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Bryghus-byggeri klar når 
kommunen giver sit ja
I oktober behandler 
Guldborgsund Kommune 
byggeplanen for 43 
boliger ved Stubbekøbing-
vej. - Vi får et flot byggeri, 
selv om prisen lægger 
stramme rammer, siger 
direktør i boligselskab.

Røde mursten. tegltag - og 
altaner til lejlighederne på 
første sal ...

I Nykøbing F. Boligsel-
skab er man godt tilffreds 
med planerne for nybygge-
riet på den såkaldte bryg-
husgrund ved Stubbekø-
bingvej - selv om de 
økonomiske rammer for al-
mennyttigt boiligbyggeri 
på cirka 19.000 kroner pr. 

kvadratmeter inklusive 
moms som maksimum har 
krævet en ekstra indsats.

- Vi har arbejdet med Bo-
Hus A/S om projektet, hvor 
vi fra start har lagt vægt på, 
at der skal bygges med kva-
litet på området. Det er 
stort set lykkedes at få byg-
geriet til at hænge sammen 
også økonomisk og med 
det arkitektoniske og kva-
litetsmæssige udtryk, vi 
gerne vil have. Men altså 
også kun stort set: Det har 
knebet med de sidste pen-
ge. Men heldigvis har vi 
mulighed for at løfte opga-
ven med en mindre støtte 
fra egne fondsmidler, sådan 
at vi for eksempel får mu-
lighed for at bygge altaner 

til de 17 boliger, der ligger 
på første sal. Det ville være 
både dyrt og upraktisk, 
hvis vi senere hen skulle 
tilbygge altaner, forklarer 
Lis Bentin, direktør i Nykø-
bing F. Boligselskab.

Størsteparten af de nye 
boliger blver rækkehuse 
med en lille have.

- En boligtype som er 
særdeles efterspurgt. Så vi 
glæder os til at komme i 
gang, siger Lis Bentin.

Hvis kommunen siger ja 
i oktober er der forventet 
byggestart til april næste år 
og indflytning hen over 
midten af 2020.

Hele projektet er budget-
teret til cirka 70 millioner 
kroner. haga

Projektet for 43 boliger på den gamle bryghusgrund i Nykøbing er klar. Kommunen behandler sagen 
i oktober. Planlagt byggestart april næste år. Foto: Anders Knudsen

Det store lokale entreprenørfirma Bo-Hus A/S sænker omsætningen i år. Og skruer så for alvor op i 2019

Byggetravlhed - og et pusterum
Det er stort set kun 
gået én vej for det sto-

re Nykøbing-entreprenør-
firma Bo-Hus A/S i en år-
række: Fremad.

Men i år bliver omsætnin-
gen faktisk betragteligt 
mindre end i 2017.

Ikke fordi der mangler 
hverken planer eller opga-
ver. Men københavnsk råd-
hus-træghed kombineret 
med behovet for også at få 
et lille pusterum i striben af 
projekter her i området gør, 
at direktør Bo Jørgensen 
trods alt er ganske godt til-
freds med at kunne melde 
om en forventet omsætning 
på måske i underkanten af 
150 millioner kroner i år.

I 2017 lød omsætningen 
på 190 millioner kroner. I 
parentes bemærket var 
2017-overskuddet på 3,7 
millioner kroner før skat. 
Og i år venter Bo Jørgensen 
mininum et tilsvarende 
overskud - trods den lavere 
omsætning.

- Der er bestemt ikke no-
get problem i den dalende 
omsætning, selv om vi altså 

“mangler” omkring 50 mil-
lioner i forhold til det, vi 
oprindeligt havde regnet 
med. En væsentlig årsag er, 
at to store byggeprojekter i 
København er blevet rykket 
i forhold til den oprindelige 
tidsplan, siger Bo Jørgen-
sen.

- Der er ikke hindringer i 
den forstand. Vi må bare 
konstatere, at sagsbehand-
lingen på alle punkter er 
markant anderledes i Kø-
benhavn end tilfældet er 
her på Lolland-Falster. Det 
tager tid. Lang tid, tilføjer 
han.

Bo-Hus har to meget sto-
re projekter til en samlet 
pris omkring 160 mlllioner 
kroner i bogen.

Det gælder dels ung-
domsboliger på Amager og 
dels cirka 70 lejligheder på 
Østerbro for Lejerbo.

- Vi skulle være startet på 
Østerbro i august, men beg-
ge projekter rykker nu til 
2019 med byggestart. Om-
vendt får vi så også mulig-
hed for at gøre nogle opga-
ver her i området fredeligt færdige med det “puste-

rum”, siger Bo-Hus direktø-
ren.

I øjeblikket er man i gang 
med at gøre en prøvelejlig-
hed i byggeriet på Sophie-
holmen 27-29 færdig til 
Åbent Hus-arrangement i 
efterårsferien.

Byggeriet på grunden 
yderst ved vandet rummer 
22 boliger. Heraf er de 16 
solgt. Nu gælder det så de 
sidste seks.

Den stort set samme in-
vestorgruppe, som står bag 
Sophieholmen, er også på 

vej med et færdigt projekt 
for et andet, havnenært 
areal - nemlig grunden ved 
Stengade/Sundbystræde, 
der har ligget øde hen i me-
re end 10 år.

Investorerne er udover 
Bo Jørgensen hans bror Per 
Jørgensen, ejer og direktør 
Sæbefabrikken A/S, og Ste-
phen Kryger, IFA Tagdæk-
ning ApS.

De overtog grunden sid-
ste år.

- Vi arbejder med et byg-
geri med i alt 30 boliger. - 
heraf 10 ejerboliger, siger 

Bo Jørgensen.
Dermed imødekommer 

man i øvrigt også en klar 
opfordring fra borgmester 
John Brædder, der også her 
i avisen for nylig betonede, 
at kommende boligprojek-
ter, hvor kommunen skal 
ind med støtte efter regler-
ne om almennyttigt bolig-
byggeri, så vidt muligt skal 
indeholde ejerboliger også.

Bo-Hus regner også med 
at skulle bygge ved Stenga-
de.

- Og det er helt fint, hvis 
vi kan sætte et tempo, hvor 

projekterne ikke i alt for 
høj grad overlapper hina-
den, understreger Bo Jør-
gensen

I ordrebogen er også en 
massiv renovering af boli-
ger på Hammerlodden som 
Nykøbing F. Boligselskab 
står for. Og som omtalt her-
under er Bo-Hus også en-
treprenør på byggeriet af 
boliger ved Stubbekøbing-
vej. Forventet byggestart til 
april næste år.
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Til efterårsferien er en prøvelejlighed klar i boligprojektet på Sophieholmen, og man holder “Åbent Hus”. 16 af de 22 lejligheder er 
allerede solgt. Foto: Anders Knudsen

Stengade-grunden skal efter planen rumme 30 boliger. Heraf 10 
ejerboliger og 20 almennyttige lejligheder.  Foto: ClAus HAnsen


