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- Jeg glæder mig til at se og høre om de mange spændende initiativer på boligområdet,  
der er i gang i Nykøbing, siger boligminister Kaare Dybvad (S) 

Boligminister Kaare Dybvad besøger mandag to boligkvarterer i Nykøbing

Boligminister gæster Lindholm
NYKØBING Sammen 
med medlem af Folke-

tinget for Dansk Folkeparti, 
René Christensen, besøger 
boligminister Kaare Dyb-
vad Bek (S) på mandag Ny-
købing.

Sammen vil de se nærme-
re på nogle af byens bolig-
områder, herunder Lind-
holm og det nye 
Schillerkvarter.

Det er en gammel aftale 

mellem boligministeren og 
direktøren for Nykøbing F. 
Boligselskab, Lis Bentin, 
der nu efter en periode med 
corona-restriktioner er 
kommet i kalenderen på 
mandag. Det oplyser mini-
steriets pressechef Poul 
Aarøe Pedersen.

- Jeg glæder mig til at se 
og høre om de mange 
spændende initiativer på 
boligområdet, der er i gang 

i Nykøbing. For mig som 
minister betyder det meget 
at komme ud og lytte til de 
lokale erfaringer og tale 
med lokale kræfter. Det er 
vigtigt at få et første-
håndsindblik på denne må-

de. Og så er jeg glad for, at 
min kollega fra Christian-
borg, René Christensen 
(DF), også vil være med 
rundt hele dagen, siger 
Kaare Dybvad Bek.

Selv om Schillerkvarteret 

stadig kun er på tegnebræt-
tet, er det et eksempel på en 
bæredygtig byudvikling, og 
det er tanker, som ministe-
ren er interesseret i, oply-
ser Poul Aarøe Pedersen.

Kristian Birgegaard, der 
er projektansvarlig på 
Schillerkvarteret, ser frem 
til at vise boligministeren 
rundt i området.

- Vi vil vise ham vores bud 
på fremtidens boligbyggeri, 

som er grønt og bæredyg-
tigt. Og så vil vi vise ham 
åen, og hvor stor en betyd-
ning den faktisk har, siger 
han.

- Jeg håber, at han vil ta-
ge med, hvordan man i Ny-
købing arbejder konstruk-
tivt med alment 
boligbyggeri.

MARIA GLASIUS LANGE 
mjg@ftgruppen.dk

Hallerne i kommunen 
genåbner mandag
Både svømmehaller og 
haller åbner efter corona-
nedlukningen ved starten 
af næste uge.

NYKØBING Mark Stig Ander-
sen, leder af hallerne i 
Guldborgsund Kommune, 
udtalte forleden til Folketi-
dende, at hallerne ville gen-
åbne i næste uge, og fredag 
formiddag blev det konkre-
tiseret af kommunen på 
dens kanaler: Svømmehal-
ler og idrætshaller åbner 
igen allerede på mandag.

I førstnævnte vil sauna 
og wellnessområder være 
lukket frem til 29. juni, og 
begge steder skal brugerne 
følge regler om at spritte 
hænder ofte, holde afstand 
til hinanden, følge ansattes 

råd og vejledning samt ori-
entere sig om makskapaci-
teten, før de går ind i et lo-
kale eller ned i et bassin.

Desuden vil omkæd-
ningsrummene i idrætshal-
lerne være lukket af i første 
omgang. Genåbningen af 
disse vil ske efter en dialog 
mellem Guldborgsund Hal-
lerne og lederne i for-
eningerne, der bruger dis-
se.

Regeringen meldte sidste 
lørdag ud, at haller kunne 
åbne i mandags, og søndag 
fulgte retningslinjerne for 
genåbningen. Halledelsen 
fik mandag lavet en plan 
for arbejdet med åbningen, 
og den blev godkendt af 
kommunens covid-19-be-
redskab torsdag.  treum

Snart kan små og store igen boltre sig i vandet i kommunens 
svømmehaller. Foto: Arkiv

- Det er vigtigt at få et første-
håndsindblik på denne måde.

Kaare Dybvad (S), boligminister

Bilens pris er 187.990 kr. inkl. leveringsomk. Beregning baseret på betaling via Nets. Til buddet gælder kun fabriks
nye personbiler. Kun privatpersoner, som kan kreditgodkendes. Finansiering via Toyota Financial Services Danmark 
A/S. Der er fortrydelsesret på lånet. Gælder fra 1. til 30. juni 2020. 

Løbetid:  96 md. 
Fast debitorrente:  5,06 % 
ÅOP:  6,62 %
Samlet kreditbeløb:  187.990 kr. 
Samlede kreditomk.:  52.970 kr. 
Samlet tilbagebetaling: 240.960 kr. 
Kræver køb af kaskoforsikring.

2.510 kr.
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Brændstofforbrug v/bl. kørsel 20,8 km/l. CO2udslip 108109 g/km. Se mere på toyota.dk

Det viste regneeksempel  
gælder Yaris 1.5 Hybrid H2 Limited. 

.. billån til

Bilferie i Danmark i år ?

Toyota har for 18. år i træk de mest tilfredse kunder både hos forhandlerne og på værkstederne (Kilde: FDM og Loyalty Groups AutoIndex 2020)

Så vælg en ny hybridbil med..

Toyota Maribo
C. E. Christiansens Vej 45 · 4930 Maribo
Telefon 5478 2900

Toyota Nykøbing F.
Energivej 2 · 4800 Nykøbing F.
Telefon 5485 9800

www.frimann.nu
www.facebook.com/frimannbiler
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