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- Da jeg trådte ind her efter at have fået lejligheden, blev jeg så godt tilpas. Det var, som om at huset sagde:  
“Her må du gerne bo”. Skuldrene faldt ligesom bare ned, siger 74-årige Kirsten Olsen 

Kirsten Olsen og hunden Bai-
ley arbejder på at fylde bogre-
olerne med godt læsestof. 
Hendes lejlighed er 75 kva-
dratmeter, og så snart hun 
trådte ind, sænkede skuldrene 
sig.  

Foto: Anders Knudsen

Der er i alt 43 almene boliger til leje i Bryghusparken. Nykøbing F. Boligselskab står for udlejningen, 
og Bo-Hus har stået for byggeri og for at få haven anlagt. Foto: Anders Knudsen

Linda Møller Christensen og hendes mand, Max, flyttede ind i deres nye lejlighed i løbet af ugen. 
 Foto: Anders Knudsen

De første beboere er så småt flyttet ind i Bryghusparken - klar til at påbegynde et nyt boligområde

En ny tilværelse skal indrettes
NYKØBING Allerede in-
den gravemaskinerne 

satte skovlen i jorden på 
den gamle bryghusgrund, 
var ventelisten til de 43 lej-
ligheder stort set fyldt op. 
Den voksede kun derfra og 
nåede et godt stykke over 
de 400 i alt.

Og for 14 dage siden flyt-
tede de første beboere så 
ind. Græsset er først lige på 
vej op, og hække og buske 
plantes i efterårsmåneder-
ne mellem september og 
oktober. De spredte have-
sæt, der står foran hoved-
døren eller på terrassen, er 
eneste tegn på, at boligerne 
er færdige.

På en enlig havestol sid-
der Linda Møller Christen-
sen og venter på flyttebilen, 
der skal komme med det 
første læs møbler.

Så snart de to flyttemænd 
træder ud på gaden, peger 
den ene hen på en lejlighed 
20 meter væk og udbryder:

- Der bor min grandkusi-
ne. Vi har lige hjulpet hende 
med at flytte ind.

Hun og manden, Max, 
har boet i lejlighed i 10 år 
på Slotsbryggen, og nu er 
de klar til noget nyt. Og bil-
ligere. Otiummet kan de 
bruge på at rejse frem for at 
lade det gå til husleje. Og 
de har ikke haft travlt med 
at flytte ind i en ejerbolig.

- Det er så dejligt ufor-
pligtende at bo i lejelejlig-
hed. Der kommer folk og 
slår græsset og rydder sne, 
siger hun.

Med lejligheden i Bryg-
husparken går de fra 120 

kvadratmeter til 86, men til 
gengæld får de flere værel-
ser. Og det passer fint, i og 
med at de har fire børne-
børn, der gerne besøger 
dem tit.

Samtidig glæder Linda 
Møller Christensen sig til 
det sociale, der kan opstå 
over hækken - eller op til 
overboen, der også netop er 
flyttet ind efter at have boet 
i København.

- Der kommer et helt nyt 
miljø her. Vi kan se, at der 
både er børnefamilier - 
særligt i de store lejlighe-

der med fire værelser. Der 
er familier med hunde, og 
der er seniorer. Det er et 
fint miks, siger hun.

Pensionisthjørnet
Skråt over for parret Møller 
Christensen bor hunden 
Bailey og hans ejer, Kirsten 
Olsen på 74 år, der nu er 
flyttet tilbage til Falster ef-
ter 20 år i Midtjylland. Hun 
bor lige ud til en græsplæ-
ne og i et selvudnævnt pen-
sionisthjørne. For det viser 
sig, at naboerne på begge 
sider er to jævnaldrende 

kvinder på 72 og 73 år.
- Alle har hilst pænt og 

virker venlige. Der er gene-
relt en venlig atmosfære, si-
ger hun, der flyttede ind i 
sidste weekend.

I fire eller fem år har hun 
søgt om en lejlighed, og for 
14 dage siden ringede Ny-
købing F. Boligselskab med 
et tilbud om en lejlighed. 
Hun kunne vælge imellem 
tre forskellige, og sammen 
med sine to sønner beslut-
tede hun sig for en bolig i 
stueplan og uden overboe-
re. På den måde risikerede 

hun ikke trampende børne-
fødder tidligt om morgenen 
eller skygge fra en altan 
over sig.

Men hun nyder at bo tæt 
på liv og sad aftenen forin-
den og betragtede et par 
børn, der legede på græs-
set. Hun har besluttet sig 
for ikke at forvente noget 
andet end de fire vægge, 
der holder sammen på lej-
ligheden.

- Men da jeg trådte ind 
her efter at have fået lejlig-
heden, blev jeg så godt til-
pas. Det var, som om at hu-

set sagde: “Her må du gerne 
bo”. Skuldrene faldt lige-
som bare ned, forklarer 
hun.

Hun havde ikke forventet 
det, i og med at det er første 
gang, at hun flytter ind i no-
get helt nyt.

Selskab regner hun også 
med at få. Fem af hendes 
tidligere arbejdskolleger 
fra Rødby-Puttgarden og 
Gedser-Rostock, som hun i 
de seneste mange år har 
holdt kontakt med via Fa-
cebook, har allerede skre-
vet og spurgt til kaffeafta-
ler.

Rundt om hjørnet er Mi-
chael Pedersen også kom-
met på plads efter at være 
flyttet ind som én af de før-
ste.

Han skrev sig op helt spe-
cifikt til en lejlighed i Bryg-
husparken, og i og med at 
han allerede boede i bolig-
selskabet, røg han hurtigt 
op på ventelisten.

- Det er både tættere på 
mit arbejde og på centrum, 
og der virker til at være 
mere ro på her, siger han, 
der også allerede er faldet i 
snak med sine nye naboer.
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