
6 MANDAG  17. JUNI 2019 : FOLKETIDENDE
NYKØBING
GULDBORGSUND-REDAKTIONEN

Mens 100 beboere mødte op på Nørrebro til morgenkaffen, var der i Nykøbing F. Boligselskabs afdeling på Møllebakken plads til knap 
så mange i selskabslokalet. Foto: Flemming Keith Karlsen

Nykøbing F. Boligselskabs arrangement Danmarks længste  
morgenbord måtte lørdag formiddag holdes indendørs

Morgenbordet rykkede 
indenfor i tørvejr

NYKØBING Nykøbing F. 
Boligselskab kunne 

lørdag på valdemarsdag 
fejre 100-året for den histo-
riske oprettelse af de alme-
ne boliger. Det blev fejret i 
boligselskaber landet over, 
og Nykøbing var ingen 
undtagelse.

Under titlen Danmarks 
længste morgenbord var 

beboere i Nykøbing F. Bo-
ligselskabs afdelinger ved 
Møllebakken, Sophiehol-
men, Hospitalsvej og Fjord-
vej inviteret til fælles mor-
genmad.

I afdelingen på Møllebak-
ken var det oprindeligt 
planlagt at stille morgen-
bordet op i alléen mellem 
boligerne på Parkvej og 

Møllebakken. Og det sam-
me gjorde sig gældende 
ved boligselskabets andre 
afdelinger.

- Planen var, at seancerne 
skulle fejres i Guds frie na-
tur, men desværre ville 
vejrguderne, at beboerne 
måtte trække indendørs i 
de respektive selskabsloka-
ler. Det gjorde bestemt ikke 

stemningen dårligere - der 
var livlig dialog - både før 
og efter festtalen, som der 
hører med, når der invite-
res til fødselsdag, fortæller 
Lis Bentin, der er direktør 
for Nykøbing F. Boligsel-
skab.

PETER LEVINSEN HANSEN 
plh@ftgruppen.dk

Planen var, at seancerne skulle fejres i Guds frie natur, men desværre ville vejrguderne, 
at beboerne måtte trække indendørs, fortæller Lis Bentin 

BLEV FEJRET I HELE LANDET - Fejringen af de almene boliger fandt sted landet over. Arrangøren var BL, Danmarks Almene Boliger, der 
er interesse- og brancheorganisation for cirka 530 almene boligorganisationer. Boligafdelinger i hele landet havde tilsammen bestilt 
20.500 kuverter fra BL, der bestod af en fødselsdagskasse med servietter, kopper og pynt. Foto: Flemming Keith Karlsen

Det er vist noget, de fle-
ste har hørt før - og nu 
skal det gå ud over de 
svageste og ældste af 
kommunens borgere.

Guldborgsund Kom-
mune besluttede på et 
tidspunkt at indføre vel-
færdsteknologi, og på 
den måde kunne man 
spare penge.

Det viste sig så, at det 
kunne man ikke. Ved 
budgetlægningen i 2018 
fik man ikke taget højde 
for, at vi bliver flere og 
flere ældre, flere og flere 
over 80 år - og flere og 
flere demente, så nu kom 
der også til at mangle 
penge her.

Der er altså minus på 
kontoen, og politikerne 
har besluttet, at pengene 
skal findes der, selv om 
det ikke er vores ældste 
og svageste borgere, der 
er skyld i underskuddet.

På Guldborgsund 
Kommunes plejehjem er 
der i dag cirka 500 bebo-
ere. Det er 0,008 procent 
af kommunens indbyg-
gere.

De skal nu klare en del 
af besparelsen ved 
blandt andet lukning og 
nedskæring af cafeerne 
på plejecentrene.

Samtidig er der sat en 
stopper for at købe halve 

portioner. Der er ingen, 
der kan svare på, hvor-
for man ikke mere kan 
det.

Det drejer sig højst om 
cirka 50 ældre, som nu 
må købe en stor portion 
og smide resten ud eller 
blive på deres værelse 
og tage et stykke rug-
brød.

Jeg tror ikke, at det vil 
vælte kommunens bud-
get, hvis politikerne sag-
de ja til halve portioner 
til mindre priser.

På alle plejecentre i vo-
res kommune er der fle-
re hundrede frivillige, 
som dag efter dag sørger 
for, at beboerne får nog-
le gode timer med sang, 
motion, oplevelser, sam-
taler, banko, gåture og 
meget andet.

Kære politikere - det 
vil klæde jer, hvis I sam-
men med alle de frivilli-
ge vil være med at give 
vore ældste og dårligst 
stillede borgere nogle 
gode år i deres livs aften.
 
Med venlig hilsen

John Hansen
formand for Ældre Sa-
gen Nykøbing Falster 
- Sydfalster
Pandebjergvej 97
4800 Nykøbing F.

Kommunen 
skal spare!

Guldborgsund Kommu-
ne vælger bjørneklo til. 
Lige nu folder denne in-
vasive plante sine blom-
sterkroner ud.

Ved indkørslen fra 
Guldborgvej til Middel-
aldercentret og derom-
kring, ved banelegemet 
via Brovejen og omkring 
busstoppestedet ved Fø-
tex skyder denne krafti-
ge plante meterhøjt i vej-
ret.

Om kort tid vil et utal 

af frø spredes og finde 
endnu nye områder at 
bemægtige sig på. 
Guldborgsund har kastet 
handsken i ringen!

Slå op på Egedal Kom-
munes hjemmeside og få 
inspiration til kamp (Jeg 
bruger min spade, hvor 
jeg ser dem!).

Margit Balck Sørensen
Skovtoften 39,
4800 Nykøbing F.

Bjørnekloen 
breder sig

»DEBAT ‹

Læserbreve sendes til 
Folketidende, Tværgade 20, 4800 Nykøbing F. 

eller pr. mail til debat@folketidende.dk

Motorsider hver uge
 i din lokalavis!
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 Det står rigtig skidt til 

Komvalgene valgene fi nde 

fi nde 200 millioner kro-

ner i bespareer. siDe 17

A: DF er hylerisk

 Det står rigtig skidt til med 

økonomien i Lolland Kom-

valgene fi nde 200 millioner 

kroner i bespareer. side 17

Død efter styrt

Tyveve stjæler fl adskærme og dyre møbler fra sommerhuse, villaer og landejendomme 

over hele Lolland-Falster. Gerningsmændene er gået hårdt til værks.

GUlDBOrGsUnD   I Guldborgsund Kom-

mune blev der anmeldt 16 indbrud i 

weekenden. 

Heraf skete de otte i sommerhuse på Mari-

elyst, ved Nysted og ved Stubbekøbing, mens 

resten gjaldt villaer og landejendomme i hele 

kommunen.

I Lolland Kommune blev der anmeldt ni ind-

brud, tre i Maribo-, to i Rødby- og tre i Nak-

skov-området, men kun ét fra et sommerhus, 

som ligger i Kramnitze.

Ifølge vicepoliti-inspektør Niels Denny Sø-

dene, at skaffet sig adgang ved at brække døre 

eller vinduer op med koben.

Udbyttet har især været fl adskærme, nye 

møbler, og designer-standerlamper, men også 

smykker og kontanter, musikanlæg og bær-

bare pc’er.

Et par steder er ejendommene blevet gen-

nemrodet, uden at der tilsyneladende er stjålet 

noget.
I forbindelse med anmeldelserne har politiet 

efterforskningen fortsætter nu med at sammen-

ligne og fi nde fællestræk i de mange sager.

Brian Møller nielsen

bmn@folke
tidende.dk
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 Det står rigtig skidt til 

fi nde 200 millioner kro-

ner i bespareer. siDe 17

Konfl ikt nærmere
• INDLAND

øsTOFTe   - Jeg så bilen rulle rundt, og 

tænkte, bare naboen nu ikke har dyr 

på marken.

Det fortæller Teddy Birch, der i går 

eftermiddag på nærmeste hold over-

værede en soloulykke ved Østofte. 

Bilens fører og passager, begge mænd 

på 39 år og fra  Holeby, kunne først 

komme Holeby, kunne først komme-

Bilens fører og passager, begge mænd 

på 39 år og fra  Holeby, kunne først 

komme ud af vognen, da ambulance-

folk havde slået forruden ind. 

De havde dog kun pådraget sig lette-

re kvæstelser, og bilens fører er under 

mistanke for at have være spiribegge 

mænd på 39 år og fra  Holeby, kunne 

først komme ud af vognen, da ambu-

lancefolk havde slået forruden ind. 

De havde dog kun pådraget sig let-

tere kvæstelser, og bilens fører er un-

der mistanke for at have være spiri-

tuspåvirket.  

Mistænkt
for spritkørsel

Brian Møller nielsen

bmn@folke
tidende.dk

Mange mennesker både samlede 

ind og gav penge, da Kræftens 

Bekæmpelse søndag stemte 

dørklokker over hele landet.

lOllanD-FalsTer   Et stykke over 

600.000 kroner. Det beløb ender 

Kræftens Bekæmpelses lokalafde-

linger formentlig med at have sam-

let ind på Lolland-Falster, når det 

endelige resultatet af søndagens 

indsamling senere i dag kan bing 

let henholdsvis 110.141 og 91.226 

kroner,verede et glas med 3.039 

kroner på optællingsstedet i Spa-

rekassen Lolland.

På landsplan fi k Kræftens Be-

kæmpelse også  et rekordresultat, 

da 26.000 danskere samlede penge 

ind til organisationen. Med 30,5 mil-

lioner kroner blev sidste års resul-

tat slået med tre millioner kroner. 

Pengene skal bruges til forskning, 

patientstøtte og kræft- Vi har stort 

set været overalt, og befolkningen 

var parat til at give fl ere penge. Vi 

er meget taknemmelige over det 

fl otte resultat og over, at så mange 

mennesker har brugt en søndag i 

den gode sags tjeneste, siger Arne 

Rolighed, administrerende direk-

tør i Kræftens Bekæmpelse. 

Han roser lokalforeningerne for, 

at der i år var 2.000 fl ere indsam-

lere end sidste år.

Rekord-indsamling på Lolland-Falster

Brian Møller nielsen

bmn@folke
tidende.dk

16 SIDERS TILLÆG OM WEEKENDENS SPORT!


