
 

Formandens klumme – marts 2021 

Vi kan allerede nu mærke virkningerne fra Femern projektet gennem pres på 

boligmarkedet. Der er brug for flere ordentlige boliger i Lolland Kommune, til salg 

og udlejning. Vi betaler i dag millioner i huslejegaranti til boligforeningerne for 

tomme plejeboliger. I stedet for at rive dem ned skulle vi sammen med privat lave 

et udlejningsselskab der møblerede disse enheder og så kunne vi leje dem ud. 

Kommunen vil spare penge, vi ville sikre at flere af tunnelarbejderne blev i vor 

kommune når de havde fri (og lagde deres penge her). 

Vi kunne også låne/leje ud til potentielle tilflyttere så de kunne få familien op og se 

på forholdene inden de tog en endelig beslutning. Alt tyder på at støberiet 

fortsætter i mange år og her har kommunen sin største mulighed for bosætning. 

Lokallisten Lolland ser med en vis bekymring på et boligmarked, der på ingen 

måde virker klar til at håndterer det store rykind senere på året. Resultatet er at alt 

for mange kommer til at leve i en container by i Rødbyhavn uden nogen kontakt 

til Lolland generelt. Hvis vi kan få gang i udlejningen af lejligheder vi i forvejen 

betaler for og opbygget en privat drevet servicefunktion, så kan den også 

håndtere de beboelige huse som i øvrigt står tomme i vor kommune og af den vej 

tilbyde ejerne en mulighed for at få udlejet deres ejendomme. 

Mange af dem er flyttet og kan ikke overkomme at møblerer en ejendom og tilse 

samt servicere lejerne. Lokallisten Lolland vil arbejde for at kommunen, sammen 

deres bosætningsfolk og Ældre og Sundhedsudvalget der sidder med udgifterne til 

tomme boliger og Business Lolland-Falster som vi betaler mange millioner til hvert 

år, får pålagt at opbygge dette samarbejde med boligforeninger og en eller flere 

private serviceudbydere. 

Vi skal til at skynde os, vi kan i avisen læse om egnede boliger, man ønsker 

nedrevet - den går ikke. 

/jaa   


