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Sprinter med 
højt tag
Slå til nu - og få en Sprinter 215 CDI mellemlang kassevogn 
med højt tag til en lav månedlig ydelse inkl. service. En ser-
vicecomputer med interval betyder at der let er 40.000 km 
mellem service. Og så følger udstyr som el-ruder, klimaanlæg, 
oliefyr m timer, el-spejle med varme, partikelfilter og fjernbe-
tjent centrallås med som standard. Og sikkerheden dækkes af 
ESP, ABS, antispin og bremseassistent. Ring eller kom forbi, 
hvis du vil høre mere eller prøvekøre. www.pchristensen.eu

fra kr. /mdr

2.929

*Forudsætning: Serviceleasing over 48 måneder og 
60.000 km, med førstegangsydelse på 65.000 kr. Alle 
priser eksklusiv moms men inklusiv afgift. Eksklusiv 
leveringsomkostninger, leasinggebyr og dæk. Så længe 
lager haves.

Krumtappen 20, 5260 Odense S, tlf. 63 95 39 00 - www.pchristensen.eu

Sprinter 215 CDI mlm.lang KSV 
Serviceleasing ekskl. moms
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Vi vil gerne fremstå som me-
get mere end »bare« et van-
drerhjem, som for mange har 
associationer med sovesale 
og rygsæksrejsende.  Sådan 
er det slet ikke mere.  Ho-
vedparten af vores gæster er 
børnefamilier og det såkaldte 
»Grå Guld«.  Sovesalene er for 
længst udskiftet med moderne 

Ude på landet – Midt i byen 

værelser med alle faciliteter, 
fortæller Sten Slot Knudsen 
som også bestyrer Danhostel 
City som ligger lige ved bane-
gården i Odense.

Gode rammer for  
konferencer og dagsmøder

Vores beliggenhed i de smukke 
og fredelige omgivelser, ja fak-
tisk lidt af en oase, men allige-
vel tæt på centrum af Odense, 
giver ideelle betingelser for 
afholdelse af møder, konferen-
cer og internatkurser. Ud over 
at være et billigere alternativ, 
har vi en hyggelig og meget 
familiær atmosfære som vore 
gæster sætter stor pris på. Vi 
råder over alt i moderne AV- 
udstyr og naturligvis trådløst 

internet.  I pauserne kan vore 
gæster hente ny energi, lige 
uden for døren, i den friske 
luft og nyde de smukke og fre-
delige omgivelser.

Uden mad og drikke…

Vores køkken er i en klasse 
for sig, og noget ud over det 
sædvanlige. Vore dygtige og 
kreative køkkenmedarbejdere 
deltager løbende i kurser med 
kapaciteter som Claus Meyer 
og Kille Enna, hvor de får ny 
inspiration. Vi gør flittig brug 
af årstidens friske råvarer. 
Vores traditionsrige salat-
bord er et af højdepunkterne 
blandt vore gæster.  Ellers 
henter vi i øvrigt inspiration 
fra lande som Italien, Mexico 

Herregården Kragsbjerggaard, har  

stolte aner tilbage til det 16 århundrede 

og er blandt et af Danmarks smukkeste 

Danhostels. I dag fremstår det 

gennemrestaureret i idylliske omgivelser 

tæt på Odense centrum.

og Thailand og blander det 
med det gode danske køkken, 
velbekomme… 

Dagsmøder til 299,-

Vi afvikler dagsmøder til kun 
kr. 299,- pr. person.  Dette in-
kluderer alt fra formiddags-
kaffe, frokost, øl og vand samt 
eftermiddagskaffe med hjem-
mebag. Tilbuddet gælder re-
sten af 2008.  Forudbestillin-
ger for 2009 er også til denne 
pris. Normalprisen for 2009 
er ellers kr. 325,-
For yderligere kr. 30,- pr. per-
son kan man tilkøbe frugt-
kurve, og vil man blive og 
have aftensmaden med, kan 
vi tilbyde en to retters menu 
for kr. 185,- pr. person.

Odense Danhostel Kragsbjerggaard · Kragsbjergvej 121 · 5230 Odense M 
Tlf. 66 13 04 25 · odense@danhostel.dk · www.odense-danhostel.dk · www.dagkurser.com

DANHOSTEL
ODENSE KRAGSBJERGGAARD
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»Vi er meget glade for de nye 
lokaler i Næsby, da vi har fået 
meget mere plads til alt hvad 
der har med produktion at 
gøre. Vi er jo flyttet fra et bu-
tikslokale på Mageløs i Odense 
C, hvor meget af efterbehand-
lingen foregik i kælderen, 
hvilket var meget besværligt 
når det drejede sig om banne-
re, plakater og lign.« fortæller 
Martin Jakobsen, som sam-
men med hans kæreste, Maria 
Nissen, ejer og driver den gra-
fiske produk tionsvirksomhed 
Design2print. »Vi har fået en 
masse gode og loyale kun-
der på at ligge inde i Odense 
centrum i halvandet år, men 
måtte også erkende at det var  
erhverv vi ønskede at satse på 
og besluttede derfor at flytte 
til Næsby.« 

Nyt koncept

Grunden til at navnet A4 
Boksen blev skiftet ud med 
Design2print, var primært at 
Martin og Maria ønskede at 
styre deres egen hjemmeside 
fremfor at være underlagt 
samarbejdspartnerens ideer, 
om hvordan hjemmesiden 
skulle se ud og fungere. »Vi 
syntes vores gamle hjemme-
side var hyggelig men alt for 
gammeldags og valgte derfor 
at gå egne veje. Vi er meget 

stolte af vores nye hjemmesi-
de og håber vores kunder også 
bliver glade for vores nye kon-
cept med online bestillingssy-
stem, som giver mulighed for 
at se og genbestille gamle or-
drer« fortæller Maria Nissen, 
som hovedsageligt tager sig af 
det administrative og efterbe-
handlingen af Design2print’s 
produkter, mens Martin Ja-
kobsen tager sig af de grafiske 
opgaver.

Stort produktsortiment

Design2print tilbyder en bred 
vifte af produkter indenfor 
markedsføringsmateriale lige 
fra flyers, visitkort og brochu-
rer til udstillingsdisplays og 
folie-skæring til biler, skilte og 
tryk på tøj. »Det er en utrolig 
spændende branche at arbej-
de indenfor, men der er også 
hård konkurrence, især på 
Internettet. Vi har dog mange 
kunder som er glade for vo-
res gode service og selvom vi 

nu har fået online bestilling, 
betyder det ikke at vores kun-
der ikke kan ringe eller kigge 
forbi, for det er de altid meget 
velkomne til. Når man har et 
tæt samarbejde med kunden, 
får man også bedre feedback 
og ikke mindst kritik som er 
vigtigt for at sikre et højt ser-
viceniveau i virksomheden« 
fortæller Maria Nissen.

Små og mellemstore  
virksomheder

Som en udvidet service til-
byder Design2print også ku-
vertering, frankering og ud-
sending af f.eks salgsbreve, 
produktblade og foreningsbla-
de. »Der er mange små og mel-
lemstore virksomheder som 
ikke har personale eller res-
sourcer, til selv at stå for disse   
tidskrævende opgaver og vi 
tilbyder derfor en samlet løs-
ning, hvor vi udfærdiger ma-
teriale, pakker og sender ud, 
enten som masseudsending, 

eller efter kundens adresse-
kartotek« fortæller Martin Ja-
kobsen. »Størstedelen af vores 
kunder er netop små og mel-
lemstore virksomheder samt 
iværksættere, der ikke altid 
skal bruge kæmpestore oplag 
af markedsføringsmateriale og 
her har vi specialiseret os, da 
vi mener, at de små oplag tit 
drukner i minimumsbestil-
ling og administrationsgebyr, 
hvilket vi ikke opererer med 
hos Design2print.« 
Som en slags indvielse af vo-
res nye hjemmeside, starter vi 
desuden op med at give 25% 
rabat på alle produkter, som 
bliver bestilt direkte via hjem-
mesiden.

Design2print har 
over  sommeren taget 
navneskifte fra A4 
Boksen og er flyttet  
i større og mere 
produk tionsvenlige  
lokaler i Næsby i 
Odense. De er nu klar 
med et helt nyt site, 
design2print.dk, som 
med online bestilling 
skal gøre det nem-
mere for såvel nye 
som gamle kunder 
at bestille produkter 
døgnet rundt.

Design2print.dk
– nyt koncept i nye lokaler

Design2print ApS
Bogensevej 36
5270 Odense N
Tlf. 66 114 414

Mobil 25 218 938
info@design2print.dk
www.design2print.dk
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fem til seks badeværelser om 
måneden.« 

Generationer af faste 
kunder

»Sand & Guldborg A/S har 35 
ansatte, hvoraf en del timeløn-
nede medarbejdere har været 
i virksomheden i mere end 25 
år. 90% af kundekredsen er 
bosat i Odense kommune, hvor 
vores 21 servicevogne er en 
kendt del af bybilledet. Vi har 
en virkelig stor base af faste 
privat- og virksomhedskun-
der, der tit og ofte har spredt 
kendskabet til os via mund-til-
øre-metoden. Det betyder, at vi 
i mange tilfælde har fulgt hele 
generationer af kunder, og det 
er utroligt tilfredsstillende. 
Over hele linjen gælder det, at 
vi først servicerer de faste kun-
der, og løbende ekspederer nye 
ordrer. Sand & Guldborg A/S 
baserer således en stor del af 
sine aktiviteter på faste kun-
der, hvis ønsker og behov ikke 
nødvendigvis er konjunktur-
bestemte. Vi ser optimistisk 
på fremtiden«, slutter Hans E. 
Pedersen.  

»I 1997 var jeg dels på jagt 
efter en ny visuel identitet 
og dels efter et for branchen 
utraditionelt blikfang. Alt det 
fandt jeg under et besøg på 
Galleri Epoke i Vejle«, fortæl-
ler indehaver Hans E. Peder-
sen. »Her udstillede kunst-
neren Anette Andersen, og 
jeg faldt pladask for hendes 
farverige malerier af huse og 
bymiljøer. Ergo købte jeg et af 
hendes værker, og det har lige 
siden været virksomhedens 
vartegn. Kunst sætter fanta-
sien i gang, og Sand & Guld-
borg skiller sig den dag i dag 
ud i måden at profilere sig på. 
Vi fanger folks opmærksom-
hed på en sjov og spændende 
måde.«

Vi gør det vi er bedst til

»I sit lange liv som firma har 
Sand & Guldborg A/S ople-
vet talrige op og nedgangs-
perioder i byggebranchen. 
Murervirksomheden har stor 
erfaring med hensyn til at 
spille sine kompetencemæs-
sige kort optimalt. Sand & 
Guldborg er et gammeldags 
murerfirma i ordets egentli-
ge forstand. Vi spreder ikke 

vores kompetencer ud over 
hele det byggefaglige spek-
trum men sætter derimod en 
ære at holde os til det, vi er 
bedst til.« 

Mellem tradition og beton

»Sand & Guldborg A/S fo-
kuserer primært på mur og 
betonrenovering, og indenfor 
dette område spænder vi vidt 
rent kompetencemæssigt – fra 
fredede bygninger til moderne 
betonbyggeri. Således var ti 
medarbejdere under renove-
ringen af Odense Domkirke i 
2001 beskæftiget med tradi-
tionelt murerarbejde gennem 
en periode på ni måneder. I 
1999 renoverede vi det første 
betonhøjhus for Odense Uni-

Da Hans E. Pedersen ved et generationsskifte i 1997 overtog firmaet, var det med en  
klar fornemmelse af, at måden Sand & Guldborg fremover skulle profilere sig på var vigtig. Det  

dengang 74-årige firma måtte stikke ud fra mængden

Sand & Guldborg A/S
Herluf Trolles Vej 8C

5220 Odense SØ
Tlf. 66 15 40 40

mail@sand-guldborg.dk
www.sand-guldborg.dk

versitetshospital, og frem til i 
dag har vi haft fem under be-
handling.«

Fra svømmehaller til  
badeværelser

»I kommunalt regi er generelt 
vedligehold af bygninger en 
anselig aktivitet, og her teg-
ner svømmehallerne sig for en 
god portion af opgaverne. Ek-
sempelvis har Sand & Guld-
borg A/S forestået murerar-
bejdet omkring renoveringen 
af omklædningsfaciliteterne i 
Højme og Bolbro Svømmehal. 
En pæn del af firmaets basi-
sydelse ligger i de store oden-
seanske boligselskabers regi. 
Her varetager Sand & Guld-
borg renoveringen af mindst 

Sand og Guldborg A/S

A
S
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Ebberup Vognmands-

forretning drives af 

Allan Christensen, 

hans kone og to søn-

ner. Selv har jeg været 

i vognmandsbranchen 

siden 1975 griner Allan 

som netop har rundet 

de 58 år.  Vi opkøbte 

Ebberup Vognmands-

forretning i 2004 og i 

dag tæller vognparken 

8 biler og 10 ansatte 

til at betjene dem.

Fjernbetjent kæmpekran
Vores nyeste investering er en 
kranbil af den helt store slags, 
som har en kapacitet 2½ gang 
større end vores hidtidige kran.  
Indenfor 4 meter kan den løfte 
hele 18 tons. Det er velegnet til 
løft af store maskiner og både. 
Fuldt udtrukket i en længde 
på 32 meter, kan kranen løfte 
700 kg.
Som noget specielt er kranen 
udstyret med et knæk på 
midten, der gør at den kan føres 
over f. eks hustage og ned i en 
gård, mens selve bilen holder 
udenfor på vejen. Den trådløse 
fjernbetjening af kranen giver 
helt nye muligheder for at op-
eratøren altid kan være helt 
tæt på selve opgaven. Kranen 
er computerstyret og kan 
IKKE fejlbetjenes. Via tydelige 
lysindikatorer og lydsignaler 
bliver operatøren hele tiden 

orienteret, om han arbejder in-
den for sikkerhedsmargenen. 
Overskrides grænsen, stopper 
kranen automatisk. Det siger 
vist sig selv at en kran med 
sådan en længde kræver et 
solidt fodfæste, når den arbe-
jder. Med sine 4 støtteben fuldt 
udslået fylder den mere end 8 
meter i bredden, så den kræver 
ofte tilladelser fra myndighed-
erne når den skal bruges og 
transporteres.
I øjeblikket arbejder kranen 
på Assens Skibsværft, hvor 
den bruges til at løfte element-
er på plads under klargøring 
ved af dækmontage på de nye 
skibe.  Også ved opsætning af 
jern spær til større industri og 
idrætshaller er kæmpekranen 
anvendelig pga. af dens store 
rækkevidde. 
Ebberup Vognmandsforret-
ning kan meget mere end 

kranopgaver som i øvrigt kan 
være meget forskellige. lige 
fra løft og transport af maski-
ner til både og byggeelementer, 
skibscontainere og pavilloner. 
Desuden har vi blokvogn-
stransport, entreprenørkør-
sel og containerservice. Vores 
kundekreds tæller både erh-
verv og private og vi kører på 
hele Fyn.

❑ Krankørsel

❑ Gummiged

❑ Containerudlejning

❑ Levering af grus og sten

32 meter udstrakt arm  
– sikke en kran

Ebberup Vognmandsforretning · Rybergsvej 1A · 5631 Ebberup · Tlf. 64 74 13 39
post@ebberupvognmandsforretning.dk · www.ebberupvognmandsforretning.dk



Stress berører mange 
mennesker. De fleste 
kender en eller flere, 
som er bukket under 
for stress med alle de 
alvorlige konsekvenser 
det har. Er man først 
gået ned, tager det 
ofte lang tid at vende 
tilbage til en normal 
tilværelse

 
Den bedste måde at undgå 
stress på er ved at forebygge 
den – for eksempel ved at skaffe 
mere luft i kalenderen. Ofte fyl-
der vi alt for mange ting ind i 
vores hverdag og opstiller et 
ambitions-niveau, som rent 
tidsmæssigt er helt urealistisk. 
Både krop og sind har brug for 
en »time out« flere gange dag-
ligt. En »ventil« til at få »luf-
tet ud« og ladet op. Vi ved ud-
mærket, hvad der skal til, men 
mange af os oplever alligevel, at 
stressen sniger sig ind på livet 
af os, uden at vi når at opdage 
det, før det er for sent. Er man 
nået dette stadie, er Kranio 

Stress & Kranio Sakral 
Terapi

Sakral Terapi et eminent red-
skab til afhjælpning af stress. 
Kranio Sakral Terapi bør dog 
ikke stå alene, idet behandlin-
gen med fordel kan suppleres, 
ved at man tilegner sig nye 
overskuelige vaner i forhold til 
hverdagens aktivitetsniveau.

Kranio Sakral Terapi er en både 
nænsom og behagelig behand-
lingsform. Den der behandles 
ligger på ryggen – fuldt påklædt 
– på briksen, mens behandleren 
arbejder med kranie, rygsøjle og 
bækken. Ofte arbejdes der også 
på resten af kroppen, afhæn-
gigt af symptomernes karakter. 
Behandleren bruger en række 
specifikke greb, som er næsten 
»umærkelige« for personen. 
Virkningen er dog yderst kraft-
fuld. Der behandles med meget 
blide tryk på ca. 5 gram, hvilket 
svarer til vægten af et A-4 ark. 
Den behandlede oplever en dyb 
form for afspænding som under 
en behagelig søvn-tilstand.

Kroppen kan korrigere og hel-
brede sig selv, blot den modtager 
de rigtige signaler – her i form 
af terapeutens blide berørin-
ger. Den bagvedliggende teori 
er, at hjernen styrer alle vævs-
strukturer i kroppen - også de 
strukturer, der er spændt op 
– heriblandt muskler, sener, 
bindevæv, membraner, hjer-
nehinder m.m. Man kan sige, 
at hjernen »holder fast« i alle 
disse strukturer - f.eks. efter 
stress, chok, traumer eller an-
dre påvirkninger. Ved hjælp 
af Kranio Sakral Terapeutens 
blide berøringer på kroppens 
overflade, kommunikerer man 
- via nervesystemet - med hjer-
nen. Berøringerne fortæller 
hjernen, at der ikke længere 
er fare på færde, og at den godt 
kan »give slip« i de strukturer, 
der er spændt op. På den måde 
kan behandleren dæmpe den 
stress og spænding, der er opho-
bet omkring centralnervesyste-
met samt i resten af kroppen. 
Derudover tilstræbes det via 
behandlingen at opnå en sund 
kranio sakral puls og et opti-
malt flow af rygmarvsvæske 
omkring hjernen og centralner-
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vesystemet samt at genskabe 
den normale bevægelighed mel-
lem kraniets knogler. 

Som regel virker behandlingen 
øjeblikkelig. Efter en time rejser 
personen sig fra briksen – mar-
kant mere afspændt i både krop 
og sind end før behandlingen. 
Jeg har kureret mange tilfælde 
af både hovedpine og svimmel-
hed efter blot en enkelt behand-
ling med Kranio Sakral Terapi. 
Tit handler stress dog om mere 
end en fortravlet hverdag, idet 
der kan ligge et fysisk traume 
bag.

Piskesmæld og  
hjernerystelse

Gennem 4-5 år har jeg speciali-
seret mig i stress, trafikskader, 
piskesmæld og hjernerystelse. I 
kraft af min erfaring på områ-
det kan jeg se en tydelig sam-
menhæng mellem fysiske trau-
mer og stress. Hyppigt ses et 
mønster, hvor det fysiske trau-
me med tiden bliver årsag til 
stress og eventuelt også angst 
og depression. Desværre mø-
der personer med piskesmæld 
og hjernerystelse kun begræn-
set forståelse fra omgivelserne, 
da symptomerne er usynlige. 
Havde de brækket en arm eller 
et ben, ville årsagen til deres 
svækkelse fremgå med al øn-
skelig tydelighed.

ERHVERV FYN

Klinik For Fysioterapi
Kim Pedersen
Middelfartvej 112
5200 Odense V
Tlf. 20 71 04 71
kim@fynsfys.dk
www.fynsfys.dk

Har man piskesmæld eller 
hjernerystelse, kan hverken 
familie, venner, bekendte eller 
arbejdsgivere se årsagen til, at 
man ikke længere kan koncen-
trere sig, huske eller overskue 
noget som helst. En lang række 
følgesymptomer som udtalt ho-
vedpine, kvalme, svimmelhed, 
træthed, og lav irritationstær-
skel samt lys- og støjoverføl-
somhed og massive smerter er 
klassiske ved piskesmæld, hjer-
nerystelse og lignende lidelser. 
Symptomerne varierer grads-
mæssigt i forhold til, hvor hårdt 
man er ramt. 

Det er indlysende, at sympto-
mer som disse er utroligt res-
sourcekrævende at tackle for 
den ramte, hvis stresstærskel 
er markant reduceret. Passer 
han eller hun ydermere ikke 
på sig selv men trodser alle ad-
varselslamper, bliver resultatet 
næsten pr. definition, at ved-
kommende før eller siden går 
ned med stress. Derfor er det 
vigtigt, at både stresssituatio-
nen og det oprindelige fysiske 
traume behandles, og her er 
Kranio Sakral Terapi et ideelt 
og yderst effektivt redskab.

Der gives tilskud til fysioterapi 
fra Sygeforsikringen Danmark. 
Se mere på www.fynsfys.dk



Billig forsikring til nye bilister
Med Toyota Bilforsikring starter du som ny bilist helt 
oppe på præmietrin 10. Kun tre år fra elitebiliststatus. 
Også selvom du kun er 18 år. Gælder alle AYGO-modeller 
samt Yaris 1.0 og 1.3, hvis du er under 25 år.

*Gælder til bilen er 12 år gammel. Værdi af vejhjælp ca. 800 kr.

Eurocare Vejhjælp
Med Eurocare får du gratis vejhjælp i mere end 30 lande 
i Europa, når du overholder dine serviceeftersyn på et 
dansk Toyota-værksted. Vi rykker ud døgnet rundt.*

*Avensis 1.8 stationcar Sol Plus før 358.341 kr. + metallak 6000 kr. = 364.341 kr. 
Nu 324.174 kr. inkl. metallak.

Avensis
Den er god nok. Du kan nu erhverve dig en vaskeægte 
Avensis for noget nær en slik. Og det er vel at mærke 
inklusiv metallak. Det er lidt af en besparelse i sammenlig-
ning med de 364.341 kr., den har kostet hidtil. 

Toyota Faaborg
Smedemestervej 2 · tlf. 62 61 95 88

Toyota Nyborg
Vestergade 39 · tlf. 65 31 27 07

Toyota Odense M
Stærmosegårdsvej 54 · tlf. 66 15 60 01 

Toyota Odense V
Christmas Møllersvej 4-6 · tlf. 66 11 55 55

A/S Mogens Frederiksen Automobiler · www.mfabiler.dk

Toyota Svendborg/Langeland
Odensevej 56 · tlf. 62 21 20 04

Hiace er driftsikker og pålidelig. Lige nu sparer du 7.000 kr. på Hiace med komfort-
pakke. Komfortpakken indeholder  elsidespejle m/varme, fjernbetjent centrallås, elsi-
deruder med one touch-funktion, stereoradio med cd og 2  højttalere, airbag i passa-

gerside og begrænset spærre differentiale. Kig forbi din lokale Toyota- forhandler og 
se de mange andre gode tilbud. 
Hiace med komfortpakke fås fra 157.102 kr.*

   *Vejl. pris ekskl. moms, metallak kr. 2.453, lev.omk. kr. 2.400 , momsfrit nr.pladegebyr kr. 1.180. Helårlig vægtafgift kr. 3.760-10.240. Den viste model kan være med ekstraudstyr.    Leasingtilbud: 20% forudbetaling, 60 mdr. 15.000 km pr. år. Lad en af vores specialister hos 
A/S Mogens Frederiksen Automobiler, udregne et leasingforslag som passer til netop din forretning.   

 Hiace.   Toyota Leasing fra kr. 1.495 pr. md.+moms. Ny HiAce fra 146.713 +moms. 

hiace.dk
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Dansk Klima Service 
har vokseværk. Tre 
afdelinger med i alt 
20-22 medarbejdere 
har base i Odense, 
Silkeborg og Køben-
havn, og via 16 ser-
vicevogne betjenes 
kunder i hele landet. 
I april 2009 flytter 
Odense-afdelingen til 
nyt domicil        

»Vi tog lokalerne her i Kochs-
gade i brug for kun et års tid 
siden«, fortæller indehaver Al-
lan Løvstad. »Firmaets høje 
aktivitetsniveau nødvendig-
gør imidlertid, at vi allerede 
i april 2009 flytter til nye og 
større lokaler på Landbrugs-
vej i Odense S, og det glæder 
vi os meget til.« 

En stærk servicepartner

»I Dansk Klima Service er vi 
utroligt stærke på serviceom-
rådet. Som supplement til te-
lefonisk og personlig kontakt 
betjener vi os af de sidste nye 
elektroniske og webbaserede 
løsninger. Alle ordre- og kom-
munikationsforløb foregår via 

internettet, hvor både vi og vo-
res kunder døgnet rundt har 
direkte adgang til konstant 
opdateret information.«

Nu med egen el-afdeling

»Som et direkte resultat af 
den store efterspørgsel fra vo-
res servicekunder har vi pr. 
1. september i år startet egen 
el-afdeling. El-afdelingen har 
speciale i montage af elin-
stallationer på køle og venti-
lationsanlæg. Udover aktivi-
teterne i den nye el-afdeling 
stammer Dansk Klima Ser-
vices øjeblikkelige vokseværk 
fra det glædelige faktum, at 
travlheden indenfor montage 
og service på klimaanlæg og 

varmepumper er stærkt øget. 
Varmepumper er lydsvage, de 
har en fremragende ydeevne, 
hvad angår effektfaktoren, og 
så sparer de kunderne for op 
til 50% på varmeregningen.«

Dansk Klima Service i 
stærk vækst

Dansk Klima Service · Kochsgade 31 A · 5000 Odense C · Tlf. 72 40 15 00
www.danskklimaservice.dk · info@danskklimaservice.dk

El-installationer
EDB – porttelefoner

Videoovervågning

Ved el-ingeniør
Martin Ehrhorn

Middelfartvej 108
5200 Odense V

Tlf. 66 16 91 21

info@bolbro-elservice.dk
www.bolbro-elservice.dk

EL til erhvervslivet såvel som private. 
Vi tilbyder inteligente totalløsninger efter 
den enkelte kundes ønsker.
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Firmaet grundlagdes 
i 1984 og har den 1. 
maj næste år 25 års 
jubilæum. De primære 
aktivitetsområder er 
alle former for tømrer 
og snedkerarbejde 
- fra nybygninger og 
hovedentrepriser til 
reparationsopgaver og 
vedligeholdelse 

»Den 1. april tog vi de nye værk-
stedsfaciliteter i brug. Her rå-
der vi over 530 m2 værksted og 
lager med optimale muligheder 
for senere udvidelse med admi-
nistrationsafsnit m.m. De nye 
lokaler fører os 100% up to date 
med hensyn til maskinpark og 
arbejdsmiljø«, fortæller Peter 
Ellegaard.  

Optimal størrelse og  
kapacitet

»Med 14 medarbejdere og et 
tip top moderne produktions-
apparat har vi efterhånden 
nået en optimal størrelse og 
en kapacitet, der garanterer 
vores kunder høj kvalitet i hele 
byggeprocessen. Gennem alle 
årene har det været et vigtigt 
succesparameter for os at være 
100% på omgangshøjde med 
den teknologiske og miljømæs-
sige udvikling i faget. I de sene-
re år har vi placeret os stærkt 
rent vækstmæssigt og har flere 
gange figureret blandt Børsens 
Nyhedsmagasins Gazellevirk-
somheder.« 

Fra bryggerier til  
pumpehuse

Tømrer og Snedkerfirmaet 
Peter Ellegaard A/S udfører 
alle former for ny- og ombyg-
ning samt renovering. Kunde-
kredsen rækker fra offentlige 
institutioner over forsikrings-
selskaber og boligudlejnings-
virksomheder til arkitekter 

og ingeniører. »Kompetence-
mæssigt spænder vi fra beva-
ringsværdige bygninger som 
Odense Slot og Rolfsted Kirke 
til moderne virksomheder og 
forretninger«, siger Peter Elle-
gaard. »For eksempel varetog 
vi al tømrer/snedkerarbejdet 
ved ombygningen af Bryggeriet 
Flakhaven – fra restaurantens 
trappe til dens borde og stole. 
Blandt vores større offentlige 
opgaver er en pumpehusre-
novering i Dalum for Odense 
Vandselskab.«   

Kvalitet fra start til slut

»En ganske betragtelig del af 
vores kundetilvækst genereres 
via mund-til-øre-metoden, og 
det er vi meget glade for og stol-
te over. Eksempelvis var skofor-
retningen »Den Forgyldte Støv-
le« på Vestergade 19 i Odense 
kunde hos os i mange år. Vi 
varetog hovedentreprisen om-
kring ejendommens ombygning 
fra sko til tøjbutik. Ved den lej-
lighed blev tøjbutikken »Butler 
Loftets« ejere så tilfredse med 
vores arbejde, at de tilsluttede 
sig vores faste kundekreds. Vi 
leverer kvalitet fra start til slut 
og har gode samarbejdspartne-
re både på underentreprenør-
siden på arkitekt, ingeniør og 
rådgivningsområdet.«           

Sundhedsforsikring og 
grøn smiley

Tømrer og Snedkerfirmaet Pe-

ter Ellegaard A/S har en god 
stabil medarbejderstab, hvoraf 
flere har været i firmaet i op til 
12 år. Når det gælder efterud-
dannelse, deltager medarbej-
derne løbende i relevante emne 
og produktkurser. »Derudover 
lægger vi vægt på et godt ar-
bejdsmiljø og har netop modta-
get en grøn smiley fra Arbejds-
tilsynet. De faste medarbejdere 
er omfattet af en sundhedsfor-
sikring, der bl.a. garanterer 
kiropraktorbehandling, fysio-
terapi og om nødvendigt akut 
hospitalsbehandling.«

Nye spændende  
udfordringer

»Hvad fremtiden angår, håber 
vi at kunne fastholde vores 
gode position på markedet. 
Vi ser frem til en lang række 
nye spændende opgaveforløb af 
fagligt udfordrende og tilfreds-
stillende karakter. Tømrer og 
Snedkerfirmaet Peter Ellegaard 
A/S leverer kvalitet fra start til 
slut, og det er vi kendt for. Folk 
forventer med andre ord, at vi 
yder et ordentligt stykke arbej-
de og overholder alle indgåede 
aftaler omkring materialer og 
levering«, slutter Peter Ellega-
ard. 

Tømrer og Snedkerfirmaet 
Peter Ellegaard A/S

Værksted: 
Handelsvej 4

5260 Odense S

Administration:
Grønvænget 11
5260 Odense S

Tlf. 66 15 17 00 

ellegard@mail.tele.dk
www.peterellegaard.dk
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Indehaver og kok Stig 
Madsen etablerede i 
2002 firmaet Gourmeténs 
Grønt som et solofore-
tagende med en enkelt 
varebil. I dag har virksom-
heden, der nu også be-
tjener privatkunder, egne 
lokaler og beskæftiger tre 
medarbejdere

»Jeg er uddannet kok, og i ti 
år har jeg arbejdet som sådan 
– på Fyn blandt andet som 
køkkenchef, på Hvedholm Slot 
i Faaborg og Restaurant Kob-
bergryden i Middelfart«, for-
tæller indehaver Stig Madsen. 
»Gourmeténs Grønt bestræber 
sig på at skaffe råvarerne fra 
de bedste danske producenter 
og ellers finde gode alternati-
ver i udlandet. I grossistled-

det tjekker vi alle varer inden 
køb. For os er friskhed, smag 
og lang holdbarhed i højsædet, 
ligesom mangoer og avocadoer 
skal være spiseklare – en til-
stand de ude i den almindelige 
detailhandel desværre alt for 
sjældent forefindes i. Gour-
meténs Grønt skal kendes for 
kvalitet og leveringssikkerhed, 
og disse egenskaber efterspør-
ges i stigende grad af nutidens 
forbrugere. 

Gourmetvarer til private

»I starten handlede Gour-
meténs Grønt udelukkende 
med kantiner, hoteller og re-
stauranter, men fra april 2008 
omfatter vores aktiviteter også 
privatkunder. Via internettet 
bestilles varer til levering på 
faste ugedage. Ordren skal 

figurere i vores system senest 
kl. 4 om morgenen på leve-
ringsdagen.
Indenfor økologisk mel, kaffe 
og chokolade trækker vi på eks-
klusive fynske producenter. Via 
vores egen import kan vi tilbyde 
en række udsøgte specialvarer 
som  f.eks. cherrytomater med 
en helt fantastisk smag. Andre 
specialiteter er citron- og ru-
colakarse samt en nyudviklet 
og meget delikat citrusfrugt, 
der smagsmæssigt præsenterer 
sig som en blanding af grape og 
appelsin.
Tjek vores hjemmeside www.
gourmet-online.dk eller kon -
takt os telefonisk for nærmere 
info – alle er velkomne.«  

JCJ Elservice
Vi er en moderne el-virksomhed 

der følger med tiden og udviklingen, 
derfor har vi en moderne netbutik 

med stort set alt indenfor el-artikler

www.elnetto.dk

Aut. EL-installatør Jens Christian Jensen
Årslev . Tlf. 23 35 88 17 . www.jcj-elservice.dk

Gourmeténs Grønt ved Stig Madsen
Middelfartvej 9-11 · 5000 Odense C

info@gourmet-online.dk · www.Gourmet-online.dk

Succes med kvalitetsprodukter

Nu også KOMATSU
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det samme med funktionerne i Con E Call. Får 
en virksomhed brug for en ny funktion, bestil-
ler de den bare, når behovet opstår. Med Con 
E Call er man ikke låst af et maksimalt antal 
brugere eller et bestemt sæt funktioner. Det er 
et telefonsystem, der kan udvikle sig i takt med 
virksomheden. 

Con E Call nemt at bruge 

»Telefoni skal bare virke, og det skal ikke opta-
ge unødvendigt mange af kundernes tid. Derfor 
står vi for al drift og vedligehold af telefonsy-
stemet. Kunden skal ikke bekymre sig om no-
get som helst,« fortæller Michael Kørschen fra 
Con E Com. Han forsætter, »vi har også sørget 
for, at Con E Call er nemt at bruge i hverdagen. 
For eksempel er det nemt at tilkoble og flytte 
telefoner.«  

Let at få IP-telefoni  
til at virke

»Desværre møder vi stadig nogle, der er skep-
tiske overfor IP-telefoni. De har typisk hørt om 
andre, der har haft problemer med det, men det 
er faktisk ret nemt at få IP-telefoni til at fun-
gere,« fortæller Michael Kørschen. »Virksom-
hedens datanetværk og den anvendte internet-
forbindelse skal opfylde nogle få krav. Og her 
har Con E Com en stor fordel som leverandør 
af IP-telefoni, da vi har medarbejdere, der har 
arbejdet med datanetværk i mange år, så det 
kan vi også sørge for.« 
»Vi spørger også altid til virksomhedens data-
netværk, når vi taler med nye kunder. Vi vil 
være sikre på, at det er egnet til IP-telefoni, så 
de får en løsning, der virker fra dag et.« Det 
siger Michael Kørschen, inden han slutter af 
med at fortælle, »har man lyst til at høre mere 
om Con E Call og IP-telefoni, er man selvfølge-
lig altid velkommen til at kontakte mig, så vi 
kan få en uforpligtende snak.«  

IP-telefoni kan 
ses på bundlinien

Con E Call er et telefonsystem 
til IP-telefoni. Det er et fleksibelt 
telefonsystem, der kan udvides i 
takt med virksomheden, og som 
er nemt at bruge.   

»Telefoni er utrolig vigtig for alle virksomheder. 
Når kunderne ringer, skal det være nemt for 
dem at få fat på en medarbejder, der kan hjælpe 
dem. Samtidig er telefoni en udgiftspost, og der 
er jo ingen grund til, at den er større end højst 
nødvendig.« Det fortæller Michael Kørschen fra 
Con E Com, der er virksomheden bag Con E 
Call. Med IP-telefoni er der således en del at 
spare på abonnementer og samtaleudgifter. 
For virksomheder med flere adresser, mange 
udlandssamtaler eller medarbejdere med 
hjemmearbejdspladser vil der være særligt 
store besparelser.  

Mange muligheder  
med Con E Call

»Det mest spændende ved Con E Call er dog, 
at det kan hjælpe med at effektivisere arbejds-
gangene og forbedre kundeservicen, fordi te-
lefonsystemet kan integreres med andre IT-
systemer. Det er muligheder, der ikke rigtig 
udnyttes endnu, men som helt klart vil blive 
brugt fremover,« fortæller Michael Kørschen. 
Så man får også et fremtidssikret telefonsy-
stem, når man vælger Con E Call.   

Betaler kun for det 
man har brug for

Con E Call er en fleksibel løsning, der pas-
ser til både små og større virksomheder. Man 
betaler altid kun for det antal telefoner, man 
har. Får man brug for flere telefoner, kan der 
tilføjes en ad gangen til telefonsystemet. Det er 

Hjallesegade 45 · 5260 Odense S · Tlf. 70 11 20 19
www.conecom.dk · www.conecall.dk

www.conecall.dk
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Michael Kørschen 
fra Con E Com A/S
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Den aktuelle konjunk-
turudvikling påvirker 
ikke de danske virk-
somheders interesse 
for kunst. På det kend-
te Odense-galleri må 
både indehaver og med-
arbejdere løbe stær-
kere end nogensinde 
før for at imødekomme 
efterspørgslen 

»For enhver virksomhed ligger 
der en meget stærk positiv sig-
nalværdi i at have ægte kunst i 
huset – og så er det fradragsbe-
rettiget«, smiler indehaver Peter 
Rasmus Lind. »Det væsentlig-
ste grundlag for at skabe en in-
spirerende kunstnerisk ramme 
om sin virksomheds aktiviteter 
er en bevidst udvælgelse af vær-
ker, og det er hér, vi kommer ind 
i billedet. Kunst signalerer livs-
kraft, overskud og kvalitet, og 
både kunder og medarbejdere 
sætter utroligt stor pris på i 
dagligdagen at kunne bevæge 
sig i et positivt og dynamisk la-
det visuelt univers.« 

Vidtspændende  
udtryksformer

»Da Gallerie Rasmus grundlag-
des i 1990, var hovedparten af 
vores aktiviteter koncentreret 
omkring privatkundemarke-
det. I dag er kunsten kommet 
ud på virksomhederne, og ba-
lancen mellem privat- og er-
hvervskunderne er ca. 50/50. Vi 
er leveringsdygtige i alle former 
for kunst – fra det stille og ro-
lige udtryk til det, man kunne 
kalde en ordentlig en på opleve-
ren. Galleriet har en fast kerne 
af tilknyttede kunstnere. Hvert 
år bruger vi halvanden måned 
på at finde nye interessante 
kunstnere, og vores kunstner-
stab tæller folk fra Danmark, 
Tyskland, Belgien, Frankrig, 
Italien og Spanien.«

Køb kunst via leje

»En lejeaftale med en virksom-
hed spænder mængdemæssigt 
fra 6-150 værker. 90% af det 
indbetalte lejebeløb kan omkon-
verteres til køb af kunst, når 
folk har besluttet sig for, hvad 

de vil have. For hovedparten af 
vores virksomhedskunder fun-
gerer lejeaftalerne som opspa-
ring til indkøb af kunstværker. 
Man er ikke bundet til at bruge 
det opsparede beløb til køb af et 
værk, man har haft til leje. Op-
sparingen kan bruges til indkøb 
af et hvilket som helst værk på 
vores repertoire. Gallerie RAS-
MUS’ repertoire er meget til-
pasningsdygtigt i forhold til den 
enkelte kundes pladsforhold og 
arkitektur.«

Succes med  
virksomhedsopgaver

»En anden af Gallerie RASMUS’ 
store aktiviteter er formidling 
af udsmykningsopgaver i alle 
størrelsesordener - både i.f.m. 
nybyggerier og ombygninger/
renoveringer. Vi har stor erfa-
ring på dette specialområde og 
går i tæt dialog med bygherrer 
og ejere omkring opgaveløsnin-
gen. Gallerie RASMUS samar-
bejder med en lang række ind-
retningsarkitekter. I Kolding 
kommunikerer vi netop nu med 
en stor leverandør af erhvervs-
møblement om mulighederne 
for et fremtidigt samarbejde. 
Under en virksomhedsopgave 
blander vi kortene på en ny 
måde, så arkitektur, interiør 
og kunst mødes og går op i en 
højere enhed, og det har vi stor 
succes med.« 

Danmarks største galleri  
i Skagen

»En ny afdeling af Gallerie 
RASMUS er Danmarks største 
galleri på 1600 m2 beliggende i 
Skagen. Her når vi ud til et pub-
likum, som nok er interesserede 
i at investere i kunst men i hver-
dagen har for travlt til at besøge 
os. I Skagen har folk imidlertid 
masser af tid, og her har vi stif-
tet bekendtskab med en masse 
nye erhvervskunder her. Medio 
september lukkede vores gal-
leri i Skagen for vinteren. Den 
21. maj 2009 slår vi dørene op 
for en ny sæson, og den forven-
ter vi os meget af. I mellemtiden 
er alle velkomne til at besøge 
vores afdelinger i Odense, Kol-
ding, Tønder og København. 
Kig ind og oplev Gallerie RAS-
MUS’ spændende og varierede 
kunstudbud. 

Gallerie RASMUS Odense
Ny Vestergade 8+9 · 5000 Odense C

Telefon 65 91 88 33
rasmus@gallerie-rasmus.dk · www.gallerie-rasmus.dk

Åbningstider: 
Tirsdag-Fredag: 13.00-17.30

Lørdag: 11.00-14.30

Gallerie Rasmus
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Den 1. juli overtog 
Jørgen Siim, der ejer 
PROTODAN og Kemi 
Kliche, firmaet Fyens 
Kuverterings Service 
fra Palle Claville. I 
forbindelse med over-
tagelsen flyttede de 
tre firmaer sammen 
på Bogensevej 72 i 
Odense-forstaden 
Næsby      

Fredag den 7. november kl. 
13-16 markeres firmaoverta-
gelsen og Jørgen Siims 50 års 
fødselsdag med en reception 
for kunder, forretningsforbin-
delser og venner af huset.

»Forhandlingerne med Palle 
Claville om overtagelsen af 
Fyens Kuverterings Service 
indledtes i december 2007, og 
den 1. juli i år implementere-
des den«, fortæller firmaets 
ny indehaver Jørgen Siim. 
»Fyens Kuverterings Service 
er flyttet sammen med mine 
øvrige firmaer PROTODAN 
og Kemi Kliche på Bogensevej 
72. Virksomhederne deles om 
husets ressourcer, og det be-

tyder hurtig respons, smidige 
arbejdsgange og stor fleksibi-
litet. Medarbejderstaben på 
fem ansatte har alle en bred 
faglig baggrund indenfor ser-
vicering af den grafiske bran-
che. De mange kompetencer, 
der nu er samlet under et tag, 
styrker vores konkurrence-
dygtighed og position på mar-
kedet. »

Fyens Kuverterings  
Service

»Kuvertering har flere facet-
ter«, beretter tidl. ejer, Palle 
Claville. »Kundekredsen om-
fatter mange typer erhvervs-
drivende – trykkerier, banker, 
fagforeninger og forsikrings-
selskaber. Fyens Kuverte-
rings Service er den eneste 
servicevirksomhed af sin 
slags på Fyn. Vores primære 
ydelser er kuvertering, adres-

sering og adressefletning ved 
store forsendelser. I forbin-
delse med ejerskiftet har vi 
implementeret en helt ny fuld-
automatisk folieringsmaskine 
i produktionen. I kraft af dens 
store kapacitet vil vi fremover 
både kunne påtage os flere og 
større opgaver end tidligere.«  

PROTODAN

»PROTODAN grundlagdes i 

1978 og beskæftigede sig de 
første mange år primært med 
indbinding af bøger«, fortæller 
indehaver Jørgen Siim. »I dag 
er indsatsområdet forskellige 
former for servicevirksomhed 
med særligt fokus på efter-
behandling af tryksager over 
en bred kam. Blandt vores 
hovedopgaver er udstansning, 
falsning, skæring, bukning, 
perforering, prægning og 
limning. Udover tryksagerne 
spænder de behandlede em-
ner fra lampeskærme over re-
klameskilte til skakbrætter.« 

Kemi Kliche

»Kemi Kliche er den eneste 
klichefabrik på Fyn«, siger 
dgl. leder Henrik Dernild. 
»Virksomheden blev overtaget 
af PROTODAN i marts 2002, 
og er leveringsdygtig i alle 
slags klicheer. Vores produk-

ter målrettes modtagernes 
specielle behov. En stor aktivi-
tet er emballagetryk i enhver 
form. Vi producerer flexo- og 
bogtrykklicheer, præge- og 
tamponklicheer, varmepræ-
geklicheer og klicheer til tryk 
på urtepotter o.lign., samt i 
mindre omfang reproarbejde 
og filmkørsel. Kundekredsen 
er sammensat af hovedsagelig 
trykkerier og bogbinderier.« 

Tre firmaer i samme hus

Fyens Kuverterings Service
Bogensevej 72
5270 Odense N
Tlf. 66 18 64 99   

pc@fyens-kuvertering.dk
www.fyens-kuvertering.dk

PROTODAN 
Bogensevej 72
5270 Odense N
Tlf. 66 18 17 90 

protodan@mail.dk
www.protodan.dk

KEMIKLICHE 
Bogensevej 72
5270 Odense N
Tlf. 66 12 33 40 

kemikliche@mail.dk
www.protodan.dk
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»Min ekspertise kommer især 
til udfoldelse inden for øko-
nomi, ledelse og organisation. 
Jeg beskæftiger mig med op-
gaver af enhver art og størrel-
sesorden – både enkeltstående 
og længerevarende« fortæller 
Bjørn Michael Andersen en-
gageret. »Kundekredsen be-
står af alle typer og størrelser 
af virksomheder. Alle opgaver 
håndteres professionelt med 
viden og erfaring – fokus og 
empati.«

Forretningsudvikling  
og optimering med  
individuelle  
løsningsdessiner

»Mit primære fokus er for-
retningsudvikling og optime-
ring. Her er jeg i kraft af ud-
dannelse og erfaring i stand 
til at overskue og analysere 
komplekse sammenhænge 
– og på basis heraf vurdere 

muligheder, definere og imple-
mentere løsninger, der passer 
til den enkelte kundes behov. 
Til færdige og gode løsninger 
hører både driftsmæssige, or-
ganisatoriske og økonomiske 
konsekvenser og resultater.«

Positiv udvikling kontra 
krisestyring

»Med udvikling og optimering 
følger nogle gange afvikling 
og reduktion. Muligheder og 
løsninger hænger ofte sam-
men med om det foregår i 
velfungerende virksomheder 
eller i kriseramte virksomhe-
der. Jeg har erfaringer med 
begge i form af bl.a. sammen-
lægninger, rationaliseringer, 
udvidelser, opkøb, lukninger 
og ejerskifte. Det centrale 
er selve forandringsproces-
serne.« 

Interim management og 
bestyrelsesarbejde

»Jeg påtager mig også opga-
ver som interim manager. 
Her fungerer jeg som kundens 
funktionsmæssige brobygger 
over en afgrænset tidsperiode, 
hvor en central medarbejder 
f.eks har forladt virksomhe-
den. Jeg varetager den på-
gældendes funktion indtil en 

permanent løsning er fundet. 
Jeg fungerer også som inte-
rim manager, hvor der er be-
hov for specielle kompetencer 
eller ekstra ressourcer for en 
periode.
Herudover løser jeg bestyrel-
sesopgaver i selskaber og virk-
somheder, hvor der er et reelt 
behov for en bestyrelse med 
kompetence og indflydelse.« 

Mennesker, ansvar og 
værdighed

»Som kundens uafhængige, 
fordomsfri ekspert afsøger 
jeg alternative løsninger på 
en kritisk situation eller mu-
lighed. Denne praksis har 
eksempelvis banet vej for det 
positive udfald, at en virk-
somhed kan sælges fra og 
fortsætte i stedet for at skulle 
lukke helt ned.  Herved behol-
der medarbejderne deres jobs 
og et perspektiv for fremtiden. 
Den hjerteløse kapitalismes 
tid er endegyldigt forbi, og fle-
re virksomheder bliver bevid-
ste om deres sociale ansvar, 
når der skal ske tilpasninger. 
Viden er den mest værdifulde 
ressource vi råder over, og da 
det er mennesker der besidder 
og udvikler viden, så bør alle 
væsentlige beslutninger tages 

under ansvar med respekt for 
mennesker. Det er en væsent-
lig målsætning i mit arbejde.« 

Sparring,  
kompetenceudvikling  
og coaching

»Når det gælder organisation 
og personale, hjælper jeg kun-
derne til at optimere deres 
ressourcer gennem mere ef-
fektiv ledelse, teamledelse og 
forbedret samarbejde på alle 
niveauer. Jeg arbejder med 
egen personlig udvikling og 
tilbyder også individuel råd-
givning i form af sparring og 
coaching. Jeg er tilknyttet 
Syddansk Universitet som 
mentor for studerende på det 
samfundsvidenskabelige fa-
kultet«. 

Alsidig virksomhedskonsulent

Store og små opgaver – kortvarige eller længerevarende – for alle typer virksomheder
udføres og varetages professionelt – med viden, indsigt og erfaring – med fokus og empati

www.bjoern-m-andersen.com E-mail: bjoernma@mail.dk

Bjørn Michael  
Andersen startede  
som selvstændig 
virksomhedskonsu-
lent i juli 2007. På 
basis af en solid 
baggrund med  
ledelses- og  
funktionsansvar på  
højeste niveau 
rådgiver han bl.a. 
om og medvirker 
aktivt i forretnings-
udvikling, økonomi-
styring, ledelse og 
organisation

»Besøg min 
hjemmeside, 

send en e-mail 
eller ring, 

hvis du ønsker 
yderligere 

oplysninger..«
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Virksomheden etable-
redes den 13. septem-
ber i år og er et helt 
nyt allround-oriente-
ret firma i branchen. 
Bygge- og Industriren-
gøring ApS kommer 
hele rengøringsspek-
tret rundt og drives 
solo af indehaver 
Claus Kristensen 

»Bygge- og Industrirengøring 
ApS udfører al slags rengøring 
– primært i produktionsmil-
jøer«, beretter Claus Kristen-
sen. »Jeg varetager både store 

engangsopgaver og løbende 
rengøringsservice. Firmaet 
står for kvalitet og service, 
og jeg lægger stor vægt på at 
bevare den tætte kontakt til 
kunderne. Omkring de helt 
store opgaver samarbejder jeg 
med en række gode kolleger, 
og på sigt er det planen at ud-
vide medarbejderstaben i takt 
med efterspørgslen.«

Hele virksomheden rundt

»Bygge- og Industrirengøring 
ApS spænder vidt. Oprydning 
og rengøring på byggepladser 
– herunder alle slags skur-
vogne – er store aktiviteter. 
Det samme gælder hoved-
rengøring på kontorer samt 
rydning og akutrengøring 

af lejligheder for kommuner 
og boligselskaber. Bygge- og 
Industrirengøring ApS kom-
mer hele virksomheden rundt 
– fra produktionshaller med 
maskiner til flisemiljøer, ind-
gangspartier, facader og faca-
deskilte. I den forbindelse er 
graffitiafrensning og forebyg-
gelse også blandt mine spe-
cialer. Sidst men ikke mindst 
er rengøring målrettet skibs-
værfter og skibe et område 
som jeg har speciale i. Paral-
lelt med de bredtfavnende 
rengøringsaktiviteter udfører 
Bygge- og Industrirengøring 
ApS algebehandling af faca-
der og tage. Ring og hør nær-
mere.«

Bygge- og Industri-
rengøring ApS

ERHVERV FYN

– løsninger til bedre kontormiljøer...

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

OXFORD, Lounge stol
Leveres i flere varianter og polstringer

Design: Arne Jacobsen

erhverv

KONTORMØBLER TIL ERHVERV & BOLIG
Bolighuset

LINDEGAARD POULSEN
Nyborgvej 264, Odense SØ · Tlf. 66 14 25 00 · www.plp-bolig.dk

Bygge- og Industrirengøring ApS · Cikorievej 86 · 5220 Odense SØ · Tlf. 25 11 96 24 · ck@bir-aps.dk · www.bir-aps.dk
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internationalt køkkenkoncept 
med en helt ny og overra-
skende struktur på fronterne. 
Deres specielle overflade er 
inspireret af bølger, krusnin-
ger på havoverfladen og sand 
på stranden. I fremstillings-
processen udsættes fronterne 
for et voldsomt pres, hvorved 
den specielle struktur op-
står. Wave udtrykker diskret 
elegance og fås i både sort 
og hvidt – hver for sig eller 
sammen. Kontrasterne spil-
ler flot op til et stramt design, 
der som helhed udtrykker en 
trend i tiden i retning af det 
unikke. Et Wave-køkken skil-
ler sig ud uden hverken at 
være prangende eller højtrå-
bende.  Wave-konceptet er den 
første af en række nyheder fra 
Svane Køkkenets nyetablere-
de design og udviklingscenter. 
Besøg Svane Odense og oplev 
vores smukke, spændende og 
funktionelle bud på fremti-
dens køkkenregioner.«  

Spændende 
nyheder fra 
Svane Køkkenet

Under overskriften A 
Kitchen Come True har 
Svane Køkkenet netop 
introduceret en række 
dugfriske køkkenløs-
ninger, der blandt an-
det sætter nye overra-
skende standarder for 
fremtidens visuelle 
udtryk på området

Ørbækvej  101 ·  5220 Odense SØ ·  T l f.  66 17 56 78 ·  www.svane.com

»Forretningens vidtspænden-
de kundegruppe består både 
af privat- og erhvervskun-
der«, beretter indehaver Leif 
Nielsen. »Erhvervssegmentet, 
der blandt andet indeholder 
typehusfirmaer og boligfor-
eninger samt en lang række 
fynske håndværksmestre, 
betjenes via Svane Odenses 
erhvervsafdeling, der kom på 
banen i slutningen af 2007. 
Via vores unikke ExpressEr-
hverv koncept kan vi honore-
re businessmarkedets ønsker 
og forventninger – både med 
hensyn til kvalitet og korte 
leveringstider. Alt efter model 
og udstyr kan vi levere et køk-
ken i løbet af kun 6-10 dage.

Stigende  
forbrugerinteresse

»Som følge af den interna-
tionale finanskrise sporer 
køkkenbranchen generelt en 
vis forsigtighed hos dagens 
forbrugere. Gennemsnitsdan-

skeren har imidlertid en sund 
økonomi, og i Svane koncernen 
kan vi da også konstatere, at 
folks interesse for at investere 
i nye køkken og badefacilite-
ter er uændret. Vi har netop 
lanceret en række spændende 
nyheder på køkkenfronten.«

Deco Hvid      

»Deco Hvid er et fuldlakeret 
køkkenmiljø, der med sit stil-
rene udtryk og overkommelige 
pris appellerer til en bredt 
sammensat kundegruppe. 
Deco-køkkenet, der både fås 
i hvid og højglans, er desig-
net ud fra et basalt ønske om 
at skabe et uprætentiøst hel-
hedskøkken, der hverken går 
på kompromis med kvalitet 
eller funktionalitet. Hvid er 
danskernes favoritkøkkenfar-
ve, og fronternes superflotte 
overflade er fuldlakeret ikke 
mindre end fem gange. De 
smukke Deco Hvid køkkener 
forener begreber som styrke, 
elegance og fleksibilitet og 
kan gøre sig i alle boligtyper.«

Unik Solid

»Farven sort er elegant, my-
stisk og rå, og samtidig er den 
eksklusive og modige farve i 
stigende grad populær i køk-
kensammenhæng. Unik Solid-
køkkenets fronter fremstilles 
af gennemfarvede MDF-pla-
der. De har samme farve hele 
vejen igennem, og det gør dem 
smukke på overfladen og gen-
nemsolide under den.  Udover 
den åbenlyse skønhedsværdi 
er et Unik Solid-køkken i sjæl-
den grad slidstærkt og rengø-
ringsvenligt. Unik Solid er en 
velegnet løsning til såvel pri-
vat som erhverv.«

Wave

»Med Wave har Svane Køk-
kenet sat turbo på udviklin-
gen og lanceret et innovativt 
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Bowl’n Fun’s unikke 
kombination af bow-
ling, amerikansk 
minigolf, gokartkørsel 
og spisning er i sti-
gende grad populær – 
både blandt privat- og 
erhvervskunder

»Jeg overtog Bowl’n Fun 
Odense i 2004, og lige fra dag 
et har der været gang i udvik-
lingen«, fortæller den travle 
centerleder Nicolai Gynther. 
»På landsplan beskæftiger 
Bowl’n Fun’s 14 centre om-
kring 800 ansatte, og her i 
Odense er vi 70.« 

Brunch og fester med op 
til 500 gæster

»Folk er meget glade for vores 
kulinariske hovedattraktion 
- en kæmpe buffet med 20-25 
lækre retter«, siger køkken-
chef Claus Back. »Bowl’n Fun 
Odenses køkkenregioner er 
netop blevet tildelt en elite-
smiley af Fødevarestyrelsen, 
og det er vi meget stolte af. Vi 

afholder året rundt en lang 
række festarrangementer - 
fra familie til firmafester. Vi 
er landets største Tuborg-
kunde, og på landsplan ser-
verer vi hvert år omkring 1,4 
millioner øl og 328.000 frika-
deller. Bowl’n Fun Odenses 
hyggelige og velindrettede 
restaurant har kapacitet til 
500 gæster. Som noget rela-
tivt nyt byder vi hver søndag 
på bruncharrangementer, og 
det tiltrækker en masse nye 
gæster.«

Populære julefrokoster

»Fra den 14. november er den 
primære attraktion vores vel-
besøgte julefrokoster. Hos os 
er folk i sikre hænder - Bowl’n 
Fun kæden er med 328.000 år-
lige serveringer en erfaren ju-

lefrokostarrangør. Udover en 
lækker julebuffet byder vi på 
et sjovt og hyggeligt totalar-
rangement med indbygget 
minigolf, gokart og bowling 
efter eget valg. Alle gokart-
banens faciliteter netop gen-
nemrenoverede og køretøjerne 
nyudskiftede, så her venter en 
stor oplevelse. Derudover kan 
vores gæster udfolde sig på 16 
fuldautomatiske bowlingba-
ner, en 12 hullers amerikansk 
minigolfbane samt en lang 
række morskabsautomater 
og poolborde. Vi har plads til 
alle«, slutter Nicolai Gynther. 
»Bowl’n Fun Odense er røgfrit, 
handicap- og børnevenligt. 
Ring 70 11 11 55 for booking 
og yderligere info.«

Gang i udviklingen på 
Bowl’n Fun Odense

Bowl’n Fun · Grønløkken 3 · 5000 Odense C · Tlf. 70 11 11 55 ·www.bowlnfun.dk

Online booking på
www.bowlnfun.dk

Nyborgvej 4 · 5700 Svendborg
Grønløkken 3 · 5000 Odense C

Tlf. 70 11 11 55
www.bowlnfun.dk

Hverdagsjulebuffet
Søndag - torsdag

Fra søndag den 16. november indtil jul

Weekendjulebuffet
Fredag - lørdag

Fra fredag den 21. november til
lørdag den 20. december

Årets julefest med traditionel dansk julebuffet...
 

Sild, laks, fiskefilet, sylte, 
lune og varmeretter, lækker garniture,

småt og godt, ost, ris á la mande, frugt med 
chokolade, kaffe og småkager.

Se menuen på www.bowlnfun.dk
Der er musik og dans alle fredage og lørdage.

Pris pr. person 249,-
Prisen er ekskl. skoleje - pris pr. person kr. 12,-
Gerne forudbestilling

b

Bowl’n’Funs efterårsbuffet med spændende 
retter og traditionelle juleretter...

Suppe, sild, lun fiskefilet, flæskesteg, 
lune og varme retter, lækker garniture, 

småt og godt, salatbar og brød, ris á la mande, 
is, kaffe og småkager.

Se menuen på www.bowlnfun.dk

Pris pr. person 169,-
Børn under 12 år kr. 84,-
Prisen er ekskl. skoleje - pris pr. person kr. 12,-

Gokart
Jule-Grand Prix.

Pris pr. person 199,-
Ekskl. kørehætte

Natmad
Mulligatawnysuppe.

Pris pr. person 45,-
Forudbestilles sammen med weekendjulebuffeten.
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På kun et år er Visma 
Services Danmark 
A/S’s fynske afdeling 
vokset fra fire til fem-
ten medarbejdere. Det 
forhøjede aktivitets-
niveau udmønter sig 
blandt andet i et øget 
fokus på virksom-
hedens muligheder 
i Trekantsområdet. 
Landsdækkende er 
Visma vokset i inde-
værende år fra 180 til 
220 medarbejdere.

»Der er fart på udviklingen 
indenfor samtlige Visma Ser-
vices Danmark A/S aktivitets-
områder«, fortæller manager 
Lars Eberhardt. »Sideløbende 

Visma Services Danmark A/S 
med den markante vækst i 
den fynske økonomiafdeling, 
som er vokset fra en til otte 
medarbejdere, er lønafdelin-
gen ligeledes vokset – nemlig 
fra tre til syv medarbejdere. 

Visma Services Danmark A/S 
har et koncept, der virker, og 
på den baggrund har vi valgt 
at udvide vores aktiviteter 
mod vest. Primo 2009 er det 
planen at etablere en afdeling 
i Trekantsområdet.«  

Kunder i alle størrelser 
og brancher

Den positive udvikling i Vis-
ma Services Danmark A/S 
gælder både outsourcing og 
tidsbegrænset assistance hos 
kunderne i forbindelse med 
fravær eller mangel på eget 
personale. Sidstnævnte områ-
de er netop nu i speciel vækst. 

»Vores landsdækkende kun-
dekreds begrænses hverken 
af branche- eller størrelses-
mæssige kriterier. Vi service-
rer kunder i alle størrelser og 
brancher og har et indgående 
kendskab til de overordnede 
overenskomstforhold på da-
gens arbejdsmarked.«

Kvalifikationer i  
særklasse

»Når det gælder løn og øko-
nomi er vores faglige bag-
grund og kvalifikationer i 
absolut særklasse. Mange af 
vores dygtige medarbejdere 
kan både trække på en solid 
teoretisk baggrund i form af 
en HD eller en tilsvarende vi-
deregående uddannelse og et 
bredspektret erfaringsgrund-
lag i branchen. Via en række 
interne kursusforløb sætter 
vi løbende fokus på udvikling 
og videreuddannelse. Visma 
Services Danmark A/S huser 
en bred vifte af kompetencer 

– fra tastemedarbejder til øko-
nomichefer.«  

20% at spare

»Set gennem kundens optik 
anskues ydelser som vores 
ofte som variable omkostnin-
ger. Vi har imidlertid stor 
succes med vores målsætning 
om at ville være 20 % billi-
gere end tilsvarende in-house 
funktioner på løn og økonomi-
områderne. I kraft af vores 
store specialviden, erfaring og 
kapacitet kan vi operere med 
masseproduktion på lønområ-
det. Vi ved hvordan lønfunkti-
onen kan effektiviseres bedst 
muligt hvilket kommer vores 
kunder til gode«.

Partnerskab  
prioriteres højt 

»Outsourcing af løn og økono-
mifunktioner er en strategisk 
beslutning for den enkelte 
virksomhed. I Visma Services 
Danmark A/S møder vi folk 
med åbenhed og seriøsitet og 
prioriterer et partnerskab 
højere end et klassisk kunde/
leverandør-forhold. Vi er højt 

specialiserede med hensyn til 
at analysere os frem til, hvad 
der er vigtigst for den enkelte 
virksomhed og allokere vores 
ressourceforbrug herefter.« 

Besparelser, fleksibilitet 
og kvalitet

»Visma Services Danmark 
A/S dækker alle niveauer - fra 
tastemedarbejdere til økono-
mi- og regnskabschefer«, af-
runder Lars Eberhardt.« Alt 
efter kundens behov sammen-
sætter vi det optimale team, 
som f.eks. kan bestå af en 40 
timers bogholder og en fem ti-
mers regnskabschef. 
I kraft af vores nuværende tre 
afdelinger i Herlev, Roskilde 
og Odense, med i alt 220 fast-
ansatte medarbejdere, er vo-
res kunder garanteret 100% 
back-up på alle services.
Visma Services Danmark A/S 
er valget når målet er en ef-
fektiv økonomistyring, med 
fokus på besparelser, fleksibi-
litet og kvalitet.« 

Visma Services Danmark A/S
Børstenbindervej 6 · 5230 Odense M 
Tlf. 70 26 31 30
www.vismaservices.dk

ERHVERV FYN
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Central møbler skaber 
fl eksible og individuelle
løsninger, der fremmer 
kreativitet, velvære og 
øger effektiviteten.

Kontakt os allerede i dag...

 Central møbler
‘Erhverv’

En opfordring til
 at skabe din helt 

egen løsning. 
Montana. 

 Central møbler
 Magnoliavej 3-5 . 5250 Odense SV . Telefon 66 17 54 36. 

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

Det er en gammel drøm der 
er gået i opfyldelse for Tina og 
Jens Møhring Madsen som pr. 
1. juli i år har overtaget det 
traditionsrige spisested Den 
gamle Kro og City Hotel Oden-
se.  De er begge uddannet in-

den for restaurationsfaget som 
henholdsvis  kok og tjener, så 
ballasten er i orden.

Tradition og fornyelse

Naturligvis vil vi videreføre den 
ånd og tradition stedet har, men 
samtidig tilføre det et frisk pust. 
Først og fremmest bibeholder vi 
prisen, men gør produktet lidt 
bedre. Det klassiske danske 
køkken er stadig på menukor-
tet, men suppleres af det klas-
siske franske køkken lige fra A 
la carte til det klassiske højt-
belagte smørrebrød og platter, 
som har fået en renæssance.  
Hos os bliver alt serveret ved 
bordene, og der er intet tids-
pres, gæsten bestemmer selv 
tempoet.
De historiske rammer er per-
fekte for afholdelse af selska-
ber eller en forretningsfrokost. 

Den hyggelige gårdhave med 
overdækket rullende glastag, 
og den velbevarede svalegang, 
er en af kroens velbesøgte at-
traktioner. Gildesstuen og Mun-
kestuen byder på smukke an-
tikviteter og på førstesalen har 
vi større saloner til selskaber. 
Vinkælderen med sine hvæl-
vinger og vine er den perfekte 
ramme for vinsmagning.

City Hotel Odense

I gåafstand fra Den gamle Kro 
ligger vores City Hotel Odense. 
Et moderne hotel med 43 væ-
relser og alle faciliteter og tag-
terrasse med udsigt over byen.  
Kombinationen af moderne 
hotel og den traditionsrige kro 
giver perfekte rammer for en 
stor oplevelse i HC. Andersens 
fødeby.

325 år gammel Kro og  
Moderne Hotel

Den gamle Kro
Overgade 23

5000 Odense C
Tlf. 66 12 14 33

www.dengamlekro.eu

&

City Hotel Odense
Hans Mules Gade 5

5000 Odense C
Tlf. 66 12 12 58

www.cityhotelodense.eu
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Odense Diamantskæ-
ring A/S kan påtage 
sig alle opgaver inden-
for diamantboring og 
-skæring. Firmaet, der 
d. 1. april i år fejrede 
2 års fødselsdag, har i 
indeværende år gene-
reret en vækst i med-
arbejderstaben fra 11 
til 16

»90 % af kundegrundlaget ud-
gøres af entreprenør- og instal-
lationsfirmaer indenfor vvs, el 
og ventilation« fortæller inde-
haver Michael Tao Nielsen. 
»Vi borer ud og baner vej for 
en lang række installationer 

Odense Diamantskæring A/S

Odense Overfladeteknik ApS

Odense Overfladeteknik ApS
Cikorievej 86

5220 Odense SØ
Tlf. 63 13 00 40

Mobil 21 22 54 74 · 30 85 72 10
ods@odensediamantskaering.dk
www.odenseoverfladeteknik.dk

Odense Diamantskæring A/S
Cikorievej 86

5220 Odense SØ
Tlf. 63 13 00 40

Mobil 30 85 72 10
ods@odensediamantskaering.dk
www.odensediamantskaering.dk

»Som et sideskud på 
aktiviteterne i Odense 
Diamantskæring A/S 
har vi som følge af 
den stærkt stigende 
efterspørgsel på gulv-
området etableret det 
selvstændige firma 
Odense Overfladetek-
nik«, fortæller daglig 
leder Lars Bo Jørgen-
sen 

»Blandt vores specialer er 
slibning og polering af na-
turstensgulve samt mamor-

splitgulve, vedligeholdelse og 
reparation samt nyudlægning 
af terrazzogulve. Derudover 
arbejder vi med renovering 
af fugtspærreløsninger i den 
ældre boligmasse. Her ud-
bedrer vi – bl.a. ved hjælp af 
epoxyinjektion – revner og an-
dre skader på husenes sokler. 
Den primære aktivitet i det ny 
firma, der har to ansatte, er 
dog slibning af betongulve og 
etablering af HIPERFLOOR-
gulve.« 

Ny australsk gulvteknik

»HIPERFLOOR-teknikken 
stammer fra Australien, hvor 
den har erstattet epoxy som 
det foretrukne grundelement i 
de gulvløsninger, der anvendes 

i store produktions-, kontor, 
butiks- og udstillingslokaler. 
I HIPERFLOOR-gulve slibes 
og poleres betongulve, til-
slagsmaterialer er efter kun-
dens eget valg. Slutresultatet 
er en pæn, blank, utroligt 
slidstærk og rengøringsvenlig 
overflade. Et HIPERFLOOR-
gulv etableres på eksisterende 
betongulve, ved at alle det op-
rindelige betongulvs ujævn-
heder og revner slibes ned. 
Gulvets eget betonstøv blan-
des herefter med en special-
udviklet lim, der påføres den 
nyslebne overflade, der på den 
måde bevarer sin autentiske 
glød. HIPERFLOOR-gulve er 
meget fleksible, det kan ud-
føres i de farver, mønstre og 

tilslagsmaterialer som man 
måtte ønske sig, og sidst men 
ikke mindst konkurrerer det 
prismæssigt fint med f.eks. 
klinkegulve.« 

Fra idrætshaller til  
badeværelser

Odense Overfladetekniks kun-
dekreds rekrutteres primært 
fra erhvervssegmentet, men 
et stigende antal private har 
fået øje på firmaets æstetisk 
smukke og prisbillige gulv-
løsninger. HIPERFLOOR-
gulvene er med deres rustikke 
og lidt rå udtryk ideelle til alt 
lige fra idrætshaller, show-
rooms, kontor og lagerfacili-
teter til bryggers, kældre og 
badeværelser.

– bl.a. i forbindelse med etab-
lering af rørsystemer til el, 
vand og varme samt flugt- og 
udluftningsveje i forbindelse 
med kældre og lignende. Også 
når det gælder gulvarbejde, er 
vi stærke. Vores specialudvik-
lede gulvsav æder sig ubesvæ-
ret gennem et betongulv på op 
til 45 cm.« 

Lav transporttid  
– bred opgavevifte

»Netop nu er der fuld fart på 
udviklingen. Odense Dia-
mantskæring A/S servicerer 
flere og flere kunder i Tre-
kantsområdet og på Sjæl-
land. Vi er centralt placerede 
i Danmark – kun 5 minutter 
fra motorvejsnettet. Vores 
transporttid er lav, og vi løser 
en bred vifte af opgaver i hele 
landet.« 

Flydebeton 
– slebet og poleret til 
HIPERFLOOR gulv
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P. Christensen A/S 

er foruden Mercedes-

Benz også Chrysler, 

Jeep®, Dodge og 

Smart forhandler med 

hovedafdeling i Oden-

se, samt afdelinger i 

Kolding, Haderslev og 

Padborg. Endvidere 

ejes 1/3 af Mercedes-

Benz Starmark i Vejle, 

som er landets stør-

ste center for eksklu-

sive brugte personbi-

ler. Vi har netop åbnet 

Danmarks største 

Mercedes bilhus i 

Kolding.

Med 285 ansatte og en om-
sætning på over 1 milliard, og 
et salg af mere end 2300 biler 
om året, er firmaet den 3 stør-
ste privatejede bilforhandler i 
Danmark. Familiefirmaet blev 
grundlagt i 1924 og videreføres 
i dag af tredje generation Peter 
Christensen.

Fra Smart til Actros

Vi råder over vel et af landets 
største og mest alsidige bilpro-
grammer, som spænder fra den 
helt lille og smarte SMART 
til den helt store og tunge AC-
TROS. Foruden salg og leasing 
har vi en udlejningsdivsion PC 
Biludlejning, der altid råder 
over mindst 250 forskellige 
biler fra vores omfattende pro-
gram. De udlejes fra en ½ dag 
til flere måneder fortæller Mar-
ketingschef Esben Nissen.

Mercedes Stjernen forpligter og 
har altid, og vil altid være lig 
med høj troværdighed og pro-
fessionalisme i alle led.  

Danmarks mest driftsikre 
varebiler

Nu er Mercedes Benz ikke kun 
de flotte stjerner, vi andre bi-
lister ofte møder i bakspejlet 
på motorvejen. De har også et 
stort og varieret udbud af vare 
og lastbiler, som er kendt for at 
være de mest driftsikre og påli-
delige på markedet. Vi kan til-

byde vognene i stort set alle de 
konfigurationer kunden måtte 
ønske. Kun fantasien sætter 
grænsen. Dette er en af grun-
dene til at firmaer som Falck, 
TNT, DHL samt flere andre 
bruger Mercedes varevogne. 

Ni ud af ti varevogne er i dag på 
leasingaftaler. Det er en fornuf-
tig og billig løsning for specielt 
mindre erhvervsdrivende, hvor 
al service er inkluderet, f. eks 
koster en Sprinter kun fra godt 
2900,- om måneden.  Vore vare-
vogne har serviceintervaller på 
40,000 km så de kan passe de-
res arbejde frem for hele tiden 
at skulle på værksted.

Chaufføren levende hjem 
fra arbejde

Når du køber eller leaser en 
Mercedes varevogn får du for-
uden 12 års rustgaranti, et pro-
fessionelt værksted, og en høj 
gensalgsværdi, også en meget 
høj personskadesikkerhed.  Vi 
ligger helt i top med 5 stjerner i 
EuroCaps rating. Desuden har 
vi en helt unik 24 timers ser-
vice som betyder at kunden al-
tid kan få fat I os uanset tid og 
sted. Vi er herefter fremme på 
pletten indenfor 45 minutter. 

Miljørigtig dieselkørsel

Flere og flere europæiske stor-
byer heriblandt nu også Køben-
havn og Aarhus, har indført 

påbud mod kørsel i dieselbiler, 
med mindre de har installeret 
et Diesel Partikel filter.  Dette 
er standard hos os og i kom-
bination med ECO start/stop, 
hvor bilen automatisk slukker 
motoren ved stop og starter 
igen ved start hører Mercedes 
til en af de mest miljøvenlige 
dielselvarebiler på markedet.

Minitest

Erhverv Fyns udsendte havde 
fornøjelsen, at stifte bekendt-
skab med Mercedes Benz 
Sprinter 218 CDI. Der er tale 
om en stor vare/kasse vogn, i 
mere end en forstand, som er 
skabt til alle former for trans-
port.  Den er klassens mest 
rummelige og fås i et hav af 
variationer.

Det første indtryk når man 
sætter sig bag rattet i en Sprin-
ter er at den slet ikke føles som 
en stor varevogn. Den kører og 
opfører sig som en personbil 
og er let at håndtere, også for 
kvinder. 
Motoren er et kapitel for sig. 
Mercedes er om nogen kendt for 
deres nærmest uopslidelige die-
selmotorer. Det er ikke ualmin-
deligt at en Sprinter let runder 
de 1 million kilometer. 
Vores Sprinter var udstyret 
med den fine V6 på hele 3 liter 
og 184 sprælske og sejtrækken-
de heste, som yder et impone-

En STJERNE blandt biler 

Mercedes-Benz
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rende moment på hele 400Nm. 
Det i kombination med den 5 
trins automatiske gearkasse 
gør at Sprinter bestemt ikke 
er nogen sinke i trafikken og 
til fulde lever op til sit navn.  
Automatgearet er noget man 
hurtigt lærer at sætte pris på, 
i en travl hverdag. 

I førerhuset føler man sig 
straks til rette. Her er rigelig 
plads til tre fuldvoksne mand-
folk på arbejde.  Der er affjed-
ring i førersædet som indstilles 

efter førerens vægt, en komfort 
detalje der normalt kun findes 
på de helt store lastbiler. Der 
er armlæn og det midterste 
passagersæde kan slås ned og 
blive til en bred armlænsstøtte 
med plads til to sodavandsfla-
sker eller kaffekopper. Rattet 
er justerbart både i højden og 
i hældning. Der masser af lig-
geplads både i midterkonsollen 
i døre og i passagersiden. Bilen 
er let kørt og forbavsende han-
dy og man har et godt overblik 
180 grader rundt. Servostyrin-

gen gør håndtering af bilen let 
og man hjælpes godt på vej af 
de to store sidespejle med ind-
byggede blindvinkelspejle.

Varerummet er med fuld stå-
højde og rummer i kompaktud-
gaven 8,5 m3. Den laster op til 
1500 kg.
Der er adgang til varerummet 
via de to fløjdøre der åbner 180 
grader og via skydedøren i høj-
re side. Varerummet er bredt 
nok til, med lethed at kunne 
tage europaller. Varerummet 

har standard et fleksibelt last-
sikringssystem i form af fast 
surrings øjer og skinner i loft 
og gulv.

Adaptive ESP

Sprinter er udstyret med lidt af 
en genialitet i form af et elek-
tronisk stabilitetsprogram som 
automatisk indstiller bilens 
bremser, antispinsystem og 
bremsekraftsfordeling afhæn-
gig af hvor tungt lastet bilen 
er. Det betyder i praksis bl.a. 
at ambulancefolkene på Falcks 
ambulancer kan bevæge sig 
sikkert rundt i vognen under 
kørsel uden at det går ud over 
sikkerheden og stabiliteten i 
bilen.
Sprinter er meget lydløs og 
yderst komfortabel at køre i, så 
en langtur vil ikke være noget 
problem.

Potentielle kunder til en Merce-
des Sprinter har mulighed for 
at prøve vognen gratis og uden 
forpligtigelser hos Mercedes 
i op til 24 timer, men pas på. 
Dens åbenlyse kvaliteter gør 
at den bliver svær at undvære 
bagefter, så er I advaret.

Mercedes-Benz

P. Christensen A/S · Krumtappen 20 · 5260 Odense S · Tlf. 63 95 39 00 · www.pchristensen.eu · www.pcbiludlejning.dk
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Hans Egedes Vej 8 - 5210 Odense NV
Tlf.: 70 20 60 95 - Fax: 70 20 60 99

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

GRATIS 3D TEGNINGER
VI E

R BILL
IGERE 

END DU TROR!

Kvalitetshåndværk er ikke 
bare at slå et søm i…

Som uddannet tømrer-
mester og selvstændig 
tømrer gennem de 
sidste 6 år ved Søren 
Thyregod at godt 
håndværk kommer 
ikke af sig selv. Vi 
lægger vægt på altid 
at udføre et stykke 
ordentligt arbejde. 
Tilfredse kunder giver 
flere kunder.

Vores primære opgaver er 
mindre og større renoverin-
ger og tilbygninger både til 
erhvervs og privatkunder pri-
mært i Odense området, men 
vi kommer skam i hele lan-
det og har af og til opgaver så 

langt væk som Helsingør og 
Esbjerg.  Det er typisk større 
servicearbejder hvor vi så er 
på farten en hel uge af gangen 
med lange arbejdsdage. 
Vi udfører alt i om- og tilbyg-
ninger, døre og vinduer, tag-
arbejder og køkkener og in-
ventar. Desuden har vi en del 
forsikringsopgaver.

Ved renoveringer er helheden 
vigtigt, så den gamle stil be-
vares. Alle døre og vinduer 
uanset alder kan kopieres, så 
de nye fremstår fuldstændig 
som de gamle og derved be-
varer bygningens stil og sjæl 
slutter Søren Thyregod inden 
han forsætter sit arbejde på 
renoveringen af en facade.

Målsætning
- Korrekt leveringstidspunkt
- Ordentligt kvalitetsarbejde
- Oprydning
- Forsikringsskader 
- Rådgivning

Samarbejdspartnere
KPK Døre og Vinduer
STARK
Byg garantiordning

Tømrermester Søren Thyregod 
Kildemosevej 5-7 · Tlf. 2086 4185 · 5000 Odense C 
www.s-thyregod.dk · tst@s-thyregod.dk
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Dias Rengøring &  
Skadesservice er en 
succeshistorie når 
talen falder på inte-
gration af fremmede 
kulturer og arbejds-
kraft

Thomas og Mona Dias er 
begge fornemme eksponenter 
for at det kan lade sig gøre at 
integrere etniske kulturer og 
nationaliteter, så længe man 
har respekt for hinanden og 
sine forskelligheder.

Thomas Dias har selv haft 
fremmed fordommene tæt 
inde på livet.

I slutningen af firserne kom 
jeg til Danmark fra Sri Lan-
ka. Jeg gik i gang med en  
landbrugsuddannelse, men 
måtte snart sande at der 
ikke var brug for mig. Så det 
var lidt af et skifte at gå ind 
i rengøringsbranchen.  Snart 
kunne jeg ikke lade de mange 
opfordringer »Start dog selv« 
fra mange af kunderne, være 
overhørig, så i 1994 startede 
jeg Dias Rengøring sammen 
med min danske kone Mona.

Multietnisk arbejdsplads 
med sociale værdier

Dias Rengøring & Skades-

service er en farverig arbejds-
plads forstået på den måde, at 
ud af vore 20 ansatte er der 
faktisk kun tre som er danske.  
De øvrige kommer fra lande 
som Etiopien, Irak, Tyrkiet, 
Sudan, Libanon og Ungarn.

Vi lægger vægt på meget mere 
end bare kroner og ører og står 
altid til rådighed ned hjælp 
omkring praktiske forhold, 
f.eks at passe vore ansattes 
børn griner Mona. Vi behand-
ler vore ansatte som vi selv 
ville behandles og det giver en 
anderledes arbejdsglæde.

Ja, Mona er der altid for os, 
indskyder Hayfa fra Libanon 
og griner højlydt.  Det er den 
bedste arbejdsplads jeg har 
været på forsætter David der 
kommer fra Etiopien.

Vi har et fantastisk samar-
bejde med Odense kommunes 
Etniske Jobteam hvorfra vi få 
henvist mange af vore medar-
bejdere som ofte aldrig før har 
været ude på det danske ar-
bejdsmarked, sproget er hel-
ler ikke et problem, kan man 
ikke dansk, bruger man bare 
arme og ben samt mimik.

Arbejdsmoralen er høj og vi 
oplever slet ikke set sygefra-
vær, der tales så meget om 
i medierne forsætter Mona 
Dias, nok fordi vi opfatter os 

mere som en stor familie end 
et bare et firma. Mine ansatte 
føler et stort ansvar, og jeg må 
da af og til sende folk hjem for-
di de møder syge på arbejde.

Vi løser rengørings- 
opgaver hvor de andre 
har givet op

Mens Mona passer hjemme-
basen med administration og 
klargøring af miljø og andre 
klude er Thomas altid på far-
ten sammen med sine folk. Vi 
udfører alt rengøringsarbejde 
lige fra trappevask til rengø-
ring af facader. Vi har mange 
faste opgaver for flere store 
boligforeninger, og brand og 
vandskader er også en af vore 

specialiteter. For boligselska-
berne rykker vi ofte ud for at 
klargøre lejlighederne efter 
udflytning.

Et af vores kendetegn er at 
kunne løse opgaver, hvor an-
dre normalt vælger at udskif-
te f.eks toiletter og komfurer 
fordi de er for beskidte. Men 
efter vi har haft fat i dem ser 
de ud som nye. Og det er ikke 
kun et spørgsmål om knofedt, 
men mere de rigtige rengø-
ringsmidler og rækkefølgen 
de udføres i. Vi uddanner og 
oplærer selv vores ansatte.

Hvilken farve er dit blod? 

Dias Rengøring og 
Skadesservice ApS 

Staupudevej 4 
5240 Odense NØ 
Tlf. 66 10 30 67
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Reparation af stenslag skal  
foregå på et professionelt værksted
Thiermannkok er  
specialister i autoruder 
og stenslag

Hos os er der ingen ventetid 
og du skal ikke bestille tid i 
forvejen.

Kom ind med bilen og vi 
laver den samme dag…

Hvorfor gøre det besværligt 
når det kan være nemt og hur-
tigt. Er der tale om en forsik-
ringsskade kan du trygt over 
lade alt det praktiske til os. Vi 
tager kontakt til forsikrings-
selskabet og sørger for at alle 
de nødvendige formularer bli-
ver udfyldt.

Gratis kundebiler

Skal ruden udskiftes gør vi 
det på kun 4 timer og imens 
kan du låne en af vore flotte 
gratis kunde biler, med 100 

km. Fri kørsel ekskl. brænd-
stof.
Vi sørger for at bilen er kø-
reklar og tanker den med 
brændstof, når du afleverer 
den igen., som altid står klar 
fuldtanket og rengjort. Det er 
en service vi stiller GRATIS 
til rådighed, du betaler kun 
for benzinen.
Et stenslag tager normalt 
20 min så er du af sted igen.  
Trods vores unikke service er 
det ikke dyre at bruge os af 
den grund. Du sparer faktisk 
op til 30 %.
Vi er KS 2000 certificere og 
benytter udelukkende certi-
ficerede kvalitetsruder med 
fuld 2 års garanti.

Nordfyns Finans, Adelgade 49, 5400 Bogense   Telefon 59 48 95 55  www.nordfynsfinans.dk

Morten Larsen
Mobil: 23 30 03 50

Claus Krog Nielsen
Mobil: 21 43 45 40

Forarbejdningsmaskiner
 Entreprenørmaterialer

Landbrugsmaskiner
Transportmateriel
 Mandskabsvogne
  Biler til erhverv

Turistbusser
Trucks
Taxa

Søren Olesen
Mobil: 29 21 98 48

Ring, så får du klar besked og tilbud inden 24 timer

Vi leaser nyt og brugt

Referencer: Falck · Taxa · Politiet · Mercedes

Thiermannkok · Hvidkærvej 1 · 5250 Odense SV · Tlf. 66 17 03 17
www.thiemannkok.dk · jesperkok@mail.dk
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Fra 24 til 400 m2

Michael er uddannet gartner 
og har været ved GASA i 20 år. 
Da muligheden for at erhverve 
det perfekte stykke jord bød 
sig, lå beslutningen til at blive 
selvstændig lige til højrefoden.
Vi startede i april måned 2007  
i privaten med et lille drivhus 
på 24m2, mens vi skulle igen-
nem den kommunale jungle 
af alverdens godkendelser og 
papirarbejde inden vi kunne 
få lov at opføre et helt nyt 400 
m2 jordopvarmet drivhus i den 
gamle grusgrav i Millinge. Her 
åbnede vi 15 Marts i år.

Naturvenligt og GRØNT

Lige fra starten lå det os me-
get på sinde, at det ikke kun 
var vores produkter som skulle 
være grønne. Vores drivhus op-
varmes udelukkende med jord-
varme. Al brugsvand opsamles 
fra taget i en 30.000 liter vand-
tank, så der er altid rent og 
blødt vand til de mange tørstige 
blomster og planter.

Flot udvalg til rimelige 
priser
I øjeblikket oplever vi en stigen-
de interesse for de gamle dan-
ske frugttræer, som har fået en 
renæssance. Frugttræer skal 
plantes nu inden frosten sætter 
ind, eller i foråret, for at være 
sikker på de overlever. Vi har 
alle sorter og vore standard 
træer er mellem 1 og 3 år gamle 
og sælges til en fast pris på 125 
kr.  Bærbuske er blevet populæ-
rer igen. Sorter som Blåbær (vi 
har 5 typer), Boysenbær og Lo-
ganbær er eftertragtede typer i 
den moderne have idag (vi har 
hørt at blåbær skulle være godt 
for intelligensen og fyldt med 
vitaminer, så…).
Det er også tid at plante pryd-
buske og øvrige træer. Der 
findes rigtig mange typer og 
udgaver, men dem med rød el-
ler skiftende løvfarve er rigtig 
gode som supplement til det 
grønne løv de fleste har i haven. 
Det giver en mere spændende 
og »levende« have. 

Krukker og Kryddersnaps
Planter skal naturligvis have 
noget pænt at stå i hvis de ikke 
skal plantes i jorden. Der er ud-
valg af både indendørs og uden-
dørs krukker i Havecenteret. 
VM Blomster vil her i nov./dec. 
måned være klar med advents-
kranse – dekorationer samt pynt 
til gravsteder. Alt hjemmegjort 
og gerne mod bestilling.
Prøv Vivi’s hjemmelavet kryd-
dersnaps i smukke dekorative 
flasker. Der er valnød – valnød/
enebær – agern – pors samt 
frugtsnapse at vælge mellem, 
så der er til alle smagsløg. En 
alternativ gaveide…
Vi forsøger altid at kunne til-
byde noget specielt i indendørs 
og udendørsting og hvad vi 
ikke har, forsøger vi gerne at 
skaffe. Ring eller mail for evt. 
forespørgsler og priser. Vi glæ-
der os til at byde velkommen i 
Havecenter VM Blomster. 

KOM OG NYD DEN 
SYDFYNSKE NATUR!

Verdens Mester i Blomster 

Åbningstider:
Hverdage 10-18 
(tirsdag lukket)

Weekend: 
April-Sept. kl. 9-16
Okt.-Marts kl. 10-16 

Havecenter VM Blomster
Assensvej 273
5642 Millinge

Tlf. 51 37 06 89
www.vmblomster.dk

kontakt@vmblomster.dk

Havecenter VM Blomster 
er placeret i den smukke 

fynske natur, 
tæt ved Svanninge bakker, 

nær Faaborg. 
(Hovedvej 329 mellem 

Faaborg og Falsled)

VM BLOMSTER ejes af mand og kone, Vivi & Michael Nielsen, deraf navnet, »eller som vi siger 
Verdens Mester i blomster eller Vivi’s mand« griner begge to. Michael står for den daglige drift 
mens Vivi er ved at starte eget firma (se faktabox).
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MONTANA creative studio
Dette efterår byder på kreativ inspiration

Gammel kærlighed  
ruster ikke 

Oplev det nye store salgs-showroom med 
MONTANA produkter hos  Bolighuset 
Lindegaard Poulsen i Odense.

Det nye »rå«  showroom byder på krea-
tive reolløsninger samt farverige mu-
ligheder i stole og borde.  Den store 
interaktive whiteboard-tavle midt i ud-
stillingen, kan i 3D  vise netop dine øn-
sker og forslag, ligesom  salgskonsulen-
terne i forretningen er klar til kreativ 
hjælp ved møbelvalget.

Nyheder i MONTANA sortimentet præ-
senteres ligeledes i den store modul-
oversigt på udstilligens endevæg,  hvor 
alle dybder, indretningsmuligheder samt 
overflader er let tilgængelige.

Velkommen indenfor i Creative Studio  
hos Bolighuset Lindegaard Poulsen.

For Niels Erik Thing er 
det først og fremmest 
kærligheden til den 
klassiske folkevogns-
bus som har været 
drivkraften siden 
starten af Sydfyns 
Autocamper tilbage i 
1993.

Vi sælger og reparerer for-
trinsvis folkevognsbusser, 
men er også et helt alminde-
ligt autoværksted som kan 
reparere og servicere stort set 
alle bilmærker.

Bundsolid og billig.

Selvom folkevognsbussen ef-
ter hånden er en bedaget herre, 

er specielt de nyeste T2/T3 mo-
deller stadig meget populære, 
da de er et gennemprøvet og 
solidt brugskøretøj, uden dik-
kedarer, som tillige er billig i 
drift.
Kun fantasien sætter grænser 
for hvad den kan bruges til; fra 
person/varebil til autocamper 
i alverdens konfigurationer og 
udformninger. 
Skal det være rigtig spænden-
de fås den også i en firehjuls-
trukken Syncro udgave, hvor 
dens komfort og rummelighed 
i kombination med dens me-
get fine terrænegenskaber gør 
den til en fremragende fami-
liecamper og ekspeditionskø-
retøj. 
Vore kunder, som kommer fra 
hele landet, får renoveret og 
bygget bilen helt efter deres 
ønsker og behov.

Vi har netop afsluttet en gen-
nemgribende renovering af 
vores værksted, hvor vi råder 
over egen pladeafdeling til ud-
bedring af skader og rust (kan 
forekomme selv på en VW), 
samt en helt nyopført hal med 
værksted og lagerfaciliteter. 
Vi er forøvrigt lagerførende i 
langt de fleste reservedele til 
den gamle klassiker og kan 
skaffe alt andet slutter Niels 
Erik Thing.

Sydfyns Autocamper 
Svendborgvej 383 

5600 Fåborg 
Tlf. 63 61 80 16 

www.sydfynsautocamper.dk 
thing@mail.dk
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Etex Interiør er et 
velrenommeret firma, 
med mere end 40 års 
erfaring.  I 2006 over-
tog Lars Mogensen 
firmaet og har vide-
reført den høje kvali-
tetsniveau Etex altid 
har været kendt for.

Vi er beliggende i Tarup Cente-
ret og har et stort udvalg i gar-
diner, boligudstyr, brugskunst, 

samt en lille afdeling af maling 
og tapet. Vores relativ beskedne 
størrelse er vores absolut stør-
ste force.  Mine 5 medarbejdere 
er alle specialister og har en 
dyb produktstolthed.
Derfor er vi heller ikke med-
lem af nogen kæde, hvor man 
er stavnsbundet til bestemte 
produkter og varer. Vi vil selv 
vælge vores leverandører og 
produkter ud fra hvad vi me-
ner er det bedste.
Kunden er i centrum, derfor vær-
ner vi om alle kunder små som 
store. Vi er omstillingsparate og 
kan altid klare en hasteopgave. 
Et godt eksempel var en stor ud-
stilling hvor kunden skulle bru-
gen varen i løbet af 48 timer. Vi 
var klar efter 44 timer!

Kom til tiden og afleverer til 
tiden er vores daglige målsæt-
ning, og kan vi ikke det, ringer 
vi altid til kunden!

Egen systue og gardinbus

Med egen systue og 2 gardin-
busser er vi altid klar til at løfte 
store som små opgaver overalt 
på Fyn. Vores systue klarer 
hurtigt det meste indenfor gar-
diner, sengetæpper og pudebe-
træk, men specialopgaver løses 
også. Det er vigtigt at udføre op-
gaven rigtigt første gang, derfor 
betyder at vi tager den nødven-
dige til at vejlede kunden.
Vi tilstræber høj service- og 
kvalitetsniveau til konkurren-
cedygtige priser.

Specialister i gardiner  
og boligudstyr

Etex Interiør v/Lars Mogensen
Tarup Center · Rugvang 36 · 5210 Odense NV
Tlf. 66 16 20 24 · 70 27 05 65 · www.etex.dk · etex@etex.dk

Spar over kr. 17.000,- på 
Nilfisk gulvvasker BA 451D

Vejl. normalpris KR. 45.204,-

KR. 27.995,-Nilfisk
BA 451D

Plug’n’Clean  
- hvor som helst med gulvvasker CA 331 kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

NYHED

Vejl. normalpris KR. 12.853,-

Nilfisk
CA 331 KR. 8.500,-

Gulvvasker BA 451D  
Bedre design - lavere omkostninger 

A 331

• Meget lille og effektiv gulvvasker 
• Efterlader gulvet helt tørt 
• Rengører også tæpper og møbler

Forhandler

Østergade 66-68 · 5000 Odense C · Tlf. 66 14 63 00
ft@frank-toyota.dk · www.frank-toyota.dk

Nordfyns-bilpleje.dk
Jyllandsvej 1
5400 Bogense
Tlf. 61 33 37 98
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Mertz Electric a/s
Mertz Electric a/s udfører alle former for

lav-spændings elinstallationer i private hjem, 
private- og offentlige virksomheder, 

omfattende både vedligeholdelse, 
omforandringer samt projektering og 

udførelse af nye installationer

Strand Allé 25 . 5240 Odense NØ
Tlf. 66 10 85 85 . Mobil 40 62 65 85
www.mertzel.dk . mertzel@mertzel.dk

FAGOMRÅDER:
▲ Elinstallation i køkkener, 
 badeværelser eller tilbygninger.

▲ Ny installation af belysningsanlæg, 
 maskiner, hovedtavler, føringsveje m.v.

▲ Service på belysningsanlæg, maskiner,
 industriinstallationer og produktionslinier.

▲ Energirådgivning og installation af energistyring.

▲ Bygning og installation af styringsanlæg til 
 maskiner herunder mindre PLC-styringer incl. 
 sekvensdiagrammer, programmering og dokumentation.

▲ Fejlfinding på installationer, beskyttelsessystemer 
 og jordingsanlæg. 

▲ Projektering, installation samt servicering af datainstallationer.

▲ Installation af fjernaflæsningudstyr til el, vand, varme 
 samt gasmålere.

Teknikvej 15 · 5260 Odense S · Tlf. 66 15 47 33
tes@t-e-service.dk · www.t-e-service.dk

■ Alsidig anlægs- og plejeafdeling
■ Effektiv vinterbekæmpelse
■ Tilsyn, vedligehold og reparationer
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Der er travlhed på Depot Vestfyn hvor der læsses og tømmes øl, 
vand og vin kasser fra tidlig morgen til sen aften, ud fra det nye 
depot på Løimarksvej i Assens.

Mellem 6 og 900 forskellige vin, øl og vandprodukter lastet hverdag. Vi har stort set alt i 
drikkevarer, fortæller Claus Bredning, der startede Depot Vestfyn i 2005, efter igennem 
mere end 20 år at have kørt for de store bryggerier. Vi vil gerne kunne kikke vore kunder 
i øjnene uanset om de er små eller store.  Hvor de store depoter opererer med et vist antal 
ens minimums kasser leverer vi i mængder fra 5 op til 100 kasser.

Det betyder at vi har mange små og mellem store kunder indenfor kantiner, cafeer, værts-
huse, købmænd og døgnbutikker. Desuden leverer vi til en del større virksomheder.

Service og fleksibilitet

Kodeordet hos os er SERVICE. Vi stiller ingen krav og kan levere stort set alt efter kun-
dernes ønsker. Vi leverer fragt frit uanset om der er tale om 2 eller 20 kasser og vi sætter 
varerne helt på plads hos kunden, om det er i kælder, på loft eller i et køleskab.
Vore biler kører over hele Fyn i faste turnusser. Normalt opereres med dag til dag levering 
men vi har også X-pres levering samt døgn og weekendvagt for hasteleverancer.

Fest og fadøl

Skal der være fest eller festival er vi på pletten. Vores fadølsanlæg kommer ud til private 
fester, havnefester, dyrskuer sportsstævner og markeder.

Kildevand med eget logo

For de af vore kunder som gerne vil profilere sig, kan vi tilbyde kildevand på flasker med 
deres eget logo. Vandet er fra en kilde på den jyske hede.

Saft fra Søbogaard

En specialitet er økologisk saft fra Søbogaard som fås i 12 forskellige varianter, f.eks 
hyldeblomst, mynte og tranebær er meget populære. 
Vi er ikke længere væk end telefonen, så hvis I kunne tænke jer at få den bedste betjening 
på Fyn mht. levering af drikkevarer så kontakt os gerne. 

Alle drikkevarer 
i en lind strøm

Depot Vestfyn ApS 
Løimarksvej 11 
5610 Assens 
Tlf. 64 77 17 02
Mobil 28 42 02 33
claus@depot-vestfyn.dk
www.depot-vestfyn.dk

Samarbejdspartnere
■  Bryggeriet Vestfyen
■  Inslev Bryghus
■  Bryggeriet Refsvindinge
■  Søbogaard Saft
■  Midtfyns Bryghus
■  Steenbogaard Bryghus
■  Willemoes
■  Albani
■  Carlsberg
■  Tasty Soda
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Julemenu til kr. 159,-

And, Grønlangkål og Svinekam  
er ikke bare varmt, men rigtigt varmt!!

Menuen er med brød og smør

JULEFROKOST DER SKABER »JULESTEMNING«

Hvide sild
Marinerede sild

Karrysalat
Fiskefilet

Gravet laks med 
rævesauce

Citrusmarineret 
laks

Røget laks med 
urtecreme

Røræg
Æg og rejer

Æbleflæsk
Medister

Juleskinke
And

Rødkål
Grønlangkål

Svinekam
Hvide kartofler

Brunede kartofler
Brun sovs

Ost med kiks
Ris a la Mande

● Håndmadder

● Smørrebrød

● Forretter

● Hovedretter

● Desserter

● Natmad

● Buffet

● Pølsebord

Vi leverer god 

julestemning til din 

julefrokost

Er du selvstændig, iværksætter eller mindre 
erhvervsdrivende? Vi hjælper dig med at få 

overblik, løse problemer og målrette indsatsen.

www.indsats-styrken.dk

Vinspecialisten Svendborg 

Korsgade 7

5700 Svendborg 

Tlf. 62 21 22 11 

svendborg@vinspecialisten.dk

www.vinspecialisten.dk

VIN  SPECIALISTEN
JYSK KØKKENLAGER
Mandal Allé 17
5500 Middelfart

jyskkoekkenlager.dk

70 20 36 58

JYSK 
KØKKENLAGER®
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Traditionelle julefrokoster (på buffet) med et pift...
pr. kuvert* kr. 150,- · pris inkl. eftf. danse·venlig live·musik

Fredag el. lørdag kl. 1900 i uge 47, 48 og 50 · Bestil i god tid på 6222 4783
Åbningstider:   mandag - onsdag 10 - 20  torsdag 10 - 24   ·   fredag - lørdag 10 - 05Åbningstider:   mandag - onsdag 10 - 20  torsdag 10 - 24   ·   fredag - lørdag 10 - 05

Husk Husk Husk ! 

Frede Fup
koncert 
19.dec. kl.21

entré 150,-

Husk Husk Husk ! 

Frede Fup
koncert 
19.dec. kl.21

entré 150,-

Spillehallen
J.C.Gamehouse
gennemgang via Arne B
Mandag-lørdag

kl. 1000 - 2000

Spillehallen
J.C.Gamehouse
gennemgang via Arne B
Mandag-lørdag

kl. 1000 - 2000

Torsdags·koncerter kl. 2000

er Giant Steps arr.
se www.giantsteps.dk

el. hent efterårs·programmet
på Arne B

Yderligere info www.arneb.dk

Torsdags·koncerter kl. 2000

er Giant Steps arr.
se www.giantsteps.dk

el. hent efterårs·programmet
på Arne B

Yderligere info www.arneb.dk

* eksklusiv drikkevarer kom og se Arne B har fået ny indretning med ny og større scene samt nyt lydanlæg

Ved bestilling på forhånd:
Kaffe/the med knas 
og natsuppe
  
Som Weekendophold inkl. aftenkaffe med 
juleknas, natsuppe, overnatning i dobbeltværelse 
samt morgenbord

Pris pr. person kun  

549.-28/11 og 29/11 Susanne Breuning med pianist

5/12 og 6/12  Grethe Sønck og Henrik Krogsgaard

12/12  Elvis Duo: Henrik Busborg og Torben Balle

13/12  Arne Lundemann med pianist

Søndersøvej 30 · 5492 VissenbjergSe mere på www.vissenbjergstorkro.dk · Reservation på tlf. 6447 3880
Husk bus/natbus Odense/Vissenbjerg, næsten til døren: Se www.fynbus.dk - rute 830 -835

28/11 · 29/11 · 5/12 · 6/12 · 12/12 og 13/12 kl. 18.00

Røget laksetatar med spinatsalat
Røget ørredmousse i halve æg
Indbagt unghanepaté med grillet grønt
Ovenstående serveres på bund af sprøde salater. 
Hertil lunt fl utes
Julens urtesuppe med lune kuvertbrød
 
Rosastegt gåsebryst med rødkålssalat og 
braisseret julesalat
Nakkefi let marineret i Fanø-øl. 
Hertil karameliseret Pommes Anna
Julefrikadeller med marineret kartoffelsalat
Glaseret juleskinke med sønderjysk hvidkål 
tilsmagt med kanel
Julemedister med grønlangkål og sukkerbrunede 
kartofl er
 
Osteanretning med marinerede nødder, 
brød og kiks
Frisk frugtsalat i kæmpe nøddekurv
Ris a la mande med kirsebærrom-sauce
Julekage

(Med forbehold for ændringer i menuen)
 

 

VISSENBJERG STORKRO’S

Luksus Julebuff et

222282222 /11 · 29/11 · 5/12 · 6/12 · 12/12 og 13/12 kl. 18.008Julearrangement

Husets hvid- og rødvin 
ad libitum under spisningen

229/9/1111 SSSSSSuSuSuSuSuSusanne Breuning med pianist

kr. 849.-

kr. 69.-

Underholdning samt 
musik og dans til kl. 01.30
Pris pr. person kun kr.



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

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

GRATIS 3D TEGNINGER
VI E

R BILL
IGERE 

END DU TROR!
L

Er interesseret i:

Mail på post@guldfeldt.com

Ja tak, vi kommer _____ personer, den ____ november ca. kl. ____

fra (firma) ___________________________________________

For alle indsendte tilmeldinger kvitterer 
vi på den dag I kommer, med

Lodtrækning: Blandt alle indsendte interessekuponer trækkes der lod om præmien, som udtrækkes den 1. dec. 2008. 
Vinderen får direkte besked, og bliver desuden ofentliggjort på www.guldfeldt.com

❑  Multifunktionsmaskiner sort/hvid

❑  Multifunktionsmaskiner fuldfarve

❑  Fuldfarve printere

❑  Kontor møbler

❑  Ønsker gratis 3D indretningstegning

❑  Solafskærmning

❑  Kontor stole

❑  Penge/værdi/brandskabe

❑  Gratis server/netværkseftersyn

❑  Ønsker gratis og fordelagtigt 
     tilbud på service

✓

✓


