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• • GEDSER

Dong Energy arrangerer 
færgeture fra Gedser til 
Nysted Havmøllepark i 
weekenden 17. til 18. sep-
tember.  side 6

SE PÅ VINDMØLLER

• • NYSTED

Forpagteren på Restaurant 
Skansen tømte søndag kø-
leskabet. Han er sagt op to 
måneder før sæsonens ud-
løb.  side 8

FORLADER SKANSEN 

• • NAKSKOV

Menigheden i den katolske 
kirke i Nakskov er ked af, 
at kirken er indstillet til 
lukning.  side 18

KED AF LUKNING

Lars Løkke Rasmussen gi-
ver en luns af regeringens 
økonomiske plan frem 
mod 2025 inden offentlig-
gørelsen.
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LØKKE GIVER LUNS

Stor weekend for Ma-
ribo Kajakklubs roere og 
sportschef Finn Larsen.

 sportstillægget

MANGE MEDALJER 

BUSINESS Nykøbing F. Bolig-
selskab er ikke længere del 

af det stort anlagte centerprojekt 
på den tidligere biograf- og Kvick-
lygrund ved gågaden i Nykøbing. 
Området har ligget øde hen i åre-
vis.

Ny partner i den almennyttige 
del af byggeplanerne, der omfat-

ter både leje- og ejerboliger og er-
hverv, er nu Domea/Vendersbo.

- Af forskellige årsager var det 
ikke hensigtsmæssigt at fortsætte 
samarbejdet. Men vi synes da sta-
dig, det er værd at bakke op om 
projektet, så vi kan få forskønnet 
området, siger Lis Bentin, direktør 
i Nykøbing F. Boligselskab.

Kundechef Kurt Jørgensen, Do-
mea/Vendersbo, forklarer, at man 
blev kontaktet af kommunen, efter 
Nykøbing F. Boligselskab trak sig.

- Vi tror på, at byggeriet kan gen-
nemføres, og at der er behov for 
lejlighederne, siger Kurt Jørgen-
sen, der først regner med bygge-
start i 2017. 

Maycon Ejendomsudvikling, 
som ejer området, melder nu, at 
man satser på at få  projektet - 
døbt “Støberiet” - i udbud sidst i 
september. 
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HANS GANDRUP
hg@ftgruppen.dk

”Støberiet” skal være navnet på center midt i Nykøbing. Boligselskab trækker sig ud

Ny boligpartner i centerprojekt

Tekniske undersøgelser 
af ulykke er endnu ikke 
afsluttet, oplyser politiet.

NYKØBING  Det sidste af de 
seks ofre for altanulykken 
på Hammerlodden, en ung 
kvinde, er ude af koma og 
ikke længere i livsfare.

Det oplyser politikom-
missær Carsten Olsen fra 
lokalpolitiet i Nykøbing.

- Men hun er svært tilska-
dekommen, og der venter 
hende et langt genoptræ-
ningsforløb, siger han.

Ulykken fandt sted tidligt 
om morgenen, 31. juli, da 
en altan på en ejendom på 
Hammerlodden rev sig løs. 
På altanen stod seks unge, 
og de faldt fl ere meter ned 
og ramte nogle fl iser.

En af dem, der kom værst 
til skade, var den unge 
kvinde.

Tekniske undersøgelser 
har peget på, at de jerndra-
gere, der holdt altanen, var 
stærkt angrebet og tæret 
af rust.

- Vi afventer en skriftlig 
rapport over ulykken, siger 
Carsten Olsen fra lokalpo-
litiet.    ba

Altan-
offer ude 
af koma

Gamle håndværkGamle håndværk
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Varm høstfestVarm høstfest
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Vellykket markedVellykket marked
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En duft af dieselEn duft af diesel
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FOTO: MADS HANSEN

   Nykøbing FC fortsætter triumfto-
get i 1. division. 

Søndag eftermiddag hentede 

“bjørnebanden” sæsonens femte 
sejr, da FC Fredericia blev nedlagt 
2-1. Sejrsmålet blev scoret af Jor-

dan Wilson i sidste minut, hvorfor 
man forstod hans jubelbrøl.
 sportstillægget

Jordans jubelbrøl

Lysets engelLysets engel
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Hvis du vil  

noget  
med livet 

www.nykfrealskole.dk

Når du vil 

noget 

med livet

Download Folketidendes App på Google 
play, App Store eller Windows Phone
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