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Byggeprojekt ved lystbådehavnen rykker nærmere

Frelsens Hær har ikke 
hænder til at videreføre 
café-tilbud i Nobelstræde, 
som lukkede i sommer.

NYKØBING  Indtil i sommer 
drev Frelsens Hær Nykø-
bing Falster et cafétilbud 
i organisations lokaler i 
Nobelstræde hver fredag, 
hvor alle var velkomne til 
at komme og drikke en kop 
kaffe og få en sludder.

Café-tilbuddet, som hed 
Café Others og fandt sted 
fredage fra klokken 11 til 
14, lukkede imidlertid, for-
di Jan Marseille stoppede 
som frivillig teamleder i 
Frelsens Hær på Lolland-
Falster.

Uafklaret situation
Frelsens Hær har ingen 

planer om at genoplive det 
lukkede cafétilbud. Det 
fortæller Lars Lydholm, 
der er informationschef for 
Frelsens Hær i Danmark.

- Vi har ikke besluttet, 
hvad der skal ske. Det skal 
vi have fundet ud af, men 
har ikke noget nyt tiltag på 
trapperne, siger han.

Ej råd til ansættelser
Ifølge ham mangler orga-
nisationen folk i Nykøbing 
til at videreføre cafétilbud-
det.

- Det er også et spørgs-
mål om økonomi. Vi har i 
Frelsens Hær ikke uanede 
midler, faktisk har vi un-
derskud. Hvis nu kommu-
nen skulle have lyst til at 
give os penge til at drive et 
værested, vil vi gerne det. 

Vi har ikke midler til at 
ansætte folk til. De folk, vi 
har, løber stærkt i forvejen, 
siger informationschefen.

Frelsens Hær driver en 
genbrugsbutik i Slotsgade, 
som drives af frivillige.

 mort

Har ingen planer om at 
genoplive cafétilbud

NYKØBING  Februar bli-
ver formentlig måne-

den, hvor der igen kommer 
gang i byggeriet ved lystbå-
dehavnen i Nykøbing efter 
nogle års byggepause.

Den måned forventer 
parterne bag et planlagt 
boligbyggeri på Sophie-
holmen, som efter planen 
skal rumme 13 almene 
familieboliger og 10 ejer-
boliger, i hvert fald at tage 
første spadestik til den nye 
bebyggelse.

Såfremt tidsplanen hol-
der, skal byggeriet stå fær-
digt i 2018. Den fem etager 
høje bygning skal ligge 
der, hvor Marina Grill nu 
står hen i tomme lokaler - i 
en skrå vinkel til den ek-
sisterende bebyggelse på 
Sophieholmen.

Bag projektet står Ny-
købing F. Boligselskab og 
grundejeren - Sophiehol-
men Inderhavn A/S, der 
har Bo-Hus-direktør Bo 
Jørgensen som direktør.

Byrådet godkendte i juni 
idéoplægget til den del af 
projektet, der omfatter de 
almene boliger, og gav for-
håndstilsagn om, at kom-
munen yder et grundka-
pital-lån på  2,5 millioner 
kroner - en tiendedel af 
fi nansieringen - til opførel-
sen af de almene boliger, 
som lovgivningen på om-

rådet foreskriver.
Finansieringen  sker des-

uden via realkreditlån på 
22,4 millioner kroner og 
resten via beboerindskud.

Da byrådet i juni nikkede 
godkendende til planerne, 
var det meningen, at byg-
geriet skulle rumme 10 al-
mene boliger og 5 ejerlej-

ligheder. Det var imidlertid 
blot et udkast til projektet, 
som siden har udviklet sig. 
Nu er planen, at byggeriet 
skal rumme 13 almene bo-
liger og 10 ejerlejligheder.

Byrådet skal på torsdag 
tage stilling til projektet 
i sin nuværende form og 
den kommunale del af fi -

nansieringen. Sagen blev 
i mandags godkendt i øko-
nomiudvalget.

- Det her vil blive nogle 
meget attraktive almene 
boliger, som holder sig in-
denfor den byggeøkonomi, 
der er i alment boligbyg-
geri. Alene beliggenheden 
gør dem attraktive for vo-

res lejere, og vi vil gerne 
understøtte udviklingen i 
kommunen og de ting, som 
sker her, siger Lis Bentin, 
direktør i Nykøbing F. Bo-
ligselskab.

Udbud og licitation i efteråret
Hun gør opmærksom på, 
at projektet stadig er i en 

tidlig fase, og at indretnin-
gen af lejlighederne i byg-
ningen fortsat kan nå at 
ændre sig.

- Grundplanen og idéop-
lægget ligger der. Nu skal vi 
for eksempel have beskre-
vet, hvad det er for interiør, 
der skal ind i boligerne - 
det vil sige udfaldskrav til 
materialer, herunder køk-
kener, badeværelser med 
mere, siger Lis Bentin.

Såfremt projektet skrider 
frem som planlagt, forven-
tes byggeriet at blive sat i 
udbud i oktober og i licita-
tion i november.

Og derefter ventes altså  
første spadestik i februar 
- og i 2018 et færdigt byg-
geri.

MORTEN SKOV MADSEN
msm@ftgruppen.dk

Planlagt boligbyggeri ved lystbådehavnen skal efter planen stå færdigt i 2018

Forventer byggestart i februar
Det er på området her, hvor 
den tidligere Marina Grill 
ligger, at der er planer om at 
bygge 13 almene boliger og 
10 ejerboliger.
 ARKIVFOTO: ANDERS KNUDSEN

Frelsens Hærs café-tilbud i Ny-
købing lukkede i sommer, men 
genbrugsbutikken i Slotsgade 
drives  videre. 
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2 spændende forretninger midt på 
Marielyst nye torv udlejes

Bagerbutik  
Bagerbutik på ca. 440 m2.

Lejemålet kan opdeles i 2 butikker efter ønske.

Der er i dag konditor, isbutik, cafe og burgerbar 

i butikken.
Der er alt i udstyr til bagerbutik-ovne, køl, frostrum, 

dejmaskiner m.m.

Forretningen vil være ideel til rigtig bagerbutik midt 

på torvet, og der kan nemt kombineres med cafe 

og isbutik.
Der pt. 120 siddepladser inde og 130 udendørs-

pladser lige ud til torvet. Alle de udendørs pladser 

kan overdækkes med butikkens markiser.

Butikken kan åbnes uden omkostninger, da der er 

alt i inventar, service, kassesystemer, m.m.

Lokalerne kan også bruges til andre formål, kun 

fantasien sætter grænser.

Restaurant Sømærket

Helt ny istandsat restaurant - meget lækkert indret-

tet på 400 m2. 

Der er plads til 150 inde og 120 udendørspladser 

- alle pladser kan overdækkes med de flotte nye 

markiser. Restauranten har alt i inventar og udstyr, 

og har pt. åbent hver weekend. Forretningen kan 

evt. opdeles i 2 lejemål.

Sømærket vil være ideel som fiske -steak, og evt. 

sushi-restaurant. Restaurantens stil er baseret på 

ala carte, og ligger i den lidt mere eksklusive ende, 

men ville også kunne bruges/ ændres til mange an-

dre formål.
Lejemålene er beliggende 

på Marielyst Strandvej 52/54, 

4873 Væggerløse 

Kan overtages nu eller senere.

Ring og hør og nærmere 
samt evt. besigtigelse af ovenstående butikker.
Ole Beck - tlf. 41287785


