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Electrolux Professional A/S Hammerholmen 24–28 
DK-2650 Hvidovre

els.salg@electrolux.dk
www.professional.electrolux.dk 

Få et fællesvaskeri stillet til 
rådighed ganske gratis!

Et Pay per Wash vaskeri finansieres 100% af dem, der 
bruger maskinerne.  Electrolux Professional installerer, 
servicerer og ejer maskinerne i jeres fællesvaskeri. I skal 
bare have et lokale med strøm, vand og afløb - resten 
klarer vi. Udgifterne til maskinkøb, drift og vedligeholdelse 
samt administration og brugersupport er altsammen 
inkluderet i den vaskepris, beboerne betaler, hver gang 
de vasker.

Ved Electrolux Pay per Wash betaler beboerne for deres 
vasketure med Dankort, MobilePay, over huslejen eller via 
en vaskekonto. Beboere, som hverken har computer eller 
betalingskort, kan betale via bankoverførsel eller girokort••

Vil du høre mere om Pay per Wash?
Ring til Electrolux Professional på tlf. 63 76 22 20 eller læs
mere på professional.electrolux.dk/pay-per-wash/

“Vi sparer kr. 830.000 om året 
 på driftsbudgettet med det her
 totalkoncept."
 Driftleder Ole Nielsen, B/F Gadehavegård i Taastrup.

Se hvordan Gadehavegård sparer på driftsbudgettet med Pay 
per Wash på  professional.electrolux.dk/ppw-gadehavegaard/
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Annonce

nær vand.
I Nykøbing Falster skal 

havneomdannelsen ledsages 
af en ”fortætning” af boliger 
i centrum, og desuden skal 
der bygges flere boliger i et 
eksisterende kvarter uden 
for centrum, og der skal laves 
udlæg til nye boligområder.

HUSK SOCIAL 
 BÆREDYGTIGHED!
Den almene boligsektor er 
tildelt en hovedrolle i by- og 
boligudviklingen. Strategien 
er således, at almene boliger 
skal være boliger for alle 
– også for tilflyttere, som 
måske bruger en almen bolig 
som en mellemstation på vej 
til en ejerbolig. 

I øjeblikket er der cirka 
4.400 almene boliger fordelt 
på otte boligorganisationer 
i Guldborgsund Kommune. 
Det svarer til 13 procent af 
samtlige boliger i kommunen, 
og det er under landsgen-
nemsnittet.

En af de store almene 
boligorganisationer er 
Boligselskabet Fjordparken.

”Det er vigtigt, at vi har 
byudvikling, og det er en god 
ambition, at kommunen vil 
tiltrække nye borgere til kom-
munen, for det  giver også 
beboere i almene boliger. 
Men kommunen skal huske 
på, at den almene sektor 
har en opgave om at sikre 
social bæredygtighed, som 
bør tilgodeses. Der skal være 
boliger til alle,” siger Anita 
Ulrik Sørensen, direktør i 
Boligselskabet Fjordparken.

Almene boliger skal 
ifølge strategien generelt 
være egnede for ældre, som 
vil udgøre en større andel 
af befolkningen. Læg hertil 
i Guldborgsund, at mange 

ældre foretrækker at flytte 
fra ejerboliger i landdistrikter 
til de større byer, primært 
Nykøbing Falster.

Kurt Jørgensen er 
kundechef i Domea, som 
administrerer Boligselskabet 
Vendersbo. Han fortæller, at 
ældre gerne vil bo i tæt-lavt 
byggeri, og nogle af dem 
ønsker en have, mens andre 
helst vil undgå en have.

MODEL MED MINUSSER
Borgmester John Brædder 
siger, at den almene boligsek-
tor driver boligudviklingen, 
men at byrådet ønsker at 
sikre, at private aktører delta-
ger i denne udvikling. Dette 
har ført til udformningen af 
en partnerskabs model for 
nybyggeri af boliger:

Hvis kommunen skal  
deltage i finansieringen med 

et bidrag på typisk 10 procent, 
skal et byggeprojekt bestå af 
60 procent almene boliger, 
men samtidig 40 procent 
private boliger.

”Det giver mulighed for at 
udvikle mere byggeri for kom-
munale kroner. Det giver også 
den blandede beboersam-
mensætning, som vi gerne vil 
have i et område,” siger John 
Brædder.

René Christensen, byråds-
medlem fra Dansk Folkeparti, 
som til tider er i opposition til 
borgmesteren, oplyser, at han 
støtter modellen.

Anderledes er holdningen 
blandt de almene boligorga-
nisationer, som anker over 
60-40-modellen, hvis den 
forvaltes rigoristisk.

”Det er godt med blan-
dede boligformer, men det 
er administrativt tungt, fordi 
der skal etableres både en 
afdelingsbestyrelse og en 
ejerforening,” siger Lis Bentin 
fra Nykøbing F. Boligselskab, 
som har erfaring fra blandt 
andet Sophienholmen 6-8, 
hvor beboerne flyttede ind i 
september i fjor. Lis Bentin 
håber på store byggeprojek-
ter med mange boligenheder.

”Blandede boligformer 
er svært i etageejendomme. 
Der er forskellige interesser. 
Den almene sektor tænker 
langsigtet i forbindelse med 
vedligeholdelse, mens en 
boligejer kun tænker frem 
til tidspunktet for salget af 
boligen,” siger Kurt Jørgensen 
på vegne af Boligselskabet 
Vendersbo. 

Han fremviser bebyggel-
sen Engboulevarden, som lig-
ger centralt. Kurt Jørgensen 
forventer, at kommunen i 
forbindelse med en totalre-
novering vil forlange, at nogle 

Placeringen mellem København, Hamburg og Berlin forbedrer 
Guldborgsunds økonomiske potentiale, mener borgmester John 
Brædder.

Man mærker, at der er afsat færre penge til renoveringer i 
den almene boligsektor. Det siger Kurt Jørgensen på vegne af 
Boligselskabet Vendersbo. 
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KALKKNUSEREN

Endelig forstår 
videnskaben, hvad der sker på molekyleniveau når vand påvirkes af lyd - og ja det virker!

Læs på hjemmesiden:”Miljøvenlig teknologi kan løse kalkproblemer i 
drikkevandet”

Den miljørigtige måde at komme kalkproblemerne til livs  -  mere end 25 års erfaring!

Kalk i vandet giver store problemer,
men heldigvis er der en nem løsning

Ved at behandle drikkevandet med Kalkknuseren, ændrer kalken struktur så 
den ikke længere aflejres i rør, vandhaner, el-kedler, toiletter, varmelegemer i 
vaskemaskiner mv. Effekten viser sig omgående.

KALKKNUSEREN er den bedste løsning til af få bugt med kalkproblemerne:

■ INGEN brug af kemikalier

■ Ingen løbende vedligeholdelse

■ Grogrundlaget for biofilm og legionella fjernes

■ Rengøringen bliver lettere

■ De sundhedsmæssige fordele ved kalk i drikkevandet bevares

■ Gamle kalkaflejringer løsner sig overalt i ledningsnettet

■ Levetiden forlænges for vaskemaskiner, opvaskemaskier m.v.

■ Sparer energi og mindsker derved CO2- udledningen

Kalkknuseren kan monteres hos alle kundetyper lige fra privat-
boliger (monterer man selv uden værktøj) til større vandværker.

Læs mere og bestil på www.kalkknuser.dk 

VANDVÆRKER  §  INDUSTRI  §  HOSPITALER  §  PLEJEHJEM  §  HOTELLER  §  EJENDOMSKOMPLEKSER  §  PRIVATBOLIGER

AMTechAquaMiljø ApS   §   Tlf. 44 94 33 08   §   info@kalkknuser.dk

Kalkknuseren monteres på 
vandrørerne og udsender 
lydbølger, som ændrer kalken, 
så den ikke længere aflejres.
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af det øgede antal boliger 
bliver ejerboliger med privat 
finansiering.

Vendersbo har også et 
ønske om at købe 30 par-
celhusgrunde og etablere et 
dobbelthus på hver grund, 
men kommunen kræver, at 
projektet indeholder ejer-
boliger foruden de almene, 
oplyser Kurt Jørgensen. Han 
finder det i øvrigt uretfærdigt, 
at de almene boenheder i 
mange tilfælde ender med at 
blive placeret på de nederste 
etager i etageejendomme 
eller på bagsiden.

Heller ikke Bo Jørgensen, 
direktør i entreprenørvirk-
somheden Bo-Hus i Nykøbing 
Falster, er begejstret for 
60-40-modellen. Han advarer 
om, at modellen kan blokere 
for gode almene byggepro-
jekter.

”Jeg er meget tilhænger 
af, at byudvikling sker i et tæt 
samarbejde mellem almene 
og private boliger, men en 
specifik formel for hver matri-
kel på eksempelvis 60-40 
bliver for specifik. Desuden 

kan det blive en udfordring at 
finde private investorer, hvis 
det er kommunens plan at 
imødekomme den stigende 
efterspørgsel i Nykøbing 
Falster,” siger Bo Jørgensen.

SÆNKET 
 RENOVERINGSTEMPO
Flere almene boligselskaber 
står foran renoveringer, men 
de er nervøse for, at det er 
sværere at få frigivet penge til 
projekter som følge af rege-
ringens såkaldte ghettoplan.

”Vi skal sørge for boliger, 
hvor folk har råd til at bo, 
men den eneste mulighed 
vil være at forhøje huslejen,” 
siger Kurt Jørgensen på vegne 
af Vendersbo.

Samme advarsel kommer 
fra Lis Bentin, som gennem 
effektivisering har fastholdt 
huslejen i Nykøbing F. 
Boligselskab i de seneste 
år og i flere tilfælde nedsat 
lejen.

ÅBNING AF UDSAT 
 BOLIGOMRÅDE
Apropos ghettoplan er 

boligområdet Lindholm i den 
sydlige udkant af Nykøbing 
Falster på regeringens sene-
ste liste over socialt udsatte 
boligområder. Fjordparken, 
Nykøbing F. Boligselskab og 
Vendersbvo har alle ejen-
domme i Lindholm. 

Alle tre repræsentanter 
betegner det som et bolig-
miljø, hvor beboere har det 
godt med at bo, og de erklæ-
rer sig som modstandere af 
nedrivning. 

De tre almene boligor-
ganisationer samarbejder 
om et projekt i Lindholm, 
der har titlen Det Vilde Strøg 
og kommer til at bestå af 
en gennemgående sti med 
opholdsrum og aktiviteter. 
Der skal være spiselige 
planter, buske og træ ud fra et 
princip om at ”dyrke sin by”.

Det Vilde Strøg skal ned-
bryde skellene mellem afde-
lingerne, åbne boligområdet 
og knytte det sammen med 
resten af byen samt etablere 
en forbindelse til et naturom-
råde i nærheden.

”Det handler om at skabe 

en identitet for boligområdet. 
Kunst og kultur kan bruges 
til at løfte udearealer,” siger 
Anita Ulrik Sørensen om en 
filosofi, som hun forsøger 
at efterleve i samtlige 
Fjordparkens afdelinger.

EN Ø MED STUDIEBOLIGER
Udkastet til en kommuneplan 
indeholder også etablerin-
gen af en ø i Guldborgsund 
mellem Nykøbing Falster 
og tvillingbyen Sundby på 
den anden side af sundet. 
Hensigten er at bruge over-
skydende jord fra Femern-
forbindelsen og nedrivnings-
materiale fra den gamle 
Storstrømsbro til at anlægge 
denne Nykøbing Ø. 

Borgmester John Brædder 
oplyser, at Nykøbing Ø skal 
være med til at dække det 
øgede behov for boliger.

”Det er nødvendigt 
med noget, der binder byen 
sammen på tværs af sundet. 
Boliger til studerende er også 
vigtigt,” siger han om det, der 
ligger på tegnebrættet. ❖

Anita Ulrik Sørensen fra 
Boligselskabet Fjordparken 
går på det sted, hvor et 
tværgående strøg skal åbne 
boligområdet Lindholm.


