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DET LOKALE PERSPEKTIV DET LOK ALE PERSPEKTIV

Her driver den
almene sektor

boligudviklingen
Guldborgsund Kommune forventer øget økonomisk aktivitet i de kommende årtier, 

og det giver behov for flere boliger. Den almene sektor er tildelt en hovedrolle, 
men bliver pålagt at lave projekterne om nybyggeri sammen med private aktører. 

Når det gælder renoveringerne, kniber det med finansieringen.

Af Regner Hansen | redaktion@bl.dk
Foto: Ingrid Riis

Den hvide bolig-
ejendom er på 
fem etager og 
vender mod vest. 
Fra de glasindram-

mede altaner kan beboerne 
skue ud over Guldborgsund, 
hvor der på denne blæsende 
dag er bølgetoppe.

Hvis ikke Lis Bentin, direk-
tør i Nykøbing F. Boligselskab, 
gjorde opmærksom på det, 
ville man ikke vide det. Nem-
lig at de nederste etager 
er almene boliger, mens de 
øverste etager er ejerboliger.

Partnerskabet i ejendom-
men Sophienholmen 6-8 i 
havneområdet i Nykøbing 
Falster er en model for, 
hvordan byrådet gerne ser 
fremtidens boligbyggeri i 
Guldborgsund Kommune.

Den hvide ejendom er 
også en forløber for mere 
boligbyggeri i den forstand, 
at byrådet har udset havne-
områder i de større byer i 
Guldborgsund Kommune til 
boligudvikling. 

Fagbladet Boligen 
har besøgt en kommune 
i Danmark for at høre om 
visionen om by- og boligud-
viklingen, og valget faldt på 
Guldborgsund Kommune, som 
favner hele Falster og det øst-
lige Lolland.

Her ventes der at blive 
behov for betydeligt flere 
boliger i de nærmeste årtier 
end at dække det aktuelle 
underskud på cirka 1.200 
boliger.

ET NYT ØKONOMISK 
 CENTER?
Udviklingen er ifølge borgme-
ster John Brædder begyndt at 
vende i Guldborgsund, som 
er tynget af en arbejdsløshed 
over landsgennemsnittet, 

hvortil kommer en såkaldt 
social eksport af kontant-
hjælpsmodtagere fra hoved-
stadsområdet – en trafik, 
som en ny lov skal lægge en 
bremse på.

John Brædder, der er 
valgt på den borgerlige 
Guldborgsundlisten, spår en 
øget økonomisk aktivitet 
i kommunen, der har cirka 
61.000 indbyggere.

”I en globaliseret tidsalder 

betyder det meget, at vi ligger 
centralt i forhold til Europa. 
Der bliver kort transport til 
Hamburg og København, og 
hvis man regner Berlin med,   
kan vi betjene 15 millioner 
mennesker inden for en 
radius på fire timer,” siger 
John Brædder på sit kontor på 
rådhuset.

Han henviser til den 
kommende Femern Bælt-
forbindelse og den nye 

Storstrømsbro, som samtidig 
er kolossale anlægsprojekter 
med masser af arbejdspladser 
i 10 år frem. Han nævner også 
elektrificeringen af jernba-
nen, der vil gøre det muligt at 
komme til og fra København 
på en time.

”Vi vil gerne skabe 
blivende arbejdspladser. 
Vi ser på, hvilket område vi 
er. 25 procent af de private 
arbejdspladser på Lolland-
Falster er knyttet direkte eller 
indirekte til landbrug. Vi har 
lagt en strategi for produktion 
af fødevarer og en yderligere 
specialisering inden for 
denne branche,” siger John 
Brædder.

Han betragter udflyt-
ningen af over 130 statslige 
arbejdspladser til Nykøbing 
Falster som en økonomisk 
indsprøjtning. 

John Brædder tilføjer, at 
Nykøbing Falster desuden 
vil styrke sin position som et 
uddannelsescenter og satser 
stort på kultur, ”fordi det sti-
mulerer følelsen af at høre til”.

HAVNEOMDANNELSER
Andetsteds på rådhuset 
arbejder Ole Jakobsen med 
detaljerne i den kommende 
kommuneplan. Han er 
kom munens direktør for 
øko nomi, teknik og miljø. 
Udgangspunktet er et aflangt, 
farvelagt hæfte – plan-
strategien.

Topprioriteten er såkaldte 
havneomdannelser i byerne 
Nykøbing Falster, Sakskøbing 
og Stubbekøbing.

Hvorfor havneområder? 
Havnenes kommercielle 
betydning af dalet, fordi 
nutidens skibe kræver stor 
vanddybde. Desuden er der 
hos mange et ønske om at bo 

Boligejendommen bag Lis Bentin fra Nykøbing F. Boligselskab er 
bygget ud fra kommunens model om et alment-privat partner-
skab.

Guldborgsund Kommune har lavet en strategi for boligudvik-
ling, der har fokus på byerne Nykøbing Falster, Sakskøbing og 
Stubbekøbing.
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