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- Vi får mange henvendelser fra især plus 60-segmentet, som lige har solgt hus og nu gerne vil bo til leje, siger Lis Bentin 

NYKØBING Alt går efter 
planen på den centralt 

beliggende Bryghusgrund. 
Her har entreprenørfirmaet 
Bo-Hus siden januar på 
vegne af Nykøbing F. Bolig-
selskab været i gang med 
at opføre 43 nye almene bo-
liger i det, der kommer til at 
hedde Bryghusparken

Fundamentet er lagt, og 
rækkehusene er så småt 
ved at tage form. Når de ef-
ter planen står klar til over-
tagelse næste forår, er der 
ikke udsigt til, at de kom-
mer til at stå tomme.

- Der står 407 skrevet op 
på den aktive venteliste til 
de 43 boliger i Bryghuspar-
ken. Det er ret imponeren-
de, siger Lis Bentin, der er 
direktør for Nykøbing F. 
Boligselskab.

Interessen kommer dog 
ikke helt bag på Lis Bentin, 
for de kommende boliger 
er bygget ud fra, hvad folk 
ønsker sig af en bolig i dag.

- De 26 af boligerne bliver 
i stueplan med de resteren-
de 17 som førstesalslejlig-
heder. Folk vil gerne have 
noget plads omkring sig og 

nem adgang til boligen. 
Mange vil gerne bo ved jor-
den, forklarer Lis Bentin.

Hun mærker en generel 
stigende efterspørgsel på at 
bo til leje. Flere vælger at 
lade sig skrive op til en al-
men bolig gennem Nykø-
bing F. Boligselskab. I 2015 
stod der kun 605 på den ak-
tive venteliste. Ved indgan-
gen til i år år var der 1.302 
skrevet op i boligforenin-
gen, og i maj var det tal ste-

get til 1.419. Det lykkes og-
så for flere at foretage 
skiftet fra ejerbolig til leje-
bolig.

- Vi kan mærke, at bolig-
salget på Lolland-Falster 
går rigtigt godt. Vi får man-
ge henvendelser fra især 
plus 60-segmentet, som lige 
har solgt hus og nu gerne 
vil bo til leje. Ofte i en min-
dre bolig end den, de kom 
fra, siger Lis Bentin.

Men det er ikke altid til at 

få lige den lejebolig, man 
ønsker sig.

Derfor opfordrer Lis Ben-
tin til, at man skriver sig op 
i god tid. For der er stor ef-
terspørgsel efter stort set 

alle slags boliger.
- Nogle af vores boliger 

er endda særdeles efter-
tragtede. For eksempel er 
der 175 på venteliste til de 
12 boliger, vi er ved at få 

opført i Cypernparken, si-
ger Lis Bentin.

Men der bliver løbende 
bygget nye boliger for at le-
ve op til efterspørgslen. Ved 
byrådsmødet i forrige uge 
blev det vedtaget, at Nykø-
bing F. Boligselskab med 
kommunal garanti og støtte 
fra Landsbyggefonden kan 
gå i gang med at opføre 44 
almene boliger i Stengade i 
et projekt, der også rum-
mer seks ejerboliger. Det 
bliver også entreprenørfir-
maet Bo-Hus Aps, som bli-
ver delegeret bygherre på 
byggeprojektet i Stengade. 
De færdige lejligheder 
kommer til at bestå af 18 
toværelses og 18 treværel-
ses lejeboliger samt otte 
større lejligheder.
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Lang venteliste til kommende boliger

Bryghusboliger er eftertragtede

Der er allerede lang venteliste til at flytte ind i de kommende al-
mene boliger på Bryghusgrunden. Foto: Anders Knudsen

Byggeriet på Bryghusgrunden 
er i fuld gang og holder tids-
planen. Nykøbing F. Boligsel-

skab overtager de 43 almene 
boliger til april næste år. De 
første beboere forventes at 

kunne flytte ind fra
juni samme år. 
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Det bliver 43 helt moderne al-
mene boliger, der står klar til 
indflytning om et års tid.  
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