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• • GULDBORGSUND

Fire skoler i Guldborgsund 
har de sidste fi re år haft fo-
kus på sundhed - nu kigger 
de tilbage.  side 6-7

SUND UDDANNELSE

• • GEDSER

14 lejligheder i husene på 
Langgade 1 og 3 i Gedser 
er rykket et skridt nærme-
re nedrivning.  side 8

OK TIL NEDRIVNING

• • NORDFALSTER

De første af fangerne i det 
nye statsfængsel på Nord-
falster fl ytter ind i begyn-
delsen af oktober.  side 10

FANGER PÅ VEJ

• • NYSTED

• • LOLLAND-FALSTER

Mens René Christensen i 
går sejlede med Scandlines 
på Rødby-Puttgarden, tak-
kede Lennart Damsbo-An-
dersen og Marcus Knuth 
nej. Ruten er for kontrover-
siel. forsiden af 2. sektion

SEJLTUR SPLITTER

Folketidende sætter fokus 
på LF-serien forud for op- og 
nedrykningsspillet.

SPORTEN  Efter en godt fem må-
neder lang fodboldpause genop-
tages LF-serien i morgen aften 
med en enkelt kamp. I weeken-
den spilles yderligere fi re kampe. 
Efter grundspillet sidste efterår 
er de 12 hold placeret i et op-
rykningsspil med de bedste seks 
hold  fra grundspillet og et ned-
rykningsspil med de øvrige seks 
mandskaber.

Folketidende har været på en 
rundrejse til samtlige 12 hold for 
at høre om spillertilgang og -af-
gang, forventninger og favoritter.

Holdene i oprykningsspillet er 
enige om, at Listrup er favorit til 
at rykke op. Listrup gik gennem 
slutspillet uden nederlag og er i 
vinterpausen blevet forstærket.

Hvem der napper den anden 
oprykningsbillet til Sjællandsse-
rien er mere åbent, men mange 
mener, at det bliver en duel mel-
lem FC Nakskov og Systofte.  

Både Væggerløse og Nykøbing 
FC er dog blevet markant for-
stærket, så måske de kan blande 
sig i kampen om andenpladsen?
 Allan
 side 8 og 9 i 2. sektion

Så ruller 
fodbolden
atter på LF

VESTLOLLAND   Flere af de store 
mølleprojekter på Vestlolland 

har haft så mange indsigelser, at 
det trækker ud med at færdigbe-
handle lokalplanerne.

Det gælder ifølge formanden for 
klima-, miljø- og teknikudvalget, 
Henrik Høegh (V), Rødby Fjord 
III mellem Landet og Hoby, og det 
gælder de tre 150 meter-møller, 

der planlægges opstillet ved Skod-
sebølle.

- Jeg er ikke sikker på, at sa-
gerne kommer til behandling på 
udvalgets maj-møde. Vi går grun-
digt igennem alle indsigelser, og vi 
skal også have møde med stiftet på 
grund af nærheden til et par kir-
ker, siger Henrik Høegh.

Derimod ser det ud til, at ni store 

møller på Nøjsomheds Odde på 
Nordlolland stryger lige igennem.

Også her har der været indsi-
gelser - i sidste omgang syv - men 
ifølge kommunen giver disse ind-
sigelser ikke anledning til væsent-
lige ændringer af lokalplanen.

En klager mener, at man place-
rer en af møllerne “provokerende 
nær” grænsen på 600 meter, inden 

for hvilken der ikke må bo andre 
end eventuelt dem, der opstiller 
møllerne. Også en komponist, der 
bor i området, har protesteret kraf-
tigt mod udsigten til mere støj, selv 
om 23 gamle møller nu fjernes. 

 side 18

MOGENS WARRER
mw@ftgruppen.dk

Flere mølleprojekter på Lolland forsinkes

Mange indsigelser mod møller

Venstres spidskandidat til regi-
onsrådsvalget, Jacob Jensen, er 
klar i spyttet: Hvis han bliver 
valgt, skal private fi rmaer som 

Nordic Medicare kunne drive læ-
geklinikker i yderområder i mere 
end de nu tilladte tre-fi re år. 

Jacob Jensen besøgte onsdag 

Nordic Medicare i Maribo og 
fi k en snak om, hvad private le-
verandører kan gøre for patien-
terne.  side 13

Vil åbne døren for lægeklinikker
FOTO: JAN KNUDSEN 

En både langvarig og dyr 
renovering af kirketårnet 
i Nysted begynder inden 
længe. side 11

TÅRN SKAL ORDNES
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Jacob Jensen (V) hørte om Nordic Medicares løsninger på lægemanglen, da han besøgte klinikken i Maribo.  FOTO: JAN KNUDSEN

MARIBO  Fremtidens 
lægeløsning i Region 

Sjællands yderomåder vil i 
højere grad være klinikker 
drevet af private fi rmaer 
som Nordic Medicare. 

I hvert fald hvis det står 
til MF Jacob Jensen, Ven-
stres spidskandidat til regi-
onsrådet. Han var onsdag 
på besøg på Nordic Medi-
cares klinik i Maribo - den, 
der blev oprettet akut, da 
læge Sven Frederick Øs-
terhus forlod byen. 

- Vi har fået en god snak 
om, hvad det er Nordic Me-
dicare kan levere til vores 
patienter, hvis både pris og 
kvalitet skal være fornuf-

tige, sagde Jensen. 
På spørgsmålet om, hvor-

vidt han, hvis han bliver 
regionsrådsformand, vil 
arbejde for bedre vilkår til 
Nordic Medicare og klinik-
ker som deres, var svaret:

- Ja, entydigt! Ikke for at 
tilgodese Nordic Medicare, 
men af hensyn til patien-
terne og de skattekroner, 
der skal bruges på det. 

Som det er nu, skal kli-
nikkerne atter sendes i 
udbud efter to-tre år. Det 
gør det svært for Nordic 
Medicare at få en fornuftig 
rutine på klinikken. 

- Jo længere, vi kan være 
i et område, jo billigere kan 

vi lave løsningen - og fl ere 
af vores læger vil vælge at 
blive i en by, hvis vi er der 
i længere tid, forklarer di-
rektør Christian Riewerts 
Eriksen, Nordic Medicare. 

Han pointerer, at familie-
lægen altså også er privat 
udbyder. Men hos Nordic 
Medicare er lægen medar-
bejder på fuld- eller deltid 
og skal ikke sætte privatli-
vet på spil for at blive læge 
i eksempelvis Maribo.

- I mange områder er 
alternativet, at fru Jensen 
slet ikke får en læge. Og i 
de praksisser, hvor der er 
kompagniskab, kan hun 
heller ikke være sikker 

på, at hun kommer ind til 
den samme læge, forklarer 
sundhedsfaglig direktør i 
Nordic Medicare, Niels H. 
Riewerts Eriksen. 

Jacob Jensen var også 
imponeret af de åbningsti-
der, som Nordic Medicare 
tilbyder patienterne, med 
telefontid alle dage fra 8 til 
18 - og også i weekenden. 

- Man skal nok til at tæn-
ke lægetilbud anderledes. 
Lægen skal være tilgænge-
lig, også når folk ikke er på 
arbejde. Der er spændende 
muligheder i det her. 

BIRGITTA ANDERSEN
ban@ftgruppen.dk

Jacob Jensen vil åbne mere op for lægefi rmaer som Nordic Medicare

Politiker på lægebesøg

- Jeg har nok ikke de ideologiske parader så langt oppe som mange andre politikere. Vi skal 
turde tænke nyt og anderledes, hvis vi skal løse lægemanglen herude, siger Jacob Jensen (V)

noter

MARIBO  SuperBrugsen i Maribo har 
netop afholdt årsmøde, og det ser rig-
tig fornuftigt ud for byens brugs. Siden 
butikken fl yttede fra Lollands Centeret 
for godt seks et halvt år siden, har om-
sætningen været støt stigende, hvilket 
har betydet, at butikken i sig selv har 
en sund økonomi, forsikrer formand for 
formand Jan Degn. 
 Butikken har i alt 43 ansatte og en bred 
åbningstid, fra klokken 8 til 20, stort set 
hver eneste dag.  
 Både Kjeld Saul og Jette Johansen blev 
genvalgt til bestyrelsen. De 45 frem-
mødte fi k efter årsmødet en “tur” rundt 
i hele vinverdenen godt guidet af tidli-
gere uddeler Jens Holst. 

GOLFSÆSONEN ER BEGYNDT
MARIBO  Maribo Sø Golfklub holdt søn-
dag 2. april åbningsmatch i fi neste for-
årsvejr. Så de glade golfere indtog jub-
lende banen for første gang.  74 spillere 
var mødt op til en match over 18 huller 
og spillede i tre rækker. A-rækken spil-
lede slagspil, og B- og C-rækken spil-
lede Stableford.
 I A-rækken vandt Michael Bonde med 
69 slag netto, toer blev Susanne Ras-
mussen 71 slag netto, treer blev Jens 
Dahl med 74 slag netto. 
 I B-rækken blev Andreas Buchholtz 
nummer et med 34 point, toer blev Kir-
sten Nyborg med 30 point, og Susanne 
Keller blev trer med 30 point. 
 I C-rækken vandt Kurt Andersen med 
29 point, Jørgen Larsen blev toer med 
29 point, treer blev Poul Tousgaard med 
28 point. 
 Derudover var der præmier til “nærmest 
hul” på par-3-hullerne:  Hul 6: Brian Tril-
lingsgaard, hul 9: John Petersen, hul 12: 
Villy Poulsen, hul 17: Michael Bonde. 

KONCERT I SOGNETS HUS
MARIBO  Fredag aften klokken 20 er der 
koncert i Sognets Hus i Maribo. Maribo 
Musikforening har inviteret Morten 
Kargaard Septet, hvor klassisk og ryt-
misk musik møder hinanden, når de syv 
musikere spiller sammen. Billetter sæl-
ges ved indgangen, og unge under 25 år 
kommer traditionen tro gratis ind.

ÅRSMØDE I BRUGSEN

Jernbanegade 5 - 54 82 02 04 - online booking på www.rezie.dk

Følg os og
se mere på

NY LIFESTYLE SALON

- Frisør
- Makeup
- Wellness
- Ren Aveda Shop

-  Lækker Shop m. 

   interiør til DIT hjem

H.H.RENGØRING
Skovvænget 18 · 4840 Nørre Alslev

Tlf. 21 65 10 18

Rengøring i private hjem

Erhvervsrengøring

Polishbehandling

Tæpperensning

Ring og aftal tid for et tilbud,
der passer til dit behov

hos:

DEN RIGTIGE FAGMAND !

Mere  
end 30 års  
erfaring

Medlem af Cityforeningen

HELSAM

Faguddannet 
personale, som 
vejleder dig i: 

DEN GODE SMAG OG DE RENE VARER

HELSAM - byens bedste grønne service, 
den gode smag og de rene varer. Naturlige 
skønhedsprodukter, ernæringsrigtig helsekost 
samt vitaminer og mineraler til hele familien.

Østergågade 1 - Tlf. 5482 1014 - www.helsam-nyk.dkMød os på Facebook

Stor afdeling 
med fødevarer: 

retter.


