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• • LOLLAND

Christiansborg har hørt rå-
bet fra Lolland. side 24

LOLLAND PÅ TAVLEN

• • NAKSKOV

100 år gamle buster er fun-
det. Men hvem stod model 
i sin tid? side 33

BUSTE-MYSTERIUM

Weekend

STORE 
julekonkurrence

DELTAG I FOLKETIDENDES

SIDE 26

NYKØBING  Efter regeringen 
i går udråbte boligområdet 

Lindholm i Nykøbing til at være 
ghetto, skal Guldborgsund Kom-
mune og områdets boligselskaber 
både forholde sig til nye regler og 

nye muligheder. Lindholms place-
ring på ghettolisten betyder ek-
sempelvis, at fl ygtninge og nyligt 
straffede ikke må anvises boliger 
i området, men det giver også mu-
lighed for at søge fl ere puljer.

- Hvis vi skal drage noget posi-
tivt ud af den nye kategorisering, 
så er det, at det blandt andet åb-
ner for nye muligheder for at søge 
puljemidler til området - med fo-
kus på en yderligere styrkelse af 

området, siger direktør Lis Bentin 
fra Nykøbing F. Boligselskab.
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MORTEN SKOV MADSEN
msm@ftgruppen.dk

Boligområde i Nykøbing udråbt til ghetto - det betyder både nye regler og muligheder

Ghetto-stempel giver muligheder

ÅBENT HUSÅBENT HUS

STX & HF 
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Stubbekøbingvej 326 · 4800 Nykøbing F. · www.hofafliser.dk

TIL BAD &

FLISER

Skyd genvej og  
brug transporttiden  
fornuftigt. • Overfartstid kun 45 min.

• Timedrift fra kl. 05.15 -22.15

• Gratis WIFI 

• EasyGo - brug din BroBizz® 
Info på faergen.dk/easyGo

www.faergen.dk/langeland

Færgen sejler med tiden

Brug din BroBizz® 
med easyGo 

STANDARD BIL +  9 PERS

DKK 265,- e/t

DKK 209,- e/t 
v.FærgenBizz10 

TÅRS-SPODSBJERG

Pas på vandskadePas på vandskade
boligtillæggetboligtillægget

Bus kører selvBus kører selv
motortillæggetmotortillægget

 FOTO: CLAUS HANSEN

En mobilkran, der vejer 48 tons, væltede fredag formiddag ved 
Stubbekøbing Maskinværksted på havnen i Stubbekøbing. side 19

Kran på havn væltede

Tæt på “Ralle”Tæt på “Ralle”
sporten i 2. sektionsporten i 2. sektion

AfdansningsbalAfdansningsbal
side 17side 17

Et særligt brygEt særligt bryg
side 28side 28

Kærlighed ved første hik Kærlighed ved første hik 
Klub FT - weekendtidKlub FT - weekendtid


