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SAXBILSYN.DK Aps., 
Fabriksvej 25, Sakskø-
bing, er stiftet med en 
kapital på kroner 50.000 
af Allan Dennis Ras-
mussen, Maribovej 112, 
Sakskøbing, med sam-
me i direktionen.

Gerd Mertens og Sonja 
Strand (formand) er 
udtrådt af bestyrelsen 
i HELLA INDUPERM 
A/S, Københavsnvej 1, 
Nykøbing. Indtrådt i be-
styrelsen er Guy Rene 
Gilbert Spillebeen (for-
mand), Auf der Höh 4, 
Lippstadt, Tyskland, og 
Kai-Oliver Christian 
Meisner, Rathausstrasse 
23, Lippstadt, Tyskland.

Dorte Karin Povlsen er 
udtrådt af direktionen 
i IZLAND Aps., Vestre 
Landevej 110, Nørre-
balle.

MAD MED SJÆLEN 
IVS (iværksættersel-
skab) er stiftet med en 
kapital på kroner 1,00 
af Alen Music, Sundby 
Allé 79, Nykøbing, med 
samme i direktionen.

CADUBYG HOLDING 
Aps., Toftevej 5A, Sund-
by, Nykøbing, er stif-
tet med en kapital på 
kroner 50.000 af Jan 
Fogtmann,Toftevej 5A, 
Sundby, Nykøbing.

CADUBYG Aps., Tof-
tevej 5A, Sundby, er 
stiftet med en kapital på 
kroner 50.000 af CADU-
BYG HOLDING Aps. I 
direktionen Jan Fogt-
mann.

CAFE3KANTEN Aps., 
Slotsbryggen  24, Nykø-
bing, er stiftet med en 
kapital på kroner 50.000 
af ZELO Aps., Slots-
bryggen 24, Nykøbing. 
I direktionen Fehmi Öz-
demir, Gaabensevej 11, 
Nykøbing.

ROSMARINO Aps., 
Slotsbryggen 24, Ny-
købing, er stiftet med 
en kapital på kroner 
50.000 af ZELO Aps., 
Slotsbryggen 24. i direk-
tionen Fehmi Özdemir, 
Gaabensevej 11, Nykø-
bing. 

James Rene Christen-
sen, er udtrådt af direk-
tionen i HANDELSSEL-
SKABET AF 31/3 2002 
Aps., Steffensmindevej 
1, Nørre Alslev. 

Indtrådt i direktionen 
er Frank Rene Petersen, 
A. Johnsons Vej 44, Bogø 
By.

Lokale 
erhvervs-
navne

25 nye, almene boli-
ger midt i Nykøbing 

bliver en væsentlig del 
af det nye, store projekt 
for den såkaldte Kvickly-
grund ved gågaden i Ny-
købing.

Som omtalt forleden er 
fi rmaet Maycon Aps. ny 
ejer af projektområdet, 
som gennem en årrække 
har ligget øde hen.

Den hiditidge ejer, Hol-
berg-Fenger Gruppen, op-
gav helt tilbage i 2011 at 
gennemføre sit projekt.

Nu vil Maycon bygge for 
150 millioner kroner i alt. 
Med butikker, kontorer - 
og boliger.

Den sidste del bliver 
Nykøbing F. Boligselskab 
bygherre for - i hvert fald 
for langt den største del.

Komunen har sagt ja til 

at medvirke til et projekt 
for cirka 2.000 kvadratme-
ter nye, almene boliger.

Det bliver ifølge de fore-
løbige planer til cirka 25 
lejligheder i størrelser mel-
lem 75 og 95 kvadratmeter 
- med en særdeles central 
beliggenhed.

- Vi er gået ind i projektet 
af fl ere årsager. For det før-
ste vil vi gerne som lokalt 
boligselskab være med til 
at løfte området og gøre 
det til et plus for byen. For 
det andet er vi efter vores 
opfattelse på sikker grund 
med hensyn til den kom-
mende udlejning, siger Lis 
Bentin, direktør i Nykø-
bing F. Boligselskab.

- I øjeblikket er der jo en 
del fokus på, at der er ledige 
almene boliger i Nykøbing, 
og for hele landsdelen siger 

prognoserne yderligere, at 
der er fl ere almene boliger 
end nødvendigt. Der bliver 
som bekendt også revet 
boliger ned. Men situatio-
nen her er en anden. I Ny-
købing F. Boligselskab har 
vi ikke haft tomme boliger 
siden 2013. Og hvad angår 
det kommende projekt, 
står vi med en særdeles at-
traktiv og central beliggen-
hed, som jeg er overbevist 
om, at der vil være solid 
efterspørgsel på, siger Lis 
Bentin.

Udover de 25 lejeboli-
ger skal der også bygges 
fem-seks ejerlejligheder, 
oplyser Bjarne Mayland, 
Maycon Aps.

Derudover er der som 
nævnt lagt op til at bygge 
både butikker og kontorlo-
kaler.

Et væsentligt omdrej-
ningspunkt er en aftale 
med en dagligvare-butik. 

Netop en aftale med en 
butikskæde - som trak sig 
fra projektet - var tilbage i 
2011 en medvirkende årsg 
til, at den tidligere plan for 
området aldrig blev reali-
seret.

Dagligvarer
- Vi har forhandlinger  med 
to dagligvarekæder om at 
etablere sig i det nye byg-
geri. Jeg er meget opti-
mistisk med hensyn til at 
få en aftale siger Bjarne 
Mayland.

Skitserne af byggerierne 
- der er både bygning mod 
Jernbanegade og mod 
Søndergade - her på siden 
er blevet til i en overordnet 
projektudvikling mellem 

Guldborgsund Kommune, 
Nykøbing F. Boligselskab, 
Maycon Ejendomsudvik-
ling og ZESO Architechts.

-  Skitserne er idé-oplæg, 
så der kan ske ændringer, 
inden det endelige projekt 
er klart. Det regner vi med 
vil ske omkring nytår, og 
byggeriet bliver så udbudt 
i totalenetreprise, siger 
Jonna Løth, der er projekt-
leder hos Maycon. 

Ifølge planerne skal cen-
terbebyggelsen omfatte et 
samlet bebygget areral på 
cirka 8.300 kvadratmeter. 
Butikker og boliger 5.800 
kvadratmeter. Butik/kon-
torlokaler (bygning 2 mod 
Søndergade) cirka 2.500 
kvadratmeter. 

HANS GANDRUP
hg@ftgruppen.dk

Nykøbing F. Boligselskab bygherre for 25 lejligheder i nyt projekt på Kvickly-grunden 

Nye lejeboliger midt i byen

Det planlagte byggeri set ud 
mod gågaden - fra krydset ved 
Tværgade/Jernbaegade. Det 
er tanken, at der skal være bu-
tikker i stueplan og lejligheder 
på første og anden sal i denne 
del af projektet.

Her en af idé-skitserne til det nye projekt for området midt i Nykøbing. Det er gågaden - Jernbanegade - nederst i billedet. 


