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Broby:  Når det regner vold-
somt i Danmark, og hundre-
devis af kældre står under 
vand - eller når en pyroman 
endnu engang har slået til et 
eller andet sted i Odense, ja så 
er det prime time for firmaer 
som Midtfyns Totalservice.

Firmaet med hovedsæde på 
Industrivej i Nr. Broby ryd-
der op, når skaden er sket, 
men Brobyfirmaet har taget 
begrebet skades-service et 
skridt videre. De kan nemlig 
både rydde op og bygge ste-
det op igen.

”One stop shopping”, kal-
der ejer Michael Nielsen (51) 
det. Forsikringsselskaber og 
boligselskaber, der er hans 
primære kunder, skal kunne 
købe hele pakken hos ham.

- Vi har seks tømrere, to 
murere, ti malere samt to  
kloakfolk ansat, så vi er stort 
set i stand til at klare en hvil-
ken som helst opgave, fortæl-
ler han.

Forleden blev Midtfyns To-
talservice så kåret som årets 
virksomhed i Faaborg-Midt-
fyn Kommune, og begrun-
delse fra formanden for Fa-
aborg-Midtfyn Erhvervsråd, 
Arne Brunholm, lød: 

- Det er en virksomhed, 
der siden starten i 2005 har 
formået at ekspandere gan-
ske betydeligt med nye for-
retningstiltag og nye virk-
somheder. Og så er det en 
virksomhed, der er synlig i 
lokalområdet med et godt 
arbejdsmiljø og en understøt-
telse af det lokale idrætsliv, 
forklarer han.

Startede i det små
Før Michael Nielsen startede 
som selvstændig, havde han 

en 22 år lang karriere hos ISS 
Skadesservice bag sig.

Men som 40-årig stod han i 
2005 med et valg.

- Jeg havde svært ved at se 
mig selv fortsætte i 25 år mere 
i ISS. Der var jeg endt i et kon-
torjob og som administrator. 
Jeg havde brug for at komme 
ud og være tættere på driften, 
forklarer han.

Så i 2005 købte han det 
lille og lettere skrantende to-
mandsfirma Fyns Totalser-
vice/Broby Tæpperens.

- Dengang havde jeg en for-
stilling om, at firmaet bare 
skulle bestå af mig selv og 
fem-seks ansatte, så skulle det 
hele nok gå fint, fortæller han.

Men det viste sig hurtigt, 
at han qua sin store erfaring 
med skadesservice og sit net-
værk fra ISS-tiden var i stand 
til at tiltrække nogle rigtigt 
gode opgaver, og i 2009 tog 
han så et kæmpespring og 
sammen med to tidligere ISS-
kolleger med lignende fir-

maer i Jylland købte han det 
konkursramte selskab Dansk 
Industri- og Skadeservice. 

Dermed var han pludselig 
blevet del af en landsdækken-
de kæde.

- Vi har så delt landet op 
imellem os, så mine kolleger 
tager Sjælland og Jylland, 
mens vi dækker Fyn, fortæl-
ler han.

I dag er Midtfyns Totalser-
vice en virksomhed med en 
omsætning på 35 millioner 
kroner og 40 ansatte.

32 ansatte arbejder med 
base i Nr. Broby, mens otte 
kører ud fra firmaadressen på 
Odense havn.

Den lidt diskrete beliggen-
hed i Nr. Brobys industrikvar-
ter er ingen hindring for at 
drive en god forretning.

- Vi er jo ikke afhængige af 
strøgkunder, så det betyder 
ikke så meget, hvor vi ligger, 
bare det er nogenlunde cen-
tralt på Fyn, siger Michael 
Nielsen.

Firmaets primære kunder 
er boligselskaber og så en 
række mindre forsikringssel-
skaber som f.eks. Concordia 
og Lokal Forsikring

- Vi går efter de små sel-
skaber, hvor vi kender direk-
tøren, og kommandovejene 
er korte, forklarer Michael 
Nielsen.

Om firmaet har nået sin 
optimale størrelse afhænger 
af, om Michael Nielsen kan 
overbevise flere kunder om, 
at Midtfyns Totalservice er de 
bedste.

- Vi har ikke en målsætning 
om at blive større, men hvis vi 
bliver bedre, til det vi laver, så 
får vi flere kunder, og så skal 
vi have flere ansatte, som han 
siger.

Gik fra tæpperens til    t
 ■På 11 år er Midtfyns 

Totalservice vokset 
fra 2 til 40 ansatte. 
Firmaet rydder op 
og genopbygger, når 
skaden er sket, og nu 
kan de kalde sig årets 
virksomhed i Faaborg-
Midtfyn Kommune

Det sker
I dag
2. påskedag
Kulturelt
19: Kirkekoncert m. Odessa, 
Gestelev Kirke.

Aktivt
10-12: Svømmehallen, Midt-
fyns Fritidscenter.
19: Cykling, start fra grønt om-
råde mellem Søndervangen og 
Kildemarken, Gislev.

Diverse
13.30: Kaffe & Kagebuffet, 
Herregården Lundegaard, 
Broby
14: Hundetræning, Åbent hus, 
Faaborg Hundevenner.

Film
15: Antboy 3, Ringe Bio.
19: The big short, Helios
19.30: Carol, Ringe Bio.

I morgen
Kulturelt
10-15: Faaborg Museum.
10-17: Broby Bibliotek.
10-17: Årslev Bibliotek.
10-18: Faaborg Bibliotek.
10-18: Ringe Bibliotek.
11-15: Ret- og Strafmuseet, 
Faaborg.
14: Lysbilledforedrag ”Ringe 
Statsfængsels historie” v. Finn 
Andersen, HERY’s lokaler, 
Ryslinge arr. Ryslinge Pensio-
nistforening.

Aktivt
6-8 og 10-11: Svømmehallen, 
Midtfyns Fritidscenter.
10: Gymnastik, Fælleshuset, 
Ringe.
13-15.30: Svømmehallen, 
Forum Faaborg.
19: Løb, Midtfyns Fritidscenter, 
arr. Ringe Løbeklub.

Møder
18: Eskraordinær generalfor-
samlingi Ringe Boldklub, RBs 
klublokaler, Ringe.
19: Generalforsamling i 
Rolfsted vandværk, Staldens 
Selskabslokaler.
19: Generalforsamling i 
Rolfhallen og Rolfhallens 
Aktivitetsudvalg, Rolfhallens 
Selskabslokaler.
19.30: Generalforsamling, 
Horne Lands Støtteforening, 
Horne Skole.
19.30: Generalforsamling, Nr. 
Broby Antenneforening, klub-
huset i Nr. Broby

Film
19: The big short, Helios
19.30: Carol, Ringe Bio.
19.30: Flaskepost fra P, Korinth 
Kino.

Diverse
9-12: Tegne/malegruppe, 
Skullerodsholm, Nr. Lyndelse.
10-15: Selvhjælpsgrupper, 
Frivilligcenter og Selvhjælp 
Faaborg-Midtfyn, Ringe.
13-17: Juniorklub, Skullerods-
holm, Nr. Lyndelse.
14: Sang-eftermiddag, Tinga-
ger Plejecenter, Ringe.
19: Bankospil, Krarup Forsam-
lingshus.
19.15: Spillegilde, Nr. Søby 
Forsamlingshus.

Af Bent Warncke
bew@fyens.dk

[ Jeg havde svært ved 
at se mig selv fortsætte 
i 25 år mere i ISS. Der 
var jeg endt i et kontor-
job og som administra-
tor. Jeg havde brug for 
at komme ud og være 
tættere på driften.
Michael Nielsen, ejer afMidtfyns 
Totalservice

Faaborg:  Øhavsmuseet Fa-
aborg indleder traditionen 
tro sin tursæson i dag, 2. på-
skedag, og inviterer i år til 
Knold ved Dyreborg. Her 
tager museets landskabsar-
kæolog, Poul Baltzer Heide, 
med på opdagelse i sporene 
efter den sidste istid, der ind-
til for 14.000 år siden holdt 
Danmark i et iskoldt jern-
greb. I foråret står klinterne 
helt friske og uden vegetati-
on, og derfor er det et perfekt 
tidspunkt at tage ud og kigge 
på de majestætiske klinter, 
der rejser sig over strandene. 
Turen mandag starter kl. 
14 på P-pladsen ved Drejet, 
Knoldsvej 1. Turen varer 2 
timer, og koster 40 for voksne 
(børn er gratis). (annj)

På opdagelse i 
istiden

Avernakø/Lyø/Bjørnø: De dan-
ske småøer har mange pro-
blemer, og dem vil der blive 
mulighed for at fremlægge 
for nogle af landets lovgive-
re, når Folketingets øudvalg 
kommer på besøg på øerne 
ud for Faaborg 6-7. juni. Få 
dage før, 4. juni, er det vice-
borgmester Anne Møllega-
ard Mortensen (DF) samt 
kommunaldirektør Helene 
Bækmark, som besøger Lyø 
og Avernakø. (milo)

PoLItIKere På øerne

Ferritslev:  Visedigterens 
Sigfred Pedersens danske 
kulturarv tæller talrige be-
drifter, som både forfatter, 
skuespiller og visedigter, og 
i sidstnævnte øjemed hyldes 
han mandag den 11. april på 
Mødestedet på Ådalen i Fer-
ritslev.

Foredraget fremføres af 
ægteparret Per og Ingrid 
Sonne. 

De fremmødte kan forven-
te sig både historiske anek-
doter og livlig fællessang, når 
Sigfred Pedersens højt el-
skede viser udfoldes for fuld 
musik. 

Per Sonne er tidligere lek-
tor på Midtfyns Gymnasium 
og optræder i sin fritid i jazz-
orkestret Spinning Wheel, 
mens Ingrid Sonne har en 
lang karriere som folkeskole-
lærer bag sig.

Foredraget - der er arran-
geret i samarbejde med Æl-
dre Sagen Midtfyn - finder 
sted i tidsrummet fra klokken 
14 til klokken 16.

Tilmelding skal ske via Liz-
zie Veltzé, telefon 62 62 25 28, 
eller på e-mail til lv@5750.dk 
senest 7. april. (ralun)

Visedigter  
skal hyldes
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Faaborg-Midtfyn: Der var 10 
indstillinger til, hvem der 
skulle være årets iværksætter i 
Faaborg-Midtfyn Kommune 
i 2015.

Valget faldt på tømrerme-
ster Brian Kej i Nr. Broby, 
der efter en lang årrække som 
ansat hos Arne Brunholm og 
et par år med firmaet Pyro3, 

i 2014 startede op som selv-
stændig tømrermester.

Det har han bestemt ikke 
fortrudt.

- Det var det, jeg brændte 
mest for, og jeg mærkede hur-
tigt, at det var den rigtige be-
slutning, fortæller han.

Firmaet har i dag otte 
ansatte og fire firmabiler  
kørende og har indrettet 
et fint snedkerværksted på  
Industrivej 4 i Nr. Broby.

- Vi har allerede mange 
gode og trofaste kunder og 
monterer mange trapper og 
lydlofter. Vi vil gerne lave no-
get, der ikke er så mange der 

kan. Det er der flest penge i, 
som han siger.

Brian Kej kunne faktisk 
godt bruge en eller to ansatte 
mere, men så skal firmaet hel-
ler ikke være større. Mester 
Brian Kej vil nemlig gerne 
kunne overskue det hele, 
uden der er brug for byggele-
der osv.

- Vores største udfordring 
er at følge med, når vi vokser 
så hurtigt. Det kan godt give 
lidt udfordringer med likvidi-
tet. Men vi ser lyst på fremti-
den og har masser at lave, for-
tæller han. (bew)

Broby-tømrer blev 
årets iværkssætter

 ■Tømrermester 
Brian Kej er på halv-
andet år vokset fra to 
til otte ansatte - og kan 
godt bruge et par flere

ens til    totalservice

 ■Michael Nielsen har ikke planer om at blive større - men hvis der kommer nye og flere kunder, 
så bliver det nødvendigt at ansætte flere.  Arkivfoto.

Broby: Jan Pytlick, Arne Buch 
og Carsten Thygesen. Navne 
der klinger bekendt, hvis man 
kender bare en lille smule til 
den danske og især den fynske 
håndboldscene.

Jan Pytlick er mangeårig 
landstræner for damelands-
holdet og kommende træ-
ner i håndboldklubben HC 
Odense, Arne Buch var med i 
GOG’s storhedstid og er i dag 
direktør i HC Odense, mens 
Carsten Thygesen er besty-
relsesformand for Skjern 
Håndbold.

Fælles for de tre håndbold-
herrer er, at de 4-5 gange år-
ligt mødes til bestyrelsesmø-
der i Michael Nielsens selskab 
Midtfyns Totalservice A/S.

- De er jo med i min be-
styrelse, fordi de har nogle 
kompetencer, som er sær-
lige. Jan Pytlick ved en masse 
om medarbejderdelen, Arne 

Buch er en gudsbenådet sæl-
ger, og Carsten Thygesen har  
stor erfaring som tidligere di-
rektør i Skjern Ostelager, for-
tæller Michael Nielsen.

Når man sidder på Michael 
Nielsens kontor, er man ikke 
i tvivl om, at sport og især 
håndbold fylder en del i hans 
liv. På den altdominerende 
”wall of fame” bag direktø-
rens skrivebord hænger en 
flot kollektion af sportstrøjer, 
som har været båret af diverse 
stjerner indenfor både cyk-
ling, fodbold og håndbold. 

Sponsor for GOG
Men Michael Nielsen nøjes 
ikke med at være fan. Han var 
en af de mange sponsorer, der 
trådte til og var ved med til at 
genrejse GOG efter konkur-
sen i 2010. I dag er Midtfyns 
Totalservice sponsor for både 
herrerne i GOG og for dame-
holdet HC Odense.

For Michael Nielsen er 
sponsoraterne en måde at 
markedsføre sit firma på. År-
ligt lægger han et sted mellem 
200.000 og 300.000 kroner i 
sponsorstøtte, og der falder 
også en sjat af til nogle af de 

lokale Broby-foreninger.
- Cirka 10 procent af mit 

overskud går til sponsorater, 
og så kan du så selv regne ud, 
hvor stort mit overskud er, si-
ger han med et smørret grin.

Umiddelbart lyder det som 
mange penge, men han får jo 
også noget igen, understreger 
han.

- Det giver mig mulighed 
for at kunne give mine kunder 
nogle unikke oplevelser i for-
bindelse med sponsorarran-
gementer i GOG, og vi får da 
også nogle nye kunder ind via 
dette netværk, fortæller han.

Men den gavmilde spon-
sorindstilling bunder dybest 
set også i, at han ikke er så 
optaget af at tjene penge, som 
man skulle tro. 

- Jeg ved godt, at det kan 
lyde lidt forkert, men penge 
er altså ikke så vigtige. Det, 
jeg virkelig går op i, er, om vi 
hele tiden kan blive bedre til 
det, vi gør. At det så giver os 
et større overskud, er ikke det 
væsentlige, siger han.

Af Bent Warncke
bew@fyens.dk

En meget sportslig 
bestyrelse

 ■Tre markante hånd-
boldpersonligheder er 
med i bestyrelsen for 
Midtfyns Totalservice

 ■På væggen bag den sportsglade direktørs skrivebord hænger en kollektion af sportstrøjer, 
som har været båret af diverse stjerner indenfor både cykling, fodbold og håndbold.  Arkivfoto.

Ejer  er Michael Nielsen, der som 
baggrund har 22 års ansættelse 
i ISS Skadeservice, inden han 
springer ud som selvstændig.
I 2005  køber han det lille firma 
Fyns Totalservice - Broby Tæp-
perens.
I 2009  køber han sammen med 
to kolleger Dansk Industri & 
Skadesservice.
2010  køb af lille malerfirma 
med en ansat.

2011  etableres professionel be-
styrelse med blandt andet Jan 
Pytlick.
I 2013  overtages odenseanske 
FH Maling & Bygningsrenove-
ring.
I 2015  tilkøbes Ole Olesen En-
treprenør, der også er et autori-
seret kloakfirma.
Midtfyns Totalservice  beskæf-
tiger i dag 40 mand på firma-
adresserne i Broby og i Odense.

Midtfyns Totalservice historie

[ Jeg ved godt, at det 
kan lyde lidt forkert, 
men penge er altså 
ikke så vigtige. Det, jeg 
virkelig går op i, er, om 
vi hele tiden kan blive 
bedre til det, vi gør. At 
det så giver os et større 
overskud, er ikke det 
væsentlige
Michael Nielsen, Midtfyns Total-
service


