
Pressemeddelelse   

16. maj 2011 

 
 

Nyt liv til plæneklipperen i nye omgivelser 

 

Mandag d. 16. maj blev dørene slået op i det nye Have og Park Center 

Svendborg på Tvedvej 170 i Svendborg.  

 

Indehaveren Jimmy Hermansen er en gammel kending i branchen og selvom navnet og 

værkstedet med tilhørende butik er ny, har han været i gang som selvstændig under navnet 

Jimmys Garage siden september 2008. ”I alt har jeg arbejdet med have- og parkmaskiner i 

omkring 25 år, så det er jo ikke nyt for mig mere, men det bliver en stor udfordring at blive flere 

ansatte, og at prøve at have en egentlig butik tilknyttet”. Tidligere har han kørt firmaet fra 

hjemmeadressen i Øster Åby og der har der kun været ham selv ansat. Men succesen blev hurtig 

stor, da der kom mange erhvervskunder til i løbet af det første år og i løbet af vinteren 2010/11 

stod det klart, at der var grundlag for en udvidelse af firmaet. Der blev kigget på flere mulige 

beliggenheder, men da der kunne arrangeres en hurtig overtagelse af Sydfyns Maskine Service på 

Tvedvej faldt valget på det, så den nye forretning kunne være klar til at tage imod kunder 

allerede fra d. 16. maj. De første par uger er der sideløbende med, at kunderne bliver betjent 

håndværkere, der sætter både værksted og butik i stand. 

”I det nye er vi som en start 2 ansatte udover mig selv. Vi forventer at få mange flere 

privatkunder end jeg har haft tidligere” fortæller Jimmy Hermansen. De ansatte tæller også en 

anden Hermansen, nemlig hans søn Nick, der i 2010 blev udlært som lastbilsmekaniker hos 

Autohuset Vestergaard i Svendborg og bestod alle prøver med glans og for nylig blev udnævnt til 

Årets Lærling 2010. Udover de to fortsætter den tidligere ejer af SMS Stefan Simonsen som ansat 

på værkstedet. 

Tidligere har Jimmys Garage mest betjent erhvervskunder, men med den mere centrale 

beliggenhed i Svendborg og den tilhørende butik forventes der fremover at komme mange flere 

private ind som er interesseret i en ny plæneklipper, motorsav eller andet eller som ganske 

enkelt skal have repareret deres gamle maskine. ”Det vi kan tilbyde kunderne er ekspertise og 

service. Vi beskæftiger os kun med maskiner til skov, have og park brug og så selvfølgelig også 

tilbehør til dem. Hos os vil kunderne opleve, at vi er der for at betjene dem og yde dem den 

bedste rådgivning på området.”  

Blandt de mange erhvervskunder i området er blandt andet Svendborg Andelsboligforening, 

Svendborg Kommunes Entreprenør afdeling, BSB/Domea, samt flere anlægsgartnere og 

kirkegårde. 

 

For yderligere information kontakt Jimmy Hermansen på 2174 0326 


