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”Vi stiller krav til praktikanter. De får an-

svar fra dag ét. Og de må meget gerne byde 
ind med noget. Vi forventer faktisk,

 at de også lærer os noget”

siger Martin Andersen, direktør i pricerunner.dk 
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 Bolig-boom i byen for fulde sejl 
 Luksuslejlighederne 
yderst mod vandet i 

Nykøbing - billedet herover 
- er ikke de eneste boligpro-
jekter i byen i øjeblikket.

Der er nærmest et sandt 
boligboom i gang. Og end-
nu flere projekter er under 
overvejelse.

Efter en stribe år med 
byggestilstand opføres der 
altså nyt - men klart mest i 
de store byer i landsdelen. 

Med Nykøbing i front.
Urbanisering er ikke kun 

et internationalt eller dansk 
fænomen med Berlin, Lon-
don, København som mag-
neter. I sin egen målestok 
sker det samme på Lol-
land-Falster.

Og det er ikke kun pri-
vate investorer, der er på 
banen og byggepladserne. 
De almene boligselskaber 
- og dermed også med kom-

munale garantier - bygger 
eksempelvis i Nykøbing 
både i “Støberiet” midt i by-
en, på Sophieholmen, snart 
den tidligere bryghusgrund 
- og formentlig også nye 
rækkehuse på Østerbro.

- Da jeg begyndte i Nykø-
bing Boligselskab i 2012 
var udsigten entydigt, at vi 
skulle skrue ned, fordi der 
ville blive udlejningspro-
blemer. Nu bygger vi og har 

lange ventelister. En helt 
anden situation, konstate-
rer Lis Bentin, direktør i 
Nykøbing Boligselskab, 
som lige nu bygger på So-
phieholmen - og har mar-
kant interesse for de 43 bo-
liger i bryghus-projektet, 
som ikke engang har været 
i licitation endnu. side 2 

 HANS GANDRUP  
 hg@ftgruppen,.dk 

 Forlovelse over Femern Bælt 
 De netop overståede Femern Bælt-dage, som den-
ne gang foregik i Malmø, blev også brugt til at 
søsætte et yderligere udvidet samarbejde med fo-
kus på mulighederne i den kommende tunnel-for-
bindelse. En ny samarbejdsaftale med Ham-
borg-området er nu underskrevet  side 4 

 Flere unge vil til udlandet 
 Praktik i udlandet er blevet mere populært blandt 
unge handelsstudenter fra Nykøbing. Efter som-
merferien rykker dobbelt så mange i forhold til 
året før til eksempelvis England og Tyskland for 
at få ny viden, oplevelser og inspiration. Maria 
Tambour Mortensen er en af dem.  side 6 

 Ny lokal teknolog-uddannelse 
 Til september skal det første hold studerende be-
gynde på en ny uddannelse på Erhvervsakademi 
Sjælland i Nykøbing: Produktionsteknolog. Fra 
start etableres et nyt laboratorium til de studeren-
de, og der er lagt op til tæt samarbejde med loka-
le firmaer.  side 3 
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TÅRS -SPODSBJERG 
Genvej med udsigt;
Færgen til Fyn og Jylland

Sejler hver time fra 05:15 - 22:15 fra tidlig morgen til sen aften.

Bil +  9 personer 
standardbillet enkelt

Med FærgenBizz10: 209,- enkelt 265,- 

Spis om bord 
F.eks. frisklavet � skefrikadelle
fra Kutter� sk i Spodsbjerg

1 stk 4995

2 for 9495
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