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- Flere og flere ønsker at leje. De vil ikke eje, for de vil have frihed, siger Lis Bentin 

De indledende udgravninger til boligerne er i gang på Bryghusgrunden. Foto: Jan Knudsen

Byggeriet af de 43 almene boliger forventes at være færdigt i ju-
ni 2020. Foto: Jan Knudsen

Boligerne vil blive en form for rækkehuse med boliger på førstesal 
også. Til boligerne i stueetagen bliver der have. Foto: Jan Knudsen

Fredag eftermiddag var det to arbejdere, der på skift styrede de 
mange maskiner. Foto: Jan Knudsen

Selve byggeriet forventes at gå i gang 1. april 2019. Foto: Jan Knudsen

Bygherren på de almene boliger er Nykøbing F. Boligselskab, 
imens Bo-Hus står for byggeriet. Foto: Jan Knudsen

NYKØBING I april går 
byggeriet af en række 

nye, attraktive boliger på 
Bryghusgrunden på Stub-
bekøbingvej for alvor i 
gang, men de indledende 
forberedelser er begyndt.

Byggeriet skal efter pla-
nen stå færdig i juni 2020 
og vil rumme boliger på bå-
de to, tre og fire værelser.

- Der er meget stor inte-
resse om boligerne, og 
mange ønskede at blive 
skrevet op, allerede da vi 
annoncerede byggeriet, si-
ger direktør for Nykøbing 
F. Boligselskab, Lis Bentin.

Hun tilføjer, at der er en 
særlig interesse fra dem, 
der netop har solgt deres 
hus og gerne vil have lidt 
plads og have uden de store 
forpligtelser.

- Er man interesseret i bo-
ligerne, bør man derfor 
skrive sig på ventelisten, så 
man kan rykke frem i køen, 
siger hun.

Udvikling er vendt
Da hun blev direktør i 2012, 
var der stadig krise helt ge-
nerelt, men også i bygge-
branchen, og det kunne 
mærkes.

- Den udvikling er nu 
vendt til, at der er en sti-
gende interesse fra investo-
rer, der vil bygge nye boli-
ger i vores område. Det 
gælder også almene boli-
ger. Samtidig er der også 
kommet statslige arbejds-

pladser til området, lige-
som mange unge vælger at 
komme tilbage til barn-
domsegnen, når de selv har 
stiftet familie og vil tæt på 
bedsteforældrene. Det på-
virker alt sammen hussal-
get, og de, der sælger, vil 
gerne flytte i noget alment, 
siger Lis Bentin.

Flere vil leje
Og ønsker man i første om-
gang at leje en bolig, hand-
ler det om at hugge til, for 
der er venteliste, og den 
vokser, siger hun. 1.302 
personer er aktive på ven-
telisten hos Nykøbing F. 
Boligselskab. I 2015 lå det 
tal på 605.

- Flere og flere ønsker at 
leje. De vil ikke eje, for de 
vil have frihed. Og mange 
ældre vil gerne bo trygt i 
område, hvor der tages om 
dem i forhold til praktiske 
ting, og hvor de ikke skal 
gøre specielt meget ved ha-
ven, forklarer hun.

Flere af de eksisterende 
almene boliger i Nykøbing 
er af ældre dato.

- De renoveres løbende, 
så de hele tiden er tidssva-
rende. Men det er også rart 
at komme ind i noget helt 
nyt. De nye boliger er sam-
tidig bedre isoleret, og der 
kan man jo spare lidt på 
varmeregningen.
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I 2020 står 43 rækkehuse  
færdige i Nykøbing

Nye almene 
boliger er på vej


