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Efter nogle års byg-
gepause ser det nu ud 

til, at der igen skal gang i 
nybyggeri ved lystbåde-
havnen i Nykøbing - nær-
mere bestemt ved Sophie-
holmen.

Yderst på området lig-
ger fortsat to ubebyggede 
grunde på tilsammen knap 
2.400 kvadratmeter.

De sættes i den allernær-
meste fremtid i udbud for 
Guldborgsund Kommune.

Man satser på at sælge 
grundene samlet. Området 
er udlagt til boligbyggeri.

Det er home Erhverv, 
som skal stå for salget af 
grundene.

- Det er vel de mest at-
traktivt beliggende grunde 
i Guldborgsund Kommune 
overhovedet med vand så 
at sige på tre sider, så vi ser 
frem til at sende området i 
udbud, siger erhvervsmæg-
ler Finn Larsen, home.

Mens den yderste spids 
altså først skal sælges som 
byggegrunde, er der også 
nye planer for den inderste 
del af Sophieholmen. Eller 
rettere: Udsigt til at tidli-
gere planer nu skal reali-
seres.

Byggeplanerne gælder 
en ny bebyggelse med to 
opgange - cirka 14 boliger 
- i en skrå vinkel til den 
eksisterende bebyggelse 
på Sophieholmen. Det nye 
projekt skal ligge der, hvor 

den tidligere Marina Grill  
nu er.

Økonomiudvalget i Guld-
borgsund skal på sit kom-
mende møde tage stilling 
til et projekt fra ejerne af 
området.

Nyt i planerne i forhold 
til tidligere er, at man - som 
tilfældet i øvrigt var med 
den første etape på Slots-
bryggen - vil lave en kom-
bination med dels ejerbo-
liger og dels almennyttige 
lejligheder.   Det skal i givet 

fald ske i samarbejde med 
Nykøbing Boligselskab. 

- Det er korrekt, at vi 
gerne vil være  bygherre 
med hensyn til de almene 
boliger, som bliver et helt 
unikt projekt  - og et godt 
alternativt til de borgere, 
der ønsker at leje frem for 
at eje. Det er jo den ten-
dens,  vi ser generelt, at de 
nye generationer vil have 
friheden til at vælge til og 
fra. Samtidig vil vi som 
boligselskab meget gerne 

bakke op om de initiativer,  
der byder sig i kommunen  
og på den måde være med  
til gavn for Guldborgsund, 
som bekendt er i god vækst, 
siger Lise Bentin, direktør i 
Nykøbing F. Boligselskab.

Boligselskabet er også 
engageret i projektet om 
nyt byggeri på den såkald-
te  “Kvickly-grund” ved gå-
gaden i Nykøbing.
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Grunde yderst ved vandet i udbud - og samtidig gøres der klar til ny 
blok ved Sophieholmen i samarbejde med Nykøbing F. Boligselskab

Nye byggerier ved 
havnen i Nykøbing

Det yderste område ved Sophieholmen sættes nu til salg.  FOTO: ANDERS KNUDSEN

It-virksomheden Datalogisk A/S, med base i Gund-
slev på Nordfalster, har indgået et nyt samarbejde 
med virksomheden IPM Consult.

Datalogisk har lang erfaring med at udvikle it-
løsninger specielt designet til planteavlen. Mest 
kendt er Næsgaard Mark.

I samarbejde med IPM Consult har man nu lavet 
et produkt, der skal hjælpe landmanden med at 
optimere sin bekæmpelse af ukrudt på markerne. 
Produktet hedder IPMwise og skal hjælpe med at 
reducere  anvendelsen af ukrudtsmidler og redu-
cere udviklingen af resistens.

- Det er vurderingen, at ved brug af IPMwise kan 
udgifter til bekæmpelsesmidler reduceres med om-
kring 20 til 40 procent i forskellige afgrøder, mens 
lovkrav overholdes, siger Per Rydahl fra IPM Con-
sult. 

På sigt vil it-løsningen kunne integreres med 
Næsgaard Mark. 

- Hos Datalogisk tænker vi hele tiden i konkrete 
løsninger, som giver den enkelte planteavler mu-
ligheden for at øge sin produktivitet samtidig med, 
at ressourcerne udnyttes bedst muligt. Derfor er vi 
rigtig glade for at kunne tilbyde dette nye online- 
værktøj, siger direktør Birger Hartmann.  haga

Datalogisk A/S i
nyt it-samarbejde

I takt med at el- og vvs-
installatørerne igen 
begynder at få fyldt or-
drebøgerne, oplever in-
stallationsbranchen en 
stigende mangel på kva-
lifi ceret arbejdskraft. 

Også her i regionen er 
problemet stort. Det un-
derstreges af en ny med-
lemsundersøgelse, som 
brancheorganisationen 
Tekniq har gennemført.

Her svarer 51 procent 
af regionens el- og vvs-
virksomheder, at det 
er blevet sværere at re-
kruttere arbejdskraft det seneste år. Og 49 procent 
forventer, at denne tendens vil blive forstærket de 
næste to år.

- I en række kommuner ser man, at der stadig for-
svinder arbejdspladser. Men i installationsbranchen 
er der behov for fl ere dygtige medarbejdere.  Vi må 
reagere nu for at undgå, at manglen på arbejdskraft 
kommer til at bremse den positive udvikling i bran-
chen, understreger Anders Petersen, A&O Carsten-
sen, formand for Tekniq-råd Sjælland.

Konsekvenserne af den manglende arbejdskraft 
mærkes da også allerede. Alene i april måtte 11 pro-
cent af installationsvirksomhederne på Sjælland 
således opgive ordrer.

- Det er ærgerligt, at installatørerne må give af-
kald på opgaver, simpelthen fordi de ikke kan skaf-
fe hænder nok, konstaterer Anders Petersen. 

Tekniqs medlemsvirksomheder uddanner i øje-
blikket 93 procent af alle vvs’ere og 87 procent af 
alle elektrikere, som er de to typer medarbejdere, 
installationsvirksomhederne har sværest ved at re-
kruttere nok af. 

Brancheorganisationen arbejder også løbende på 
at forny uddannelserne, så de matcher virksomhe-
dernes kompetencebehov.   Derfor har man skabt en 
helt ny elektrikeruddannelse, som er både moderne 
og fl eksibel. På den måde kan stort set alle typer 
virksomheder, der i dag beskæftiger elektrikere, 
også være med til at uddanne lærlinge. Derudover 
er vvs-energiuddannelsen blevet justeret. 

- Hvis andre brancher vil være med til at løfte de-
res del af opgaven, er jeg overbevist om, at vi på 
sigt vil være i stand til at skaffe den nødvendige ar-
bejdskraft, vurderer Anders Petersen.

Installatører: Mangel 
på arbejdskraft 

Det er på området her - ved salgskontor og den tidligere Marina grill - at der nu er planer om at 
opføre endnu en boligblok.  FOTO: ANDERS KNUDSEN  


