
 
 
                                              Nykøbing F. den 25. juni 2017 
 

Pressemeddelelse 
 
Nykøbing F. Boligselskab har via en delegeret bygherremodel i tæt samarbejde med 
selskabet Inderhavnen A/S udviklet et fælles boligprojekt på Sophieholmen, 
Nykøbing F. – Nu tages første spadestik til de i alt 22 leje- og ejerlejligheder på 
havnefronten. Det sker i morgen tirsdag den 27. juni kl. 15.00. 

 
De i alt 22 lejligheder på Sophieholmen 6 – 8 er tegnet af det lokale arkitektfirma Sivager Arkitekter 
i samarbejde ingeniørfirmaet Bjerager & Kristensenet og opføres i totalentreprise af byggefirmaet 
Graakjær, fra Holstebro og med afdeling i Næstved. 
 
Det nye byggeri bliver ”porten” til Sophieholmen og er placeret på det område, hvor der tidligere lå 
to mindre røde træbygninger med Marina Grillen og offentlige toiletter op mod gavlen af Sophie-
holmen 10. 
 
I alt opføres to opgange fordelt med 10 og 12 lejligheder i størrelserne fra ca. 70 m2 til 180 m2. Alle 
lejligheder er optimalt placeret med udsigt til både Guldborgsund og Slotsbryggen.  Byggeriet 
opføres i en arkitektur der matcher den eksisterende på Sophieholmen med altaner, en hvid facade 
og terrasser til de nederste lejligheder som ligger over parkeringsetagen i gadeplan. 
 
De nye beboere vil fortrinsvis være fra lokalområdet, men også tilflyttere fra Sjælland bliver en del 
af den nye ejendom. Alle lejligheder er indrettet med fuld tilgængelighed, niveaufri adgang, elevator 
og med gennemlyste lejlighedsplaner med stort lysindfald. Ejerlejlighederne er alle på nær enkelte 
solgt på forhånd via BoligOne V/ejendomsmæglerfirmaet Henckel & Bruun og lejelejlighederne 
udlejes via Nykøbing F. Boligselskab. 
 
Det samlede byggeri af lejligheder incl. opgange, parkering, depoter og opgange er på små 3.000 m2 
og byggestarten er juni 2017 med indflytning i september 2018. Graakjær som er leder af 
byggeprojektet har entreret med en række lokale firmaer, hvoraf flere allerede har 
samarbejdserfaring fra tilsvarende projekter på Sjælland. 
 
Byggeprocessen starter med en oprensning af jorden på det gamle havneareal, hvorefter der 
rammes pæle dybt ned i den gamle havbund. Herefter støbes fundament og inden vinter rejses 
selve husets konstruktion som betonelementer. Senere monteres vinduer, døre og facaden isoleres 
og pudses samtidig med at husets indvendige opbygges med gulve, badeværelser, installationer, 
køkken og til sidst monteres alle altaner. 
 
Imens byggeriet pågår er indkørslen til p-kælderen under Sophieholmen 10 og 12 flyttet til den 
vestlige ende for til sidst igen at blive tilsluttet Sjællandgade. 
 
Når byggeriet nærmer sig afslutningen vil området omkring bygningen og vejarealet blive reetab-
leret og højvandsikret. 
 
Evt. yderligere info kan rekvireres hos Claus Sivager.    


