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I et forslag til en ny lokal-
plan skal Guldborgsund-
centeret have mulighed for 
at udvide.  side 5

MERE BUTIKSPLADS

SUNDBY

87-årige Bent Svendsen, 
Nakskov, blev fredag kåret 
som årets frivillige i Lol-
land Kommune. side 12

ILDSJÆL HÆDRET

LOLLAND

En 82-årig mand døde ved 
en brand i sin lejlighed i 
Nakskov natten til søndag.
 side 18

DØD I BRAND

NAKSKOV

Et tidligt mål af Greves 
Kasper Ingemann Olesen 
sørgede for, at FC Nakskov 
tabte 1-0 til Greve i Sjæl-
landsserien. sportstillægget

FC NAKSKOV TABTE

 SPORT

På kunstgræsset i Silke-
borg tabte Nykøbing FC 
med 3-1, men er fortsat 
nummer syv i 1. division.
 sportstillægget

NEDERLAG TIL NFC

SPORT

Mark O. Madsen sejrede igen
Den tidligere OL-sølvvinder i bryd-
ning Mark O. Madsen er fortsat 
ubesejret i sin nye sportsgren, 
MMA. Men han skulle kæmpe hårdt 
foran næsten 1.200 tilskuere i Ny-
købing F. Hallen, før han havde be-

sejret den franske fighter Alexan-
dre Bordin på point.

Det var Mark O. Madsens femte 
MMA-kamp, og det er første gang, 
han ikke stopper sin modstander 
før tid. Nu skal Nykøbing-kæmpe-

ren hjem for at evaluere stævnet fra 
i lørdags, som han også var arran-
gør af, og træne videre mod den ul-
timative drøm: at få en kamp i ver-
dens største MMA-forbund, UFC.
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 Foto: Flemming Keith KarlsenFlere nye 
boliger 
er på vej
43 lejligheder på bryg-
husgrunden i Nykøbing til 
godkendelse i oktober. 
Planlægning af 30 boliger 
ved Stengade i fuld gang.

ERHVERV Der er boligpro-
jekter undervejs flere ste-
der i Nykøbing.

Nykøbing F. Boligselskab 
har til oktober et projekt 
med 43 boliger på den så-
kaldte bryghusgrund ved 
Stubbekøbingvej til god-
kendelse i kommunen.

- De økonomiske rammer 
er stramme. Men vi får et 
flot byggeri i røde mursten 
med tegltag og med altaner 
til lejlighederne på første 
sal, siger Lis Bentin, direk-
tør i boligselskabet.

Byggestart ventes til april 
næste år. Entreprenørfir-
maet Bo-Hus A/S står for 
byggeriet.

Firmaet er også ved at 
bygge 22 nye ejerboliger på 
Sophieholmen og er ligele-
des med i et projekt for 30 
boliger - 10 ejerboliger og 
20 almennyttige boliger - 
på grunden ved Stengade/
Sundebystræde.  haga
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Kongressen var god, mener lokalformænd, der dog fortsat kritiserer udlændingepolitik

S-formænd fastholder parti-kritik
LOLLAND-FALSTER Socialdemo-
kratiets udlændingepolitik 

møder fortsat modstand blandt 
medlemmerne på Lolland.

- Jeg kommer fra en kreds, hvor 
vi ikke er helt enige med vores par-
tiledelse om den måde, man ser ud-
lændingepolitik på. Sagen om kvo-
teflygtninge gjorde rigtig ondt på 
mig. Det var under lavmålet, og 

den holdning har vi ikke flyttet os 
på, siger Leif Utermøhl, der er for-
mand for partiets vestlollandske 
afdeling.

Morten Kristiansen, der er for-
mand for Lolland Øst, er enig i, at 
det er forkert af partiet at afvise 
kvoteflygtninge.

- Det er sgu ikke okay, siger han, 
der også vil trække en linje.

- Vi er nået til det punkt, hvor der 
er strammet det, der kan. Og jeg 
synes, man kører en for hård reto-
rik. Den skal man skrue lidt ned 
for. Dialog er vejen frem - frem for 
hele tiden at pege fingre og komme 
med forbud, der er ren symbolpo-
litik, siger han.

De to lokalformænd glæder sig 
dog over, at udlændingepolitik ikke 

fyldte ret meget på weekendens 
kongres. Her var der mere fokus på 
socialudspillet “Altid på børnenes 
side”, hvor der er flere lollandske 
aftryk - blandt andet om en indsats 
mod boligspekulanter.
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DAVID ARNHOLM 
dar@ftgruppen.dk

Fødekæden holdes i gang
- side 14

Vandet er renere
- side 17

Figuranter gemt i skoven
- side 9
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