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Nykøbing F. Boligsel-
skab er ikke længere 

en del af centerprojektet 
på den tidligere biograf- 
og Kvickly-grund ved gå-
gaden i Nykøbing.

Ny partner i den almen-
nyttige del af planerne 
er nu Domea/Vendersbo. 
Aftalerne er på plads - og 
Domea har overtaget kon-
takterne og ansøgningerne 
i forhold til Guldborgsund 
Kommune.

Realiseringen af bygge-
riet som helhed er derimod 
ikke afklaret. 

Og den tidligere annon-
cerede tidsplan holder 
næppe. 

Området har ligget hen 
som spøgelsesgrund i åre-
vis. I november sidste år 
solgte den hidtidige ejer 
Holberg-Fenger Gruppen 
arealet til Maycon Ejen-
domsudvikling fra Næst-
ved, som kort efter præ-
senterede sine ambitioner  
om et byggeri med butik-
ker, kontorer og boliger til 
cirka 150 millioner kroner.

Ved samme lejlighed 
sagde Bjarne Mayland, 
Maycon, at man var i for-
handlinger med to daglig-
varekæder om at etablere 
sig i det nye byggeri, og at 
man i øvrigt var meget op-
timistiske med hensyn til 
at få en aftale i stand.

I februar meldte man ud, 
at planen var at sende hele 
center-projektet i udbud til 

maj. Det er ikke sket.
Men nu lyder buddet, at 

udbudsmaterialet til en 
indbudt licitation ventes 
udsendt i slutningen af 
september.

- Vi arbejder intenst 
med projektet og er også 
i færd med at fi nde lejere 
til erhvervsdelen. Der er 
prospekt ude hos mulige 
erhvervslejere, og forhand-
linger med intereesserede 
samarbejdspartnere fore-
går løbende, siger Jonna 
Løth fra Maycon, som også 
bebuder, at der vil komme 
et nyhedsbrev om projek-
tet ud i løbet af denne uge.

I de seneste måneder er 
der som nævnt også sket 
udskiftning i boligselskab.

Nykøbing F. Boligselskab 

har trukket sig.
- Det er korrekt, at vi 

ikke længere er med. Af 
forskellige årsager var 
det ikke hensigtsmæssigt 
at fortsætte samarbejdet. 
Men vi synes da stadig, at 
det er værd at bakke op 
om projektet, så vi kan få 
forskønnet området, der 
har ligget øde hen alt for 
længe. Nu er det så bare et 
andet boligselskab, der er 
med, siger Lis Bentin.

Domea/Vendersbo er nu 
med i planerne, der omfat-
ter 23 almene boliger. 

Organisationsbestyrel-
sen godkendte boligsel-
skabets engagement i pro-
jektet i torsdags.

Maycon skal selv stå for 
ejerbolig-delen, tidligere 

oplyst til fem-seks lejlighe-
der, i det samlede projekt.

- Da Nykøbing F. Bolig-
selskab trak sig, blev vi 
kontaktet af Guldborgsund 
Kommune, som ville høre, 
om vi var interesserede i at 
gå ind i boligprojektet. Det 
var og er vi. Vi tror på, at det 
kan gennemføres, og at der 
er et behov for lejligheder 
med så central en belig-
genhed i Nykøbing, siger 
kundechef Kurt Jørgensen, 
Domea Servicecenter Syd-
havsøerne i Nykøbing.

I boligselskabet arbejder 
man i øjeblikket med de 
mere detaljerede planer 
for byggeriet. 

- Maycon har jo givet ud-
tryk for, at man håbede på 
at kunne tage hul på pro-
jektet i 2016. Men 2017 er 
nok mere realistisk, mener  
Kurt Jørgensen.

I Nykøbing-fi rmaet ETN 
Arkitekter, der i øvrigt har 
kontorer umiddelbart over-
for “spøgelsesgrunden”, 
har man også i en længere 
periode arbejdet med cen-
terprojektet for Maycon.

- Vi har lavet størstede-
len af udbudsmaterialet 
til projektet. Hvor langt 
man så er kommet derfra, 
er Maycons område, siger 
arkitekt Inge Lise Vadstrup 
Jensen, ETN Arkitekter.
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Tidsplan for byggeprojekt på spøgelsesgrund ved gågaden i 
Nykøbing er revideret. Nye partnere i projektet - og jagt på lejere  

Nyt boligselskab nu 
med i center-projekt

Området har ligget øde hen i årevis.  FOTO: ANDERS KNUDSEN

Maycon Ejendomsudvik-
ling vil etablere cirka 10 
nye butikker ved Jernba-
negade i det nye center-
projekt i Nykøbing.

“SophieTorv” var indtil for 
nogle måneder siden ar-
bejdsnavnet - men nu står 
det fast, at det nye bycenter 
ved Jernbanegade i Nykø-
bing i givet fald skal hedde 
“Støberiet” - med adresse 
til områdets tidligere an-
vendelse som jernstøberi.

Senest har der på arealet  
været biograf og Kvickly-
dagligvarebutik. Men de 
seneste år har hele områ-
det ligget hen som bygge-
tomt, efter at den forrige 
ejer, Holberg-Fenger Grup-
pen, opgav at bygge.

Ejer af området er nu 
Maycon Ejendomsudvik-
ling. Selskabet har netop 
sendt et prospekt om om-
rådet ud til potentielle er-
hvervs- og butikslejere.

Heri fremgår det, at man 
planlægger at etablere 

cirka 10 butikker i “Støbe-
riet”, fordelt på tre bygnin-
ger. Fem i den største byg-
ning midt i området - hvor 
man også fi nder det største 
lejemål på over 1.200 kva-
dratmeter, samt tre bu-
tikslejemål i bygningen ud 
mod Jernbanegade og to i 
den bagerste del over mod 
Skolegade/Søndergade.

Af prospektet fremgår, 
at butikkerne varierer i 
størrelse fra lige godt 200 
kvadratmeter til de nævnte 
over 1.200 kvadratmeter.

I materialet taler man 
ligeledes om, at navnet 
“Støberiet” også skal fi nde 
udtryk i “en rustik, arki-
tektonisk bearbejdning af 
facader, inventar, skiltning 
med mere. Det sker i tæt 
samarbejde med Nykøbing 
F.-arkitektfi rmaet ETN”.

Udover butikkerne inde-
holder projektet også cirka 
28 boliger - 23 af dem al-
mennyttige lejeboliger - i 
størrelser fra 65 kvadrat-
meter til 140 kvadratmeter. 
 haga   

By-center skal 
hedde Støberiet

Plantegning af projektet. Øverst set ovenfra med Jernbanegade 
nederst - og lige herover facade ud mod Jernbanegade.


