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Pengene skal
komme brugerne til
gode.
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Traktor nedlagde elskab,
hække, postkasse og skilte

ØSTER ULSLEV: Torsdag morgen meldte et elselskab ind til politiet, at der på Karlebyvej og Skovfogedvej tilsyneladende
havde været en ekstra bred traktor på vejen. Det kunne i
hvert tilfælde konstateres, at der var nedlagt et elskab, hække, postkasser og vejskilte.

Meget billigt hus skal væk

Nordfalster Idræts- og Kulturcenter bruges blandt andet af
Idræt om dagen, som ældre kan
deltage i. Nu får de bedre
faciliteter. Foto: Anders Knudsen

Idrætscenter
bliver renoveret
Kommunen garanterer for lån på en million
kroner.
Bjarne Arildsen
ba@ftgruppen.dk

NØRRE ALSLEV: Nordfalster
Idræts- og Kulturcenter bliver renoveret for godt 1,2 millioner kroner.
Det står fast, efter at byrådet i Guldborgsund torsdag
besluttede at give en garanti,
så centret kan optage et lån
på cirka en million kroner til
renoveringen.
Kommunegarantien gik i

øvrigt igennem byrådet uden
bemærkninger.
I coronatiden var centret i
en periode lejet ud til Falck,
der brugte det som testcenter. Derved fik centret en ekstra indtægt.
Derfor besluttede centrets
bestyrelse, at disse penge
skulle komme foreninger og
andre brugere af centret til
gode.
Bestyrelsen har i den anledning haft arbejdsgrupper,
som har diskuteret ønsker fra
brugere og foreninger. Og
man nåede frem til tre øn-

Olieforurening i Lergraven

FAKTA

NORDFALSTER IDRÆTS- OG KULTURCENTER
● Nordfalster Idræts- og Kulturcenter er en selvejende institu● Centret lejer hallen af kommunen frem til 2034.
sker, som man gerne ville have opfyldt.

Ombygning

Parterne ville for det første
gerne have et depotrum mere. For det andet skulle det
bagerste omklædningsrum i
hallen udnyttes bedre.
Og for det tredje skulle det
store omklædningsrum til
herrer deles op til to mindre
rum.

Udgifterne blev beregnet
til at være godt 1,2 millioner
kroner, og heraf kunne centret bidrage med 208.000 kroner.
Resten, cirka en million
kroner, skal lånefinansieres,
og det har centret altså nu fået lov til af Guldborgsund
Kommune.
Noget af arbejdet er allerede sat i gang, fremgår det af
sagen i byrådet.

IPA er en meget eftertragtet
konkurrence at være med i.
- I år var der 140.000 bidrag
i alt. Jeg ved ikke, hvor mange der var i den kategori, som
jeg vandt i, men der var mange, siger han.

Jakob Arthur
Andersen åbner
galleri ved Meelse i
dag.

Galleri åbner

Bjarne Arildsen
ba@ftgruppen.dk

Det er dette billede af solen, som indbragte en 1. plads til Jakob Arthur
Andersen i en stor international konkurrence, Foto: Anders Knudsen

mer. Og det blev altså nummer 1 i sin kategori.
- Jeg kan næsten ikke forstå det, siger han til Folketidende.

140.000 bidrag

I alt havde Jakob Arthur An-

NYKØBING Torsdag eftermiddag blev der slået alarm til Lolland-Falster Brandvæsen om olieforurening i lystbådehavnen Lergraven ved Prinsholmvej i Nykøbing. Men det var ikke så alvorligt. Indsatsleder hos brandvæsnet Anderes Wede
Andersen fortæller, at der ganske rigtigt var en smule oliefilm på vandet i lystbådehavnen. Men ikke noget, som
brandvæsnet gjorde noget ved, da det var i så små mængder
og givetvis lidt dieselfilm, som fordamper af sig selv.

tion, om har driftsoverenskomst med Guldborgsund Kommune.

Lokal fotograf vinder stor pris

MEELSE: Jakob Arthur Andersen fra Meelse, der fotograferer ud i natten og ud i rummet, har vundet en meget
stor international pris.
Fredag kunne han fortælle,
at et af hans billeder har vundet 1. prisen for astrofoto ved
IPA, International Photography Awards 2022.
Vinderbilledet er et billede
af solen, som han tog i som-

LISTRUP: Folketidende skrev forleden, at et lille hus i Listrup
var blevet solgt for 4.070 kroner.
Det er retteligt grunden, hvor huset ligger, der er blevet
solgt for den pris.
- Vi solgte Listrupvej 16 i foråret som en tom grund. Der er
stadig et hus på grunden, men det skal kommunen fjerne, siger teamkoordinator Steen Andersen fra Center for Teknik
og Miljø i Guldborgsund Kommune
Den nye ejer, en nabo, overtager Listrupvej 16 fra 1.
november. Inden den dato skal kommunen sørge for, at huset på grunden er blevet revet ned.

dersen, der driver firmaet
Clearsky, indsendt fire billeder.
- Deadline var 17. juli, og
jeg sendte solbilledet og tre
billeder af nattelandskaber
ind. De kom alle i "officiel selection", fortæller han.

I dag lørdag, klokken 12, åbner han i øvrigt galleri på
hjemadressen Grønsundsvej
292.
Her udstiller han nogle af
sine fotos samt keramik, som
hans kone, Sara Giereck, laver.
- Jeg håber, at der kommer
nogen til åbningen, sagde
han forleden, da Folketidende var på besøg.
I dag ser han - efter 1. prisen - helt anderledes på det.
- Det kunne ikke passe
bedre med åbningen, siger
Jakob Arthur Andersen.

Åbent hus på Fuglestation
GEDSER: Søndag 25. september fra klokken 9 til 12 holder
Gedser Fuglestation åbent hus. Her viser de frivillige, hvordan man ringmærker trækkende småfugle og publikum kan
opleve en levende fugl ganske tæt på.
Fugleentusiaster vil desuden vise, hvordan man bestemmer art, køn og alder på fuglene. På denne tid af efteråret
domineres småfugletrækket af Rødhals, Gærdesmutte,
Gransanger, Jernspurv, Blåmejse og Fuglekonge, men der er
altid chancer for noget mere sjældent, for eksempel Rød
Glente, Musvåger og andre rovfugle samt finker i massevis.
Fuglestationen sælger fuglefrø, fuglekasser og andre effekter til gavn for fuglene og til støtte for Gedser Fuglestation.
Der er gratis kaffe/te og kage, og der kan købes øl/vand.
Der er gratis adgang og valgfrit mødetidspunkt mellem
klokken 9 og 12. Publikum parkerer ved den store p-plads
ved stranden og går igennem folden til det stråtækte hus.

Gratis bridge-undervisning
VÆGGERLØSE: I det lokale forsamlingshus kan man fra 21. september mellem klokken 19 og 21 og hver onsdag aften modtage gratis undervisning i kortspillet bridge. Det fortæller
formand for Væggerløse Bridgeklub, Lis Svendsen.
Sidste år kom seks nye spillere til bordet og bridgeklubben håber 6-8 nye spillere vil henvende sig i år. Det gør man
bare ved at møde op i Væggerløse Forsamlingshus til den
gratis undervisning. Ifølge Lis Svendsen er bridge et socialt
spil, som også holder hjernen godt i gang.

Ordbanko på biblioteket
VÆGGERLØSE: Tallene skiftes ud med ord, men derudover er
konceptet stort set det samme. For de, der elsker banko, er
det muligt at spille ordbanko onsdag 21. september fra klokken 14.30 til 16 på Væggerløse Bibliotek.
Biblioteksformidlerne Susan og Nicolai læser en historie
højt og du krydser ord af på pladen. Der serveres kaffe, te og
lidt sødt.
Der er selvfølgelig præmier til vinderne i bedste bankostil.
Billetter koster 20 kroner og kan købes på guldbib.dk eller
på biblioteket.

