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Hegnet 36 · Tved · 6000 Kolding · Tlf. 75 50 45 43 
ph-ark@profibermail.dk · www.arkitekt-ph.dk
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Kragsbjergstræde 2 
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5000 Odense C

KvALIFICeReDe MeKAnIKeReR SeRvICeReR DIn bIL

 Uanset bilmærke får du hos AutoPartner et værksted:
	 l	 Der også udfører service og reparationer,
	 l	 der benytter reservedele af original kvalitet,
	 l	 der har samme efteruddannelse og kontrol som de autoriserede,
	 l	 hvor du taler direkte med mekanikeren,
	 l	 hvor du kun betaler, for det du får.

 www.fynsautoaps.dk 
 Landbrugsvej 10R · 5260 Odense S · Tlf. 6614 5525

SM Slukefter
Maskinfabrik ApS

Vi fremstiller blandt andet:

Artikler til børneinstitutioner
Butiksinventar efter opgave
Beslag for møbelindustrien samt værktøj til samme
Beslag og mindre stålkonstruktioner
Blikkenslagerværktøj
Rustfri dele til vandboringer

Rugårdsvej 630 · 5210 Odense NV · Tlf. 65 94 23 67
sm@slukefter-maskinfabrik.dk · www. slukefter-maskinfabrik.dk

Region Syd

Vognmand

PSM
tlf. 75 52 33 90

l	 Støbe- og vejmateriale

l	 Al Vognmandskørsel

l	 Kranvogn m/grab

l	 Kranvogn m/anhænger

l	 Affaldscontainere

Vranderupvej 33 · seest · 6000  Kolding 

Brug VOres ButiK på: www.oskar-mathiesen.dk



3.500 kilo på krogen

P. Christensen A/S
Odense: tlf. 639 53900 - Kolding: tlf. 7634 7800 Haderslev: tlf. 7452 5510 - Padborg: tlf. 7467 1919 - www.pchristensen.eu

Mercedes-Benz har igen lanceret en vare-
vogn, som sætter nye standarder for lyd- 
og sikkerhedsniveau samt kørselskomfort. 
Den nye Sprinter kan trække 3,5 tons, 
hvilket gør den stjernegod til eksempelvis 
entreprenørarbejde. Du bestemmer selv, 
om det skal være en kasse- eller ladvogn 
eller dobbeltkabine.

Som et ekstra plus er vognen udstyret med 
Euro 5 teknologi og Eco Gearing, hvilket 
gør den miljøvenlig og brændstofbespa-
rende. Kig forbi din lokale P. Christensen 
a/s - vi glæder os til at vise dig de nye 
muligheder med Sprinter varebilerne fra 
Mercedes-Benz.

3,5 tons træk

Euro 5 teknologi

Eco Gearing (manuel eller automat)
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Med 32 medarbejdere 
fordelt på hovedkon-
toret i odense og 
afdelingerne i Kolding, 
Vejle og Hedensted 
tilhører den fynsk-
jyske forsikringsvirk-
somhed i lighed med 
mange af sine ker-
nekunder segmentet 
små og mellemstore 
virksomheder   

Forsikring Fyn a/s, der har 
rødder tilbage til 1833, er 
resultatet af en fusion mel
lem Fynske Købstæder A/S 
og Fyn/Langeland GS i 2001, 
hvor Middelfart Sparekasse 
via sit medejerskab af Fyn
ske Købstæder træder ind i 
ejerkredsen.  Fra 2007 står 
Middelfart Sparekasse som 
eneejer af Forsikring Fyn, 
der herved bliver sparekas
sens datterselskab. Slægt
skabet ud mønter sig blandt 
andet i et tæt og velfunge
rende samarbejde omkring 
kunderådgivning og diverse 
arrangementer af social og 
kulturel art med masser af 
gode oplevelser til kunderne. 
Det menneskelige værdig
rundlag er ens i koncernsel
skaberne, så slægtskabet for
nægter sig ikke.

Rådgivning, nærvær  
og service er det helt 
centrale

»Blandt Forsikring Fyns ker
neværdier rangerer rådgiv
ning, nærvær og service højt«, 
fortæller adm. direktør Per 
Röhl. »Vi kender de komplekse 

forhold, der sætter dagsorde
nen for små og mellemstore 
virksomheder fra vores egen 
hverdag og forstår betydnin
gen af at have tid til vores kun
der. Vi er mange i Forsikring 
Fyn, der har flere funktioner, 
ligesom i enhver anden min
dre virksomhed. Derfor går vi 
ind for personlig service frem 
for talemaskiner og trykknap
per, så kunderne hurtigt får 
en afklaring.«

Kvalitetsbevidsthed  
og hurtig ekspedition

»Det er vigtigt for os, at vores 
kunder føler sig trygge hos os, 
så de bliver ved med at bruge 
os som forsikringspartner. Vi 
arbejder på basis af en flad or
ganisationsstruktur uden ind
byrdes stridende hierarkier, 
og det gør os beslutningsdyg
tige i enhver situation. Når 
det gælder erhvervsområdet, 
har vi et ugentligt møde i er
hvervsteamet hvor vi får drøf
tet risiko og vilkår for de nye 
kundemuligheder, vi arbejder 
med. På den måde deler vi vi
den, og alle i teamet fornem
mer hvilke specielle risici og 
behov, der knytter sig til den 
enkelte branche – og speci
fikt til den konkrete kunde. 
Vi bliver derfor en kompetent 
samarbejdspartner for kvali
tetsbevidste kunder, der får 
overblik over og styr på hvilke 
risici, der truer virksomhe
den, og hvordan de dækkes af 
forsikring. Alle steder i huset 
er tilgangen til faget præget 
af kvalitetsbevidsthed, og de 
korte beslutningsveje sikrer 
en hurtig ekspedition – også 
for vanskelige sager«. 

Individuelle løsninger

»Generelt bør en virksomhed i 

dag tænke forsikringsaspektet 
ind i langt flere sammenhæn
ge, end de fleste umiddelbart 
regner med. I Forsikring Fyn 
analyserer og skræddersyr vi 
alle dækninger individuelt. 
Dermed sikres den enkelte 
kunde bedst muligt mod un
der eller dobbeltforsikring m.m. 
Det er også af yderste vigtig
hed, at policens beskrivelse af 
den forsikrede risiko stemmer 
overens med det, virksomhe
den rent faktisk beskæftiger 
sig med og den faktiske risiko i 
virksomheden.
Udvider en grossist eksem
pelvis sine aktiviteter med 
produktion i eget regi, forøges 
risikoen både med hensyn til 
produktansvarsforsikringen 
og brandforsikring, og i en 
skadesituation kan det have 
endog meget store konsekven
ser for virksomheden, da po
licen jo er skabt på et forkert 
grundlag. 

Betryggende  
overskuelighed

»De data og formuleringer, der 
forelægges kunden i tilbuds
form, går igen i den færdige 
police. Det sker på samme it
system, og en police er blot et 
tilbud, der er blevet sat i kraft. 
Det sikrer, at kunden får det, 
han eller hun har skrevet un
der på. Sammen med regel
mæssige årlige besøg, hvor 
vi registrerer og følger op på 
eventuelle ændringer i de en
kelte kunders aktivitetsprofi
ler, giver det en betryggende 
overskuelighed, som hele kun
dekredsen sætter stor pris på. 
Vi interesserer os for vores 
kunder – også efter indtegnin
gen  og en tæt kontakt mellem 
virksomhedskunde og forsik
ringsselskab udgør det bedst 

Forsikring Fyn – Vi forstår os på erhverv



mulige økonomiske værn, når 
skaden indtræder.«    

Vi sætter vores viden til 
rådighed for vores kunder

»Rådgivning, sparring og vej
ledning kræver stor viden. Vi 
har den specialiserede viden, 
der skal til for at formidle op
timal forsikringsdækning i over
ensstemmelse med de enkelte 
virksomheders behov. For ek
sempel kan juridiske forhold 
som salgs og leveringsbetin
gelser være af stor betydning, 
ligesom sikringsområdet for 
både tyveri og brand kan be
tyde overlevelse eller ej efter 
en stor skade.

Forsikring Fyn har gennem de 
sidste par år samlet en stab af 
eksperter, hvis kompetencer 
blandt andet omfatter jura, 
forsikringsteknik, risikovurde
ring, skadehåndtering samt 
rådgivning om tyveri og brand

Forsikring Fyn – Vi forstår os på erhverv
sikring m.m. Blandt andet har 
vi i teamet en højesteretsad
vokat med speciale i person
skader og produktansvar, en 
eksamineret sikringsleder og 
tre erhvervsassurandører med 
tilsammen mere end 60 års er
faring. Derudover har forsik
ringsteknisk chef Joan Staun 
og direktøren begge mange 
års erfaring med forsikring af 
erhvervsvirksomheder. »Vi øn
sker, at vores samlede kompe
tencer gør vores erhvervskun
der i stand til at frigøre tid og 
ressourcer til det, de er bedst 
til – at drive deres virksom
hed,« siger Per Röhl.

Fik ny kunde gennem  
hurtig skadeudbetaling

»Vi har faktisk et konkret ek
sempel på, at vi har fået en ny 
erhvervskunde på grund af vo
res hurtige sagsbehandling«, 
oplyser Per Röhl. »Da vi an
satte en assurandør på Nord

fyn, blev denne ringet op af en 
lokal virksomhed. Ejeren ville 
gerne have assurandøren til at 
kigge ind til ham, da han øn
skede at blive kunde. Da assu
randøren besøgte virksomhe
den, som blandt andet udfører 
mange reparationer af forsik
ringsskader, fik han at vide, at 
årsagen til, at virksomhedens 
ejer henvendte sig til os, var, 
at han aldrig skulle rykke for 
pengene hos Forsikring Fyn, 
og det var han desværre ofte 
udsat for andre steder. Vi kan 
glæde os over, at vi på denne 
måde og i øvrigt gennem vores 
bestående kunder ofte bliver 
anbefalet til nye kundeem
ner.«

Dalumvej 89 - 5250 Odense SV  
Tlf. 6262 4080 - www.forsikringfyn.dk
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ProKOM er Alcatel-Lucent BusinessPartner og er med sit ejerskab i  
Telecom Norden en af Danmarks vigtigste Alcatel-Lucent servicepartnere. 
ProKOM har siden 2002 installeret og serviceret Alcatel-Lucent løsninger  
– både i Danmark og i udlandet.

Agerhatten 5 - 5220 Odense SØ - Tlf.: 70 20 32 70 - www.prokom.dk

H a r  d i n  v i r k s o m H e d 
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Flammer i dagligstuen

Knitrende flammer, der tvinger tankerne om sne, sjap og efterårsblæst 
på afstand, er populære blandt fynboerne,  
der gerne besøger Hviids Pejsecenter for at få ilden ind i dagligstuen

Åben ild har i årtusinder samlet mennesker omkring sig. Før hen var det basale 
behov for mad og varme, der gjorde bålet populært. Nu er ilden trukket indenfor i 
stilrene rammer og det er nærmere behovet for hygge, nærvær, fyldte rødvinsglas 
og hed romantik i sofaen, der trækker.
For det er ikke længere kun behovet for varme, der får danskerne til at installere 
brændeovne og indbygningspejse, det er ilden der drager. Og ikke mindst hyggen, 
der spreder sig, når flammerne knitrer.
At pejsene så samtidig er miljørigtige er bare en ekstra bonus, for faktisk skader 
de moderne pejse og brændeovne slet ikke miljøet, så varmen der strømmer 
ud i stuen er 100 procent CO2-neutral og gør det muligt at nyde ilden med god 
samvittighed.
Uanset om man foretrækker en brændeovn eller en pejs er der hjælp at hente i 
Hviids Pejsecenter, der dækker hele Fyn, og gerne hjælper med at finde den helt 
rigtige løsning. Kvalificeret rådgivning er en selvfølge og uddannede installatører 
klarer opsætningen så alt er klart til den første hyggestund på ingen tid.

HVIIDS PEJSECENTER
Nordre Ringvej 52 · 5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 21 04 eller 65 32 21 51. 
Åbningstider: mand.-fred. 10.00-17.30
lørd. 10.00-12.00

Nørregade 39 · 5000 Odense C
Tlf. 66 14 69 19
Åbningstider: mand.-fred. 10.00-17.30  
onsdag LUKKET  · lørd. 10.00-12.30

Nordre Ringvej 52 · 5300 Kerteminde
Tlf. 65 32 21 04 eller 65 32 21 51. 
Åbningstider: mand.-fred. 10.00-17.30
lørd. 10.00-12.00

Nø
Tl
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Få din bil på toppen...

Højdepunktet
af vask

www.tidycar.dk

VASKEPRISER
10 Turskort

SPAR
SPAR

Økonomivask   60,-  485,-
Luksusvask   80,-  685,-

Værdikort  500,- 15% 425,-
Værdikort 1000,- 25% 750,-

ÅBNINGSTIDER
Mandag - Fredag    7.00 - 17.30
Lørdag - Søndag   10.00 - 17.00

Odensevej 101  ·  5260 Odense  ·  Tlf. 66 12 27 00 

skånsom vask på  
odensevej

»Ziebart TidyCars afdeling på 
Odensevej 101 har fart over 
feltet. En populær facilitet på 
Odensevej er en nyudviklet 
og meget avanceret bilvaske
maskine af mærket Kärcher. 
Maskinens specialudviklede 
børstesystem garanterer vores 
kunder et resultat, der er 100% 
ridsefrit. I den kommende tid 
bliver der travlhed i bilvasken, 
idet en perfekt afslutning på 
en vinterforberedende overfla
debehandling og lakforsegling 
er en skånsom vask.«

Middelfartvej 50
5200 odense V
Tlf. 66 12 27 00

odensevej 101
5260 odense s
Tlf. 66 12 27 00

www.tidycardk.dk

Grønnemosevej 10
5700 svendborg 
Tlf. 62 22 01 01

Vær god ved din bil til vinter 
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Kreativ kvalitet bag markant vækst 
Netop nu forbereder den 14 mand store besætning hos Kokke
kompagniet, Nordager 22 i det nordlige Kolding, sig på arbejds
årets afsluttende slutspurt – jule og nytårsdagenes hyggelige 
fester og sammenkomster – både hos private og arbejdspladser.
19. november fejrer indehaverne, 38årige Jesper Larsen og 
34årige Thomas Hansen, samtidigt ti års jubilæum for deres 
fælles firma. I de seneste fire år har det haft en så konstant og 
markant omsætningsmæssig fremgang, plus 62 procent, at Dag
bladet Børsen holder øje med vækstvirksomheden som potentiel 
kandidat til avisens gazellepris.
– Vi satser helt konsekvent på »grøn kvalitet« og kreativ tilgang 
til den mad, vi leverer til vores kunder. Det gælder både festmad 
til private forbrugere og fest og kantinemad til firmaer. Vi laver 
alt lige fra bunden og bruger konsekvent kun helt friske råvarer. 
Også når det handler om det mere klassiske som tarteletter og 
brun sovs. Vi vil hellere betale lidt mere for råvarerne og få den 
helt rigtige kvalitet end levere mad, der ikke er i orden. Vi skal selv 
have lyst til at spise vores egen mad, forklarer Thomas Hansen.
Ved sidste årsskifte flyttede Kokkekompagniet ind på 630 nybyg
gede kvadratmeter, specialdesignet til firmaets daglige opgaver. 
Samtidigt er de oprindelige to ansatte og indehavere i dag vokset 
til en travl og dynamisk mad og oplevelsesvirksomhed med 14 
ansatte.
– Hver dag henter lokale virksomheder mellem 60 og 200 kuver
ter her på stedet. Samtidigt leverer vi dagligt kantinemad samt 
personale til ti storkunder i Kolding og Vejle. Disse kunder ser 
fordelen i, at vi leverer mad og tilhørende service. Kunderne står 
ikke selv med kantinefunktioner og tilhørende udgifter, og de 
kan samtidigt – meget fleksibelt – tilkøbe sig ydelser, som det 
passer dem med os som ekstern leverandør, fortsætter Thomas 
Hansen.
I dag er Kokkekompagniet blandt Koldingområdets største af 
slagsen, og der leveres mad og service over hele landet. Messer og 
firmafester med op til 1800 gæster har firmaet også på CV’et.
– Vi har allerede nået vores budget for i år, inden november og 
december, så det er gået stærkt i 2009. Blandt andet takket være 
et godt personale og vores nye køkken, der er væsentligt større 
end det gamle, der kun var 70 kvadratmeter stort. Nu venter vi 
ikke på hinanden i køkkenet, og det kan man også se på maden, 
tilføjer Thomas Hansen.
Netop maden anrettes helt bevidst ud fra en kreativ ide om, at 
god mad bliver endnu bedre for øjet og maven, når den også ser 
indbydende ud.

– Det er lige som også gået op for firmakunderne, at god og sund 
kantinemad er et vigtigt og attraktivt personalegode for alle 
medarbejdere, lyder det.
Internt hos Kokkekompagniet er de to indehavere og Kolding
drenge også bevidste om, at godt holdsamarbejde skaber attrak
tive produkter og resultater. Firmaets ansatte, fra opvasker til 
chefer, har netop været på drengetur til Jyllandsringen, lige som 
fælles golfture også står på programmet efter fyraften.

se mere på kokkekompagniet.dk

KoKKEKoMPAGNIET

Kreativ og indbydende kvalitet på tallerkenen, friske råvarer og en fleksibel indstilling til kunderne er nøgleord bag Kokkekompagniets succes.

JuleBuffet
Hvide sild med mild æble/karrycreme
 indbagt laks med salat og skaldyr
 Æggesalat med tomat og karse
 røget tun med rødløg og tranebær
 Kartoffeltærte med tigerrejer
 lun selv leverpostej med bacon og svampe
 Cæsarsalat med grillet kylling og parmesan 
 rosa kalv med syltet rødkål
 Dansk brie med olivensalat
 Brød/smør
 Æble/kanelkage med marinerede bær
 ris a la mande med kirsebærsauce
pris Kr. 205/225,- pr. person med 1/2 dessert 

eKstra: frikadeller med surt/ribbensteg med rødkål
pris Kr. 25,- pr. person

NytårsMeNu
Jomfruhummersuppe med kammuslinger, koriander – asian style 
polenta med rød tun og tigerrejer blommetomat, soja og ingefær
indbagt kalv med braiseret gris, svampe, sellericreme og trøffelsky
3 gode oste med olivensalat
Nytårskage med baileycreme og glaserede nødder
Kransekage med chokolade
pris: 350 pr. persON min. 4 kuverter pr. bestilling 
afhentes 31. december mellem kl. 11.00-14.00

Nordager 22 · 6000 Kolding
Tlf. 75 50 44 95

Jesper 20 99 61 19
Thomas 40 20 44 14 

th@kokkekompagniet.dk
www. kokkekompagniet.dk
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»Visma Services Kolding star
tede op i februar 2009, da 
Visma Services Danmark A/S 
opkøbte 75% af min tidligere 
virksomhed Accountgruppen, 
som jeg med succes drev gen
nem 5 år«, fortæller manager 
Bo Skjønnemand. »Fusionen 
med Visma er gennemført på 
baggrund af, at de to virksom
heder i store træk har fælles 
værdigrundlag, når det gælder 
centrale begreber som mission 
og vision. Endelig er Visma 
et stærkt profileret kvalitets
brand på regnskabsområdet, 
som jeg gerne vil medvirke ved 
implementeringen af i det syd
danske område. Vismas afde
ling i Kolding er blevet super
godt modtaget af kunderne.«

Alt i regnskab,  
bogholderi og løn

»Visma Services Kolding be
skæftiger 5 dygtige og erfarne 
medarbejdere, der på for
skellige niveauer er uddannet 
inden for revision, regnskab 
og bogholderi. Ud over egne 
kompetencer kan vi trække på 
ekspertise fra hele vores store 
netværk indenfor koncernen 
omkring opgaveløsningen. Vi 
fokuserer på outsourcing af 
opgaver til fordel for kunderne 
og kan klare alt i regnskab, 
bogholderi og løn.« 

Bred vifte  
af løsningsmodeller 

»Visma Kolding dækker hele 
branchepaletten fra industri 
til handel og en gros, og stør
relsesmæssigt kommer kun

dekredsen hele vejen rundt fra 
små og mellemstore firmaer 
til store virksomheder. På 
lønområdet er vores primære 
målgruppe store virksomhe
der med mere end 100 med
arbejdere. Vi tilbyder vores 
virksomhedskunder en bred 
vifte af løsningsmodeller, der 
rækker lige fra overtagelse af 
samtlige løn og regnskabsru
tiner til enkelte funktioner. I 
dagligdagen servicerer vi både 
vores kunder her fra kontoret 
og ude i virksomhederne, hvor 
opgaverne løses via onsite 
service.«

Ressourcerne kombineres 
efter kundens behov

»Vores kunder har stor fordel 
af at outsource deres løn, regn
skabs og bogholderifunktioner. 
Eksempelvis kan de i kraft af 
vores effektive backupfunktion 
styre helt udenom forstyrrende 
og nervepirrende hverdagskri
ser omkring sygdom og ferie i 
bogholderiet. Vi dækker af på 
forskellige niveauer og kan på 
den måde kombinere ressour
cerne efter kundens konkrete 
behov i situationen. Vi kan for 

eksempel levere en halv regn
skabschef, en kvart bogholder 
og en tredjedel elev, hvis det er 
det, kunden har brug for. Alle 
vores medarbejdere er fagligt 
opdaterede og har optimale 
interne sparringsmuligheder. 
Visma opererer med korte le

veringstider uden at give køb 
på kvaliteten.« 

Tillid, sparring  
og proaktivitet   

»Når det gælder lønregnskab, 
kan vi både arbejde i kundens 
system og vores eget. Vælger 
kunden at arbejde i vores sy
stem, har det blandt andet 
den fordel, at data herfra kan 
integreres i Vismas øvrige 
systemer, hvorved det sam
lede output på effektiv vis kan 
tilpasses og optimeres. Erfa
ringsmæssigt starter vi som 
oftest med at servicere en kun
de med udvalgte funktioner, og 
efter et stykke tid stiger vores 
opgavemængde så i takt med 
kundetilfredsheden.  Der er en 
høj grad af tillid mellem vores 
konsulenter og de virksomhe
der, vi betjener. En stor aktivi
tet er sparring med kunderne, 
og vi kan ofte være proaktive 
omkring nye tiltag. Visma be
tjener sig af det nyeste udstyr 
indenfor it, og ad den vej mini
meres de manuelle rutiner til 
et minimum, hvilket kan aflæ
ses på bundlinjen.«    

Visma services Kolding A/s 

Visma services Danmark A/s
Birkemosevej 11 A · 6000 Kolding
Tlf. 70 27 31 30
www.visma.dk

Visma services Kolding A/s er en del af den landsdækkende koncern 
Visma services Danmark A/s, hvis afdelinger i Herlev, Roskilde,  
odense, Lemvig og Kolding tilbyder landets virksomheder en bred vifte 
af kompetencer indenfor økonomi, løn og regnskab
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DeKOratiON
sKilte
grafisK DesigN
MessestaNDe
iNDretNiNg
eVeNts

siden grundlæggelsen i 98 er firmaet, som beskæf-
tiger 6 medarbejdere blevet landsdækkende. 
Parallelt hermed er aktivitetspaletten udvidet fra 
dekoration og indretning til i dag at inkludere alle 
former for skilte, opbygning af messestande,  
grafisk design samt events & totalarrangementer

www.valbjoern.dk

nagement, men vigtigst af alt, 
så er det hele med til at præ
sentere dine varer optimalt og 
er derfor med til at optimere 
salget i forretningen.

Vi arbejder ud fra princip
pet om, at du skal gøre det du 
er bedst til, så skal vi nok få 
resten til at gå op i en højere 
enhed.

Events

Firma/privatfesten eller bryl
luppet. Lad os samle trådene og 
give dine gæster en oplevelse de 
virkelig snakker om.

Rekvirer  vores brochurema
teriale, eller kontakt os for et 
uforpligtende møde.

Vinduesdekoration og intern 
dekoration er med til at skabe 
blikfang og præsentere dine 
produkter på en professionel 
måde. Vi udfører dekoration for 
forretninger, butikskæder og 
centre. Landsdækkende kam
pagne dekoration er et af vores 
specialer. Vi er gerne med fra 
start, med ideoplæg, forslag 
til staffage og reklamemate
rialer, til udførelsen og selve 
logistikken, planlægningen og 
til sidst opsætningen af selve 
kampagnen. Vi er i stand til at 
håndtere de helt store kampag
nekørsler og via vores netværk 
af dekoratører i hele landet, har 
vi mulighed for at dække yder
punkterne af Danmark. 

Grafisk design

Lad os være med til at promove
re dit nye produkt, brug os som 
samarbejdspartner eller lad os 

udføre det hele fra ide til færdig 
produktion, derved sikrer du at 
kvalitet og slutprodukt hænger 
sammen. Nyd samtidig den for
nøjelse det er, ved kun at skulle 
ringe et sted hen, når det drejer 
sig om dine tryksager, dit logo, 
emballage, skiltning eller dine 
reklameartikler. Ved at samle 
det hele i et hus sparer du auto
matisk både tid og penge, og 
sikre at dit koncept og din virk
somhedsprofil bliver optimal i 
alle henseender.
Vi har mulighed for at tilbyde 
vores kunder lagerhotel, for 
deres grafiske materialer/re
klameartikler og kan samtidig 
tilbyde at håndtere deres for
sendelser til forretninger og 
forhandlere i hele landet.

Messestande

Der investeres ofte mange res
sourcer i en messestand, og 

det er derfor vigtigt at standen 
bliver en succes. Seriøsitet, 
engagement og tæt dialog er 
nogle af kodeordene for en vel
fungerende stand.
Du kan vælge total løsningen 
af din messestand hvor vi er 
med hele vejen, fra idéoplæg, 
standtegninger, tekniske be
stillinger, til opbygningen, de
koration og til sidst selve ned
tagningen af standen.
Eller du kan vælge os til at 
sætte prikken over i’et på den 
færdig opsatte stand.
Valget er dit, lige meget hvil
ken løsning du vælger, kan vi 
garantere at din messestand 
altid står færdig til det aftalte 
tidspunkt.

skilte

Velkommen til en verden af 
muligheder. Med storformat 
printer og plotter er der rigtig 
mange muligheder i folie og 
print. På vores skilteværksted 
har vi mulighed for at løse alle 
skilte og facadeopgaver og i 
samarbejde med dekorations
afdelingen skaber vi kreative 
løsninger.

Indretning

Butiks indretning indeholder
mange aspekter, belysning, va
rebehandling, inventar, spænd
ende salgsoplæg og spacema

Ørbækvej 705 · 5220 odense sØ · Tlf. 65 97 21 20 · Fax 65 97 20 13 · deko@valbjoern.dk · skilte@valbjoern.dk



Mercell i Odense er en del af 
en større nordisk virksomhed, 
som overvåger markedet i hele 
Norden samt Baltikum med 
henblik på at skabe kontakt 
mellem indkøbere og leveran
dører.
– I modsætning til mange 
andre virksomheder, oplever 
Mercell en øget vækst her 
midt i Finanskrisen, fortæl
ler Casper HelboNielsen, der 
er salgs og marketingchef i 
virksomheden. – Vi har netop 
ansat tolv nye medarbejdere 
og virksomheden i Danmark 
er vokset fra 30 til 42 ansatte.
– Mercell overvåger nøje hvil
ke udbud og licitationer der 
offentliggøres. På det danske 
marked er man f. eks. ikke 
forpligtet til at annoncere 
bestemte steder. Det er der
for meget tidkrævende for 
virksomhederne selv at skulle 
overvåge markedet. Som no
get nyt er vi også begyndt at 
overvåge dagsordner og refe
rater fra kommunale byråds
møder og udvalgsmøder. Hvad 
budgetterer kommunen f. eks. 
med af nye anlægsarbejder. 
Det er ikke altid, at det sti
pulerede arbejde rent faktisk 
bliver til noget, men hvis det 
gør, er det vigtigt at være på 
forkant med situationen, vig
tigt at skabe kontakt med en 
eventuel kunde inden krav
specifikationen skrives, og 
vigtigt at finde mulige samar
bejdspartnere og underentre
prenører, inden man når til
budsgivningen, siger Casper 
HelboNielsen. 
Det skyldes blandt andet det 
nye tiltag med nøje overvåg
ning af kommunale byråds
møder og udvalgsmøder, at 
Mercell har måttet ansætte 
yderligere 12 personer.
– Når det er krisetid, bliver det 
ekstra interessant at kigge på 
udbud fra det offentlige. Man 

kan være nogenlunde sikker 
på, at en kommune betaler for 
de ydelser og produkter, man 
har leveret, smiler Casper Hel
boNielsen. 
Mercell er stærk indenfor of
fentlige udbud, men også inden 
for forespørgsler fra private ud
bydere. – Det er forskellen på os 
og vore konkurrenter, forklarer 
Casper HelboNielsen.
Mercell fungerer ikke kun 
som kontaktformidler mellem 
offentlige indkøbere og leve
randører. – Det kan også være 
interessant for en virksomhed 
at se, om de leverandører, man 
bruger i dag, er konkurren
cedygtige i forhold til andre 
firmaer. Det har de også mu
lighed for at tjekke ved hjælp 
af Mercell, siger Casper Helbo
Nielsen. 
Hvis en arbejdsgiver ønsker 
en grønnere eller mere social 
profil, kan Mercell også knyt
te kontakt til den helt rigtige 
leverandør. – Det gælder ikke 
altid kun om at finde det bil
ligste tilbud, men også det, der 
passer bedst til ens profil, si
ger Casper HelboNielsen.  Og 
typisk er kriterier som kvali

tet og leveringssikkerhed også 
med i vurderingen. 
Mercell ansætter f. eks. selv 
mange i flexjob. – Det er vig
tigt for os, at vi har en social 
profil. Vi er desuden sponsor 
for OB, Dexter og »Posten«.

2.500 kilder tjekkes 
dagligt

– Vi gennemgår flere gange dag
ligt over 2.500 kilder, hjemmesi
der, aviser og tidsskrifter, siger 
Dinna Ramsrud, der er data 
entry ansvarlig, og hun tilføjer. 
– Gentegningsprocent blandt 
vore kunder er næsten 90%.
Det er de to nordmænd Ole 
Petter Fjellstad og Asbjørn 
Kristiansen der står bag Mer
cell. Moderselskabet ligger 
i Norge, men har afdelinger 
i både Danmark, Sverige og 
Baltikum, ligesom man er i 
gang med at etablere en af
deling af Mercell i Tyskland. 
Det koster små 7.000 kr. for 
en virksomhed at købe over
vågning og formidling gennem 
Mercell, der også tilbyder kun
derne kurser i tilbudsgivning. 
Mercell har alene i Norden 
13.000 kunder.

Mercell – skaber vækst  
i en krisetid

Mercell skaber forbindelse mellem indkøbere og leverandører. En nøje overvågning af markedet gør 
det nemt og overskueligt for virksomheder og kommuner at finde de rigtige samarbejdspartnere

Vi gennemtrawler flere gange dagligt 
2.500 kilder, forklarer data  
entry-ansvarlig Dinna Ramsrud, Mercell

Det er tidkrævende for arbejdsgiver og 
firmaer at gennemse markedet for tilbud, 
i stedet kan Mercell overvåger markedet 
nøje for virksomheden.

Mercell Danmark A/s · slotsgade 18, 1. · 5000 odense c · Tlf. 63 13 37 00 · www.mercell.dk

Salgs- og marketingchef i Mercell, 
Casper Helbo-Nielsen

Casper Helbo-Nielsen og Dinna Ramsrud

OKTOBER 2009 · 11
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find dine personalegaver

Gallerie Rasmus
Ny Vestergade 8+9 . 5000 Odense C . Tlf: 65 91 88 33

www.gallerie-rasmus.dk 

Kunstbøger

Skulpturer
Troels Trier

Håndkoloreret artprint
Frank Hammershøj

find dine firmagaver
mere end 1000 værker på lager

Skulpturer
Artigasplanas

Maleri Majken á Grømma
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jeg hænger sammen med den 
brede vifte af tilbud vi har.

Behovsbestemte 
servicepakker

»Det er kunderne og deres be
hov, der bestemmer omfanget 
af vores ydelser«, pointerer 
Jette Erichsen. »Vi sælger in
gen ser vices, som folk dybest 
set ikke har brug for. Kunden 
kan vælge at købe hele pakken 
med bogføring, faktura, moms, 
løn, budget, skatteregnskab 
og årsopgørelse, eller nøjes 
med udvalgte elementer efter 
behov. Vi kan trække på eks
perter på alle områder – heri
blandt skat, jura, ejendoms
handler, finansiering samt 
sociale og økonomiske forhold 
for hele familien.« 

Ø90 online

»Ved hjælp af vores brugerven
lige økonomiprogram Ø90 On
line kan kunden blandt andet 
bogføre, udarbejde fakturaer 
og momsregnskab«, fortæller 
Tina Guldager. »Derudover 
kan man foretage budgetop
følgning, overføre kontoudtog, 
og ved hjælp af programmets 
gratis efaktureringsfunktion 
varetages handelen med of
fentlige myndigheder. Udnyt
ter kunden de indbyggede 
muligheder i Ø90 Online op
timalt, er det stort set kun 
regnskabsudarbejdelsen, vi 
tager os af.«

udvidet rådgivning

»Den Grønne Revisors brede 

vifte af kompetencer i organi
sationen sætter os i stand til at 
gå et skridt ud over det klassi
ske revisionsområde i rådgiv
ningen af vores kunder«, siger 
Michael Due. »Vi nøjes ikke 
med at se isoleret på kundens 
virksomhed, men tænker også 
hans eller hendes navigations
muligheder i fritids og familie
livet ind i rådgivningen. I den 
sammenhæng tilbyder vi udvi
det rådgivning om familieøko
nomiske forhold, bolighandel, 
testamenter, livsforsikringer 
m.m. Målet er at få kombinati
onen af virksomhedsmæssige 
og individuelle faktorer til at 
spille optimalt sammen.« 

Luft i økonomien

»Vores udvidede rådgivning 
har været så stor en succes 
blandt erhvervskunderne, at vi 
nu undersøger mulighederne 
for at udvide tilbuddet til også 
at omfatte private. I relation til 
finanskrisen er mange menne
sker blevet interesseret i kvali
ficeret rådgivning omkring det 
at disponere optimalt i forhold 
til sine for hånden værende 
ressourcer. Emnerne kan ek
sempelvis være forsikringer, 
internet og telefonabonne
menter, elforbrug og lån. Det 
er kunderne, der suverænt 
bestemmer rådgivningens 
omfang. Den Grønne Revisor 
er en uafhængig og uvildig in
stans, og det overordnede mål 
er at give kunden større rå
derum og luft i sin økonomi«, 
slutter Michael Due. 

Den Grønne Revisor skaber 
overblik og ser mulighederne

odense
Rugårdsvej 197  
5210 odense NV  
Tina Guldager 
Tlf. 73 74 21 39
tig@dengronnerevisor.dk

svendborg 
Industrivænget 7 
5700 svendborg 
Jette Erichsen 
Tlf. 73 74 21 49 
jee@dengronnerevisor.dk

Vejle 
Niels Finsensvej 20A 
7100 Vejle
Michael Due
Tlf. 73742111
mid@dengronnerevisor.dk

Løgumkloster 
Guldagervej 2 
6240 Løgumkloster
Tina schmidt
Tlf. 73742064
tds@dengronnerevisor.dk

Varde 
Ndr. Boulevard 95  
6800 Varde
claus olsen
Tlf. 73742118
cmo@dengronnerevisor.dk

Med 5 fynske  
og jyske filialer  
markerer Den Grønne 
Revisor sig med stor 
faglig bredde.  
Virksomheden spæn-
der fra regnskab, 
budget, moms og 
årsrapporter til rådgiv-
ning om jura, ejen-
domshandel, skat og 
sociale forhold 

Den Grønne Revisors aktivite
ter på Fyn tegnes af konsulen
terne Jette Erichsen og Tina 
Guldager. Fra deres kontorer 
i Svendborg og Odense tager 
de sig af henholdsvis den syd
lige og nordlige del af øen. Den 
Grønne Revisor ser et stærkt 
vækstpotentiale på Fyn – spe
cielt i Svendborgområdet, hvor 
væksten er høj.

Kundetilvækst i alle  
brancher

»Farven grøn signalerer 
vækst, og figuren i vores logo 
er en spire,« fortæller salgs
chef Michael Due. 
»Den Grønne Revisor betjener 
en lang række små og mel
lemstore virksomheder i alle 
brancher. Med 5 fynske og 
jyske afdelinger er vi tæt på 
vores kunder. Vi har oplevet 
en stor kundefremgang inden 
for de seneste år, og det tror 

www.dengronnerevisor.dk

Michael Due og Allan Pedersen

Claus Olsen

Jette Erichsen og Tina Guldager

Tina Schmidt

Michael Due
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Der er god økonomi i 
at montere  
solafskærmning, og 
det har den ekstra  
effekt, at det kan 
tage modet fra en  
indbrudstyv!

Cordes Glas i Odense udfører 
alt i solafskærmning, glas, 
gitre og markiser.
– Hvis man laver solafskærm
ning med en sikringsfilm, kan 
det være med til at bremse 
eller helt at forebygge indbrud, 
fortæller Michel Cordes, der 
ejer og driver Cordes Glas i 
Odense. Han tilføjer: – Ved 
indbrudsforsøg holder filmen 
sammen på glasstykkerne, 
og det kan få tyven til at op
give at trænge ind i en butik 

eller et privat hjem, fordi han 
simpelthen synes, det er for 
besværligt!
Det betyder også det er nem
mere at få ryddet op efter et 
indbrudsforsøg, da glasset ikke 
er spredt over hele lokalet, og 
hvis der er udstillingsvarer 
tager de ikke skade.
– Vi har faktisk sikringsfilm, 
der er så stærk, at den mod
stå eksplosioner! Skulle sik
kerhedsfilm ikke være nok til 
at holde tyvene ude, så er jeg 
samtidig uddannet i monter
ing af alle former for gitre.
Michel Cordes, der blandt an
det samarbejder med en lås
esmed, gennemgår gerne hjem 
eller forretning og kommer 
med forslag til tyverisikring.
– Der er også en stor miljømæs
sig fordel ved at få monteret 
solafskærmning i f. eks en bu
tik eller et kontor med store 

glaspartier. Det holder nemlig 
en del af varmen ude, og det 
betyder så igen, at man kan 
spare på sin aircondition og 
dermed reducere sit co2 for
brug. 
Michel Cordes monterer også 
en del solafskærmning i biler. 
– Mange biler fås i dag med 
tonede ruder, og det holder 
ganske vist det skarpe sollys 
ude, men ikke den stikkende 
varme.
Michel Cordes har arbejdet 
som glarmester siden 1998, og 
klarer samtidig alle former for 
glasarbejde indenfor faget.
– Jeg har været selvstændig 
siden 2006, og det går rigtig 
fornuftigt, fortæller Michel 
Cordes.

solafskærming – kan også 
holde tyvene ude

cordes Glas · Hans Egedesvej 13 · 5210 odense
Tlf. 66 17 74 49 · 21 78 74 49 · www.cordesglas.dk

Bogense Hotel
                      Anno 1822-2007

l	Byens ældste hotel med  
moderne comfort

l	Hyggelig restaurant med  
varieret a la carte kort

l	Hotellet har 50 værelser samt mange kursus-
faciliteter såsom et mindre lokale specielt indrettet 
til kurser med diverse AV-udstyr såsom TV,  
video, overhead, lærred, whiteboard, flipover m.m.

Adelgade 36 · 5400 Bogense
Tlf. 6481 1108 · Fax 6451 3604
www.bogensehotel.dk
info@bogensehotel.dk

Dagskursus  fra 245,- pr. personKursusdøgn fra kr. 675,- 

Innovativ firmakunst
 

 – Design rammer

 – Nytænkende hjørnemalerier

 – Kunst styling koncept

 – Kunsthandel

 – Malerier i storformat

 – Individuelle rumløsninger

 – 2009 tilpassede priser

AMG RIA er kunstnere, producent og handel samlet i et firma

www.riaonline.dk
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»Hovedselskabet Limpopo kon 
centrerer sine aktiviteter om 
alle former for rejser til Afri
ka, mens Diana, der er et selv
stændigt brand under Lim
popo, fokuserer på jagtrejser 
udenfor Afrika«, fortæller 
direktør Tina Jeppesen. »En
delig er Atlantik specialiseret 
i verdensomspændende rejser 
med fiskeri som hovedtema. 
Blandt destinationerne er Nor
ge, Alaska, Kenya og Mexico.«    

Fra ballonrejser til  
hulemalerier

»Når det gælder Afrika, kom
mer Limpopo Travel rundt 
om hele det typemæssige rej
sespektrum. Vi spænder lige 
fra meget specialiserede jagt
rejser over en bred vifte af tu
ristrejser til vin og golfrejser 
samt specialrejser målrettet 
erhvervslivet. Ønsker den rej
sende for eksempel at kombi
nere safari på elefantryg med 
hulemalerier og flyvning med 
varmluftballon, finder vi det 
optimale sted. Endelig har 
vores kunder mulighed for at 

besøge skoler, kirker og lands
byer og ad den vej opleve det 
»ægte« Afrika.« 

Tryghed på rejsen

»Limpopos afrikanske kontor 
ligger i den sydafrikanske by 
Grahamstown. Kontorets to 
danske medarbejdere kan nås 
24 timer i døgnet via telefon. 
Skulle man støde ind i et pro
blem – for eksempel i form af 
et forsinket fly – kan man altså 
til enhver tid få fat i en dansk
talende Limpopomedarbejder 
og ad den vej opdatere sin rej
seplan og rette tidsmæssigt op 
på indgåede aftaler omkring 
afhentning i lufthavne m.m. 
I kraft af vores detaljerede lo
kalkendskab og store kontakt
net fungerer vi som kundens 
tryghedsgaranti med hensyn 
til, at alting forløber glat.« 

Bestyrelsesmøder og  
fødselsdage i sydafrika

»Skal en virksomhed for eksem
pel afholde et bestyrelsesmøde, 
der strækker sig over flere 
dage, vil det være en prismæs

sigt set konkurrencedygtig mu
lighed at afvikle begivenheden 
i Sydafrika frem for at vælge 
et hotel eller konferencecenter 
i Danmark. I Sydafrika venter 
hotel, møde og arbejdsfacilite
ter i samme høje kvalitet som 
herhjemme, og i tilgift får rejse
deltagerne en kæmpe oplevelse 
med mulighed for at tilkøbe eks
tra aktiviteter efter ønske. 
Det samme gør sig gældende 
i privat regi. Ønsker man for 
eksempel at markere en rund 
fødselsdag med maner uden 
nødvendigvis at have lyst til at 
afholde en stor fest, kan man 
med en rejse til Sydafrika give 
sig selv og sine nærmeste en 
helt uforglemmelig oplevelse. 
De mange nye udfoldelsesmu
ligheder tilfører familiesam
været en ekstra dimension af 
nærvær og intensitet.«

Giv en fodbold

»I forlængelse af VM i fodbold 
2010, der finder sted i Sydafri
ka, har vi fået fremstillet nogle 
fodbolde, som sælges til vore 
kunder. Ideen er, at den rejsen
de forærer sin medbragte fod
bold til et barn og på den måde 
spreder glæde i lokalsamfun
det. Overskuddet fra salget af 
fodbolde går til et børnehjem 
for børn, der er blevet foræl
dreløse som resultat af AIDS
epidemien, der i mange år har 
hærget Afrika. Vi sikrer, at 
pengene havner i de rette lom
mer. På stedet omsætter repræ
sentanter for Limpopo Travel 
sammen med børnehjemmets 
medarbejdere pengene til ting, 
der her og nu kan hjælpe bør
nene i deres skolegang. Det 
drejer sig om alt lige fra sko 
over tasker til blokke, blyanter 
og pennalhuse. Giv en fodbold 
og vær med til at skabe glæde 
og fremgang.« 

Limpopo Travel A/s

Limpopo Travel A/s 
Fåborgvej 240
5700 svendborg 
Tlf. 62 20 25 40 42
 info@limpopo.dk
www.limpopo-travel.dk

Via de tre specialiserede brands Limpopo, Diana og Atlantik råder det  
svendborgensiske rejsebureau over en imponerende geografisk spændvidde  
og erfaring indenfor rejseformerne jagt, fiskeri, turist og business
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Vinotek A Fynnis  
Kvalitetsvine fra Italien 
 

Vinotek A Fynnis · Klostervej 31 · 5000 Odense · Tlf. 65 97 61 60 
bmj@vinotekafynnis.dk · www.vinotekafynnis.dk

VINgAVer
Hør vores tilbud, inden De beslutter  
Dem. Vi leverer flotte vingaver med unikke  
italienske kvalitetsvine man kun kan  
købe hos os.

Vi har italiensk vin til enhver lejlighed

Vine lavet på økologisk dyrkede druer, 
Evt. suppleret med hjemmelavet belgisk 
chokolade uden tilsætningsstoffer  
fremstillet på Fyn.

egen import, direkte fra gode vinhuse 
i Italien

 Seriøs rådgivning,  
 og tilbud gives, også  
 på vine til receptionen  
 eller festen, så de  
 passer netop til Deres  
 arrangement.

»Op mod halvdelen af den be
stående boligmasse har ingen 
eller kun nødtørftig isolering, 
så her er det helt oplagt, at en 
moderne hulmursisolering vil 
have en øjeblikkelig og sær
deles målbar effekt«, fortæl
ler indehaver Kurt Adamsen. 
»Man opnår både en bedre 
varmeøkonomi og en miljø
mæssig gevinst i form af bedre 

spar penge og få bedre  
indeklima

IsoLERINGs-GRuPPEN A/s
slettensvej 169
5270 odense N
Tlf. 66 18 60 11

Mobil 40 37 38 60
info@iso-grup.dk
www.iso-grup.dk

indeklima. De første 100 mil
limeters isolering giver den 
største besparelse – nemlig 
omkring 11 liter olie pr. m2 om 
året. På et 100 m2’s hus spares 
godt 1000 liter olie om året.« 

Isolering af lofter  
og etageadskillelse

»Vores aktiviteter omkring 
loftsisolering er de senere år 

udvidet betydeligt. Det nye 
bygningsreglements skærpede 
isoleringskrav medfører gen
nemsnitligt 4050 cm’s isole
ring på lofterne. 
Et andet område i vækst er 
isolering af etageadskillelse 
mod kældre. De tæppeløse 
gulves popularitet betyder, at 
flere og flere ønsker at få ud
ført denne form for isolering. 

IsoLERINGs-GRuPPEN A/s grundlagdes i 1979 af ingeniør Kurt Adamsen og er i dag  
blandt de førende aktører i branchen, når det gælder løsning af alle former for bygningsisolering  

– både i.f.m. nybyg og eksisterende bebyggelse

ISOLERINGS GRUPPEN 
A/S er autoriseret ISOVER
isolatør med ret til at udstede 
ISOVERAttest for granulat
isolering af hulmur, etagead
skillelse og krybekælder. Iso
lering hindrer kondensering 
af vanddamp og dermed ud
vikling af skimmelsvamp – bo
ligens komfort øges.«
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Med overtagelsen af 
el-firmaet carsten 
Holm Jensen Aps er 
AcT Innovation  
tilbage i odense. Her 
grundlagdes firmaet 
af Anders Petersen 
& co i 2002, før det i 
2005 rykkede til  
otterup, hvor admini-
stration og hovedsæde 
stadig har til huse

»Gennem ikke mindre end 
37 år har Carsten Holm Jen
sen med succes drevet den el
virksomhed, vi overtog pr. 1. 
august i år«, fortæller Anders 
Petersen. »Med overtagelsen 
vil ACT Innovation, der nu 
beskæftiger 23 medarbejdere, 
intensivere aktiviteterne i Od
enseområdet. Vi er glade for 
at kunne trække på det gode 
kontaktnet, Carsten gennem 
årene har opbygget.« 

Ikke de store  
forandringer

»Forretningsfacaden har skif
tet udseende, og bilerne op
træder nu med to logoer, men 
derudover vil kunderne ikke 

kunne registrere de store 
forandringer. I en overgangs
fase fortsætter den tidligere 
ejer af forretningen som bin
deled – foreløbig for en toårig 
periode. Det hidtidige firmas 
medarbejderstab – nu med 
overmontør Peter Møller i spid
sen – fortsætter også i vores 
regi, ligesom forretningen på 
Kallerupvej kører videre med 
de samme telefonnumre som 
hidtil.« 

Nye kompetencer

»På kommunikationsområdet 
markerer overtagelsen en mo
dernisering, idet vi har indført 
en høj grad af papir og trådløs 
kommunikation både internt 
og eksternt. Vores overtagelse 
har også tilført firmaet nye 
kompetencer – blandt andet på 
automatik og alarmområder
ne. Vi er et all round elfirma, 
med en bred vifte af færdighe
der i vores dygtige medarbej
derstab.«  

sundhedsordning  
og tovejs fleksibilitet

»Via Sundhedsordning fra 
Trygforsikring kan de medar
bejdere, der måtte have dårlig 
ryg eller andre fysiske gener 
få gratis behandling i form 
af fysio og zoneterapi samt 
kiropraktik. Med hensyn til 

arbejdstidens placering og til
rettelæggelse gør vi brug af en 
udstrakt grad af tovejs fleksi
bilitet. Medarbejdernes ønsker 
bliver hørt, og i spidsbelast
ningssituationer lægger vi os 
alle sammen i selen og gør en 
ekstra indsats. Frisk frugt, 

koldt vand og årligt tilbage
vendende medarbejderfester 
er en selvfølge.« 

God atmosfære og fri 
motion

»I ACT Innovation er vi hele 
tiden interesseret i at udvikle 
os og til stadighed blive bedre 
til det vi kan. Medarbejdernes 
dygtighed og store indsats i 
hverdagen er en væsentlig del 
af grundlaget for vores succes. 
Vi er et ungt team og er meget 
OBS på at skabe et afvekslen
de og såvel fagligt som person
ligt udviklende arbejdsmiljø. 
Dagligdagen afvikles i en god 
kollegial atmosfære, og da 
medarbejdernes velbefindende 
ligger os meget på sinde, har 
vi motionsordning, og det er 
noget, folk er rigtig glade for«, 
slutter Anders Petersen. 

AcT Innovation odense · Kallerupvej 60 · 5230 odense M · Tlf. 66 14 10 80
act@actinnovation.dk · www.actinnovation.dk
AcT Innovation otterup · søndergade 35 · 5450 otterup · Tlf. 64 82 18 45

AcT Innovation  
tilbage i odense



Skal erhvervslivets budskaber 
helt ud over rampen til forbru
gere og kunder, står Madsen 
Total Skilte A/S, Favstrupvej 
30 i Christiansfeld, klar med 
18 års værdifuld erfaring – 
lige fra landets første taxaer 
blev pakket ind som meter
store rullende reklameskilte i 
slutningen af 1990’erne.
– Vi går også målrettet efter 
andre firmaer i skiltebranchen 
og har derfor investeret i én af 
Danmarks få store flatbedprin
tere. Den gør os i stand til at 
printe direkte på skilteplader 
og andre emner som eksempel
vis døre med en tykkelse op til 
48 millimeter, forklarer Lars 
Madsen, indehaver af Madsen 
Total Skilte.
Fordelen ved den nye printer 

er, at printteknikken er både 
hurtig og effektiv. Så snart or
dren er sendt af sted til Mad
sen Total Skilte, typisk som 
mail med en vedhæftet fil, bli
ver ordren forvandlet til fæn
gende reklamer og budskaber 
via den store printer på Favs
trupvej.
Biler, busser, både, klinker, 
træ, gulvtæpper og køkken
elementer har allerede lagt 
overflader til erhvervslivets 
printede budskaber, der har en 
udendørs holdbarhed på op til 
tre år uden efterbehandling. 
Eventuel laminering eller lak 
forlænger holdbarheden mar
kant.
Lars Madsen fejrede ti års ju
bilæum 1. juni i år som indeha
ver af Christiansfeldvirksom

heden. Indehaveren begyndte 
i branchen i 1991, og han og 
skiltefirmaets øvrige ansatte 
er som nævnt også eksperter, 
når det gælder taxaindpak
ning – spidskompetencer op
nået gennem mere end ti års 
arbejde med de firhjulede re
klameskilte.
– Vi henvender os også til alle 
taxavognmænd i Region Syd
danmark, tilføjer indehaveren, 
der selv har undervist i den 
særlige skilte og indpaknings
disciplin.

Madsen printer  
og indpakker erhvervslivet

Favstrupvej 30
6070 christiansfeld

Tlf. 70 25 00 80
info@madsenskilte.dk
www.madsenskilte.dk

skilte- og reklamefirmaer, arkitekter og ejendomsmæglere  
er målgruppe for Madsen Total skilte A/s

Hos Ladings Gardiner, Brostræ
de 10 i Kolding, står indehaver 
Erling Lading klar til at ser
vicere firmakunderne alle ugens 
dage og på tidspunkter, der pas
ser kunderne bedst.
– Vi tilbyder inden og udendørs 
solafskærmning, blandt andet i 
form af både klassiske og lodret
te markiser, sidstnævnte formet 
som store rullegardiner der er 
meget stabile i blæsevejr, forkla
rer Erling Lading.
Han har været selvstændig gar
dinmand i 13 år, drevet forret
ningen i Kolding i otte år, mens 
en tilsvarende butik i Haderslev 
har eksisteret i ti år.
– Jeg har mit eget koncept, hvor 
jeg bevidst satser på kvalitet, 
udelukkende fra danske leve
randører og systuer. Jeg tager 
gratis mål, rådgiver og vejleder, 
og giver gerne et uforpligtende 

tilbud, fortsætter Erling Lading.
Blandt producenterne af ind
vendige varer er Kirsch, Ac ri
mo og hovedleverandøren WH 
Odense. Forretningen på Bro
stræde er samtidigt del af Botex
samarbejdet.
– Jeg ønsker at holde fast i dan
ske arbejdskraft, og så er der den 
fordel, at det også betyder dansk 
kvalitet, fleksibilitet og hurtig 
levering, lyder det.
Netop fleksibilitet er som nævnt 
et nøgleord hos Ladings Gardi
ner. 
– Jeg rykker ud tidligt og sent. 
Jeg har netop leveret gardiner til 
en ny institution i Nr. Bjert. Her 
leverede jeg arbejdet weekenden 
før åbningen. Det passede både 
kunden og jeg godt, da jeg fik 
arbejdsro og kunden slap for at 
se på forarbejdet, tilføjer Erling 
Lading. 

Er de private kunder også ude 
efter sengetøj og håndklæder, er 
de sidste nye varer også røget på 
hylderne.
Se mere på vores hjemmeside.

Ladings Gardiner – specialsyet 
kvalitet til kontorer
Præsentabel og kvalitetspræget komfort i specialsyet metermål  
– lige efter erhvervskundernes særlige ønsker og behov

Erling Lading præsenterer en 
nyhed fra Kirsch, det såkaldte 
Megaview – smarte persienner 
med væsentlig bedre udsyn.
De sidste nye trends i sengetøj 
hører også med til Botex-forret-
ningen på:

Brostræde 10
6000 Kolding

Tlf. 75 56 79 75
www.ladings-gardiner.dk
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Ladings Gardiner
inspirerende boligtekstiler
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seriøs stil, sammen-
hold blandt virksom-
hedernes ansatte og 
fokus på væsentlige 
værdier – både hos de 
enkelte virksomheder 
og Verden som helhed
Hos IDÈ House of Brands, total
leverandør af reklamemateriale, 
profilbeklædning og gaver til er
hvervslivet, med dansk hovedba
se på Gejlhavegård 23 i Kolding, 
går det målrettede arbejde op i 
en højere enhed.
– For os handler det om andet 
end blot at sende varer ud af 
døren. Det handler om at skabe 
værdi for virksomhederne, om at 
levere kvalitet og holde aftaler. 
Men vi ønsker også at være med 
til at sætte en ny og værdiska
bende dagsorden, eksempelvis 
med reklameartikler/firmagaver 
der får modtagerne til at tænke 
over deres private energiforbrug, 

forklarer ansvarshavende di
rektør Henrik Rosenlund, IDÈ 
House of Brands.
En smart lommeregner der kø
rer på vand, en lommelygte der 
lades op og lyser med simpel 
håndkraft eller en sjov og tan
kevækkende tidsmåler, der sæt
ter fokus på familiens private 
vandforbrug. Alle er eksempler 
på promotionartikler med en 
miljøvenlig dimension blandt de 
mange tusinde forskellige mu
ligheder i det aktuelle vareka
talog fra koldingvirksomheden, 
der er datterselskab af et stort 
norsk moderfirma, stiftet i 1987. 
Netop de miljøvenlige forslag var 
en af hovedårsagerne til DONG 
Energy’s aktuelle valg af virk
somheden som leverandør.
IDÈ House of Brands sigter i 
dag mod både mindre og større 
danske og nordiske erhvervs
virksomheder fra omkring 50 
ansatte og opefter, og firmaets 
organisation er gearet til alle 
slags opgaver. Julegaveordrer 

IDÉ House of Brands
– Firmagaver styrker sammenhold og image

Gejlhavegård 23
6000 Kolding 

Tlf. 75 75 25 75

ekspederes eksempelvis  gerne 
fra 10 stk. og op til flere tusinde.  
IDÈ House of Brands står blandt 
andet stærkt på markedet via 
afdelinger i hele Norden og vo
lumen til at levere til selv de 
største kunder, inklusive egen 
designafdeling.
– Blandt vores kunder har vi ek
sempelvis  NCC i hele Norden, 
TDC Erhverv og vi leverede til 
den nylig afholdte olympiske 
IOCkongres i København. På 
leverandørsiden spænder vi 
bredt fra blandt andet kvali
tetsnavne som Georg Jensen og 
Menu, men arbejder også meget 
med leverandører af specialpro
duktioner fra Østen, supplerer 
sælger Søren Madsen.
Lige nu er der hektisk travlhed 
med ekspedition af årets firmaju
legaver. IDÈ House of Brands 
forventer, at de små humørspre
dere – hoptimisterne – bliver et 
ægte retroagtigt 1970’erhit side 
om side med eksempelvis Verner 
Phantonkrus.
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»Udover mig selv beskæftiger 
værkstedet Jan Larsen, der 
er specialist i Mazdabiler 
og har 35 års erfaring som 
mekaniker«,  beretter indehaver 
Lars Johansen. »Højby Auto
værksted er med lem af 
Automesterkæden. Dermed er 
vores kundekreds garanteret, 
at vores tekniske udstyr og 
testgrej er 100% opdateret. Ved 
serviceeftersyn hos os bevarer 
kunden sin nybilgaranti. Når 
det gælder det gode håndværk, 
deltager vi i løbet af året i 
opkvalificerende kurser ar ran
geret af Automester.«

Gode tilbud på vinterdæk

»Der er travlhed på værk stedet. 

Folk er i højere grad prisbevidste 
end for bare et par år siden. 
Man beholder den samme bil 
i længere tid og sørger for at 
vedligeholde den ordentligt. På 
erhvervssiden skaber eftersyn, 
servicering og reparation af 
vare og håndværkerbiler stor 
aktivitet. Lige om hjørnet 
venter en ny vintersæson, og i 
den forbindelse har vi en række 
gode tilbud på vinterdæk. En 
del af garantien på vores brand 
Viking Dæk er, at kunden i 
tilfælde af en punktering der 
ikke kan lappes, får et nyt dæk 
indenfor en treårig periode fra 
købstidspunktet. Kig ind og få 
et godt tilbud.«    

Højby Autoværksted

v/Lars Johansen
Svendborgvej 324
5260 Odense S
tlf. 65 95 81 56

www.hojbyauto.dk

Vi reparerer alle bilmærker

Lars
Johansen

Jan
Larsen

Værkstedet, der servicerer og reparerer biler  
af alle mærker, typer og årgange med speciale i 
Mazda, lægger stor vægt på faglig kvalitet  
og høj service

Mandag-torsdag: 7.30-16.00 · Fredag: 7.30-15.00 · Lørdag-søndag: lukket

Kørsel med kran/grab

Containerudlejning

Industrirenovation

Aut. el-installatører . BREDGADE 14 . 5485 SKAMBY
www.skambyel.dk . Tlf. 64 85 12 74 . Fax 64 85 19 74

Kajbergs Tømrer- & Byggefirma

 Vi udfører alt indenfor tømrer-og snedker arbejde bl.a.:

 l	 Døre og vinduer  l	 Tagrenovering
 l	 Gulve og lofter  l	 Terasser

 ring og få en snak samt et godt tilbud

www.kajbergs.dk  l
		 Tlf. 61 65 21 60 l

		 runekajberg@hotmail.com
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Med mere end 50 års erfaring 
har vi samlet det bedste ud
valg af kvalitetsmøbler. Med 
oplevelser i centrum fører de 
to afsnit hvert sit produktsor
timent som er målrettet det 
enkelte segment, og hvor er
hvervsafdelingen er forbeholdt 
CVR kunder.
»Erhvervs og detailafdelin
gerne fungerer som adskilte 
størrelser, der servicerer for
skellige kundegrupper med 
meget forskellige behov«, for
tæller erhvervschef Anne Beck 
Henriksen. »Bomaxx Erhverv 
leverer totalløsninger. Kunden 
skal kun henvende sig et sted, 
idet vi rent sortimentsmæssigt 
kan det hele – fra belysning og 
møbler til tæpper, gardiner og 
meget mere.« 

Fra ferielejligheder til 
kontorfaciliteter

»Bomaxx Erhverv appellerer 
til en bred kundekreds, hvis 
møblerings og indretningsbe
hov rækker lige fra hoteller, 
konferencecentre, restauranter 

og ferielejligheder til virksom
hedsdomiciler med tilhørende 
kontorfaciliteter. For hele spek
trets vedkommende er en stor 
aktivitet rådgivning og spar
ring. Vores fornemste opgave 
er at formidle den bedste ind
retningsløsning i overensstem
melse med kundens behov. Via 
vores specialviden og erfaring 
er vi med til at give virksom
hederne tid og ressourcer til 
at fokusere på deres primær
kompetencer og gøre det, de er 
bedst til.«

Vi tænker kreativt

»Bomaxx erhverv fører både 
danske og internationale de
signs – blandt andet Four De
sign, Henrik Bønnelycke og 
Fredericia Furniture, som 
netop nu kan præsentere flere 
designmæssige nyskabelser. Vi 
understøtter gerne nye talen
ter, tænker kreativt og samar
bejder med en række dygtige 
indretningsarkitekter. Blandt 
andet kan vi være behjælpeli
ge med hensyn til at udvikle og 
definere en virksomheds over

ordnede indretningskoncept 
ud fra målgruppens sammen
sætning, og hvilke budskaber 
man ønsker at kommunikere 
til omverdenen. Begreber som 
image og signalværdi spiller en 
stadigt større rolle, og blandt 
nøgleordene for vores indret
ningsløsninger er fleksibilitet, 
flerfunktionalitet og bevæge
lighed. Eksempelvis spæn der 
vi, når det gælder kontor og 
mødefaciliteter, fra specielle 
whiteboard og andre formid
lingsløsninger over miljørigti
ge kontorstole til ergonomiske 
puder.«  

En god oplevelse  
for hele familien

»I Bomaxx detail er vores 
primære målsætning at løse 
samtlige opgaver til kunder
nes tilfredshed«, fortæller 
butikschef Kim Møller. »Sor
timentet består hovedsageligt 
af danske kvalitetsprodukter – 
både fra velkendte og helt nye 
leverandører. Blandt andet 
præsenterer vi de klassiske 
Skipper sofaer samt Snedker
gårdens kvalitetsspiseborde. 
På lænestolsfronten taler nav
net Streesless for sig selv, og 
den store sengeafdeling byder 
på flere nyheder – blandt andet 
fra Dunlopillo og Akva. Dertil 
kommer en helt ny generation 
af lækre fleksible vand senge 
med en lang række moderne 
features. Vi henvender os til 

kundesegmentet fra 3040 år 
og opefter, og dermed omfat
ter vi hele familien, som kan 
se frem til en god oplevelse her 
i butikken.«

Varm og afslappet  
atmosfære

»Bomaxx store udstilling re
præsenterer en god oplevelse i 
sig selv. Man føler sig velkom
men i den 3500 kvadratmeter 
store butiks varme og afslap
pede atmosfære, der præges af 
hygge og ro. Der er luft mellem 
opstillingerne, og det giver 
vores kunder mentalt frirum 
til at forestille sig møblerne 
hjemme hos sig selv. At handle 
møbler hos Bomaxx skal være 
en positiv totaloplevelse – lige 
fra præsentationen i udstillin
gen til den endelige levering 
og opstilling i kundens hjem 
eller virksomhed. Hos Bomaxx 
kombineres de klassiske ken
dinge med næste generations 
klassikere…«  

Møbler til dig og dine behov 
– problemfrit leveret

Bomaxx · Tarupvej 71-73 · 5210 odense NV
Erhverv Tlf. 21 79 77 18 · Detail Tlf. 63 16 20 00

info@bomaxx.dk · www.bomaxx.dk

Bomaxx er et anderledes og spændende møbelhus  
med to separate afdelinger og huse under samme tag;  
en erhvervsafdeling og en detailafdeling
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MadkoMpagniet catering  ::  rugårdsvej 286  ::  5210 odense nv  ::  66 16 72 16  ::  MadkoMpagniet.dk

den kolde start
Hvide sild med løg, dild og kapers
Hertil karrysalat
Æg med rejer, mayonnaise og citron 
Røget nordsølaks med asparges og dilddressing
Madkompagniets hønsesalat med bacon
Paneret rødspættefilet med hjemmerørt remolade  
og citron

den lune efterfølger
Andebryst stegt med appelsin 
Hertil lune svesker og æbler
Stegt flæskesteg med julerødkål
Svinemørbrad med bløde løg
Hertil agurkesalat
Hjemmelavet lun leverpostej med  
ristede svampe og bacon

ost og klassikeren
Brie med orangefyld og hasselnødder
Hertil peanuts i lage med akaciehonning  
og julens krydderier
Madkompagniet´s hjemmelavet ris a la mande  
med kirsebærsauce

Buffeten leveres med hjemmebagt brød,  
rugbrød, smør og krydderfedt 

pris pr. kuvert kr. 218,-
Min. 12 kuverter

Der er mulighed for at udvide eller udbytte retter  
i buffeten - ring til os og hør nærmere.

Forret
Terrin af hvid fisk med laks og babyspinat
Serveret på plukket salat med krebsehaler
Hertil hjemmelavet krydderurtedressing

Italiensk parmaskinke på salat af jordskokker  
og basilikum
Hertil lækre oliven og hjemmebagt italiensk brød

Hovedret
Oksefilet stegt med pancetta
Hertil sauté af kartofler, rødbeder og gulerod i rødvin
Ristede svampe med rødløg i balsamico
Andebryst stegt med timian
Hertil sauteret rødkål med honning hindbæreddike
Salat med pære, valnødder og høvlet parmasanost
Hertil dressing med krydderurter og lime
Hertil hjemmebagt brød

ost og dessert
Brie med orangefyld og hasselnødder
Hertil peanuts i lage med akaciehonning  
og julens krydderier

Æblekage bagt med kanel 
Hertil hjemmelavet italiensk kirsebær is med vanilje 

pris pr. kuvert kr. 228,-
Min. 12 kuverter

julefrokost og nytår 2009
C A T E R I N G

Den store julebuffet 2009 En anderledes julebuffet 2009

Vores nytårsmenu er forberedt så 
du ikke får sved på panden, men 
alligevel giver dine gæster en stor 
kulinarisk oplevelse.  
Minimalt arbejde hjemme i køk-
kenet, vejledning i både tilbered-
ning og anretning følger med.

Forret
Cremet jomfruhummerbisque  
med urter og champagne
Serveret med timbale af hellefisk 
med krydderurter og krebsehaler
Hertil lækkert hjemmebagt brød

Mellemret
”Fesa Marinata”
Italiensk okseinderlår  
marineret i krydderolie
Anrettet med sprød salat,  
hjemmelavet sesam crissini  
og peberrodsdip

Hovedret
Helstegt oksemørbrad  
med frisk rosmarin
Serveret med Kartoffeltournedos 
med ricotta og basilikum
Ristede svampe  
med marineret tranebær
Sesambagte curgetter,  
krydret med rosépeber
Cremet timiansauce

dessert
Chokoladeskål med brownie,  
chokolademousse og hindbær
Hertil råmarineret ananas  
med vanilje   

pris pr. kuvert kr. 379,-
Bestilling senest  
29. december kl. 12.  
Betaling og afhentning  
31. december mellem kl. 12 og 14. 
Min. 2 kuverter

ekstra mellemret: 
Hjemmelavet italiensk  
champagnesorbet. 
Pris pr. kuvert kr. 20,-

Alle bestillinger inden  
14 december. får champagne-
sorbet med til alle bestilte  
kuverter uden beregning

Natmad – se forslag på  
www.madkompagniet.dk

Nytårsmenu 2009
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»Når det gælder udgangspunk
tet for vort arbejde, spænder vi 
fra bar mark til videreudvikling 
af allerede eksisterende byg
ningsværker«, fortæller inde
haver og arkitekt MAA John 
Ville Rasmussen. 
»Udover boligopgaver har vi 
de seneste år udført en del 
opdateringer og optimeringer 
af erhvervsejendomme, der af 
den ene eller anden grund har 
trængt til en hjælpende hånd. 
Her adskiller vi os fra de fle
ste andre arkitektfirmaer ved 
også at være en aktiv medspil
ler for bygherren, når det gæl
der dét at bringe stabile lejere 
på banen, der ønsker at be
nytte den renoverede bygning 
mange år frem i tiden.« 

En erfaren købmand

Det at placere den rette butik i 
den rigtige bygning, så den vil 
tiltrække et optimalt kunde
segment, kræver stor erfaring 
og indsigt i erhvervslivets me
kanismer, og det har projekt
udvikler Preben Thomasen. 
»Oprindeligt er jeg uddannet 
»købmand«, og denne bal
last har jeg altid brugt i min 
interesse for udvikling, ikke 
mindst i en periode som leder 
af Difkos centerudviklingsaf
deling. 

Umiddelbart før jeg valgte at 
gå ind i R arkitekter som pro
jektudvikler, var jeg gennem 
20 år centerdirektør i Rosen
gårdcentret. Her lærte jeg R 
arkitekter at kende og vedli

geholdt kontakten til John. 
Vores nuværende samarbejde 
realiseredes, da vi med succes 
har løst en stor opgave for her
ningCentret Vestenden.«    

Fremtidssikring  
af erhvervsbyggeri

»Når vi har fundet frem til de 
helt rigtige lejere til bygherren, 
kan vi tilbyde i samarbejde med 
alle involverede parter at afsø
ge yderligere udviklingsmulig
heder. Vi har stor ekspertise, 
når det gælder fremtidssikring 
af erhvervsbyggeri. Det er dyrt 
at have tomme bygninger stå
ende, og i kraft af vores store 
knowhow på området, samar
bejder vi ofte med andre.« 

Vi magter hele  
opgavespektret

»R arkitekter tilpasser sig op
gavernes størrelse. Vi magter 
hele opgavespektret, og intet 
er for stort eller småt. Blandt 
vore odenseanske projekter 
er opdateringen af Sydbanks 
filial i Vestergade, ejendom
men på Flakhaven, som hu
ser Bønnen & Druen, SID ś 
fagforeningsbygning på Skib
husvej som huser Nordfyns
bank. Senest har vi ombygget 
STV ś bygninger på Odense
vej, TV2 vejrets tidligere op
tagelsessted, til Salt & Peber 
og selskabslokaler Skovkanten, 
FONA i Kongensgade til H&M. 
Vi har også slået stregerne til 
det kommende butiks og lej
lighedsbygning på Dalumvej. 
Når det gælder de store retail 

arbejder, har vi stået for op
dateringen af Tarup Centrets 
facader.

Landsdækkende  
aktiviteter

»R arkitekters kundekreds 
når hele landet rundt. Vi vil 
gerne det fynske marked, og 
samtidigt er vi meget mobile. 
Ofte krydser vi broerne. I 
forbindelse med den seneste 
ombygning af herningCentret 
Vestenden, fase I åbnede den 
8. oktober i år, har vi bygget 
under, udenom og henover et 
fungerende forretningscenter, 
hvis drift har kunnet opret
holdes i så godt som normalt 
omfang under hele det omfat
tende projekt. 
Af beslægtede aktiviteter har 
Preben Thomasen i andre 
sammenhænge været tilknyt
tet som konsulent på Hundige 
Storcenter, der rummer 135 
butikker og Bytorvet i Hor
sens med 35 butikker. Dertil 
kommer storcentrene i Esbjerg 
og Hjørring samt Domus Axel 
i Fredericia, seneste ventes 
at stå færdigt omkring påske 
2010. For alle projekter er vo
res succeskriterium, at både 
ejere, lejere og kunder skal 
være tilfredse, og op til nu 
har vores kundekreds støt og 
roligt udvidet sig via mund
tiløremetoden«, slutter John 
Ville Rasmussen. 

R arkitekter

R arkitekter · Demantsvænget 30 · 5260 odense s · Tlf. 66 15 08 00
odense@r-arkitekter.dk · www.r-arkitekter.dk

Tegnestuen grundlagdes i 1997 og har stor spændvidde og fleksibilitet 
i opgaveløsningen. Et i arkitektsammenhæng utraditionelt speciale,  
der genererer stigende efterspørgsel, er at vi foruden traditionelt  
arkitektarbejde også kan tilbyde vore bygherre at finde stabile lejere  
til nye- og nyrenoverede forretningslejemål

HerningCentret set fra  
Silkeborgevej

Centertorvet i herningCentret

Centergade med »ude servering«

Salt & Peber og Skovkanten

Nyt byggeri på Dalumvej  
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Lysspecialisten på Dalumvej i odense sælger 
ikke kun lækre lamper i dansk og italiensk 
design, men rådgiver også erhvervskunder og 
private med hensyn til strømbesparelser samt 
installering af lys

De to venner og ejere af »Lysspecialisten« gennem de sidste to 
år, Per Nielsen og Søren Skov, begge uddannede elinstallatører, 
åbnede showroom på Dalumvej den første oktober. 
– Her kan folk komme og se de lamper, vi også viser på hjemme
siden, fortæller Per Nielsen. 
Lamperne ligger i prislaget 100 kr. til 75.000 kr!
– Vi har mange italienske designs, siger Per Nielsen og tilføjer, at 
PH og Le Klint også hører blandt danskernes foretrukne lamper, 
når der skal kæles for indretningen.
Det nyåbnede showroom er Lysspecialistens ansigt udadtil. Lige så 
vigtig er virksomhedens rådgivning af både erhvervskunder og priva
te med hensyn til energitjek  og energibesparende foranstaltninger.

– Vi har blandt andet Build a bear og Syddansk Universitet som 
kunder, fortæller Per Nielsen.
Lysspecialisten tilbyder gratis at lave energitjek på virksomhe
ders energiforbrug og vejlede med hensyn til energibesparende 
foranstaltninger. – Vi analyserer kundens behov og kan også 
tilbyde en løsning. Man behøver dog ikke købe vores produkter, 
kunderne har frihed til at henvende sig andre steder. Men tit op
dager de, at vi alligevel er billigst, dels fordi vi ikke har nogle 
fordyrende mellemled, og dels fordi vi også kan installere belys
ningen. Vi anslår, at nye installationer skal kunne tjene sig selv 
hjem i løbet af mellem to og fire år for at være interessante. Vi 
har netop lavet et projekt for en mæglerkæde, hvor man kan opnå 
en årlig besparelse på elforbruget på 8.000 kr. pr. butik. Den inve
stering er sparet ind på tre år, forklarer Per Nielsen.
Udover de to ejere beskæftiger Lysspecialisten også to montører 
og en bogholder.

Dalumvej 11 · 5250 odense sV · Tlf. 66 12 94 24 · www.lps-lys.dk

Lys over odense!

Hoppes Anlægsteknik

 Speciale i græsplæner
 Alt i anlæg og belægninger
 Samt Saltning og Snerydning

Henrik Poulsen
Hoppesvej 118 
6000 Kolding · Vonsild
tlf. 75 56 72 72 
Mobil 40 86 56 72MalerMester thoMas Boserup

saxovej 12 st.
5210 odense sV
tlf. 26 27 05 61

med ejer af

når kvaliteten er mere end farve

Dyrup
AutolAkering ApS

Tlf. 66 17 04 83
dyrupautolakering@mail.dk

www.dyrupautolakering.dk



LE KLINT 320 M, gulvlampe, LE KLINT 120 XL, pendel
Design: Harrit-Sørensen + Samson

NYHED – “Snowdrop”
Moderne fortolkning af de klassiske plisséer

www.leklint.com

11021 ErhvervFyn_Snowdrop.indd   1 09/10/09   9:52:00
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»Vi er meget stærke på om
rådet for specielle flyttefor
retninger – herunder firmaer 
og offentlige institutioner«, 
fortæller indehaver Preben 
Clausen. »Fyns Flytteforret
ning leverer totalløsninger, 
og blandt kunderne er OUH, 
CFU, Sundhedsskolen, Ergot
erapeutskolen, Sygeplejesko
len, Kommune Data og Natur
gas Fyn. På arkivområdet 
dækker vores ekspertise alle 
flytteprocessens stadier fra 

nedpakning og flytning til den 
efterfølgende udpakning og 
genopstilling af arkivalierne. 
Vi gør flittigt brug af moderne 
hjælpemidler til at lette arbejd
sprocesserne for vores ansatte. 
Det giver glade og sunde me
darbejdere, og målretter vores 
hurtighed og effektivitet til 
fordel for kunderne.«    

Vi løfter tungtvejende 
opgaver

»Et godt eksempel på vores 

ekspertise indenfor tungt gods 
er en kæmpe hospitalsscanner 
på 2 tons, som vi flyttede for 
OUH. Opgaven indebar kon
struktion af specialmateriel til 
understøttelse af scanneren, 
da hospitalsgulvet udenfor 
selve det rum scanneren skulle 
flyttes fra, ikke var bygget til 
at kunne tåle belastningen. 
En anden tungtvejende opgave 
var flytningen af en jernskulp
tur af Jens Galschiøt fra Syd
dansk Universitet til forhallen 

på OUH, hvor den står i dag. 
Vi udfører også almindelige 
privatflytninger samt Euro pa
flytninger og oversøiske flyt
ninger. Vi kan hurtigt løfte 
store opgaver, og i kraft af 
vores store erfaring og kno
whow er det en god investering 
at lade os varetage flytningen. 
Tjek vores hjemmeside og ring 
for et uforbindende tilbud.«

Erfaren og alsidig  
flytteforretning

Fyns Flytteforretning Aps · stat-Ene-Vej 135 · 5220 odense sØ · Tlf. 66 13 00 13 · Mobil 22 83 59 01 · fyns-flyt@mail.dk

Gennem årene har Fyns  
Flytteforretnings 7 dygtige 
medarbejdere specialiseret 
sig på så forskellige områder 
som firmaer og offentlige 
institutioner, tungt gods, 
internationale langdistance-
flytninger og almindelige 
privatflytninger

www.fyns-flyt.dk

»I forbindelse med den videre 
implementering af generations
skiftet og vores øgede fokus på 
anlægsarbejder søger vi en ny 
leder af anlægsafdelingen«, for
tæller Per Kim Hansen. »Blandt 
opgaverne er nedgravning af 
lyslederkabler og servicering 
af kommunale forsyningssel
skaber inden for el, vand, fjern
varme og kloak. Andre store 
aktiviteter er byggemodning og 
kloakering i det åbne land. Med 
vores moderne maskinpark kla
rer vi alt fra familien Hansens 
terrassefliser og opefter.«

Mange igangværende 
opgaver

»Byggeafdelingens arbejde 

spæn  der fra fredede bygnin
ger til moderne virksomheds
domiciler og boliger af enhver 
slags. 30. september afleverede 
vi to talentreprisen på en til 
og ombygning af Odense Tek
nisk Gymnasium, der er en del 
af Syddansk Erhvervsskole 
og har til huse i det tidligere 
Hjertegarns bygninger.
For samme kunde har vi ud
ført kantine, tandlægeklinik, 
frisørafsnit samt afdelingen 
for visuel kommunikation. 

Plejecentre er et stort akti
vitetsområde, og blandt vo
res igangværende opgaver er 
totalentreprisen på et nyt af 

slagsen med administration 
og 50 boliger i Bogense. Dertil 
kommer renovering af to sko
ler på Sjælland samt en række 
beslægtede opgaver for bolig
foreninger, kollegier og private. 

Her arbejder vi med tage, bade
værelser, kældre, dræn og klo
akarbejder m.v. For samtlige 
opgavetyper gælder, at medar
bejderne møder ved arbejdstids 
begyndelse ude hos kunderne.«

Nissen & co. A/s
Murer og entreprenør

Nissen & co A/s · strandvangen 1 · 5300 Kerteminde · Nistedvej 70 · 5270 odense N · nisco@nissen-co.dk · www.nissen-co.dk

som led i virkomhedens generationsskifte er leder af byggeafdelingen Per Kim Hansen  
med  virkning fra juni i år blevet medejer og udnævnt til direktør.  
Parallelt hermed åbnes et odense-kontor på Nistedvej 70 i den nordlige del af byen 
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»BjerreVin fokuserer på at 
kunne tilbyde kunderne et 
stort udvalg af vine, special
øl, spirituosa samt kaffe the 
og chokolade«, fortæller inde
haver Thomas Bjerre. »For 
eksempel fører vi godt og vel 
100 specialøl – hovedsageligt 
fra Danmark og Belgien. På 

chokoladefronten er vores gen
nemgående brand lige fra 
flødeboller til gaveæsker Svend 
Michelsen. Nymalet kaffe er et 
populært indslag. Vi råder over 
tre kværne og opererer med to 
standard Java blandinger og 
fem specialblandinger, der alle 
forhandles som bønner, stempel 
eller standardmalinger. Når 
det gælder the, kan vi byde 
på mere end 50 forskellige 
blandinger, som forhandles i 
løs vægt. På tobaksområdet er 
hovedattraktionerne piber og 
specialtobakker, som kunderne 
selv har mulighed for at få 
blandet efter ønske og få deres 
navn på. 

Kom til Åbent Hus

»Fra jeg overtog forretningen 
i maj 2007, har vi afviklet en 
bred vifte af vin, øl, spiritus og 
delikatessesmagninger spænd
ende fra åbne arrangementer 
med tilmelding til diverse 
vinklubber, foreninger og virk

somheder. Ved vores Åbent Hus 
arrangementer har erhvervs
kunder mulighed for at se, 
smage og sammensætte deres 
julegave til medarbejdere og 
forretningsforbindelser ud fra 
et righoldigt udbud af vine, 
delikatesser og chokolader.
Firmajulegaver leveres til 
kunder i hele landet. Vi ope
rerer både med standard
gaveløsninger og individuelt 
sammensatte gaver efter kun
dens ønske.
Gaverne kan leveres direkte 
herfra til modtagerens adres
se. Det næste Åbent Hus 

arrangement finder sted ons
dag den 4. november kl. 1319, 
og temaerne er julegaver og 
smagning af diverse vine og 
delikatesser. Alle interesserede 
erhvervskunder kan tilmelde 
sig på 66 12 61 84.«

Bjerre-Vin

Bjerre-Vin · skjold Burne · Hjallesevej 6 · 5000 odense c · Tlf. 66 12 61 84 · thomas@bjerre-vin.dk · www.bjerre-vin.dk

Primo november launcher den odenseanske vin 
og delikatesseforretning en helt ny hjemmeside 
med populære og efterspurgte faciliteter som 
arrangementskalender, internetshop, mulighed 
for tilmelding til nyhedsbrev og meget mere
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Årets eksklusive julevin

2006 Fabiano Ripasso Storica
Valpolicella Classico Superiore DOC
Veneto, Italien 

Årets gode julevin

2008 Viña Tarapacá
Reserva Carmenère
Maipo Valley, Chile 

JULEPRIS

6975

Top-Ripasso fra en af de traditionelle
producenter i området. En lille Ama-
rone der kan bide skeer med de store
vine fra Italien. Server den til kraftig 
julemad og gode gæster! 

Flot Carmenère, lagret 6 måneder på egetræsfade.
Fyldig med dejlig saftig frugt og god moden tannin. 
Eftersmagen viser en vin i flot balance.
God til julens mad.
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Bjerre-Vin · skjold Burne · Hjallesevej 6 · 5000 odense c · Tlf. 66 12 61 84 · thomas@bjerre-vin.dk · www.bjerre-vin.dk

Åbent hus arrangement · onsdag den 4. november kl.13-19
Tilmelding kan ske på Tlf. 66 12 61 84

Se også vores hjemme side · www.bjerre-vin.dk
Få inspiration til julegaver · Smag på diverse vine og dellikatesser
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sig lige så fortrinligt til aku
stikken i kirker som til lydan
læg på et stort stadion, og sam
tidig levere højttalere i pænt og 
diskret design som kan inte
greres elegant i lokalet.

udlejning af AV udstyr 

Afdelingerne råder også over 
en udlejningsafdeling og her 
lagde Odense sig i front med 
indvielse af 1000 m2 nyt ud
lejningslager i december 2008. 
Lageret rummer alt inden for 
projektorer, lys, lyd, tolke og 
afstemningsudstyr – og det 
hele betjenes professionelt af 
en flok dygtige AV teknikere.
– Det kan være til konferencer, 
aktionærmøde i en bank, en 
messe eller en bestemt event, 
hvor vi så opstiller udstyr og 
sikrer, at alt fungerer, siger 
udlejningschef og partner 
Johnny Bo Larsen og tilføjer at 
en af de store kundegrupper er 
hotel og konference centre over 
hele landet, bl.a Odense Con
gress Center, Nyborg Strand, 
Trinity, Hindsgavl, Kolding 
Fjord og Comwell kæden. 
– Vi bliver også hyret, hvis et 
firma vil lave et specielt arran
gement, for eksempel en stor 
fest for medarbejderne i en 
rå betonhal. Ved hjælp af lys 
og lyd kan vi skabe en festlig 
og intim stemning. For nylig 

AV cENTER i odense 
og Kolding er  
eksperter i alt fra 
videokonferencer til 
undervisningsudstyr 
og lydanlæg

AV CENTER Odense overtog 
i 2007 det gamle familiefirma 
Klinge Skolemateriel i Kol
ding, som nu har skiftet navn 
til AV CENTER Kolding. Klin
ge leverede på det tidspunkt til 
skoler over hele landet. – Der 
var stort set ikke en skole, 
der ikke havde en Liesegang 
overheadprojektor fra Klinge  
fortæller AV CENTER Oden
ses direktør, Henrik Nielsen. 
– Klinge var stærke i primært 
undervisningsmateriel, med 
alt fra anatomimodeller, til 
landkort og tavler, og har til
ført os stor viden på undervis
ningsområdet. Vi har til gen
gæld tilført dem ny viden om 
AVudstyr og Kolding afdelin
gen kan i dag tilbyde et bredt 
sortiment til både uddannel
sessektoren og det private er
hvervsliv udtaler afdelingsle
der Kim G. Nielsen.  
Blandt nyt undervisningsma
teriale kan for eksempel næv
nes interaktive tavler, som er 
ved at blive integreret i un

dervisningen på mange skoler. 
Man kan bruge tavlen inter
aktivt sammen med computer 
og projektor. Lærere og elever 
kan frit tegne, skrive og navi
gere i alle slags programmer 
og finder det i dag naturligt at 
anvende internet og PC som 
en del af undervisningen for
klarer AV og skolekonsulent 
Søren Krogh. 
I Kolding beskæftiger man fire 
medarbejdere. Afdelingsleder 
Kim G. Nielsen, AV og sko
lekonsulent Søren Ruggaard 
Krogh, og de to AVteknikere 
John Jensen og Davy Lauge
sen. – Vi er i dag den eneste 
leverandør i området som har 
specialiseret sig i undervis
ningsmateriel og moderne AV 
udstyr fortæller Kim G. Niel
sen. Det giver os mulighed for 
at være tæt på vores kunder 
og udføre lokal service – og 
samtidig i samarbejde med de 
øvrige afdelinger løse store og 
komplicerede opgaver når det 
kræves.

Videokonferencer sparer 
på rejsebudgettet

Der er stort fokus på brug af 
videokonference udstyr i dag 
– og fordelene er da også flere. 
Der spares både på rejsebud
gettet og miljøbelastning, sam
tidig med at virksomhedernes 

mødetid bliver langt mere effek
tiv. Som Sony Videokonference 
Specialist har AV CENTER 
stor erfaring med salg og in
stallation af dette og kan også 
tilbyde kunder med mindre 
behov fordelene uden at skulle 
lave store investeringer i dyrt 
udstyr. I alle vores 5 afdelinger 
har vi indrettet videokonferen
celokaler som vi dels bruger til 
demonstration og egne møder – 
men også tilbyder vores kunder 
mulighed for at leje på time el
ler dagsbasis til møder fortæller 
Henrik Nielsen.

Lydanlæg i alle størrelser

AV CENTER Odense har 
blandt andet lavet lydanlæg 
på Fionia Park. – Det er ikke 
det største, danske stadion, 
men det er det største lydan
læg! fortæller Henrik Nielsen. 
Udstyret er af mærket Bose, 
der er et af de bedste indenfor 
lyd og som Bose Pro Partner 
kan vi f.eks. tilbyde kunden 
en komplet beregning og do
kumentation af lyddækning og 
kvalitet inden ordre – og ved 
store anlæg endda tilbyde en 
prøvelytning inden montering 
i Bose’s patenterede Auditio
ner lyttestation.
Desuden laver man en del ly
danlæg for kirker. Der har vi 
også benyttet Bose, som egner 

specialister i lys, lyd og billede

AV cENTER Kolding A/s
Albuen 13 · 6000 Kolding · Tlf. 75 53 60 00 
kolding@avcenter.dk
www.avcenter.dk

w w w . a v c e n t e r . d k



AV cENTER kan blandt 
andet tilbyde

· Projektorer
· Motorlifte til projektorer
· Lærreder
· Fladskærme
· Lydanlæg
· Videokonference
· Dokumentkameraer
· Interaktive tavler
· Whiteboards
· Rumstyringssystemer
· Betjeningspaneler
· Kabler og tilslutninger
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omdannede vi en stor hangar i 
Beldringe til et hyggeligt fest
lokale. 

Landsdækkende service 
og stor vækst

Henrik Nielsen og Johnny Bo 
Larsen etablerede AV CENTER 
Odense i 1997 og indledte fra 
starten et samarbejde med en 
lignende virksomhed i Aalborg. 
– Vi besluttede at lave en mini 
»kædeforretning« men med 
selvstændigt ejerskab for hver 
forretning. Det havde nogle 
åbenlyse fordele og gav os mu
lighed for både at være selv
stændige og tæt på kunder og 
medarbejdere, men samtidig 
være en del at et større kon
cept.
AV CENTER Odense er i dag 
udvidet med afdelingerne i År
hus og Kolding og derudover 
er der i dag også selvstæn
dige AV CENTER afdelinger 
i henholdsvis Aalborg og Kø
benhavn. – Det betyder, at vi 
kan tilbyde de samme ydelser 
og produkter, og den samme 
service over hele landet. AV 
Centrene har også service
værksteder tilknyttet hver 
afdeling, hvor kunderne kan 
få repareret deres udstyr, og 
forhåbentlig lidt hurtigere 
end, hvis udstyret skulle til et 
stort, centralt værksted. 

Siden vores start i 1997 har 
vi udviklet vores virksomhed 
til at omfatte 3 afdelinger og 
35 medarbejdere og været 
udnævnt til »Gazellevirksom
hed« af dagbladet Børsen hele 
3 gange hvilket vi selvfølgelig 
er stolte af, udtaler Johnny Bo 
Larsen. 
– Vi er selvfølgelig også på
virket af den nuværende fi
nanskrise og har måttet til
passe virksomheden til dette, 
men det seneste regnskab som 
vi har afsluttet i juni 2009 ud
viste dog stadig et overskud 
for vores 3 afdelinger på ca. 1.5 
million kr. efter skat, hvilket 
vi er meget tilfredse med i en 
tid som denne, afslutter direk
tør Henrik Nielsen.

specialister i lys, lyd og billede

AV cENTER odense A/s 
svendborgvej 39 · 5260 odense s · Tlf. 70 20 29 55

odense@avcenter.dk
www.avcenter.dk

w w w . a v c e n t e r . d k
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DM overfladeteknik 
 Aps har gennem 
længere tid oplevet 
en stærkt stigende 
efterspørgsel på høj-
glanspolerede beton-
gulve, hvis popularitet 
genererer stor aktivi-
tet i forhold til både 
private, erhvervs- og 
industrikunder

»Vores produktserier er gen
stand for stor opmærksomhed 
og interesse. Firmaets aktivi
teter kommer hele vejen rundt 
fra nybyg over renoveringspro
jekter i kontor, lager og pro
duktionssammenhæng til pri
vate villaer og ejerlejligheder«, 
fortæller indehaver Dennis 
Schøler. »Folk er meget inte
resserede i at få nye eksklusive 
gulve i andre materialer end 

træ og klinker. De højglanspo
lerede betongulve kaldes ikke 
uden grund nutidens svar på 
terrazzo. Det på én gang rå og 
eksklusive look repræsenterer 
en ny stil, der både passer til 
moderne hjem og tidens trends 
på indretningsområdet.«

smukt, solidt  
og vedligeholdelsesfrit

»Et højglanspoleret betongulv 
er smukt, solidt, allergiven
ligt og vedligeholdelsesfrit. Jo 
mere man går på det, jo pæne
re blankere det. Når det gælder 
fugefri gulve af epoxytypen, 
kan man vælge mellem et høj
glanspoleret eller et mat look. 
Beton og epoxygulve er mul
tifunktionelle og passer ind i 
alle miljøer. Håndteringen af 
vores produkter, der ikke lig
ger i den billigste ende af pris
skalaen, kræver en god portion 
oplæring og håndværksmæssig 
skoling. Medarbejderstaben er 
grunduddannet hos maskin
producenten HTC og er certi

ficerede til at lægge gulve af 
superfloortypen. Der findes 
ingen længerevarende uddan
nelse på dette specialområde, 
så det raffinerede håndværks 
finesser har medarbejderne 
lært gennem flere års samar
bejde med dygtige og erfarne 
mestre og kolleger. Vi konkur
rerer på kvalitet. Ring og hør 
nærmere.«       

Ny stil til moderne hjem

DM overfladeteknik Aps
Ørbækvej 770, I
5220 odense sØ
Tlf. 26 16 96 41

mail@dm-overfladeteknik.dk
www.dm-overfladeteknik.dk
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Murermester Thomas 
Laursens varemærke 
er god gammel bygge-
tradition kombineret 
med moderne og ofte 
utraditionelle,  
kreative løsninger  
i tråd med kundernes 
ideer 

»Hovedparten af aktiviteterne 
ligger i Odenseområdet«, for
tæller murermester Thomas 
Laursen. »Kundekredsen be
står af såvel private som er
hvervsdrivende. I sidstnævnte 
gruppe finder man bl.a. ejen
domsselskaber, for hvem vi 
løser vedligeholdelses og repa
rationsopgaver af enhver art. 

Her og nu tegner badeværelser 
i alle størrelser og udformnin
ger sig for en stor del af opga
verne. Vi opfører også indivi
duelt designede huse og kan 
klare alt indenfor renovering 
og tilbygning. Murermester 
Thomas Laursen samarbejder 
med en række ingeniører og 
arkitekter, og omkring større 
projekter samarbejder vi med 
en fast kreds af stabile vvs’ere, 
elektrikere, tømrere og andre 
murerfirmaer, der tilknyttes de 
enkelte opgaver efter behov.« 

spændende  
og udfordrende opgaver

»Det afbildede hus i Odense var 
en spændende og udfordrende 
opgave. Her opførte vi en 65 
kvadratmeters tilbygning i 2 
plan. Den rummelige og bebo
elsesvenlige kælder fremstår 

her som en integreret del af hu
set. Kælderen er tæt på grund
vandsniveauet og er som det 
ofte ses ved industribyggerier 
støbt ad en gang, hvilket kræve
de specielle ingeniørberegnin
ger omkring trykfordelingen. 
Et andet spændende speciale 
er arbejdet med bevaringsvær
dige bygninger, hvor man skal 
holde sig indenfor bestemte 
historiske håndværksforskrif
ter, når det gælder materialer 
og arbejdsmetoder. Vi er leve
ringsdygtige i alt indenfor mu
rerfaget – både specialopgaver 
af individuel art og mere stan
dardiserede løsningsmodeller. 
Over hele linjen står vi for god 
kommunikation, fyldestgørende 
rådgivning og høj håndværks 
og materialemæssig kvalitet.«    

Tradition og fornyelse

Murermester Thomas Laursen Aps · Assensvej 184 · 5750 Ringe · Tlf. 62 64 16 43 · Mobil 40 35 46 20 · www.thomas-laursen.dk
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Bilsalget udgør sammen med 
værkstedsaktiviteterne grund
stammen i Erlings Auto Ser
vice, og denne kombinationen 
er ifølge indehaver Erling Krog 
optimal. »Vi klargør samtlige 
salgsbiler på vores eget værk
sted. I kraft af det indgående 
kendskab vi har til bilerne, kan 
vi yde vores kunder den bedste 
rådgivning og service. Vi er 
med i Centralforeningen for 
Autoreparatører i Danmark, 
der med 1372 medlemmer er 
landets største. Vi betjener os 
af de mest moderne testere og 

er konstant opdaterede med 
hensyn til at servicere de ny
este biler på markedet. Erlings 
Auto Service har som autorise
ret værksted ret til at stemple 
kundens servicebog, så nybil
garantien opretholdes.« 

Erling’s Auto-service  
kan tilbyde dig!

·  Kunden i centrum/personlig 
service

·  Alle reparationer er velkomne
· Kort ventetid generelt
·  Tryghed og sikkerhed ved 

køb og reparation

·  Fabriksgaranti opretholdes 
ved serviceeftersyn på nyere 
biler

· Kompetent rådgivning
·  Vi er eksperter i importbiler 

og rådgivning heraf
·  Salg af brugtbiler(høj stan

dard)og enkelte nye biler
· Ehrvervsleasing/privatleasing

Vi har ansat Sami Buskov pr. 
011009 som sælger, han skal 
fortrinsvis tage sig af salg og 
rådgivning.

 Nyt Firmanavn

Pr. 010110 vil Erling’s Auto
Serivice ændrer navn til EVK 
Bilcenter, vores domicil er fort
sat i Odense C Toldbodgade 41 
en placering vores kunder al

lerede kender, hvor der er gode 
udviklings muligheder.

Vi glæder os til at betjene nu
værende og nye kunder, så kig 
ind og oplev
vores gode service eller gør en 
god handel. www.erlingsauto
service.dk

Din køreglæde er vores 
mærkesag

Toldbodgade 41 · 5000 odense c · Tlf. 66 14 16 55
erlings.autoservice@gmail.com · www.erlingsautoservice.dk

Aktiviteterne i Erlings Auto service omfatter 
bilsalg, serviceeftersyn og reparationer samt 
skadeservice, tuning og klargøring til syn. over 
hele linjen er målsætningen maksimal køreglæde 
gennem tryghed, stabilitet og sikkerhed

Vi V
aSker, r

enSer, k
largør o

g polerer din
 bil/campin

gVogn in
dVendig

 o
g udVendig

kik Forbi og 
FÅ eT godT Tilbud!
rugårdsvej 259 · 5210 odense nV

sbilpleje@stofanet.dk
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I odense Zoo  
sidder en glad mand. 
Han hedder Henrik 
Lehmann Andersen, 
er direktør for odense 
Zoo, og har lige  
åbnet Europas største 
voliere 

»YES – Vi gjorde det«, lyder 
det fra direktøren, der forsæt
ter: »Åbningen af volieren ville 
ikke være mulig uden støtte 
fra erhvervslivet. I Odense 
Zoo arbejder vi benhårdt på at 
skabe den 5. mest besøgte at
traktion i Danmark. Vi vil på 
sigt skabe en attraktion på in
ternationalt niveau, og det lyk
kes kun, hvis vi får opbakning 
fra erhvervslivet. Og støtte det 
får vi, hvis vi forstår at hjælpe 
erhvervslivet med nogle af de 
opgaver og  udfordringer, de 

står overfor. De tider, hvor 
virksomheder gav rene al–
misser, er ovre«, siger Henrik 
Lehmann Andersen. 

Nyt sponsorkoncept med 
familien i centrum

Odense Zoo har i år lanceret et 
nyt sponsorkoncept, som har 
tre værdier som omdrejning
spunktet:  

Familie-værdi
Medarbejder-værdi 
Virksomheds-værdi 

Familie-værdi: Kæledyr, 
der ikke skal passes

»Konceptet giver utallige mu
ligheder for virksomheder, der 
vil give sine kunder en masse 
familieoplevelser. Hvad med 
at udlodde en børnefødselsdag 
i en konkurrence? Eller lade 
kunder eller medarbejdere få 
adgang til Zoo og alle dyrene 
året rundt? Gode oplevelser i 
fritiden giver dynamiske kol
legaer i hverdagen, sådan er 

det for mine medarbejdere i 
Zoo, og sådan er det også for 
mange af de virksomheder, der 
er sponsorer i Zoo«, fortsætter 
direktøren.  

Medarbejder-værdi:  
Glade medarbejdere med 
HR-afdeling i Zoo

»Sponsorer kan tage på team
building i Zoo eller f.eks. af
holde møder i Café Darwin. At 
flytte fokus fra de vante kon
tormiljøer til en dag i dyrenes 
verden kan åbne op for ny ideer 
og styrke holdånden blandt 
medarbejdere,« siger Henrik 
Lehmann Andersen. 

Virksomheds-værdi: En 
vild forretningspartner 

»Cobranding med Zoo giver 
virksomheder anderledes mulig
heder i image ellers salgskam
pagner. Zoo er den optimale 
samarbejdspartner, når virk
somheder satser på produkter 
bygget op over bløde værdier 
med familien i fokus. Virk

somheder der ønsker at kom
munikere med målgrupper, 
der ikke er går op i fodbold, 
finder i Zoo en mulighed for at 
snakke med »familien Fyn«. Vi 
oplever også, at virksomheder, 
der ikke har hovedsæde på 
Fyn, men som gerne vil give 
sit brand fynsk forankring, 
bruger Zoo i den forbindelse.«

»2009 har ikke været det nem
meste år, at lancere et nyt kon
cept, men da vores produkt, er 
så anderledes fra de typiske 
sportssponsrater, så oplever 
vi, at virksomhederne tager 
positivt imod os. Vi ser derfor 
meget positivt på fremtiden«, 
slutter Henrik Lehmann An
dersen, der allerede drømmer 
om det næste byggeprojekt – 
nemlig et kæmpe afrikansk 
oplevelsesområde med bl.a.  
giraffer, zebra og struds. 

Nyt sponsorkoncept 

odense Zoo · søndre Boulevard 306 · 5000 odense c · 6611 1360 · www.odensezoo.dk

-Vi ønsker Zoo tillykke med Europas  otteste
og største voliere.

Tak for tilliden, det er altid en oplevelse og 
udfordring at være leverandør til et af 
Odense Zoo s projekter.

NIM Full-service
udstillingsvirksomhed

   Udstillinger

   Grafi k, Displays

   Skilte, Storprint

   Deko-Event

Nim Udstillinger as, Lumbyvej 65, 5000 Odense C.
Tel. 66 18 18 12, fax 66 18 18 54

nim@udstillinger.dk   www.nim-udstillinger.dk

’
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FP Reklame Montage
En af den alsidige 
reklamevirksomheds 
primære forretnings-
kompetencer er 
totalindpakning af 
køretøjer i folie. På 
dette specialområde 
spænder firmaets akti-
vitetsfelt fra personbi-
ler til togstammer 

»FP Reklame Montage er 
specialiseret, når det gælder 
folieindpakning af biler i alle 
størrelser«, fortæller inde
haver Flemming Pedersen. 
»Blandt de største kunder på 
dette område er Taxa Odense 
og Taxa Fyn. Sideløbende med 
folieindpakning af biler arbej
der firmaet som underleveran
dør i et team, hvis speciale er 
totalindpakning af togstam
mer til DSB. Vi arbejder både 
med Stog og landsdækkende 
tog, og netop nu påbegyndes 

arbejdet på 56 nye togstam
mer.«  

Flermedielle  
reklameløsninger

Blandt de øvrige specialer er 
løsning af opgaver med flere 
reklamemedier – fra butiks
facader, pyloner, bannere og 
lysskilte til profilbeklædning. 
I sidstnævnte kategori er FP 
Reklame Montage både leve
ringsdygtig i broderi og tryk. 
Firmaets elegante beklæd
ningssortiment, der kan anven
des i alle forretningsmiljøer og 
under alle klimatiske forhold, 
er utroligt alsidigt. Endelig 
er FP Reklame Montage leve
ringsdygtig i streamers af alle 
størrelser samt digitalprint i 
bredformat. Et voksende ak
tivitetsområde er sol og sik
kerhedsfilm, der fungerer som 
antihærværks og graffiticover 
på alle glasoverflader – fra bil
ruder til facader. Ring og hør 
mere om FP Reklame Monta
ges store udbud af spændende 
reklameløsninger. 

Peder Wessels Vej 21B - 5220 Odense SØ

– 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

RIN, drejestol
Design: Hiromichi Konno 2009

T-NO. 1, bord
Design: Todd Bracher 2008



For mange Små og Mellemstore Virksomheder (SMV’er) er drift 
af egen ITafdeling en næsten umulig opgave. Tit overlades virk
somhedens IT enten til tilfældighederne med kaotiske tilstande 
til følge, eller også administreres ITdriften af personalegrupper, 
som har andre primære gøremål. 
Vi stiller i det følgende en række spørgsmål til Ivan Braun, CEO 
fra Compulance, en IT service og support virksomhed med spe
ciale i IT drift for SMV’er.  

Hvorfor bør selv mindre virksomheder overveje out-
sourcing af IT drift?

»Selv den mindste håndværksvirksomhed er afhængig af IT. Alle 
regnskabsoplysninger behandles og gemmes i virksomhedens IT. 
Registrering af indbetalinger og betalinger i øvrigt finder sted 
via Netbank. Moms og skat rapporteres via tastselv, ligesom 
kundeoplysninger herunder ordrer og historik gemmes elektro
nisk. Uden disse oplysninger er virksomheden ilde stedt. Derfor 
bør den lille virksomhed tage ansvar for sin IT og outsource drif

ten til kompetente partnere. På den måde får virksomheden en 
ITdrift, som både er stabil og til at stole på.«

Er der penge at spare ved outsourcing?

»Ja – både direkte og indirekte. Typisk ligger de direkte bespa
relser i løn og personaleudgifter, der kan reduceres med op til 
40–50%. Reducerede driftsomkostninger af denne type vil kunne 
ses direkte på resultatet – hvilket i disse tider måske kan være 
interessante grundet den verserende krise. De indirekte bespa
relser ligger i medarbejdertrivslen – mindre stress som følge af 
reducerede IT problemer. Dertil kommer færre nedbrud samt en 
større grad af tryghed hos den enkelte i og med, at afstanden til 
IT support er reduceret til et museklik eller et telefonopkald.«

Hvordan opleves de  
indirekte besparelser?

»Ofte hører vi om IT afdelinger, som enevældigt afgør hvor, hvor
når og hvordan kollegernes IT problemer skal løses. Opgaver, 
som for den berørte medarbejder har topprioritet, nedprioriteres 
af teknikeren, der ikke har tid eller vurderer, at opgaven er uvæ
sentlig. I et outsourcing forhold vurderes ITpartneren løbende 
ud fra graden af kundetilfredshed. Partnerens fornemste opga ve 
er via målrettet indsats at skabe ro og overskud frem for stress 
og kaos omkring arbejdspladsens IT.«

Hvad skal man sikre sig, når man er på udkig efter en 
optimal outsourcing partner?

»Det er et godt spørgsmål i en branche, hvor »ansvarsfraskrivelse« 
mere er normen end dét at tage ansvar. Helt basalt bør man sikre 
sig, at den potentielle partner ligger inde med den rette kombinati
on af kompetencer og ressourcer til opgaven. Partneren bør kunne 
forstå virksomhedens og medarbejdernes behov. Det er vigtigt, at 
der er match imellem behov og ydelser, og at kemien passer. Pris og 
kvalitet er naturligvis også faktorer, som skal undersøges nærme
re, da de ikke nødvendigvis hænger sammen. På hvilken baggrund 
modtager outsourcingpartneren betaling? Er der tale om en fast 
service eller opereres der efter timebetaling? I Compulance ynder 
vi at sige, at vi yder en holistisk service  en service der omfavner 
kunden hele vejen rundt. Hos os betaler kunden et fast beløb om 
måneden. Beløbet forbliver fast, uanset om der er mange eller få 
opgaver indenfor aftalen undervejs. Mange kunder beskriver vores 
ITservice som den bedste forsikring, de har…«   

compulance · Wichmandsgade 5F · 5000 odense c · Tlf. 46 98 60 00 · info@compulance.dk · www.compulance.dk

Ingen virksomheder kan fungere uden IT. stort 
set al kommunikation er digitaliseret via  
netbanker, tast-selv-services m.m. En lige så 
etableret kendsgerning er det, at der er store 
omkostninger forbundet med at drive egen IT 
afdeling

OKTOBER 2009 · 35
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Få en samlet 
serviceordning
Fyens VVS Klima tilbyder en samlet 
VVS-serviceordning, hvor der er lagt 
vægt på:

• Forebyggelse

• Energioptimering

• Vedligeholdelse

• Miljø/energi

• Bedre driftsøkonomi

For en fast årlig pris 
får du:

• Tjek af vandinstallationer

• Tjek af varme-
 installationer

• Tjek af ventilations-
 anlæg

• Tjek af inddækninger, 
 tagrender, nedløb 
 og brønde

• Tjek af energiforbrug

• 24-timers service 
 uden gebyr ved udkald

• Rabat på fremtidige 
 regninger

• Database over dine 
 installationer, hvilket 
 betyder mindre 
 regninger i fremtiden

Kontakt os på 
tlf. 50 777 999

Med venlig hilsen

Jess Mørk

Med venlig hilsen

Jess Mørk

Fyens VVS Klima tilbyder en samlet 
VVS-serviceordning, hvor der er lagt 

 Energioptimering

 Vedligeholdelse

 Bedre driftsøkonomi

For en fast årlig pris 

 Tjek af vandinstallationer

 Tjek af varme-

 Tjek af ventilations-

 Tjek af inddækninger, 
 tagrender, nedløb 

 Tjek af energiforbrug

 24-timers service 
 uden gebyr ved udkald

 Rabat på fremtidige 

 Database over dine 
 installationer, hvilket 
 betyder mindre 
 regninger i fremtiden

tlf. 50 777 999

Med venlig hilsen

Fyns VVS-Klima søger aldrig kompromiser eller standard løsninger. 
I stedet gør vi os umage for at fi nde den optimale løsning. 
Vores navn skal være lig med kompetent og ærligt håndværk. 
Vi sætter os grundigt ind i vores kunders behov og monterer 
ikke så meget som en pakning for meget, hvis ikke du har brug 
for den! Vi har desuden stor åbenhed omkring vores fakturaer og 
vedlægger som standard altid en kopi af vores arbejdssedler. 
Det kalder vi for gensidig tillid! 

www.fynsvvs-klima.dk

00395-Fyns VVS Klima-annone Erhverv Fyn 90x263.indd   1 30/09/09   15.22

Byens El & Teknik ApS
6592 6718 · 2067 6718

Din aut. El-installatør
Søren Bech · 2067 6718

Ring og få et godt tilbud på
udskiftning af dine lyskontakter

Byens El & Teknik ApS
Klokkestøbervej 7 · 5230 Odense M

info@byenselogteknik.dk· www.byenselogteknik.dk

Kvalitet og service…hver gang!
®

 l	 reparation af alle bilmærker
 l	 Klargøring til syn
 l		 serviceeftersyn 
  fabriksgarantien 
  opretholdes på nye biler
 l		 reparation af varevogne
 l		 Moderne testudstyr
 l		 specialist i reparation af 
  peugeot og Citroén

NÆsBy autO 
egestubben 2 C · 5270 Odense N
tlf. 66 18 25 25 · www.naesbyauto.dk
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Tæppeland i Hjallese 
i odense s er landets 
anden største Tæppe-
land. Her sælger man 
alt i gulvbelægning 
såsom faste og løse 
tæpper, trægulve og 
klinker

Tæppeland i Hjallese er den 
største specialforretning i 
gulvbelægning på Fyn. – Vi 
tilbyder totalløsninger til både 
private og erhvervskunder 
såsom rådgivning, opmåling, 
montering og opfølgning, si
ger butikschef Christian Cra
mon, der også leder butikken 
i Nørregade i Odense. – Vores 
kunder tæller for eksempel 
erhvervskontorer, klinikker, 
små og halvstore forretninger, 
typehusfirmaer og banker. Vi 
er stærke på Fyn men løser 
jævnligt opgaver i på Sjælland 
samt Jylland. 

succes med klinker 

– Vi har alle former for gulv
belægning, linoleum, tæpper, 
trægulve og laminat. Træg
ulve har været meget brugt de 
senere år, men vi kan mærke, 
at markedet er lidt for nedad
gående og at tæpperne nu igen 
er ved at få en renæssance. 
Når det gælder vedligeholdelse 
er tæpperne også billigere end 
trægulvene. Sidstnævnte skal 
slibes, eventuelt lakeres eller 
olieres. Herudover har tæp
perne også fordelen omkring 
akustik, siger Christan Cra
mon.
Klinker er en anden gulvbe
lægning vi har fået godt fat 
i, der er et stort marked for 
klinker og det vil vi have vo
res del af, fortæller Christian 
Cramon og tilføjer, at butikken 
indtil for to år siden kun kon
centrerede sig om traditionelle 
gulvbelægninger. Tæppeland 
har indtil videre 1820 forskel
lige typer klinker på lager plus 
en masse forskellige klinker 
samt mosaik som hurtigt kan 
skaffes hjem. Konceptet er 
stort indkøb hvor vi sikrer me

get konkurrencedygtige priser 
for kvalitetsprodukter.

Bæredygtigt gulv  
= bambus

En forholdsvis ny gulvbe
lægning er gulve i bambus. 
– Bambus er et bæredygtigt 
gulv. Det tager en bambus
plante fire år at vokse sig så 
stor, at man kan bruge den til 
gulvbelægning. På den måde 
belaster bambus ikke miljøet 
nær så meget. En anden fordel 
er slidstyrken som er noget af 
det bedste indenfor trægulve.
Hvis man ikke vil investere i 
et helt nyt gulv, kan man må
ske overveje at lægge nogle 
løse tæpper i  stilrene dessins 
eller pangfarver – dem er Tæp
peland også leveringsdygtige i. 
Ligesom Tæppeland også har 
et varieret udbud af gardi
ner. Vi forhandler både plis
sé, rulle, lift og almindelige 
gardiner,  fortæller Christian 
Cramon. 

Tæppeland rundt

Christian Cramon er udlært i 
Tæppeland. – Jeg begyndte i 
firmaet som elev for 15 år si
den og har været ansat i flere 
forskellige Tæppelandsforret
ninger rundt i Danmark. 
Tæppeland i Odense S og i 
Nørregade Odense C beskæfti
ger 7 dygtige sælgere og alle er 
enten uddannet i Tæppeland 
eller har været ansat i mange 
år. – Vi har dygtige og vellidte 
montører vi har brugt i årevis,  
og de arbejder til de er fær
dige! understreger Christian 
Cramon.

Danmarks anden største  
Tæppeland

TÆPPELAND
svendborgvej 275

5260 odense s
Tlf. 88 33 43 40

www.taeppeland.dk
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INEO+ 203
Et SupEr FrISKT FarvE tilbud...!

Alt dette inkl.:
•  Kopier og printer 20 fuld farve sider 

pr. minut.
•  Elektronisk offset sortering, duplex og 

dokumentfremfører. 
• Fuld netværksscanning i farve og op til A3+.
• Scan til PC, e-mail eller FTP.
• 2 papirmagasiner og skabsbord.
•  Printer på papir op til 300 gram i dobbeltsiddet.
•  60 GB harddisk. Standard PCL 5C/6  

og Postscript 3. 1024 MB RAM.
•  1,2 meter bannerprint.
• Sikkerheds-print.

ekstraudstyr:
• Hæftefunktion.
• Hullefunktion.
• Mailboks nYHed
• Folde- og false med hæftefunktion. (til brochure). 
• Papir magasin 2 x 500 ark eller 2500 ark.
• Netfax og fax fra maskinen.

INEO+ 203 indeholdende kopi,  
printer og netværksscanner.

et udpluk af vores referencer:

 

 

 

  
  
  

DRIFTSAFTALE UDSKREVET DEN 04-01-2008 VER 1 LEASINGKONTRAKTNUMMER 10048 



 LEASINGTAGER:  LEVERANDØR: 

   

   

   

   

   

   

   

FAKTURERINGSADRESSE OG LEVERINGSSTED, HVIS DEN AFVIGER FRA OVENSTÅENDE  
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ØVRIGE VILKÅR 
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LEVERANCEGODKENDELSE (Skal straks efter godkendt leverance returneres til Würth Leasing Danmark A/S) 
  

 

 






  

kontakt os på tlF. 70 22 13 11 og hør mere! 

kUn..

199,- 
    Pr. mdr.

kun 3 stk. tilbage

kOntAnt bYttepris   

25.900,-
leje FrA

549,-

 

bedst Og 
billigst

HVer gAng!
kontakt os på tlf.

70 22 13 11 
og hør nærmere

kAsseterminAler 

Og trådløse dAnkOrt

Frit VAlg:



BroadWay Plankegulv 
er et relativt nyt navn 
på gulvmarkedet, men 
firmaet har mange års 
erfaring med træ  
og brænder for at give 
danske boligejere  
mulighed for at få  
rigtige trægulve i  
deres hjem

»Firmanavnet BroadWay er på 
ingen måde tilfældigt valgt, 
idet vi fra lageret i Odense kan 
levere vore gulve i plankebred
der helt op til 260 mm, ligesom 
vi er leveringsdygtige i landets 
bredeste lamelplankegulve på 
op til 350 mm«, fortæller salgs
chef Peter Davidsen. »Et Bro
adWay Plankegulv kendeteg
nes ved at være af en kvalitet, 
der ligger ud over det sædvan
lige. Vores produktprogram 
henvender sig målrettet til de 
kunder, der søger moderne og 
langtidsholdbare trægulve i 
topklasse. Vi er aktive på alle 
fronter – nybyggeri, renove
ring og ombygning. En af vores 
store aktiviteter er gulve til 
individuelle huse, hvor ejerne 
ønsker rigtige naturprodukter 
og kvalitet for pengene.« 

sjæl, duft og atmosfære

»Netop nu er der en tendens 
i retning af mere farve i gul
vene. Vi bevæger os stille og 
roligt væk fra gulvtypen ask 
hvid matlak, der ellers har væ
ret dominerende på det danske 
marked i mange år.  
Mange af vores kunder giver 
da også udtryk for, at de med 
et BroadWay Plankegulv en
delig har fået et gulv, som det 
både er værd at se på, røre ved 
og gå på. Vore gulve giver op
levelsen af rigtigt træ, og den 
ægte vare giver en helt speciel 
fornemmelse af sjæl, duft og 
atmosfære. Gulvene holder 
i mange år og vedligeholdes 
bedst med sæbebehandling 
og pleje med diverse olier alt 
efter gulvtypen. BroadWay 
Plankegulv er behandlet med 
hærdende olier, der lægger sig 

nede i træet og ikke som et lag 
ovenpå.« 

En unik konstruktion der 
holder

»I relation til gulvvarme, som 
er blevet en meget populær 
opvarmningsform i Danmark, 
har vores lamelplankegulve en 
unik konstruktion. Uanset om 
man vælger ask, eg eller f.eks. 
amerikansk valnød, ligger der 
10 krydsvendte finérlag under 
et ekstra kraftigt toplag i den 
valgte træsort. Det gør gulvene 
ekstra formstabile, slidstærke 
og modstandsdygtige. På den 
måde har vores gulve alle for
delene ved massivtrægulve og 
ingen af ulemperne. Samtlige 
træsorter er smukke og tåler 
at blive brugt. Gulvene er kort 
sagt skabt til at kunne holde. 
Toplagets tykkelse gør, at det 
kan slibes, så man også kan 
ændre overfladens præg efter 
smag og behov.« 

Kloden rundt fra  
Kentucky til Danmark

»BroadWay Plankegulv produ
cerer vi i Kina, og vi har vore 
egne folk på stedet til at tage 
vare om kvaliteten. Træet fin
der vi selv, så vi også har 100% 
kontrol over råvarerne. Det 
kan for eksempel være fynsk 
asketræ fra Ravnholtskovene 

eller sjællandsk ditto fra sko
vene ved Sorø Akademi. En 
træsort, der kommer så godt 
som hele kloden rundt i vo
res regi, er den amerikanske 
valnød fra Kentucky, som fra 
USA bevæger sig til Kina for 
at blive færdigbearbejdet, in
den det ender på vores lager i 
Danmark.«   

Vi lever og ånder for træ

De flotte fotos, der ledsager 
denne artikel, er fra messen 
»Boligdrømme for alle«, der 
løb af stabelen i Herning d. 
25.27. september. Vores 28 
kvadratmeters stand var dæk
ket af et plankegulv i røget eg, 
og det vakte stor interesse og 
begejstring hos messegæster
ne, hvoraf hovedparten var 
privatkunder. Mange gav ud
tryk for, at de aldrig havde set 
så flot et gulv før. I weekenden 
den 23.25. oktober udstillede 
vi på samme tid på messerne 
»Gør Din Bolig Bedre« i Oden
se Congress Center og »Byg 
og Forny« i Byggecentrum i 
Ballerup. Vi lever og ånder 
for træ og leverer topkvalitet 
til fornuftige priser. Alle in
teresserede er velkomne til at 
besøge en af vore udstillinger 
eller hente inspiration på vo
res hjemmeside og ringe for en 
nærmere dialog.« 

BroadWay Plankegulv · Bøllemosegyden 101 · 5491 Blommenslyst · Tlf. 63 93 00 28 · info@broadwaygulv.dk · www.broadwaygulv.dk

BroadWay Plankegulv
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På Grønløkken 3 i Odense er 
der benzin i blodet og fart-
striber i håret, når der gives 
signal til start på Bowl’n’Funs 
toptunede gokartbane.

Som en del af en kæde med i alt 16 
centre fordelt  i Jylland og på Fyn, 
er kreativiteten stor og mulighe-
derne mange når der udveksles 
idéer og erfaringer centrene imel-

lem. Og da Bowl’n’Fun Svendborg 
havde så stor succes med deres 
350 meter lange gokartbane, valg-
te centeret i Odense at følge trop, 
og bygger deres egen 400 meter 
lange bane.

Materialer i bedste kvalitet
Da den nye gokartbane i Odense 
blev bygget i 2004, blev der ikke 
sparet på hverken materialer eller 
arbejdslyst. Hele sommeren igen-
nem gik 25 mand og knoklede 
i varmen, for at få banen færdig 
til højsæsonens start i oktober. 
Alle materialer blev valgt i bedste 
kvalitet, og opfylder fuldt ud kra-
vene til en ægte gokartbane. I alt 
1.600 ton grus blev kørt ind i den 
enorme gokarthal, for at skabe et 
solidt fundament for banens for-
skellige niveauer, og herefter blev 
der lagt den bedst egnede asfalt 
på banens i alt 400 meter. 

En majestætisk oplevelse
På banen i Bowl’n’Fun Odense er 
der masser muligheder for at give 
venner, kolleger eller måske din 
chef baghjul. Alle slags løb kan 
kombineres den lækre hverdags- 
eller weekendbuffet, bowling og 
amerikansk minigolf. Det mest 
populære når det kommer til fir-
maarrangementer og personale-
udflugter er minirace og Le Mans. 
Det er disse to løb der kan få kon-
kurrencegejsten til at blusse hos 
de fleste. Dette var også tilfældet 
da rygterne om gokartbanen gik 
i de kongelige kredse i Køben-
havn. Resultatet var et royalt be-
søg af prinsgemal Henrik, da han 
kom til Bowl’n’Fun Odense for at 
give sin livvagter og sin chauffør 
baghjul. 

Søndag - torsdag
Pris pr. person 134,-
Fredag, lørdag og helligdage
Pris pr. person 189,-
Prisen er ved 4-6 personer pr. bane - ekskl. skoleje og kørehætte.
Kørehætte pris kr. 6,- pr. person.
Skoleje kr. 14,- pr. person

Book online på www.bowlnfun.dk

Tlf. 70 11 11 55
Grønløkken 3 · Odense C · www.bowlnfun.dk

Underholdningspakken
Med underholdningspakken
kan du prøve lidt af det hele.

Kombiner 3 aktiviteter og få nogle 
underholdende timer i fællesskab med

venner, gode kollegaer og familie.

Pakken indeholder:
1 times bowling - 12 min. gokart - 

12 huller amerikansk minigolf - Lækker snackkurv

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

Bowl’n’Fun Odense 
gi’r de andre baghjul. 
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»En stor aktivitet i firmaet er 
udskiftning af døre og vinduer. 
Jeg er VELFAC vinduesmester 
og har gennemgået en speciel 
grunduddannelse omkring pro

dukt kendskab og kunderådgiv
ning«, fortæller Gert Madsen. 
»Mit firma kommer rent opga
vemæssigt hele det faglige kom
pas rundt. Det er vigtigt for mig 

at kunne give kunderne optimal 
rådgivning og service. Jeg er 
100% tilstede i hvert enkelt op
gaveforløb, og det betyder tryg
hed og faglig troværdighed. Når 
det gælder større projekter kan 
jeg trække på et velfungerende 
netværk af gode og stabile kol
leger fra alle håndværksfag.« 

Én nøgleperson i firmaet

Gert Madsen driver tømrerfir
maet efter soloprincippet, og 
det betyder, at man som kunde 
kun skal kontakte én person 
omkring kommunikation og 
opgaveløsning; nemlig mester 
selv. »Jeg er aktivt med i alle 
processer lige fra opmåling og 
tilbudsgivning til arbejdets 
udførelse og levering«, siger 
Gert Madsen. »Siden star
ten i juli 2007 er størstedelen 
af kundetilvæksten sket via 
mundtiløremetoden. Det er 
jeg godt tilfreds med og stolt 
af, da positiv omtale jo er den 
bedste anbefaling, man kan 
få. Alle interesserede er vel
komne til at kontakte firmaet 
for et uforbindende tilbud.«

Tømrerfirmaet Gert Madsen

Den alsidige tømrervirksomhed servicerer 
primært private kunder i det storodenseanske 
område og udfører alle til faget hørende  
opgaver fra nybyg, tilbygning og renovering  
til vedligeholdelsesarbejde og reparationer 

Villestoftemarken 25 
5210 odense NV 
Tlf. 30 40 40 90 

gm@gertmadsen.dk
www.gertmadsen.dk

SERVILUX
DANMARK A/S

Servilux Danmark A/S • www.servilux.dk • Tlf. 66 11 33 17 • Fax 66 11 33 47

SPAR DINE PENGE
PÅ NOGET DER ER LET!!!

LYSKILDER
Danmarks billigste priser

•  LYSSTOFRØR
•  HALOGENPÆRER
•  ENERGI SPAREPÆRER
•  KOMPAKTRØR
•  BUTIKSBELYSNING

Og meget meget mere...

Lysstofrør fra kr. 10,00Halogenpærer fra kr. 4,00

25492 Annonce til ErhvervFyn.indd   1 06/10/09   13:41:18
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Fakta Hvilket forhold 

har du til 

din IT mand?

30 dages gratis service og support uden binding og 
forpligtelser - kontakt os og oplys din messekode.

Compulance så dagens lys i 2007 og blev dannet på en idé 

om, at være den moderne virksomheds eksterne IT afdeling, 

hvor alle IT forhold er outsourcet til compulance, således 

at vores kunder kan fokusere på deres kerneforretning og 

overlade IT driften til compulance, som netop har IT drift 

som kernekompetence.

Compulance har hovedkontor i Odense, men yder service til 

virksomheder over hele Danmark, sågar uden for landets 

grænser.

Compulance har i dag kunder i blandt andet Danmark, 

Norge, Sverige, England, Spanien, USA & Israel.

Kontakt compulance:

compulance aps

Wichmandsgade 5F

5000 Odense C 

Tel 4698 6000

www.compulance.dk

info@compulance.dk

Kontakt os allerede i dag og slip for IT problemerne

compulance partnerskaber:

compulance partnerskaber: 

Ko

Din helt egen IT mand 
fra kun kr. 299,-/md

www.compulance.dk
Tlf. 4698 6000

Arkitektur, design og kommunikation
       skaber fremtiden...

www.harrebek.dk

‘Admiral Marina’ - Knudshoved

regnskabservice
Daglig bogføring, debitor/kreditor og finasstyring, 

bugetter,momsregnskab, lønadministration,
ejendomsadministration, perioderegnskaber m.m.

Den professionelle partner til mindre og  
mellemstore virksomheder. 

Udføres hos dig eller hos os – valget er dit

Telefon 7020 2465

Svarer til kr. 2.498,75 inkl. moms.

                          GD 930 S100 kr.  3.195,-
Vi køber din gamle støvsuger for kr.  1.196,-

Du får fantastiske GD 930 S100 for kr. 1.999,-

BYT TIL NYT 
Få 1.196,- for den gamle

Vi har kaldt den verdens bedste støvsuger til professionel rengøring i 
mange, mange år. GD 930 S100 er topmoderne med super god HEPA  
filtrering, der tilbageholder alt ned til og med bakterier. Desuden er den 
forsynet med alt det bedste udstyr, og som gratis ekstra tilbehør et  
kombinationsmundstykke.

BYT TIL NYT 
Få 1.196,- for den gamle

GD 930 S100 er topmoderne med super god 
HEPA filtrering, der tilbageholder alt ned til og 
med bakterier. Desuden er den forsynet med alt 
det bedste udstyr, og som gratis ekstra tilbehør et 
kombinationsmundstykke.

Svarer til kr. 2.498,75 inkl. moms.

                          GD 930 S100 kr.  3.195,-
Vi køber din gamle støvsuger for kr.  1.196,-

Du får fantastiske GD 930 S100 for  kr. 1.999,-

Vi har kaldt den verdens bedste 
støvsuger til professionel rengøring 
i mange, mange år. GD 930 S100 er 
topmoderne med super god HEPA  
filtrering, der tilbageholder alt ned til 
og med bakterier. Desuden er den 
forsynet med alt det bedste udstyr, og 
som gratis ekstra tilbehør et  
kombinationsmundstykke.

BYT TIL NYT 
Få 1.196,- for den gamle

Svarer til kr. 2.498,75 inkl. moms.

                          GD 930 S100                  kr.  3.195,-
Vi køber din gamle støvsuger for         kr.  1.196,-

Du får fantastiske GD 930 S100 for kr. 1.999,-

Husk at påføre slutdato ved annoncering.
Annonceforslag

1 sp. x 150 mm 3 sp. x 150 mm

Forhandler

Forhandler

Forhandler

2 sp. x 150 mm

nilfisk sW 750
Kompakt, lydsvag og enkel fejemaskine

SW 750 er en alsidig, batteridrevet
fejemaskine med køremotor til lette  
rengøringsopgaver.
Den er ultrakompakt, så den nemt kan 
komme til overalt.

nilfisk
sW 750 kr. 9.999,-
Vejl. normalpris Kr. 18.399,-
»Priserne er excl. moms, gældende til 
31/10/09 – eller så længe lager haves.«

Komplet
med batteri 

og lader

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

v/Lars Johansen
Svendborgvej 324
5260 Odense S
tlf. 65 95 81 56

www.hojbyauto.dk

Vi reparerer alle bilmærker

Lars
Johansen

Jan
Larsen

Højby autoværksted udfører en bred vifte af ydelsertømrer & snedkermester 
Carsten Hartmann aps 

Toldbodgade 14 · 5000 Odense C 
tlf. 66 13 00 71 · Mobil 20 21 00 71 

ch@tsch.dk · www.tsch.dk

· Kunne du tænke dig ØGET OMSÆTNING
· Kunne du bruge FLERE KUNDER
· Skal du have trimet dit regnskab
Så bestil et gratis servicetjek af din virksomhed
Ring til Jørn Vistisen og bestil tid på
Tlf. 2175 4712 eller jvregnskab@forum.dk
Bredagerløkken 16 · 5220 Odense SØ
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Poul sørensen, ny ejer 
af Magnus Truelsen 
A/s tømrer & snedker, 
er kommet godt fra 
start trods krisen

Poul Sørensen, tidligere Tøm
rermester i renoveringsafdelin
gen hos Skanska og Hans Jør
gensen & Søn gennem 25 år, 
uddannet tømrer og teknonom, 
overtog Magnus Truelsen A/S 
tømrer & snedker 1. april 2008. 
– Da Skanska blev solgt, overve
jede jeg, om jeg skulle blive der 
eller fremover være selvstændig, 

hvilket jeg længe havde haft lyst 
til. Da Magnus Truelsen A/S 
samtidig var til salg, slog jeg til. 
Inden for de halvandet år, hvor 
Poul Sørensen har ejet og drevet 
Magnus Truelsen A/S er det 
blevet til bud på mange store 
entrepriser, ligesom han har 
fordoblet antallet af ansatte, så 
virksomheden i dag beskæftiger 
17 medarbejdere.
Hos Magnus Truelsen A/S tøm
rer & snedker laver vi mest i ren
overing og vedligeholdelse, men 
også tilbygninger og mindre ny
bygninger udføres.
  – Vi har netop renoveret Alle
sted Præstegård og har tidlige re 
udført nyt knæfald og pulpitur 
til orglet i Næsby kirke.

Desuden servicerer vi Odense 
kommunes daginstitutioner og 
en del boligforeninger. Vores 
næste større projekt er en 
renoveringsopgave på Spurve
lundsskolen. 
Firmaet laver en del for
sikringsskader og på snedk
erværkstedet kan man klare alt 
vedrørende specialindretning af 
butikker. Værkstedet designer 
og fremstiller skranker, reoler, 
montrer og sortimentsudstill
inger og man leverer pt en del 
udstillingsdisplays til grænse
butikkerne i både Tyskland og 
Norge. 
Poul Sørensen sætter pris på 
egenskaber som arbejdsomhed 
og selvstændighed blandt sine 

ansatte, og han har ingen 
betænkeligheder ved at ansætte 
også lidt ældre medarbejdere. 
– Jeg har netop ansat en på 49 
og en på 53 år. Alder er ingen 
hindring for ansættelse hos 
mig, ikke når alder er lig med 
erfaring.  
Vi beskæftiger i øjeblikket fire 
lærlinge.  – Jeg vil gerne være 
med til at præge lærlingene med 
de egenskaber, som jeg mener 
er vigtige. Det er vigtigt at 
tjene penge, men man skal også 
kunne glæde sig over at lave et 
godt stykke arbejde og opøve en 
høj grad af faglig stolthed.  

Bud for millioner  

magnus truelsen a s 
tømrer & snedker

Højvang 157
5270 odense N
Tlf. 66 18 11 63  

 www.magnus-truelsen.dk

Cikorievej 32 • DK - 5220 Odense SØ • Tlf. 70 250 210 • info@gokart-hal.dk • www.gokart-hal.dk

- hvor du godt må gi´  din chef baghjul...

Vi arrangerer din julefrokost med fart og 

spænding i den rigtige motorsports-atmosfære.  

Se vore spændende tilbud på www.gokart-hal.dk

Julefrokosten
10306 Odense Gokart_Ann.julefrokost.indd   1 29/09/09   08.11
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 Central møbler
 Magnoliavej 3-5 . 5250 Odense SV . Telefon 66 17 54 36. 

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

En opfordring til
 at skabe din helt 

egen løsning. 
Montana. 

 Central møbler
‘Erhverv’

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

Odense Pendel LED

Det enkle design og rene linjer giver Odense Pendel et elegant

udseende, som passer flot ind i de fleste omgivelser. Lampen

leveres som standard med rød stofledning, hvilket giver et frækt

twist til den ellers så stilrene lampe. Odense Pendel fås også

med ledning i andre farver, hvilket gør det muligt at tilpasse lam-

pen til individuelle ønsker og krav.

Afhængig af hvor lampen placeres samt hvilken farve ledning

der vælges, kan lampen altså falde diskret i med resten af rum-

met eller fremstå dekorativ og farverig.Dette giver utroligt brede

anvendelsesmuligheder, f.eks. som loftsbelysning i gange eller

over borde i institutioner, private hjem, på kontorer osv.

Odense Pendel er udviklet i tæt samarbejde med de førende

producenter inden for LED teknologi, hvilket giver en sublim

lyskvalitet kombineret med et imponerende lavt energiforbrug.

Georgsgade 25 • 5000 Odense C • Tlf.: 63 111 311 • www.holbechdesign.dk

Projekt1:odense_pendel  22/10/09  15:11  Side 1



»N. C. Johansen & Søn ApS 
beskæftiger seksten medar
bejdere«, fortæller Jan Johan
sen. »Min bror Kim og jeg er 
autoriserede kloakmestre, og 
udover os beskæftiger firmaet 
to administrative medarbej
dere og tolv dygtige og erfar
ne struktører. Fire af dem er 
permanent beskæftiget med 
opgaver omkring strømpefo
ring, to bemander vores spu
levogne, og de resterende seks 
mand varetager andre opgaver 
indenfor det store arbejdsfelt, 
der hedder entreprenør og 
kloakarbejde.« 

Klar til  
miljøzoneordningen

»Vores hovedaktivitet er reno
veringsopgaver på kloakfron
ten, og det er et område i stabil 
vækst.    
Odense Kommune langt frem
me, idet man her har investe
ret store summer på fremtids
sikring – blandt andet i forhold 
til de stigende regnmængder, 
vi oplever. Alle firmaets bi
ler er klar til den ny miljøzo
neordning til begrænsning 

af co2udslippet, som Odense 
Kom mune indenfor en over
skuelig fremtid tilslutter sig, 
og som allerede er en realitet 
i byer som København, Århus 
og Aalborg.«   

Faste  
konkurrencedygtige priser

»Strømpeforing er en ny ak
tivitet, som vi introducerede 
sidste år og nu har stor efter
spørgsel på«, fortsætter Jan 
Johansen. »Kunderne har ta
get strømpeforingen til sig i en 
sådan grad, at vi nu har to spe
cialbiler permanent kørende i 
hele landet. Bilerne bemandes 
af fire dygtige medarbejdere, 
der på baggrund af flere års 
erfaring beskæftiger sig med 
denne aktivitet. En god del 
af vores succes med strømpe
foring skyldes utvivlsomt det 
faktum, at vi opererer med fa
ste konkurrencedygtige priser, 
som kunderne kan forholde sig 
til. Hos os får man ingen ube
hagelige overraskelser i form 
af uventede ekstraregninger 
og tillæg. Blandt vores kunder 
på strømpeforingsområdet er 

Odense Vandselskab samt en 
række ejendomsselskaber, bo
ligforeninger og forsikrings
selskaber. Omkring større 
renoveringer i boligforeninger 
og ejendomsselskaber er N. C. 
Johansen & Søn ApS ofte un
derleverandør, når det gælder 
strømpeforing.«

udgravningernes  
tid er forbi

»Processen bag strømpeforing 
går kort fortalt ud på, at man 
etablerer et nyt rør i det gamle 
rør. Det ny rør skabes via en 
kemisk proces og består af et 
solidt råmateriale, hvis sam
mensætning er beslægtet med 
de velkendte plastflasker til 
vand. Foringsarbejdet udføres 
efter nodigmetoden, hvor 
det nødvendige skære og gra

vearbejde omkring de invol
verede rørsystemer afvikles 
uden behov for udgravninger. 
Herved undgår kunderne at 
brække gulve op og ødelægge 
flisebelægninger i indkørsler 
og andre steder. I et lidt større 
perspektiv gavner metoden 
trafikflowet i byerne. Strøm
peforingerne betyder, at det er 
slut med tidligere tiders man
ge mindre udgravninger til 
gene for trafikken. Vi parkerer 
vores specialbil og bliver hol
dende til arbejdet er slut. Bilen 
fylder godt i gadebilledet, og 
arbejdet tager typisk en dags 
tid, men herefter kan trafik
ken straks normaliseres. Alle 
er velkomne til at kontakte os 
og høre mere om strømpeforing 
og vores øvrige aktiviteter.«

N. c. Johansen & søn Aps

N. c. Johansen & søn Aps · seebladsgade 19 · 5000 odense c 
Tlf. 66 12 06 07 · ncj@ncjohansen.dk · www.ncjohansen.dk

Brødrene Jan & Kim Johansen der i fællesskab styrer nutidens moderne  
entreprenørvirksomhed, er femte generation ved roret i det  
dynamiske odenseanske familiefirma, der grundlagdes helt tilbage i 1869
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»Den netop gennemførte pro
duktionsomlægning har dog 
gjort at vi har fået betydelige 
besparelser – blandt andet 
med hensyn til diverse løntil
læg«, fortæller direktør An
ders Jakobsen. »Samtidig er 
den nye produktionsmåde for
målstjenlig på den led, at den 
ikke belaster vores anlæg i 
samme grad som ved nathold. 
Tidligere kørte maskineriet i 
16 timer, mens det nu kun er 
i gang 10 timer ad gangen.« og 
på grund af den generelle af
matning der har været inden 
for industrien kører produk
tionen nu 10 timer om dagen i 
fire dage mandag til torsdag.  
Dagholdsdrift gavner sam
menholdet
»Overgangen fra to holds drift 
til dagholds ditto har været en 
udfordring for alle, men i dag 
er langt de fleste medarbej
dere enige om, at skiftet har 
givet dem et mere normalt liv 
i forhold til tidligere. Det har 
også været lidt af en udfor
dring at gå ned på fire dages 
uge, men generelt er man glad 
for den lange weekend som det 
har medført og for virksomhe

den Alunord har skiftet gene
relt betydet, store besparelser 
på energi siden og at fabrikken 
nu er samlet som én homogen 
helhed frem for at være opdelt 
i en dag og en natside. Det har 
gavnet identitetsfølelsen og 
sammenholdet meget.« 

Gang i vindmøllerne

»Rent produktionsmæssigt har 
vores fikspunkt i den senere 
tid flyttet sig fra mange opga
ver med fokus på design i ret
ning af flere tekniske opgaver. 
Her og nu er der specielt meget 
gang i den vindmøllerelate
rede produktion til Vestas og 
Siemens«, siger Anders Jakob
sen. »Vi behandler bl.a. de lu
ger, der fører ud til henholds
vis vingerne og tårnets top og 
bruges i forbindelse med ser
vice og som tætning i forhold 
til møllens generatorhus.«

Fra tårne  
til laboratorieudstyr

»I maritim sammenhæng for
arbejder vi blandt andet ka
binetter og moduler til for
skellige itsystemer til søs. På 
forsvarsområdet er tårne til 

forsvarets HUMMERE, der 
kan bestykkes med alt fra ka
meraer til maskinkanoner, en 
betydelig aktivitet. Blandt vo
res øvrige opgaver er service
vogne til togstewardesser og 
deres transport af øl, vand og 
kaffe. Derudover forarbejder 
vi bakker til industriopvaske
maskiner, diverse laboratorie
udstyr, små maskindele, lam
per og meget mere.«

Gode stabile  
medarbejdere

»På en højt specialiseret virk
somhed med kun 12 medar
bejdere tæller hver enkelt per
son, og det er utroligt vigtigt 
at holde på medarbejderne. 
Alunord har kun gode, stabile 
medarbejdere, og folk kan helt 
generelt godt lide at være her. 
Alle har et direkte ansvar og 
kommunikerer med kunderne 
om deadlines, leveringstider 
m.m. Folk investerer på den 
måde meget af sig selv på ar
bejdspladsen. Det er vigtigt at 
vide, at man i tilfælde af syg
dom kan vende tilbage efter 
endt rekreation. Alle ansatte 
omfattes af en sundhedsord

ning, der garanterer hurtig be
handling. For medarbejderne 
er ordningen gratis. 

Fornuftig fremtid

»Der ser ud til, at vi netop nu 
bevæger os fra en meget travl 
periode i retning af noget, man 
kunne kalde et mere normalt 
aktivitetsniveau«, afrunder An
ders Jakobsen. »Glædeligvis 
har Alunord imidlertid så stor 
spredning på kundepotentia
let, at fremtiden – trods in
ternational finanskrise – ser 
ganske fornuftig ud. Vi sæt
ter begreber som knowhow og 
fleksibilitet i højsædet.« 

Vi tilbyder:

Anodisering
Eloxering
Chromital TCP
Kemisk indfarvning
Elektrolytisk
Indfarvning
Kemisk polering
Elektrolytisk polering
Glasblæsning
Slyngrensning

Alunord danmark Aps

Alunord Danmark Aps · Ålsbovej 22-24 · 5560 Aarup · Tlf. 64 49 23 00 · www.alunord.dk · anders@alunord.dk

Virksomheden byggede om for 1 mio. kr. sidste år og har i den forbindelse udvidet produktionslinjen 
betydeligt. Det var baseret på den hastigt stigende ordremængde Alunord havde på dette tidspunkt
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produktions og maskinstyringer
Vedligehold og service af maskiner

Bygningsinstallationer
energi optimering

Hestehaven 39 · 5260 Odense s · tlf. 70 227 427

Flere og flere erhvervskunder 
skifter til Nordfyns Bank

Vi er lokale, vi låner stadig penge ud, og vi vil gerne gi’ dig et godt tilbud...

Vis os din virksomhed, så gi’r vi dig et bud på, 
hvordan vi kan gøre en forskel for dig.

Vi træffer hurtige beslutninger og arbejder hårdt for 
at finde bedre løsninger.

Og gennem vores datterselskab, Nordfyns Finans, tilbyder 
vi også attraktive leasing løsninger.

Ring og sig hvornår du har lyst til en snak, 
så kommer vi med friskbagt brød.

Odense:  Skibhus: tlf. 59 48 95 00.   Tarup Center: tlf. 59 48 94 80.   Otterup: Tlf. 59 48 94 20. 
Kerteminde: tlf. 59 48 94 60.  Søndersø: tlf. 59 48 94 40.  Brenderup: tlf. 59 48 94 10. Bogense: tlf. 59 48 93 00

www.nordfynsbank.dk

· Vand
· Varme
· Gas
· Sanitet
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• Vand
• Varme
• Gas
• Sanitet
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• Varme
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• Sanitet

�����������
�������������
���������������������������������������� ������������

�������
�������

�����������������������
������������������

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

Aut. Gas og VVS Instal.
Klaus Friis Madsen

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

tlf. 66 17 43 45
per Haahr · Hvidkærvej 2 B · 5220 Odense sV



48 · OKTOBER 2009

som noget nyt har det 
kendte odenseanske 
installatørfirma EL-
Andersen fået zense-
home på programmet. 
Det er et intelligent 
installationssystem, 
der uden det store 
besvær kan tilkobles 
installationer på det 
eksisterende led-
ningsnet

»zensehome benytter det eksi
sterende 230 volt ledningsnet 
til kommunikation og styring 

af et IBIsystem«, fortæller 
elinstallatør Mads Nørlund 
Henningsen. Systemet består 
af tre enheder; nemlig et lam
peudtag, en stikkontakt og et 
betjeningstryk samt control
leren, der er bygget ned i hver 
enhed og både er forsynet med 
egen mikroprocessor, hukom
melse og tidsdatakredsløb. For 
husejeren betyder det, at det 
ikke længere er nødvendigt at 
fræse vægge op og trække ny 
elledninger, hvis man ønsker 
en strømbesparende IBIløs
ning.«

Avancerede komfort- og 
sikkerhedsfunktioner

»Mulighederne for at spare el 
går hånd i hånd med en række 
komfort og sikkerhedsfunk
tioner, der tidligere var forbe
holdt langt dyrere intelligente 
systemer. Det gælder blandt 
andet »sluk altfunktionen«, 

der kan aktiveres, når huset 
forlades. Dertil kommer auto
matisk sluk af stikkontakter 
og gruppelys. Blandt de øvrige 
features er bevægelsessenso
rer, der automatisk tænder lys 
når man træder ind i et mørkt 
rum. Endelig er der indbyg
get strømmåler i alle enheder, 
så man via en pc kan aflæse 
strømforbruget på den enkelte 
enhed. Aflæsningsresultater
ne kan bruges på intelligent 

vis i systemprogrammeringen, 
så de tilkoblede apparaters 
standbyforbrug elimineres.
PCsoftwaren er yderst bru
gervenlig, og boligejeren kan 
selv konfigurere systemet og 
ændre funktioner efter behov. 
Alle interesserede er velkomne 
til at kontakte os for mere de
taljeret information.« 

Ny intelligent  
styring af el-forbruget 

EL Andersen a/s · Havnegade 11 · 5000 odense c
Tlf.: 66 13 56 46 · www.elandersen.dk

Malerfirmaet

21 22 89 35 v/Kim Westergaard

Kontakt os for et  
uforpligtende tilbud på tlf.

Alt malerarbejde udføres,  
både til private og virksomheder

En verden  med farver, vi har  løsningen

21228935.indd   1 19/06/07   10:54:56

 Tlf. 66 16 50 25

Kornvej 13 · Tarup · 5210 Odense NV
anni@schioldan-design.dk · www.schioldan-design.dk

Multi Montøren • Køkken
• Bolig
• Garderobe
• Udstilling
• Kontor
• Messe stand

Kornvej 13 · 5210 Odense NV

26 18 92 17
www.multisprutte.dk

Montering af:

26189217.indd   1 12/01/09   12:46:53

Lebæk biLer
køb l	Salg l	bytte af brugte biler

Højagervej 31 · 5471 Søndersø 
 Tlf. 64 89 38 44 · Mobil 23 20 40 91 · np@direkte.org 

lebaek-biler.dk
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Det velrenommerede odense-firma løser alle 
opgavetyper indenfor tømrer/snedker-faget  
– herunder en bred vifte af spændende  
og fagligt udfordrende specialopgaver. 
over hele linjen leveres der helt igennem  
gennemført arbejde 

»Netop nu beskæftiger firmaet en bygningskonstruktør, fire 
svende, en arbejdsmand samt en lærling«, fortæller indehaver 

Toldbodgade 14 · 5000 odense c · Tlf. 66 13 00 71 · Mobil 20 21 00 71 · ch@tsch.dk · www.tsch.dk

Tømrer & snedkermester 
carsten Hartmann Aps

Carsten Hartmann. »Vores vidtspændende aktivitetsfelt når 
rundt om hele det faglige kompetencespektrum – fra totalen
trepriser og nybyg, tilbygning og renovering til vinduer, døre og 
tage. På erhvervssiden medvirker vi netop nu ved opførelsen af 
et nyt domicil på 250 m2 til Fredericiavirksomheden MOTAS 
(Modtagestation for farligt affald Region Syd).« 

spændende  
restaureringsopgaver

»Vi har egne værkstedsfaciliteter på Industrivej, og herfra løses en 
stor mængde spændende og meget forskellige specialopgaver. For 
eksempel har vi foretaget en gennemgående renovering af en stor 
port i egetræ til Vægtergården i Albanigade. Et af vores store spe
cialer er restaurering af bevaringsværdige historiske bygninger. 
Det er et spændende og udfordrende område, hvor vi får lov at an
vende historiske håndværksteknikker og materialer. Et godt ek
sempel herpå er vores store restaurering af Oluf Bagers Mødrene 
Gård, Nørregade 29  i 2004/5. Her og nu lægger vi sidste hånd på 
restaureringen af et gammelt hus på Mindelundsvej i Seden, hvor 
vi har udskiftet halvdelen af bindingsværket. Alle interesserede er 
velkomne til at kontakte os for et uforbindende tilbud.«

Kørsel med kran/grab

Containerudlejning

Industrirenovation

Kørsel med kran/grab

Containerudlejning

Industrirenovation
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fyns Kontorteknik · Ørbækvej 13-15 · 5700 svendborg · tlf. 62 21 43 10

fyns Kontorteknik autHOriZeD tOsHiBa BusiNess CeNter fyN

Solafskærmning

Glarmestervej 14 · 5700 Svendborg
Tlf. 62 21 30 45 · boegild@c.dk

EntrErør ApS
Aut. kloakmester Carsten Johansen

Special opgaver og Kloakarbejder 
for større entreprenører

Kalvehave 10, 5400 Bogense, tlf. 23 20 63 05

BilVÆrKsteDet
Dækservice

Aircondition Service
Service Eftersyn 

Reparation af alle bilmærker
Forsikringsskader
Klargøring til syn

tlf. 75 50 24 33 
Albuen 16 · 6000 Kolding

poul@automester-kolding.dk
www.automester-kolding.dk

Hotel troense
Perlen ved Svendborgsund
– er beliggende i den idylliske gamle skipperby på 
øen Tåsinge lige ud til det dejlige blå Svendborgsund

Vi har flere møde- og konferencelokaler, 
det største med plads til maksimum 120 deltagere, 
dog afhængig af borde og stoleopstillingen

Strandgade 5-7 · Tåsinge
5700 Svendborg · Tlf. 62 22 54 12
www.hoteltroense.dk

 Annoncer  TLF. 62 22 13 14

 erHVerV FYNRegion Syd
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På bordet fra start
Marinerede sild med carrysalat
Kryddersild med løg & capers

Fiskeretter
Lune fiskefileter med citron  

og remoulade 
½ æg med rejer & mayonaise 

Laksepaté med urter & dildcreme
Tunsalat med krydderurter 

Varme retter
Lun leverpostej med svampe & bacon 

 

Julekrydret kyllingelår 
Sennepsglaseret juleskinke  

med grønlangkål 
Marineret oksefilét med  

flødegratinerede kartofler
Sprængt andebryst med 

brune pommes & appelsin/rødkålssalat

13., 14., 20., 21., 27. og 28. november - 4., 5., 11., 12. 18. og 19. december

Årets store Julebuffet

Rugårdsvej 46 . 5000 Odense C
Tlf. 65 91 01 22

www.citybowling.dk

Side dishes
Stor lækker salatbar

Dessert
Ris á la mande med kirsebærsauce

Julebuffet fra kl. 18.00
Musik & dans fra kl. 21.30,
med sidste dans kl. 01.00.

Pris pr. couvert
excl. bowling kun kr.

219,-

De renser, maler og 
algebehandler tage 
på hele Fyn. 

Med meterstore spuleslanger 
rykker de ud til de hustage, som 
trænger til en hjælpende hånd.
»Vi renser og maler bølgeeter
nit og betontegl,« fortæller Jan 
Ærenlund, som ejer firmaet 
Tagrens i Bogense.«
»Vi renser taget med rent vand 
og højtryk. Efter rens algebe
handler vi taget, samt efterser 
for defekte plader, som vi udskif
ter inden vi maler det.« »Vi er 
medlem af Dansk Byggeri Tag
malerforening, og giver garanti 
på udført arbejde.«

Alger på nye tage

Nye tage bliver indenfor 23 år 
belagt med mos og alger, pga. 
milde vintre, forurening, gyl
lespredning, global opvarmning, 
høj phværdi i stenene, o.l. »Der
for er det vigtigt at algebehandle 
taget hvert eller hvert andet år, 
så mos og alger ikke får mulig
hed for at sætte sig – det er bedre 
at forebygge end at helbrede,« si
ger Jan Ærenlund.
»Vores kunder har mulighed for 
at tilmelde sig en serviceordning, 
så vi kommer fast, hvert eller 
hvert andet år, og algebehandler 
taget,« fortæller Jan Ærenlund.
»Har du et nyt tag, så skynd dig 
at ringe, og få et godt tilbud på 
en serviceordning, inden mos og 
alger angriber taget,« lyder op
fordringen.
Har du et 510 år gammelt tag, 
er det stadig muligt at gøre det 
pænt igen.
Firmaet giver ½ pris på algebe
handling resten af året. (Nor-
malpris kr. 10, nu kun kr. 5, pr. 
m2, inklusiv moms)

Et renoveret tag  
holder længere

Tagrens, Østergade 9
5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 33
jan@tagrensfyn.dk

Tagrens · Adelgade 83 · 5400 Bogense
Tlf. 64 81 28 33 · Mobil 23 95 23 95 · CVR-nr: 30 13 10 02
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odus
grafisk

Bliv set på nettet
ingen geByrer 

ingen aBonnementer 

men en køreklar hjemmeside som du 

selv kan opdatere og vedligholde

Bliv din egen weBmaster: 
• Opdater selv dine billeder

•  Hold siden vedlige med nyheder,  
gode tilbud osv.

•  Bliv fundet på Google med simple 
SEO-værktøjer

Kontakt Modus Grafisk • www.modusgrafisk.dk • info@modusgrafisk.dk • tlf.: 64 88 21 26

Kampagnepris 
Afgiv bestilling i november:

kr. 9.500,-
                        

                        
  eksklusiv moms

er du synlig noK?

– Det er rigtigt ærgerligt, for 
Region Syddanmark har en 
række opgaver, der har meget 
stor betydning for borgerne i 
Region Syddanmark og deres 
hverdag, fortsætter regions
rådsformanden.

Nye sygehuse

Region Syddanmark løser op
gaver omkring sundhed, psyki
atri, socialområdet og regional 
udvikling. Her i regionsrådets 
første valgperiode har de 41 
folkevalgte medlemmer af rå
det brugt meget energi på at 
lægge skinnerne til en ny sy
gehusstruktur for en række 
moderne sygehuse.
Regionsrådet har fostret ideen 

om et spritnyt universitetsho
spital i Odense, der bygges på 
en bar mark. Regeringen støt
ter ideen, og det betyder, at der i 
løbet af de kommende år vokser 
et nyt sygehus op mellem mo
torvejen og Syddansk Univer
sitet – spækket med den nyeste 
teknologi. Og det vel at mærke 
et sygehus, der også internatio
nalt måler sig med de bedste.

Positiv udvikling

Region Syddanmark løser også 
opgaven med at styrke regio
nens udvikling. Populært sagt 
går det ud på, at regionen skal 
gøres endnu mere attraktivt at 
bo i – både for mennesker og 
virksomheder.
– Helt konkret arbejder vi i re
gionen lige nu på – i samarbejde 
med kommuner og regeringen 
– at finde nye virksomheder, 
der kan flytte ind på Lindø ved 
Odense, så der skabes nye jobs 
til de mange værftsarbejdere, 
der ser frem til en fyreseddel 

i den nærmeste fremtid, tilfø
jer regionsrådsformand Carl 
Holst.

REGIoNsRÅDsVALG 2009
Derfor skal Du stemme 17. november  

Fakta
· Region syddanmarks 
 nettobudget for 2010   
 er på ca. 21 mia. kr.

· Regionen driver 18
 sygehuse plus 31 
 sociale og psykiatriske  
 tilbud for borgere med   
 særlige behov.

· Regional udvikling   
 skaber vækst og gode   
 rammer for erhvervsliv   
 og borgere.

· cirka 25.000 er ansat   
 hos regionen.

· cirka 1,2 mio. borgere   
 bor i landsdelen.

Regionsrådsvalget står desværre lidt i skyggen 
af kommunalvalget, siger carl Holst (V), 
der har været regionsrådsformand i  
Region syddanmark siden regionen kom  
til verden 1. januar 2007

Regionsrådsformand Carl Holst 
(V) opfordrer alle stemmeberet-
tigede borgere i Region Syddan-
mark til at sætte deres kryds på 
valgdagen tirsdag 17. november.
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 Korup VVS & Blik

Vi hjælper med alt indenfor: 
Vand- varme- og sanitet · Blikarbejde · Kobberarbejde · Skifer tagdækning · Totalentreprise · Udstilling

Korup VVS · Kalørvej 100 · ejlstrup · 5200 Odense V · Tlf. 65 94 26 38 · Mobil 26 16 51 27

VVS- 
blik- kobber- 

olie- og natur-
gasservice

M. MADSEN 
AUTOMOBILER

Værksted: Åbakkevej 1, Morud
Udstilling: Rugårdsvej 763, Morud

Tlf. 65 96 48 55
mobil 51 26 00 88

SE OGSÅ
WWW.MMADSENAUTO.DK

ÅBENT: 
mandag-torsdag .. kl. 7.30-16.00
fredag  ................. kl. 7.30-12.30
 eller efter aftale

09 Suzuki Swift 1,3 DDiS GL 
3 døre, sølvmetal , fjernb. c.lås, 
multifunktionsrat, kørecomputer, 
startspærre, el-ruder, cd/radio, 6 
airbags, abs, hvide blink, indfarvede 
kofangere, 1 ejer, 22,2 km/l, 
fabriksgaranti indtil 24/7-2011
(3 år eller 100.000 km) 
Km: 31.000 ............................124.900 

96 Mercedes SLK230 2,3 Komp. aut.
2 døre, sølvmetal, automatgear, 
læderkabine, klimaanlæg, fartpilot, 
fjernb. c.lås, el-ruder, el-spejle, airbag, 
AMG-alu, m.m. Lev. nysynet. Kanon 
velholdt og super velkørende
Km 99.000 .............................219.900

03 Alfa 156 MY 2,0 JTS
4-d, sortmetal, fuldaut. klima, 
fartpilot, fjernb. c.lås, infocenter, 
startspærre, udv. temp. måler, 
el-ruder, el-spejle, cd/radio, håndfrit 
til mobil, tågelygter, 8 airbags, 
abs, antispin, servo, hvide blink, 
indfarvede kofangere, 15”alu, aftag. 
træk, lev. nysynet, flot vogn
Km 139.000 ...........................109.900

01 Peugeot Partner 1,6 Combi
5 døre, sortmetal, 2 skydedøre, fjernb. 
c.lås, el-ruder, el-spejle, cd/radio, 
kopholder, airbag, abs, servo, hvide 
blink, indfarvede kofangere, 15” 
alufælge, vinterhjul, træk, service ok, 
leveres nysynet, fin familiebil
Km 123.000 ..............................74.900

05 Ford Focus 1,8 TDCi Trend
Diesel, 5 døre, gråmetal, a/c, fartpilot, 
fjernb. c.lås, startspærre, sædevarme, 
højdejust. forsæde, el-ruder, el-spejle, 
cd/radio, håndfrit til mobil, bluetooth, 
armlæn, justerbare forlygter, lygte-
vasker, tågelygter, airbag, abs, servo, 
tagræling, service ok, aftag. træk, 
18,2 km/l, leveres nysynet, 
Km 131.000  ..........................129.900

00 Audi A4 1,8 T 180
4 døre,  sortmetal, 180 hk, 
gevindundervogn, 18” rs4 fælge, 
fjernb. c.lås, el-ruder, el-spejle, cd/
radio, tågelygter, 6 airbags, abs, servo, 
hvide blink, indfarvede kofangere, 
kanon smart og yderst velholdt
Km 173.000 ...........................129.900

M. MADSEN 
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FIRMAeTS nye MeDARbejDeR
– FRA KR. 6,00 PR. DAG ?

 
 
 »Friskbrygget« 
 l Kaffe
 l	 Cappucino
 l	 Wiener melange
 l	 Café au lait
 l	 Chokolade
 l	 – og meget mere…

 
 Tjek det på 
 www.kaffeimperiet.dk
 hvor du også kan se hele 
 KaffeIMPERIETS
 øvrige sortiment af  
 automater, varer mm.
     

Ved køb, leje, eller leasing af en Wittenborg-automat, 
tilbydes der resten af 2009, en gratis 

service/produktpakke til en værdi af kr. 5000,00 
Ring og hør nærmere Tlf. 64825279                            
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industriVeJ 8 · nr. BrOBY
dk-5672 BrOBY

tLF. 62 63 14 95 · FaX 62 63 14 75
brunholm@brunholm.dk

www.brunholm.dk

B
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 A
/STØMRER

SNEDKER
GLAS

STØBE MURER

Industrivej 8 · DK-5672 Broby
www.brunholm.dk

Tlf. 62 63 14 95 · Fax 62 63 14 75

Nu introducerer Sadolin Farveland 
“Verdensfarver Long Island”. 

Så kan du få New York-stemningen 
hjem til dig selv.

Tapeter

2 x 4 liter

598,-
HALV 
PRIS

Kæmpe 
fotostater
279 x 280 cm. 

Priser fra

2.695,-
SUPER 

PRIS

Frit valg 
pr. meter

7995

www.sadolinfarveland.dk

Vægmaling
glans 10

VIND en rejse til New York

værdi kr. 25.000,-

Se mere på www.sadolinfarveland.dk

Kig ind i butikken og se det store 

udvalg - bl.a. efterårets store 

NYHED i tapeter “Black & White!

New York tapeter og fotostater 
fra Mandrup Poulsen

Rulle med 
10 meter

498,-

torvet · søndergade 11 · 5450 Otterup · tlf 64 82 10 41

Carl Holst
En aktiv erhvervspolitik i  

Region Syddanmark
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Mere end revision...
3	revision
3	skatteplanlægning
3	skattefri omdannelse
3	Virksomhedsskatteordning 
3	Holding
3	Økonomisk rådgivning
3	edB-budgettering
3	Omstrukturering
3	aktionærrådgivning

Vor målsætning er et højt serviceniveau 
med en nær kundekontakt

REVISIONSFIRMAET JØRGEN GEERTSEN
STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB

MEDLEM AF K KRESTON DANMARK SAMT KRESTON INT.

tlf. 64 89 17 13 . Fax 64 89 34 98
geertsen@kreston.dk · www.jgeertsen.dk

Sandvadsgyden 30 · 5471 Søndersø · Tlf. 64 89 11 58
nbh@firma.tele.dk · www.nordfyns-brolaegning.dk

Nordfyns Brolægning

Der godt gang i både maskiner 
og håndarbejdet med sten og fliser

hos Nordfyns Brolægning

Lokalbankernes rolle i erhvervsudviklingen 
træder nu tydeligere frem. I disse krisetider har 
mange virksomheder det svært. Mange oplever, 
at bankerne er blevet mere tilbageholdende 
med at låne penge ud til såvel etablerede  
virksomheder som iværksættere 

Her er det en fordel at være en lokal bank. »Finanskrisen har 
vist, at det er altafgørende, at man har et tæt forhold til sin bank. 
Der er flere eksempler på, at kundeforhold nu bliver vurderet fra 
centralt hold og passer de ikke ind de rammer, der udstikkes, så 
får kunderne afslag,« forklarer Klaus Justesen, filialdirektør i 
Nordfyns Bank i Otterup, og fortsætter: »og det er så ærgerligt, 
for det rammer mange kunder, som ikke har en usund virksom
hed.« 
Det er jo ikke blot kunderne, der nyder godt af det tætte forhold 
til banken. For Nordfyns Bank er det også en stor styrke at være 
tæt på erhvervskunderne og der hvor virksomhedernes beslut
ninger træffes. Det er også nemmere som lokal at argumentere 
for, at kunden passer ind i rammerne. Og Nordfyns Bank er en 
flad organisation med korte kommandoveje, så beslutningerne 
træffes hurtigt, hvilket også er en fordel for alle.
Ud over at have filialer på hele Nordfyn engagerer de ansatte i 
Nordfyns Bank sig i lokale erhvervsnetværk. »Vi har et rigtig 
godt samarbejde med fx Nordfyn Erhverv. Vi lægger stor vægt 
på, at vi har et godt og bredt lokalt netværk. De ansatte i banken 
engagerer sig – de er altid på, og det er en stor styrke, for de ved, 
hvad der rører sig og kender til de meget specielle forhold, der 
ofte gør sig gældende i et kundesamarbejde. Den tætte kontakt 
til vores kunder er helt klart vores styrke og konkurrencefordel i 
forhold til de store banker, hvor mange beslutninger træffes uden 
for lokalområdet,« siger Klaus Justesen.

Lokal bank støtter lokal  
erhvervsudvikling

Nordfyn Erhverv · sunekær 1 · 5471 søndersø · Tlf. 63 88 20 30 · ner@nordfynerhverv.dk · www.nordfynerhverv.dk



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

A/S

www.guldfeldt.com

Venligst mail interessekupon i dag
eller tilmeld dig online på

www.guldfeldt.com

Kom til åbent hus hele november!
Vælg dag og tidspunkt, der passer bedst

Indsend tilmeldingskuponen og kom og se DET SIDSTE NYE

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

MULTIFUNKTIONS
MASKINER

FULDFARVE
PRINTERE

KOPI/PRINT/
SCAN/FAX

KONTOR-
MØBLER

KONTORSTOLE
ERGONOMI

PENGE/VÆRDI/
BRANDSKABE

SOL-
AFSKÆRMNING

NOVEMBER FESTIVAL

       VI VISER ALLE NUANCER AF DET SIDSTE NYE!

Landsdækkende 
service

Er interesseret i:
■ Multifunktionsmaskiner sort/hvid
■ Multifunktionsmaskiner fuldfarve
■ Fuldfarve printere
■ Kontormøbler
■ Ønsker gratis 3D indretningstegning
■ Solafskærmning
■ Kontorstole
■ Penge/Værdi/Brandskabe
■ Gratis server-/netværkseftersyn
■ Ønsker gratis og fordelagtigt tilbud på service

Mail på post@guldfeldt.com

Ja tak, vi kommer  _____personer, den  ____november 

ca. kl. _____ fra (fi rma)____________________________

Att. (navn):______________________________________

For alle indsendte tilmeldinger kvitterer vi på den dag 
I kommer, med 1 juleand og 2 fl asker rødvin pr. fi rma
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