
FOLKETIDENDE : TIRSDAG 21. OKTOBER 2014 11ØSTLOLLAND
GULDBORGSUND-REDAKTIONEN

SAKSKØBING  Bygnin-
gerne, hvor Børnehu-

set Saxtorp tidligere holdt 
til, bliver nu udbudt til salg 
af Guldborgsund Kom-
mune.

Børnehuset lukkede i 
foråret sidste år, og nu har 
Danbolig i Sakskøbing så 
fået til opgave at forsøge 
at fi nde en køber - eller to. 
Der er nemlig tale om to 
forskellige adresser - Jern-
banegade 7, hvor vuggestu-
en holdt til, og Rådhusgade 
25 med den tilhørende til-
bygning, der blev opført i 
2008.

- Bygningerne sælges se-
perat, men man kan også 
byde på dem samlet, hvis 
man vil det. De to grunde 

støder op til hinanden nede 
i baghaven, forklarer ejen-
domsmægler Ebbe Nielsen 
fra Danbolig Sakskøbing.

De to ejendomme har 
som nævnt senest været 
brugt til erhvervsformål, 
og det er derfor også som 
udgangspunkt det, man 
forsøger at sælge dem som 
igen. Men begge er i sin tid 
opført som boliger, så der 
er mulighed for, at de kan 
ombygges til boliger igen.

- Men hvis man vil bru-
ge dem til boligformål, er 
det nødvendigt med nogle 
BBR-mæssige ændringer, 
og det kan godt koste no-
get tid og nogle penge at 
få det på plads, så det skal 
man lige have sig for øje, 

siger Ebbe Nielsen.
Til det siger Inge Pil, der 

er specialkonsulent for 
ejendomme i Guldborg-
sund Kommune:

- Hvis de skal laves om 
til boliger, skal de gennem 
nogle bygningsmæssige 
ændringer og godkendes. 
Der er blandt andet nogle 
isoleringskrav, som skal 
opfyldes. Tandklinikken, 
der lå i nærheden er også 
lavet om til bolig, så det er 
muligt, siger hun.

Ifølge ejendomsmægle-
ren er ejendommen i Jern-
banegade så stor, at det er 
muligt at dele den op i to 
selvstændige boliger. 

- Bygningerne er nogen-
lunde velholdte, men de er 

også slidte og bærer præg 
af at have været børnehave 
i nogle år, og det er ikke 
dem, kommunen har ofret 
fl est penge på, fortæller 
Ebbe Nielsen.

Bygningerne er først ble-
vet sendt i offentligt udbud 
i lørdags, hvor der blandt 
andet var annonce i Fol-
ketidende. Ebbe Nielsen 
fortæller, at man allerede 
har fået et par henven-
delser fra interesserede, 
men endnu ikke noget, der 
har resulteret i aftaler om 
fremvisninger. Sidste frist 
for at afgive bud er 10. no-
vember.

JAKOB POULSEN
jap@ftgruppen.dk

Tidligere børnehusbygninger i Sakskøbing sendt i offentligt udbud

Saxtorp sat til salg

Bygningerne, der tidligere husede Børnehuset Saxtorp, er sendt i offentligt udbud. Her er det bygningen i Rådhusgade 25. I baggrun-
den skimtes tilbygningen fra 1998. Hovedhuset er fra 1920. Bygningen i Jernbanegade er fra 1937.  ARKIVFOTO: PER HOUBY

Sidste frist for at afgive bud er 10. november

PLØJESTÆVNE  
 Lolland-Falsters Køreforening 
arrangerede søndag pløje-
stævne for heste ved Reersø 
Ridecenter. 11 pløjere fra 
Lolland-Falster og Sjælland 
deltog, og selv om det regnede 
kraftigt i løbet af dagen, blev 
både mennesker og heste ved. 
Det hele endte med en sejr 
til Keld Anholm fra Sjælland. 
Flere forskellige hesteracer 
var i aktion - blandt andet 
Frederiksborger, fjordheste og 
Oldenborgere. Det hele handle 
dog ikke om pløjning, så Re-
ersø Ridecenter lagde lokaler 
til fællesspisningen, som også 
er vigtig del af arrangementet.  
PRIVATFOTO

noter

FOREDRAG OM KRÆFT
NYSTED  En af tidens største folkesyg-
domme, kræft, er emnet ved et fore-
drag, som på søndag, 26. oktober, hol-
des i Det gamle Elværk på Kirkestien 6 
B i Nysted.
Professor og overlæge ved Rigshospita-
let Michael Rørth vil fortælle, at kræft 
udvikles ved ændringer i cellernes ar-
veanlæg. Der vil komme fl ere kræftfor-
mer, men også fl ere behandlingstilbud, 
vil han fortælle om.
Foredraget, der fi nder sted fra klokken 
13.30, er for alle og arrangeret af Ny-
sted Folkeuniversitet.

DIABETESCAFÉ I NYSTED
NYSTED  Den næste diabetescafé i Nysted 
holdes på næste mandag, 27. oktober, i 
Nysted Bio. Det sker fra klokken 19.
Denne aften er emnet sukkertal, og der 
serveres kaffe, te og diabeteskage, op-
lyser Heidi Hovmand.

VANDTÅRN LOKKEDE FOLK TIL
NYSTED  Nysted Vandtårn holdt åbent for 
offentligheden i forbindelse med skoler-
nes efterårsferie i sidste uge, og det var 
populært. Ikke færre end 41 voksne og 
15 børn kiggede indenfor og var en tur 
oppe for at nyde udsigten i løbet af de 
seks timer, som tårnet var åbent - for-
delt med to timer fredag, to timer lørdag 
og to timer søndag.
- Det var bestemt godt. Folk var meget 
interesserede, og fl ere af dem var for-
bavsede over, at man faktisk kan se 
helt til Tyskland oppe fra tårnet. Der 
var fl est om lørdagens, så til næste år 
fl ytter vi det nok til torsdag, fredag og 
lørdag, for om søndagen er ferien ved at 
være slut, og mange er ved at gøre klar 
til at tage hjem, fortæller Jane Christi-
ansen, bestyrelsesmedlem i Foreningen 
Nysted Vandtaarn.
I forbindelse med arrangementet kom 
der forslag om også at åbne tårnet for 
offentligheden i forbindelse med det 
kommende julemarked i Nysted. Den 
idé vil Jane Christiansen nu drøfte med 
resten af bestyrelsen.

FARVEL TIL OLE OTTOSEN
DØLLEFJELDE  Døllefjelde-Musse Mar-
keds formand Ole Ottosen har, som tid-
ligere omtalt her i Folketidende, beslut-
tet sig for at træde tilbage efter 32 år 
på posten. På lørdag, 25. oktober, er der 
mulighed for at sige pænt farvel til Ole 
Ottosen, når markedsbestyrelsen invi-
terer til afskedsreception i Døllefjelde 
Forsamlingshus. Det sker fra klokken 
12 til 16. Her vil det også være muligt 
at hilse på den kommende formand Leif 
Chortzen, som formelt vælges på gene-
ralforsamlingen 29. oktober.
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