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MÆNDS SUNDHED I FOKUS
NYKØBING  Guldborgsund Kommune sæt-
ter i samarbejde med ReStart Lindholm 
i denne uge fokus på mænds sundhed 
eller mangel på samme i “Mens Health 
Week”. Det sker ved en række arran-
gementer i og omkring Lindholm, hvor 
man blandt andet kan møde Kram-bus-
sen på  Lindholmcentrets parkerings-
plads under sommerbasaren i morgen 
mellem klokken 15 og 18. Her kan man 
blandt andet prøve den specielle Tanita-
Vægt, som kan fortælle fedtprocenten, 
mængden af vand og muskelmassen i 
kroppen og udregne ens BMI. Man kan 
også få lavet en kuliltetest og få mate-
riale med hjem. Man kan se mere om 
sundhedskampagnen på hjemmesider-
ne www.sundmand.dk og www.tjekdig-
selvmand.dk.

FOTOTUR PÅ MUSEUM
FUGLSANG  Fuglsang Kunstmuseum in-
viterer til  workshoppen “Fotoekspedi-
tion” på lørdag 13. juni klokken 13.30 
til 15.30. Her mødes man med andre for 
at fotografere med sin smartphone og 
lægge billeder fra sommerens særud-
stilling “Ege-Ekspeditioner” og Skejten 
op på det sociale medie Instagram. 
Museets formidler præsenterer udstil-
lingen, og bagefter skal deltagerne fo-
tografere ege med fotograf Carina Jo 
Sivager som ekspeditionens instruktør.
Man kan tilmelde sig på telefon 5478 
1414 eller på post@fuglsangkunstmu-
seum.dk.

SØNDAGSCAFÉ I OASEN
NYKØBING  Der er søndagscafé i Oasen 
på Vendsysselvej på sønsdag 14. juni 
mellem klokken 13.30 og 15.30. Vestlol-
lands Visevenner underholder med sang 
og musik, mens kaffen og kagen nydes. 
Alle er velkomne.

KØR PÅ CYKELBLOMSTEN
NYKØBING  Der er mulighed for at tage 
med på en 31 kilometer lang guidet 
“Cykelblomst Cykeltur” på søndag 14. 
juni klokken 10 til 14. Cykelturen star-
ter og slutter på Slotsbryggen og går 
langs Guldborgsund til Kraghave gen-
nem Bangsebroskoven, Oustrup Skov, 
Hannenov Skov, Tingsted, Nordbyen, 
Bangsebroskoven, Åhaverne, Sønder 
Kohave skoven og retur. Den medbrag-
te frokost spises i Virkethus i Hannenov 
Skov.  Sundgruppen og Naturområde 
Guldborgsunds Cykelgruppes ønsker 
med turen at synliggøre de mange na-
turskønne cykelruter på Cykelblom-
sten. Man kan se ruterne på hjemmesi-
den www.cykelblomsten.dk.
Arrangør og guider er Birgitt Bjerre, 
Ole Fortnix, Svend Erik Andersen og 
Niels Lyck, og mødestedet er Slotsbryg-
gen ved Annes Fisk i Sjællandsgade 1. 
Tilmelding forud er ikke nødvendig.

PRAKTIKMESSE PÅ UCSJ
NYKØBING  Onsdag 17. juni fra klokken 
10 til 12 er der praktikmesse på Univer-
sity College Sjælland i Bispegade 5. Pæ-
dagogstuderende har i forbindelse med 
deres tredje og sidste praktik lavet ud-
viklingsprojekter om mennesker med 
nedsat funktionsevne, mennesker med 
sociale problemer samt børn og unge, 
som præsenteres på messen. 
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Nykøbing F. Boligselskab er stiftet tilbage i 1945 og har i dag 
2.000 lejemål fordelt på 25 afdelinger

NYKØBING  Normalt 
kan man være sikker 

på, at alting bare stiger og 
stiger. Men hos lejerene i 
Nykøbing F. Boligselskab 
er huslejen faktisk faldet 
med op til 10 procent i år.

I de 25 afdelinger, der er 
fordelt i centrum, på Øster-
bro, Nørrebro, Tingsted, 
Toreby og Nørre Alslev, 
mærker man nu effekten 
af, at boligselskabet har sat 
hårdt ind på at effektivisere 
og stramme op for at blive 
mere konkurrencedygtigt 
på lejemarkedet.

- Vi vil have de bedste le-
jemål til de billigste priser, 
og det mål nærmer vi os, 
siger direktør i boligsel-
skabet Lis Bentin og ud-
dyber:

- Jeg overtog på mange 
måder et selskab i knæ, 
da vi igen fi k selvstændig 
administration efter ”skils-
missen” fra Lollands Bo-
ligforening ved udgangen 
af 2012. Nu har vi styrket 
vores pengekasser med ni 
millioner kroner, og årets 
resultat var på 3,5 millio-
ner kroner, samtidig med 
at vi år for år har sat vores 
administrationsbidrag ned. 
Alle vores 25 afdelinger er 
kommet ud med overskud 
i 2014, og vi har sat husle-
jerne ned med mellem en 
og ti procent i samtlige af-
delinger. 

- I 2016 regner vi med at 
kunne sætte lejen yderlige-
re ned, fortæller Lis Bentin, 
som blev ansat til opgaven 

for knapt tre år siden.
I den mellemliggende 

periode har hun i samar-
bejde med ni administra-
tive medarbejdere og 23 
ejendomsfunktionærer en-
devendt alle arbejdsgange, 
budgetter og udgiftsbilag 
for at trimme selskabet. 

Resultatet kan ses på gi-
rokortet hos lejerne, men 

også i administrationen i 
Slotsgade, hvor nyt inven-
tar og nye arbejdsgange 
ifølge direktøren har givet 
et løft i arbejdsglæden.

Et eksempel på den 
styrkede økonomi er tom-
gangshuslejen, der bela-
ster selskabet, når en lej-
lighed står tom. Den var i 
2012 på 600.000 kroner, og 

nu er den ifølge Lis Bentin 
på nul kroner.

- Vi er blevet meget hur-
tigere til at annoncere 
vores tomme boliger og 
skrive folk op, så nu har vi 
fuld udlejning, konstaterer 
hun.

Blandt de 23 ejendoms-
funktionærer, er der sket 
store forandringer i ar-
bejdsvilkårene. Blandt de 
største er, at de skal ordne 
langt fl ere opgaver selv 
i stedet for at ringe efter 
en håndværker. Og så er 
de ikke længere tilknyttet 
“deres egen” afdeling, men 
i jobrotation tre måneder 
ad gangen på skrift mellem 
afdelingerne. Selskabet 
sparer mange penge ved at 
udnytte alle medarbejde-
res kompetencer bedre, og 
ejendomsfunktionærerne 
har vænnet sig til den nye 
måde at arbejde på, siger 
deres tillidsrepræsentant 
Knud Weiss.

- Der var noget skepsis 
og tvivl i starten. Når alt, 
hvad man kender, bliver 
lavet om, er det nok meget 
naturligt. Jeg havde for ek-
sempel gået i den samme 
gænge i min egen afdeling 
på Gedservej i 20 år, og det 
gik jo meget godt. Men der 
er ingen tvivl længere om, 
at vi nu har fået en mere 
positiv arbejdsplads, som 
vi er glad for hele vejen 
rundt, siger Knud Weiss.

BIRGITTE GRØNNING
bg@ftgruppen.dk

Nykøbing F. Boligselskab har i de seneste tre år effektiviseret og 
strammet op for at vende økonomien

Boligselskab har sat lejen 
ned og arbejdsglæden op

Lis Bentin kom til Nykøbing F. Boligselskab i sommeren 2012. Hun 
bor i Nordsjælland, men har rødder i Nykøbing.  FOTO: ANDERS KNUDSEN

Nykøbing F. Boligselskab har 
blandt sine 25 afdelinger en 

af de største med 182 lejemål 
liggende på Lindevænget/
Vendsysselvej på Østerbro. 
Her koster en typisk trevæ-
relses lejlighed cirka 4.500 

kroner, og i år er lejen sat 
seks procent ned. I ung-

domsboligerne, der ligger  på 
samme vej, er huslejen sat 

10,5 procent ned. Afdelingen 
i Nørre Alslev, der består af 
13 rækkehuse, har fået den 
mindste huslejenedsættelse 

på en enkelt procent.
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