
KØB NU HVOR UDVALGET ER STORT OG RENTEN FORNUFTIG!
Gudbjerg - Røgfri  Sag nr. 601
Få en drømmevilla i et plan med garage 
som er beliggende i et rolig villakvarter med 
gangsti til skole og børnehave. God tra� k-
forbindelse til Odense og Svendborg. Fra 
stuevinduer har du panoramaudsigt over 
den � otte lukkede have med overdækket 
terrasse og havepejs. Villaen er særde-
les velholdt, hvor alt fremstår i rigtig god 
sammenhæng trods alderen, har man en 
fornemmelse af, alt er nyt. Med bl.a. � otte 

gulve i asketræ i stue og køkken. Indretning er et kapitel for sig med utrolig � otte rum med højt 
til loft bl.a. skrå lofter til kip (saksespær). 87 m2 som byder på entre, vinkelstue med Wiking 
brændeovn og udgang til den smukke have. Soveværelse med skabe. Badeværelse med brus, 
2 børneværelser, køkken med nyere lyst element skabe og spiseplads. Viktualierum, fyrrum/
brygges med nyere gaskedel til naturgas. Samt skabe og udgang til brygges. Desuden stik til 
vaskemaskine m.m. 25 muret garage med 220 volt el. Ca 10 m2 brænderskur og redskabsskur 
i haven. Overtagelse efter aftale.

Kontant / udbetaling 1.150.000 / 60.000 . Brutto / netto 6.946 / 5.887
Boligareal: 87 m2 Grundareal: 700 m2. Byggeår 1966

Flere af vore sælgere modtager gerne tilbud!
Se også vores nye hjemmeside med yderligere oplysninger - www.gudmeejendomssiden.dk

Den helt frie uafhængige ejendomsmægler siden 1986

EJENDOMSHANDEL

Medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening og DSE

Vestergade 6
5884 Gudme
TLF. 6225 2535
e-mail: erkn@post3.tele.dk

Privat fred:
Af hensyn til privat fred beder jeg Dem/dig venligst
om ikke at besigtige ejendommene uden min med-
virken, og kun i følge aftale med mig.

Se også vores nye hjemmeside med yderligere oplysninger - www.gudmeejendomssiden.dk

Revsøre v/Storebælt - Røgfri Sag nr. 618
Frit og højt liggende sommerhus med Carport på 
egnen grund i et rolig område med udsigt til mar-
ker og skov, få minuttets gang til Storebælt som 
er kendt for det gode � skevand  med Havørred og 
badestrand. 46 kvm sommerhus som indh. stue 
med brændeovn samt   åbent køkken med nye 
skabe, Sovevær., lækket badeværelse med brus, 
børneværelse, mellemgang. Carport med red-
skabsrum. Have med mange buske og blomster, 
samt køkkenhave. Huset er løbende moderniseret 
med bl.a. nyt tag og fyrretræ gulve samt  skabe. 
Se mere på www.Gudmeejendomssiden.dk

Prisidé
Kontant / udbetaling 1.250.000 / 65.000   
Brutto / netto 7.728 / 6.126
Boligareal: 106 m2 Grundareal: 765 m2

Byggeår  1964 / 1979 

Ved Gudbjerg - Røgfri  Sag nr. 591
Højliggende nedlagt landbrugsejendom 
med 2,2 ha jord beliggende i landlige om-
givelser syd for Gudbjerg, ca. 12 km. nord 
for Svendborg. Boligen byder på 141m2

velindrettet velholdt bolig som indeholder 
stue med brændeovn og udgang til større 
� isebelagt terrasse, køkken med spise-
plads og nyere H.T.H skabe., bagindgang/
brygges soveværelse, 3 børneværelser. 
Større fælles rum til daglig leg og hygge 

m.m. Badeværelse med bruser. 23 m2 overdækket terrassestue til morgen og aften afslapning. 
50 m2 muret garage. Hobbyrum m.m. 218 m2 lade i maskinhusstil med indlagt el og større 
porte  220 m2 tidligere stald som er velegnet til heste eller andet hobbydyr. Lager/depot m.m. 
Et større areal omkring driftsbygninger. Mulighed for egen ridebane. Egen  skolesti til børnene. 
Overtagelse efter aftale

Pris / udbetaling 1.799.995 / 90.000. Brutto / netto 11.454 / 9.556
Boligareal: 141 m2 Grundareal: 2.2 ha. Byggeår  1976 / 1984 

Gudme - NY PRIS 
Sag nr. 672
Centralt højt beliggende rød-
stens villa med muret garage.
Beliggende i rolig villakvarter 
nær skole og børnehave samt 
indkøb. m.m.
106 m2 bolig byder på 2 stuer 
samt vinterstue, køkken med 
spiseplads, soveværelse, 1 bør-
neværelse, badeværelse, bryg-

gers. Entre, mellemgang. 36 m2 garage-hobbyrum. Dejlig have. med trædrivhus. 
Overtagelse efter aftale.

Prisidé: Kontant / udbetaling 895.000/45.000   Brutto/netto 6.005 / 5.272
Boligareal: 106 m2 Grundareal: 765 m2 .Byggeår  1964 / 1979 

Hesselager  Sag nr. 576
Hesselager Andelsbolig i et plan . 
85 kvm stor bolig med carport og 
redskabsrum centralbeliggende i 
et skøn villa område,. Med gode 
tra� kforbindelser til Svendborg og 
Nyborg samt gode indkøbs mulig-
heder. Velindrettet åben   køkken 
– stue . stue med udgang til luk-
ket have og terrasse. Soveværelse 
med skabe og badeværelse med 

bruser og skabe. Værelser, entre, bagindgang med plads til vaskemaskine. En praktiks 
og moderne bolig  og populær bolig for mennesker i den tredje alder. 

Pris kr. 256.818,00. Boligafgift pr. måned 4.588,00 
Energiklassse C.Mulighed for hurtig overtagelse

Skovhusene v/Hesselager - Røgfri  Sag nr. 678
For enden af stille skovvej ligger der en liebhaverejendom med 215 m2

bolig plus garage og udhuse med  stor have og udsigt til Langeland i 
det fjerne. Boligen er velegnet til en aktiv familie er ønsker fred og ro. 
Boligen byder bl.a. på entre, køkken med Svane skabe samt udgang til 
en større � isebelagt terrasser.  Spisestue, gæstetoilet, sommerværelse, 
Værelser og bagindgang/brygges. 1 sal med stor stue med altan hvor 
der er udsigt til Langeland og den store � otte have. Badeværelse med 
karbad o g kontor der let kan opdeles til to børneværelser. Garage + 
udhus/hobbyrum s med fyrrum

Kontant / udbetaling 2.850.000 / 145.000.  Brutto / netto 17.777 / 13.815
Boligareal: 215 m2 Grundareal: 1.114 m2. Byggeår 1981

Brudager - Røgfri  Sag nr. 701
Moderniseret nedlagt landbrug med 1,5 tdr. land beliggende ca. 
150 meter ad egen privatvej i nærheden af Brudager i frie landlige 
omgivelser. Stor 215 m2 røgfri bolig med større udhuse som er er 
vedegnet til hobby eller dyr. Boligen indeholder bl.a. lækket køkken 
med alt i hvidevarer, samt stue med Masseovn der giver en billig og 
økonomisk varme i huset. 136 m2 garage og udhus 84 m2 lokale 
med høj trempel + 20 m2 udhus til høns m.m.
Ejendommen er velegnet til en større familie der ønsker fred og ro 
ca 10 km nord for Svendborg.

Kontant / udbetaling 1.850.000 / 95.000 . Brutto / netto 13.103 / 10.918
Boligareal: 215 m2 Grundareal: 1,5 tdr. Udhuse: 240 m2 . Byggeår 1885 og senere. Energi mærke  C.
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Kort nyt

Svendborg: �Svendborgs for-
enede Boldklubber blev hele 
to gange udsat for indbrud 
natten til fredag på adres-
sen Hellegårdsvej 4. Klokken 
03.35 var der indbrud via et 
ovenlysvindue, men alarmen 
gik, og der blev ikke stjålet 

noget. Det blev der klokken 
05.55, hvor et vindue til et 
kontor blev brækket op. Der 
er endnu ikke skaffet et over-
blik over, hvad der er for-
svundet.

Det er der heller ikke i Ve-
ster Skerninge, hvor der på 
Balvej blev begået indbrud 
torsdag aften. Et vindue blev 
knust med en sten, og huset 
blev totalt gennemrodet.

To �indbrud � �
plus �det �løse

Svendborg: �To kvinder til-
bragte tilsyneladende torsdag 
middag med at stjæle punge 
fra andre kvinder i Føtex og 
Kvickly i Svendborg.

Klokken 12.26 opdagede 
en 47-årig kvinde i Føtex 
pludselig, at hendes pung var 
væk. Hun kunne bagefter 
over for politiet huske, at to 
kvinder kort før var stødt ind 
i hende. Hun kunne dog kun 
give et nødtørftigt signale-
ment af den ene kvinde, som 
skulle være præget af kraftig 
hårvækst på overlæben.

Kort efter, klokken 12.34 
var det en 61-årig kvinde 
i Kvickly Storcenter, som 
manglede sin pung. Hun var 
ikke i stand til at give et sig-
nalement af en mulig ger-
ningsmand.

Det var den 68-årige kvin-
de, som mistede sin pung 
klokken 13.17 i samme for-
retning heller ikke i stand til.

Så advarslen herfra må 
lyde, at man skal passe på 
langfingrede kvinder med 
skæg.

Lommetyv �med �skægvækst

Svendborg: Provokunstne-
ren Jens Galschiøt har fået 
stjålet en af sine flygtninge- 
skulpturer fra skibet M/S  
Anton, mens det lå til ved 
havnen i Svendborg.

Skulpturen repræsenterer 
en værdi af 39.000 kroner og 
er nummeret med nr.: 45-
2010.

Jens Galschiøts værker har 
tilsyneladende en magnetisk 
tiltrækningskraft på tyve.

56 værker til en samlet 
værdi på næsten 1,5 millio-
ner kroner har han fået stjålet 
forskellige steder i Danmark 
og udlandet. Senest i Svend-
borg, hvor en af skulpturene 
på Flygtningeskibet M/S An-
ton forsvandt i weekenden.

- Nogle gange er det skide-
godt, at jeg ikke er forsikret, 

for forsikringsselskabet ville 
jo beskylde mig for forsik-
ringssvindel, så ofte som det 
sker. Men det er rent ud sagt 
træls, siger kunstneren.

Rygter �om �mafia �og �rockere
Han har hørt rygter om, at 
det er østeuropæiske mafia-
chefer, der får danske rockere 
til at stjæle hans værker og 
sende dem til udlandet.

- Men det er lidt svært at 
forstå. For hvis du er mafia-

boss i Warszawa, har du jo 
så mange prostituerede til at 
trække for dig og fattige sorte 
til at sælge narko, at du har 
flere penge, end du kan bru-
ge. Så hvis de gerne vil have 
min kunst, kunne de jo bare 
komme med en plasticpose 
fuld af kontanter, siger Gal-
schiøt.

Verdenske �værker
Tyverierne undrer ham især, 
fordi hans værker er verdens-

kendte og nemt genkende-
lige, så de er umulige at sælge 
videre.

- Det kan selvfølgelig også 
være, at der sidder en samler 
helt alene i en meget stor kæl-
der et sted i Danmark og kig-
ger på mine skulpturer, siger 
han.

Efter de første tyverier i 
90’erne, mente politiet, at 
værkerne hurtigt ville blive 
fundet, men sådan er det ikke 
gået. Jens Galschiøt har aldrig 
fået et eneste af de 56 skulptu-
rer tilbage.

Af Camilla Qvistgaard Dyssel
og Hans-Henrik Dyssel
cady@faa.dk, hahd@faa.dk

Læs � mere � om � tyverierne � og � se �
billeder � af � nogle � af � de � stjålne �
skulpturer �på �fyens.dk.

Skulptur �stjålet �i �Svendborg
■■Jens■Galschiøt■har■

fået■stjålet■en■af■sine■
flygtningeskulpturer■
om■bord■på■skibet■M/S■
Anton■i■Svendborg

 ■Tyveriet af skulptur  
nummer 45-2010 blev først 
opdaget, da M/S Anton lagde 
til i Kerteminde. Skulpturen er 
ikke signeret. Foto: Roland P.


