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Nedrivning af boli-
ger var også et varmt 

emne på Lolland-Falster 
i 2017. Men samtidig kom 
der gang i byggeri af nye. 
Helt forenklet ser opskrif-
ten sådan ud: Væk med en 
række enfamilieshuse i 
landområder. Nye lejlighe-
der stables op i byen ...

Det er især iøjnefaldende 
i Nykøbing, hvor nye bo-
ligkomplekser ellers ikke 
har stået på dagordenen 
ganske længe. Nu bygges 
der en række steder. For 
eksempel ved Sophiehol-
men nær vandet og på den 
tidligere såkaldte Kvickly-
grund ved gågaden. Begge 
steder meget centralt i 
landsdelens største by. En 
anelse mindre centralt - 
men stadig i byen - er der 
i øvrigt mere på vej. Guld-
borgsund Kommune har 
godkendt et projekt fra 
Nykøbing F. Boligselskab 
med 43 nye boliger på den 
gamle bryghusgrund ved 
Stubbekøbingvej. Det pro-
jekt ventes dog først fær-
digt i slutningen af 2019.

Meget tættere på er pro-
jekterne ved Jernbanegade 
og Sophieholmen. Og beg-
ge steder ser der ud til at 
være endog meget stor in-
teresse for at få ny adresse.  
Begge projekter er i øvrigt 
blandede - med både al-
mennyttige lejelboliger og 
ejerlejligheder.

- Lejeboligerne på So-

phieholmen er uhyre ef-
tertragtede. Vi har mange 
forespøgrsler, siger direk-
tør Lis Bentin, Nykøbing F. 
Boligselskab, som står for 
de 13 lejeboliger i den nye 
bygning, der er skudt op 
mod vandet.

Boligerne ventes klar til 
september 2018. En prøve-
bolig bliver klar 1. juli.

Priserne - uden forbrug 
- i lejlighederne bliver på 
mellem 6.000 og 9.000 kro-
ner månedligt.

I den anden ende af byen 
er Anders Mayland, di-
rektør i Maycon som står 
for projektet på Kvickly-
grunden, overrasket over 
interessen for de ejerlej-
ligheder, man bygger oven 
på butiksarkaden ud mod 
gågaden.

- Det er ikke mindst de 
store lejligheder i to plan 
øverst oppe, der er fore-
spørgsler på. Det er en 
positiv overraskelse, at 
interessen er så stor, siger 
Anders Mayland.

I starten af 2018 bliver 
der sat en ejendomsmæg-
ler på, og lejlighederne 
sættes til salg.

Byggeriet ud mod Jern-
banegade bliver med bu-
tikker i stueplan og boliger 
på 2. ,3. og 4. plan. I alt 23 
ejerlejligheder. Den oprin-
delige plan lød på 22 - men 
der bliver plads til yderli-
gere en bolig efter justerin-
ger af byggeplanen.

Der er angiveligt også 
stor interesse for de lejlig-
heder, som ligger i bygnin-
gen ud mod Søndergade/
Skolegade - den del, der er 
længst fremme i øjeblikket. 
Det er Domea, som står for 
udlejningen af de almen-
nyttige boliger.

Hele projektet på Kvick-
ly-grunden ser i øvrigt ud 
til at indhente noget af den 
forsinkelse, der har været. 
Inden for de allernærme-
ste uger går man i gang 
med elementer til bygge-
riet ud mod Jernbanegade 
- bygning  tre. Og i uge tre-
fi re gælder det bygning  et 
- som er længere bagved, 
ud mod Søndergade.

Butikkerne i bygning et  
og tre ventes klar til juli. 
Boligerne mellem august 
og oktober. Bygning 2 - 
med 23 almennyttige lej-
ligheder - skal være klar 
senest 30. september. 

- Men vi regner med at 
være færdige inden da, si-
ger Anders Mayland.   
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 2017 blev året med nye 
boligbyggerier - især i Nykøbing

Rift om nye 
lejligheder  
midt i byen

Øverst den nye boligblok ved Sophieholmen fotograferet ind mod land. Og lige herover når man 

kommer ned ad Gl. Toldbod. Billedet herunder er projektet “Støberiet” på den gamle Kvicklygrund 

fotograferet fra Tværgade.  FOTO: ANDERS KNUDSEN

...der ved 
 hvad de laver!

VARMEPUMPE ?

LOKALE ELEKTRIKERE

C. E. Christiansens Vej 5, 4930 Maribo, 54 78 01 70
www.oestergades-el.dk

Henrik 
25 53 01 70

Dennis 
25 77 01 70


