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- Vi vil gerne med i flere boligprojekter. Også gerne større, siger Lis Bentin, direktør i Nykøbing F. Boligselskab 

Byggeriet på det nye Bryg-
husparken ved Stubbekøbing-
vej i Nykøbing er på vej op i 
fart. I den kommende uge 
kommer der “låg” på de
første etaper.  
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En stribe boligprojekter i Nykøbing står klar i 2020 - men der er behov for endnu mere

Byggetravlt - med brug for meget mere
NYKØBING - Vi vil gerne 
med i flere projekter. 

Også gerne nogle noget 
større.

Det fastslår Lis Bentin, 
direktør i Nykøbing Bolig-
selskab, som ellers allerede 
er uhyre aktiv i en række 
byggerier og renoveringer 
rundt om i byen i øjeblik-
ket.

Men byen kunne sagtens 
bruge flere lejligheder. Fak-
tisk vokser ventelisterne 
hurtigere end byggeaktivi-
teten - som så i øvrigt også 
for en dels vedkommende i 
realiteten er byggeri med 
færre boliger på bundlin-
jen. Det bliver tilfældet, når 
man moderniserer, eventu-
elt river ned og erstatter 
med andre mere tidssva-
rende lejligheder.

Samtidig har man også 
fokus på tæt-lavt byggeri. 
Blandt andet med appel til 
mange lidt ældre nykøbin-
gensere - eller kommende 
nykøbingensere. Det er 
nemlig landsdelens store 
by, der i disse år trækker 
tilflyttere og dermed også 
sørger for ventelisterne og-
så til lejeboliger - blandt 
andet kombineret med en 
voksende gruppe af ældre, 
som skifter huset ud med 
en lejebolig.

Hos Nykøbing Bolig-
selslab har man en såkaldt 
aktiv venteliste med cirka 
1.100 navne og et par tusin-
de på passiv venteliste.

- Vi gør en meget målret-
tet indsats for at få genud-

lejet så hurtigt som overho-
vedet muligt ved 
fraflytning. Det er også del 
af den samlede indsats for 
at nedbringe omkostninger 
og huslejer. Generelt har vi 
haft held med at forbedre 
økonomien i afdelingerne. 
Der er lejligheder i Nykø-
bing, hvor man i dag beta-
ler lavere husleje end i 
2012. Det synes jeg godt, vi 
kan være stolte af, fastslår 
Lis Bentin.

Udover renoveringer - se 
også omtalen side 6 - byg-
ger Nykøbing Boligselskab 
lige nu på Bryghusparken 
ved Stubbekøbingvej og 
Cypernparken ved Enig-
hedsvej på Østerbro - sidst-
nævnte i samarbejde med 

de private investorer Jan 
Sørensen og Lars Søren-
sen.

I Cypernparken får man 
boliger på jorden - med en 
lille have.

- De er voldsomt efter-
spurgte, fastslår Lis Bentin.

Også i Bryghusparken er 
det moderne boliger - med 
størstedelen i jordplan. Der 
bliver 17 lejligheder på før-
ste sal og 26 på jorden.

- Skulle der være investo-
rer, som overvejer projek-
ter, vil vi gerne inviteres in-
denfor. Og også gerne til 
byggerier med lidt mere vo-
lumen. Der er ikke noget 
galt med de byggerier, vi 
har i gang, men de er af for-
holdsvist beskedent om-

fang, og det kan blive en 
anelse tungt rent praktisk 
med blandede ejer- og lejer-
boliger i lave antal, fordi alt 
det formelle med for-
eninger, afdelinger og så vi-
dere jo sådan set er det 
samme, konstaterer Lis 
Bentin.

De blandede projekter - 
ejer- og lejeboliger - er set 
fra kommunens side de 
foretrukne. Vurderingen er, 
at man på den måde også 
får “mest for pengene” i for-
hold til de garantier, der 
stilles på det almennyttige 
område.

Men opskriften er ikke 
ganske uden problemer - i 
hvert fald ikke hvis man 
spørger Bo Jørgensen, di-

rektør i Bo-Hus A/S, det 
store lokalt baserede entre-
prenørfirma, som er invol-
veret i en række af de pro-
jekter, der er i gang i 
øjeblikket. Vel af mærke bå-
de byggeri af almennyttige 
boliger og af private ejerbo-
liger - som eksempelvis 
yderst på Sophieholmen.

- Vi har forsøgt i visse 
sammenhænge at få åbnet 
lidt mere for at fravige den 
fordeling på 60-40 mellem 
lejer- og ejerboliger, som 
kommunen generelt gerne 
ser. Problemet er, at hvis 
man holder for firkantet 
fast i princippet, så står 
man med et meget stort be-
hov for private investorer 
med massive millionbeløb. 

Det kan være vanskeligt - 
uanset at efterspørgslen på 
boliger er der. Vi har lige nu 
eksempelvis et par projek-
ter både med sidste del af 
Sophieholmen og ved Sten-
gade, som reelt ligger stille 
hen trods mange forbere-
delser og forhåndsaftaler - 
fordi de blev for vanskelige 
at løfte, som kravene er lige 
nu, siger Bo Jørgensen.

Han peger på, at man i 
stedet burde benytte mulig-
hederne og den positive 
stemning for at få imøde-
kommet i hvert fald en del 
af det store behov for boli-
ger, der er i Nykøbing.

- Det er ikke mange år si-
den, at prognoserne forud-
sagde et behov for omkring 
500 nye boliger i Nykøbing. 
Nu hedder det samme tal 
godt 1.200. Det kræver en 
ganske massiv indsats. Og-
så fordi en del af de renove-
ringer, der er i gang og un-
dervejs, faktisk vil betyde 
ganske vist meget bedre, 
men færre boliger - så der 
skal endnu mere til for at 
opfylde behovet, tilføjer 
han.
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POOL OG SPA
En af vores dygtige elektrikere

til service på pool- og spa

www.idestrup-el.dk    Tlf. 54 14 81 00

C. E. CHRISTIANSENS VEJ 1 
4930 MARIBO  
TLF. 5476 3430  
 WWW.VINOGVELSMAG.DK

ITALIENSK 
RØVERKØB

Schola Sarmenti 
Tempo Al Vino Lianto
Schola Sarmenti ligger i Apulien, 
Støvlehælen i Italien hvorfra der 
kommer kraftige vine på druer 
som Primitivo.
Denne vin er frugtig med stor fylde 
og perfekt til sommertiden til 
de lune grillaftener.
100% Primitivo 
SPAR  175,-

6 flasker     299,-

ITALIENSK
RØVERKØB

299,-


