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FOKUS Sydfyn og Langeland

TEMA

Davidsen klar med stor 
åbningsfest i Svendborg
Side 4-5

PAX48 - CRAZY DAISY SVENDBORG SIDE 11

TTS APS LANGELAND SIDE 13

MEDICA PRO SIDE 23

ALBJERG’S MASKINTEC SIDE 9

BAK´S BAKERY & DELI SIDE 25

NORDFYNS FINANS A/S SIDE 21

·  Smedebranchen
·  Energioptimering
·  Rådgivning / Finansiering
·  Anlæg og vedligeholdelse
·  Byg og renovering
·  Jul og julefrokost
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RANTEC

Finlandsvej 8 · 5700 Svendborg · Tlf.: 62208638

rantec@rantec.dk · www.rantec.dk

Side 6-7

Risbjerg Installation & Service

Lokale eletrikere i 
stor opgave på Malta

LANGELAND FORSYNING SIDE 17



Virksomhederne Risbjerg Installation & Service og JIMCO i tæt samarbejde, da fiskemels- 
og oliefabrik på Malta skulle have installeret såvel vand- som luftrensningssystemer.

Flere og flere virksomheder væl-
ger at bruge de dygtige elektri-
kere fra Risbjerg Installation & 
Service, når vigtige elopgaver 
skal løses i såvel ind- som ud-
land. 

Således også firmaet JIMCO, der 
er kendt for at stå bag nogle af 
verdens mest unikke luft- og 
spildevandsrensnings- og steri-
liserings-løsninger.

– Det er korrekt. Vi allierede os 
med to elektrikere fra Risbjerg, 

da vi for nylig skulle installere 
luft- og vandrensnings-systemer 
på en fiskemels- og oliefabrik på 
Malta.  Vi ved, at de råder over 
nogle dygtige folk, der er specia-
lister i opsætning og integrering 
af styretavler. Og de klarede op-
gaven fremragende, siger inde-
haver og direktør i JIMCO, Jim-
my Kjølby Larsen.

At der er bud efter automati-
ons-elektrikerne fra Risbjerg 
Installation & Service, når store 
opgaver skal løses i udlandet, 

er ikke nogen nyhed. Således 
fik virksomheden eksempelvis 
i 2019 ansvaret for implemen-
teringen af al automation på 
en nyopført virksomhed i den 
amerikanske stat, Georgia. Nær-
mere betegnet en næsten 10000 
kvadratmeter stor fabrik i byen 
Gainesville i industrikvarteret 
”Gainesville Business Park”.

– Jeg er naturligvis meget til-
freds med, at vores dygtige 
elektrikere får de store opgaver i 
udlandet. Mine folk gennemgår 

alt relevant efteruddannelse, og 
derfor er vi altid klædt godt på 
til opgaverne.  Og så glæder jeg 
mig i øvrigt over vores altid gode 
samarbejde med JIMCO, siger 
indehaver Simon Risbjerg.

Risbjerg Installation & Service 
er en lokal forankret virksom-
hed, med afdelinger i både Rud-
købing, Tåsinge og Svendborg. 
Virksomheden laver alle former 
for tekniske installationer for 
såvel private som virksomheder. 
Lige fra totalløsninger inden 

 Lokale eletrikere i 
stor opgave på Malta

Kæmpeopgave i USA.

Stor opgave i samarbejde med JIMCO på en fiskemels- og oliefabrik på Malta.

En del af – Danmarks stærkeste el og energiinstallatører
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Ellehaven 4A 5900 Rudkøbing Tlf. 62501072
Abildvej 3 5700 Svendborg Tlf. 62221072
Skovballevej 25 5700 Svendborg Tlf. 62541432

for automation, elinstallation, 
ventilation, køleteknik og var-
mepumper til mindre installati-
oner som stikkontakter og lam-
peophæng. 

Samtidig klarer virksomheden 
også VVS-opgaver, efter at det 16 
år gamle Tåsinge-firma, Landet 
Blik & VVS ApS blev overtaget i 
starten af året.

– Vi har således i mere end 30 
år hjulpet med værdiskabende 
løsninger for private, industri, 
landbrug-butikker og kontorer. 
Nu har vi nævnt nogle af de sto-
re opgaver, vi får i udlandet, men 
det er vigtigt at nævne, at ingen 
opgaver er for store eller små for 
os. Og selv om vi har mere end 

rigeligt at lave for tiden, så er vi 
altid klar med vores akutafde-
ling, hvis kunder skulle løbe ind 
i presserende problemstillinger. 
Og så skal det nævnes, at vi går 

Brolykke Gods.

meget op i den personlige kun-
depleje, hvor vi altid tilstræber 
at levere et højt niveau af service, 
understreger Simon Risbjerg. 

Restaurant Generalen.

info@simonrisbjerg.dk 
www.risbjerg-as.dk– Danmarks stærkeste el og energiinstallatører
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