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MUSIKALSK FØDSELSDAG
NYKØBING I år fylder Guldborgsund Mu-
sikskole 40 år. Det bliver fejret med en 
række initiativer for alle musikinteres-
serede.
Det første initiativ hedder ”Åben Musik-
skole”, der vil være et løbende tilbud i 
hele sæsonen. ”Åben Musikskole” er et 
gratis tilbud i første sæson. Uanset alder 
kan man komme uanmeldt på musik-
skolen og få råd, vejledning og hjælp til 
sin egen musik eller sit eget musikin-
strument. Det kan også være, at man vil 
have hjælp til at spille noget eller idéer 
til, hvordan man arbejder med ny mu-
sikteknologi.
I første omgang er der mulighed for at 
komme og få hjælp af Casper Gylden-
søe, der er ekspert i rytmisk guitar og 
computermusik samt studieteknik, og 
Michael Axen, som hjælper med trom-
mer og rytmisk klaver, og Fredrik Pont-
oppidan Darr, der kan klare alt med 
klassisk guitar.
”Åben Musikskole” starter torsdag 30. 
august og finder sted hver torsdag i tids-
rummet 17.30 til 18.30. Tilmelding ikke 
nødvendig, man møder bare op på Sko-
legade 3C.

Guldborgsund Musikskole fejrer sin 40-års fød-
selsdag med en række initiativer. Foto: Arkiv
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NYKØBING Byggekra-
nerne er de senere år 

blevet en fast del af bybille-
det i Nykøbing. Økonomien 
er kommet godt i gang igen 
efter nogle sløje år under fi-
nanskrisen. De gode tider 
smitter også af på boligsel-
skaberne. Her er venteli-
sterne vokset med raketfart 
de seneste tre år.

- Der er i dén grad sket et 
skifte på boligmarkedet de 
senere år, som gør, at folk 
er blevet mere interessere-
de i at leje en af vores boli-
ger. Hvorfor der er sket et 
skifte, ved jeg ikke, men vi 
kan mærke en stadig sti-
gende interesse, siger Anita 
Ulrik Sørensen, der er di-
rektør for Boligselskabet 
Fjordparken, der består af 
ni boligafdelinger i Nykø-
bing.

På tre år er boligselska-
bets aktive venteliste steget 
fra cirka 800 i 2015 til cirka 
1.100 i år. Ledige boliger 
med tomgangshusleje til 
følge er en saga blot for sel-
skabet.

- I kriseårene havde vi 
store udgifter til tomgangs-
husleje, fordi vi ikke kunne 
leje alle boligselskabets bo-

liger ud. I 2010 havde vi en 
tomgangshusleje på cirka 
100.000 kroner, men de se-
neste tre år har det ikke 
været et problem overhove-
det, siger direktøren.

Hun får ofte henvendel-
ser fra folk, der er overra-
skede over, at de skal stå 
lang tid på venteliste, før de 
kan få en bolig.

- Der er en opfattelse af, 
at man altid kan få en bo-
lig. Så folk har svært ved at 
forstå, at de skal være skre-
vet op i lang tid, før de kan 
få en bolig, siger hun.

I Boligselskabet Fjord-
parken skal man i nogle til-
fælde være skrevet op i år-
tier.

- Til de meget populære 
boliger skal man nærmest 
skrives op, når man bliver 
født. Men også til de nor-
male lejemål er der stor ef-
terspørgsel. En almindelig 
toværelses lejlighed er der 
typisk mindst et års vente-
tid på nu, siger Anita Ulrik 
Sørensen.

En del af forklaringen på 
de stadigt voksende vente-
lister skyldes, at andre leje-
re ikke fraflytter deres leje-
mål i samme omfang som 

tidligere. - Lejerne bliver 
simpelthen boende længe-
re. Det skaber naturligvis 
mindre udskiftning og der-
med længere ventelister. 
For et par år siden havde vi 
cirka 75 fraflytninger om 
året. De sidste par år har 
der kun været cirka 50 fra-
flytninger om året, siger 
Anita Ulrik Sørensen.

Fra land til by
Optimismen er også til at 
føle på hos Nykøbing Fal-
ster Boligselskab, der udle-
jer boliger i 25 afdelinger 
primært, men ikke kun, i 
Nykøbing.

- Udviklingen er de sene-
re år vendt til, at mange 
gerne vil bo i Guldborgs-
und Kommune. Efter-
spørgslen er især stor efter 
en lejebolig i midtbyen i 
Nykøbing, hvor man er tæt 
på indkøbsmuligheder, si-
ger boligselskabets direk-
tør Lis Bentin.

I 2012 havde Nykøbing 
Falster Boligselskab en 
tomgangshusleje på 
600.000 kroner. Tomgangs-
husleje har været et ukendt 
fænomen for boligselska-
bet de senere år. Nu er ven-

telisterne derimod eksplo-
deret. I 2015 stod der 605 på 
de aktive ventelister. I juli i 
år var det tal steget til 
1.278.

- Der står både ældre, der 
gerne vil sælge deres hus 
og flytte ind en mindre leje-
bolig, og tilflyttere på ven-
telisterne. Der er også man-
ge fra oplandet, der gerne 
vil flytte ind til Nykøbing, 
siger Lis Bentin.

Hun glæder sig over, at 
Guldborgsund Kommune 
er begyndt at se med velvil-
je på nye byggeprojekter.

- Kommunen er blevet 
mere imødekommende i 
forhold til at støtte bygge-
projekter. Vi får også ofte 
henvendelser fra byggein-
teresserede investorer, si-
ger Lis Bentin, der om et 
par år kan indvi et nyt byg-
geprojekt bestående af 43 
almene rækkehuse på 
Bryghusgrunden på Stub-
bekøbingvej.

- Når de boliger står klar, 
er det min forventning, at 
ventelisterne vil blive kor-
tere, siger Lis Bentin.

MARTIN S POULSEN 
msp@ftgruppen.dk

- Efterspørgslen er især stor efter en lejebolig i midtbyen i Nykøbing, 
hvor man er tæt på indkøbsmuligheder, siger Lis Bentin 

Boligselskabet Fjordparken er et af de boligselskaber, der kan mærke en øget interesse for at bo til leje i Nykøbing. 
 Foto: JAn knudsen

Det økonomiske opsving kan også mærkes på lejeboligmarkedet

Ventelisterne vokser i 
byens boligselskaber

MØD EN MATRA
SUNDBY Lørdag 1. september fra klok-
ken 10 til klokken 14 er der mulighed for 
at se nærmere på franske veteranbiler 
af den lidt nyere slags.
Her kommer medlemmer af veteranbil-
klubben Matra Club Denmark nemlig til 
pladsen foran Middelaldercenteret for 
at vise deres biler frem. Medlemmerne 
er i weekenden til træf på Nysted Cam-
ping, men kører lørdag rundt på Lolland 
med et langt stop ved Middelaldercente-
ret. Matra var et fransk bilmærke, der 
frem til 1994 producerede strømlinede 
sportsbiler og racerbiler.

ÅBEN HAVE MED DAHLIA
GRÆNGE Haveselskabet Lolland-Falster 
inviterer i samarbejde med Stine Peder-
sen og Henrik Lund fra Gartneri Øster-
gaard til åben have søndag 2. september 
fra klokken 13-16 på Grænge Skovvej 
150.
Her kan gæsterne se de mange dahlia-
blomster, som Gartneri Østergaard pro-
ducerer. Gartneriet er Danmarks største 
producent af de farverige dahliablom-
ster. Stine Pedersen og Henrik Lund vil 
fortælle om gartneriet og om, hvordan 
produktionen af dahliablomster foregår.
Efterfølgende er der mulighed for at kø-
be afskårne dahliablomster direkte fra 
marken. Der vil være mulighed for at 
købe kaffe, te og kage.
Det koster 20 kroner at deltage for med-
lemmer af Haveselskabet Lolland-Fal-
ster og 40 kroner for ikke-medlemmer.


