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FOR HURTIG KNALLERT
SLEMMINGE En 33-årig mand fra Sakskø-
bing er blevet standset på en lidt for hur-
tig knallert.
Færdselspolitiet standsede fredag efter-
middag manden, da han kom kørende 
på Lille Slemminge. Knallerten blev 
tjekket på et rullefelt, og det viste sig, at 
den kunne køre stærkere, end det er lov-
ligt. Bremserne virkede heller ikke, op-
lyser politiet.

HÆRVÆRK MOD BIL
NYSTED I sidste uge er der øvet hærværk 
mod en Honda personbil, som holdt i 
Østergade i Nysted.
Ifølge politiet i Nykøbing er en rude i 
bilen blevet knust med en stump beton. 
Bilen tilhører en 49-årig kvinde, som bor 
i Nysted.

INDBRUD I DØDSBO
KETTINGE Mellem 20. og 29. januar har 
der været indbrud i en villa på Bække-
skovvej ved Kettinge.
Ukendte personer har brudt ind i villa-
en, som er et dødsbo. Fra huset er der 
fjernet en orange havetraktor samt ma-
ling, nogle spotlamper og cirka 25 kva-
dratmeter clickgulv.

TO MÆND SIGTET FOR VOLD
NØRRE ALSLEV To yngre mænd er efter 
en episode i Nørre Alslev blevet sigtet 
for vold mod hinanden.
Natten til søndag var begge mænd med 
til en fødselsdagsfest på Dildvænget, og 
her kom mændene i klammeri.
Den ene skubbede den anden bagover, 
så han ramte en hylde på væggen og fik 
en flænge i baghovedet. Derefter rejste 
offeret sig op igen og slog den anden 
mand to gange.
Begge mænd har efterfølgende anmeldt 
hinanden for vold, og det er begge 
mænd blevet sigtet for.
Mændene er henholdsvis 39 år og fra 
Nykøbing og 38 år og fra Nørre Alslev.

INDBRUD I CAMPINGVOGN
BØTØ Der har i weekenden været ind-
brud i en campingvogn, der holdt parke-
ret ved Godthåbs Allé på Bøtø.
Mellem klokken 15 og søndag klokken 
9 har ukendte personer brudt døren til 
campingvognen op med et koben.
Skuffer og skabe er rodet igennem, og 
der er stjålet et Samsung fladskærms-tv, 
oplyser politiet.
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UHELD MED CYKLIST
NYKØBING En cyklist kom fredag aften til 
skade ved et trafikuheld ved Østerbro 
Runddel.
Cyklisten, som er en 22-årig mand fra 
Nykøbing, kom kort efter klokken 20 
kørende ad Fredensgade.
Han kørte frem for ubetinget vigepligt 
og blev ramt af en personbil. Ved uheldet 
fik cyklisten en flænge, og der var også 
mistanke om indre blødninger.
Ifølge politiet i Nykøbing kørte bilen, 
der blev ført af en 39-årig mand fra Ny-
købing, med 50 kilometer i timen.
Ved en alkometerprøve fik politiet mis-
tanke om, at bilisten havde drukket, og 
han er derfor blevet sigtet for spiri-
tuskørsel.

NYKØBING For et år si-
den stod en stor, tom 

byggeskal på hjørnet af 
Sundbystræde og Stenga-
de. Lidt efter lidt er skallen 
blev fyldt ud. I morgen bli-
ver de første 27 af 52 lejlig-
heder fyldt op med lejere, 
som stod på venteliste hos 
bygherren Nykøbing F. Bo-
ligselskab - og om 14 dage 
følger resten efter.

- Vi havde rigtig mange på 
venteliste. Derfor var boli-
gerne hurtigt lejet ud. Boli-
gerne ligger tæt på ind-
købsmuligheder, havnen, 
skoven med mere, og når 
det nye havneprojekt på 
sigt tager form, vil boliger-
ne jo også ligge attraktivt i 
den sammenhæng. Man 
kan godt sige, at de ligger 
lige i smørhullet, siger Lis 
Bentin, der er direktør i bo-
ligselskabet.

- Vi oplever, at beboerne 
gerne vil bo bynært, og 
mange efterspørger også 
elevator, som der er ved 
dette byggeri, fortæller di-
rektøren.

Hun afslører også, at da 
den første artikel om byg-
geriet havde været i Folke-
tidende, blev kontoret rin-

get ned af folk, der gerne 
ville bo i en af de nye lejlig-
heder.

Boligselskabet fik overle-
veret byggeriet af Bo-Hus 
10. januar, hvor der blot 
manglede færdiggørelse af 
cykelskure, primært på 
grund af udfordringer med 
levering af materialer.

De heldige lejere så for 
første gang deres nye hjem 
11. og 12. januar, og der var 
kun positive tilbagemeldin-

ger. Det er et blandet klien-
tel, som flytter ind. Lige fra 
børnefamilier til seniorer - 
og nogle kommer endda fra 
andre kommuner.

Lejlighederne er fordelt 
på 18 toværelses og 34 tre-
værelses, og det samlede 
boligareal er på 4.210 kva-
dratmeter, og budgettet, 
som blev overholdt, lyder 
på 86 millioner kroner.

- Vi er meget tilfredse 
med det bæredygtige byg-

geri, som har bidraget til at 
forskønne området - og vi 
glæder os meget til at byde 
vores nye beboere et stort 
velkommen i vores nye bo-
ligafdeling på Sundbystræ-
de, lyder det fra Lis Bentin, 
som samtidig også kan af-
sløre, at der i øjeblikket ik-
ke er mere nybyggeri på 
tegnebrættet.

SUSANNE LOSE 
redaktion@folketidende.dk

Det er et blandet klientel, som flytter ind. Lige fra børnefamilier til seniorer  
- og nogle kommer endda fra andre kommuner 

Boligselskabet fik overleveret byggeriet af Bo-Hus 10. januar. Foto: Flemming K. Karlsen

Det nye byggeri set fra bagsiden. Foto: Flemming K. Karlsen

Byggeri er gået efter planen

Lejerne rykker ind i smør- 
hullet på havneområdet


