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Bøgild ApS
Familievirksomheden består af et
ejendomsfirma, en
række kiosker, et
solafskærmningsfirma
samt et tømrerfirma

”Vi ejer selv ejendommen på
Glarmestervej 14, der huser
City3 Nærkøb samt Bøgild
Solafskærmning, tømrerfirmaet samt anpartsselskabets
administration.
Derudover
råder Bøgild Boligudlejning
over 15 lejemål fordelt på 8
ejendomme spredt over hele
Sydfyn – blandt andet i Svendborg, Stenstrup, Frørup, Ørbæk og Rudkøbing.”

Bøgild’erne er en kreativ familie med masser af ideer og
kompetencer, der realiseres
gennem et velfungerende
firma, hvor familiemedlemmerne supplerer hinanden på
tværs af generationerne. Faren Flemming Bøgild Hansen,
der styrer firmaets ejendomsservice og driver en række lokale kiosker, bidrager primært
med sin mangeårige erfaring
omkring godt købmandskab.
Datteren Heidi, der er regnskabsuddannet, varetager administrationen, og derudover
driver hun med sikker sans for
indretning og design firmaets
afdeling for solafskærmning.
Sønnen Morten er tømrermester og dermed ophavsmand til
det solide håndværksmæssige
fundament for hele firmaets
aktiviteter.

Fra markisemontering til
klassiske tømreropgaver
”Tømrerfirmaet grundlagdes i
april 2009 og er kommet godt
fra start”, beretter Morten
Bøgild. ”Typisk varetager jeg
løsningen af de service-, reparations- og monteringsopgaver, der genereres af de andre
firmaer i Bøgild ApS. Omkring markiserne forener jeg
mine tømrerkompetencer med
gardinfagets, idet jeg både måler op og monterer. Det speeder ekspeditionsforløbet op til
fordel for kunden. Derudover
har jeg montering af døre og
vinduer samt en lang række
klassiske tømreropgaver i forbindelse med mindre renoveringer på programmet.”

Ejendomme på hele
Sydfyn
”En aktivitet med stor synergieffekt på firmaets håndværkerside er opkøb, renovering
og salg af ejendomme”, fortæller Flemming Bøgild Hansen.

Kvalitetsprodukter
fra WH
Fra den velassorterede butik
på Glarmestervej byder Bøgild
Solafskærmning på et stort
udvalg i anerkendte kvalitetsprodukter fra WH. ”Vi sælger

Solafskærmning

både til private og til firmaer«,
fortæller Heidi Hansen. ”Vores store udvalg spænder lige
fra plisségardiner over lamelog rullegardiner til persienner
og markiser i alle størrelser og
farver både med og uden motor. Med hensyn til mål og dimensioner kan alle produkter
tilpasses individuelt efter vores kunders ønsker og behov.”
Spar 20% med Low-Cost
”Med WH’s nye produktserie Low-Cost kan man vælge
at gøre opmålings-, afhentnings-, tilpasnings- og monteringsarbejdet selv og dermed
spare 20 %. Low-Cost-serien,
der omfatter persienner, plisségardiner, lamelgardiner og
rullegardiner, er høj kvalitet
til lav pris og fås i otte forskellige farver. Bestillingsseddel
kan downloades via internet-

tet eller fås ved henvendelse i
butikken. Her kan man også
låne et katalog med hjem og i
fred og ro studere vores mange
attraktive tilbud. 14 dage efter
bestilling kan Low-Cost produkterne afhentes og sammen
med dem - en udførlig monteringsvejledning. I marts lancerer WH en ny prisbillig markiseserie ved navn Basic. Serien
er målrettet privatkundemarkedet og designet til terrasser,
villaer og sommerhuse. Parallelt med Low-Cost og Basic tilbyder vi naturligvis hele vores
sædvanlige produktsortiment
og håndværksmæssige service
omkring opmåling, tilpasning
og montering. Tjek mulighederne på vores hjemmeside.
Oplev de flotte WH-produkter
i butikken og få et uforbindende tilbud.”
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