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 - Vi håber, at projektet kan være med til at nedbryde barrierer både fysisk og mentalt, 

siger Peter Bring-Larsen (G)

NYKØBING  Sidste år 
kom boligområdet 

Lindholm på regeringens 
ghettoliste. Den liste skal 
boligområdet hurtigst mu-
ligt af igen, hvis det står til 
Guldborgsund Kommune.

  Sammen med de tre bo-
ligselskaber i området 
investerer Guldborgsund 
Kommune med støtte fra 
Landsbyggefonden nu i at 
give områdets fællesarea-
ler et stort grønt løft.

 Lettere adgang til skov 
og vand skal sammen med 
helt nye aktivitetsområ-
der gøre Lindholm mere 
attraktivt. Beboerne i bo-
ligselskaberne i Lindholm 
har på et fælles beboermø-
de sagt ja tak til projektet. 

 - Området har et stort 
potentiale, som lige nu 
desværre ikke bliver for-
løst. For området ligger tæt 
på skov og sundet. Samti-
dig er der en masse grønne 
arealer, som lige nu ikke 
bliver udnyttet nok. Det er 
synd, så jeg er rigtig glad 
for, at vi nu kan sætte gang 
i projektet og dermed give 
hele området et stort grønt 
løft til glæde for beboerne, 

siger udvalgsformand for 
teknik, miljø og ejendoms-
udvalget Peter Bring-Lar-
sen (G). 

Skolen bliver forvandlet

 ”Det Vilde Strøg” kommer 
det sammenhængende 
stiforløb til at hedde. Sti-
forløbet skal binde bolig-
området bedre sammen, 
og der bliver åbnet op for 
adgangen til  vand og skov 
med plads til forskellige 
aktiviteter på ruterne. 

Præcis hvilke aktivite-
ter skal beboerne nu væ-
re med til at bestemme. I 

den foreløbige plan er der 
blandt andet indtegnet et 
bydelsrum med en sanse- 
og historiehave og et cen-
tralt bydelsrum med en 
stor aktivitetsplads. 

 - Vi håber, at projektet 
kan være med til at nedbry-
de barrierer både fysisk og 
mentalt. ”Det Vilde Strøg” 
vil invitere til fælles brug 
og blive et sted, hvor bebo-
erne kan skabe nye relatio-
ner til hinanden. Samtidig 
supplerer ”Det Vilde Strøg” 
også byens kulturelle ud-
bud og skaber nye møde-
steder for hele Nykøbing, 

siger udvalgsformanden. 
 Det er ikke det eneste 

projekt, som beboerne 
fremover får glæde af i om-
rådet. Lindeskovskolen er 
allerede ved at gennemgå 
en større forandring i for-
hold til skolens udendørs-
arealer i form af blandt 
andet en såkaldt “lærings-
rambla”

 - Vi vil gerne gøre Linde-
skovskolen mere attraktiv 
og samtidig gøre den til et 
midtpunkt for hele områ-
det. På den måde kan sko-
len kan blive et naturligt 
samlingssted og centrum 
for de mange aktiviteter, 
som vi nu skaber de fysi-
ske rammer for, siger Peter 
Bring-Larsen. 

 Den nye sti kommer til 
at gå igennem Lindeskov-
skolens område, hvor der 
samtidig åbnes op, så sko-
len ikke er gemt væk bag 
hække. Samtidig skabes 
der plads til nye aktivite-
ter, blandt andet bygges en 
scene, så fl ere aktiviteter 
kan rykke ud i området.

MARTIN S POULSEN
msp@ftgruppen.dk

Et vildt grønt strøg skal hjælpe boligområde af ghettoliste

Lindholm bliver en grøn 
bydel fyldt med aktiviteter

Stien vil gå til alle de nye aktivitetsområder, der stadig er på idéplanet. GRAFIK

Anlæggelsen af ”Det Vilde Strøg” begynder i 2019. 

De anlægsaktiviteter, der allerede er sat i gang på 

Lindeskovskolen, står færdige hen mod efteråret i år. 

Skoleprojektet fi nansierer Guldborgsund Kommune, 

mens boligselskaberne via Landsbyggefonden giver 

8.75 millioner kroner til ”Det Vilde Strøg”. I alt giver 

kommunen 9 millioner kroner til at løfte skolen og til de 

tiltag, der laves uden for boligselskabernes område. 

De involverede boligselskaber er Nykøbing Falster Bolig-

selskab, Boligselskabet Fjordparken og Boligselskabet 

Vendersbo Guldborgsund.

FAKTA

noter

RETTELSE
SYDFALSTER  Vi nævnte i går miljømini-
steren i forbindelse med opmålingen 
af Gedser Odde. Ved en fejl fi k vi tildelt 
Karen Ellemann (V) ministeriet. Det er 
Venstres Esben Lunde Larsen, der er 
miljøminister. Folketidende beklager 
fejlen.

INDBRUD I KOLONIHAVEHUS
NYKØBING  I weekenden blev der begået 
et indbrud i et kolonihavehus, der ligger 
i Åhaverne nord for byen.
Først har gerningsmand eller -mænd 
forsøgt at bryde en dør op, men det mis-
lykkedes. Derefter blev der knust en 
rude ind til kolonihavehuset. Fra huset 
er stjålet 40 fl asker vand, fi re dåseøl og 
noget håndværktøj.
Et udhus til et af de andre huse i kolo-
nihaverne er også forsøgt opbrudt, men 
her blev det ved forsøget, oplyser poli-
tiet i Nykøbing.

INDBRUD I NABOHUSE
NØRRE ALSLEV  Onsdag aften har tyve 
brudt ind i to huse, der ligger meget tæt 
på hinanden på Gransangervej i Nørre 
Alslev.
I det ene hus blev et vindue brækket op 
klokken 20. Husets beboer lå og sov, og 
da tyven eller tyvene opdagede dette, 
fortrak han/hun eller de igen.
I et nabohus skete indbruddet mellem 
klokken 11 om formiddagen og midnat. 
Her blev et vindue til et soveværelse 
brækket op, men det vides ikke, hvad 
der er taget fra huset.

TYV VED NÆSGAARD
NÆSGAARD  I nat, klokken 02.30, gik ty-
verialarmen på Næsgaard Efterskole, 
der ligger  ved Grønsund. Alarmen fi k 
en vægter til at dukke op, og senere 
kom politiet også til stede. Man fandt et 
opbrudt vindue, men der er ikke stjålet 
noget, oplyser politiet i Nykøbing.

I VARETÆGT FOR VOLD
SAKSKØBING  En 40-årig mand er ved et 
grundlovsforhør, der fandt sted onsdag, 
blevet varetægtsfængslet frem til 10. 
april, oplyser politiet.
Manden var blevet anholdt, efter at han 
sent tirsdag aften var involveret i et 
klammeri i en lejlighed på Agervang i 
Sakskøbing. Her blev en 47-årig mand 
stukket i benet med en kniv, og det er 
den 40-årige blevet sigtet for.
Desuden er han tidligere blevet sigtet 
for at have truet en ansat på Saxenhøj, 
hvor han er beboer, med en urtekniv. 
Denne episode fandt sted søndag.
Endelig er den 40-årige blevet sigtet for 
hærværk. Det fandt sted natten til ons-
dag, hvor et par ruder i en bygning på 
Saxenhøj blev smadret.
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A: DF er hylerisk
mmerhuse, villaer og landejendomme 

å t hårdt til værks.
• LOLLAND

16 SIDERS TILLÆG OM WEEKENDENS SPORT!

Ferieoplevelser med Klub FT


