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           - Vi er ved at sætte vinduer i, og de vejer mellem 200 og 300 kilo, og her har vinden drillet,                siger Niels Tarp, projektleder for byggeri på Sophieholmen

NykøbiNg Der er vist 
ikke noget, der er 

bedre til at trække boligkø-
bere til end en beliggenhed 
ved vand.

Senest understreget ved, 
at der blot er en lejlighed 
ud af ni tilbage til salg på 
Sophieholmen  6-8 ved 
Slotsbryggen.

- Indenfor de seneste par 
uger har vi solgt et par af 
lejlighederne, fortæller 
ejendomsmægler Morten 
Henckel, BoligOne i Nykø-
bing, der står for salget af 
boligerne.

- Priserne varierer fra 1,7 
til 5,5 millioner kroner, og 
den lejlighed, der er tilbage 
er på 132 kvadratmeter og 
koster 3,8 millioner, siger 
Morten Henckel.

Man kan dele de nye bo-
ligejere op i to kategorier.

- Den ene halvdel er mel-
lem 45 og 55 år, og den 
anden halvdel er 70+. For 

de ældstes vedkommende 
spiller det ind, at de kan 
købe en bolig, der er enkel 
og praktisk, siger Morten 
Henckel.

Ingen af de ni ejerlej-
ligheder er ens. Køberne 
har haft mulighed for at 
bestemme indretningen, 
og dermed også mulighed 
for at vælge både dyrere 
og billigere produkter, end 
hvad der er sat af til.

- For eksempel var der 
til en lejlighed sat 280.000 
kroner af til køkken, bade-
værelsesinventar, garde-
robeskab og lignende, og 
her valgte en af køberne at 
bruge 410.000 kroner for-
tæller Morten Henckel.

Der er indflytning i byg-
geriet, der også rummer 13 
almene boliger, 1. septem-
ber i år. Men inden da får 
de nye beboere mulighed 
for at stifte bekendtskab 
med hinanden.

- I løbet af marts vil vi 
samle køberne og tage en 
tur og se på lejlighederne, 
siger Morten Henckel.

Det er Inderhavnen A/S, 
der i samarbejde med Ny-
købing Falster Boligsel-
skab, er bygherre på pro-
jektet, og det er firmaet 
Gråkjær fra Holstebro, 
der står for byggeriet med 
Niels Tarp som projektle-
der.

Han har ikke været helt 
glad for vejret i denne uge, 
som har været præget af 
meget vind.

- Vi er ved at sætte vin-
duer i, og de vejer mellem 
200 og 300 kilo, og her har 
vinden drillet, siger Niels 
Tarp.

Det har dog ikke drillet 
mere, end at byggeplanen 
følges, og snart vil man 
se bygningen pakket ind i 
stilladser, for næste skridt 
er isolering af facaden. Og 

så vil det summe endnu 
mere af aktivitet, for hvor 
der lige nu er omkring 15 
personer i byggefasen, vil 
der i isoleringsfasen være 
mellem 20 og 25 beskæfti-
get.

Tidsplanen holder for byggeri på Sophieholmen  
selv om vinden driller

Rift om dyre 
boliger på 

Sophieholmen

Der mangler en del vinduer, inden bygningen er lukket.  Foto: Anders Knudsen

NykøbiNg I december 
sidste år bragte Folketi-
dende en artikel om ud-
skiftningen af de nordli-
ge duc d’alber ved Kong 
Frederik den IX’s Bro, 
og her blev det oplyst, at 
de nordlige havde stået 
der, siden broens byg-
ning op til 1963.

Den bemærkning var 
Knud-Helge Andreasen 
fra Kraghave ikke helt 
enig i. Han ejede i over 
30 år firmaet Comdive 
ApS, og fik efter isvinte-
ren 1986-1987 opgaven 
at skifte de nordlige duc 
d’alber, efter at de var 

blevet ødelagt af isen.
- Mit firma udskif-

tede dem for DSB’s nu 
hedengangne vandbyg-
ningsafdeling, fortæller 
Knud-Helge Andreasen.

- Jeg erindrer ikke, 
om vi skiftede alle fire, 
eller det kun var de to 
nordligste. Isen havde 
knækket pælene, som 
vi hev op og erstattede 
med nye.

Så i hvert fald to af de 
nordlige duc d’alber er 
yngre end de 60 år, de 
blev tildelt i december-
artiklen.

 sus

Duc d’alber er 
skiftet en gang 
tidligere

Pælene, som isen havde været hårdhændig imod. PrivAtFoto

Comdive i gang med at skifte knækkede pæle på den nord-
lige duc d’albe.  PrivAtFoto
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Efterfølgende skal fa-
caden pudses i samme 
hvidlige farve som den 
eksisterende bygning med 
lidt mørkere farve mellem 
vinduerne.

Alle indvendige skille-

vægge er sat op, og inden-
dørs er næste skridt blandt 
andet afløb, el og vential-
tion, og så skal bygningen 
ellers tørres.

- Vi sætter varme på hele 
bygningen, for bygningen 

skal tørres ud, inden ma-
lerne kan gå i gang, siger 
Niels Tarp, der løbende 
holder naboerne orienteret 
om projektet.

- Vi har haft et møde med 
naboerne, hvor vi har hilst 

på hinanden. og jeg synes, 
vi har en tæt og god dialog. 
Det lægger vi stor vægt på, 
siger han.

SuSaNNe loSe
sl@ftgruppen.dk

Selv om det kun er de rå skillevægge, der er stillet op, kan man godt fornemme, at der er tale om helt specille lejligheder. ifølge 
ejendomsmægler Morten Henckel er det kun i dette område, at lejligheder ryger op i millionpriser.  Foto: Anders Knudsen

Motorbådsklubben 
guldborgsund håber 
at have et nyt klubhus 
klar til indvielse tll 
juni.

NykøbiNg Motorbåds-
klubben Guldborgsund 
havde fire tilbud at 
vælge imellem, da bud-
fristen udløb forleden, 
og af dem valgte klub-
ben at tage det billigste, 
og det bliver Idebyg fra 
Nykøbing, der skal stå 
for byggeriet af et nyt 
klubhus.

Motorbådsklubbens 
gamle klubhus ned-
brændte i pinsen sidste 
år, og klubbens medlem-
mer holder nu midlerti-
digt til i en skurvogn på 
lystbådehavnen.

- Vi regner med at 
skrive kontrakten under 
i næste uge, fortæller 
klubbens formand John 
Kildsgaard.

Byggeriet kommer 
til at koste 1,5 million 
kroner, og de penge har 
klubben kun lige akku-
rat. 

- Vi har deværre fået 
afslag uden kommentar 
fra A.P. Møller-fonden, 
og det, må jeg sige, har 
overrasket os. Vi ved jo, 
at andre klubber i om-
rådet har fået penge fra 
fonden. Det er ikke mis-
undelse, blot en undren 
over hvorfor vi har fået 
afslag, siger John Kilds-
gaard.

Til gengæld glæder 
formanden sig over den 
velvillighed, man har 

mødt hos kommunen.
- Vi er meget glade 

for, at kommunen støt-
ter med 100.000 kroner, 
og vi har fået en rig-
tig god behandling af 
Martin Lohse (formand 
for kultur, fritid og bo-
sætningsudvalget, red. 
bem.) og Alma Larsen 
(direktør for kommu-
nens afdeling for social, 
kultur og branding (red. 
bem.), lyder det fra John 
Kildsgaard.

Før jul håbede for-
manden på, at klubhu-
set kunne være færdig 
til standerhejsningen i 
maj, men der har været 
lidt knaster med den in-
geniør, man først havde 
entreret med, så klub-
ben måtte finde en ny til 
projektet.

- Det er Hans Henrik-
sen fra ingeniørfirmet 
Bjerager & Kristensen, 
der har overtaget og løst 
opgaven for os, forkla-
rer John Kildsgaard.

Når kontrakten under-
skrives med Idebyg, har 
firmaet fire måneder til 
at udføre arbejdet.

- Så det ser ud til, at 
vi lige kan blive færdig 
til sæsonen går rigtig i 
gang, siger John Kilds-
gaard.

Klubben har så også 
fire måneder til at finde 
de penge, man havde 
regnet med skulle gå til 
inventar, men som man 
istedet må bruge på sel-
ve klubhuset på grund 
af afslag på fondsansøg-
ning. sus

Fire bød på 
opførelsen  
af klubhus

i pinsen sidste år brændte Motorbådsklubben guldborg-
sunds klubhus ned.  ArKivFoto: ClAus HAnsen

Når vinden først får fat i et vindue, kan det være svært at 
styre. Men Carsten Thomsen og Jonas andresen fra idebyg 
har sammen med Finn adolfsen fra Nku styr på tingene. 
 Foto: Anders Knudsen


