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Projektet foregår parallelt med etableringen af den nye Østerbro-
skolen og anlægsprojektet Friheden med et budget på 10 millio-
ner, der skal skabe et nyt, grønt og fælles byrum ved den kom-
mende skole. Foto: Julie Meyers

Penge til projekt, 
der gavner børn
Slots- og Kulturstyrelsen 
støtter projekt på Øster-
bro med over 600.000 
kroner.

GULDBORGSUND Guldborgs-
und Kommune har netop 
modtaget 632.500 kroner 
fra puljen “Kultur i udsatte 
boligområder”. Disse penge 
skal gå til projekter, der 
skaber fællesskaber og 
styrker et aktivt medbor-
gerskab og integration i ud-
satte boligområder. Og af 
den sum har Guldborgsund 
modtaget 632.500 kroner.

I løbet af den treårige 
projektperiode vil områ-
dets børn og unge blive in-
volveret aktivt i kulturtil-
bud, konkret byudvikling 
samt kunstneriske udtryk 
og events i det offentlige 
rum. Lokale kulturaktører 
som Culthus og Guldborgs-
und-bibliotekerne samt 
professionelle kunstnere vil 
på forskellig vis engagere 
børn og unge i kunstneri-
ske og kreative fællesska-
ber og i udviklingen af de-
res eget lokalområde.

Det oplyser kommunen i 
en pressemeddelelse. Her 
udtaler formand for kultur, 
fritid og bosætningsudval-
get Martin Lohse (G) også:

- Kunst og kultur spiller 
en vigtig rolle, når man 
skal udvikle levende og ak-
tive lokalområder, og det 
glæder mig, at projektet fo-
kuserer på at give områdets 
børn og unge en stemme i 
byudviklingen på Østerbro.

Ungdomsskolen bliver en 
lokal samarbejdspartner i 
projektet, og ungdomssko-
leleder Johannes Alban 
glæder sig til samarbejdet 
om at bygge bro mellem de 
unge, demokrati, kultur og 
fællesskaber med de for-
skellige kulturaktører og 
kommunen.

- Ungdomsskolen indgår 
i mange samarbejder med 
forskellige aktører i Guld-
borgsund, og vi har i man-
ge år været til stede på 
Østerbro og i Lindholmom-
rådet med en ungdoms-
klub, så det her projekt lig-
ger i fin forlængelse af 
både vores tilgang og histo-
rik.

Projektet “Her hvor vi 
bor” skal binde bydelen 
sammen og skabe sammen-
hæng til resten af Nykø-
bing. Det sker i et tæt sam-
spil med områdets beboere, 
foreninger og centrale in-
stitutioner.

 mjg

KIRKEN BAGER PANDEKAGER 
OG UNDERHOLDER BØRNENE 
- Hver torsdag i juli arrangerer 
menighedsrådet i Nykøbing 
Falster Sogn pandekagebag-
ning på Kirkepladsen, hvor 
der også vil være rundvisning 
i Klosterkirken samt en orgel-
koncert. Men torsdag 2. juli og 
torsdag 16. juli vil der udover 
pandekagerne også være sjove 
aktiviteter for børn arrange-
ret af Danmarks Folkelige 
Søndagsskoler. Det finder sted 
fra klokken 10.30 til klokken 
16.00, og imens kan mor og 
far eller bedsteforældrene 
spise pandekager. Se mere på 
www.nykfsogn.dk.  
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- Det giver rigtig god mening at slå de to boligorganisationer sammen.  
Vi har boliger dør om dør ..., siger direktør for Nykøbing F. Boligselskab 

Boligselskaber fusionerer for at skabe en bedre forretning for lejerne

Stor glæde over fusion
NYKØBING Fusionen 
mellem Guldborgs-

und Boligselskab og Nykø-
bing F. Boligselskab bliver 
en realitet ved årsskiftet til 
2021.

Det blev besluttet ved en 
generalforsamling forle-
den, hvor beboerne stemte 
et klart ja. Få uger forinden 
havde Nykøbing F. Bolig-
selskabs repræsentantskab 
også stemt et tilsvarende 
klart ja til fusionen.

I den forbindelse ophører 
Guldborgsund Boligsel-
skab, imens Nykøbing F. 
Boligselskab bliver den 
fortsættende boligorgani-
sation. De får dermed til-
ført den anden parts tre af-
delinger med i alt 56 

lejemål på Christiansmin-
devej og Fjordvej.

Formålet med fusionen 
er, forklarer Lis Bentin, di-
rektør for Nykøbing F. Bo-
ligselskab, i fællesskab at 
skabe en stærkere driftsen-
hed og styrke servicen over 
for både nuværende og 
kommende beboere, og 
dels for at sikre, at omkost-
ningerne til drift af boligor-
ganisationerne ikke stiger 
ud over den normale pris-
udvikling.

- Vi hilser fusionen et 
stort velkommen, da det gi-
ver rigtig god mening at slå 
de to boligorganisationer 
sammen. Vi har boliger dør 
om dør - og dermed kan vi 
udnytte de driftsfordele, 

der ligger i det til glæde for 
de almene beboere, tilføjer 
hun.

En god kemi
Formændene for henholds-
vis Guldborgsund Boligsel-
skab Ernst Jørgensen og 
Robert Madsen fra Nykø-
bing F. Boligselskab glæder 
sig også over beslutningen.

- Det handler meget om 
kemi, når man går i dialog 
om så stor en ting som en 
fusion, og der kan jeg kun 
sige, at kemien med Guld-
borgsund Boligselskabs be-
styrelse har været der fra 
første møde, siger Robert 
Madsen.

Og Ernst Jørgensen ople-
vede, at stemningen efter-

følgende var høj hos alle 
beboerne i Guldborgsund 
Boligselskab.

Godt med et ja til fusion
Guldborgsund Boligsel-
skab bliver i dag admini-
streret af advokatfirmaet 
Drachmann v/Morten Am-
mentorp, som også tilken-
degav, at beboerne havde 
stemt en god sag hjem.

Advokatfirmaet Drach-
mann er i forvejen Nykø-
bing F. Boligselskabs 
husadvokat, derfor ophører 
samarbejdet med advokat-
firmaet Drachmann ikke 
efter fusionen.

MARIA GLASIUS LANGE 
mjg@ftgruppen.dk

Lis Bentin er direktør for Nykøbing F. Boligselskab, der overtager driften af de i alt 56 boliger, som nu er under Guldborgsund Bolig-
selskab. Fusionen gennemføres officielt 1. januar 2021. Foto: Anders Knudsen


