Det er sikkert at drive
virksomhed i Middelfart
Den 1. maj blev en fælles vagtordning i Middelfarts industriområde etableret. Det var ønsket om at reducere kriminaliteten
i industriområdet, der fik Middelfart Kommune, Fyns Politi og
Middelfart Erhvervscenter til at etablere et samarbejde. Dette
samarbejde resulterede i, at der blev sat videoovervågning op på
indfaldsvejene ved Mandal Allé, Barmstedt Allé m.v. Samtidig
blev der etableret en fælles vagtordning, som virksomhederne
havde mulighed for at tilmelde sig. Med 60 tilmeldte virksomheder kan projektet betegnes som en succes. Men erhvervschef
Niels Chr. Hammelev opfordrer endnu flere virksomheder til at
tilmelde sig - det koster kun kr. 150,- om måneden.
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Medlemsliste for Middelfart Erhvervsråd

A. V. Jeppesen Tømrer- & Snedkermestre A/S
A/S Dan-Bunkering Ltd.
Acces2China
Adecco Fredericia
Advokat Hanne Sehested
Albero Møbelfabrik A/S
Alivestyle ApS
AMU-Fyn
Andreas Strøjer-Hansen
Anlægsgartnerfirmaet Tefax ApS
Ann Pia Coach & Consulting
Anytime Ejby ApS
AOF Middelfart
AP Isolering
Arctic A/S
Arkitekt m.a.a.
Karl C. Rosenberg Rasmussen A/S
Arno Skilte
Autohuset Skjoldgaard
Aventura Charter
B.J. Innovation/Ejendomme ApS
BDO Statsautoriseret revisionsselskab
Bentzon Carpets ApS
Bikon ApS
Birkehøj Konferencecenter
Blikkenslager Eddie Clement A/S
BM Industri A/S
Bodycote Varmebehandling A/S
Boligselskabet af 1945 i Strib
Bott-Danmark, Tom Krautwald A/S
Brdr. Høyer Middelfart A/S
Brink-Møbler
Brinks Begravelsesforretning I/S
Brugerdata
Bruuns
Brødrene Dahl a/s
BT Gulve A/S
Business-Excellence
Butik Hanne
Byggecentrum
Büttner Nordic
Båring Savværk A/S
C. A. Nielsen ApS
C.J. Truckservice ApS
Cala Coach & Consulting
CareConcept
Ceetec - Nørre Aaby Maskinfabrik A/S
City Lak A/S
Claus V. Jensen
Comwell Middelfart
Cooltherm ApS
COWI A/S
Crone & Duedahl ApS, Arkitekter M.A.A.
Cylindric Denmark a/s
Dagli'Brugsen Asperup
Dalsted Teknik A/S
Dalsø Stålreoler
Damavi ApS
DANA
Danish Wind Power Academy
Danmarks Keramikmuseum
DanRob A/S
Dansk Overfladebehandling I/S
Dansk Spule Udstyr ApS
Danske Bank
De´Roche Industriteknik
Deloitte
Den Sunde Krop
Din Tøjmand, Ejby
Dinex A/S
Direct Kurér Service ApS
Ditlev Consulting
Diva
DK Benzin
Ejby Apotek
Ejby Boghandel ApS
Ejby EL-Installation
Ejby Fysioterapi
Ejby Handelsstandsforening
EL:CON Middelfart

KWH Pipe Danmark A/S
Langøe ApS
LC Regnskabshjælpen ApS
Leads Production
Ledernes Hovedorganisation, Afd. Fyn
Lifa A/S Landinspektører
Lillebælt Gruppen A/S
Lillebælt Maskinværksted
Lillebælt Mini Transport
Lillebælt Revision ApS
Lindebjerg
Livingly ApS
LO Vestfyn
loop company A/S
Louise Helmersen Grafisk Tegnestue
M2 Gulve
MADhouse A/S
Malermester Carl M. Jensen,
Bent Marxens Eftfl.
Malermester Frede Nørgård ApS
Malig & Thomsen ApS
Martin Tømrer ApS
Melfar Posten
Metal Lillebælt
Middelfart Advokaterne
Jensen-Dahm, Gorm Pedersen
& Schroll Madsen
Middelfart Autolakering A/S
Middelfart Erhvervspark A/S
Middelfart Handelsstandsforening
Middelfart Kommune
Middelfart Lokal TV
Middelfart Regnskabsservice
Middelfart Sparekasse
Middelfart Vinduespolering
Mikkelsen & Andersen A/S
Modi Form ApS
Motel Lillebælt
MV Tryk a/s
N. C. Byg Nr. Åby
Nakkelund
Nordea
Nordfyns Bank
Nordic Overfladebehandling A/S
NPJ Steel A/S
NT-Traadvarer
Nykredit
Nytofte.dk
Nørre Aaby Borgerforening
Nørre Aaby Taxi & Minibusser
Oculi Optik Thiele
Ole Vildmand
OMY/Olssons Machinery
outforce A/S
Ovethi A/S Dansk Dæk Service
Panorama
Papa's Ristorante Pizzaria
Peder Lundgaard
Pedersen & Madsen a/s
Perseus
Personlig-Vækst
Pettinaroli A/S
Pia Boldt
PK Revision
PL Teknik
PLAST-LINE A/S
PlusCoat
PricewaterhouseCoopers
PROFILFORM A/S
ProMetal
Pyrosan Fyn
Quality Hotel Park
Rasgo ApS
Realkredit Danmark
Rechnitzer a/s
Redoffice I.K. A/S
Regionens Løn- & Bogføring
Regnskabsservice Fyn
Ret&Råd Fyn A/S
Right Job Match ApS

Elipa Consult ApS
Elmester ApS
EnergiFlow
Erling Hansen
Esmeralda
Esthetique
EthosEpsilon I/S
EUC Lillebælt
Fair Clean
Falcks Danmark A/S
FFI Group A/S
Fiberline Composites A/S
Fionia Brenderup
Fionia Ejby
Fionia Middelfart
Fionia WEB
Fjelsted Skov Kro I/S
Flensted Mobiler ApS
Flexpartners
Fragtmand Hans Erik Jensen
Friis Media
Fyens Stiftstidende
Fynbobyg
Fyns Forlag
Garant Byg A/S
GEA Fyn ApS
Gelsted VVS ApS
Gjerlev A/S
GMF A/S
Golan Pipe Systems
Gremmeløkke Maskinforretning
GaardeErhverv
H. Skjøde Knudsen A/S
H2O go
Hasjø Metalvarefabrik ApS
Have & Skov
HBH Rent
Heatcom Cooperation A/S
Helnic A/S
Henning Fredsøe
Hersted Kapitalforvaltning
Hindsgavl Slot
HJ Automobiler
HK Midt
Holm's Ejendomme ApS
Hotel Borgmestergaarden
Hotel Kongebrogaarden
HR training
Humlemagasinet's Støtteforening
Hundsbæk & Henriksen A/S
Hygind Smedie ApS
I Temp
IBC International Business College
Idé Byg Fyn ApS
ImageConsult
Indslev Bryggeri A/S
Indslev Kildegaard
Industriværkstedet
Institut for Krisehåndtering
Isoplus Fjernvarmeteknik A/S
J. Buch & Sønner I/S
Jensen A/S
Jesper's Autoværksted
JH Kommunikation
JKF-Bevidsthed
JKS a/s
Jyske Bank
Jørn Sørensen
K. Hartwall A/S
K.C. Busser
KB Vagt Nord ApS
KBR Print og Web
kdmarketingsupport
Kinnarps A/S
Kirsten Hjort Christensen
Kost4U
Kragmann A/S
Kristelige Fagbevægelse
Kustrup Tømrer & Snedkerværksted A/S
Kvickly Middelfart
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Rikke Rindebæk
Rishøj & Andreasen A/S
Rolf Murer
Rutestyring-It
Rådg. Ingeniørfirma Ole Jacobsen
S. Sejersen & Søn
Sabro Byg ApS
Safe-Light A/S
Salon Lena
Sara Lee Norden
Scancoll ApS
ScanStore Packaging A/S
Schebye Teknik ApS
Seafood Action Center A/S
Severin Kursuscenter A/S
Shipping.dk Middelfart A/S
Sinatur Hotel Sixtus
Skykon Composites
Smurfit Kappa Danmark A/S
Snejbjerg
SNM Enterprise A/S
Soft Consult DATA & IT-Solutions
Sommer-Savex A/S
Sonlac A/S
Sonnimax
Spar Nord
STARK Middelfart
Strandmøllen A/S
Strandvejens Auto Strib ApS
Strib-Middelfart Entreprenørforretning A/S
StribRadio & TV
Studio 64
SuperBrugsen Gelsted
SuperBrugsen Nørre Aaby
T. Jacobsens maskinfabrik Aps
Tanderup Vognmandsforretning I/S
Tandlæge Edvard Buss
Tandlæge Solveig Kjær
Target Gruppen
Team Lillebælt
Thava Middelfart
The Show
Topform Middelfart
Toprevision Tom O. Petterson & Co.
Totalbanken
Trap-El
Triventek A/S
Trolle Advokatfirma
Turistforeningen for Middelfart & Omegn
Tømrer- & Snedkerfirma Jan Kolster A/S
Tårup Skovgård
UC Denmark A/S
UgeAvisen Vestfyn
Uretek
Vagn Christensen
VBG GROUP SALES A/S
Vends Motorik- og Naturskole
Vestfyns Bank
Vestfyns Køle & Frostlager ApS
Vestfyns VVS Service
Vin & Vin
Vinduespudseren
Vinspecialisten Middelfart
Vognmand Ernst Hansen
Vognmand Knud Erik Vork
Vognmand Poul Pedersen Ejby ApS
vores bureau
Walker Danmark ApS
Waterway Shipping ApS
Webdisplay
Wordhouse
XL Byg - Lillebælt Trælast
ZELECTION A/S
Zignal
Zjoos

virksomheds

ScanStore Packaging A/S

portræt

Her får grøntsagerne nyt liv!
Innovativ virksomhed med base i Middelfart har opnået stor succes med
ny type emballage til frugt og grønt.
På adressen Nyvang 7 i Middelfart ligger den stilfulde bygning,
som danner rammerne for virksomheden ScanStore Packaging
A/S. Hér forskes der i områder, som forbrugerne sjældent tænker
over, men som dagligt er dem til stor gavn. ScanStore Packaging
A/S udvikler frugt og grønt-emballage, der forlænger produkternes levetid. Ved at lave huller af varierende størrelse i grøntsagsposerne, kan holdbarheden beviseligt øges, da grøntsagerne
derved får den rette mængde ilt.
ScanStore Packaging A/S har siden 2000, i samarbejde med
ScanStore A/S, leveret pakketeknik og emballage til frugt og
grønt. Det, der adskiller virksomheden fra dens konkurrenter, er
ikke blot kundens mulighed for at få leveret en samlet løsning i
form af både pakkemaskine og emballage, men ligeså meget at
grøntsagerne holdes friske i længere tid og derfor i højere grad
lever op til forbrugernes krav. I virksomhedens laboratorium
tager man udgangspunkt i produktets behov for respiration, og
på den baggrund bestemmes den optimale perforering af emballagen.

En innovativ tankegang
Efter i 2006 selv at have overtaget produktionen af laserperforeret emballage er ScanStore Packaging A/S hele 3 gange blevet
udnævnt til Gazelle-virksomhed. Ifølge direktør Kim Berg Jensen
har produktionen af disse produkter allerede i 2009 nået vækstmålet for 2011, et resultat man i virksomheden er godt tilfredse med.
På trods af, at virksomheden har stor succes, hviler man dog ikke

Direktør Kim Berg Jensen ses her på virksomhedens lager.

på laurbærrene, derimod er man meget interesseret i at fortsætte
den positive udvikling, idet man mener, at fremtidssikringen af
ScanStore Packaging A/S skal ske gennem innovation og udvikling. Af denne grund deltager virksomheden nu, sammen med
Teknologisk Institut, Forskningscenter Årslev samt 10-12 øvrige
virksomheder, i et 4-årigt innovationskonsortie.
Gennem det tætte samarbejde i projektet har ScanStore
Packaging A/S fået adgang til ny viden, og samarbejdet har for
eksempel gjort, at måleresultater internt i virksomheden er blevet
valideret af Teknologisk Institut.
Ifølge direktør Kim Berg Jensen, kan det varmt anbefales at samarbejde med eksterne organisationer; den åbenhed, som man
viser overfor den studerende eller de øvrige projektdeltagere,
viser sig altid at føre til fordele. ScanStore Packaging A/S har da
også allerede planer om et nyt projekt.
Læs mere på www.packaging.scanstore.dk

GMF A/S
Gelsted-maskine skaber øget
konkurrencedygtighed
Hos GMF A/S bukkes stålrør til den store guldmedalje, faktisk
går det så stærkt, at man har svært ved at følge med. Den store
efterspørgsel har resulteret i, at man henover foråret har ansat
5 nye medarbejdere. Denne udvikling viser med al tydelighed,
hvor godt det går for GMF, især i en tid hvor mange virksomheder har været meget pressede med hensyn til at få ordrer ind.
GMF i Gelsted blev opstartet i 1992 med ejeren Frank Pedersen
ved roret. Virksomheden har siden udviklet sig betydeligt,
og medarbejderstaben tæller nu 18 personer. GMF er i dag
Nordeuropas største leverandør af bukkede bøjninger med
eksport til lande som for eksempel Polen, Sverige og Østrig.
Fabrikkens produkter er kendte for at være af høj kvalitet, hvilket
bekræftes af, at fabrikken netop er ved at blive ISO-certificeret.

Her ses Jeanette Jensen med nogle af de 18 medarbejdere fra GMF A/S

stigende produktionsmængde er GMF ved at få bygget en ny
stor produktionshal på over 800 km2. De forventer, at den vil stå
færdig til sommerferien.

En virksomhed med stærke værdier

Det nyeste tiltag hos GMF er indkøbet af en ny rørbukningsmaskine, der med en ny bukningsteknik skal øge virksomhedens konkurrenceevne. Maskinen er den første af sin slags i
Danmark, og differentierer sig ved at kunne bukke rør på en
sådan måde, at selve bukningen i røret ikke svækkes, når den
laves. På den måde forbedres rørets kvalitet betydeligt.

At GMF er en familievirksomhed med stærke værdier, vises
tydeligt ved den måde, hvorpå der tages hånd om medarbejderne. Jeanette Jensen, der er i familie med Frank Pedersen, sørger blandt andet for, at medarbejdertrivslen i virksomheden er i
fokus. Hun deltager for eksempel i et HR-netværk, hvorigennem
der skabes mere fokus på medarbejderne. De har ligeledes gennemført førstehjælps- og hjertestarterkurser, hvor man gennem
mødepligt har sikret deltagelse fra alle ansatte. Disse tiltag
sikrer både en større sikkerhed på arbejdspladsen, men ligeså
vigtigt et bedre sammenhold blandt medarbejderne.

Til at huse denne nye maskine samt for at give plads til den

Læs mere på www.gmf.dk
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Lena Krusborg i sit hjem
med egne udsmykninger

En kreativ ildsjæl
Med en baggrund som blandt andet skiltemaler
besluttede Lena Krusborg sig i 2009 for at satse
på et liv som selvstændig. Det var den finansielle
krise, der fik Lena til at tage det store spring fra
lønmodtager til selvstændig, en beslutning hun
dog i længere tid havde overvejet for at få en
bedre sammenhæng mellem arbejds- og privatliv,
samt ud fra et stort ønske om at få mere frihed i
sit arbejde.

At Lenas produkter er meget eftertragtede,
bekræftes da også af de mange tilfredse kunder, som hun har løst opgaver for. Af projekter
kan blandt andet nævnes et samarbejde med
designbureauet Lee Storm omkring biblioteket
på Kulturøen, samarbejdet med ImageConsult
omkring pyloner til Kolding Gymnasium,
opgaver for arkitektfirmaet Fjordhauge og
Lauridsen, samt udsmykningen af Middelfart
Sparekasses nye hovedsæde.

Plejer er død!

virksomheds
tter
æ
s
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portræt

Hos Logotrend.dk tilbydes kunderne kreative løsninger i form af klistermærker og skilte til både,
biler, bolig og erhverv, og mange kunder har
allerede med stor tilfredshed benyttet sig af disse
flotte produkter og af Lenas hjælp.
For Lena har dét at være iværksætter indtil videre
været en spændende og meget lærerig proces,
og livet som selvstændig har hun på ingen måde
fortrudt. Den store kreative frihed og de meget
fleksible arbejdstider passer perfekt til hendes liv,
og har betydet en større glæde i hendes daglige
arbejde.

Når man møder Lena, fornemmer man da også
straks, at hun er en kreativ ildsjæl. Den store kreativitet opnår hun ved hele tiden at søge inspiration,
og ved aldrig at lade sig begrænse af ”hvad man
plejer at gøre i branchen”. Lenas næste store inspirationsprojekt er en studietur til USA, hvor hun
skal studere fænomenet wrapping, som kort fortalt
er foliebeklædning til for eksempel både; et forretningsområde, der er på vej frem i Danmark, og
som Lena selvfølgelig allerede er godt i gang med!
Læs mere på www.logotrend.dk

Erhvervsrådet fejrede 25 års jubilæum med
reception og magisk middag

Middelfart Erhvervsråd fejrede 25 års jubilæum
fredag den 5. marts. Det var en spændende dag, og
Erhvervsrådet kunne ikke være blevet fejret på en
bedre måde. Dagen begyndte med reception hos
A/S Dan Bunkering Ltd., The Show og Rechnitzer
a/s. 100 gæster fra det lokale erhvervsliv havde
valgt at deltage i receptionen, og sammen med
Clement Kjersgaard, var de med til at give deres
bud på, hvordan erhvervslivet i Middelfart Kommune kunne udvikle sig. Man var enige om, at
Middelfart Kommune var et godt sted at drive
virksomhed og at bosætte sig. Et ønske var at
skabe en mere innovativ kommune, ved f.eks. at

etablere uddannelsesinstitutioner for at tiltrække
de unge mennesker. Et andet ønske var desuden et
bedre samarbejde regionalt med fokus på sparring
mellem de forskellige parter.
Dagen blev rundet af på Byggecentrum med magisk
middag og levende musik. Henrik Svanekiær
underholdt gæsterne på bedste vis ved middagen
og mange var forundrede over, hvordan det lykkedes ham at få ting til at forsvinde og dukke op
igen. Mange spurgte sig selv; Hvordan gør han
det? Efter middagen spillede bandet TICS, og det
var rigtig dejligt, at se så mange medlemmer af
erhvervsrådet på dansegulvet.
Vi vil gerne takke gæsterne, der valgte at fejre
dagen sammen med os, og samtidig vil vi gerne
sige tak for de dejlige gaver; som flytter med os
ud i de nye lokaler på Mandal Allé, hvor de vil
komme til deres ret.

Jette Rosenberg, Vestfyns Bank og Clement Kjersgaard

Borgmester Steen Dahlstrøm og
ordstyrer Clement Kjersgaard
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Håndværksmestre på skolebænken
25 lokale håndværksmestre har tilmeldt sig en gratis uddannelse på 8 dage, hvor de skal lære at sælge grønne energirenoveringer.
Formålet med uddannelsen er at gøre håndværksmestrene
bedre til at sælge grønne løsninger. De bliver klædt på til at
få husejerne til at tænke i energirenoveringer, når de overvejer forbedringer af deres huse.
På de 8 kursusdage bliver de f.eks. undervist i at se kundens behov, og især de behov som kunden endnu ikke selv
er opmærksom på. De kan også synliggøre for kunden, at
investeringer i energirenoveringer kan tjene sig selv ind over
5-10 år. Mellem hver uddannelsesdag får deltagerne hjemmeopgaver, som de skal have forberedt til næste gang.
Et eksempel på energirenovering af eksisterende boliger
til energiklasse 1 er Coathouse i Kolding. Her er Fiberline
Composites, Middelfart i samarbejde med Isover gået i gang
med at ombygge en 60 år gammel villa, så den kommer til at
opfylde kravene til lavenergiklasse 1. De har valgt at bruge
kompositmaterialer, for at vise hvor velisolerende de er, og
dette bevises ved at energiforbruget til opvarmning bliver
halvt så stort som dagens standard.
Uddannelsen er en del af projektet: Grøn Erhvervsvækst,
som både Kolding og Middelfart Kommune deltager i.

Eksempel på Coathouse

Kommunerne har valgt at gå forrest og igangsætte udviklingen indenfor energiforbedringer af de eksisterende bygninger indenfor bolig, erhverv og offentlig virksomhed.
Bygningerne tegner sig for ca. 40% af det samlede energiforbrug i Danmark. Kravene, om at nybyggerier skal være
energiklasse 1, er først gældende fra 2015, men de 2 kommuner har valgt at indføre disse krav allerede nu. Projektet
sigter også på at skabe de lokale, grønne rammebetingelser,
som kan gøre netop Middelfart og Kolding til det ideelle
hjemsted for virksomheder indenfor energieffektivisering af
bygninger.
Forskning fra Statens Byggeforskningsinstitut anfører, at
der i Danmark totalt set er et marked for energirenovering
på 198 milliarder kroner. Om det så bliver håndværkerne
i Middelfart Kommune, der via deres uddannelse får del i
dette marked, er jo muligt….

Før renovering

Efter renovering

Matchrace på Lillebælt
Det var helt sikkert en anderledes dag på jobbet for de 37 medlemmer fra Middelfart Erhvervsråd, der den 3. juni deltog i
matchracen på Lillebælt.
Middelfart Erhvervsråd og Match Racing Denmark havde inviteret Erhvervsrådets medlemmer til en dyst på bølgen blå.
6 både blev sendt af sted for at gennemføre matchracen, med det formål at give et indblik i hvor vigtig kommunikation
og samarbejde er i dagligdagen. Det blev til lidt vådt tøj og sko samt ømme arme, men alle syntes, at det havde været en
fantastisk oplevelse!! ”Sjovt, spændende, og anderledes”, var en del af kommentarerne.
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Effektiv virksomhedsudvikling
lingsdag den 17. juni. Temaet er effektiv virksomhedsudvikling og foregår med Jan S. Arlbjørn
ved roret.”Vi har valgt at tilbyde alle vore medlemsvirksomheder at deltage, for ligeledes at give
dem mulighed for at få fokus på deres virksomhedsudvikling og optimering af ressourcer”, siger
Tina Eisenhardt, erhvervskonsulent, Middelfart
Erhvervscenter. ”Der præsenteres blandt andet
en simpel model, der kan være med til at skabe
overblik over virksomhedens ressourcer. Dette
overblik vil føre til en specifik milepælsplan for
hvordan virksomheden kan udvikles ”. For at
skabe størst mulig værdi af temadagen for den
enkelte virksomhed, skal virksomheden stille
med 2-3 nøglemedarbejdere.

Professor Jan S. Arlbjørn guider
deltagerne på forrige workshop den
15. december 2009.

Succes med forrige workshop
Middelfart Erhvervscenter afholdte i december
2009 en succesrig temadag for netværksdeltagere,
hvor Jan S. Arlbjørn var oplægsholder. Dagen var
en stor succes og på opfordring fra de tidligere deltagerne følger Erhvervscenteret nu op med dag 2.

Jan S. Arlbjørn har tidligere med stor succes løst
opgaver hos LEGO System A/S og Gumlink A/S
omkring udvikling og gennemførelse af projektmodeller, samt optimering af ressourcer.
Jan S. Arlbjørn giver virksomhederne input og
værktøjer til at fokusere på blandt andet udvikling og prioritering af strategier.
Der kan læses mere om arrangementet på
www.middelfart-erhverv.dk

Ny workshop
Virksomheder i Middelfart får nu en sjælden
mulighed for at deltage i en spændende udvik-

Præsentation af nye medlemmer
Bryd den onde
cirkel med
maskinmester Kim
Henriksen, der
tilbyder en gennemgang af virksomhedens vedligeholdelsesrutiner.
Gode rutiner giver:
• Bedre produktionsøkonomi
• Bedre arbejdsmiljø
• Bedre planlægningsmuligheder
Elmester ApS
Lollandsvej 11A · 5500 Middelfart
Kim Henriksen · Tlf.: 7023 9292
info@elmester.com · www.elmester.com

Fionia WEB kan hjælpe med mange slags
opgaver, f.eks. hjemmesider, logo, brochure,
profiltryk, bannertryk. Altid til små og
overskuelige priser. Alle opgaver er interessante. Prøv, du vil blive overrasket over
hvor billigt og nemt det kan gøres!

Institut for krisehåndtering arbejder med forebyggelse og håndtering
af kriser. Vi er specialiseret i at tilføre viden om og værktøjer
til strategisk og organisatorisk udvikling, i
kraft af medarbejdernes trivsel. Derudover
rådgiver vi om parforhold og skilsmisser
via skilsmisseraad.dk
Institut for Krisehåndtering
Brændeskovvej 23 · Strib
5500 Middelfart
Tlf.: 2465 6790
mh@institutforkrisehaandtering.dk
www.institutforkrisehaandtering.dk

Byggefirmaet
Garant Byg A/S
Har siden firmaets start
været kendt for at levere kvalitetsbyggeri til
tiden. Vores fokus er rettet på erhvervsbyggerier i hoved- eller totalentreprise. Gennem
en kvalificeret medarbejderstab sikrer vi en
effektiv og rationel byggeproces med kunden i
centrum. Vi råder over mandskab og maskiner,
så vi kan påtage os selv meget store opgaver,
hvor tømrer-, murer- og betonarbejde udføres i
egenproduktion.
Garant Byg A/S
Odensevej 177 · 5500 Middelfart
Tlf.: 7573 5800
olo@garantbyg.dk · www.garantbyg.dk

Birkehøj Konferencecenter
Aulbyvej 30 · 5500 Middelfart
Tlf.: 2031 1318
maj@birkehoj-fyn.dk
www.birkehoj-fyn.dk

Fionia WEB
Brovejen 360
5500 Middelfart
Tlf.: 2169 2161
kontakt@fioniaweb.dk
www.fioniaweb.dk
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Præsentation af nye medlemmer
Ny leverandør
med en bred vifte
af sikkerhedsløsninger indenfor
tyverialarmer, videoovervågning, tågesikring og adgangskontrolsystemer. Siden årsskiftet 2010 har
vi arbejdet på etablering af en afdeling af
C.D. Büttner Sicherheitstechnik GmbH,
der med mange års erfaring har leveret
skræddersyede sikkerhedsløsninger i
Tyskland, Østrig og Schweiz. Der arbejdes
med individuelle løsninger, der er skræddersyede til den enkelte kunde. Vi leverer alle typer løsninger til erhvervslivet,
detailhandel og løsninger til private hjem,
sommerhuse m.v. Intet er for småt og intet
for stort. Vi vil gerne udfordres og kommer
gerne og giver et uforpligtende tilbud til
konkurrencedygtige priser.
Buettner Nordic: Tlf.: 6616 4050
www.buettner-nordic.com

Rene vinduer
bidrager til et
godt arbejdsmiljø
Uanset om din
virksomhed er stor
eller lille, fortjener du og dine medarbejdere rene vinduer, som ikke forhindrer
lyset i at trænge ind og give liv til Jer og
jeres omgivelser. Vinduespudseren har
udstyret til at klare langt de fleste opgaver
hurtigt og effektivt. Vinduer, vinduespartier, solfangere, karnapper og hele facader
bliver skinnende rene, så din virksomhed
og dine medarbejdere ser godt ud!

Nordfyns Bank
åbner filial i
Middelfart
Det bliver et rutineret
og meget lokalt hold,
der byder velkommen, når Nordfyns Bank
slår dørene op i Middelfart mandag den 7.
juni. Den nye filial af Nordfyns Bank åbner
centralt i Middelfart i lokaler, der tidligere
husede BG Bank.
- Vi glæder os naturligvis meget til, at lokalet er klar, så vi kan byde områdets borgere
og erhvervsfolk velkommen. Vi brænder
alle for, at Nordfyns Bank bliver en aktiv
del af området og en vigtig partner for både
privatkunder og erhvervskunder, siger den
nye filialdirektør, Leif Andersson.
Nordfyns Bank
Østergade 40 · 5500 Middelfart
Tlf.: 5948 9570
middelfart@nordfynsbank.dk
www.nordfynsbank.dk

Ide Byg Fyn’s
mission er at udføre
byggeopgaver for
private og erhverv
med vægt på effektivitet, kvalitet og miljø.
Kvalitet og Tryghed er vigtige nøgleord,
og vi løser alle opgaver inden for byggeri.
Vi er meget engagerede i de opgaver vore
kunder kommer til os med og er altid åbne
for nye udfordringer.

For meget eller
for lidt – ingen af
delene er særlig
fedt!”
Det meste ”fedt” er
efterhånden barberet af virksomhederne,
men er det også af medarbejderne?
Vidste du, at et sundere liv giver øget velvære og mindre fravær?
Jeg tilbyder sundhed i øjenhøjde til private
og offentlige virksomheder
• Foredrag
• Strategisk rådgivning om sundhed og
ernæring
• Individuel rådgivning og sparring
Kost4U v/ Henriette Skibdal
Værkstedsvej 12
5500 Middelfart
Tlf.: 2020 8449
hs@kost4u.dk
www.kost4u.dk

”Livingly“ overtog
i sommeren 2008
den gamle designvirksomhed Anni
og Bent Knudsen i
Kolding. Vi købte
virksomheden
for at vække liv i
nogle af de ca. 4.000
kunstklip og mobiler Bent Knudsen designede i perioden 1934-1997. Produkterne
sælges i dag til kunstmuseer, samt designog gaveforretninger i Danmark og på en
række udenlandske markeder.

Vinduespudseren v/ Kurt Kristiansen
Bogøvænget 64 · 5500 Middelfart
Tlf.: 6083 7460
tid@kkservice.dk · www.kkservice.dk

Ide Byg Fyn ApS
Bøgevej 18
5580 Nørre Aaby
Tlf.: 6442 1546
Tlf.: 2217 2385
post@idebygfyn.dk
www.idebygfyn.dk

Business-Excellence
er også Middelfartområdets nye stress
coach. Ivan Sommer
har selv haft problemet inde på livet og siden arbejdet intenst
med stress. Derfor er stressramte personer i
trygge hænder her.

“Vi sætter
stikket i!” Med
fokus på organisationens behov og de
ansattes individuelle
motiver, sikrer vi bedst mulig udnyttelse af
virksomhedens ressourcer. Det kan aflæses
direkte på bundlinien. Prøv os af!

Perseus tilbyder
coaching af enkelt
personer - åbne kurser – sambesøg med
sælger samt løbende
opfølgning af igangsatte aktiviteter. Perseus
har 20 års erfaring med uddannelse og
ansættelse af sælgere.

Business-Excellence
Gl. Strandvej 83 · Strib · 5500 Middelfart
Tlf.: 2782 7300
ivan.sommer@business-excellence.as
www.business-excellence.as

EthosEpsilon I/S
Strib Landevej 75 · Strib · 5500 Middelfart
Tlf.: 4084 5960
mu@ethosepsilon.dk
www.ethosepsilon.dk

Perseus
Gl. Vestergade 47 · 5500 Middelfart
Tlf.: 2015 1218
info@perseus-coaching.dk
www.perseus-coaching.dk
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Livingly ApS
Engvej 21 · 5464 Brenderup
Tlf.: 6344 0034
info@livingly.dk · www.livingly.dk

Rådgivertræf
Vi har indenfor Middelfart Kommune mange
kompetente rådgivere, som har fokus på
erhvervslivet.
Der findes adskillige dygtige rådgivere indenfor
forskellige brancher, som alle gør et stort stykke
arbejde for at rådgive andre virksomheder eller
iværksættere til et bedre resultat.
Men vi kan alle blive endnu bedre til at øge vores
viden om hinandens styrker og herved udvikle
nye tiltag til gavn for det lokale erhvervsliv.
Derfor inviterer Middelfart Erhvervscenter alle
rådgivere til et stort Rådgivertræf den 15. september, hvor fokus bliver på erfaringsudveksling, ny
viden fra eksterne parter og at øge kendskabet til
de lokale aktører.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen hvis du er rådgiver og ønsker at deltage. Yderligere info: www.middelfart-erhverv.dk

Ny afkørsel til
modul-vogntog
Flere virksomheder i Middelfart har gennem
tiden henvendt sig til MF Lars Chr. Lilleholt, MF
Poul Andersen og borgmester Steen Dahlstrøm,
og bedt dem tage hensyn til modulvogntogene.
Det har resulteret i, at virksomhederne i industrikvarteret nu får gode tilkørselsforhold på den nye
motorvej.
En ny afkørsel kommer til at ligge ved Aulby, og
her gøres der plads til de såkaldte modul-vogntog. Dette betyder, at afkørslen laves længere og
bredere. Planen er, at byggeriet så småt går i gang
næste år.

EFTERÅRETS
ARRANGEMENTER
August
Bootcamp (d. 17)
Iværksætterkursus (1 aften)
September
Rådgivertræf (d. 15)
Iværksætterkursus (4 aftener)
Virksomhedsbesøg
Oktober
Iværksætterkursus (1 aften)
November
Virksomhedsbesøg
December
MEC Netværksdag 2010

Erhvervsnyt udgives af
Middelfart Erhvervscenter
Hans Bangsvej 40
5500 Middelfart
Tel. 64 41 40 60
kontakt@middelfart-erhverv.dk
Bladet udkommer til
medlemmer af Middelfart
Erhvervsråd.
Oplag 900 stk.
Ansvarshavende redaktør
er erhvervschef Niels Chr.
Hammelev.

Jørn Sørensen
Formand
Middelfart Erhvervsråd

Niels Chr. Hammelev
Erhvervschef

Tina Eisenhardt
Erhvervskonsulent

Heidi Petersen
Koordinator

Kontakt Middelfart Erhvervscenter for yderligere information på tlf. 64 41 40 60.
Eller se vores hjemmeside www.middelfart-erhverv.dk

