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sTøTTe Til renovering
Flere kan søge hjælp til renoveringer

FÅ ET RENT OG FLOT TAG

Jeg algebehandler dit tag for kun 1.000 kr.
Jeg maskinrenser fliser fra kun 29 kr. pr. m2
Se mere på www.fynstagrens.dk • Tlf. 22 96 40 61

Nye låger

Skift kun låger, skuffer,
evt. bordplade og...
dit køkken bliver som
nyt med låger efter mål!

– monteret på 1 dag

kendskab til pulje med støtteordning skal øges
Svendborg: Svendborg Kommune har en pulje, som giver
folk mulighed for at få støtte til at forbedre bygninger i
Svendborg bymidte. Det har
været en smule begrænset,
hvor mange der har søgt og
fået tilsagn om, så nu sættes
to initiativer i værk.
For det første kan man
hver onsdag frem til jul kl.
13-17 komme forbi borgerbutikken i Munkestræde i
Svendborgs midtby. Her kan
man få helt konkrete råd og
vejledning af byplanlægger
Bitten Jakobsen, der står for
denne del af projektet:
- Vi håber, at flere vil komme forbi og blive klar over
muligheder og processen i
det hele taget. Det er svært
at sige, hvorfor der ikke er
flere, der har søgt. Måske
er folk nervøse for, at det er
kompliceret, selv om vores
erfaring faktisk er, at tingene kører meget gnidningsløst, når projekterne først er
i gang. Men at gå i gang kræver selvfølgelig også en egenfinansiering, siger hun.Man
kan få dækket 40 procent af
hele udgiften til sit renoveringsprojekt og det gælder
både udgifter til materialer,
håndværkere og evt. arkitektbistand. Man kan desuden få et tilskud på 6000
kr. til at få lavet en minirapport over sin bygning, der viser, hvor man skal sætte ind

Ring og aftal
tid til et gratis
hjemmebesøg!
T: 2988 7870

T: 3070 7870

KØKKENRENOVERING

OK

Vi kører på hele Fyn
og de omliggende øer!

KØKKEN · BAD · GARDEROBE

SE MERE PÅ
WWW.OKKR.DK

SKØTT DØRE OG VINDUER
KUN I MAHOGNI HUSK: Mahogni er tørret og lagret,
derfor undgår vi revner, svind og vridninger.
derfor giver vi 5 års garanti på materialet!

Køb direkte og spar

30%

Males i alle
farver efter
dit ønske
k
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CE-godkendt

Et firma i et og samme navn gennem 50 år og med dygtige
faglærte medarbejdere. Med stor erfaring giver vi den bedste
kvalitet og en garanti, der holder. Kom og se udstilling med de
rigtige varer til de rigtige priser. Kom selv og blive overbevist.
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på den rigtige måde.
Ud over råd og vejledning
og åbne døre i borgerbutik-

ken, så udvides det område,
hvor man kan få støtte.
Området bliver nemlig ud-

videt med ca. 200 ejendomme, der kan søge tilskud. Det
omfatter nu også også omfatter Brogade, Jernbanegade, Korsgade, Skattergade,
Valdemarsgade, Sankt Peder
Stræde og en del af Kullinggade – og her er der til forskel fra den "gamle" udpegning mange flere beboelsesejendomme.
- Her er der måske større
incitament til at søge midler
til forbedring af f.eks. tag, vinduer, nedløbsrør etc. – men
vi lægger også vægt på, at det
er forbedringer, der bidrager
generelt til bybilledet. Derfor giver kommunen ikke
tilskud til forbedringer, der
ikke kan ses udefra, siger Bitten Jakobsen.
Bygninger inden for området behøver ikke være fredede eller bevaringsværdige for
at komme i betragtning. /EXP

HAR DU BRUG FOR EN HJÆLPENDE HÅND
TIL DIN DAGLIGE RENGØRING?

Toph
h

m. natsikring.
Priseks. 100x110

Inden for dette område kan
støttekronerne hentes. Kort:
Svendborg Kommune

- Så kan du trygt ringe til mig og få et tilbud,
så får du lidt mere tid og hjemmet er rent og pænt..

.

Alt tømrer- og snedkerarbejde

Tagarbejde, ombygning, nybygning, isoleringsarbejde. Jeg
kommer gerne selv og måler op og gir fast pris med eller uden
montering. Egne faste medarbejdere til isætning af døre og
vinduer fra opmålning til sidste liste

eg gger r ægt å at være omhyggelig og grundig, og at lytte til
neto
e
s vil du have en god og pålidelig
rengøri hj
er til tiden og overholder aftalerne
i til m .

KVALITET FRA START TIL SLUT

Med venlig hilsen
Birgitte

Med venlig hilsen SØREN SKØTT

BYGNINGSSNEDKERIA/S

STOR RABAT i samarbejde med vores leverendører
Ellestedvej 24 - måre - 5853 Ørbæk
www.skott-vinduer.dk - tlf. 65 98 14 86

- her finder du mig også..

FORNYDITHJEM

Design selv, indenfor et bredt
sortiment i alle prisklasser.
Møblér med omtanke
:
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Birgitte’s Rengøring
Nordskovvej 47, Gestelev
5750 Ringe
TLF. 20 23 97 44

HUSK AT VI ALTID
HAR MASSER AF GODE
TILBUD I BUTIKKEN...
KØB LOKALT DØGNET
RUNDT PÅ MØBLER.DK

