6

NYKØBING
GULDBORGSUND-REDAKTIONEN

FREDAG 1. MAJ 2020 : FOLKETIDENDE

TAK for jeres støtte - den er uvurdelig for os! skriver revydirektør Mickey Pless

Mickey Pless har ikke afgjort det endnu. Det kan både blive en dreng og en pige

Afgørelsens time for revyen
NYKØBING Længere
tids uvished om, hvorvidt Nykøbing F. Revyen
spiller i år eller ej vil snart
blive afløst af vished. På Facebook skriver revydirektør Mickey Pless:

“Kære venner. Vi er nu
nået så langt, så vi kan
meddele, at vi på mandag,
den 4. maj 2020, kommer
med en officiel meddelelse
vedrørende årets revy. TAK
for jeres støtte - den er

uvurderlig for os!”
Til Folketidende fortæller
Mickey Pless, at revyen
fortsat venter på svar fra
Kulturministeriet om de
hjælpepakker, der er vedtaget. Han har derfor endnu

ikke afgjort, om revyen
spiller eller ej.
- Det kan både blive en
dreng og en pige, fastslår
han.
Uvisheden
handler
blandt andet om, hvorvidt

revyen vil kunne få hjæp
fra staten, hvis den selv
vælger at aflyse. Eller om
det kun er, hvis der kommer et decideret forbud
mod at spille, at staten vil
hjælpe.

Det spørgsmål har Folketidende forsøgt at få svar
på fra Kulturministeriet,
men foreløbig uden held.
DAVID ARNHOLM
dar@ftgruppen.dk

Cypernparken: De første
beboere får nøglerne i dag
De 20 boliger i “Cypernparken” er færdige og
klar til indflytning. 12 af
disse er almene boliger,
mens de otte resterende
forsøges solgt som
ejerboliger.
NYKØBING Anlægsgartnere

Cypernparken rummer både almene og private boliger.

Foto: Flemming Keith Karlsen

Mange har igennem det seneste års tid fulgt med i byggeriet af “Cypernparken” mellem
Cypenvej og Enighedsvej. Nu
er de 20 boliger snart
klar til indflytning.
Foto: Flemming Keith Karlsen

Der er tale om en rækkehusbebyggelse i ét plan
bestående af fire rækker.


Foto: Flemming Keith Karlsen

og entreprenører er ved at
lægge sidste hånd på udendørsarealerne i forbindelse
med boligbyggeriet ”Cypernparken” på det tidligere
grønne område mellem Cypernvej og Enighedsvej. Et
byggeri, der blev indledt for
et år siden.
Der er tale om en rækkehusbebyggelse i ét plan bestående af fire rækker,
hvoraf de to længer indeholder almene boliger,
nemlig henholdsvis syv og
fem af slagsen - i alt 12,
som Nykøbing F. Boligselskab har købt og udlejet.
De to øvrige rækker be-

står af henholdsvis fem og
tre private boliger.
Der er tale om i alt 20 ens
tre-værelses boliger med et
bruttoareal på 92 kvadratmeter.
Bebyggelsen, der er tegnet af Friis Andersen Arkitekter A/S og har Brdr. Petersen som hovedentreprenør, har et moderne og
samtidig tidsløst udtryk
med ensidigt tagfald med
tagpap og delvist murede
og skiferbeklædte facader.
Eksklusivt præg
Der er moderne sorte
træ-aluvinduer og terrassedøre samt zinktagrender og
-nedløb, som giver husene
et eksklusivt præg.
Til hver bolig er der adgang til en stor terrasse og
ved indgangspartier en lille
forhave, ligesom der til alle
boliger hører et depotrum
og parkering med egne carporte.

- Lejerne til de 12 almene
boliger flytter ind henholdsvis 15. maj og 1. juni,
fortæller Mike Hergot, inspektør i Nykøbing F. Boligselskab.
Med hensyn til de resterende otte ejerboliger oplyser ejendomsmægler Lasse
Øster Dalsgaard fra ejendomsmæglerfirmaet John
Ole Hansen, der sælger disse for EM Byg, at én er
solgt til indflytning i dag, 1.
maj.
- Vi håber da at få solgt de
to andre i samme længe,
mens de fem øvrige i den
anden længe formentligt
bliver lejet ud af EM Byg,
lyder det fra Lasse Øster
Dalsgaard.
Ejerboligerne koster henholdsvis 2.195.000 kroner
og 2.295.000 kroner - alt afhængig af i hvilken af de to
længer, man ønsker at købe.
ms

