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Tenniscenter får 
et billigere lån
Nykøbing F. Tenniscenter 
kan spare 34.500 kroner 
om året ved at indfri lån 
hos Nykredit og tage et 
nyt hos Kommunekredit.

NYKØBING Torsdag sagde et 
enigt byråd ja til at lade 
kommunen garantere for et 
realkreditlån til den selv-
ejende institution Nykø-
bing F. Tenniscenter. Det 
betyder, at tenniscentret 
ved at omlægge et lån kan 
spare cirka 34.500 kroner 
om året.

Lånet, som er på 1,7 mil-
lioner kroner, er i dag hos 
Nykredit, hvor tenniscen-
tret betaler to procent i ren-
te. Men når kommunen ga-

ranterer 100 procent for 
lånet, tilbyder Kommune-
kredit en rente på bare 1,18 
procent. Og hvor Nykredit 
skal have omkring 19.000 
kroner i bidrag om året, be-
løber den post sig til et 
rundt nul hos Kommune-
kredit.

Restløbetiden på lånet er 
på lidt over 16 år, så totalt 
set kommer tennisklubben 
til at spare omkring 560.000 
kroner.

- Det er en god sag for al-
le parter, bemærkede borg-
mester John Brædder (G) i 
byrådssalen, men om 
Nykredit er enig i den vur-
dering, skal være usagt …
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NYKØBING Går det, 
som Nykøbing F. Bo-

ligselskab håber, vil 20 nye 
boliger i Nykøbing stå klar 
til indflytning om halvan-
det års tid. Og på byråds-
mødet i aftes kom projektet 
et skridt længere - her god-
kendte politikerne nemlig, 
at kommunen yder et lån 
på 2,2 millioner kroner til 
projektet, ligesom kommu-
nen garanterer for et andet 
lån på 11,5 millioner kro-
ner.

Projektet hedder Cypern-
parken og skal opføres på 

matrikel 25gt for enden af 
Cypernvej ud mod Enig-
hedsvej. Her vil boligsel-
skabet i et partnerskab 
med Em-Byg ApS, der har 
brødrene Lars Lyngby Sø-
rensen (Enelco) som besty-
relsesformand og Jan Lyng-

by Sørensen (MSE 
Entreprise) som direktør, 
opføre i alt 20 række-
hus-boliger - 12 almene og 
8 private.

Boligerne bliver i ét plan, 
omkring 90 kvadratmeter 
store og får hver en lille ha-

ve. Samlet løber projektet 
op i omkring 22 millioner 
kroner, og boligselskabet 
forventer, at det bliver let at 
finde beboere.

- Det er meget efter-
spurgt. Ligeså snart Folke-
tidende skriver om de her 
projekter, får vi kontakter 
fra folk, der vil skrives op, 
siger direktør Lis Bentin.

Hun forventer, at bygge-
riet vil gå i gang omkring 
april-maj.

DAVID ARNHOLM 
dar@ftgruppen.dk

Vildnisset i feltet mellem Enighedsvej og den gamle jernbane skal ryddes, så der kan opføres 20 boliger. Foto: Claus Hansen

Nykøbing F. Boligselskab kom i går et skridt nærmere at kunne bygge

20 nye boliger på vej

- Der mangler boliger i Nykøbing Falster, så det er glædeligt, der nu er er noget på vej, 
sagde borgmester John Brædder på byrådsmødet torsdag aften 

Vi er flyttet til Søndergade 10 i en ny stor klinik  

Derfor holder vi åbent hus for alle, der har lyst  
til at komme forbi til en forfriskning og se vores  
nye lokaliteter. Her vil du også få mulighed for  

at møde hele vores team og høre om hvilke  
behandlingsmuligheder vi tilbyder.

Kig forbi den 31. januar mellem 16.00 og 20.00

På gensyn i Søndergade 10 
tandlægen.dk Nykøbing F. 

Kom til åbent hus hos tandlægen.dk

HENRIKSEN FIK COMEBACK
GULDBORGSUND Torsdagens byrådsmøde 
bød på et gensyn med Niels Henriksen, 
der ellers blot er tredjesuppleant hos So-
cialdemokratiet. Det tidligere byråds-
medlem, der har været socialdemokrat, 
løsgænger og nu er socialdemokrat igen, 
trådte til som afløser for Bo Abildgaard, 
der holdt ferie. Førstesuppleant Khalid 
Elmi var forhindret på grund af arbejde, 
og andensuppleant Lise Damsbo Savic 
var forhindret på grund af ferie.

STRID OM SUPPLEANT
NYKØBING En tvist om valget af en sup-
pleant i Domeas boligafdeling Venders-
bo blev torsdag aften fremlagt til orien-
tering for byrådet.
Sagen går tilbage til april, hvor der skul-
le vælges suppleanter til afdelingsbesty-
relsen. Her var der opstillet præcis det 
antal kandidater, der var brug for, og de-
res interne rækkefølge blev afgjort ved 
lodtrækning. Men det udløste kritk, at 
lodtrækningen foregik på et efterfølgen-
de lukket bestyrelsesmøde, hvor resul-
tatet ikke kunne tjekkes. Det var forkert, 
mener Beboerklagenævnet - lodtræk-
ningen burde være sket på selve mødet.
Sagen blev dog indbragt for sent til, at 
Beboerklagenævnet vil omstøde beslut-
ningen. Og byrådet skulle blot tage sa-
gen til efterretning.
- I forhold til styrelsesloven skal vi ori-
enteres om det, forklarede borgmester 
John Brædder (G).
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JA TIL SOLCELLER
VÆGGERLØSE Et solcelleprojekt i Vægger-
løse rykker nærmere. Torsdag aften god-
kendte et enigt byråd nemlig, at kommu-
nen går i gang med at udarbejde en ny 
lokalplan og et kommuneplantillæg, så 
solcellerne kan komme op. Det er firma-
et Better Energy, som er aktiv flere ste-
der på Lolland-Falster, der ønsker at op-
stille solceller på et 43 hektar stort 
område langs Gedser Landevej, syd for 
travbanen. Når forslagene til lokalpla-
nen og kommuneplantillægget er klar, 
sendes de i otte ugers offentlig høring.

Sådan vil rækkehusene i Cypernparken komme til at se ud.  
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