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- Siden jul er det gået stærkt med at bygge, og vi er faktisk to måneder foran tidsplanen, 
siger Jan Sørensen, MSE 

De 20 boliger i Cypernparken i Nykøbing er indflytningsklar i i maj 2020. Foto: Anders Knudsen

NYKØBING De er sær-
deles eftertragtede, de 

20 kommende boliger i Cy-
pernparken. 12 af boligerne 
lejes ud til alment brug 
igennem Nykøbing F. Bo-
ligselskab og har en vente-
liste på 175 personer.

De sidste otte er sat til 
salg i et samarbejde mel-
lem John Ole Hansen og 
Lasse Øster og står til en 
pris på enten 2,2 eller 2,3 

millioner kroner.
Det er to år siden, at Jan 

Sørensen fra entreprenør-
selskabet MSE købte grun-
den og ideen om at anlæg-
ge de 20 boliger. De er alle 
ens. 90 kvadratmeter og 
med en carport og en lille 
have.

- Siden jul er det gået 
stærkt med at bygge, og vi 
er faktisk to måneder foran 
tidsplanen. Vi regner dog 

stadig med, at de er indflyt-
ningsklar til maj 2020, lød 
det fra Jan Sørensen under 
tirsdagens rejsegilde.

Det første hus er solgt
Det er ikke kun lejeboliger-
ne, der er eftertragtede, for-
klarer ejendomsmægler 
Lasse Øster. Han skrev tirs-
dag den første slutseddel 
på en bolig i første række 
til 2,3 millioner kroner. Og 

han har udsigt til endnu én 
i en nær fremtid.

- De, der køber en bolig 
her, har typisk lige solgt en 
gård eller et større parcel-
hus. De har pengene klar, 
og det betyder, at det ikke 
er førstegangskøbere, vi 
har været i kontakt med, si-
ger han.

MARIA JUEL GLASIUS 
mjg@ftgruppen.dk

Tirsdag var der rejsegilde ved boligerne  
i Cypernparken

175 står på venteliste til 
boliger i Cypernparken

Ny sæson af “Udkantsmæglerne”
Optagelserne til den 
tredje sæson af “Ud-
kantsmæglerne” er i 
gang. John Ole Hansen 
oplever, at københavnere 
åbner øjnene for Falster.

NYKØBING Ejendomsmægle-
ren John Ole Hansen delta-
ger også i den tredje sæson 
af Danmarks Radios pro-
gram “Udkantsmæglerne”. 
Derfor ankom han til rejse-
gilde i Cypernparken med 
en kameramand.

Han oplever, at program-
met giver særligt køben-

havnere en idé om, at Lol-
land og Falster ikke er et 
uland. Og programmet er 
ganske sobert, siger han.

- Det her er ikke “På rø-
ven i Nakskov”. Det er det 
modsatte. Når først folk, 
der ikke kender det her om-
råde af Danmark, får en idé 
om, hvor dejligt og billigt 
her er, så kommer de hertil, 
siger han.

I programmet fremviser 
han blandt andet et idyllisk 
bondehus i Gedesby, som 
han vil forsøge at sælge 
som fleksbolig til køben-
havnere.

Hans omsætning er ste-
get mindst 10 procent alene 
på grund af sin deltagelse i 
programmet. Og blandt an-
det solgte han et hus til ka-
meramanden fra den sene-
ste sæson af programmet 
- et fritidshus i Skelby, som 
han nu bruger som som-
merhus med sin familie.

- Mange vil bare gerne 
finde et fredfyldt sted, der 
ikke koster alverden. Og 
han opdagede i forbindelse 
med programmet, at det ik-
ke krævede en dagsrejse at 
komme hertil.

 mjg
Ejendomsmægler John Ole Hansen (i midten) deltager igen i DR’s “Udkantsmæglerne”. 
 Foto: Anders Knudsen

noter

KNALLERT MOD BIL
NØRRE ALSLEV En 59-årig knallertkører 
slap tirsdag eftermiddag heldigt fra et 
sammenstød med en bil på Nykøbing-
vej ved Nørre Alslev.
Knallertkøreren, en mand, kom klokken 
15.30 kørende på den dobbeltrettede cy-
kelsti på Nykøbingvej mod nord. Fra en 
sidevej kom en bil, der ifølge politiet ik-
ke overholdt sin ubetingede vigepligt, og 
knallerten ramte bilen.
Manden på knallerten gled ind under bi-
len, men kom ikke noget til.
Bilisten standsede, men ville ikke opgive 
sit navn. Derimod opgav han sit registre-
ringsnummer.
Ifølge politiet er ejeren af bilen en 
20-årig mand, men man ved ikke, om det 
var ham, der førte bilen under uheldet.

MOBILT POLITI PÅ BESØG
NORDFALSTER Politiets mobile politistati-
on var tirsdag på besøg to steder på 
Nordfalster.
Mellem klokken 13 og 14.45 holdt stati-
onen på Centertorvet på Kæpgårdsvej i 
Nørre Alslev. En del voksne kom forbi 
for at kigge, og det samme gjorde en af 
de lokale børnehaver.
Mellem klokken 15 og 17 holdt stationen 
ud for Letkøb i Eskilstrup. Også her kom 
der en del mennesker, ifølge politiet cir-
ka 20, for at snakke med betjentene.
Den mobile politistation er oprettet for 
at skabe mere tryghed blandt borgerne 
rundt omkring, især i mindre samfund.

DYRT TYVERI FRA TRAKTOR
MARIELYST En landmand har mistet en 
karfoffeloptager, som sad på en traktor 
ved Stovby Ringvej.
Tyveriet fandt sted sidste tirsdag. Kar-
toffeloptageren, der er enrækket, har en 
værdi af cirka 150.000 kroner.

noter

BUTIKSTYV I SPORTSBUTIK
NYKØBING En butikstyv var tirsdag for-
middag på spil i Sportmaster-butikken, 
der ligger i Jernbanegade i Nykøbing. 
Tyven tog nogle lyseblå Adidas-bukser 
og forsvandt med dem.
Tyven beskrives som en 40-45-årig 
mand, der er 180-185 centimeter høj, 
spinkel og med lyst kort hår. Han var 
iført sort bluse, sorte shorts og hvide 
sokker, oplyser politiet i Nykøbing.


