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Bygningerne er lukkede, men områder er åbne for skoler fra tirs-
dag. Foto: Claus Hansen/arkiv

Middelalderen 
åben for skoler
Fra tirsdag kan skoleklas-
ser igen besøge Middelal-
dercentret.

SUNDBY L. Nu åbnes der så 
småt op for Middelalder-
centret i Sundby L., der 
endnu ikke har indledt sin 
sæson på grund af coro-
navirussen.

I første omgang er det 
kun skoler, der kan besøge 
stedet, og det bliver med en 
række restriktioner, fortæl-
ler direktør Peter Vemming.

- Vi kan kun åbne for 
dem, for der er restriktio-
ner for alt andet. Ved de 
ting, der røres ved, vil der 
stå håndsprit, og de besø-
gende bliver vejledt i, hvor-
dan de færdes her, når de 
ankommer, siger han.

Dele af Middelaldercen-
tret vil være lukket helt for 
adgang, og det gælder også 
bygningerne og løbegange 
ved Griffenholm.

Elever og lærere, der kan 
bestille halvanden times 
adgang på forhånd, vil dog 
kunne bevæge sig rundt i 
den store park, og der vil 
også være fagligt udbytte at 
få.

Materialer kan downloa-
des på forhånd fra Middel-
aldercentrets hjemmeside 

og bruges op til og under 
besøget.

Her vil der også som no-
get nyt være underlæg-
ningsmusik til oplevelsen, 
og det ser Peter Vemming 
frem til at afprøve. På sam-
me vis kan der gøres andre 
gode erfaringer forud for 
den yderligere åbning af 
centret, når skoleklasser 
kigger forbi.

- Vi skulle have været i 
gang 1. maj, og vi har måt-
tet sidde i venteposition så 
længe, så nu prøver vi det 
her. Der sker hele tiden no-
get, så vi er hele tiden klar 
til at tage næste skridt, og 
det er nok meget fint, vi gør 
det her, for så får vi straks 
nogle erfaringer i, hvordan 
vi gør det, siger han, der 
kaldet det en lettelse at 
genåbne.

- Så vi er meget glade for, 
at vi endelig kan komme 
lidt igang, og så benytter vi 
det til at afprøve en masse 
ting. Lydkulisserne højner 
måske oplevelsen af de an-
dre ting, og det er meget 
skægt at prøve noget andet, 
tilføjer han.

Hvornår der åbnes for 
den øvrige offentlighed, 
kan han dog ikke svare på 
endnu.  treum

NYKØBING Der hersker 
almen begejstring 

blandt beboerne i Nykø-
bing F. Boligselskabs afde-
ling 7 over, at de forment-
ligt snart har fået en 
gennemgribende opgrade-
ring af deres boliger.

På byrådsmødet torsdag 
blev det godkendt, at reno-
veringen, der omfatter 24 
lejligheder på Tietgensvej 
og står i 34 millioner kro-
ner, kan sættes i gang.

Landsbyggefonden havde 
opfordret til at fremskynde 
renoveringen, der alligevel 
var planlagt, og som altså 
koster 1,4 millioner kroner 
per lejlighed i snit.

Beslutningen skal vedta-
ges endeligt på afdelingens 
beboermøde, og vurderet 
ud fra de beboere, Folketi-
dende hørte fredag, bliver 
det et klart ja.

Sådan lød det blandt an-
det fra Marianne Normann, 
der har boet i afdelingen i 
seks år.

- Det skal bare i gang, og 
det bliver bare så dejligt, si-
ger hun og tilføjer om be-
hovet:

- Det er slidt ned og træn-
ger til nyt køkken og bade-

værelse.
Med renoveringen kom-

mer beboerne imidlertid 
også, ifølge sagsfremstillin-
gen fra byrådsmødets dags-

orden, til at se frem til en 
huslejestigning på i gen-
nemsnit 1.346 kroner om 
måneden.

Det skræmmer ikke Ma-

rianne Normann.
- Sådan er det jo bare, si-

ger hun, mens Vibeke Elle-
mann, der har en lejlighed 
henne ad vejen, er mindre 
begejstret for den del:

- 1.300 kroner er rigtig 
meget, siger hun, men er i 
øvrigt glad for nyheden:

- De varslede allerede, da 
jeg flyttede ind for 3,5 år si-
den, at det ville ske inden 
for et par år, og de har så 
ventet på Landsbyggefon-
den (som pengene lånes i, 
red.). Der trænger til nye 
vinduer og isolering i gul-
vet, og en renovering ville 
være godt og gøre det mere 
attraktivt at bo her.

Cooni Deichmann i num-
mer 15 er enig i, at der 
trænger til at ske noget.

Hun flytter snart efter at 
have boet i en af de trevæ-
relses lejligheder, der ligger 
i dobbelthuse, i 11 år, og 
hun taler om behov især i 
køkkenet.

- Det er der, det er værst. 
Der er meget fugt, blandt 
andet bag komfuret, siger 
hun.
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- Der er meget fugt, blandt andet bag komfuret, siger lejer i en af de  
24 lejligheder på Tietgensvej, der står foran renovering 

Boligerne på Tietgensvej er opført i 1925. Der er tale om otte toværelses lejligheder samt 16 treværelses lejligheder, der blandt an-
det skal have nyt køkken og bad. Foto: Flemming keitH karlsen

Marianne Normann glæder sig til, at lejlighederne bliver opgrade-
ret. Foto: Flemming keitH karlsen

Renovering af boliger på Tietsgensvej imødeses med glæde af beboere

Beboere: Bare kom i gang 
med renoveringen


