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Den nære kontakt
er i fokus

Flere og flere erhvervskunder i det fynske vælger nu at bruge Forsikringsformidlingsvirksomheden, FOMO, når der skal vælges de helt rigtige forsikringsløsninger.
– For os handlede det primært
om den nære kontakt, og det
faktum, at FOMO er en lokal
virksomhed. Og så spillede det
naturligvis også ind, at vi fik et
forsikringstilbud, der var specielt målrettet vores behov, og
som var mere prisvenligt end de
andre tilbud, vi indhentede.
Sådan siger administratoren i
Svendborg-virksomheden, Spisetid ApS, Martin Hirsch, efter
det nu viser sig at flere og flere
virksomheder vælger at bruge
Forsikringsformidlings-virksomheden, FOMO, der har base
på Odensevej 8A.
Således forsikrer FOMO, der arbejder tæt sammen med Tryg

Forsikring, i dag over 20% af
fynboerne på Sydfyn, hvor virksomheden siden 1963 har leveret
forsikringsløsninger til private
og siden 2019 til erhvervslivet.
– Der var flere fordele ved at vælge FOMO, men ingen tvivl om, at
den nære kontakt - det at man
altid kan ringe og få en samtale
med sin egen tilknyttede assurandør, spillede en stor rolle i
vores beslutningsproces, understreger Martin Hirsch.

betydning, at vi dels har en meget kort kommandovej - dels er
en stærkt lokalt forankret virksomhed, siger hun og tilføjer:
– Vi lytter altid til kundernes
behov og med TRYG som samar-

bejdspartner, har vi naturligvis
alle varer på hylderne, således
at vi kan tilbyde vores erhvervskunde den bedste dækning til de
mest fordelagtige priser.

Den forklaring kender Marianne
Skøtt, der er erhvervsassurandør i FOMO, kun alt for godt.
– Ja, vi hører igen og igen fra vores kunder, at det er af essentiel

Odensevej 8A · 5700 Svendborg · Tlf. 62 21 44 88
Mail: fomo@fomo.dk · www.fomo.dk
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For børnefamilier har vi pasningsgaranti inden for en måned og ingen
lukkedage. For familier med 3 børn
eller flere i pasning/institution er 3.
barn og efterfølgende gratis. (billigste
barn/børn).

Ærøskøbing Fjernvarmes produktionsanlæg består af en halmkedel
på 3150 kw, solfangeranlæg på 7000 m2 samt pillefyr. 650 forbrugere
630
er tilknyttet værket.

Autoreparationer af alle mærker
Køb/Salg af alle nye og brugte biler

post@aeroekommune.dk · www.aeroekommune.dk

vi vil ikke
være størst...
vi vil være bedst
Hos Ærø Brand Forsikring tror vi på, at den tætte kontakt
skaber den bedste tillid – hele vejen. Vi kan ikke forhindre
ulykker, men vi kan hjælpe dig videre, hvis skaden sker.
Vi kan i dag tilbyde alle relevante forsikringer til private,
landbrug og andre erhvervsvirksomheder.
Når du køber en forsikring hos os, kan du derfor
være sikker på at få et af markedets bedste
forsikringsprodukter – og til den rette pris.

Dunkær Auto-Service ApS
5970 Ærøskøbing
Værksted: Tlf. 62 52 15 38
Mobil: Tlf. 61 36 65 13
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Statene 12 · Postboks 42 · 5970 Ærøskøbing · Telefon 62 52 28 29
www.aeroebrand.dk
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www.ærørøgeri.dk

Færøsk laks - uge 11-12-13 - 17-02-2018 10:18

Ærøskøbing Røgeri anvender

Færøsk Laks
Uden GMO, antibiotika og vækstfremmere
– med et højt indhold af omega 3
Kvalitets-laks fra Færøerne,
hvor laksene lever en ustresset tilværelse
med god plads, tempereret vand og
naturligt foder med masser af fiskeolie og
derfor et højt indhold af omega 3 fedtstoffer.

Med garanti for at der ikke anvendes
GMO-foder, antibiotika og vækstfremmere

Færøsk laks - uge 11-12-13.indd 1

17/02/18 10.18
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Glæder sig
over kundernes
opbakning
Daniel Søndermark Johnsen er kommet godt fra start med sin nye virksomhed
DSJ Auto i Skovby, hvor han er gået fuldtids siden 1. januar i år.
Er man på Ærø på kig efter en
mekaniker, der ikke bare har
mange års erfaring indenfor sit
erhverv, men også har fokus på
kvalitet og kundeservice, så burde man overveje at sætte kursen
mod Skovby.
Her har Daniel Søndermark
Johnsen nemlig for nylig startet
sin virksomhed, DSJ Auto, hvor
han reparerer alle typer biler.

- Ja alt – undtagen elbiler. Jeg har
været i mekanikerfaget i mange
år og har erfaring med de fleste
typer biler. Jeg tager mig også af
forsikringsskader og rustarbejde på gamle biler, fortæller Daniel Søndermark Johnsen, der i
øvrigt glæder sig over, at han er

DSJ Auto

Danmarks hyggeligste

Søfartsmuseum

En rejse gennem søfartshistorien fra 1634 til i dag.
1500 m² udstilling og egen museumshavn.

-hvis du ikke når det hele i dag,
så bare aftal i butikken, at du ser resten i morgen.

kommet fint fra start med det
nye værksted.

og har nok at se til, siger han og
tilføjer:

- Jeg har arbejdet her fuldtids siden den første januar i år, og er
glad for den måde, jeg er blevet
modtaget af lokalbefolkningen.
Jeg har fået en god kundekreds

- Jeg servicerer såvel private som
virksomheder, og lægger altid
stor vægt på personlig rådgivning og kvalitetsarbejde.

Smedegyden 2 · 5985 Søby Ærø
Telefon: 91565927 · Mail: dsjauto42@gmail.com

DYNAMO
DYNAMO er Motorfabrikkens
arbejdsfællesskab og start-up base.
Vi tilbyder lynsnabt internet, bundløs kaffe
og flinke kolleger fra vidt forskellige fag.
Det er oplagt at tage sit job med til Ærø, hvadenten det er
permanent eller for en weekend, og på DYNAMO får du et
netværk af driftige folk, som har gjort præcis det samme.
Send en mail til lone@motorfabrikkenmarstal.com
hvis du vil tilslutte dig selskabet.

DYNAMO FLEX
Bordplads i fællesarealerne i stuen
og på 1. Flexerne
rydder bordet til
fyraften.
700 ex. moms
pr. måned

MARSTAL SØFARTSMUSEUM

DYNAMO PLUS
Eget kontor med hæve-sænke
skrivebord og kontorstol.
Mulighed for at lukke og låse
døren og virkelig rode igennem
på skrivebordet.
2.500 - 3.000 ex. moms pr. måned
(alt efter størrelse på kontor

www.marmus.dk

Prinsensgade 1 • 5960 Marstal • Tlf. 62 53 23 31
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Havnegade 11 · 5960 Marstal
www.motorfabrikkenmarstal.com

DAGLI’BRUGSEN PÅ
VEJ MED SUPERBUTIK
Den 1. september står Søby Brugs 1200 m2 topmoderne butik klar på havnen,
og dermed indfries et stort ønske fra såvel som kunder som personale

--Det her er simpelthen min hjertesag, og jeg er samtidig utrolig stolt
over at være med til at fremtidssikre
detailhandlen her i Søby.
Sådan siger Karin Korup, der er uddeler i Dagli’Brugsen Søby.
Udtalelsen kommer på et tidspunkt,
hvor nedtællingen til åbningen af
en ny supermoderne Brugs-forretning på havnen for alvor er gået ind
i den afgørende fase.
Den nye og større Dagli’Brugsen
Søby er ved at blive bygget, hvor
det tidligere XL Byg lå på Søby Havn
--Vi åbner butikken den 1. september i år. Det har længe været et ønske fra såvel vores eget personale
som vores kunder, at vi skulle få
mere plads og med de 1200 m2 på
havnen bliver det ønske på fornemmeste vis opfyldt, siger Karin Korup
og tilføjer:
-Vi får en fantastisk placering på
havnen, hvor der også vil blive meget bedre plads for såvel kunderne
som personalet. Faktisk bliver butikken så stor, at jeg allerede nu er begyndt at ansætte ekstra personale.
Dagli’Brugsen Søby har i de senere
år oplevet såvel øget vækst som
overskud, og er i dag en virksomhed
kendt for høj service med betjening

i øjenhøjde.
--Med den ny butik følger naturligvis også et større varerudvalg med
eksempelvis mere delikatesse, økologisk, glutenfrit og flere lokale va-

rer. Samtidig får vi et udvidet samarbejde med SuperBrugsen Marstal,
hvorfra vi blandt andet dagligt vil
modtage røgvare fra deres slagter,
fortæller Karin Korup.

Den nye Dagli’Brugsen Søby bygges samtidig med, at Ærø oplever
vækst. Både rent jobmæssigt og
befolkningsmæssigt - men også på
anlægssiden.

Dagli´Brugsen, Søby - Langebro 13 - 5985 Søby Ærø - Tlf.: 62581264 / 30296241
facebook: https://da-dk.facebook.com/Soebybrugs/ Mail: 06246@coop.dk - Kontaktperson: Karin Korup

ERHVERV FYN · NR. 5 2022
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Maritimt iværksætterhus
klar til erhvervslivet
I fem år har tre kvinder arbejdet på at gøre en historisk motorfabrik
attraktiv for produktionsvirksomheder og uddannelsesinstitutioner
og har nu skabt et bæredygtigt forrretningsfundament.
– Vi har været på en fantastisk
rejse og glæder os nu til at tage
imod kunder fra forskellige
dele af erhvervslivet og
uddannelsessektoren.
Sådan siger Julie Skaar, der
sammen med Nina Rydahl
Andersen og Lone Søndergaard
i 2017 investerede i et stykke
maritim
historie,
nemlig
Motorfabrikken Marstal på Ærø.
Siden købet har de tre kvinder
arbejdet intensivt og målrettet
på at gøre den gamle fabrik til en
maritim dynamo for innovation
og entrepreneurship.

8
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– Vi glæder os nu til at modtage
såvel danske som internationale
virksomheder. Vi kan i dag
blandt andet tilbyde et FabLab,
der er et værksted, hvor
man designer og fremstiller
prototyper eller sætter strøm og
computerkraft til sine idéer. Vi
forestiller os at dette tilbud kan
være interessant for alle typer
af produktionsvirksomheder.
Maskinparken i vores FabLab
består af en lasercutter, en 3D

printer og to CNC-fræsere, siger
Julie Skaar og tilføjer:
– Og så håber vi, at kunne
tiltrække virksomheder, der vil
finde vores faciliteter og specielle
maritime miljø så spændende, at
de vil afholde kurser, årsmøder,
personalefester eller andre
begivenheder hos os. I øjeblikket
afvikler vi eksempelvis et
større autonomi-kursus for
kommende skibsførere fra

Marstal Navigationsskole og netop denne typer kurser,
der
kræver
specialiseret
viden og inkludere en masse
udviklingstid, er vi klædt på
til nu – og ser meget frem til at
gennemføre i fremtiden, fastslår
Julie Skaar.
Det skal afslutningsvis nævnes,
at det også er muligt at leje
kontor- og mødelokaler på
Motorfabrikken Marstal.

Havnegade 11 · 5960 Marstal · Telefon: 31 50 01 41
info@motorfabrikkenmarstal.com · www.motorfabrikken.com

Planer om at bygge et jollehus
Når man ankommer til Marstal er det vigtigste søfarten og havnen
– disse kan kombineres på Marstal Søfartsmuseum, hvor museet
har sin egen museumshavn, Eriksens Plads, med gratis adgang.
Eriksens Plads er et af arnestederne for træskibsbygning med
rødder tilbage til dansk sejlskibsfarts guldalder. Pladsen
står i dag som en unik tidslomme fra den tid.
Det betyder dog ikke at der ikke
er udvikling – der er planer om
at bygge et jollehus og et skonnerthus, så de mange joller på
pladsen kan præsenteres pænt,
og de sydfynske træskibe som
kommer her får værkstedfaciliteter. De nye bygninger vil falde

perfekt ind i tidsperioden som
Eriksens Plads repræsenterer.
Jollehuset er designet så det
også kan bruges som en scene,
for sommerens mange koncerter og aktiviteter. Så selvom
Eriksens Plads er et museumsværft, lever stedet en aktiv tilværelse - søfarten engagerer et hav
af mennesker.
Søfartsmuseets skibe holder til i
Museumshavnen – så der er altid noget smukt at kigge på. Vil
man have hele søfartshistorien

ligger Marstal Søfartsmuseum
lige ovre på den anden side af
gaden.

Prinsensgade 1 · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 23 31 · www.marmus.dk

ALLE OPGAVER INDENFOR DET TRADITIONELLE MURERFAG
BÅDE NYBYG OG RENOVERING

Murermester Lasse M. Pedersen
Korsgade 5, 5960 Marstal
Tlf.: 20 58 18 94 · lmpmurer@outlook.dk

ERHVERV FYN · NR. 5 2022
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Lokal murer overtager
ÆRØ BETON
Efter nøje overvejelser i snart 12 år bestemte murermester Rasmus Greve Nygaard sig for i år at overtage
det tidligere Ærø Beton og Entreprenørforretning ApS.
En god beslutning kan som bekendt tage tid at træffe.
Således også for murermester
Rasmus, der igennem en lang
periode overvejede, om han
skulle tage beslutningen. I 2019
tog han de første skridt hvor han
blev aut. Kloakmester. I år traf
han så det afgørende valg.
– Ja, jeg har overtaget Ærø Beton og Entreprenørvirksomhed,
som nu blot hedder Ærø Beton
ApS. Den tidligere ejer, Bent
Jensen – kendt som Bent cement
– vil stadig være tilknyttet virksomheden i fire måneder, men
herefter trækker han sig mere
tilbage, siger Rasmus.

Udover salg af beton og mørtel
er det også muligt at leje entreprenør maskiner- og materiel.
– En af årsagerne til jeg mener
det er vigtigt at drive Ærø BeDENer
8. JUNI
2022finder det
tonONSDAG
videre,
at jeg
essentielt, at vi har vores egen
AKTIV RÅDGIVNING
beton-produktion
herovre
på
Regnskab, skatterådgivning
og
øen.uafhænig
Med bankrådgivning
baggrund som murer Økonomisk
mener jegrådgiver/revisor
også at det er en
Jul Haugsted-Jakobsen
fordel
at have kendskab til
klarTony
Tlf. 60 98 13 82 - info@aktivmail.dk
Ærø - Den Gamle
Købmandsgaard
produkterne,
fordi
jeg har den
Torvet 5, 1. sal tv. - 5970 Ærøskøbing
praktiske erfaring som bruger af
beton og mørtel.
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✓ Sand
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✓ Altid åbent efter aftale

FRU BERG
First row
from Marstal
harbour - at the
ferry landing

ÆRØ U

Sommeruniversitet med
enkeltforedrag
Rasmus fortsætter med sin murervirksomhed som lavet murer- entreprenør og aut. Kloak
arbejde sideløbende med Ærø
Beton fordi det ikke er en heltids

EAT

RESTAURANT

info@ae-beton.dk
Thorupvej 1A
5970 Ærøskøbing

Tlf. 40 27 74 44

www.bergsrestauranter.dk
F O R Å BCafé,
N I N G S Tvandleg
IDER B ES Ø G
og aktivitetspark.

&

SLEEP

Græsvængevej 73, Marstal

beskæftigelse at sælge beton på
Ærø. Der bliver lidt at holde styr
på med 2 firmaer understreger
Rasmus.

visitaeroe.com
VINDUESPOLERING

udover Borgnæs bugte
Rummeligt indrettet.
Stald og lade med...

Boligareal:
Kælder/udhus
Vær./etager:
Grundareal:
Opført/omb:
Energimærke:
Kontant
Ejerudgifter pr. mdr.

Boligareal:
Kælder/udhus
Vær./etager:
Grundareal:
Opført/omb:
Energimærke:
Kontant
Ejerudgifter pr. mdr.
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e-mail:j.r.graver@mail.dk
Ring og hør næmere for et uforpligtende tilbud.
NB! Jeg kører over hele øen.

SOLGT

SOLGT

RESTAURANT
NYT • NYT • NYT • NYT PUB
Skippergade 4

Prinsensga

Købsaftale underskrevet

GUDSGAVE DÆKCENTER
Egehovedvej 13 • Marstal Lunch, sandwiches: - noon to 3:00 PM
Tilbyder salg af dæk og fælge incl. montering
Today’s special: - 6:00-8:00 PM
til billige priser
Risemarksvej 29, St. Rise

SAMT LAKFORSEJLING AF DIN BIL
OPENPOLERING
ALL YEAR
ROUND
Ring og få et uforpligtende tilbud på

Tlf. 23
44 99 50
100m from Træffes
Marstal
Harbour/
på telefon i tidsrummet:
Mandag-onsdag
...........................
kl. 15.00-19.00
ÆrøXpressen

Fredag ............................................kl. 13.00-19.00

Lørdag ............................................kl.
KONGENSGADE
13 10.00-17.00
og KUN efter aftale i værkstedet.
www.marstalcamping.dk
Ændring af grænse for senior-billet
TEL.
+45
62
53
15
26
Som DSB og andre færgeruter ændres aldersgrænsen for
UGEAVISEN FOR ÆRØ
at kunne købe en senior billet fra 65 til 67 år fra 1. juli 2022.

Havnepladsen 8 • 5960 Marstal • +45 7370 7800
info@aeroexpressen.dk

- Kontakt Ærøs eneste selvstænd
ejendomsmægler

Landsted nær strand.

Højsæson og Ø-kort
Fra den 20. juni til og med den 7. august kan fastboende
ærøboer og1fritidshusejere
Ø-kort og dermed få
Egehovedvej
· DK-5960anvende
Marstal
rabat på billetprisen.
Tel. Fastboende
(+45) 51 kan
52 vise
44 sygesikringskort
85
eller Ø-kort ved billetkontrol, Fritidshusejere skal vise Ø-kort.
mail@marstalcamping.dk
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Drømmen er på en ø

www.aeroeblomster.dk
Vi har stort lokalkendskab

Tlf. 21 27 00 80

We Læs
have tentmere
areas and camp
på units
www.skipperpark.dk
with a stunning ocean view, units for
campers, cottages
with a bathroom, Marstal, Ærø
Via Østersøvej,
and Glamping cabins.

Højsæson og klippekort
10-turs klippekort kan ikke anvendes
i perioden 20. juni
de
geområ
s lePendlerkort
til de
og med
august.
anvendes som normalt,
nd7.ør
In
g!
di
d
men pladsibestilles
via
kontor.
æ
2023 – gl

672 99
TLF. 62 53 11

Ommelsvejen 47, Marstal

Marstal kl. 20.30 og fra Rudkøbing kl. 21.40.
Det betyder, at de mange fra Marstal, der vil til sommerkoncert i Rudkøbing med Marstal Småborgerlige Sangforening og Langeland Brassband kan tage med færgen fra
Marstal kl. 18.10, nyde hvordan »de småborgerlige« varmer op på turen og så hjem igen efter koncerten kl. 21.40,
igen sammen med »de småborgerlige«.

Den korteste vej til Ærø

Skipperh
Marstal s
grundet me
efterspør

ÆRØ BLOMSTER
& HAVECENTER

Minde - GB - 24-11-2021 8:36
JAN »GRAVER«

legepark. Timevis af ÆRØXPRESSEN
oplevelser 12/12/17 10.45
Ekstra tur mandag den 13. juni
for hele familien.
Ekstra tur indsat mandag den 13. juni med afgang fra

10

Landsted med flot u

ca. 2 km til Marstal. God planløsning.
Sydvendt have med...

ÆRØ

INFORMATION
Slip fantasien løs i vores
maritime FRA

åbner

Vindeballevej 39,

Hyggeligt Fritids-/helårshus

ON

FEM M A S TER EN . DK

Marstal Fjernvarme - GB - 29-10-2020 8:37
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Energimærke:
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hvordan viden fra psykologi, Søltoft: Kierkegaard om
Boligareal:
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+45 24 63 56 57

You will find all of this at our
nice little family driven
campsite in Marstal.

NYT

Thorupvej 1A · 5970 Ærøskøbing · Telefon: 40 27 74 44
Mail: info@ae-beton.dk
Vi glæder os meget til igen liv, med store spørgsmål og
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ÆRØ UGEAVIS
MØLLEVEJEN . MARSTAL . TLF. 62 53 11 53

Nederste Midtmarks

Landsted nær stran

Dejlig have med udsigt over
markerne.
God rumfordeling med...

og skov. Kort afstand t
Udsigt over markerne.
renoveres...

Boligareal:
Kælder/udhus
Vær./etager:
Grundareal:
Opført/omb:
Energimærke:
Kontant
Ejerudgifter pr. mdr.

Boligareal:
Kælder/udhus
Vær./etager:
Grundareal:
Opført/omb:
Energimærke:
Kontant
Ejerudgifter pr. mdr.

Visit our
splendid
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Jette
Jenssen

Tobias
Jenssen

L

BESØG VORES NYE

MALERAFDELING
Besøg vores
OG
BLIV INSPIRERET
MALERAFDELING

76699

og bliv inspireret

STARK Ærø
Industrivej 5
5960 Marstal
Tlf. 6253 1121

info.aeroe@stark.dk

Mandag - fredag
7.00 - 17.00
Lørdag 8.00 - 13.00
Søndag lukket

Industrivej 5 · 5960 Marstal · Tlf. 62 53 11 21 · info.aeroe@stark.dk
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Pølsevogn
med luksussortiment
Gourmet Vognen er blevet et hit både i
Jylland og på Fyn grundet en helt speciel
smagsoplevelse og en unik stemning.

Flere og flere festglade danskere
vælger nu at benytte sig af den
såkaldte Gourmet Vogn, når en
speciel lejlighed skal fejres.
Gourmet Vognen ejes af Berit
Bjerregaard og Preben Lund,
der lægger stor vægt på at pølsevogns-oplevelsen både skal være
kulinarisk og stemningsfyldt.

virksomheds-arrangementer,
festivaler, koncerter og messer.
Vi har faktisk serviceret et stort
arrangement med 15.000 gæster, fortæller Preben Lund og
tilføjer, at Gourmet-vognen altid
er en garant for den uhøjtidelige og afslappede stemning, der
kendetegner et besøg ved den
danske pølsevogn.

- Vi tilbyder pølsevogne til arrangementer med min. 50
deltagere og helt op til store

- Og tilføj så lidt gourmet til den
oplevelse; Ramsløgpølser, hjemmelavet sennep og relish, lidt

grønt på toppen, måske friske
ærteskud, noget spicy hjemmerørt mayonnaise, og så har du
den perfekte smagsoplevelse.
Det skal så lige tilføjes, at kunderne selvfølgelig også kan få
de velkendte klassikere som
burger, flæskestegssandwich og
almindelige hotdogs, siger Preben Lund.

succes for Berit Bjerregaard og
Preben Lund er blandt andet, at
alt kød er fra fritgående køer og

En af grundene til, at Gourmet
Vognen er blevet en så stor
12
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grise, og alle grøntsager er nøje
udvalgte fra lokale forhandlere.
- Vi får igen og igen at vide fra
vores kunder, at vores kød er
virkeligt lækkert og at det er
fornøjelse at vide, at alle øvrige
ingredienser vi bruger, er fra
den lokale egn, siger Preben
Lund.

Sundbrovej 96 · 5700 Svendborg · Telefon: 22544953
info@gourmetvognen.dk · www.gourmetvognen.dk

Tæt på fuld belægning til
den kommende sommer
Ærøskøbing Feriehytter & Campings ny lejrchef, Jesper Asbjørn Nielsen har brugt de
sidste mange måneder på at klargøring, så feriecentret nu fremstår i tiptop stand.
De tusindvis af feriegæster,
der har planer om at tilbringe
sommerferien hos Ærøskøbing
Feriehytter & Campings kan se
frem til at møde en plads, der
aldrig har fremstået flottere. Således har campingpladsens nye
lejrchef Jesper Asbjørn Nielsen
brugt de sidste mange måneder
på en grundig klargøring.
– Vi er i tip-top stand til den
kommende sæson, og glæder
os naturligvis til at tage imod
de mange feriegæster, siger lejrchefen.
Ærøskøbing Feriehytter &
Camping er tæt på være fuldt
belagt til sommeren, og Jesper
Asbjørn Nielsen er ikke i tvivl
om, hvorfor det velrenommerede feriecenter er så populært.
– Vi har simpelthen øens bedste
beliggenhed med en smuk cam-

pingplads kun 50 meter fra Vesterstrand. Samtidig ligger vores
hytter med en smuk udsigt over
havet, hvilket betyder, at vi kan
præsentere den mest vidunderlige solnedgang over havet om
aftenen, forklarer han.

Ærøskøbing Feriehytter & Camping råder i alt over 27 hytter og

150 pladser til campingvogne og
telte.

En anden årsag til populariteten
er, at feriecentret er placeret tæt
på flere oplevelser og attraktioner.
– Mellem campingpladsen og
Ærøskøbing ligger lystbådehavnen., hvor der er røgeri, butikker, isbar og caféer. Og så skal
det nævnes, at campingpladsen
er i gåafstand til middelalderbyen, Ærøskøbing med de fredede
huse og toppede brosten, siger
Jesper Asbjørn Nielsen.

Ærøskøbing Feriehytter & Camping · Sygehusvej 40
5970 Ærøskøbing · Telefon: 51518115 / 31222201
Mail: aeroecamping@gmail.com · www.aeroecamp.dk
ERHVERV FYN · NR. 5 2022
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Dagli´Brugsen, Søby

Rise Kirke, St. Rise, Ærø

Kloak, fliser, jord og anlæg
Jeg er et enmands entreprenørfirma.
Enmands-entreprenørfirma
Jeg
mange
års erfarring
indenfor faget.
Mangeharårs
erfaring
indenfor
faget

VVS- OG KLOAKSERVICE ApS

Jeg råder over følgende materiel:
•
•
•
•

8 ton gravemaskine
2 ton minigraver
minilæsser
traktorer og containervogne

Finn Jørgensen
Søndre Kystvej 5,
5970 Ærøskøbing
jrgensen.finn@yahoo.dk

Tlf. 60 48 81 32
14
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Henning Nielsen
Tlf. 23 20 14 73 · Tlf. 20 13 72 40
Mail: vvsogkloak@outlook.dk

VVS- OG KLOAKVVS- OG KLOAKSERVICE
ApS
SERVICE
ApS

Alle former for kloak-, flise-, jord-, anlægsarbejde og nedbrydningsopgaver udføres, for private, erhvervs- og offentlige kunder.

Autoriseret isætning af rottespærre
Aut. Kloak- og Dræningsmester

Privatbolig, Søby

Aut.
vvs

og klo
akmes
ter

Alt i vvs og
entreprenørNielsen
opgaver
Henning

Henning Nielsen
Tlf.
207214
Tlf. 23 20 14 73
· Tlf.23
20 13
40 73 · Tlf. 20 13 72 40
Mail: vvsogkloak@outlook.dk
Mail: vvsogkloak@outlook.dk
Aut.
vvs

og klo
Aut.
akmes
ter vv
s

Alt i vvs og
entreprenør opgaver

og klo
akmes
ter

Alt i vvs og
entreprenør opgaver

Ny virksomhed i
fornem opstart
Henning Nielsen, der har mere end 20 års erfaring
fra entrepenørbranchen, glæder sig over en fin
opstart med firmaet, VVS Og Kloakservice ApS.
– Jeg kan kun glæde mig over,
at lokalbefolkningen har taget
rigtigt godt imod os, og at vi
derfor har fået en fin start og en
god kundekreds. En del af kundekredsen er dog kommet med
ansættelse af vvs-montør Kurt
Petersen.
Sådan siger indehaveren af den
nyetablerede virksomhed, VVS
Og Kloakservice ApS Henning
Nielsen, der har mere end 20 års
erfaring fra entreprenørbranchen, og som også er uddannet
kloakmester.
– Vores firma består i dag af to
vvs-montører, en vvs-installatør

og så mig selv. Vi laver alle former for vvs- og kloak-arbejde og
vi påtager os naturligvis opgaver
for såvel erhverv som for private,
fastslår Henning Nielsen.
En af de ting Henning Nielsens
VVS-folk har haft travlt med i
starten, er blandt andet installation af varmepumper, og men
også generelt vvs-arbejde.
– Varmepumper tilbydes der
totalløsning. Vi hjælper kun-

VVS- OG KLOAKSERVICE ApS
Henning Nielsen
Tlf. 23 20 14 73 · Tlf. 20 13 72 40
Mail: vvsogkloak@outlook.dk
Aut.
vvs

den med at udvælge den rigtige
pumpe, vi sørger i for bortskaffelsen af det gamle anlæg og så
sørger vi naturligvis for selve
monteringen. Og skulle der
være kunder, der er lidt usikre
på selve ansøgningen om økonomisk tilskud, ja så rådgiver vi
også gerne på det område, lover
Henning Nielsen.

– På entreprenørsiden har der
blandt været travlt med etablering af belægnings sten.

Tranderupvej 33 · 5970 Ærøskøbing
Telefon: 23201473 · Mail: vvsogkloak@outlook.dk

og klo
akmes
ter

Alt i vvs og
entreprenør opgaver

Vi har været
igennem en spændende rejse
– Og nu føler jeg, vi for alvor er klædt på til at servicere såvel erhverv som
private på et topniveau, siger Mads Boeberg Hansen – direktør i trælast- og
byggemarkedet, STARKs Ærø-afdeling.
Siden Danmarks største forhandler og distributør af byggematerialer med forretninger i
hele Danmark og på Grønland.
STARK, i marts 2020 opkøbte
det tidligere XL-BYG i Marstal
har byggemarkedets ansatte været igennem en udfordrende tid.
– Ja, det er korrekt, at vi har været på en spændende rejse siden
vi blev overtaget af STARK. Men
ikke mindst takket været mine
dygtige kollegaer, medarbejder
og opbakning fra en professionel
organisation, føler jeg nu, vi har
ramt det rigtige spor og fremstår
som en enhed, der servicerer såvel private som virksomheder på

et meget højt niveau, siger Mads
Boeberg Hansen, der er direktør
i STARKs Ærø-afdeling.
– Vi har i dag fået opbygget en
forretning, hvor vi ikke bare har
mange produkter på hylderne,
men også er i stand til hurtigt
at fremskaffe dem, vi ikke har.
Det kan vi takket været STARKs
utroligt smidige logistik-setup,
hvor ønskede varer kan være i
butikken allerede dagen efter
bestillingen. Altså på nøjagtigt

samme betingelser som kunderne oplever på fastlandet. I den
forbindelse skal det nævnes, at
vi dagligt leverer varer til hele
Ærø med egne kran- og ladbil,
oplyser Mads Boeberg Hansen.
Han forklarer videre, at til trods
for, at STARK er en stor international organisation, så har virksomheden altid et godt øje for
den lokale forankring.
– Vi vil altid være kundens lokale
byggepartner, der ikke bare tilbyder professionel rådgivning,

Willy Ravn, VVS specialist
men også altid er parat til at gå
den ekstra mil for at nå kundens
mål. Og så er vi naturligvis altid
konkurrencedygtige på såvel
kvalitet som pris, fastslår Mads
Boeberg Hansen.

STARK Ærø · Industrivej 5, 5960 Marstal
Tlf.: 62 53 11 21 · Mail: info.aeroe@stark.dk · www.stark.dk
ERHVERV FYN · NR. 5 2022
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RIFT OM ÆRØS
FISKERHUSE
Den nye ejer af Ærø Feriehusudlejning, Kim Simonsen, er kommet fornemt
fra start.
--Vi har oplevet stor travlhed i firmaet og er generelt godt tilfreds med
vores belægning på nuværende
tidspunkt.
Sådan siger Kim Simonsen, der for
et halvt år siden overtog virksomheden, Ærø Feriehusudlejning, der i
dag råder over 56 feriehuse og ferielejligheder.
--Da muligheden for at overtage
firmaet opstod, slog jeg til, idet jeg
tidligere har haft succes med at udleje feriehuse her på Ærø. Og lige nu
glæder jeg mig blandt andet over
fuld belægning på vores gamle nostalgiske fiskerhuse, der ligger i Mar-

stal og Ærøskøbing. Fiskerhuse, der
i dag fremstår nyrestaurerede og
med højeste standard, understreger
Kim Simonsen.
Umiddelbart efter Kim Simonsen
havde overtaget Ærø feriehusudlejning gik han i gang med en større
sortering.
--Ja, der var en del huse, som jeg

ikke mente var egnede til udlejning.
De er væk nu - og de, der er tilbage,
repræsenterer de høje standarder,
jeg 100 procent kan stå inde for, siger Kim Simonsen.
Ærø Feriehusudlejning har een fast
medarbejder tilknyttet, ligesom Kim
Simonsen vil være at finde på Ærø
under hele ferieperioden.

Ærø Feriehusudlejning - Kirkestræde 20 - 5960 Marstal - Tlf: 27 57 44 27
Hjemmeside: www.aeroeferiehus.dk - E-mail: mail@aeroeferiehus.dk

Drømmer du også om livet på en
ø? Måske er din drøm slet ikke så
uopnåedelig! Ærø ligger lige for
Danmarks fødder, og I er mere end
velkommen her hos os?

Kommer du alene eller med hele
familien. Så er der plads til jer alle.
På Ærø oplever du ingen bilkø. Der
er højt til loftet og naturen ligger
lige i din baghave.
Ærø har et rigt foreningsliv. Der er
omkring 180 foreninger. Så der er
mulighed for et aktivt fritidsliv.

ÆRØ
www.aeroekommune.dk/borger/flyt-til-aeroe

Flyt til Ærø, vi har også plads til dig
Kontakt vores bosætningsmedarbejder:
Ring +45 6352 5003 eller skriv til flyttilaeroe@aeroekommune.dk

Ærø har 97% internetdækning. Du
har derfor mulighed for at have
hjemmearbejdsplads.
Ærø er 100 procent selvforsynende
med elektricitet og der arbejdes på
bæredygtige løsninger inden for
kollektiv trafik. Målet er at være
CO2-neutral og selvforsynende med
bæredygtig energi inden 2020.

16
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Giv dig selv og din familie muligheden for at undgå stress og jag, bliv en
del af Ærø.
For børnefamilier har vi pasningsgaranti inden for en måned og ingen
lukkedage. For familier med 3 børn
eller flere i pasning/institution er 3.
barn og efterfølgende gratis. (billigste
barn/børn).

Stedet med hygge
og god stemning
Restaurant Minde er stedet hvor unge og gamle
møde i socialt og festligt lag.
Er man til god hygge i maritime
omgivelser, så er Mindes, som
Restaurant Minde i Marstal i
daglig tale kaldes, et godt sted at
lægge vejen forbi. Her kan alle
mødes – både unge og gamle,
når det står på at være i en god
hyggelig stemning eller man ønsker sig lidt spise, og det fra det
gode danske køkken.
– Vi har tilbud med mad, fortæller indehaver Tina Damkjær,
der har drevet det populære sømandsværtshus siden 2011. Om
sommeren kører vi en udvidet
frokost, og tilbyder også en dagens ret samt andre retter fra
køkkenet og ikke mindst smørrebrød. Torsdag aften fra kl. 18
til 20 er det en fast dag, hvor vi

serverer Stegt Flæsk og persillesovs.
– Der er ganske travlt i køkkenet,
for vi har også mad ud af huset,
og det ikke mindst med vores
smørrebrød, som er meget populært.
Restaurant Minde blev bygget i
1910-11, og er et af Ærøs ældste
værtshuse. Det blev bygget til
søens folk, så når de lå i havn, så
kunne de komme herop at spise, - og så var der dengang nogle
værelser til, som man også kunne overnatte i.

Minde ApS

Der er mange traditioner
omkring Restaurant Minde, og i dag mødes også
mange af søens folk her,
når de er hjemme og har
mønstret af. En anden gammel tradition er – som Tina
Damkjær fortalte, at det er
et gammelt sømandsværtshus – så naturligvis holdes
der som tradition også juleaften på stedet.

Kongensgade 13 · 5960 Marstal · Tlf.: 62 53 15 26
deerdrop@live.dk · facebook.com/mindesbar
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Moderne komfort og
gammeldags idyl går
hånd i hånd på Hotel
Ærøhus i de nyrenoverede restaurationslokaler
og det smukke haveanlæg med udeservering.
Er man som virksomhed på udkig
--Hvis man som virksomhed kun ønefter et både moderne og samtidig
sker enkeltværelser, så kan vi klare
også nostalgisk kursuscenter, så kan
op til 30 gæster. Vi tilbyder faciliteONSDAG
8. JUNI
2022 ter og forplejning og skræddersyr
det så absolutDEN
anbefales
at vende
blikket mod Hotel Ærøhus i Ærøsarrangementerne helt efter kunderkøbing.
nes ønsker, siger medejer Janne Fich
Så snart man kommer ind på hotelJensen.
letsRegnskab,
område mødes
man af en stemHun
skatterådgivning
og oplyser endvidere, at hotellet
ning,
hvor fortid
og nutid smelter
de senere år har gennemgået større
uafhænig
bankrådgivning
sammen, og hvor man fra start føler,
renoveringer såvel i de tre tilhøØkonomisk
man
er landet i de heltrådgiver/revisor
rigtige ramrende restauranter som i det store
mer.
udeområde med haveanlæg og terTony Jul Haugsted-Jakobsen

AKTIV RÅDGIVNING

rasser.
Ærøhus er i øvrigt bygget i toetagers
bindingsværk og er roligt beliggende tilbagetrukket fra vejen i en
stor have med sydlandsk stemning
og med en privat parkeringsplads til
hotellets gæster.
--Og så skal det også nævnes, at
man som virksomhed også kan
vælge udelukkende at bruge vores mødelokaler. Eksempelvis får
vi i morgen besøg af en gruppe fra

Novo Nordisk, der skal holde et to
timer langt møde hos os, oplyser
Janne Fich Jensen.

Sommeruniversitet med
enkeltforedrag

Tlf. 60 98 13
82 - Ærøhus
info@aktivmail.dk
Hotel
- Vestergade 38 - 5970 Ærøskøbing Kontaktperson: Janne Fich Jensen. - Tlf.: 62521003
Ærø - Den Gamle Hjemmeside:
Købmandsgaard
www.aeroehus.dk - Facebook; hotel ærøhus - Mail: mail@aeroehus.dk
Torvet 5, 1. sal tv. - 5970 Ærøskøbing
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PERSONLIG SERVICE OG
KONTAKT I HØJSÆDET
Ærøs største møbelforretning, Bolighuset Søby
har op igennem årene
opbygget en større og
større kundekreds grundet fokus på kvalitet, service og bredt sortiment.

at drive virksomheden i 57 år.
--Vi har et stort og varieret sortiment af møbler og boligtilbehør i
alle prisklasser. Og skulle det ske, at
kunden efterspørger noget vi ikke
har, så er vi som oftest i stand til at
fremskaffe det. Vi en del af Danbokæden, hvor vi er gode til at samarbejde og hjælpe hinanden, når nogen mangler noget, siger Lise-Lotte
Kock Kristensen.
En af grundene til at Bolighuset
Søbys store succes og tilfredshed
blandt dets kunder, er et udpræget
fokus på den personlige kundeservice.
-- Vi giver naturligvis altid en professionel rådgivning til vores kunder
her i butikken. Men vi gør det også
i folks private hjem, når vi kører ud
med varer. Vi lægger meget vægt på
den personlige kontakt og service,

Befinder man sig på Ærø og skal
have indrettet sin bolig og samtidig
lægger vægt på kvalitet og personlig rådgivning, så kan det så absolut
betale sig at kigge forbi Bolighuset
Søby.
Forretningen her ejes og drives
af Merete Damholt og Lise-Lotte
Kock Kristensen. De to kvinder overtog møbelbutikken i 2016 efter
Lise-Lotte Kock Kristensens forældre, Else og Verner Kock, der nåede

understreger Merete Damholt.
De to kvinder, der af lokale betegnes som et energisk og imødekommende makkerpar, har i de senere år
gjort en del ud af pr-arbejdet omkring deres virksomhed:
--Vi har fået at vide vi skal være synlige og at man som kunde gerne vil
møde mennesket bag disken. Det
har vi taget til os - bl.a. med et stort
foto på bagsmækken af vores bil.

Facebook er også en effektiv måde
at komme ud med vores budskaber
på. Særligt med små videoer. Vi kan
kun opfordre til, at folk tager et kig
på vores præsentationer på de sociale medier også, fastslår makkerparret samstemmende.
I øvrigt er det ikke nogen dårlig ide
at tage fordi Bolighuset Søby i disse
dage, hvor man kan opnå besparelser på udvalgte varer på helt op til
70 procent.

Bolighuset Søby Ærø - Østerbro 48 - 5985 Søby Ærø - Tlf.: 30541404
Hj.side: www.danboaeroe.dk - Mail: info@danboaeroe.dk

Erhvervsleasing - det er lige os
Vi gør det helt enkelt og har hurtige svartider.
Som ét af markedets ledende selskaber inden for leasing af udstyr til brug for person- og godstransport
tilbyder vi altid:
•
•
•
•
•

Konstruktive og fleksible aftaler – også i svære tider!
Tilgængelighed 24-7
Konkurrencedygtige vilkår
Specielle løsninger og ”pakker” til din virksomhed
Intet bureaukrati

Bo Aagaard
Kundechef
Mobil: 21 72 55 07
Dannebrogsgade 1 5000 Odense C Tlf: 59 48 95 55
info@nordfynsfinans.dk nordfynsfinans.dk
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Claus K. Nielsen
Kundechef
Mobil: 21 43 45 40

Morten Larsen
Direktør
Mobil: 23 30 03 50

HINDSGAUL Entreprise ApS
TILLID OG TROVÆRDIGHED
Troværdighed er et nøgleord i hele vores
virksomhed, og i den måde vi arbejder på.
Fra idé til færdigt byggeri.
Vi er overbeviste om, at det er en af årsagerne til,
at vores kunder kommer igen.

Totalentreprise | Hovedentreprise | Fagentreprise | In-Situ støbt beton | Borede fundamenter
Terrændæk | Kloakarbejder | Brovægt | Jord og anlægsarbejder

HINDSGAUL Entreprise ApS · Østergade 32 · 5560 Aarup · Tlf.: 64 43 14 80
ERHVERV FYN · NR. 5 2022
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In-store displays
In-store displays
Tryk og print
Tryk og print
Grafisk design
Grafisk design
Webshops
Webshops
Messesystemer
Messesystemer
Distribution
Distribution
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Her er kvalitet og
service i højsædet
Duften af vinyl og god stemning er det første du
møder, når du træder ind af døren hos Trimcar i Aarup.
I kundemodtagelsen bydes du
velkommen af det unge team,
der har specialiseret sig i solfilm
og folieindpakning og flere tusinde bilister besøger hvert år
firmaet, der sætter en ære i at
efterleve sloganet:
“Oplevelsen er din, kvaliteten er
vores”.
- Det forpligter naturligvis og
hver dag arbejder vi målrettet
på at gøre en forskel. Vi udfører
omkring 2.000 solfilmmonte-

ringer om året samt et kraftigt
voksende antal folieindpakninger. Med 13 års erfaring og
utallige monteringer bag os, er
vi nu en af de mest anerkendte
virksomheder i vores branche,
fortæller firmaindehaver Simon
Pedersen.
Han forklarer endvidere, at kunder som Land Rover og Jaguar
Danmark, samt flere andre store
bilhuse og forhandlere af prestige biler benytter Trimcar som
deres leverandør.
- Hovedparten af vores opgaver
er solfilm til personbiler. Sol-

film har en effektiv effekt mod
solvarme. Faktisk kan solfilm
reducere varmeindfald med
op til 58%. Ved et behageligt
indeklima højnes komforten
og køreglæden, og det er vores
helt klare opfattelse, at flere og
flere i bilbranchen har indset,
at solfilm er med til at øge bilens brugsværdi, oplyser Simon
Pedersen. Solfilm monteres på
bilforhandlerens adresse, inden
den nye bil udleveres til kunden.
Trimcar tilbyder også komplet
folieindpakning af biler, og der
benyttes altid kvalitetsfolier fra
anerkendte leverandører.

- Foliering af bilen er både en
effektiv lakbeskyttelse og en
god mulighed for at personliggøre bilen med en speciel farve
eller udtryk. Vi monterer også
bilreklamer, og det er en oplagt
mulighed for at opnå maksimal
synlighed.
Med en flot bildekoration forvandles din firmabil til en kørende reklamesøjle.
Vi tilbyder den komplette løsning fra design til færdigt produkt, understreger Simon Pedersen.

TRIMCAR SOLFILM
Indre Ringvej 17 – 5560 Aarup – Tlf.: 9310 9090 Mail: trimcar@mail.dk – www.trimcar.dk
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Elegant
Elegant eSUV
eSUV Coupé
Coupé
Den nye ID.5 imponerer med sine kraftfulde præstationer fra SUV‘en, sine elegante linjer fra coupéen
Den nye ID.5 imponerer med sine kraftfulde præstationer fra SUV‘en, sine elegante linjer fra coupéen
og en rækkevidde op til 514 km.
og en rækkevidde op til 514 km.
En kompromisløs elbil med endnu hurtigere opladning og priser fra kr. 399.995.
En kompromisløs elbil med endnu hurtigere opladning og priser fra kr. 399.995.
Oplev den nye kompromisløse elbil ID.5 og prøvekør den hos os
Oplev den nye kompromisløse elbil ID.5 og prøvekør den hos os

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

Forhandlerfelt
Forhandlerfelt

Rasmus W.
Frederiksen

Martin
Persson

Jeppe
Engedahl

Pia
Lillelund

Sebastian
Mosdal

Morten
Alnor

SALGSRÅDGIVER

SALGSRÅDGIVER

SALGSRÅDGIVER

SALGSASSISTENT

SALGSTRAINEE

SALGSCHEF

T: 43 22 36 47

T: 43 22 36 67

T: 43 22 36 18

T: 21 56 46 32

T: 20 56 49 95

T: 43 22 36 70

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

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

Repræsentant for den
bedste ladeoplevelse

Håndværkergården A/S i Odense har stor succes med opstilling af ladestandere, der kan bruges af alle.
Står man som virksomhed og
overvejer opsættelse af en eller
flere ladestandere, der kan bruges af alle bilister med elbiler, så
kan det så absolut anbefales at
tage kontakt til Odense-virksomheden, Håndværkergården A/S.
Her tilbydes en fleksibel ladeløsning, hvor virksomheden ikke
er bundet op af én fast lade-leverandør. Virksomheden kan selv
styre hvilken elpris man tilbyder
ens kunder, gæster, medarbejdere eller øvrige brugere.
– Den grønne omstilling er inde i
et hastigt tempo, og vi kan mærke en større og større interesse
for uafhængige ladestandere.
Eksempelvis har vi for nylig opsat ladestandere ved Hotel Christiansminde i Svendborg, siger
Lars-Erik Larsen, der er projektleder i elafdelingen i Håndværkergården A/S.

Og hos ledelsen på Hotel Christiansminde er man ovenud tilfreds med den service, man har
oplevet hos Håndværkergården
A/S.
– Ja, vi oplevede fra start en
professionel indsats for at få
ladestanderne til at fungere så
hurtigt som muligt. Og i dag
fungerer de perfekt til stor tilfredshed for såvel vores nationale som internationale gæster, siger hoteldirektør Vibeke Halse.
I Håndværkergården A/S oplever man, at virksomheder i stigende grad tilbyder opladning
til gæster og medarbejdere.
– Vores løsning hjælper med at
gøre overgangen til elektrisk
transport både hurtig, friktionsfri og så omkostningseffektiv
som muligt gennem markedsledende teknologi og services,

der giver brugerne den bedste
ladeoplevelse, fastslår Lars-Erik
Larsen.
Vælger man at bruge Håndværkergården A/S til at opstille uafhængige ladestandere, vælger
man samtidig en virksomhed
med en klar grøn profil.
– Som en miljøansvarlig virksomhed er det Håndværkergårdens politik, at
alle ydelser udføres med de mest
miljøvenlige materialer og med
mindst
muligt
materialeforbrug
og affaldsmængder. Vi tilstræber
at reducere forbruget af energi
og anvender den
til enhver tid
mindst forure-

nende teknologi. Vi har ligeledes fokus på at en stadig stigende del af affaldsprodukterne
understreger
genanvendes,
Lars-Erik Larsen.

Lind Hansens Vej 5 · 5000 Odense
Telefon: 65914884 · Mail: hvg@hvg-as.dk · www.hvg-as.dk
ERHVERV FYN · NR. 5 2022
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BÅDE TIL ERHVERV OG HJEMMEKONTOR

MONTANA SKRIVEBORDE,
REOLER OG OPBEVARING

Skiltefirma med speciale i
holdbare udendørsløsninger
Picto Sign er et skiltefirma der i mange år
har beskæftiget sig med salg af skilte i hele
Danmark, og kan levere et holdbart produkt
lige efter kundens ønske.
Vi kan blandt andet tilbyde:

Piktogram-skilte
og funktionelle
skovskilte

Kortborde
strørrelse A3 i
galvaniseret stål

Facadeskilt til
butik, kontor,
byggeplads

Krogagervej 3 · 5750 Ringe · Telefon: 62 62 14 01
lm@peaskilte.dk · www.pictosign.dk
NYBORGVEJ 264 - 5220 ODENSE SØ

WWW.LINDEGAARDPOULSEN.DK

Vi udfører store som små arbejdsopgaver inden for
alt med svejs i sort jern, rustfrit stål og aluminium
samt inden for pladebearbejdning, klip, buk og
fremstilling og montering af stålkonstruktioner.
Certificeret i henhold til DS/EN 1090-1.

TAGDÆKKERE MED
30 ÅRS ERFARING

HP-Tag er specialister i tagrenovering.
Det gælder både flade og andre tage.
Vores tagarbejde udføres i højeste kvalitet
Vi udfører:
· Tagrenovering · Ovenlys
· Listedækning
· Nyt tag
· Tageftersyn

kker
Din tag dæ
Kontakt os på
telefon: +45 6221 0287, mobil+45 4034 0287
eller e-mail: post@soerupsmede.dk
Sørup Smede A/S · Sørupvej 34 · 5700 Svendborg
soerupsmede.dk
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HP-TAG.DK

HP-TAG.DK ApS · Stationsvej 13, 5771 Kværndrup
Tlf.: 21 77 65 76 · salg@hp-tag.dk · www.hp-tag.dk

Her løses alle
opgaver inden
for tagdækning
Lasse Voigt har i år startet firmaet Fyns
Tagpap ApS og det er sket på et godt
tidspunkt, hvor byggebranchen boomer.
Får man som virksomhed eller privat brug for et firma med
speciale inden for tagdækning,
så kunne det være en ide at tage
kontakt til det nyetablerede,
Fyns Tagpap ApS.
Manden bag firmaet er Lasse
Voigt, der har mere end 13 års erfaring som tagdækker. Han har
stået for flere store byggesager,
ligesom han rent faktisk kommer fra en familie, hvor der i forvejen er flere tagdækkere.

skæbnen altså, at det skulle blive
i år, fortæller Lasse Voigt.
Fyns Tagpap ApS er klar til at
løse alle opgaver inden for tagdækning, hvilket blandt andet vil
sige: listedækning, renovering af
tage, isoleringsopgaver, glatdækning, plankedækning, sikkerhed
på flade tage og service.
At Lasse Voigt har valgt at involvere ordet ”tagpap” i sit firmanavn er ikke en tilfældighed.

– Der er mange fordele ved et tag
af tagpap. Holdbarheden på et
tagpaptag er oftest længere og
bedre end andre tagtyper. I de
senere år er tagpap blevet stadig mere populært materiale til
tagbelægning på huse og andre
større bygninger. Det skyldes
bl.a., at tagpap er et meget fleksibelt materiale, der er forholdsvis let at montere og kan anvendes selv på tage med meget lav
hældning, siger Lasse Voigt og
tilføjer:

BYGMA BELLINGE KLÆDT
PÅ TIL FREMTIDEN

– Jeg har altid vidst, at jeg skulle
starte mit eget firma, og så ville

– Vi tilbyder altid vores kunder
kvalitetsløsninger, uanset hvil-

ken størrelse opgave de måtte
have. Vi glæder os over en stor
erfaring, der gør at, vi kan rådgive og vejlede vores kunder
frem til de bedste resultater. Og
så skal det tilføjes, at vi altid sætter en ære i at overholde aftalte
deadlines.

Korsvangen 7 · 5750 Ringe · Telefon: 42575022
Info@fynstagpap.dk · www.fynstagpap.dk

Med ansættelsen af ny direktør og ny butikschef opruster Bygma i Bellinge
til en fremtid, der tyder på kraftig vækst.

Fremtiden er kommet
til bygma ringe
Bæredygtighed, digitalisering og lokal forankring
er i fokus i det populære og velrenommerede
byggecenter, der for nylig fik ny direktør.
– Min vision er klar. Vi vil som
en stærkt lokalt forankret virksomhed gå fremtiden i møde
med fokus på lokalbefolkningen, en klar grøn profil og professionelle digitale løsninger for
vores erhvervskunder.

lokale foreninger og arrangementer og jeg deltager i flere lokale netværk. Den lokale forankring er utrolig vigtig, siger den
37-årige direktør, der ikke lægger skjul på sin glæde over nu at
være en del af Bygma Gruppen.

deservice, siger Jeppe Kjærby
Christensen. Vi er eks. allerede i
gang med forberedelserne til det
CO2-loft, der kommer på byggerier fra næste år.
Med tiltrædelsen af den unge direktør følger nu også en tid med
fokus på nye digitale muligheder for eksempelvis lokalområdets håndværkere.

sesmappe eller dokumenter til
certificerede byggerier. Indsamlingen af vigtige dokumenter
som før kunne tage dagevis, kan
nu ordnes med få klik, fortæller
Jeppe Kjærby Christensen. Og en
klar opfordring til vores kunder,
om at prøve det af, det giver virkelig værdi i hverdagen. Det er
alt andet lige, sjovere at slå søm
i, end at være låst til skærmen.

Ingen kan være i tvivl om at --Ja, og jeg kan roligt sige, at vi 2.500 ansatte fordelt på mere
vægt på kvalitet
og god personlig
tilbyder
en digital løsBygma Gruppen beskæftiger
– Bygma
såvel virksomheder som private begge glæder os til at møde såvel end 100 forretningsenheder i kundekontakt, forklarer Carsten
Sådani siger
Kjærby
erOgensomambitiøs
ning
PROFFDOK,
i øvrigt i dag på landsplan ca.
dag er deJeppe
væsentligste
faktorerChrigamle som–nyeDet
kunder.
hele Norden.koncern
Koncernen er den
Lund,med
der godtnavnet,
er klar over, at
han
i et der
sandt tiltrådte
byggeboom. Og
med altid er vi med
jo klar til
at betjene
største danskejede leverandør
harjeg
indtaget
stensen,
stillingen
gode
udviklingsmulighesom
serdirektørstolen
frem til iaten præsen2.500 ansatte fordelt på mere
byggeboom følger også mere såvel virksomheder, kommuner til byggeriet med aktiviteter periode med stor omskiftelighed.
Bygma Ringe
som direktør
derinstitutioner.
og værdier,
derfor harmonetere for vores kunder. Her kan
end 100 forretningsenheder i
arbejde til i byggemarkederne,
somi offentlige
Og inden
salg og distribution af
som på forskellig vis ruster sig så råder vi over et professionelt byggematerialer til både større og --Ja, vi er inde på et hårdt marked
med ganske få klik
juni i år.
Han er oprindeligt udrer med mine egne. Det er en
håndværkere
hele Norden. Koncernen er den
til fremtiden. Således også hos personale, som blandt andet er mindre byggerier.
lige pt, hvor priserne i en periode
i Bygma i Bellinge,
hvorarbejdet
Bygma klædt
til en fremtid, hvorder har ’den gule
er steget en del.
Mendokumentation,
hvad angår
lært tømrer
og har
i på virksomhed
downloade
den
største danskejede leverandør til
Gruppen for nylig har ansat ny der bliver lagt vægt på grønne --Godt købmandskab, trovær- træsituationen håber jeg, at vi har
byggebranchen
de sidste
år,
førertrøje’
på i forhold
bæresom
har behov
for.
De kan ekbyggeriet med aktiviteter inden
direktør i skikkelse
af Carsten10 løsninger,
siger
Carsten Lund.
dighed og til
evnen
til at tænke
setde
det værste.
Jeg tror på,
vi går
ny butikschef
i skikkelse
Bygma Gruppen
beskæftiger
nyt har
været på
kodeordene
imod bedre tider,
slår han
fast.
dygtighed
og som
haraltid
fokus
sempelvis
bruge
værktøjet,
når
inden Lund
hanogkom
til Bygma
Ringe
for salg og distribution af bygaf Christian Boisen.
i øvrigt i dag på landsplan ca. i Bygma, ligesom vi lægger stor
gematerialer til både større og
udvikling af sine medarbejdere
de skal aflevere en kvalitetssiksom butikschef i 2020.
mindre byggerier.
og ikke mindst den gode kunrings-, drifts- og vedligeholdel– Et af mine klare fokusområder
Bygma Ringe Byggecenter · Østre Ringvej 37 · 5750 Ringe
vil være at være tæt på de lokale
Tlf: 88323035 · Email: ringe@bygma.dk · www.bygma.dk
kunder. Vi støtter mere end 20
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Fra fjord til bord
Skrillinge Strand Fisk
sørger for havets delikatesser

Pipe. Så vi besluttede at formidle
vores fangster selv, og lavede en
fiskebutik for at sælge og servicere
de mange kunder, der gerne vil have
Hvis man er en nyder af havets manfrisk fisk fra havet. Vi fanger alt muligt forskelligt, så der er meget lokalt
ge lækre delikatesser, så kan man
roligt lækre vejen forbi Skrillinge
fanget.
Strand Fisk, hvor de kan tilbyde alt
I butikken bugner disken af friske
godt og friskt fra havet.
tilbud, hvor man blandt andet kan
- Vi var ellers et over 100 år gammelt
få friske øko-muslinger, flotte lokalt
bundgarnsområde, fortæller Alfangede pighvar, sorte hummer fra
lan Buch. Men omstændighederne
Båring, og meget mere afhængig af
har gjort, at vi har måttet ændre på
sæsonen.
flere områder. Vi er også meget udSom nye tiltag tilbydes nu også fisketapaz med tilbehør, sandwiches,
fordret med udgravninger til Baltic
færdigretter og meget mere. Har
man specielle ønsker som blandt
andet stjerneskud, - så laves disse
også på bestilling.
Hos Skrillinge Strand Fisk kan de
16 U G E A V I S E N K E R T E M I N
D Emærke, at der er en stigende
godt
efterspørgsel fra forbrugerne på at
få
friskeklip,
råvarertrim
på bordet.
Bad,
og I butikken kan de følge
et stigende
soignering
af alle
racer antal
kundeekspeditioner.
Flexible åbningstider
I øjeblikket er 4-5 medarbejdere i

Sådan
undgår du
tilstoppede
kloakker
Giv dine kloakbrønde et regelmæssigt
eftersyn, og undlad at bruge toilettet som
skraldespand. Så kan du langt hen ad
vejen undgå kloakproblemer
Husskader, toiletforstoppelse
og rottefest.
Hvis din kloak og dine
brønde stopper til, kan det få
store konsekvenser på din
matrikel. Det fortæller Niels
Jørgensen, som er afdelingsleder i kloakvirksomheden
Norva24.
- Udfordringen er, at tingene ligger under jorden og er
ude af syne. Så man glemme
vigtigheden af at passe på sin
kloak, siger Niels Jørgensen.
Derfor bør du gå ud og tjekke tingenes tilstand en gang
imellem. Fuldstændig ligesom du jævnligt ville tjekke
andre steder på huset som
eksempelvis træværket.

Fundament med svamp

Er tag-nedløbsbrøndene ik-

ke vedligeholdt, kan tagvandet ikke komme væk. Det er
ikke sikkert, at du opdager
det, for måske har du tilvoksning.
- Men regnvandet presser
sig ind i samlinger og giver et
fundament med svamp eller
fugt og kan ødelægge huset,
siger Niels Jørgensen.
Ifølge Niels Jørgensen er
det en god idé at få kigget i
skelbrønden. Det er brønden,
der ligger tæt på skel, og som
giver adgang til det offentlige
kloaksystem.
- Få den løftet en gang
imellem, for det giver et supergodt indblik i, hvordan
din kloak har det. Så kan du
se, om den trænger til en
spuling, forklarer Niels Jørgensen og uddyber:

Er kloakken utæt, kan du risikere at se rotter i elle

- Se efter, om der har stået
vand højt oppe på brøndvæggene - eksempelvis i forbindelse med skybrud. Sidder
der blade og smuds højt oppe, er det en klar indikation
på, at der kan være noget galt
på vej ud til hovedkloakken.
Se også oppe på siderne,
om der ligger rotteekskrementer, tilføjer han.
Niels Jørgensen oplever typisk, at der kan være problemer med ældre huse, der er

bygget før
brønde.
- Har d
du bedre h
mel beton
ker i. For
ind i spræ
sig ind i fu
brønde st
huset, fork

Synligt br

Probleme
brønden e

Havnefesten
MONTAGE bliv
gang dagligt, og der er ved at blive
ansat en færdiguddannet fiskehandler.

ke
du ik
Noget klare,
kaN
ger
N
ri
så
re!
du ba

Tl f. 22 59 68 20

Hundefrisøren CH-Design
Flere læsere har
V/ Charlotte
Skrillinge Strand Fisk, Skrillinge
Strand 22,Hansen
5500 Middelfart, Tlf.: 50 40 28 31, skrillingestrandfisk@gmail.com / https://

undret sig over, om
Havnefesten i
Kerteminde lovligt
kan nægte betaling
med kontanter.
Avisen har
undersøgt sagen.

Ska

Stenhavevej 12b
• 5853 Ørbæk
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Grøn opvarmning af dit hus og dit brugsvand
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• Du reducerer CO2 udslippet i din bolig væsentlig
Daniel Poulsen

• Du opnår 3 – 4 gange så meget varmeenergi, som du bruger
danpo@jfmedier.dk
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23-årig fornemt fra start med ny virksomhed
Murermester Andreas Lykkegaard startede for lidt over et år siden firmaet, Time Byg ApS,
og kan i dag glæde sig over en hverdag med mange typer opgaver.
Når 23-årige Andreas Lykkegaard fra Kerteminde i disse
dage gør status over sit første
år som selvstændig med virksomheden Time Byg ApS, så er
der ingen grund til sure miner.
Tværtimod.
– Jeg har absolut intet at klage
over. Vi har fin travlhed i firmaet, og jeg har ansat en medarbej-

der mere - plus en halvtidsansat,
fortæller Andreas Lykkegaard,
der tilbyder alle former for murerarbejde såsom eksempelvis

opmuring, renovering og omfugning.
Time Byg ApS er et firma, der
løser opgaver i hele landet men
dog fortrinsvis på Fyn. For såvel
private som erhverv.

– Og så skal det nævnes, at vi altid sætter en ære i at lave kvalitetsarbejde. Samt at vi altid står
klar med rådgivning omkring
nye projekter, tilføjer den 23-årige murermester.

Time Byg ApS · Revninge Bygade 70 · 5300 Kerteminde
Telefon: 42203446 · Mail: aj@timebyg.dk · www.timebyg.dk

Vi tilbyder nu autoservice på EL og hybridbiler
Autoværksted · Service på bil · Aircondition

Din mekaniker i Munkebo

Skal du have din bil serviceret i Munkebo og omegn? Så anbefaler vi at du kigger forbi Munkebo Autoservice.
Vi tager os godt af dig og din bil. Har du spørgsmål til os angående din bil hjælper vi gerne med en forklaring
så du er indforstået med hvad arbejdet kræver og hvad du kan forvente.

MUNKEBO AUTOSERVICE
Fjordvej 110 · 5330 Munkebo · Telefon: 65 97 46 07
info@munkeboautoservice.dk · www.munkeboautoservice.dk
Åbningstider: Mandag-torsdag 7.30 -16.30, fredag 7.30 - 14.30
ERHVERV FYN · NR. 5 2022

29
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lette vægge, vinduer og døre,
reparation af udhæng m.v.
Servicearbejde udføres for

Ole Dideriksen

i
afslibning
Glarmesterog ning i brusenicher, spejle, enkelt glas Totalløsning
behandling
af gulve
kitruder
og meget
mere. Ved glas
behandling
Lone
Østerhaabaf gulve
Glasarbejde
Lone lavenergiglas
Østerhaab
udskiftning
Vores
glarmester kanvil
servicere og levere
detvære
bedsteen
inden
for glas.Forskellige
fordel
for varmeregningen

TotalløsningTotalløsning
Gulve
Ole Dideriksen
Gulve
Glarmester
Vores ”gulvfolk”
er specialuddannede

Andreas Vibe
Service
Lad os hjælpe dig igennemen om- eller

termoglastype/lavenergiglas, afskærmning i brusenicher, spejle, enkelt glas i
kitruder og meget mere. Ved glas

Carlsen
JensClaus
Reimer
Totalløsning
Gulve
Mette Knudsen

Totalløsning

Jens Reimer

LadGulve
os hjælpe dig igennemen om-

God gang i
maskinerne
Fyns CNC Drejning & Fyns Plast Sprøjtestøbning
producerer alle ugens syv dage.
Der er travlhed i de to familiedrevne firmaer i Barløse ved Assens. Fyns CNC Drejning og Fyns
Plast Sprøjtestøbning, hvor de
med stor erfaring og ekspertise
sørger for at alle ordrer leveres
til kundens tilfredshed og efter
deres ønsker. De to firmaer beskæftiger i dag 15-16 medarbejdere.
Klaus Brinkmann stiftede Fyns
CNC Drejning i 2006 sammen
med en partner og i samarbejde
med en maskinfabrik i Odense. I
henholdsvis 2014 og 2016 købte
han sine partnere ud, og har siden kørt som selvstændig, og nu
som familiedrevet firma.

- Hos Fyns CNC Drejning laver vi
udelukkende underleverandørarbejde, fortæller Klaus Brinkmann. Vi er en ordreproducerende virksomhed, der leverer
til hele landet, hvor det primære
er serviceproduktion. Men vi
udvikler også prototyper.
Fyns CNC Drejning laver serieproduktion og gerne i større serier, hvor hovedbeskæftigelsen

er drejearbejde. Her er der travlt,
og de har netop etableret 2 holddrift med produktion syv dage
om ugen.
- Vi producerer meget i rammeordrer og lager op for kunderne
som en del af vores service. Det
betyder blandt andet, at kunderne uden selv at skulle stå med
den store lagerbinding, kan få
hurtigere levering, når de har
behov.
De to firmaer er i konstant udvikling og med udvidelse af mulighederne, og i 2018 startede de
også op med fræsearbejde, hvor
en fræseafdeling blev købt til.

laver alle emner indenfor sprøjtestøbning efter kundens ønsker
og behov.
- I december 2021 fik vi leveret
vores første helt nye sprøjtemaskine – en 80 ton Engel, der har
automatisk pakkesystem. Det
var et tiltag og investering, som

vi tog fordi vi har lavet nogle aftaler, hvor vi har fået øget vores
produktion. I den forbindelse
har vi også fået ansat en fast
plastmager – en specialist indenfor sprøjtestøbning.

- Vi startede op med plast i 2020,
for vi ville prøve noget nyt. En
af vores allerede eksisterende
kunder ville gerne være med til
at sætte gang i det, og ved at levere flere store ordrer. Samtidig
ville en af mine sønner, Nicolai,
være med i det nye firma, - og så
startede vi op med tre maskiner
til sprøjtestøbning. Det var det
helt rigtige at gøre, og i dag har
vi syv maskiner kørende, hvor vi

Fyns CNC Drejning ApS · Fyns Plast Sprøjtestøbning ApS
Barløsevej 23 · 5610 Assens · Tlf.: 63 74 00 41
info@fynscnc.dk · www.fynscnc.dk
CMYK (0, 100, 100, 0)
CMYK (0, 0, 0, 100)

ERHVERV FYN · NR. 5 2022

31

En troværdig og seriøs
samarbejdspartner
Vi lægger vægt på at konstruere og tilpasse anlæggene i
tæt samarbejde med kunden, og derfor mener vi roligt vi kan
sige, at vi er specialister i kundetilpassede løsninger.
Salg og servicering af alt til overfladebehandling
Vi byder dig velkommen inden for hos Sonnimax, der blev grundlagt i 1969 og som i dag ejes
og drives af Erik Pandrup, som overtog virksomheden i 2005. Virksomheden beskæftiger 18
medarbejdere, der alle har base på Nyvang 3 – tæt ved den nye Lillebæltsbro i Middelfart.
Sonnimax leverer og servicerer alle typer og størrelser af kundetilpassede slyngrensnings-,
sandblæsnings-, og metalliseringsanlæg samt udstyr og anlæg indenfor maleteknik.

CHECK
CHECK
CHECK
CHECK

Sonnimax leverer og servicerer følgende:
Slyngrensningsanlæg
CHECK Metalliseringsanlæg
CHECK
Sandblæsningshaller
CHECK Shotpeeningsanlæg
CHECK
Blæsebeholdere
CHECK Komplette proceslinier CHECK
Blæsekabiner
CHECK Vibrationsafgratning
CHECK

SONNIMAX
Nyvang 3 · 5500 Middelfart · Tlf.: 64 40 11 22
www.sonnimax.com · Mail: ordre@sonnimax.com

Malerudstyr
Sprøjteudstyr
Sikkerhedsudstyr
Serviceaftaler

