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- Situationen er helt anderledes end for forholdsvis få år siden, hvor vi havde problemer  
med tomme lejligheder, siger Birgitte Werngreen-Nielsen, Vendersbo 

NYKØBING 52 nye lej-
ligheder i Sund-

bystræde centralt i Nykø-
bing afleveres - hvis alt går 
vel - til bygherren Nykø-
bing F. Boligselskab 1. de-
cember. 1. februar og 15. fe-
bruar er der indflytning - og 
alle lejemål er besat. Der er 
cirka 400 på venteliste.

Sådan er situationen for 
et af de helt aktuelle bygge-
projekter blandt de mange, 
der har været, er og skal i 
gang i den nærmeste frem-
tid i Nykøbing i disse år. 
Der er rift om lejligheder-
ne.

I Nykøbing F. Boligsel-
skab kan direktør Lis Ben-
tin melde om nul tomgang. 
Samtidig vokser venteli-
sterne.

800 flere
- Ser vi hen over året indtil 
nu, har vi haft yderligere 
809 opskrivninger på ven-
teliste. Ved udgangen af 
september var der 2.740 på 
venteliste til en bolig. Ud-
viklingen med flere lejlig-
hedssøgende er i øvrigt 
sket sideløbende med, at vi 

i de seneste år opfører op 
mod 125 nye boliger. Der er 
som nævnt 52 i Sund-
bystræde, og vi har også 
opført Bryghusparken med 
43 lejligheder plus lejlighe-
der på Sophieholmen, Cy-
pernparken med flere, for-
klarer Lis Bentin.

- Vi har også været lidt 
nysgerrige for at se, hvem 
det egentlig er, der kommer 
ind i for eksempel de nye 
lejligheder i Sundbystræde. 
Og det er faktisk meget 
bredt. Der er for eksempel 
lidt ældre mennesker, som 
har solgt huset og nu vil i 
lejlighed. Der er også til-
flyttere - også unge - udefra 
og så selvfølgelig også flyt-
ninger internt i boligselska-
bet. Men det er kun otte, 
som jo i øvrigt flytter fra en 
anden bolig, hvor der så 
hurtigt kommer nye ind, til-
føjer hun.

Ny situation
I Boligselskabet Vendersbo 
- med 1.517 almene boliger 
- kan konstitueret kunde-
chef Birgitte Werngre-
en-Nielsen også konstatere, 

at der er bud efter de al-
mennyttige boliger.

- Det er klart en helt an-
den og meget mere positiv 
situation end for måske ba-
re 5-10 år siden, hvor der 
var problemer med tomme 
lejligheder i flere afdelin-
ger. Det er ikke tilfældet 
længere. Tværtimod. Vi har 
stort set ingen tomgang - 

og det gælder vel at mærke 
i øvrigt også afdelinger i for 
eksempel Gedser og Hole-
by, hvor der tidligere har 
været store udfordringer, 
siger hun.

Vendersbo har i øvrigt 
også et nyt boligbyggeri 
med 72 lejligheder ved Ve-
stensborg Allé i Nykøbing 
næsten klar til start.

Der mangler fortsat den 
endelige godkendelse fra 
byrådet.  Interesserede leje-
re behøver man ikke være 
bekymrede for at kunne 
finde.

Til gengæld kan udviklin-
gen i byggeomkostninger 
godt give panderynker. 
Selv nyere byggeoverslag 
og budgetter bliver i øje-

blikket hurtigt overhalet af 
udviklingen til materialer 
og omkostninger generelt.

Renoveringer
I Nykøbing F. Boligselskab 
har problemet med stigen-
de omkostninger også bety-
det, at flere planlagte reno-
veringer er blevet udskudt. 
Men man er bestemt ikke 
gået i stå.

Forude venter store reno-
veringer i eksempelvis af-
deling 7 Tietgensvej (total-
renovering) og i afdeling 13 
Holger Brodthagens Vej, 
hvor det gælder blandt an-
det tag og vinduer med me-
re i 284 boliger.

Desuden afdeling 6 Møl-
lebakken med nye vinduer, 
tag og døre og afdeling 5 
Vestensborg Alle med nye 
tage, vinduer, badeværel-
ser, køkkener med videre.

Boligselskabet er også i 
gang med tagrenovering i 
afdeling 4 på Enighedsvej, 
Sverigesvej, Norgesvej og 
Finlandsvej på Østerbro.
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Der bygges masser af nye boliger i byen - men stadigt flere 
står og tripper for at få lejlighed hos boligselskaber

Ventelister vokser trods byggeboom

Nykøbing F. Boligselskabs afdeling 13 på Holger Brodthagensvej står foran en stor renovering. 
 Foto: Claus Hansen

1. december er de nye boliger i Sundbystræde klar til aflevering - 1. februar og 15. februar rykker de nye lejere ind. Foto: Claus Hansen


