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GULDBORGSUND  Den såkaldte landsby-
ordning, hvor skoler og dagtilbud slås 
sammen og får fælles ledelse og besty-
relse, rykkede i går et skridt nærmere i 
skoledistrikterne Stubbekøbing, Eskil-
strup og Sydfalster. 

Det skete, da et enigt økonomiud-
valg i går anbefalede byrådet, at skoler 
og institutioner i de tre distrikter fra 
1. august slås sammen. I hvert distrikt 
spares en lederstilling væk, og ordnin-
gerne skal årligt spare kommunen to 
millioner kroner. Ordningen kendes fra 
Nørre Vedby, og udvalget drøftede på 
gårsdagens møde muligheden for, at 
ordningen kan udvides til endnu fl ere 
skoledistrikter.

- Det giver god mening at samle sko-
ler og daginstitutioner, da det for ek-
sempel giver en blidere overgang ved 
skolestart. Det koncept vil vi gerne 
videreudvikle, men har stødt hovedet 
mod lovgivning, som tilsiger, at skoler 
med fl ere end 300 elever ikke kan indgå 
i sådan en ordning, siger borgmester 
John Brædder (G).

JA TIL LANDSBYORDNINGER

Stubbekøbing Skole er en af skolerne, som er 
med i planerne. ARKIVFOTO: ANDERS KNUDSEN

NYKØBING  Økonomi-
udvalget besluttede i 

går at anbefale byrådet at 
give grønt lys til Nykøbing 
F. Boligselskabs planer om 
at renovere 182 boliger på 
Lindevænget og Vendsys-
selvej for en anslået pris 
på 56 millioner kroner. 
Dermed mangler boligsel-
skabet kun én godkendel-
se, før Maribo-fi rmaet MN 
Enterprise A/S, som sidste 
år vandt udbuddet, kan gå 
i gang med arbejdet. Det 
fortæller Lis Bentin, direk-
tør i Nykøbing F. Boligsel-
skab.

- Så snart vi har godken-

delse fra kommunen, går 
vi i gang. Renoveringen 
bliver taget i etaper, en 
opgang ad gangen, og der 
skal bruges cirka 30 ar-
bejdsdage på hver opgang. 
siger Lis Bentin.

Afdelingen, som skal re-
noveres, er afdeling 11. Den 
består af 182 boliger, som 
blev bygget i 1970’erne. Af-
delingen er ikke blevet re-
noveret eller moderniseret 
indvendigt siden opførel-
sen, og nu mener boligsel-
skabet og beboerne, at det 
er tid til renovering af de 
182 boligers bad, køkkener 
og rør.

- Projektet har været un-
dervejs i lang tid. Beboerne 
godkendte renoveringen i 
september, og Landsbyg-
gefonden har også god-
kendt det, siger Lis Bentin.

Renoveringen forventes 
som nævnt at løbe op i 56 
millioner kroner. Boligsel-
skabets organisationsbe-
styrelsen har besluttet at 
fi nansiere 10 procent via 
egen trækningsret i Lands-
byggefonden. Resten af 
pengene låner boligsel-
skabet sig til, og økono-
miudvalget godkendte i 
går desuden at stille kom-
munegaranti for lånene. 

Renoveringen medfører, at 
huslejen i afdelingen for-
mentlig stiger i 2018.

- Boligerne vil efter re-
noveringen fremstå indby-
dende med nye køkkener 
og bad, som beboerne har 
efterlyst i mange år - og nu 
glæder sig til, skriver Lis 
Bentin i en ansøgning til 
kommunen.

Hun forventer - såfremt 
tidsplanen holder - at re-
noveringen er færdig som-
meren 2017, senest sidst på 
året.

MORTEN SKOV MADSEN
msm@ftgruppen.dk

Nykøbing F. Boligselskab håber snart at kunne tage hul på renovering

Renovering af 182 boliger 
mangler bare byråds-ja

En af Nykøbing F. Boligselskabs største afdelinger, afdeling 11 på Lindevænget og Vendsysselvej med 182 boliger, skal renoveres. 
Køkken, bad og rør skal renoveres i de 182 boliger, og regningen forventes at ende på 56 millioner kroner. ARKIVFOTO: ANDERS KNUDSEN

Grønt lys fra økonomiudvalget sender renovering af 182 boliger tættere på begyndelse

GULDBORGSUND  Guldborgsund Spilde-
vand A/S skyldte indtil den 4. januar i 
år Guldborgsund Kommune knap 28 
millioner kroner. Gælden skulle have 
været betalt over en årrække frem til 
udgangen af 2019, men er nu betalt. 
Bestyrelsen i Guldborgsund Forsyning 
A/S besluttede i forbindelse med god-
kendelse af budgetterne for året 2016, at 
Guldborgsund Spildevand A/S’ gæld til 
kommunen skulle indfries primo 2016. 
Både Guldborgsund Spildevand A/S og 
Guldborgsund Forsyning A/S ejes af et 
holdingselskab, som kommunen ejer.  

28 MILLIONER I KASSEN

Nykøbing F. Bokseklub 
får 30.000 kroner til 
afvikling af Sjællandsme-
sterskaberne.

TOREBY   Torebyhallen dan-
ner fra 4.-6. marts rammen 
om Sjællandsmesterska-
berne 2016 i boksning.

Nykøbing F. bokseklub 
står bag mesterskabet, som 
ifølge klubben medfører 
udgifter for 92.000 kroner. 

Økonomiudvalget god-
kende i går, at Guldborg-
sund Kommune dækker 
knap en tredjedel - 30.000 

kroner - af udgifterne til 
stævnet.

Fordobler tilskud
Tilskuddet er på lidt under 
halvdelen af det beløb på 
65.000 kroner, som bokse-
klubben ansøgte kommu-
nen om.

- Vi vil gerne bakke op 
om den type arrangemen-
ter, men der skal også være 
plads til andre sponsorerer, 
og bokseklubben skal også 
selv betale, derfor endte vi 
på at dække knap en tred-
jedel af udgifterne, lyder 

det fra borgmester John 
Brædder (G).

Nykøbing F. Bokseklub 
har de seneste mange år 
holdt en boksegalla mel-
lem jul og nytår i Nykø-
bing F. Hallen, men har i 
år valgt at satse på det tre 
dage lange stævne i starten 
af marts.

De seneste tre år har øko-
nomiudvalget givet tilskud 
på henholdsvis 20.000 kro-
ner, 20.000 kroner og se-
nest 15.000 kroner til bok-
seklubbens boksegalla.

 mort

Fordobler boksetilskud

Nykøbing F. Bokseklub får en økonomisk håndsrækning til stævnet i marts. ARKIVFOTO: JAN KNUDSEN


