
Lev det gode liv 
i Kerteminde Kommune



Velkommen til 
Kerteminde Kommune 
En kommune, 
hvor livet leves

Hans Luunbjerg | Borgmester
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Kerteminde Kommune har meget at byde på. Her er den smukkeste natur, et rigt kulturliv, historie, idyl, et 
sprudlende foreningsliv og ikke mindst et erhvervsliv i rivende udvikling.

Takket være en infrastruktur, som skaber god forbindelse til resten af Danmark, samt muligheden for at placere 
sig tæt på motorvejen i Langeskov har flere større erhvervsvirksomheder valgt at få base i kommunen. Ifølge 
prognoserne vil denne udvikling fortsætte, og derfor er vi glade for, at der er blevet etableret en togforbindelse, 
som skal gøre det nemmere for både medarbejdere og forretningsforbindelser at komme til og fra Kerteminde 
Kommune.

I byerne kommer flere specialbutikker til, som sælger unikke og nøje udvalgte råvarer til både borgerne og 
turisterne, der kommer hertil på grund af vores smukke beliggenhed.

KERTEMINDE – HAVEN VED HAVET
Kerteminde Kommune ligger helt ud til havet, og takket være vores unikke natur og nogle af landets bedste 
badestrande, kan vi årligt byde velkommen til tusindvis af besøgende, som både sejler og kører hertil. 

Borgerne i Kerteminde nyder også godt af vores smukke natur, hvilket kommer til udtryk i vores rige foreningsliv, 
hvor mange af aktiviteterne udfolder sig på vandet. Mange er født og opvokset her – en del er flyttet hertil, 
men fælles for alle borgere er et helt exceptionelt engagement for at drive foreninger og mødes på tværs – i 
Kerteminde Kommune vil vi nemlig fællesskabet!

Vi glæder os til at byde dig, din familie og/eller din virksomhed velkommen til en kommune, hvor livet leves.

Velkommen til!
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Vi vil hinanden 
i Kerteminde 
Kommune
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Fællesskabet er noget, vi vægter højt i Kerteminde Kommune. Her bor 23.700 mennesker, som alle vil hinanden 
på tværs af organisationer, erhverv og kultur. 

Vores store fokus på fællesskabet skal munde ud i en stærkere kommune, hvor tillid og accept af hinandens 
forskelligheder giver den sammenhængskraft, som er fundamentet til Det Gode Liv.

Blandt andet arbejder især virksomhederne i kommunen sammen – også på tværs af brancher. Vi har en bred 
vifte af virksomheder: Detailforretninger i centre og i Kerteminde bymidte. Butikkerne er ofte medlem af en 
lokal handelsforening, som driver aktiviteter m.m. til gavn for borgere og besøgende.

I Kerteminde Erhvervsforening samarbejdes der med kommunen om rådgivning og vejledning til blandt andet 
iværksættere, hvor der arrangeres medlemsarrangementer, netværksmøder og mentorordninger. Derved kan 
mindre og større virksomheder få glæde af hinanden og skabe tværgående samarbejder.

ARBEJDSPLADSER: 

8.500

STØRSTE BYER: 

Kerteminde (5.900)
Munkebo (5.600)
Langeskov (4.000)

INDBYGGERE: 

23.700

INDPENDLERE: 

3.600
UDPENDLERE: 

5.300

ARBEJDSPLADSER 
INDEN FOR 1 TIME FRA 
KERTEMINDE: : 

201.800

- VVS 
- Badeværelser 
- Varmepumpe
- Jordvarme 
- Solvarme 
- Pille- & oliefyr

BLICHFELDTVVS.DK
El- og vvs branchens 
kvalitetskontrol

v/aut. VVS-installatør Thomas Blichfeldt
BLICHFELDT VVS.DK

Odensevej 5
5550 Langeskov
Tlf.: 6169 8983
Thomas@blichfeldtvvs.dk

Smedeløkken 13 - 5330 Munkebo - mail@bregnor-byg.dk

www.Bregnor-byg.dk

 Udskiftning af døre / vinduer

 Tagrenovering

 Totalentreprise

 Maskinsnedkeri

Telefon:
65976286
25546630
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66 11 70 18

Tolderlundsv C

66 13 75 18

Kerteminde

Kerteminde er placeret centralt i Danmark og 
ligger takket være den gode infrastruktur tæt på 

både København, Odense og Aarhus.

Erhvervsliv 
i rivende 
udvikling
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Erhvervslivet i Kerteminde er i konstant udvikling. Flere virksomheder er de seneste år kommet til, blandt andet takket 
være vores gode infrastruktur. Det er nemt at komme til og fra Kerteminde via motorvejen, der binder os sammen med 
de større byer og giver let adgang til arbejdspladser på Sjælland og i Jylland samt naturligvis på hele Fyn.  

Mange pendler til og fra arbejde. Blandt andet på grund af de mange produktionsvirksomheder, der ligger langs 
motorvejsnettet i Langeskov. For at imødekomme de mange pendlere er det en stor fordel for os, at der er blevet 
etableret et InterCity-togstop i Langeskov, med forbindelse til både Sjælland og Jylland. Så nu er det blevet endnu 
nemmere for pendlere at komme til og fra Kerteminde Kommune. 

I Langeskov er der flere husgrunde til salg. Her kan du bo 
tæt på Odense og via den gode infrastruktur hurtigt komme 
rundt i landet.
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industrieventyr
Et 
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Historien om Lindøværftet er et industrieventyr 
og et symbol på den udvikling Kerteminde 
Kommune har gennemgået. 

Efter værftets lukning i 2011 blev mere end 
2.000 borgere ledige. Indtil da havde værftet 
været kommunens største arbejdsplads, og 
derfor var det et hårdt slag for kommunen, da 
værftet måtte lukke. Lukningen betød store 
forandringer for Kerteminde.

I dag er situationen dog en helt anden. Mindre 
virksomheder er kommet til, og på få år har vi 
i kommunen fået mere end 90 virksomheder 
med næsten 2.000 medarbejdere ansat på 
området. Kerteminde er dermed blandt de 
syddanske kommuner, der har startet flest nye 
virksomheder set i forhold til eksisterende 
virksomheder.

Efter Lindøværftets lukning steg ledigheden 
af gode grunde gevaldigt, men grundet massiv 
indsats fra andre virksomheder i kommunen 
og et stærkt samarbejde mellem kommunen 
og erhvervslivet er ledigheden igen faldet 
markant.

Lindø er i dag et symbol på 
den udvikling Kerteminde har 

gennemgået.

Rynkeby Friskole:
– et godt sted at være elev
– et godt sted at være lærer
– et godt sted at være forældre

Værdier der afspejler sig i hverdagen er
nærvær, glæde og plads til forskellighed.

Klasser på tværs fra 0-9. kl. 
Folkeskolens afgangsprøve.

Oplevelser ud af huset.  
Alle trin er på lejrskole hvert år. Kirkevej 5

5350 Rynkeby
Tlf. 65 39 15 05/65 39 17 07
www.rynkeby-friskole.dk 

Rynkeby Friskole – hvor trivsel og faglighed  
                                                    Går hånd i hånd

Mobbefri - friskole 
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”Når erhvervslivet har det godt, har kommunen det 
godt – og omvendt”. Ordene er Jens Haugaards. 
Han er født og opvokset i Kerteminde, men flyttede 
fra byen som 22-årig, da han var færdig som 
ingeniør. Først til Odense og senere til København. 
Arbejdslivet har også ført ham til Jylland, og i dag 
er han tilbage i Kerteminde, hvor han nyder — igen 
— at bo midt i den skønne natur, som kendetegner 
området, med vandet som sin nærmeste nabo. Jens 
er direktør i Hydac A/S, som er en af de helt store 
virksomheder i Kerteminde Kommune og de første, 
som etablerede sig ved motorvejen i Langeskov. 
Sidenhen er flere virksomheder kommet til, og i 
dag er Langeskov blevet centrum for et erhvervsliv 
i rivende udvikling. At det netop er Langeskov, der 
tiltrækker de store virksomheder, er ikke tilfældigt, 
siger Jens Haugaard:

”Det betyder rigtig meget at ligge i første række 
og have facade ud til de forbi-kørende biler. Det 
er jo den bedste branding, du kan få, og vi oplever, 
at vores sælgere har nemmere ved at trænge 
igennem til potentielle samarbejdspartnere takket 
være den genkendelighed i, at folk bevidst eller 
ubevidst har set os fra motorvejen. Derudover 
ligger vi, på grund af motorvejen, tæt på de større 
byer, og afstanden til København er pludselig 
kort – det samme gælder afstanden til Jylland. 
Det betyder for os, at medarbejdere har nemt 
ved at komme til og fra arbejdet – det samme 
har vores samarbejdspartnere, heriblandt de 
udenlandske. Det seneste tiltag, som kommunen 
har foretaget, i en lang række af forbedringer, for 
at gøre infrastrukturen endnu bedre, er at deltage i 
etableringen i af tog-stop i Langeskov med direkte 
forbindelse mod blandt andet Sjælland. 

Og det er netop fokus på forbedringer, der gør 
Kerteminde Kommune til et unikt sted at have 
virksomhed. Dialogen mellem erhvervsliv og 
kommune er virkelig god. Vi lytter til hinanden 
og har en fælles interesse i at vækste. Da vi i 
2004 skulle bygge nyt domicil, var vi åbne for 
flere lokationer på Fyn. Dengang var Langeskov 
Kommune (nu Kerteminde Kommune) enormt 
lydhør og imødekommende. De tilbød den her 
unikke placering ved motorvejen i Langeskov, 
hvor de havde planer om at etablere et større 
erhvervsområde, hvilket det jo også er i dag. 
Nu er vi faktisk så mange virksomheder herude, 
at vi forsøger at finde måder, så de, der ligger i 
anden række, også kan blive synlige i forhold til 
motorvejen.” 

Jens Haugaard er formand for Erhvervsforeningen 
i Kerteminde Kommune, hvor alle brancher mødes 
på tværs til arrangementer og i netværksgrupper. 
Han spår en stor fremtid for erhvervslivets vækst i 
kommunen, blandt andet på grund af styrken i det 
gode forhold mellem erhvervsliv og kommune: 

”Erhvervslivet og Kerteminde Kommune vil 
hinanden. De støtter op om mig og min virksomhed, 
og omvendt er jeg ambassadør for kommunen, 
når jeg rejser ud i verden. Jeg ser en stor fremtid 
for Kerteminde Kommune med et spændende 
erhvervsliv i rivende udvikling.”

Et tæt og uundværligt samarbejde 
mellem erhvervsliv og kommune 

HYDAC A/S ER EN 
INTERNATIONAL KONCERN 
MED 8000 MEDARBEJDERE PÅ 
GLOBALT PLAN.

I Danmark startede Jens Haugaard Hydac 
A/S op for mere end 15 år siden. I dag er 
der omkring 80 medarbejdere i Danmark.

Hydac A/S har placering ud til motorvejen 
i Langeskov.

Interview med Jens Haugaard, direktør, Hydac A/S:
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“Erhvervslivet og Kerteminde 
Kommune vil hinanden. De 

støtter op om mig og min 
virksomhed omvendt er jeg 

ambassadør for kommunen, når 
jeg rejser ud i verden!”
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L
Fynshovedvej 310, 5380 Dalby

Bo tæt på skov og strand
Herregårdsboliger til leje på Hindsholm.
Se mere på www.hverringegods.dk

Kerteminde by 
– en gammel købstad
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IDYLLISKE LANDSBYER

I Kerteminde Kommune har vi en perlerække af mindre, idylliske lands-
byer med brostensbelagte gader, gadekær og farverige stokroser. Blandt 
andet har vi en af landets smukkeste landsbyer, Viby, som ligger på 
Hindsholm. Men smukke oaser og byer finder du også i Kertinge Nor, 
Munkebo Bakke med udsigtstårnet, Kølstrup og Ladby, hvor det ver-
denskendte vikingeskib har til huse. I den sydlige ende finder du lands-
byen Rønninge, som i sig selv er en seværdighed.

Kerteminde by er en gammel købstad med næsten 600 år på bagen. Her 
er smalle gader, brosten og særegne røde hustage. Indkøbsmulighederne 
er gode, med hyggelige specialbutikker og dagligvarebutikker med et 
bredt udvalg.

Kerteminde by er en attraktiv by at bo i, hvilket også kan ses på de sti-
gende huspriser. Til gengæld får du den rette kombination af landsbyidyl, 
natur og spændende kulturelle arrangementer, som afvikles af byens 
mange ildsjæle, der også er engageret i det rige foreningsliv. 

Fra Kerteminde by er afstanden til landets større byer ganske kort, og du 
kan på kort tid være i Odenses mere pulserende midte. 
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Langeskov Apotek

Langeskov Centret 27  •  5550 Langeskov  •  Tlf.: 65 98 10 09  •  www.langeskov.apotekeren.dk

Ved den NY Langeskov Station



Turismen blomstrer i Kerteminde, og noget, som trækker rigtig mange besøgende til årligt, er 
havet  og vores imponerende natur.

Tlf. 40 21 69 22

Lindø Nordvej 9a-d · 5330 Munkebo
www.franks-liftservice.dk

Service & Reparation af: 
Mandskabslifte
Entreprenørmaskiner

Årseftersyn på:  
Lifte, hejse- og løfteredskaber

Vi tilbyder:

Arbejde med:
Teleskoplæssere
Minigravere
Kraner
Materialehejs
Gravemaskiner

Haven ved 
Havet
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Badestrandene ved Kerteminde er blandt Danmarks bedste og mest 
børnevenlige. Klimaet her er mere tørt og solrigt end det øvrige Fyn. 
Bøgebjerg Strand, Fyns Hoved, Måle Strand og Dalby Bugten lokker 
mange badegæster til.  

I fiskerihavnen i Kerteminde summer det af liv. Her landes dagligt 
friskfanget fisk, som leveres til hele Fyn. Fiskerihavnen er en aktiv del 
af lokalområdet, ligesom jollehavnen, som skaber liv i området året 
rundt. Her er caféer, restauranter og udskænkningssteder helt tæt ved 
bassinkanten, til glæde for lokale og de mange besøgende.
Kerteminde lystbådehavn – Marinaen – er en af landets største med 
plads til 700 fritidssejlere. Hvert år holdes her nogle af Nordens største 
sejlsportsevents, hvor publikum kommer til fra nær og fjern.

www.vimalerfyn.dk

Professionelt 
malerarbejde 

til både private 
og erhverv!

Scan QR-koden, og kom direkte 
ind på visitkerteminde.dk
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MURER- & ENTREPRENØRFIRMA

AUTORISERET KLOAKMESTER
Spuling af kloak og TV-inspektion
Kloakreparation uden opgravning

ODENSE | KERTEMINDE
TLF. 66 18 85 27 | TLF. 65 32 16 49

www.phansen-co.dk | www.nissen-co.dk

HALDANSENS TEGNESTUE

DESIGN

ARKITEKTUR

PROJEKTERING

+45 41 15 30 40       Grønvej 8, 5550 Langeskov       kht@haldansen.dk
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I Kerteminde er vi vant til at bo tæt på havet, og borgerne er aktive i og 
omkring det farvand, som omkranser kommunen. 

Med vores store udvalg af fritidsforeninger, er der rig mulighed for 
aktiviteter inden for vandsport. Omkring fjordene afholdes hvert år 
Fjordens Dag, som er en aktivitetsdag, der tiltrækker tusindvis af 
besøgende. På Fjordens Dag vises de mange muligheder, der er for at 
bruge vandområderne til sport, leg, fiskeri, udflugter, oplevelser og meget 
mere.

Scan QR-koden, og læs mere 
om Fjordens Dag. Du kan også 
gå ind på hjemmesiden 
www.fjordensdag.dk

STX EUX IB HFHHX EUD

Seks uddannelser  
på ét sted –  
der er også én til dig

NYBORG GYMNASIUM

www.nyborg-gym.dk
Tlf. +45 65 31 02 17 

Nu også  
med handels- 
uddannelserne  
HHX, EUX og EUD
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I Kerteminde Kommune kommer du ikke uden om den skønne natur, hvor det 
blå vand mødes med den grønne, frodige natur.
 
Du har mulighed for at bo på første parket med udsigt til vandet eller slå 
dig ned i en ældre landejendom med smukke marker uden for hoveddøren. 
Mulighederne er mange, og vi tilbyder alt fra velbeliggende byggegrunde, 
hvor du kan opføre dit eget hus, til ældre byhuse, ejer- og andelsboliger samt 
ældrevenlige boliger med mere. 

 Kim Foto

Bo midt 
i naturen 

Borgerne og foreningerne i kommunen 
nyder godt af at have naturen lige uden 

for hoveddøren – og bruger den flittigt til 
aktiv udfoldelse. Det gælder både på vand 

og på landjorden.  

www.mulerne-gym.dk

Mulernes Legatskole
Gillestedvej 11
5240 Odense NØ
Tlf.: 6610 2642
mail@mulerne-gym.dk

”Med ca. 900 elever er vi blandt Danmarks største gymnasier 
med STX og HF. Alene størrelsen betyder, at vi har et meget 
stort og alsidigt tilbud til dig som elev. Det gælder både under-
visningen, studieretningerne, valgfagene og mulighederne for 
at bruge skolens moderne faciliteter efter skoletid. Vi lægger 
stor vægt på elevind�ydelse og aktiv demokratisk deltagelse. 
Det betyder, at du har gode muligheder for at få ind�ydelse på 
dagligdagen på skolen - både til hverdag og fest. Vi har mange 
tilbud til de særligt talentfulde elever, herunder talentakademi 
og udlandsophold, samt ekstra hjælp til de elever, som har 
særlige behov. Det er nemt at komme til og fra skolen med 
offentlige transportmidler og via de gode cykelstier.”

Torben Jakobsen
Rektor

Se rektors
velkomst�lm her

Informationsmøde mandag 25. januar 2016 kl. 19.00

www.mulerne-gym.dk

www.OdenseStudentereksamen.dk

MULERNES LEGATSKOLE
STX &  HF 
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”Jeg har boet i Kerteminde i 25 år. Første gang 
jeg kom her til var i en skonnert fra Vejle, hvor 
vi blev mødt af et helt fantastisk view ind 
over byen – det bjergtog mig fuldstændigt. 
I dag kan jeg stadig blive helt tryllebundet 
over, hvor fantastisk her er. Jeg elsker naturen 
og lytter meget til den ro, der er i naturen. 
Omvendt nyder jeg også at høre vinden, der 
suser ind over havet fra øst. Havet ligger 
mig meget nært. Hele familien er engageret i 
Kerteminde Vandskiklub, hvor jeg er formand. 
Om sommeren dyrker vi sporten og er afsted 
til konkurrencer. Om vinteren sejler vi mest i 
fjorden, hvor vi nyder at opleve det rige fugleliv 
på nært hold. Så man kan vidst godt sige at 
vi nærmest lever på vandet – Jeg føler mig 
privilegeret over, at jeg og min familie kan bo 
midt i naturen og gøre brug af den året rundt.”  

Charlotte Larsen, 
Bosat i Kerteminde By i 25 år
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Rensning af tilstoppede afløb
Når uheldet er ude

ISS Kloak- & Industriservice har mange års erfaring i at rense alle 

Tv-inspektion
Klar besked uden at grave
Vished for tilstanden af dine kloakker betyder, at der ikke venter dig
ubehagelige forstoppelser, rotteangreb eller fugtproblemer.
Tv-inspektion er en service, der giver dig det reelle overblik.

Autoriseret kloakarbejde
Reparation af kloakskader samt etablering af nyanlæg på din grund 
er et af ISS Kloak- & Industriservices vigtigste arbejdsområder. Vi 
udfører kloakarbejdet hele vejen igennem og giver dig frihed til trygt 
at bruge dine ressourcer på det, du er bedst til. 

Klik ind på www.iss-kloakservice.dk 
Eller ring til os på 66 10 00 16

ISS Kloak- & Industriservice tilbyder:

•  rof remrof ella fa gnilupsskyrtjøH 
kloakledninger.

•  go knatsdnavedlips fa gninmøT 
septiktank.

• Tømning af skel, tag og køkkenbrønd.

,

typer af tilstoppede a�øb.

Du kender det helt sikkert. Et a�øb er stoppet, og gode råd er dyre.



Kunst og 
kultur

Kirsebærret har fået en helt central rolle i Kerteminde, og 
den årlige Kirsebærfestival trækker fulde huse, når der tredje 
weekend i juli inviteres til sommerstemning og kulinariske 
oplevelser i Kertemindes gamle bymidte.

Den tredje weekend i september strømmer folk til i tusindtal 
fra nær og fjern for at gøre gode handler på Langeskov 
kræmmermarked. 

I Kerteminde er der et rigt foreningsliv med mere end 100 
etablerede foreninger, der samler børn, unge og ældre til 
fælles og sunde interesser. Vi tilbyder gode og velholdte 
faciliteter i form af blandt andet idrætsanlæg og svømmehal, 
som også er samlingspunkt, når der afholdes diverse musik- 
og sportsarrangementer.

Kirsebær 

Kræmmermarked 

Scan QR koden, 
og læs mere om 
Kirsebærfestivalen.

Kirsebærret er en frugt med en lang tradition på Fyn. Kerteminde-malere har på stribe foreviget 
kirsebærblomster i deres kunst, og Johannes Larsen har beskrevet fremstillingen af kirsebærbrændevin, 
mens Morten Korch blandt andet har skrevet den morsomme fynske novelle Kirsebær og Kærlighed.

Scan QR koden for 
at læse mere om et 
af Danmarks største 
markeder.

Mere end 100 foreninger samler kommunens børn, 
unge og ældre til fælles interesser
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Marinavejen 1, 1. sal  •  5300 Kerteminde
6332 6011  •  as@sunkeark.dk  •  www.sunkeark.dk

Sunke Arkitekter 
arkitektur • design • planlægning

C & W arkitekter A/S

62 21 47 20
Kullinggade 31 E 
5700 Svendborg

www.cw-arkitekter.dk
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Nedschroef Langeskov er en af Europas førende producenter af 
specialmøtrikker til automobilindustrien.

Vi arbejder løsningsorienteret på at udvikle og producere konstruk-
tions- og omkostningseffektive produkter af højeste kvalitet og er 
certificeret efter TS 16949, EN 9100 og ISO 14001.

Fakta:
• Grundlagt i 1943
• En del af Nedschroef Gruppen
• Produktion af specialmøtrikker
• Omsætning ca. 160 mio. kr./år
• Afsætning +500 mio. enheder/år
• Beskæftiger ca. 60 medarbejdere

Nedschroef Langeskov • Bytoften 6 • 5550 Langeskov • 6538 1176 • www.nedschroef.com • info.lan@nedschroef.com



Ladbyskibet er Danmarks eneste bevarede skibsgrav fra vikingetiden Skibet 
blev fundet i 1935 og ligger i en rekonstrueret gravhøj på en mark ved 
Ladby.

Museet over Ladbyskibet, Vikingemuseet Ladby, har bygget en 1:1 kopi af 
det af det 21 meter lange Ladbyskib.

Desuden består museet af en udstillingsbygning, som sætter skibet og 
vikingetiden på Nordøstfyn i perspektiv.

Vikingemuseet Ladby er en del af Østfyns Museer.

Kulturen blomstrer i Kerteminde og har gjort det i århundreder, Mere end 
80 kunstnere er bosat her - især billedkunstnere og kunsthåndværkere er 
stærkt repræsenteret.

Malerne Johannes Larsen, Fritz Syberg og Sigurd Swane har sat sine spor 
på egnen. I dag er Johannes Larsen Museet en attraktion, der er kendt langt 
ud over landets grænser.

Ladbyskibet i Kerteminde

Johannes Larsen Museet

Scan QR-koden, og læs 
mere om museet og 
Ladbyskibet.

Scan QR-koden, og læs mere om 
Johannes Larsen Museet.
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www.persolit.dk

T E K N I S KT E K N I S K  I S O L E R I N G
Kontakt Persolit – vi er eksperter

Mere end 75 års erfaring giver sikkerhed for godt håndværk. 

Teknisk isolering af proces-, VVS- og ventilationsanlæg.
Facadeentrepriser udføres med tyndpladeløsninger.

Vi er landsdækkende 
med afdelinger i: 

Aalborg, Aarhus, Aabenraa, Esbjerg, 
Vejle, Munkebo, København, Kalundborg
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Kold HTX  |  Landbrugsvej 55  |  5260 Odense S  |  Tlf .  63 13 20 43  |  KoldHTX.dk

Få mere liv under huen
Tag din studentereksamen på KOLD HTX, og dyrk naturvidenskaben  
i hele din gymnasietid. 
Følg din lyst til at forstå naturen og dens sammenhænge.  
Fordyb dig med dine venner i nye udfordringer hver dag på  
en spændende gymnasium, der er en del af noget meget større. 
Bliv mere nysgerrig på KoldHTX.dk
På Kold College kan du også blive TJENER, KOK, BAGER, KONDITOR, MEJERIST,  
LANDMAND, GARTNER, DYREPASSER eller SKOV- OG NATURTEKNIKER.

Slip dig løs



Kerteminde Kommune
Hans Schacksvej 4
5300 Kerteminde
Tlf. 65 15 15 15

www.kerteminde.dk

El-teknisk leverandør med 
landsdækkende netværk  
 
Intego er en af Danmarks mest specialiserede virksomheder 

inden for samlede el-tekniske løsninger til Industri, Infrastruktur 

og Erhverv. Ved at samarbejde med os får du en landsdækkende 

leverandør med lokal nærhed til dig som kunde.

Vores ydelser indbefatter bl.a. industriservice, lovpligtige eftersyn, 

termografering, energiovervågning, fiber- og datanetværk samt byg-

ningsinstallation – og vi leverer alt fra rådgivning til implementering 

samt den efterfølgende service. Vores afdeling i Odense har døgn-

service mht. afhentning af motorer til reparation, og via vores mobile  

værksteder er vi i stand til at løse mange opgaver på stedet.

99 36 42 60    |    intego.dk    |    Holkebjergvej 91    |    5250 Odense SV

 •
 C

on
ce

p
t:

 J
S

 M
ed

ia
 T

oo
ls

 A
/S

 •
 1

06
63

 •
 w

w
w

.js
d

an
m

ar
k.

d
k


