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NYKØBING   Nykøbing 
F. Boligselskabs pla-

ner om at opføre 43 almene 
familieboliger på Stubbe-
købingvej 24B i Nykøbing, 
den såkaldte Bryghus-
grund, fi k i aftes grønt lys 
og pæne ord med på vejen 
af byrådet.

I en ansøgning begrun-
der boligselskabet projek-
tet med, at man allerede 
har mere end 1.100 perso-
ner på venteliste til en bo-
lig i Guldborgsund og alle-
rede har almene boliger på 
nabo-adressen.

- Og kan dermed udnytte 
de driftsmæssige fordele, 
der er i den forbindelse. 
Boligprojektet vil samtidig 
løfte området fra at være et 
tidligere industri-område 
til at blive et spændende 
boligområde med tæt, lav 
bebyggelse, der lever op til 

lokalplanerne for området 
- og dermed binder byen 
sammen, skriver direktør 
Lis Bentin i ansøgningen.

Ifølge sagsfremstillingen  
beløber projektet sig til 69 
millioner kroner. Ifølge an-
søgningen skal der bygges 
i to etager, hvilket lokalpla-
nen tillader. 

Vigtigt med blandede boliger

Flere byrådsmedlemmer 
gav projektet rosende ord 
med på vejen.

- Hvis vi skal have øget 
bosætning, og det vil vi 
gerne, er det vigtigt med 
blandede boliger tæt på 
bymidten i Nykøbing. Så 
vi er meget positive over 
denne sag og glæder os til 
at se det endelige resultat, 
sagde Simon Hansen (S) 
på aftenens byrådsmøde.

Claus Bakke (V) supple-

rede:
- Vi er selvfølgelig glade 

for projektet og håber, det 
kan inspirere endnu fl ere 

til at bygge i Nykøbing, for 
vi har brug for boliger.

Jens Erik Boesen (G) 
mindes ikke at have set 

så meget byggeaktivitet i 
Nykøbing, som der er nu, 
siden årene før fi nanskri-
sen.

- Vi oplever for alvor, at 
Guldborgsund og Nykø-
bing er blevet et bosæt-
ningsområde, sagde han 
og kaldte byggeaktiviteten 
i Nykøbing “et fantastisk 
godt signal” at sende.

Hvis alt går efter planen, 
kan første spadestik til 
byggeriet tages 1. august 
næste år, og byggeriet af 
de 43 almene familieboli-
ger kan stå færdigt  i de-
cember 2019.

MORTEN SKOV MADSEN
msm@ftgruppen.dk

43 nybyggede almene boliger i Nykøbing er rykket et skridt nærmere

Stort boligprojekt får grønt lys
Boligprojektet beløber sig til 

69 millioner kroner. Byrådet 

godkendte i aftes planerne.
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- Vi er selvfølgelig glade for projektet og håber, det kan inspirere endnu fl ere til at bygge i Nykøbing, 

for vi har brug for boliger, sagde Claus Bakke (V)

Julen varer længe… 
…koster mange penge

SPAR på hele Julen i BorderShop

PAKKE 3

137920
DKK

SPAR 
DKK 1271,35*

2 pakker Anthon Berg ren rå marcipan, 500 g  ·  1 dåse Quality Street, 2,9 kilo  ·  2 poser Mandler, 500 g  ·  1 æske Toms Gigant Festival, 2,4 kilo
2 stk. Toblerone Gold Milk, 360 g  ·  1 bøtte Haribo Matador Mix, 2,5 kilo  ·  6 flasker Brazin Zinfandel, 75 cl  ·  2 rammer Tuborg Julebryg 5,6%, 24 x 33 cl
1 flaske O.P. Anderson Original 40%, 100 cl

*I forhold til priser i Danmark sammenlignet hos Tilbudsdata og andre  
prissammenligningstjenester uge 38-39 2017 (Tuborg Julebryg uge 43 2016)

*Jule billet: DKK 99,- T/R. Køb online til DKK 549,- og få 2 værdikuponer udleveret til i alt DKK 450,- retur på hjemrejsen til køb ombord eller kontant udbetaling. Værdi-
kupon 1 på DKK 250,- udskrives i check-in i Puttgarden + værdikupon 2 på DKK 200;- udleveres ombord i Informationen på hjemrejsen. Returbeløbet forudsætter check-in 
i Puttgarden senest 3 timer efter afgang fra Rødby. Billetten kan anvendes i perioden 14. november – 21. december 2017. Jule billetten er en 1-dagsbillet, kan kun 
bookes online og forudsætter medlemskab af Scandlines’ gratis fordelsprogram SMILE. Længdetillæg for biler over 6 m i henhold til gældende regler.

JULE BILLET

99,-
BOOK NU

T/R*KUN 
DKK

RØDBY-
PUTTGARDEN

GÆLDER
3 TIMER

www.border-shop.dk


