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NYKØBING Helt nye bo-
liger i flere bydele. Og 

oveni også en lang række 
renoveringer. Mange men-
nesker i Nykøbing får “nyt 
tag over hovedet” - eller i 
hvert fald en stærkt forbed-
ret bolig - inden for de nær-
meste år.

Allerede i 2020 står flere 
projekter til færdiggørelse. 
Nykøbing Boligselskab er 
for eksempel i gang med 
opførelsen af Bryghuspar-

ken på Nørrebro (ved Stub-
bekøbingvej), hvor der byg-
ges godt 40 nye boliger.

- Det går helt efter pla-
nen. De forberedende ar-
bejder - herunder en ventet 
fjernelse af forureningsre-
ster fra bryghusets tid - er 
gået som beregnet. Nu er vi 
“over jorden”, og byggeriet 
bliver for alvor synligt den 
kommende tid, siger entre-
priseleder Michael Norr-
mann fra Bo-Hus A/S, der 

står for byggeriet. Samlet 
byggesum på Bryghuspar-
ken er godt 40 millioner 
kroner. Nogenlunde samme 
beløb er i spil på en gen-

nemgribende renovering af 
boliger ved Hammerlod-
den/Teglværksgade. Her re-
noverer man i etaper med 
cirka 12 lejligheder ad gan-

gen - og beboerne genhuses 
i pavilloner undervejs i pro-
jektet, som også kommer til 
at betyde helt ændrede 
udearealer.

På Østerbro bygges Cy-
pernparken. Både Bryg-
husparken og Cypernpar-
ken ventes klar cirka maj 

næste år.
For Nykøbing F. Boligsel-

skab er flere renoveringer 
undervejs. Det gælder for 
eksempel boligerne ved 
Bruunshåb, Grønttorvet, 
Staldgården, Slotsgade, Ve-
stensborg Alle. Knap 100 
boliger i alt - af meget for-
skellig type, alder og byg-
gestil.

HANS GANDRUP 
hg@ftgruppen.dk

Nykøbing F. Boligselskab forbereder nye, store renoveringer i midtbyen 

Cypernparken er nu
“over jorden”.  

Foto: IngrId rIIs

I 2020 får Nykøbing en stribe nye boliger - og flere renoveringer i midtbyen undervejs

Under nyt tag i flere Nykøbing-bydele

Første spadestik i Nygade
Byggetilladelse på vej 
- og Jan Schwaner ser 
frem til første spadestik 
i Nygade inden for de 
nærmeste uger.

NYKØBING - Vi glæder os til 
at komme i gang.

Det konstaterer Jan 
Schwaner, der sammen 
med sine børn står bag pro-
jektet med opførelse af 19 
nye boliger på den nuvæ-
rende p-plads ved Nygade 
midt i Nykøbing.

- Vi har fået at vide, at 
godkendelsen er lige på vej, 
så jeg regner med at kunne 

tage første spadestik inden 
for de allernærmeste uger, 
siger Jan Schwaner, der har 
ejet området, hvor byggeri-
et skal rejses, i cirka 13 år.

Tankerne om at få “fyldt” 
hullet i husrækken har pus-
let længe. Men først nu re-
aliserer man altså en byg-
geplan. Samlet byggesum 
bliver cirka 18 millioner 
kroner.

- Vi har været omkring 
projektet i lang tid. Men nu 
er udviklingen i Nykøbing 
sådan, at vi mener, tiden er 
inde. Vi tør godt kaste os ud 
i det, fastslår Jan Schwa-

ner.
Familieprojektet er noget 

så forholdsvis sjældent 
som et 100 procent privat 
udlejningsbyggeri.

- Vores vudering har væ-
ret, at der er et behov for 
udlejningsboliger - også 
gerne forholdsvis små om-
kring 60 kvadratmeter - 
med en central beliggen-
hed. Det har indtil nu også 
vist sig at holde stik. Jeg 
har allerede fået adskillige 
henvendelser, siger han.

De nye lejligheder i Ny-
gade ventes klar 1. septem-
ber næste år. haga

Sådan skal det se ud - det nye lejlighedskompleks ved Nygade midt i byen. Foto: Jan schwaner

TIL LEJE
Ledige 2 – 4 værelses lejligheder  

klar til indflytning 1. juni 2019

Lejepriser fra kr. 9.750,-/mdr.

Se mere på støberiet-boliger.dk

UDLEJNING:
+45 32 83 06 10

danbolig
Projektsalg & Udlejning
Øster Fælled Torv 10.1

2100 København Ø
leje.projektsalg.kk@danbolig.dk

Kom til
ÅBENT HUS 

SØNDAG KL. 11-12
Søndergade 18, 1. sal,  

Nykøbing F. 
 Indgang fra Jernbanegade 23 D 

(Gågaden)

ROBINHUS PETER LANGERUP
EJENDOMSMÆGLER & VALUAR,  MDE

TLF 22 59 50 25

*Opgjort af boligsiden.dk pr. 31.12.2015/2016/2017/2018 og 12 måneder bagud. ”Mest sælgende” = Den ejendomsmæglerbutik der sælger flest boliger i forhold 
til samtlige ejendomsmæglerbutikker beliggende i Guldborgsund, Lolland og Vordingborg kommuner. Se mere her: www.boligsiden.dk/maegler

KRISTIAN LARSENLENE RASMUSSENIVAN LOLKPETER LANGERUP SIGNE JUUL MORTEN PEDERSEN

MEST SÆLGENDE 
EJENDOMSMÆGLERBUTIK

RobinHus tilbyder 
det BILLIGSTE SALG 

med 
PRISGARANTI

 Vi er overbeviste om, at vi har Danmarks 
BEDSTE SALGSPAKKE

og vi tilbyder det BILLIGSTE SALG - 
med PRISGARANTI

Så skal du have solgt din bolig – så ring 22 59 50 25


