
12 LØRDAG  9. MARTS 2019 : FOLKETIDENDE
NYKØBING
GULDBORGSUND-REDAKTIONEN

- Derfor valgte vi en løsning, hvor beboerne kan bo på samme grund og derved have samme indkøbsmuligheder, afstand til
arbejde og kan bruge de samme faciliteter, de er vant til at bruge, siger genhusningskoordinator Trine Relster 

Annie Hansen tager imod i sin 
nye midlertidige pavillonlejlig-
hed, hvor hun skal bo indtil 
slutningen af juni.  

Foto: Anders Knudsen

Annie Hansen (til venstre) og Lis Bentin i Annie Hansens midlertidige lejlighed. Køkkenet mangler 
skabsplads, men ellers er Annie Hansen godt tilfreds med lejligheden. Foto: Anders Knudsen

Håndværkerne er i fuld gang med arbejdet i Teglværksgade. Lejlighederne på første sal får alle til-
bygget altaner. Foto: Andres Knudsen

Mens lejlighederne på Teglværksgade bliver renoveret, bor beboerne i pavillonlejligheder

Flyttet ud midt på græsplænen
NYKØBING Annie Han-
sen er blevet tvunget 

til at flytte ud på en græs-
plæne. Det er hun faktisk 
meget godt tilfreds med, for 
det lyder værre, end det er. 
Annie Hansen er nemlig en 
af de beboere, der midlerti-
digt bor i en pavillonlejlig-
hed, mens hendes lejlighed 
i Teglværksgade er ved at 
blive totalrenoveret.

- Der er varmt og rart her. 
Badeværelset er endda 
større end hjemme i min 
lejlighed, siger Annie Han-
sen, der har boet i den 60 
kvadratmeter præfabrike-
rede modulbyggede pavil-
lonlejlighed siden 12. febru-
ar.

Hun er blevet genhuset i 
den mobile pavillon, der er 
en komplet lejlighed med 
køkken, badeværelse, ind-
lagt vand, varme og elektri-
citet. Der mangler ikke no-
get i de 12 pavilloner, som 
fungerer som genhusnings-
boliger. De står på en græs-
plæne ved Teglværksgade 
mindre end et stenkast fra 
Annie Hansens faste lejlig-
hed, hvor håndværkerne 
for tiden er i fuld gang med 
at lave blandt andet nyt 
køkken og bad.

For Annie Hansen bety-
der det meget, at hun er 
blevet genhuset i det områ-
de, hvor hun bor til daglig 
og har boet de sidste 10 år.

- Der er et godt naboskab 
her. De fleste af mine nabo-
er er også blevet genhuset i 
pavillonerne, så vores gode 
naboskab bliver bevaret, 
mens renoveringen står på. 

Det er også spændende 
hver dag at kunne følge 
med i renoveringen, siger 
Annie Hansen, der skal bo 
i den midlertidige lejlighed 
frem til slutningen af juni.

Når hun flytter tilbage til 
sin totalrenoverede lejlig-
hed i Teglværksgade, kom-
mer hun også til at få en 
ekstra altan, så hun frem-
over har to.

Afdelingen krymper
Det er Nykøbing F. Bolig-
selskab, der er i gang med 
at renovere de 84 lejlighe-

der af afdeling 35 på Ham-
merlodden og Teglværksga-
de. De 84 lejligheder 
krymper dog med ni, så der 
kun er 75 lejligheder tilba-
ge efter renoveringen.

- Ved at sammenlægge 
boligerne og gøre dem stør-
re gør vi lejlighederne mere 
tidssvarende. Denne afde-
ling har været skampletten. 
Boligerne har længe trængt 
til at blive renoveret. Når 
lejlighederne er renoveret, 
bliver de helt moderne og 
får blandt andet større rum, 
nye køkken-alrum i flere af 

boligerne og i nogle lejlig-
heder også større badevæ-
relser. Så de kommer til at 
leve op til, hvad man kan 
forvente af en moderne bo-
lig, fortæller Lis Bentin, der 
er direktør for Nykøbing F. 
Boligselskab.

Boligerne er bygget i 
1943. I 2001 overtog bolig-
selskabet dem fra kommu-
nen.

Selv om beboerne efter 
genhusningen vender hjem 
til tiptop moderne lejlighe-
der, bliver huslejen stadig 
overkommelig.

- Der kommer til at ske 
en minimal huslejestigning. 
De fleste boliger bliver 
større, så der skal betales 
for flere kvadratmeter. Men 
man skal tænke på, at reno-
veringen betyder, at lejlig-
hederne bliver bedre isole-
rerede. Så der bliver penge 
at spare på varmeregnin-
gen, forklarer Lis Bentin.

Skiftes til at bo i pavilloner
Renoveringen af afdeling 
35 gik i gang i oktober sid-
ste år. Alle lejligheder i af-
delingen forventes at være 

færdigrenoveret i somme-
ren 2020. Indtil da skal af-
delingens beboere skiftes 
til at bo i de 12 pavillonlej-
ligheder. Det er selskabet 
ABC Pavilloner, som har le-
veret pavillonlejlighederne 
efter det rådgivende ingeni-
ørfirma Rambølls anbefa-
ling.

- Det har stor betydning 
for familiers hverdag, når 
de bliver rykket væk fra de-
res trygge rammer og over 
til en midlertidig bolig. Der-
for valgte vi en løsning, 
hvor beboerne kan bo på 
samme grund og derved 
have samme indkøbsmulig-
heder, afstand til arbejde og 
kan bruge de samme facili-
teter, de er vant til at bruge, 
siger genhusningskoordi-
nator Trine Relster fra 
Rambøll, der rådgiver bo-
ligselskabet.

Det præfabrikerede mo-
dulbyggeri er blevet valgt, 
fordi det er en løsning, der 
kan blive produceret og le-
veret hurtigt, og fordi pavil-
lonerne udtryksmæssigt 
svarer til en almindelig lej-
lighed.

ABC Pavilloner har også 
leveret et midlertidigt fæl-
lesrum med vaskemaskiner 
og tørretumbler.
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