for at holde hånd-
værkstraditionen i hævd er Ras-
mus Rasmussen også i besiddel-
se af, idet der er ansat en lærling 
i firmaet.

– Jeg er glad for, at jeg selv fik en 
læreplads for over 20 år siden, 

og så handler det igen om at give 
noget den anden vej, slutter Ras-
mus Rasmussen. 

VVS-firma med vokseværk
Det er gået støt fremad, siden Rasmus Rasmussen i oktober 2020 etablerede Fyns VVS & Blik ApS,  
som har adresse på Langelandsvej 25 i Nyborg. Medarbejderstaben er også vokset, og en bred vifte af 
opgaver tager til i firmaet, hvor indehaverens gode lederegenskaber og dygtige folk sætter dagsordenen.

Kunderne  vil gerne fremtidssikre sig, og 
en varmepumpe er en god løsning.

Det gode gamle håndværk inden for blikkenslagerfaget hører 
med til firmaets opgaver. Her et flot arbejde udført i zink.

Hele medarbejderstaben hos Fyns VVS & Blik ApS, som styres 
af indehaver Rasmus Rasmussen (nummer tre fra venstre).
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· Gl. Byvej 10, Ellinge · 5540 Ullerslev · Telefon: 22 11 12 30 · E-mail: info@ellingesmedie.dk · ellingesmedie.dk

 Ellinge Smedie A/S blev etableret 
d. 1. maj 1912, og der er sket en 
løbende udvikling, så vi i dag har en 
stor viden og lang erfaring inden for 
kerneområderne:

·  Stål og Smedearbejde
·CE-certificeretindenforStål
·GrønSmileyindenforarbejdsmiljø

Vi udfører stål og smedearbejde:
·Stålkonstruktioner
· Trapper
·Altaner
·Værn/Gelændere
· Smedearbejde
·Reparation&vedligeholdelse
·Service

De seneste tre år har Gitte From 
stået i spidsen for levering af det 
håndværksmæssige gode brød 
fra butik og bageri fra Hovedga-
den i Ørbæk. Det har været en 
start med ekstra indsats både på 
grund af corona og ikke mindst 
følgerne af krigen i Ukraine, – 
men det går og der er efterspørg-
sel på de mange ting, der leveres 
over disken.

Efter at have drevet bageri i 
Odense gennem årtier, så blev 
beslutningen, at da det gav store 
gener med letbanen lige uden-
for døren, – så skulle der ske 
noget nyt, – og det blev så det 
velkendte Ørbæk Bageri.

– Vi havde ledt efter noget andet 
i flere år, fortæller Gitte From 
i al travlheden. Så da der blev 
mulighed for at kunne overtage 
bageriet her, som også har café 
i butikken, - ja, så slog vi til. Fra 
starten havde vi store visioner, 
– men dem har vi sat lidt i bero 
grundet de lidt kriseramte om-
stændigheder i samfundet, som 
vi oplever for tiden. Men så fort-
sætter vi i den gamle stil i øje-
blikket, og det er også helt fint.

Bageriet støtter også godt op 
omkring det lokale. De bruger 
kun de gode råvarer over hele 

linien, og handler lokalt så vidt 
det er muligt, og det med alle 
slags råvarer, - også hvad der kan 
puttes i dejen.

– Vi er blevet positivt modta-
get, og der er også ros for vores 
bagværk, hvor vi kan levere alt 
i kager og brød, som skal bru-
ges både til hverdag og til fest. 
Hertil kommer også, at vi laver 

Det gode brød 
er populært
Ørbæk Bageri leverer kager og brød 
til enhver lejlighed.

Hovedgaden 7 · 5853 Ørbæk · Tlf.: 65 33 10 78
orbekbageri@gmail.com · facebook.com/orbekbageriØrbæk Bageri 

smørrebrød på bestilling – vi la-
ver stort set alt hvad kunderne 
kunne ønske sig. 

6    ERHVERV FYN · NR. 8 2022



Langemosevænget 1 · 5853 Ørbæk · Telefon: 65 33 19 66
post@bknproduktion.dk · www.bknproduktion.dk

Står man som virksomhed, of-
fentlig institution eller privat og 
har et ønske om et nyt kvalitets-
køkken, så burde man uden tvivl 
kigger nærmere på den velren-
ommerede Ørbæk-virksomhed, 
BKN Produktion A/S. Herfra 
tilbydes nemlig skræddersyede 
håndlavede køkken-løsninger, 
hvor alt er produceret her i lan-
det.

- Vores kunder får køkkener, der 
er helt efter deres egen smag og 

hvor de igennem processen får 
flere valgmuligheder. Resultatet 
er et nyt og individuelt køkken, 
der i stil, indretning, materialer, 
farver og kvalitet svarer helt til 

deres forventninger, siger in-
dehaver Bjarne Kruuse Nielsen, 
der driver virksomheden sam-
men med hustruen, Birgitte.

Det har de to gjort siden BKN 
Produktion A/S blev etableret 
1985 med det klare mål at leve-
re kvalitetsløsninger til køkken, 
bad, bryggers og garderobe. 
Virksomheden, der i dag tæller 
18 ansatte, har kunder i det me-
ste af landet. 

- Det skal også nævnes, at vi ger-
ne laver specialløsninger. Det 

har vi eksempelvis gjort til ho-
teller og tandlægeklinikker. Vi 
renoverer også køkkener med 
nye bordplader eller nye låger, 
som vi har et stort udvalg af, si-
ger Bjarne Kruse Nielsen.
Og fastslår afslutningsvis:

- Vi glæder os i dag over vores 
mange tilfredse kunder, der gi-
ver udtryk for at de værdsætter 
vores koncept. Nemlig et kon-
cept, hvor vi fastholder vores 
fokus på kvalitet, håndværk, 
service og egen produktion i 
Danmark. 

Stor succes med 
håndlavede køkkener
Kunder fra hele landet vælger Ørbæk-virksomheden, BKN Produktion A/S, 
når ønsket er et skræddersyet køkken, hvor alt er produceret i Danmark. 
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Ellen Rasmussen er kvinden ved 
roret af Bryggeriet Refsvindinge. 
En post, som hun naturligt har 
påtaget sig efter hendes mand, 
brygger John Rasmussen, plud-
selig døde for to år siden. Og i 
den forbindelse er det vigtigt for 
hende at lægge låg på de mange 
verserende rygter om, at brygge-
riet er ved at blive afhændet. 

– Det kan jeg kun afvise. Det har 
aldrig været på tale og kommer 
det heller ikke, understreger El-
len Rasmussen. 

Hun tilføjer, at der selvfølgelig 
er et stort savn efter John, men at 
alt det, som kendetegner det lille 
bryggeri, fortsætter – og det sker 
i en meget tæt familierelation. 

– Min datter og svigersøn, Anne 
og Toni, har begge fået et stort 

ansvar i dagligdagen. Toni, som 
har været ansat i syv år og er 
oplært af John, har ansvaret for 
bryggeriet, mens Anne står for 
tapning, lager og indkøb, fortæl-
ler Ellen Rasmussen. 

Øl med historie 
Bryggeriet Refsvindinge er 
blandt flere specialøl ikke 
mindst kendt for Ale No 16, som 
John Rasmussen lancerede i 
1995. Og mange af øllene har en 
god historie, for eksempel Røde 
Mor, der har en relation til Troels 
Trier. Bryggeriet Refsvindinge 
afholder også mange ølforedrag 
og rundvisninger, og det er bryg-

geriets ansatte Lars Bæk, som 
står for denne del. 

– Vi holder mange events, også 
musikarrangementer, ligesom 
vores koncept, Beer, Bed & Bre-
akfast, hvor man kan overnatte i 
hytter på pladsen, er utroligt po-
pulært, siger Ellen Rasmussen. 

Hun fortæller videre, at det årli-
ge arrangement, Øllets Dag, sid-
ste gang havde hele 800 gæster. 
Så udover savnet af John Ras-
mussen går det godt på bryggeri-
et, som til jul udvider repertoiret 
af specialøl med en Red Ale. 

Bryggeriet er et familieprojekt 
Siden brygger John Rasmussens død for to år siden er der mange, der har 
gjort sig tanker, om at Bryggeriet Refsvindinge bliver solgt, men det afvises 
bestemt fra bryggeriets side, hvor familien er rykket tættere sammen for at 
brygge videre i samme gode ånd som tidligere. 

Nyborgvej 80 · 5853 Ørbæk · Tlf.: 65 33 10 40 
refsvindingebryg@hotmail.com · www.bryggerietrefsvindinge.dk

Ellen Rasmussen – her med 
en fornem pris – står ved roret 
af Bryggeriet Refsvindinge og 
afviser alle verserende rygter om, 
at bryggeriet skulle være til salg. 

Tappehallen på Bryggeriet 
Refsvindinge. 

Beer, Bed & Breakfast er meget 
populært på bryggeriet. Efter 
ølsmagning og rundvisning 
kan man overnatte i en hytte i 
den omgivende natur. 

Ved årsskiftet kom der nye folk 
bag roret hos Herrested Auto. 
Men det er ikke noget som kun-
derne kan mærke, for alt er vel-
kendt og med det samme høje 
faglige kvalitetsarbejde. De to 
nu tidligere svende, Michael og 
Magnus, som har været ansat i 
henholdsvis 22 og 9 år, er nu de 
nye indehavere.

- Da muligheden bød sig, så slog 
vi til, fortæller Michael & Mag-
nus samstemmende. Det har 
vi ikke fortrudt, og vi laver det 
samme, som vi lavede tidligere, 
- og vi kender kunderne. Vi laver 
alt indenfor reparationer, nye 
som gamle biler og alle bilmær-
ker, - holder os naturligvis også 

opdateret på hele området med 
el- og hybridbiler. Vi arbejder 
for at holde en høj standard i alt 
vores arbejde, - men det er bare 
noget vi gør, og som vi ikke tæn-
ker over. 

Herrested Auto er egentlig en 
todelt virksomhed. Der er auto-
værkstedet, der kan løse alle 
typer af opgaver på alle bilmær-
ker, og så er der bil-montagen, 
der trækker kunder langvejs fra. 
Den blev startet op i 2006, og har 
en god fast kundekreds og ikke 
kun lokale, - for de kommer også 
fra det jyske.

- Vi laver bilindretning, hvor vi 
primært bygger erhvervsbiler 
op, og vi kan godt sige, at vi er 
specialister i bilindretninger 
til rullende værksteder, siger 

Michael, der står for montage-
arbejdet. Det er med alt der er 
behov for, som blandt andet lys, 
arbejdsborde, reoler og små kra-
ner. 

God gang i 
værkstederne
Herrested Auto laver alt indenfor 
reparation og bil-montage.

Måre Byvej 13 & 16 · 5853 Ørbæk · Tlf.: 65 98 13 91
michael@herrestedauto.dk · www.herrestedauto.dk
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KELD HERMANN A/S · Tømrer & Murer samt byggestyring
Industrivej 1 · 5853 Ørbæk · Telefon: 20 28 33 91
mail@keldhermann.dk · www.keldhermann.dk

– Vi glæder os over at have rig-
tigt mange gode og tilfredse 
kunder, der igen og igen vælger 
os til. Kundetilfredsheden er alt-
afgørende i vores virksomhed.

Sådan siger Keld Hermann, 
der er indehaver af tømrer- og 
murervirksomheden Keld Her-
mann A/S. Det velrenommere-
de firma, der i dag har omkring 
35 ansatte, tilbyder de helt al-
mindelige byggeopgaver inden-
for nybyggeri, til- og ombygning 
samt renovering. Yderligere 
løses specialopgaver, som kræ-
ver erfaring og særlige kompe-
tencer når bevaringsværdige og 
gamle bygninger skal renoveres.

– Vores styrke er, at vi har man-
ge medarbejdere, der hver især 
kan byde ind med en bred vifte 
af kvalifikationer. Derfor har vi 

også en stor variation af opgaver 
for såvel private, virksomheder 
som offentlige institutioner, for-
tæller Keld Hermann.

– Vi har stor erfaring med at gen-
nemføre byggerier i hoveden-
trepriser. Vi har oparbejdet et 
rigtigt godt samarbejde med de 
andre faggrupper og en række 
arkitekter- og ingeniører. Derfor 
er vi godt klædt på til at påtage 
os byggestyringen også i stør-
re byggeopgaver, understreger 
Keld Hermann. 

Samarbejdet indenfor bygge-
ri er en afgørende faktor for at 
kunden føler sig tryg, og at det 
endelige resultatet lever op til 
kundens forventninger. Det er 
vores mål at give vore kunder 
denne oplevelse hver gang, siger 
Keld Hermann. 

Der i øvrigt glæder sig over, at 
der kommet to nye medejere i 
virksomheden. Rune Rasmus-
sen og Kim Petersen – to kompe-
tente unge mænd, der kommer 
med ny spændende energi til 
virksomheden, og som på sigt 
vil være klar til en overdragel-
se af virksomheden, siger Keld 
Hermann.

Næste år når virksomheden til 
en særlig milepæl. I 2023 kan 
den hæderkronede virksomhed 
fejre 70-års jubilæum, og det er 
med Keld Hermann som direk-
tør og ejer i de sidste 20 år. 

Vi samler på gode 
og trofaste kunder
Høj moral overfor kunderne, kvalitetsarbejde og stor erfaring er kodeordene i 
det velrenommerede tømrer- og murerfirma, Keld Hermann A/S.

T Ø M R E R  &  M U R E R  -  S A M T  B Y G G E S T Y R I N G
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Står man som virksomhed, of-
fentlig institution eller privat og 
skal have lavet tæppe- eller gul-
varbejde, så kan det så absolut 
betale sig at kontakte virksom-
heden, Aunslev Tæppe- og Gulv-
belægning. 

Nyborg-virksomheden, der i 
dag har syv ansatte plus flere til-

knyttede freelancere, forhand-
ler tæpper og tæppefliser fra alle 
danske fabrikker og leveran-
dører og udfører samtidigt alt i 
gulvbelægninger indenfor vinyl, 
linoleum og trægulve, LVT-gul-
ve og sildeben.

- Og så skal det også nævnes, at 
vi udfører meget udstøbning 

og nivellering af undergulve. Vi 
har egen spartelpumpe og kan 
udlægge spartelmasse, fortæller 
Claus Winther.

Han tilføjer, at Aunslev Tæp-
pe- og Gulvbelægning er 
GVK-certificeret, hvilket vil sige, 
virksomheden er medlem af 
Gulvbranchens Vådrums Kon-

trol, og derfor kan udføre viny-
larbejde i vådrum med garanti.

- Afslutningsvis skal det nævnes, 
at vi går meget op i vores kunde-
service. Vores kunder kan altid 
regne med at vi lægger vægt på 
kvalitet og at vi går meget op i at 
overholde indgåede aftaler, un-
derstreger Claus Winther. 

Eksperter i tæppe - og gulvarbejde
Stor travlhed i Aunslev Tæppe- og Gulvbelægning, hvor 85 procent af omsætningen 
kommer fra virksomheder.

Bystævnet 4 · 5800 Nyborg · Telefon: 65 36 12 49
mail@aunslevtaepper.dk · aunslevtaepper.dk

Mange gæster, flotte anmel-
delser og priser har fundet vej 
til Roeds Brasserie, siden Claus 
Roed i 2015 åbnede Roeds Bras-
serie i Mellemgade 18 i Nyborg.

Men intet er kommet af sig selv. 

– Det er en livsstil for mig, og det 
er min passion, der har skabt 
succeserne og gør, at jeg hver 
dag glæder mig, når jeg åbner 
op. Men det er også min passion, 
der er skyld i, at jeg hænger ved, 
for det er ingen hemmelighed, 
at specielt min branche har haft 

nogle svære år i forbindelse med 
corona - og nu også det, at det er 
svært at tiltrække arbejdskraft i 
branchen, siger Claus Roed.

Tiltag til jul
Roeds Brasserie har til huse i den 
tidligere historiske Restaurant 
Østervemb i Nyborg, som efter 
Claus Roeds overtagelse har 
gennemgået en større renove-
ring og er blevet lysnet op. Men 
det historiske vingesus er der 
stadig, som for eksempel i gård-
haven med bindingsværksmure 
og det dertil hørende anneks. 

Netop annekset skal være med 
til at danne de hyggelige og 
unikke rammer omkring selska-
ber og julefrokoster, som starter 
den 15. november.

– Vi har plads til 50 gæster i re-
stauranten, men med vores an-
neks kan vi gæste helt op til 100 
personer. Vi kan i den forbindelse 
lave alle former for individuelle 
aftaler. Dog laver vi ikke en klas-
sisk julebuffet, men der vil være 
et twist af jul i menuerne, ligesom 
der vil blive skruet op for julehyg-
gen overalt, siger Claus Roed. 

Passionen er en vigtig 
ingrediens på brasseriet
I 2015 slog Roeds Brasserie dørene op for de første 
gæster i Nyborg, og indehaver Claus Roed har aldrig 
været i tvivl om, at det var det rigtige for ham. 
Heller ikke på trods af, at han er i branche, der har 
været trængt af corona og mangel på arbejdskraft. 

Mellemgade 18 · 5800 Nyborg · Tlf.: 65 31 00 33
roedsbooking@gmail.com · www.roeds-restaurant.dkROEDS Brasserie
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Storebælt Sinatur Hotel & Konference · Østerøvej 121 · 5800 Nyborg · Tlf. 6531 4002 · stc@sinatur.dk · www.sinatur.dk/storebaelt

Bæredygtighed er alle vegne 
og vi taler om det hele tiden. 
Og sandheden er, at nogle gør 
det, de siger, og andre siger 
mere end de gør. Det betyder, 
at mange af os måske har mi-
stet overblikket over, hvad der 
er bæredygtigt og hvornår no-
get er bæredygtigt. 

Det er præcis derfor, at Sina-
tur-hotellerne er holdt op. 
Ikke med at være bæredygti-
ge, tværtimod! For vi har taget 
det et spadestik dybere, og be-
tragter i stedet os selv som en 
ansvarlig virksomhed. For er 
man ansvarlig, så forpligter det 
nemlig endnu mere og endnu 
længere ud end bare til egen 
matrikel. Faktisk skal vi helt ud 
til vores leverandører og dem, 
der leverer til dem, hvis vi skal 

være så ansvarlige som vores 
ambitioner byder os. Og vi er 
ambitiøse. Ikke bare på egne 
vegne, men i høj grad på kli-
maets og naturens vegne. Det 
er det eneste ansvarlige.

Bæredygtighed er så bredt, 
at det kan være svært at kom-
munikere. Nogle mener, det 
er mindre kød andre mindre 
plast. Det er svært at forhol-
de sig til, for det bliver meget 
ukonkret. Sinatur-hotellerne 
vil gerne være ansvarlige hele 
vejen rundt og det er i alle led 
af vores konferencehoteller. 
Derfor taler vi meget hellere 
om ansvarlighed - og noget af 
det med at være ansvarlig, det 
er også at være ærlig. For det 
er ikke nemt at gå i gang med 
den grønne omstilling, men 

alle kan gøre noget. Hos Sina-
tur Hotel & Konference føler vi 
et ansvar for altid, at forsøge os 
frem og hele tiden lære af egne 
erfaringer samt erfaringer som 
deles med os. 

Storebælt Sinatur Hotel & Kon-
ference er Sinatur-hotellernes 
største hotel og fælles for hele 
Sinatur-kæden er, at vi driver 
hoteller på naturens præmis-
ser – det er den eneste rigtige 
måde, når vi gerne vil tage 
ansvar for den natur vi bor så 
smukt i og det klima vi alle er 
en del af.  

Storebælt Sinatur Hotel & Kon-
ference har som noget ganske 
nyt fået anlagt hotelkædens 
største biodiversitetspark, der 
får den vilde natur omkring os 

til at blomstre yderligere op. 
Naturens eget økosystem har 
således fået en hjælpende hånd 
af hotellet, så planter, urter, dyr 
og insekter kan yngle frem. 
Indtag den smukke natur om-
kring hotellet og brug den som 
et energiboost i dit tætpakkede 
mødeprogram. Storebælt Sina-
tur Hotel & Konference ligger 
i første parket til Storebælt og 
byder på en unik udsigt – så det 
er masser af god energi at tage 
med sig hjem. 

Oplev det hele på egen hånd og 
kom og hør mere om, hvordan 
Sinatur-hotellerne facilitere 
møder og konferencer på an-
svarligvis – helt på naturens 
præmisser. 

Storebælt Sinatur Hotel & Konference
Vi er stoppet med at tale om bæredygtighed – vi vil meget hellere tale om ansvarlighed!
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VIP Konferencebus
Transport til erhvervsformål såvel 
som til de mere sociale 
arrangementer.

Bussen er veludstyrede med faciliteter af 
højeste kvalitet, for at kunne give dig og dine 
gæster de mest eksklusive og professionel 
anvendelige omgivelser under transporten.

Konferencebussen er ideel i forbindelse med:

• Besigtigelsesture
• Lufthavnstransport
• Virksomhedsbesøg og rejser
• Studieture, konferencer og 

personalearrangementer

Få et godt tilbud

Persontransport & Rejsebureau

Nyborg-rejser.dk
Nymarksvej 61 – 5800 Nyborg – Tlf.: 65311369

Ellinge Forsamlingshus · Gl. Byvej 12 · 5540 Ullerslev · Tlf. 2678 5540 · www.trines-kitchen.dk

Selskabslokaler 
og catering

Den lette Julefrokost
Marineret sild med hjemmelavet karrysalat

Æg med urtemayo og rogn
Husets frikadeller med  

hjemmesyltet rødkål
Hjemmelavet hønsesalat med bacon

Honning marineret svinefilet  
med puffede svær

Risalamande med kirsebærsauce
Hertil brød og smør

Kr. 165.- pr. person

Den Klassiske Julebuffet
Marineret sild med hjemmelavet karrysalat

Røget laks med røræg
Æg og rejer med urtemayonnaise

Lun leverpostej med svampe og bacon
Honning marineret svinefilet med puffede 

svær og hjemme lavet rødkål
Prisvindende medister fra Nørre Søby med 

hjemmerørt grov sennep
Rødkåls salat med æble og tranebær

Risalamande med kirsebær sauce  
tilsmagt med portvin
Hertil brød og smør

Kr. 195,- pr. person

Tilkøb
Fiskefilet med hjemmelavet  
remoulade og citron kr. 20.-
Ekstra sild f.eks. stegte sild  
med løg og kapers kr. 20.-

Tarteletter med høns  
i asparges kr. 15.- pr stk.
Confiteret andelår med  

æbler og svesker kr. 25.-
Svinemørbrad med  

flødestuvede svampe kr. 25,-
Flæskesteg/ribbensteg  

med husets rødkål kr. 25.-
2 slags ost med søde nødder kr. 35.-

Forret
 Nytårs torsk. Bagt torsk med bacon-knas, 

peberrodscreme, rødbede crudité,  
syltet senneps korn og hertil Trines  

hjemmebagt boller

Mellemret
Nordisk ”pastami” fra Nørre Søby 

med jordskokkechips og trøffelmayonaise

Dessert
Peanutskage med chokolade,  

kaffeganache og hindbær
Pris 375.-

Hovedret
Langtidsbraiseret kalvebryst (super mørt) 

sprød kugle af kalvekæbe hertil  
kartoffelgratin med gruyére,  
ristet svampe, gulerodspuré  

og bagte syltet rødløg,  
hertil timian sky

Nytårsmenu 2022/23

Trines Kitchen Julen 2022
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Står man og skal have pyntet op 
på sit hjem med eksempelvis 
farver, tapet eller lignende, så er 
det en god idé at alliere sig med 
Flügger Farver i Adelgade. Det 
er en farvehandler med stor eks-
pertise og som yder god faglig 
vejledning og rådgive om bru-
gen af de rigtige produkter.

- Det er vigtigt for mig at kunne 
vejlede til fornuftige og rigtige 
løsninger, ud fra det som kun-
den ønsker, fortæller afdelings-
leder Mike Madsen. Jeg står her 
for at sælge færdige løsninger 
med hvad vi tilbyder – ikke kun 

med produkter, men også med 
garantier og lignende. Når kun-
den går fra butikken, så skal de 
være tilfredse med den vejled-
ning og service de har fået.

Hos Flügger Farver kører de me-
get på miljø og bæredygtighed. 
Det meste af sortimentet er mil-
jømærket, - og indenfor et par 
år forventes at hele sortimentet 
har fået mindst Svanemærket, 
og det gælder for alle Flügger 
butikker.

– Det går rigtig godt, selvom det 
kan gå lidt langsomt, når vi skal 

have nye leverancer, – men så-
dan er det jo for mange i øjeblik-
ket. Ellers skal vi ikke klage, for 
vi har fået et godt kundegrund-

lag, siden vi åbnede i marts 2021 
på denne centrale placering i 
byen. 

Når resultatet 
skal være i top
Flügger Farver har ekspertisen og 
erfaringen til at vejlede og give råd.

Adelgade 3 · 5800 Nyborg · Tlf.: 31 31 80 83
adelgade@fluggerfarver.dk · www.fluggernyborg.dkMalermester Loan Huynh · Flügger Nyborg

HAR DU RÅD TIL AT MISTE DIN MEDARBEJDER?
Lægefaglig mentalsundheds specialister 
der kan hjælpe dig med at hindre 
effektivitetsnedgang og sikre dine 
medarbejdere er mentalt stærke.
Undersøgelser viser at en stresssygemelding  
kan koste +500.000 kr. pr. medarbejder. 
· Rekruttering af medarbejder
·  Hurtig tilbage fra sygemelding  

til arbejde på 4-6 uger
· Ledersparring

VIL DU HØRE MERE OM HVORDAN 
VI KAN HJÆLPE DIG PÅ 15 MIN?

Læs mere på medicapro.dk 
eller ring til os på 51 900 502

Få hjælp og 
vejledning
i vores app!

9/10 syge-
meldinger 

kan undgåes Hver 4.  
sygemelding 

er stress-
relateret
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Det er gået over al forventning 
for Simon Jørgensen, som i 2015 
startede Simons Auto på Halvej 
2 i Nyborg, hvor Peters Auto tid-
ligere havde haft til huse.

– Jeg havde ikke regnet med, at 
det ville blive så stort. Men det 
skyldes kort og godt vores store 
alsidighed og et dygtigt team på 
i dag 14 medarbejdere, siger Si-
mon Jørgensen og pointerer:

– På reparations- og servicedelen 
er vi en del af Automester-kæden, 
endda med et E+. Det betyder, at 
vi hører til den elite, der gør det 
ekstra godt for kundernes biler.

Simon Jørgensen fortæller vi-

dere, at værkstedet derfor er ud-
styret med den nyeste teknik, og 
at medarbejderne – udover alle 
gængse opgaver – er kvalifice-
ret til at lave el- og hybridbiler i 
overensstemmelse med fabriks-
garantien.

Fem stjerner på Trustpilot
Simons Auto råder endvidere 
over en salgsafdeling – Simon Bi-
ler, hvor der sælges alle typer bi-
ler – herunder nyere. Derudover 

har Simons Auto tilført Simons  
leasing, som et nyt spændende 
tiltag. Her finder man biler i alle 
størrelser helt op til eksempelvis 
Tesla model 3 og Porsche Cayen-
ne Turbo.

– Det er ikke det vigtigste, om 
kunden køber eller leaser en lille 
eller stor bil. Det vigtigste for os 
er en tilfreds kunde, som vi her-
efter får muligheden for at ser-
vicere og opfylde alle kommende 
behov for, understreger Simon 
Jørgensen.

Simons Auto har en ligelig forde-
ling af privat- og erhvervskunder, 
for eksempel servicerer auto-
værkstedet Nyborg Kommune. 
Og ved selvsyn kan man se en 
stor kundetilfredshed, hvis man 
går ind på Trustpilot på nettet.

– Her ligger vi med hele fem 
stjerner og en score på 99 pro-
cent, og så er ord jo faktisk over-
flødige. Derfor vil vi gerne rette 
en stor tak til vores elskede og 
loyale kunder, slutter Simon Jør-
gensen. 

Det kører godt 
for Simons Auto
Et moderne værksted med det nyeste udstyr og 
de dygtigste mekanikere, salg af alle typer biler 
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og genbrug. For hver nedbrydning har vi en intention om at

genanvende og genbruge så mange materialer sommuligt,

så godt sommuligt og har i dag en genanvendelses procent

på hele 97%. Vi arbejder hele tiden frem imod bedre genan-

vendelse af råmaterialerne, så vi samtidig kan opretholde
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Når pensionsalderen sættes op,
skal virksomhederne følge med

CC
Det duer ikke, at virksomhederne
tøvermed at ansætte dem, der er
tæt på pensionen, og hvis det kræver
et kompetenceløft afmedarbejderne
i den aldersgruppe, såmå vi finde
ud af at få det til at ske.

OleØstergaard, advokat og juridisk chef i Frie

Det bliver ellers ofte gentaget som en
sandhed, at virksomhederne derude ikke er
interesserede i ældre ogmere erfarnemed-
arbejdere - men foretrækker de unge ansø-
gere, som ofte både er mere fleksible og billi-
gere i løn.
Men det er altså et faktummedmodifika-

tioner, for ifølge Dansk Statistik er de 50 til
59-årige rent faktisk i mindre grad ledige
end den generelle befolkning.

ANDERLEDES SER DET dog ud, hvis vi kigger i
den næste kategori - blandt dem fra 60 år og
op – for her er ledigheden noget højere end
gennemsnittet i befolkningen.
Det tyder på, at virksomhederne ikke er

helt så interesserede i denne aldersgruppe,
og det er et problem, når vi i Danmark har
bestemt os for, at pensionsalderen skal stige
gradvist over de kommende år.
Det duer ikke, at virksomhederne tøver

med at ansætte dem, der er tæt på pensio-
nen, og hvis det kræver et kompetenceløft af
medarbejderne i den aldersgruppe, så må vi
finde ud af at få det til at ske.
Der er nemlig tale om en stor gruppe

mennesker medmasser af erfaringer og go-
de kompetencer. Dygtige medarbejdere, der
er vant til at arbejde hårdt, og som i løbet af
et langt liv og arbejdsliv har medvirket til

ansætter folk fra den unge generation, som
er berømt og berygtet for at have et mindset,
der byder dem at skifte arbejdsplads med
ganske få års mellemrum.
Folk over 60 er tværtimod oftere loyale og

indstillede på at blive tiden ud det samme
sted.

H vis man kigger på de seneste ledig-
hedstal fra Danmarks Statistik, så
er der godt nyt til dem, der er ban-
ge for, hvornår alderen begynder

at trykke i forhold deres egen værdi på ar-
bejdsmarkedet. For meget tyder på, at grå
stænk i håret slet ikke behøver at være et
problem i forhold til at få et arbejde.

skabe den verden, vi lever i, og arbejdsmar-
kedet, som det ser ud i dag.

OG UNDSKYLDNINGEN MED, at det ikke kan beta-
le sig at onboarde en ældremedarbejder,
fordi de alligevel snart går på pension, er alt-
så heller ikke den bedste, når man rask væk
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H vis man kigger på de seneste ledig-
hedstal fra Danmarks Statistik, så
er der godt nyt til dem, der er ban-
ge for, hvornår alderen begynder

at trykke i forhold deres egen værdi på ar-
bejdsmarkedet. For meget tyder på, at grå
stænk i håret slet ikke behøver at være et
problem i forhold til at få et arbejde.

skabe den verden, vi lever i, og arbejdsmar-
kedet, som det ser ud i dag.

OG UNDSKYLDNINGEN MED, at det ikke kan beta-
le sig at onboarde en ældremedarbejder,
fordi de alligevel snart går på pension, er alt-
så heller ikke den bedste, når man rask væk
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JPL-Industri er bygget op på knowhow
og mange års erfaring og interesse for stålindustrien. JPL Industri

fremstiller alt indenfor stålindustrien. Vi arbejder i rustfrit stål, alm. stål,
alu og sort jern. Vi har erfarne og kvalificerede medarbejder og udfører

certifikatsvejse opgaver i rustfrit stål og sorte rør.

JPL INDUSTRI ER:
Et Smedeværksted
Et Maskinværksted
En Montageafdeling

VI TILBYDER BLA.:
• Klip & buk
• Svejsearbejde
• Smedearbejde
• Transportudstyr
• Industrimontage
• Drej & fræs

FLEKSIBILITET
Vi fremstiller alt inden
for stålindustrien
med en høj grad
af fleksibilitet.

KVALITET
JPL Industri laver
løsninger af høj
kvalitet med vores
brede erfaring
og mange maskiner.

UDVIKLING
Vi udvikler
specialløsninger i
tæt samarbejde
med både erhvervs
- og privatkunder.

PÅLIDELIGHED
Vi tilbyder kort
leveringstid og leverer
til den aftalte tid.

JPL Industri Aps

P. Olesen har i mere end 50 år haft fokus på genanvendelse

og genbrug. For hver nedbrydning har vi en intention om at

genanvende og genbruge så mange materialer sommuligt,

så godt sommuligt og har i dag en genanvendelses procent

på hele 97%. Vi arbejder hele tiden frem imod bedre genan-

vendelse af råmaterialerne, så vi samtidig kan opretholde

en god cirkulær økonomi.

Genbrug og genanvendelse

Vi arbejder for
verdensmål nr. 12

P. Olesen støtter
verdensmål for

bæredygtig udvikling

P. Olesen A/S
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Når pensionsalderen sættes op,
skal virksomhederne følge med

CC
Det duer ikke, at virksomhederne
tøvermed at ansætte dem, der er
tæt på pensionen, og hvis det kræver
et kompetenceløft afmedarbejderne
i den aldersgruppe, såmå vi finde
ud af at få det til at ske.

OleØstergaard, advokat og juridisk chef i Frie

Det bliver ellers ofte gentaget som en
sandhed, at virksomhederne derude ikke er
interesserede i ældre ogmere erfarnemed-
arbejdere - men foretrækker de unge ansø-
gere, som ofte både er mere fleksible og billi-
gere i løn.
Men det er altså et faktummedmodifika-

tioner, for ifølge Dansk Statistik er de 50 til
59-årige rent faktisk i mindre grad ledige
end den generelle befolkning.

ANDERLEDES SER DET dog ud, hvis vi kigger i
den næste kategori - blandt dem fra 60 år og
op – for her er ledigheden noget højere end
gennemsnittet i befolkningen.
Det tyder på, at virksomhederne ikke er

helt så interesserede i denne aldersgruppe,
og det er et problem, når vi i Danmark har
bestemt os for, at pensionsalderen skal stige
gradvist over de kommende år.
Det duer ikke, at virksomhederne tøver

med at ansætte dem, der er tæt på pensio-
nen, og hvis det kræver et kompetenceløft af
medarbejderne i den aldersgruppe, så må vi
finde ud af at få det til at ske.
Der er nemlig tale om en stor gruppe

mennesker medmasser af erfaringer og go-
de kompetencer. Dygtige medarbejdere, der
er vant til at arbejde hårdt, og som i løbet af
et langt liv og arbejdsliv har medvirket til

ansætter folk fra den unge generation, som
er berømt og berygtet for at have et mindset,
der byder dem at skifte arbejdsplads med
ganske få års mellemrum.
Folk over 60 er tværtimod oftere loyale og

indstillede på at blive tiden ud det samme
sted.

H vis man kigger på de seneste ledig-
hedstal fra Danmarks Statistik, så
er der godt nyt til dem, der er ban-
ge for, hvornår alderen begynder

at trykke i forhold deres egen værdi på ar-
bejdsmarkedet. For meget tyder på, at grå
stænk i håret slet ikke behøver at være et
problem i forhold til at få et arbejde.

skabe den verden, vi lever i, og arbejdsmar-
kedet, som det ser ud i dag.

OG UNDSKYLDNINGEN MED, at det ikke kan beta-
le sig at onboarde en ældremedarbejder,
fordi de alligevel snart går på pension, er alt-
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og genbrug. For hver nedbrydning har vi en intention om at
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så godt sommuligt og har i dag en genanvendelses procent

på hele 97%. Vi arbejder hele tiden frem imod bedre genan-

vendelse af råmaterialerne, så vi samtidig kan opretholde
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skal virksomhederne følge med

CC
Det duer ikke, at virksomhederne
tøvermed at ansætte dem, der er
tæt på pensionen, og hvis det kræver
et kompetenceløft afmedarbejderne
i den aldersgruppe, såmå vi finde
ud af at få det til at ske.

OleØstergaard, advokat og juridisk chef i Frie

Det bliver ellers ofte gentaget som en
sandhed, at virksomhederne derude ikke er
interesserede i ældre ogmere erfarnemed-
arbejdere - men foretrækker de unge ansø-
gere, som ofte både er mere fleksible og billi-
gere i løn.
Men det er altså et faktummedmodifika-

tioner, for ifølge Dansk Statistik er de 50 til
59-årige rent faktisk i mindre grad ledige
end den generelle befolkning.

ANDERLEDES SER DET dog ud, hvis vi kigger i
den næste kategori - blandt dem fra 60 år og
op – for her er ledigheden noget højere end
gennemsnittet i befolkningen.
Det tyder på, at virksomhederne ikke er

helt så interesserede i denne aldersgruppe,
og det er et problem, når vi i Danmark har
bestemt os for, at pensionsalderen skal stige
gradvist over de kommende år.
Det duer ikke, at virksomhederne tøver

med at ansætte dem, der er tæt på pensio-
nen, og hvis det kræver et kompetenceløft af
medarbejderne i den aldersgruppe, så må vi
finde ud af at få det til at ske.
Der er nemlig tale om en stor gruppe

mennesker medmasser af erfaringer og go-
de kompetencer. Dygtige medarbejdere, der
er vant til at arbejde hårdt, og som i løbet af
et langt liv og arbejdsliv har medvirket til

ansætter folk fra den unge generation, som
er berømt og berygtet for at have et mindset,
der byder dem at skifte arbejdsplads med
ganske få års mellemrum.
Folk over 60 er tværtimod oftere loyale og

indstillede på at blive tiden ud det samme
sted.

H vis man kigger på de seneste ledig-
hedstal fra Danmarks Statistik, så
er der godt nyt til dem, der er ban-
ge for, hvornår alderen begynder

at trykke i forhold deres egen værdi på ar-
bejdsmarkedet. For meget tyder på, at grå
stænk i håret slet ikke behøver at være et
problem i forhold til at få et arbejde.

skabe den verden, vi lever i, og arbejdsmar-
kedet, som det ser ud i dag.

OG UNDSKYLDNINGEN MED, at det ikke kan beta-
le sig at onboarde en ældremedarbejder,
fordi de alligevel snart går på pension, er alt-
så heller ikke den bedste, når man rask væk
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FLEKSIBILITET
Vi fremstiller alt inden
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med en høj grad
af fleksibilitet.
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løsninger af høj
kvalitet med vores
brede erfaring
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UDVIKLING
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til den aftalte tid.

JPL Industri Aps

P. Olesen har i mere end 50 år haft fokus på genanvendelse

og genbrug. For hver nedbrydning har vi en intention om at

genanvende og genbruge så mange materialer sommuligt,

så godt sommuligt og har i dag en genanvendelses procent

på hele 97%. Vi arbejder hele tiden frem imod bedre genan-

vendelse af råmaterialerne, så vi samtidig kan opretholde

en god cirkulær økonomi.
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Når pensionsalderen sættes op,
skal virksomhederne følge med

CC
Det duer ikke, at virksomhederne
tøvermed at ansætte dem, der er
tæt på pensionen, og hvis det kræver
et kompetenceløft afmedarbejderne
i den aldersgruppe, såmå vi finde
ud af at få det til at ske.

OleØstergaard, advokat og juridisk chef i Frie

Det bliver ellers ofte gentaget som en
sandhed, at virksomhederne derude ikke er
interesserede i ældre ogmere erfarnemed-
arbejdere - men foretrækker de unge ansø-
gere, som ofte både er mere fleksible og billi-
gere i løn.
Men det er altså et faktummedmodifika-

tioner, for ifølge Dansk Statistik er de 50 til
59-årige rent faktisk i mindre grad ledige
end den generelle befolkning.

ANDERLEDES SER DET dog ud, hvis vi kigger i
den næste kategori - blandt dem fra 60 år og
op – for her er ledigheden noget højere end
gennemsnittet i befolkningen.
Det tyder på, at virksomhederne ikke er

helt så interesserede i denne aldersgruppe,
og det er et problem, når vi i Danmark har
bestemt os for, at pensionsalderen skal stige
gradvist over de kommende år.
Det duer ikke, at virksomhederne tøver

med at ansætte dem, der er tæt på pensio-
nen, og hvis det kræver et kompetenceløft af
medarbejderne i den aldersgruppe, så må vi
finde ud af at få det til at ske.
Der er nemlig tale om en stor gruppe

mennesker medmasser af erfaringer og go-
de kompetencer. Dygtige medarbejdere, der
er vant til at arbejde hårdt, og som i løbet af
et langt liv og arbejdsliv har medvirket til

ansætter folk fra den unge generation, som
er berømt og berygtet for at have et mindset,
der byder dem at skifte arbejdsplads med
ganske få års mellemrum.
Folk over 60 er tværtimod oftere loyale og

indstillede på at blive tiden ud det samme
sted.

H vis man kigger på de seneste ledig-
hedstal fra Danmarks Statistik, så
er der godt nyt til dem, der er ban-
ge for, hvornår alderen begynder

at trykke i forhold deres egen værdi på ar-
bejdsmarkedet. For meget tyder på, at grå
stænk i håret slet ikke behøver at være et
problem i forhold til at få et arbejde.

skabe den verden, vi lever i, og arbejdsmar-
kedet, som det ser ud i dag.

OG UNDSKYLDNINGEN MED, at det ikke kan beta-
le sig at onboarde en ældremedarbejder,
fordi de alligevel snart går på pension, er alt-
så heller ikke den bedste, når man rask væk

JPL Industri ApS
JPL-Industri er bygget op på knowhow og mange års erfaring og interesse for stålindustrien. 

JPL Industri fremstiller alt indenfor stålindustrien. Vi arbejder i rustfrit stål, alm. stål, alu  
og sort jern. Vi har erfarne og kvalificerede medarbejder og udfører certifikatsvejse  

opgaver i rustfrit stål og sorte rør.
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Jens Møller Pedersen er sam-
men med Jens Petter Fregerslev 
indehaver af Danværktøj ApS, 
som har til huse på Refsvindin-
ge Byvej 36 i samme by. Og det 
er førstnævnte Jens, der i 2001 
fik ideen til at grundlægge virk-
somheden.

– Jeg er barnefødt her, og stedet 
har i flere generationer været i 
familiens eje – både som land-
brugsejendom og entrepre-
nørvirksomhed, fortæller Jens 
Møller Pedersen, der beretter 
om mange timers arbejde med 
at renovere den gamle staldbyg-

ning, der i dag står som en 500 
kvadratmeter stor og moderne 
maskinpark.

Et par år efter, at virksomheden 
i 2001 blev etableret, valgte Jens 
Møller Pedersen og Jens Petter 
Fregerslev at blive kompagno-
ner, da de to værktøjsmagere i 
forvejen kendte hinanden. Og 
løbende gennem tiden har de in-
vesteret både tid og økonomi i at 
fremme virksomheden. Således 
har Danværktøj ApS både i 2007 

og 2008 modtaget Dagbladet 
Børsens Gazelle-pris. 

Tæt på kunderne i  
produktionsfasen
Danværktøj ApS fremstiller 
primært snit- og stanseværktøj 
samt bukkeværktøj, og en bred 
kompetence i virksomheden 
gør, at der kan leveres til vidt 
forskellige formål og brancher. 
Blandt kunderne finder man ek-
sempelvis IB Andresen Industri 
og SBS Friction. 

Trods det, at ordrebogen er fyldt, 

ønsker de to indehavere dog 
ikke, at virksomheden skal vok-
se uhæmmet.

– Vi har en størrelse nu, hvor vi 
er et godt team på fire medar-
bejdere, og vi trives rigtig godt 
sammen. Jens har sin dagligdag 
i produktionen, og jeg rykker 
også gerne fra både skrive- og 
tegnebord og derud, når det 
kræves. Det betyder, at vi er tæt 
på vores kunder i hele produk-
tionsfasen, og at vi leverer den 
bedste kvalitet, pointerer Jens 
Petter Fregerslev. 

Fra staldbygning til 
succesfuld værktøjsfabrik
Med over 20 år på bagen har Danværktøj ApS 
i Refsvindinge skabt et solidt fundament inden 
for virksomhedens kerneområde, der består af 
produktion og levering af værktøjer til industrien. 
Succesen skyldes ikke mindst et tæt samarbejde 
med kunderne i hele produktionsfasen og en stor 
portion faglig stolthed.

Refsvindinge Byvej 36 · 5853 Ørbæk · Tlf.: 65 33 05 41
jpf@danvkt.dk · www.danvkt.dkDanværktøj ApS

Jens Petter Fregerslev (t.v.) og Jens Møller 
Pedersen har henholdsvis rollerne 
som direktør og produktionschef i 

Danværktøj ApS, som de begge ejer.

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

Montana
Reoler + borde + stole + fantasi ...

– lad os hjælpe med netop din kombination!

Montana – løsninger til bolig og erhverv!

Montana 
Reoler +  borde +  stole  +  fantasi…

-  lad os hjælpe med netop din kombination!

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

-  løsninger til bolig og erhverv!

JH Automatdrejning
Vi tilbyder:

cnc drejning og fræsning
drejning fra Ø6 – Ø200 mm
stangautomat op til Ø70mm

fræsning X900mm – Y530mm – Z550mm

Stål · Rustfrit Stål · Messing               
Aluminium · Plast

Ferritslevvej 48  ·  5540 Ullerslev  ·  +45 40 82 22 57  
jhautomatdrejning.dk

Ferritslevvej 48  ·  5540 Ullerslev  ·  +45 40 82 22 57  
jh@jhautomatdrejning.dk  ·  jhautomatdrejning.dk

Ring 20 89 58 02
eller mail: brinkjensen@mail.dk

MALERFIRMAET
BRINK & JENSEN
...enkelt og ligetil

Privat, erhverv, kontor og vinduesmaler!
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Susie Skytthe 
har i halvandet år 

drevet Skytthes 
Hjemmeservice, 

som udfører 
rengøring for både 

privat- og mindre 
erhvervskunder.

Susie Skytthe havde et job som 
sælger af arbejdsfodtøj, men på 
grund af situationen med coro-
na blev hun i 2020 afskediget fra 
sit job.

– Det var en helt uvant situation, 
men hurtigt tænke jeg, ”så må 
jeg lave mit eget firma”, fortæller 
Susie Skytthe i forbindelse med 
den daværende situation.

At valget faldt på at starte op 
med hjemmeservice var be-
stemt ikke helt tilfældigt, for Su-
sie Skytthe var overbevist om, at 

det var et område, hvor hun med 
sine personlige egenskaber – og 
hårdt arbejde – kunne komme 
til at gøre sig gældende.

Her halvandet år efter opstarten 
kan Susie Skytthe se, at initiati-
vet ikke har været forgæves. 

– Jeg har tænkt fornuftigt for at 
holde omkostningerne nede, 
så i stedet for at bruge økono-

miske ressourcer til reklame og 
lignende har jeg lavet opslag på 
Facebook. Og det, sammen med 
mund til mund-metoden, har 
gjort, at jeg har en stabil kunde-
kreds og nok at lave, fortæller 
Susie Skytthe.

Individuelle opgaver
Skytthes Hjemmeservice udfø-
rer opgaver for både privatkun-
der og mindre erhvervsdrivende, 
og Susie Skytthe fortæller, at op-
gaverne er meget individuelle.

– Især hos private, hvor der træf-
fes aftaler efter den enkeltes 

behov. Men generelt er jeg flek-
sibel hos begge typer kunder, 
siger Susie Skytthe.

Faktisk er det gået så godt med 
hjemmeservicefirmaet, at Susie 
Skytthe nu har ansat en deltids-
ansat, som hun pt. er ved at op-
lære til jobbet.

– Når man driver et firma som 
mit, handler det om tillid og om 
at levere den bedst mulige ser-
vice. Derfor har hun fulgt mig på 
alle arbejdsopgaver, så både hun 
og kunden er tryg ved vores sam-
arbejde, slutter Susie Skytthe. 

Susie startede 
sit eget firma
En dør blev lukket, da Susie Skytthe i 2020 
blev fyret fra sit job på grund af nedlukning i 
forbindelse med corona. Men et hurtigt initiativ 
om at blive selvstændig åbnede en ny dør. 
Og dermed var Skytthes Hjemmeservice på 
Hellerupvej 43 i Ørbæk en realitet.

Hellerupvej 43 · 5853 Ørbæk · Tlf.: 20 68 55 45
skyttheshjemmeservice@gmail.com
www.facebook.com/SkytthesHjemmeservice

Står man og er en gruppe der 
skal samles og mødes, og hvor 
der er højt til loftet - familie, 
venner eller firma, så er Kulina-
riske Kildegaarden et godt sted 
at være. Det gælder både til over-
natning, og når der skal spises 
godt. Den gamle landejendom 
med nedlagt landbrug har plads 
til godt 20 overnattende gæster 
og har et selskabslokale til 28 
personer, hvor den står på den 
finere madlavning – de gode 
menuer hjemmelavet helt fra 
bunden.

Kulinariske Kildegaarden laver 
også events, og til den kommen-
de tid, med julearrangementer 

og omkring Nytår med menuer, 
som man kan komme og hente. 
Køkkenet leverer også mad ud af 
huset.

– Jeg startede i 2014 med B&B og 
fire værelser, siger Lene Øster-
lid. Det var lidt min hobby og 
interesse også. Mange gæster ef-
terspurgte også mad, som blandt 
andet aftensmad, – så i 2016 ud-
videde jeg med industrikøkken 
og en ekstra lejlighed. Det betød 
også mad ud af huset, og så gik 

jeg fuldtids på det hele – den helt 
rigtige beslutning. Der er så også 
blevet udvidet en del senere, og 
er meget benyttede af blandt an-
det også børnefamilier, der er på 
bondegårdsferie. Vi har også en 
del mindre klappedyr som høns, 

kaniner, katte, får og geder. Når 
man er her som en gruppe, det 
være sig familie, venner eller fir-
ma, - så har man hele stedet for 
sig selv. 

Hygge i skønne landlige omgivelser
Kulinariske Kildegaarden danner ramme om de gode gruppeoplevelser.

Frørupvej 17 · 5871 Frørup · Tlf.: 60 79 74 68
info@kulinariske.dk · www.kulinariske.dk
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Erhverv & Vækst · Nørregade 1 · 5800 Nyborg
Tlf. 6333 7000 · kommune@nyborg.dk · www.nyborg.dk

Et af medlemmerne i netværket 
er Nyborg Strand Hotel og Kon-
ference, som er en fynsk frontlø-
ber, der for alvor har integreret 
bæredygtighed i deres kernefor-
retning.

Hotellet, som er et af Danmarks 
største konferencesteder, har 
arbejdet med bæredygtighed 
længe, og har gennem de sene-
ste år formået at samle de bære-
dygtige initiativer og handlinger 
i en overordnet strategi, som gør 
bæredygtighed til en helt natur-
lig del af hotellets måde at drive 
forretning på.
 
Alt lige fra interiør og armaturer 
til råvarer og drikkevarer udvæl-

ges nøje med bæredygtigheden 
in mente på Nyborg Strand. Men 
bæredygtighed er meget mere 
end det. CO2-udledning, affalds-
sortering og vandbesparende 
tiltag er blevet hygiejnefaktorer 
for hotellet, der arbejder målret-
tet med de sociale og menneske-
lige aspekter af bæredygtigheds-
begrebet og har en ambition 
om at skabe rammerne om et 
bæredygtigt og meningsfuldt ar-
bejdsliv for deres medarbejdere. 
 
I maj i år slog Nyborg Strand 
dørene op for et helt nyt re-
staurantkoncept, hvor hotellets 

kokke- og tjenerelever har det 
primære ansvar.
 
– Det er vigtigt for os, at vi for-
mår at skabe nogle rammer og 
en kultur, der gør det attraktivt 
for både elever og faglærte at 
søge i vores retning. Vi har fået 
megen positiv omtale og feed-
back på konceptet. Vores fokus 
på bæredygtig restaurantdrift 
hyldes af vores gæster, mens 
vores elever ser det som en 
spændende udfordring og vig-
tig læring, fortæller direktør Jan 
Grimstrup Larsen.
 

Nyborg Strand har i øjeblikket 
22 kokke- og tjenerelever, hvil-
ket er flere, end hotellet plejer 
at have, og det har generelt væ-
ret lettere for dem at rekruttere 
medarbejdere efter åbningen af 
elevrestauranten på trods af den 
udbredte mangel på arbejds-
kraft i branchen.

Arbejder I også med bæredyg-
tighed i din virksomhed, og har 
du lyst til at være en del af net-
værket med grøn inspiration og 
vidensdeling i højsæde, er du 
velkommen til at kontakte Tina 
Villadsen på tvil@nyborg.dk. 

Nyborg Kommune har fokus på 
bæredygtighed og grøn omstilling
Som en forlængelse af den individuelle dialog med kommunens virksomheder har Nyborg Kommune 
Erhverv & Vækst blandt andet etableret Netværk for Bæredygtig Forretningsudvikling. Netværket 
omfatter i dag 45 virksomheder, som på tværs af brancher og værdikæde samarbejder og inspirerer 
hinanden med udgangspunkt i den fælles grønne agenda.

MANGE 
GODE 
GRUNDE 
TIL VÆKST

Erhverv&Vækst
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- Her i Nyborg forhandler vi kun 
Nissan, og har her alt testudstyr, 
som der er behov for når vi skal 
teste og fejlfinde på bilerne, for-
tæller afdelingsleder Claus Han-
sen. Det er et moderne værksted, 
som vi har og vi kan naturligvis 
også teste og fejlfinde på andre 

bilmærker, som vi også service-
rer.

- Der er travlt på værkstedet som 
altid, og jeg må sige, at vi har by-
ens bedste kunder, og de er me-
get loyale. Vi arbejder også hele 
tiden på det høje serviceniveau, 

hvor hjælpsomhed er en vigtig 
del, og som kunderne værdsæt-
ter.

Det velkendte autohus har også 
netop lanceret den nye Nissan 
Ariya, som er en ren elbil med en 
rækkevidde på op til 533 km, og 

som kan trække op til 1500kg. 
på krogen.

Autohuset Kronsbjerg holder 
åbent hus for kunderne den 1. 
og 2. oktober, hvor der bliver 
lavet nogle helt specielle jubilæ-
umstilbud. 

Autohuset 
Kronsbjerg A/S 
fejrer i år deres 
100 års jubilæum
Det er i dag 4. generation ved roret, 
der driver den jubilerende autokoncern, 
Autohuset Kronsbjerg, som afdelingen i 
Nyborg har været en del af i de sidste 20 år. 
Afdelingen beskæftiger 6 medarbejdere, - tre 
svende, en lærling samt to i administrationen.

Lyøvej 2 · 5800 Nyborg · Tlf.: 65 31 34 22 
ch@kronsbjerg.dk · www.kronsbjerg.dk/bilforhandler-nyborgAutohuset Kronsbjerg A/S

KELD HERMANN A/S · Tømrer & Murer samt byggestyring · Industrivej 1 · 5853 Ørbæk 
Telefon: 20 28 33 91 · E-mail: mail@keldhermann.dk · keldhermann.dk

Arkitekttegnede huse
Vi har stor erfaring med at bygge arkitekttegnede huse.

Vi samarbejder med gode arkitekter og rådgivere, og 
kan derfor tilbyde et samlet projekt.

Derfor – tag os med på råd helt fra starten.

Specialer
·  Nybygning, ombygning og 

tilbygning
·  Renovering
·  Tagarbejder
·  Opførelse af sommerhuse
·  Nye vinduer og døre
·  Træterrasser

·  Restaurering af 
bevaringsværdige bygninger

·  Restaurering af kirker og 
præstegårde

·  Alt i reparation
·  Glasarbejde (Glarmesterarbejde)
·  Alle specialopgaver !

Vi går altid professionelt til værks

T Ø M R E R  &  M U R E R  -  S A M T  B Y G G E S T Y R I N G

Nyt tag
Vi er tagspecialist på Fyn. 

Kontakt os for et uforpligtigende 
tilbud på jeres tagprojekt!
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Selvom Tobias Bech først star-
tede sin virksomhed Bech´s 
Slamsugning & Spuling i for-
året, - så er det en virksomhed, 
der kan tælle mange års erfa-
ring indenfor branchen. Tobias 
kom selv ind i branchen for 3-4 
år siden, hvor han startede som 
håndmand og fik efter rørlægge-
ruddannelsen. Med sig i firmaet 
har han ansat sin far, Tonny, der 
har 35 års erfaring i branchen. 

- Jeg havde gået med tanken 
tidligere om, at jeg gerne vil-
le starte som selvstændig med 
slamsugning, og da chancen 
bød – så slog jeg til, siger Tobias 

Bech. Det var en god beslutning, 
for det er kun gået fremad.

- Udover de andre opgaver, så 
kan vi også lægge rør, - og for at 
bygge videre på mulighederne, 
så starter jeg også nu sideløben-
de på kloakmesteruddannelsen 
(er i skrivende stund startet). 

- Det betyder, at vi kan komme 
ud og spule, suge og evt. lave 
kamerainspektion, hvis der er 

noget galt, - og så kan jeg lave 
kloakkerne efterfølgende. Så det 
er nu en virksomhed med man-
ge grene.

Virksomheden kører primært i 
hele det østfynske område, hvor 
de servicerer såvel private, er-
hverv som det offentlige. De har 
tillige døgnvagt alle ugens syv 
dage. Så hvis et problem opstår, 
– så kan folk bare ringe. De har 
aldrig lukket.

- Vi har mange faste aftaler med 
serviceopgaver, som planlægges 
ind i kalenderen, - og så er der 
selvfølgelig lige når der kom-
mer akutopgaver. Vi har blandt 
andet en del opgaver for Kerte-
minde Forsyning, hvor vi løser 
opgaver over hele vores arbejds-
område, som er blandt andet 
slamsugning, spuling, smårepa-
rationer af kloak, rottespærre, 
Tv-inspektion og mindre opga-
ver med anlægsarbejde. 

God gang i virksomheden
Bech´s Slamsugning & Spuling har travlhed på alle områder.

Kertemindevej 66 · 5540 Ullerslev · Tlf.: 40 19 03 34 
ftp@bechs-slamsugning.dk · www.bechs-slamsugning.dk

Bech´s Slamsugning 
og Spuling 

Sammen skaber vi  
frirum i din have!

Hos Ferslev Have & Anlæg er der garanti  
for høj faglighed og gode realistiske priser, 

vi sætter altid kunden først.

Vognmandsvej 3, 1. th · 5800 Nyborg
Tlf. 29 25 54 26 · ferslev5800@outlook.dk

Professionelt autoværksted  
med mere end 10 års erfaring

Vi servicerer og reparerer alle bilmærker og 
du får samtidig gyldigt stempel i servicebogen, 

der giver dig 100% fabriksgaranti!

Fasanvej 20 (indkørsel fra Solholm), 5540 Ullerslev
Telefon: 22 13 96 76  ·  cr@crauto.dk

Vi giver naturligvis altid en grundig rådgivning i,  
hvad der er bedst for dig og din bil.

Vi har stor erfaring med ældre biler, men vi har også 
den rette efteruddannelse til at håndtere den nyeste 

teknologiske udvikling i de helt nye biler.

El og  
hybrid biler
Vi er godkendt 
til at service og 
reparere el og 
hybrid biler!
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Nyborg Kommune er en aktiv erhvervskommune med netværk, 
dialog, samarbejde og en stærk iværksætterånd.

Placeringen midt i Danmark tiltrækker kvalificeret arbejdskraft,  
og den veludbygget infrastruktur med motorvej, jernbane og  
dybvandshavn sikrer effektiv logistik til og fra virksomheden.

I Nyborg har vi attraktive erhvervsgrunde til salg med 
ideelle beliggenheder, omgivet af den smukke natur.

Vil du vide mere om ledige grunde, erhvervslokaler  
og ejendomme på Østfyn, kan du uforpligtende kontakte:

Stig Bøgh, chefkonsulent,  
tlf.: 6155 6600, mail: stb@nyborg.dk

Læs mere på www.nyborg.dk/erhverv
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Forhandlerfelt

Den nye ID.5 imponerer med sine kraftfulde præstationer fra SUV‘en, sine elegante linjer fra coupéen 
og en rækkevidde op til 514 km. 
En kompromisløs elbil med endnu hurtigere opladning og priser fra kr. 399.995. 

Oplev den nye kompromisløse elbil ID.5 og prøvekør den hos os

ID.5 77 kWh fra (vejl. pris) kr. 399.995,-. Forbrug 170 Wh/km. Rækkevidde op til: 514 km. CO2-ejerafgift kr. 340,-/halvår. 
Forbrug kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Elegant eSUV Coupé

Forhandlerfelt

Den nye ID.5 imponerer med sine kraftfulde præstationer fra SUV‘en, sine elegante linjer fra coupéen 
og en rækkevidde op til 514 km. 
En kompromisløs elbil med endnu hurtigere opladning og priser fra kr. 399.995. 

Oplev den nye kompromisløse elbil ID.5 og prøvekør den hos os

ID.5 77 kWh fra (vejl. pris) kr. 399.995,-. Forbrug 170 Wh/km. Rækkevidde op til: 514 km. CO2-ejerafgift kr. 340,-/halvår. 
Forbrug kan påvirkes af kørestil, vejrforhold og tilvalg af udstyr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Elegant eSUV Coupé

Middelfartvej 50 · 5200 Odense V
Tlf: 63 11 85 00 · vw-odense.dk

Åbningstider i salgsafdelingen: 
Man-fre: 09.00-17.30 / Lør og søn: 11.00-16.00Volkswagen Odense

Jeppe
Engedahl
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 18

Rasmus W. 
Frederiksen
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 47

Pia
Lillelund
SALGSASSISTENT

T: 21 56 46 32

Sebastian 
Mosdal
SALGSTRAINEE

T: 20 56 49 95

Martin
Persson
SALGSRÅDGIVER

T: 43 22 36 67

Morten
Alnor
SALGSCHEF

T: 43 22 36 70
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Solholm 6, 5540 Ullerslev · Tlf. 65 35 12 07 
hannibaldsen@mail.tele.dk · hannibaldsen.dk

Hannibaldsen ś  
Autoværksted:
· Klargøring til syn
· Aircondition
· Bremsetest
· Rep. af frontrude
· Rep. af alle bilmærker
· Serviceeftersyn
· Diagnoseudlæsning

Speciale i vedligeholdelse af ældre biler og veteranbiler

HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S

HÅNDVÆRKERGÅRDEN I ODENSE
LIND HANSENS VEJ 5 • 5000 ODENSE C  
 TLF. 65 91 48 84 • HVG@HVG-AS.DK

ALLE FAGGRUPPER UNDER 
ÉT TAG = ÉT OPKALD

EL Projekleder 
Lars-Erik Larsen

Mobil 20194982

HÅNDVÆRKERGÅRDEN A/S

HÅNDVÆRKERGÅRDEN I ODENSE
LIND HANSENS VEJ 5 • 5000 ODENSE C  
 TLF. 65 91 48 84 • HVG@HVG-AS.DK

ALLE FAGGRUPPER UNDER 
ÉT TAG = ÉT OPKALD

EL Projekleder 
Lars-Erik Larsen

Mobil 20194982Vi løser din 
opgave

EL

Tømrer

Maler

VVS / Blik

Anlægsgartner

32 ÅRS erfaring 
med kvalitet 
til tiden

LIND HANSENS VEJ 5•5000 ODENSE C •TLF. 65 91 48 84
SVERIGESVEJ 15•5700 SVENDBORG•TLF. 65 91 48 84
L.FRANDENSVEJ 7•5600 FAABORG•TLF. 62 61 82 92

HVG@HVG-AS.DK•WWW.HVG-AS.DK
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Blomsterdesigner
i nye rammer
Charlotte Franke, indehaveraf Charlotte
Franke Floradesign, er for nyligt flyttet i
nye rammer vedhavnen i Svendborg. Selv
omhun ingenplanerhar omatåbneen
egentlig butik, giver det nyeogstørre
værkstedfleremuligheder for at invitere
nysgerrige indenfor.

PROFIL

Maja Julskjær
majul@fynskemedier.dk

Dethar været nogle travle da-
ge forblomsterdesignerChar-
lotte Franke. I weekenden
slog hun dørene op til sit nye
værksted vedhavnen i Svend-
borg og fejrede det med ikke
mindre end to receptioner,
ogmandagog tirsdag i denne
uge var hun tilbage som un-
derviser på Kold College.
Charlotte Franke holder

dog af at have en afvekslende
hverdag, der skifter mellem
undervisning og workshops
samt opgaver for virksomhe-

der ogprivate.Huner også en
fast del af holdet bag Odense
Blomsterfestival, der finder
sted hver sommer.
- Jeg laver meget forskel-

ligt, men det er det, der fun-
gerer bedst formig. Det er ik-
ke bare blomster og planter,
men alle de forskellige sam-
menhænge, de indgår i, siger
Charlotte Franke, der bor i
Svendborgmed sinmand.De
har to voksne børn, den ene
er flyttet hjemmefra, og den
anden går på højskole.

Naturen som drivkraft
Charlotte Franke har altid
været glad for naturen og alt
det, der vokser i den. Som
barn var hun meget hos sine

bedsteforældre, som brugte
detmeste af deres tid i haven,
så det var naturligt, at lille
Charlotte var med.
- Samtidig har det ligget i

mig at være kreativ og skabe
noget. Og så er mit element
blevet blomster ognatur, for-
tæller Charlotte Franke.
Som voksen uddannede

hun sig til blomsterdekora-
tør,men det var aldrig drøm-
men om at have en klassisk
blomsterbutik, der drev hen-
de.
- For mig er det naturen

mere end bare blomster. Alle
de forskellige former, farver
og teksturer, der findes. Jeg
har arbejdet med det hele
mit liv, så det er bare blevet
en del af mig. Jeg kunne ikke
forestillemig ikke at haveno-
get med blomster, natur og
planter at gøre, siger Charlot-
te Franke, der også bruger
meget af sin fritid i naturen,
hvorhunbådefinder inspira-
tion og materialer, hun bru-
ger i sine dekorationer.
Hun er ikke bange for at

bruge mere utraditionelle
materialer som visne, kroge-

Ta kontakt med Frank A. Busser,
vi er klar til at hjælpe dig.

Mailadresse: info@frankabusser.dk
Tlf.: 6226 3000 • www.frankabusser.dk

Små forskelle tæller!

Frank A. busser tilbyder buskørsel i hele landet med
større og mindre grupper med personlig service

• Vi kan stå for at
arrangere hele din
udflugt fra A-B

• Vi kører for jer når I skal
til firmafest, lejrskole,
skitur osv.

• Skal I på udflugt kører
vi jer fra A-B

• Altid serviceminded og
flinke chauffører

• Vi kører både indlands
og udlands turer

• Vi har et bredt udvalg
af busser der passer
til din tur

HANDL LOKALT

I SVENDBORG
HANDL LOKALT
I SVENDBORG OG OMEGN

LH Farver Svendborg
Vestergade 40 – 5700 Svendborg

Åben man-fre 9.00-17.30 lørdag 10-13
FRI kundeparkering bag butikken

Vi er din lokale farvehandel, når du skal have nye farver til din bolig.
Vi giver dig gode råd og ekspertvejledning, så du opnår det bedste resultat.

Kig ind i en af vores butikker og bliv inspireret.

-30 %
på Jotun
Tilbuddet er gældende
7 marts -31 marts.

Tilbuddet kan ikke
kombineres med
andre rabatter.

KØB LOKALT
OGMAL I DAG

E R H V E R V + F Y N
T O R S D A G 2 2 . S E P T E M B E R 2 0 2 2
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Nyanalyse:Hackerangrebvælter indoverdanskevirksomheder
erangreb. Det viser en ny
analyse fra SMVdanmark.
Danske virksomheder er

særligt sårbare, fordi Dan-
mark er det land i EU, hvor
flest mindre virksomheder
har digitaliseret deres ar-
bejdsgange.
- Den høje digitaliserings-

IT: Virksomhedernes risiko
for at blive hacket er steget
voldsomt de seneste to år.
Hackernes interesse for sær-
ligt de små virksomheder er
steget gevaldigt.
Godt hver fjerdemindre

virksomhed har i løbet af
2021 oplevet forsøg på hack-

grad blandt virksomhederne
åbner for flere indgange,
som hackerne kan benytte,
hvis ikke de beskytter sig til-
strækkeligt, siger Lasse
Lundqvist, konsulent og cy-
berekspert i SMVdanmark.

SMV:Digitalgenåbnerpulje fordigitalsikkerhed

SMV:Digital genåbner puljen for digital sikkerhed
og ansvarlig dataanvendelse på 13,4 mio. kr.
Foto: Ólafur Steinar Rye Gestsson/Ritzau Scanpix

IT: SMV:Digital genåbner
den populære pulje, så dan-
ske SMV’er fra 13. septem-
ber igen kan søge om 50.000
kr. til at styrke deres digitale
sikkerhed eller ansvarlige
dataanvendelse. Tilskuddet
skal hjælpe virksomhedsle-
delsernemed at sikre deres
virksomheder mod ondsin-
dede angreb, der koster
dansk erhvervsliv dyrt.
- Det sker for ofte, at små

ogmellemstore danske virk-
somheder bliver ramt af cy-
berangreb. Og det er dyrt -
både for virksomheden der
er blevet ramt, men også for
samfundet omkring. Derfor
genåbner vi nu den populæ-
re pulje, så vi på denmåde
kan væremed til at hjælpe
virksomhedernemod cyber-
truslerne, siger erhvervsmi-
nister Simon Kollerup.

EGEMOSE
EL & ENERGI
- din autoriserede el-installatør

i jAlt i El-arbejde, Netværk,
Energioptimering & Varmepumper

Privat, Landbrug & Erhverv

Rudkøbing: Tlf. 6251 1130
Kværndrup: Tlf. 6227 1134
Tåsinge: Tlf. 6254 1268 www.egemose-el.dk

DØGN-
VAGT

Uge Udgivelsesdato
(torsdag)

Annoncebooking
(fredag kl. 9)

Indholdstema Byg & Nyt
(TM02) (XEB)

Områdetema DKV
(TM01) (TM03)

1 Ingen udgivelse Ingen udgivelse

2 13. januar 07. januar

3 20. januar 14. januar Uddannelse & Kursus

4 27. januar 21. januar Nyborg DKV

5 03. februar 28. januar Sundhed og trivsel på jobbet

6 10. februar 04. februar Kerteminde

7 17. februar 11. februar Erhvervsbiler

8 24. februar 18. februar Langeland/Ærø DKV

9 03. marts 25. februar Økonomi & Rådgivning B&N

10 10. marts 04. marts Faaborg-Midtfyn

11 17. marts 11. marts Bæredygtighed

12 24. marts 18. marts Odense DKV

13 31. marts 25. marts Domicil & Erhvervsbiler

14 07. april 01. april Assens

15 14. april 08. april **) Møder & Konferencer

16 21. april 15. april **) Middelfart DKV

17 28. april 22. april Seniorer på arbejdspladsen B&N

18 05. maj 29. april Odense Havn

19 12. maj 06. maj Fragt & Transport / Erhvervsbiler

20 19. maj 13. maj **) Svendborg DKV

21 26. maj 20. maj **) Landbrug & Fødevarer

22 02. juni 27. maj Nordfyn DKV

23 09. juni 03. juni **) Offshore & Maritim

24 16. juni 10. juni B&N Trekantområdet

25 23. jun 17. juni Klædt på til jobbet (businesstøj)

26 30. juni 24. juni Assens DKV

27 07. juli 01. juli Sikkerhed & Alarm

28 14. juli 08. juli Odense

29-31 Ingen udgivelse Ingen udgivelse

32 11. august 05. august

33 18. august 12. august Erhvervsbiler HCA

34 25. august 19. august Kerteminde DKV

35 01. september 26. august Uddannelse & Kursus

36 08. september 02. september Nyborg

37 15. september 09. september Fragt & Transport B&N

38 22. september 16. september Faaborg-Midtfyn DKV

39 29. september 23. september Møder & Konferencer / Julefrokoster

40 06. oktober 30. september Odense DKV

41 13. oktober 07. oktober Bæredygtighed B&N

42 20. oktober 14. oktober Middelfart

43 27. oktober 21. oktober Sundhed og trivsel på jobbet

44 03. november 28. oktober Svendborg DKV

45 10. november 04. november Domicil & Erhvervsbiler B&N

46 17. november 11. november Nordfyn

47 24. november 18. november Offshore & Maritim

48 01. december 25. november Ærø/Langeland DKV

49 08. december 02. december Økonomi & Rådgivning

50 15. december 09. december Odense

51 22. december 16. december **) Erhverv

52 Ingen udgivelse Ingen udgivelse

ERHVERV+ DANMARKS MEST LÆSTE ERHVERVSAVIS
197.000 LÆSERE

Mulighed for annoncering i én eller flere udgaver af Erhverv+:
Fyn, Sydjylland, Vestjylland, Østjylland, Nordsjælland og Storkøbenhavn

Fyn:
+ Udkommer sammen med 2 dagblade: Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis

+ Sendes også direkte til 200 udvalgte virksomheder
+ Digitalt på erhvervplus.dk og som nyhedsmail

+ E-avis på erhvervplus.dk og på dagbladenes nyhedssites – og via appen ”Nyhedskiosken”

Læs Erhverv+
som avis eller
digitalt på

erhvervplus.dk

JF
M
An
al
ys
e
Ki
ld
e:
In
de
x
Da

nm
ar
k/
Ga

llu
p
20
20
/
M
ål
gr
up

pe
:1
2
år
+
/
St
ik
pr
øv
e:
22

.0
08

/l
on
bj
*
Er
hv
er
v
St
or
kø
be
nh

av
n
m
ål
es

en
dn
u
ik
ke

iG
al
lu
p,
og

læ
se
rt
al
le
tb
as
er
er
si
g
is
te
de
tp
å
et
ti
dl
ig
er
e
m
ål
t‘
læ

se
re
pr
.e
ks
em

pl
ar
’p
å
1,
6

Målrettet erhvervslivet og den erhvervsinteresserede læser

Læs avisen digitalt
via Nyhedskiosken

Følg
Erhverv+ på

Tilmeld Nyhedsbrev

Annoncesalg tlf. 65 45 53 70
erhverv@jfmedier.dk
erhvervplus.dk
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Bystævnet 8 · 5474 Veflinge · Tlf.: 22 97 43 20 · ma@dankol.dk · www.dankol.dk

- Det er helt klart, at vi kan 
mærke travlheden nu, - og der 
er meget travlt, siger Morten 
Andersen, der startede op som 
selvstændig med firmaet Dansk 
Køle- & Varmepumpe Teknik 
i 2017. Mange vil have udskif-
tet deres varmekilder nu – det 
gælder også køl og frys samt 
klimaanlæg. Der er efterspørg-
sel på det hele, og lige nu sælger 
vi næsten flere end vi kan nå at 
montere.

- Efter at have været ansat nogle 
år, så fik jeg lysten til at starte 
op som selvstændig igen. Jeg 
har tidligere drevet Morten Kø-
leservice. Jeg begyndte også at 
importere varmepumper for at 
springe mellemleddet over, og 
her kunne det så også komme 

kunderne til gode ved, at vi kun-
ne holde lave priser. Vi tilbyder 
også installation og service af 
klimaanlæg og varmepumper til 
kontorer, butikker og lignende. 
Kort sagt, - vi er et alsidigt køle-
firma, som tilbyder det hele.

- Varmepumperne er helt in lige 
nu. Mange vil have udskiftet gas 
og fyring med træpiller, - som er 
udsolgt mange steder nu. Så der 
er boliger, der slet ikke har var-
me nu.

Morten Andersen, der er uddan-
net køletekniker i 1999, har alle 
certifikater til at kunne klare 

alle størrelser af køleanlæg, - og 
firmaet er naturligvis også god-
kendt til dette. Så det er et firma 
med over 20 års erfaring i bran-
chen indenfor køle/frys og var-
mepumper.

Firmaet henvender sig primært 
til kunder i det fynske samt 
trekantsområdet, som de også 
har en del opgaver i det køben-
havnske med erhvervsopgaver. 
Firmaet beskæftiger en voksen-
lærling, som startede sin læretid 
sidste år for at blive køletekni-
ker, - og dem er der hårdt brug 
for lige nu og helt sikkert frem-
over.

Det som der er efterspørges er 
anlæg med jordvarme, luft/vand 
og luft/luft. Men den stigende 
interesse og efterspørgsel har 
også gjort det lidt vanskeligere 
at få leveret anlæggene fra pro-
ducenterne.

- Vi kan stadig få leveret luft/luft 
og luft/vand, og her er der love, 
at det kan vi få indenfor en fire 
ugers leveringstid. Der er stor 
travlhed på alle leder af bran-
chen, når det gælder disse var-
mekilder. Med det arbejdspres, 
der er i øjeblikket, så kunne jeg 
godt beskæftige to svende mere. 
Men der er desværre ingen ledi-
ge køleteknikere at få. 

Stor efterspørgsel på 
udskiftning af varmekilder
Dansk Køle- & Varmepumpe Teknik ApS kan mærke den stigende interesse 
efter at få installeret nye energikilder hos såvel private som erhverv.
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JNauto
Ring 61104677 eller mail til jn@jnauto.dk

JNauto, Siøvej 21, 5800 Nyborg

Vi holder din  
bil godt kørende! 
· Rep. & service af alle bilmærker
· Service af aircondition
· Skylning af automatgearkasser
· Forsikringsskader
· Klargøring til syn
·  Gratis lånebil

Magnoliavej 3-5   \   5250 Odense SV      
Tlf. 66 17 54 36   \   www.centralmoebler.dk

CUBE Design  
hæve sænkebord
Sidde/stå bord, UP,  
fx 160 x 80 cm,  
XP laminat.
Vejl. 7420,00 
+ moms  

5.500,- 
+ moms

Tilbud

Er man som privat, virksomhed 
eller offentlig institution på kig 
efter et firma, der kan varetage 
ens have- eller brolægningsop-
gaver, så kan det betale sig at 
kontakte firmaet Møller Banke 
med adresse på Byvejen 6 i Hes-
selager.

- Jeg glæder mig over, at vi i dag 
har faste aftaler med adskillige 
private, ejendomsselskaber og 
andelsselskaber, siger indehaver 
Emil Banke Møller, der har væ-

ret selvstændig i seks år. Han har 
været i entreprenørbranchen 
siden 1998, og har i dag derfor 
stor erfaring med mangeartede 
opgaver.

- Vores opgaver er ofte vedlige-
hold, hvor vi står for græsslå-
ning og ukrudtsbekæmpelse, li-
gesom vi også beskæftiger os en 
del med støbeopgaver til eksem-

pelvis parcelhuse. Dertil kom-
mer brolægning og flisearbejde, 
og så  kører jeg rigtig gerne  ind-
lejet for andre entreprenører og 
udfører stubfræsning, fastslår 
Emil Banke Møller og tilføjer af-
slutningsvis:

- Den personlige kundeservice 
er vigtig for os, og vi gør alt for 
altid at levere kvalitetsarbejde. 

Fokus på brolægning 
og havearbejde
Entreprenør Emil Møller Banke har i firmaet Møller Banke specialiseret sig i havearbejde 
og brolægning – aftaler indgået med ejendoms- og andelsselskaber.

Byvejen 6 · 5874 Hesselager · Telefon: 22 82 81 83
Email: mb.emil@hotmail.comMøller Banke
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Visualisering af vores nye 
trælast og logistikcenter.

– Det var en stor og glædelig dag 
for os, og nu ser vi for alvor frem 
til at byde de fynske håndværke-
re velkomne i det nye trælast og 
logistikcenter, der er DGNB-cer-
tificeret i guld.

Sådan siger regionsdirektør i 
Bygma, Ejnar Andersen. 

Udtalelsen kommer efter han for 
nylig i selskab med Svendborgs 
borgmester Bo Hansen, kon-
cernchef ved Guldfeldt, Claus 
Larsen og ikke mindst medar-
bejdere og kommende kunder 
kunne tage det første spadestik 
til Bygmas nye trælast og logi-
stikcenter i Svendborg.

Bygma, der i dag er landets stør-
ste familieejede trælast-virk-
somhed, har siden grundlæggel-
sen i 1952 lagt stor vægt på godt 
købmandskab, troværdighed og 
evnen til at tænke nyt.

– Hvis alt går efter planen, reg-
ner vi med at kunne stå klar om 
6-7 måneder. I Bygma lægger vi 
stor vægt på den lokale forank-
ring, og vi glæder os til et tæt 
samarbejde med entreprenører 
og lokale håndværksmestre i 
regionen. Vi planlægger at an-
sætte omkring 15-18 lokale med-
arbejdere i takt med at byggeriet 
skrider frem, fortæller Ejnar An-
dersen og tilføjer:

– Når vi i Bygma glæder os så 
meget til at starte ny forretning 
i Svendborg, er det fordi, der er 
godt gang i byggeriet i området, 
og fordi vi vurderer, at der er 
gode muligheder for at blive en 
del af den vækst, der forventes i 
Svendborg og omegn i de kom-
mende år.

Den nye forretning kommer til 
at bestå af en håndværkerbutik 
og drive-in-hal med et stort

overdækket areal imellem. Der 
bliver også anlagt logistikplads 
med kørselskontor og flere bulk
haller. I alt bliver den DGNB-cer-
tificerede tømmerhandel på 
7500 kvadratmeter med en 
overdækning på ikke mindre 
end 1500 kvadratmeter.

– Vi har en ambition om vækst 
og lønsomhed, men også om at 

drive en ansvarlig virksomhed, 
der bidrager positivt til sam-
fundet og hvor der fuld fokus på 
bæredygtighed. Vi er kommet 
for at blive, og ser etableringen i 
Svendborg som et langsigtet til-
tag, fastslår regionsdirektøren. 

Bygma har taget første
spadestik i Svendborg
Dermed er vejen banet for Fyns første DGNB-certificerede trælast og logistikcenter.

Nordre Ringvej 24, 5700 Svendborg · Tlf.: 44 54 17 30
svendborg@bygma.dk · www.bygma.dkSVENDBORG
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SPAR 50 %

NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ +45 66 14 25 00 WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK

PÅ UDVALGTE MØBLER OG LAMPER I VORES AFDELING FOR KONTORMØBLER
– BÅDE TIL HJEMME- OG ARBEJDSKONTORET.

VI GØR PLADS TIL NYT SORTIMENTSPAR 50 %

NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ +45 66 14 25 00 WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK

PÅ UDVALGTE MØBLER OG LAMPER I VORES AFDELING FOR KONTORMØBLER
– BÅDE TIL HJEMME- OG ARBEJDSKONTORET.

VI GØR PLADS TIL NYT SORTIMENT

MONTANA SKRIVEBORDE,
REOLER OG OPBEVARING

BÅDE TIL ERHVERV OG HJEMMEKONTOR

NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ                  WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK

MONTANA SKRIVEBORDE,
REOLER OG OPBEVARING

BÅDE TIL ERHVERV OG HJEMMEKONTOR

NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ                  WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK

MONTANA SKRIVEBORDE,
REOLER OG OPBEVARING

BÅDE TIL ERHVERV OG HJEMMEKONTOR

NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ                  WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK

 · aunslevtaepper.dk

 · 

ALT i tæpper og 
gulvbelægninger!

Vi sælger, leverer og monterer for private, 
det offentlige (skoler, sygehuse, institutioner mv.) 

samt erhvervsvirksomheder.

Fruens blomster
v) Mette Leerberg
Hovedgaden 15
5853 Ørbæk

tlf. 65 33 20 13

Forretningen ophører marts 2023
Tak for godt samarbejde i de forløbne år, ønsker vi 

alle vore kunder og samarbejdspartnere!

Frørupvej 17 · 5871 Frørup · Tlf.: 60 79 74 68
info@kulinariske.dk · www.kulinariske.dk

Velkommen til 
Kulinariske Kildegaarden

Vi tilbyder: B & B • Bondegårdsferie • Familieweekend  
• Catering • Teambuilding • Selskabslokale
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– Vi er jo nogle erfarne gamle 
drenge, der kører firmaet lige 
nu, og vi kan naturligt nok ikke 
blive ved. Derfor ville det på sigt 
være glædeligt, hvis nogle yngre 
kræfter kunne tage over.

Sådan siger indehaveren af det 
velrenommerede firma, E. Hen-
riksen & Søn, murermester Den-
nis Christiansen. 

Ørbækvirksomheden har igen-
nem 75 år leveret kvalitetsarbej-
de og fremtidssikrede løsninger 
igennem professionelt velgen-
nemført murerarbejde for både 
privatkunder og erhvervskun-
der i Odense, Svendborg, Nyborg 
samt det øvrige Fyn.

E. Henriksen & Søn Firmaet 
blev grundlaget af murer Eigil 

Henriksen og det er siden blevet 
drevet videre af hans to sønner, 
der drev firmaet indtil de gik på 
pension.

– Lige siden begyndelsen for 
75 år siden har vi været kendt 
for høj kvalitet. I dag er vores 
spidskompetencer blandt andet:  
badeværelsesrenovering, om-
bygninger, nybyggeri og renove-

ringer, fortæller Dennis Christi-
ansen og tilføjer:

– Ligeledes tilstræber vi altid 
konkurrencedygtige priser, li-
gesom firmaets succes også skal 
tilskrives vores ideal om altid at 
have kunden i centrum. 

På kig efter nye kræfter
I en tid hvor virksomheden E. Henriksen & Søn har 
gang i forskellige opgaver, er indehaver Dennis 
Christiansen begyndt at overveje et generationsskifte.

Refsvindinge Byvej 8 · 5853 Ørbæk · Telefon: 65 33 13 46
e-henriksen@e-henriksen.com · www.e-henriksen.com

Kunderne kommer igen og igen, 
når de først en gang har stiftet 
bekendtskab med de dygtige 
medarbejdere hos Nyborg Bil-
center A/S. 

– Det ses ikke mindst af vores 
høje kundetilfredshed, der lig-
ger langt over landsgennem-
snittet. Det er også derfor, at 
vi har kunder fra både Korsør, 
Odense og Nyborg, fortæller Mi-

chael Lomholt, der er både sæl-
ger og værkfører i Nyborg-virk-
somheden.
Udover at være Suzuki-forhand-
ler har Nyborg Bilcenter A/S 
også et servicecenter, hvor alle 
typer biler serviceres.

– Vores dygtige mekanikere 
udfører alt fra små til store kar-
rosseriskader, reparationer og 
udskiftning af reservedele, eller 

lign. Man har også mulighed for 
at få en gratis lånebil, mens ens 
bil får udbedret skader eller bare 
er på værkstedet til service-ef-
tersyn. Vores teknikere bliver 
løbende uddannet, så de er op-
dateret om den sidste nye tek-

nologi i bilerne, tilføjer Michael 
Lomholt.

Afslutningsvis skal det nævnes, 
at man både kan nye og brugte 
biler i Nyborg Bilcenter. 

Service i top hos
Nyborg Bilcenter
Nyborgs Suzuki-forhandler lægger vægt på 
uddannelse af medarbejdere, god kundepleje 
og ikke mindst kvalitetsarbejde.

Nyborg Bilcenter A/S · Alsvej 2 · 5800 Nyborg · Tlf.: 65302200 
ml@nyborgbilcenter.dk · www.nyborgbilcenter.dk

23-årige Christian Skøtt fra 
Frørup er kommet godt fra 
start med sin virksomhed, 
Skøtt’s Auto & Optimering. 
Han valgte for to år siden at bli-
ve selvstændig med et specielt 
fokus på at optimere køreglæ-
den for alle typer bilister.

– Med en chiptuning eller op-
timering får man det optimale 

ud af bilen. Jeg skræddersyer 
optimeringen efter kundernes 
ønsker, så deres biler eksem-
pelvis kan få flere hestekræfter 
og bedre brændstoføkonomi. 
Betingelsen er selvfølgelig at 
bilen understøtter det, siger 
Christian Skøtt.

Han tilføjer samtidig, at hans 
værksted servicerer både pri-

vate og virksomheder.

– Ja, vi er klar til at modtage alle 
typer biler. Vi fortager alle typer 
reparationer og udfører natur-

ligvis også service på alle typer 
biler. Og altid lægger vi stor 
vægt på kvalitetsarbejde, service 
og god kundekontakt, slår han 
fast. 

Ung mekaniker med 
spot på køreglæde
23-årige Christian Skøtts har stor succes med 
optimering og tuning af biler – samtidig tilbyder 
han også almindeligt værkstedsarbejde.

Skøtt’s Auto & Optimering · Mikkelenborgvej 9A · 5871 Frørup
Telefon: +45 49 40 66 80 · skott@auto-optimering.dk
www.auto-optimering.dk
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Er man på Sydfyn på kig efter en 
velrennomeret virksomhed, der 
udfører alle former for byggeop-
gaver og også påtager sig større 
hovedentrepriser, så kan det så 
absolut anbefales at kontakte 
CCD Totalentreprise med adres-
se på Frørup Byvej 44 i Frørup. 

– Vi har blandt andet fokus på 
totalrenoveringer, men beskæf-
tiger os i øvrigt med en bred vif-
te af forskelligartede byggeopga-
ver, fortæller indehaver Carsten 
Nygaard Hansen. 

Han har i dag fire ansatte i sin 
virksomhed, hvoraf to er hans 
egne sønner, Cevin og Danni på 
henholdsvis 17 og 15 år. 

– Vi lægger i virksomheden me-
get vægt på kundeservicen. Hvis 
en opgave betyder, at vi kommer 
til at arbejde en 5-10 procent 
mere end planlagt handler det 

ikke om penge på vores bank-
konto, men om, at vi kan sige 
pænt farvel til en tilfreds kunde. 
De fleste af vores opgaver får vi 
via mund-til-mund-metoden, 
hvilket indikerer at vi har et godt 
ry og rygte her i det sydfynske. 
Og det glæder vi os naturligvis 
over, fortæller Carsten Nygaard 
Hansen.

CCD Totalentreprise udfører op-
gaver for private, virksomheder 

og offentlige institutioner og 
handler det om totalentrepriser, 
så er virksomheden også klædt 
godt på til det.

– Ja, vi har et godt samarbejde 
med andre små selvstændige 
her i nærområdet, således at vi 
altid er klar til at påtage os selv 
større entrepriser, understreger 
Carsten Nygaard Hansen. 

Familiefirma 
med vægt på 
kundeservice
Frørup-virksomheden CCD Totalentreprise 
udfører en bred vifte af byggeopgaver for private, 
virksomheder og offentlige institutioner. 

Frørup Byvej 44 · 5871 Frørup · Telefon: 29420578
Mail: ccd.fyn@gmail.com

Reparation af kendte mærker:
Stihl – Viking  - Husqvarna – John Deere – Klippo  

Stiga – Echo – Ariens – MTD – Cup Cadet
Robotplæneklippere: Viking – Stihl – Husqvarna

Service af 
havetraktor

Service af 
motorsav

Nedgravning af 
kabel til robot-
plæneklipper

REPARATION AF DIN 
HAVEMASKINE

Vi klarer alle typer at reparationer

Byens Have og Skov · Siøvej 4A, 5800 Nyborg · Tlf.: 41 24 22 72
byenshaveogskov@gmail.com · byenshaveogskov.dk 

Man - Fre: 7:30 - 16:30 · Lør: 8:00 - 12:00
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INGEN PASSER BEDRE PÅ DIN SUZUKI, 
END SUZUKI VI ER IKKE DYRERE, 

MEN BARE BEDRE TIL SUZUKI
Vore mekanikere har stor erfaring
i at reparere de fl este bilmærker

Person- og varevogne -
Forsikringsskader på eget skadescenter 

– GRATIS LÅNEBIL

Se vore brugte biler 
www.nyborgbilcenter.dk 

Vi tilbyder fi nansiering med Drive7 
garantiordning indtil bilen er 7 år.

Kom ind og hør nærmere
VI MANGLER BRUGTE BILER
Vi køber gerne din brugte bil

Kontant afregning. 

NYBORG BILCENTER A/S
Alsvej 2 | 5800 Nyborg | Tlf. 65 30 22 00 | www.nyborgbilcenter.dk

Mail: mh@nyborgbilcenter.dk

Inden du inviterer en fremmed til at køre med i din bil, er det vigtigt at
lave en forventningsafstemning. Det kan både være, i forhold til

hvordan I fordeler udgifterne, og om der eksempelvis må spises i
bilen undervejs, lyder det fra Andreas Egense, der er afdelingsleder

i Vejdirektoratet. Arkivfoto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

- Det kan være en god løs-
ning, hvis man bor ude på
landet og ikke har en nabo,
der skal i samme retning.
Men måske er der en fra na-
bokommunen, der skal det,
og så mødes man på samkør-
selspladsen, siger Andreas
Egense.

Springer du ud i at dele en
bunke kilometer med en
fremmed, så er der mere at

hente end en økonomisk ge-
vinst, lyder det fra Jeanette
Søby.

- Vi har folk, der skriver ind
med sjove historier. For ek-
sempel mødte bandet Phlake
hinanden på bagsædet af en
delebil. Det er lige så meget
en oplevelse, du køber ind på,
og en måde at møde nye
mennesker på.

/ritzau fokus/

Suzuki hælder mere udstyr i Swift

Suzuki Swift er hos forhandlerne
som kampagnemodel.
Foto: Suzuki

jet-motor med 90 hk og
Suzukis 12V hybridsystem,
som består af en kompakt
el-motor og et lithium-bat-
teri. El-motoren assisterer
benzinmotoren ved igang-
sætning og under accelera-
tion, og starter benzinmoto-
ren lydløst og umærkeligt,
når start/stop-systemet har
været aktiveret. Forbruget er
20 km/l, og derfor er den
halvårlige ejerafgift kun 500
kroner.

Action Star-modellen fås

MINI: Suzuki er et af de bil-
mærker, som hyppigst er
ude med kampagnemodel-
ler, og nu er der endnu en af
slagsen hos forhandlerne.
Og det er endda på den
bedst designede af alle mo-
dellerne - Swift.

144.900 kroner. Det er pri-
sen for Suzuki Swift Action
Star. Bilen har ifølge Suzuki
en udstyrspakke til en værdi
af 22.000 kroner til en mer-
pris på kun 2000 kroner.

Kampagnemodellen har

sportssæder og D-formet læ-
derrat, mens komfortudsty-
ret omfatter infotainmentsy-
stem med DAB+ radio, Ap-
ple CarPlay/Android Auto
samt bakkamera og Bluet-
ooth. Dertil kommer fjern-
betjent centrallås, 16” alu-
fælge, tågelygter og sort-to-
nede ruder bag. På listen
over udstyr er også nød-
bremse og adaptiv fartpilot.

Hybrid-del
Suzuki Swift har en 1,2 Dual-

lige nu hos landets Suzuki-
forhandlere og så længe la-
ger haves.

Den seks cylindrede rækkemotor har helt samme specifikationer som
for 50 år siden. Foto: Simon Kay

En helt ny gammel motor
sen er lige ved 150.000 dan-
ske kroner. Men så får kø-
berne også helt de samme
specifikationer som i den
originale motor.

Jaguar har en særlig afde-
ling, Jaguar Classics, hvor de
gamle biler og motorer får
nyt liv. Afdelingen er specia-
list i at genopbygge og re-
staurere de gamle klassikere,
lyder det fra Jaguar.

NOSTALGI: Jaguar genopliver
nu den 3.8 XK motor fra
1950erne og 1960erne. Mo-
toren lå blandt andet i et af
bilhistoriens aller største
sportsikoner - Jaguar E-Type.

I mere end 50 år har ejer-
ne af biler med den gamle
motor renoveret den, men
nu kan de altså henvende sig
til Jaguar Classic Parts og kø-
be en helt ny maskine. Pri-

Motor

INGEN PASSER BEDRE PÅ DIN SUZUKI, 
END SUZUKI – VI ER IKKE DYRERE, 

MEN BARE BEDRE TIL SUZUKI

Skøtt’s Auto & Optimering er et autoværksted  
i Øksendrup, der specialiserer sig med  

optimering og reperation af alle bil mærker! 

Privat eller Erhverv alle er velkommen!

Skøtt’s Auto & Optimering
Mikkelenborgvej 9A · 5871 Frørup

Telefon: 49 40 66 80 · skott@auto-optimering.dk
www.auto-optimering.dk
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Krumtappen 20 · 5260 Odense · Telefon: 70 202 203
info@pchristensen.dk · www.pchristensen.dk

Et stadigt stigende antal fynske 
håndværkere tænker i bæredyg-
tighed, når der skal investeres 
i nye varebiler. Et af de steder, 
hvor man for alvor kan mærke 
udviklingen, er i Odense-virk-
somheden, P. Christensen, der 
blandt andet har specialiseret 
sig i salg af Mercedes-Benz Vans.

– Vi glæder os over det fine salg 
af elbiler til vores lokale hånd-
værkere. I øjeblikket er der spe-

cielt fokus på Mercedes Benz i 
form af midsize-modellen eVito, 
der kan køre op til 275 km på 
en opladning og den elektriske 
version af kompakt-modellen 
Citan, der kan køre op til 300 km 
på en opladning, oplyser salgs-
chef i erhvervsafdelingen hos P. 
Christensen, Finn Lynge.

P. Christensens erhvervsafdeling 
er samtidig forhandler af andre 
bilmærker såsom, Citroen, Fiat, 

Opel og Peugeot. Afdelingen har 
desuden et stort brugtvognsud-
valg og er autoriseret værksted 
for Mercedes-Benz, Peugeot og 
Citroën. 

– Vi er en privatejet virksom-
hed gennem flere generationer 
og har en flad organisation, 
hvor hver enkelt medarbejder 
i høj grad bidrager til, at vi kan 
fastholde et meget højt servi-
ceniveau og også give kunder-

ne troværdig og god personlig 
rådgivning, understreger Finn 
Lynge. 

Stor succes 
med el-varebiler
Flere og flere håndværkere vælger at købe deres el-varebil hos Odense-virksomheden, 
P. Christensen, når tiden er inde til at tænke bæredygtighed.
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ŠKODA Odense · Middelfartvej 50 · 5200 Odense V · Tlf.: 63 11 85 00 · odense@skoda.dk · skoda-odense.dk

Enyaq er en større familiebil 
med fem sæder, et stort bagage-
rum, priser fra 300.000 kr. og 
en rækkevidde på op mod 500 
km på papiret

Der fås tre batteristørrelser med 
rækkevidder fra 362 til 534 km. 
Sportline er det dyreste trin med 
fornemt udstyr som 20” alu, ma-
trix LED- forlygter, sportsstole 
med mikrofiber og kontrastsy-
ninger, digitale instrumenter, 
stor skærm i midten, et glimren-
de musikanlæg, opdateret sik-
kerhed og meget mere. 

Overordnet er Enyaq-kabinen 
næsten nordisk i sit udtryk: nor-
disk, enkel og overskuelig. En 
enorm og krystalklar 13 tommer 
skærm lyser op i midterkonsol-
len og reagerer lynhurtigt. Her 
er absolut ingen software-lang-
sommelighed

Jeg var ærligt talt imponeret 
over, hvor lækker den er.

Enyaq er Skodas første 100 pro-
cents elbil.

De gode takter fortsætter på den 
fynske motorvej med fin dæmp-
ning af dæk- og vindstøj, mens 
jeg vil indstille den adaptive 
fartpilot.

Testbilen, 80 Plus, har det store 
77 kWh-batteri og en rækkevid-
de på 542 km.

Bilen rammer helt klart plet hos 
mig!

Sådan kører Skoda Enyaq
Komfortabelt og afslappet med 
et meget lavt støjniveau er ko-
deordene, når Enyaqs køremåde 
skal beskrives.

Den massive elbil er letkørt, Man 
vænner sig lynhurtigt til at bru-
ge rekuperations-knapperne, 
Kørekomforten er i top i ENYAQ, 
og den er utrolig støjsvag.

SKODA ENYAQ 80 204 HK AUT 
Plus er en rigtig dejlig bil som 
virkelig kan anbefales, den kø-
rer perfekt og prisen på 420.995 
kr er en meget fair pris.

 Og til sidst skal man huske at til 
denne bil høre en varmepumpe, 
hvilket er et kæmpe plus.

Jeg kan kun anbefale et køb af 
denne bil.  

SKODA ENYAQ, bilen man bare 
ikke kan komme udenom!
Lækker Skoda en bil udover det sædvanlige!
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Fiber Flex giver frihed til selv at vælge!
Med Fiber Flex får du internet af højeste kvalitet og 
fl eksibilitet til individuel produktsammensætning.

Du vælger selv, hvad dit internetprodukt skal indeholde:
• Hastighed
• Bindingsperiode (med eller uden binding)
• Serviceniveau (SLA)

Kort sagt - Du betaler kun for det din virksomhed har 
behov for.

Vejen til vækst går via en stabil fi berforbindelse. 
Med fi bernet er du garanteret høj oppetid og 
symmetriske hastigheder.

FIBER FLEX

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

Vælg hastighed

50
50
Mbit/s

500
500
Mbit/s

100
100
Mbit/s

1000
1000
Mbit/s

Vælg bindingsperiode

0
mdr.

6
mdr.

12
mdr.

36
mdr.

48
mdr.

PRIS EKSEMPEL 

1000/1000 
Mbit/s
12 mdr. binding.

549,-*

*Hertil kommer tilslutningsprisen. Pris er ex moms.
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Book årets julefrokost på BOWLNFUN.dk

Du kan f.eks. finde os i Kolding, 
Vejle, Odense og Svendborg

Mest populære
Big Time Juleparty
 › Velkomstdrink

 › Big Time Julebuffet

 › 1 valgfri forlystelse

 › Drikkevarer ad libitum

 › Livemusik

 › Natmad

Pris pr. pers. kr.  699
(Priser starter fra kr. 369)

Julefrokostsæsonen starter i 
Odense fra d. 18/11 samt Kolding, 
Vejle og Svendborg fra d. 25/11

Få max sjov 
ud af jeres  
julefrokost

Kridt  
danseskoene for 

livebandet byder op 
til dans hver  

fredag og lørdag. 
Se hvornår på 
bowlnfun.dk
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25. og 26. november  
kl. 18.30

ABBAtars  
GOES ABBA
Forrygende ABBA show i 
diskokuglens skær

Syng og fest med V.I. 
Pigerne i et brag afet ABBA 
show, som giver genlyd 
langt ud over scenekanten. 
Pigerne er fulde af liv, 
glæde og diskorytmer 
og selvfølgelig klædt i de 
karakteristiske og meget 
iøjnefaldende ABBA 
kostumer. Efter showet 
fortsætter festen med DJ 
og dans. Giv den gas til 
70’er, og 80’er musik med 
et strejf af 90’erne.

2. december  
kl. 18.30

BAMSE JAM
Bamse Jam er det 
tætteste, man kommer 
på at opleve den 
folkekære Flemming 
Bamse Jørgensens store 
sangkatalog på den 
danske livescene.

Bamse Jam leverer med 
stor respekt for Flemming 
Bamse Jørgensen, Bamses 
Venners største hits i 
udgaver, der ligger så tæt 
på originalerne som muligt, 
og hvem husker ikke ”I en 
lille båd der gynger…” med 
mange mange flere?

3. december  
kl. 18.30

TORBEN 
LENDAGER OG 
ROOSTERS
Oplev Danmarks ældste 
teenager

I 1970’erne serverede 
orkestret Walkers det ene 
store hit efter det andet. 
Forsangeren var Torben 
Lendager, og mange 
pigehjerter bankede når 
han med sin store energi 
gik på scenen. Sammen 
med Roosters genoplever 
vi de store hits fra Walkers 
tiden og Torbens egen 
solokarriere.

9. og 10. december  
kl. 18.30

DEN RØDE  
TRÅD
Shu-bi-dua eller Kim 
Larsen – hvorfor vælge?

2 kopishows samme 
aften – genhør blandt 
andet: Hvalen Hvalborg, 
Midt om natten, Fed 
rock, Rabalderstræde, 
VuffeliVov, Fru Sauterne, 
Står på en alpetop, Kvinde 
min, Sexchikane, Tarzan 
Mamma Mia, Stærk 
Tobak, Hvis din far gi’r 
dig lov, Den røde tråd og 
Jutlandia. Med andre ord: 
En rød tråd igennem dansk 
musikhistorie!

JULEFROKOST
PÅ HOTEL VISSENBJERG STORKRO

Stor julebuffet, show samt  
musik og dans til kl. 01.00

Pr. person 448,-
Se den lækre menu, drikkevarerpriser m.m. på  

www.vissenbjergstorkro.dk

Søndersøvej 30 · 5492 Vissenbjerg
Tlf. 6447 3880 · info@vissenbjergstorkro.dk

www.vissenbjergstorkro.dk

OVERNATNING  
INKL. MORGENMAD

Dobbeltværelse:  
700,- for 2 personer

Enkeltværelse:  
500,- pr. person
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Med en fælles målsætning om at 
skabe et endnu stærkere fagligt 
fællesskab i Middelfart-området 
er Lillebælt Revision og BDO i 
Middelfart blevet lagt sammen. 
Og Henrik Konrad Hedelund, 
statsautoriseret revisor, partner 
og en del af ledergruppen, be-
grunder: – På den måde kan vi 
sikre at have et revisionskontor 
af en størrelse, som også i frem-
tiden kan tiltrække medarbej-
dere og fastholde et attraktivt, 
lokalt rådgivningsmiljø for de 
erhvervsdrivende i og omkring 
Middelfart samt Lillebælt-om-
rådet. 

Med sammenlægningen vil der 
være i alt 27 medarbejdere til-

knyttet BDO’s kontor i Middel-
fart. Ledergruppen vil fremover 
bestå af Henrik Konrad Hede-
lund, Ole Lynge Andersen, Claus 
Urhøj og Tom O. Petterson.

Det perfekte match
Henrik Konrad Hedelund for-
tæller, at man allerede under de 
tidlige forhandlinger kunne se, 
at sammenlægningen ville blive 
et perfekt match. 

– Hos både Lillebælt Revision og 
BDO arbejdes der ud fra tilgan-
gen om at møde vores kunder 
og hinanden i øjenhøjde. I de nye 
rammer får Lillebælt Revisions 
kunder, medarbejdere og net-
værk derfor det bedste af to ver-

dener – de nuværende revisions- 
og rådgivningsydelser samt flere 
faglige muskler, pointerer han. 

Henrik Konrad Hedelund frem-
hæver, at Lillebælt Revision er 
det oplagte valg for virksomhe-
der, der ønsker en god service 
og et højt kvalitetsprodukt. Og 
han understreger, at det kun bli-
ver forstærket i de nye rammer, 
hvor der fremover vil være fire 
statsautoriserede revisorer, som 
alle bliver en gennemgående del 
af samarbejdet med kunderne. 

BDO i Middelfart er en del af 
BDO i Danmark, som tæller 31 
kontorer og mere end 1.300 
medarbejdere på landsplan. 

BDO i Danmark er en del af det 
internationale BDO-netværk 
med 100.000 medarbejdere på 
verdensplan. 

Stærkt fagligt 
fællesskab
Lillebælt Revision er per 1. oktober blevet en del 
af BDO’s lokale kontor i Middelfart. Dermed hører 
den nu også til et af landets førende rådgivnings- og 
revisionshuse, hvilket vil få positive konsekvenser 
for lokalområdet.

Langelandsvej 6 · 5500 Middelfart · Tlf.: 70 20 02 13 · www.bdo.dk
Henrik Konrad Hedelund · Tlf.: 51 88 36 56 · hehed@bdo.dk 
Ole Lynge Andersen · Tlf.: 30 71 63 70 · oland@bdo.dk
Tom O. Petterson · Tlf.: 21 75 76 54 · tom@bdo.dk
Claus Urhøj · Tlf. 41 96 17 48 · cur@bdo.dk 

Kerneområder: 
• Revision og regnskab
•  Rådgivning om skat og moms
•  Generationsskifte
•  Køb og salg af 

virksomheder
•  Økonomisk og 

menneskelig sparring 
om vækst og udvikling, 
hvor både virksomheden, 
indtjening og mennesker  
er i fokus.

•  Bogholderi
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· Midtfyns Golfklub
· Ryslinge Boldklub
·  Kriminalforsorgens 

 Idrætsforbund
· LEV Fyn
· Faaborg museum
· Rap om Kap
· Espe-hallen
· Allested U&I
· OB
· Heartland
· Brangstrup Festival
· FDF O2
· Lyserød Lørdag
· Espe Byfest

Vores samarbejdspartner:
· Faaborg ØH
· Idrætscenter Midtfyn
· Ringe Boldklub
· Midtfyns Festival
·  Syd Fyenske  

Veteranjernbane
· Ringe Cykelklub
· Faaborg-Midtfyn 
· Handicap Forbund
·  Faaborg klokketårn
·  Ringe Gymnastikforening
·  Ringe Svømmeklub
·  Ringe Atletikforening
·  Ringe Tennisklub
·  Erhverv Midtfyn

– Vores plan er ganske enkelt at 
sætte endnu mere fokus på det 
lokale, end vi har gjort tidligere. 

Sådan siger Jeppe Christensen, 
der er direktør i Bygma Ringe. 
Trælasten har i årevis haft et 
godt samarbejde med de lokale 
håndværkere, men nu bliver den 
indsats altså intensiveret. Vi er 
alle klar over vigtigheden af den 
tætte kontakt med lokalsamfun-
det. Eksempelvis afholdt vi for 
nylig en personalefest med 33 
deltagere, hos naboen, Egeskov 
Slot.

– Det handler helt simpelt om at 
være mere synlige og involvere 
os, i vores område. Således har vi 
valgt at støtte ikke færre end 27 
lokale foreninger/arrangemen-
ter og kigger hele tiden efter fle-
re samarbejder der kan give vær-
di. Vi forsøger også fortrinsvis at 
lægge personalearrangementer 
lokalt, fastslår Jeppe Christen-
sen, der bakkes 100 procent op 
af sin ledergruppe.

– Det er rart at bo i byen og møde 
kunderne andre steder end i bu-
tikken. Det er fedt at rende ind i 

kendte ansigter til fodboldtræ-
ning for ungerne eller i Brugsen 
og vide, at vi i Bygma bidrager til 
lokalsamfundet ved tilstedevæ-
relse og støtte til foreningslivet, 
tilføjer Bygma Ringes forvalter, 
Niels Petersen.

For salgschef Jacob Elkjær er det 
også vigtigt at nævne samarbej-
det med de lokale håndværkere.

– Vores kundeservice er i høj-
sædet. Troværdighed, ærlighed 
og stabilitet er nøgleord i den 
proces. Alle kunder skal vide, 
at vi vil gøre alt hvad vi kan, for 
at hjælpe dem i mål med deres 
projekter. De skal ikke være i 
tvivl om, at vi til enhver tid er 
en pålidelig samarbejdspartner, 
fastslår han.

Afslutningsvis gør butikschef 
Anders Ferdinandus opmærk-
som på, at den interne medar-
bejdertrivsel også er et vigtigt 
punkt i Bygma Ringe.

– Ved at gøre en indsats for, at 
vores medarbejderne trives og 
er tilfredse i deres job, gør at 
kunderne også mærker den po-

sitive energi i butikken. Vi ved 
at vores kunder, er glade for at 
komme her og sådan skal scena-

riet blive ved med at være, kon-
staterer han. 

Bygma Ringe vil være Midtfyns 
fortrukne samarbejdspartner
Medarbejdere med lokalt kendskab, massiv støtte 
til lokale foreninger og synlighed i lokalområdet 
er nogle af kodeordene hos Bygma Ringe.

Bygma Ringe Byggecenter · Østre Ringvej 37 · 5750 Ringe
Tlf: 88323035 · Email: ringe@bygma.dk · www.bygma.dk

Forvalter,  
Niels Petersen 
nhp@bygma.dk 
Telefon: 88323031

Butikschef, 
Anders Ferdinandus  
anfe@bygma.dk 
Telefon: 88323040

Salgschef,
Jacob Elkjær 
jade@bygma.dk:   
Telefon: 88323047
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HINDSGAUL Entreprise ApS  ·  Østergade 32  ·  5560 Aarup  ·  Tlf.: 64 43 14 80

TILLID OG TROVÆRDIGHED
Troværdighed er et nøgleord i hele vores virksomhed, og i den måde vi arbejder på.  

Fra idé til færdigt byggeri. Vi er overbeviste om, at det er en af årsagerne til,  
at vores kunder kommer igen.

HINDSGAUL Entreprise ApS

Totalentreprise  |  Hovedentreprise  |  Fagentreprise
In-Situ støbt beton  |  Borede  fundamenter  |  Terrændæk

Kloakarbejder  |  Elementmontage  |  Jord og anlægsarbejder


