GRÆNGE BEBOERFORENING er stiftet 4. maj 1977.
Foreningens formål er at ”varetage almene interesser for Grænge by”, men skulle man bo lidt uden for ”bygrænsen”, er man
også velkommen som medlem.
Kontingent pr. husstand pr. 1. januar 2015 er 100 kr.

August
2016

Hvis man betaler kontingent over netbank, SKAL MAN HUSKE AT SKRIVE
NAVN OG ADRESSE i feltet ”BEMÆRKNINGER”. Reg.nr.: 5359, kontonr.:
0669354. Indbetaling kan også ske via giro – eller man kan rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem!
Beboerforeningens medlemmer har mulighed for at leje beboerhuset, og det
er også muligt at leje borde og stole, hvis man ønsker at holde festen hjemme!
Har du brug for en trailer, så kan beboerforeningen også hjælpe dig
ALLE OPLYSNINGER OM UDLEJNOING FINDER DU PÅ FORERNINGENS HJEMMESIDE – klik ind på www.graenge-beboerforening.dk

Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L. Tlf. 5168 5830 email: jettekjeld@hotmail.dk
Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108,
4891 Toreby L. Tlf. 6139 1959 - email: karst1010@gmail.com
Referent og “arkivar”: Hans Malmskov, Grænge Skovvej 26, 4891 Toreby
L.Tlf. 4232 4839 – email: malmskovh@gmail.com
Kasser: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. Tlf. 2469 8877 email: niels.odum.sorensen@gmail.com
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Michael Browa, Gænge Skovvej 19, 4891 Toreby L. Tlf. 2173 8737 - email:
Browa.Stamm@gmail.com
Mona Holse, Hospitalvej 19,st.tv, 4800 Nykøbing F. Tlf. 2485 6743 - email:
mholse@hotmail.dk
Michael Heyn, Lolle alle 18, 4891 Toreby Tlf. 2036 3662 – email: casaheyn@gmail.com
(Suppleant) Helene Nielsen, Grænge Skovvej 114, 4891 Toreby L. Tlf. 3082
4413 – email: helenenielsen40@gmail.com
(Suppleant) Betina Schwartz, Grænge Skovvej 145, 4891 Toreby L. Tlf. 5219
1702 – email: jeanneogfilip@gmail.com

En af årets højtider i Beboerforeningen er det ÅRLIGE LOPPEMARKED – som i år afholdes i weekenden 27 - 28. august.
MEN
INTET
LOPPEMARKED
UDEN EN MASSE FRIVILLIGE
HJÆLPER, som vi heldigvis plejer at have mange af.
Der indkaldes til MEDHJÆLPERMØDE MANDAG DEN 15. AUGUST
KL. 19.00 I BEBOERHUSET. P å
dette møde fordeler vi arbejdsopgaverne på selve loppemarkedet –
OG aftaler, hvem der klarer forberedelserne – og hvornår!
Vi byder på øl/vand - kaffen må I
have til gode, da den igangværende renovering gør det vanskeligt at udføre ret meget ”køkkenarbejde”.
HVIS DU IKKE KAN KOMME TIL MEDHJÆLPERMØDET, MEN GERNE VIL GIVE
EN HÅND MED ÉN ELLER FLERE DAGE – SÅ KONTAKT ET AF BESTYRELSESMEDLEMMERNE!!

Den 7. juni modtog vi tilladelse fra Realdania til at igangsætte renoveringen af
beboerhuset, og allerede 10. juni tog borgmester John Brædder det første spadestik - med en minigraver!!
Hele projektet har vi opdelt i 3 faser, og i skrivende stund er vi godt i gang med
fase 1.
FASE 1.

Denne fase indeholder reparation af murværket udvendigt og reparation af taget herunder en understrygning.
Alle vinduer og døre bliver malet udvendigt - og der er opsat forsatsvinduer i de
vinduer, der manglede - 6 stk. i alt.

Igen i år et det lykkedes at indsamle en masse gode lopper, som sælges til meget
fordelagtige priser. Vi har åben kl. 10 - 16 om lørdagen og kl. 10 - 12 om søndagen!
MØBLER: - sofagrupper, borde og stole, reoler og antikviteter!
ELEKTRONIK: - bl.a. B&O produkter.
BØGER: - bl.a. vist nok samtlige bøger på dansk om 2. verdenskrig!!

Endelig bliver toiletterne fornyet, og det ene bliver indrettet som handicaptoilet. I
den forbindelse har det været nødvendigt at indkøbe og opsætte en toiletvogn—
den er placeret bagerst på grunden.

NIPS: - glas, porcelæn og meget andet - mulighed for det helt store fund!

Fase 1 koster ca. 250.000 kr., hvortil kommunen yder 75% i støtte - resten skal
beboerforeningen selv betale.

BILLEDER: - noget for enhver smag og flotte rammer!

FASE 2:
Dette bliver den mest omfattende fase, idet vi skal have indrettet et aktivitets– og
mødelokale på første sal, og så skal køkkenet renoveres totalt. Lige nu har vi fået
udarbejdet en skitse til indretning af 1. sal, og vi venter på nogle forslag til nyt
køkken fra et par køkkenfirmaer.

TØJ: - både moderne og ”retro” til store og små!

- og så rodebunken med lidt af hvert!!!!!

I caféen byder vi på øl, vand, pølser og kaffe med kage - ingen skal gå sultne
hjem!!
HAR DU NOGET, SOM DU VIL GIVE TIL LOPPEMARKEDET, KAN DET NÅS
ENDNU! - RING TIL KJELD PÅ 5168 5830.

Vi håber, at fase 2 kan udføres i perioden ”omkring jul” - så det griber mindst
muligt ind i aktiviteterne i huset!
Fase 2 skønnes at koste 450.000 - 500.000 kr. - her giver Realdania 500.000 kr. i
tilskud.
FASE 3:
Sidste fase omfatter etablering af en ”familieplads”/legeplads ude, hvor både børn
og voksne kan blive aktiveret - der skal bl.a. opsættes et shelter, som ”folk udefra” også må bruge. Første del er allerede på plads - nemlig toiletvognen, for det
er nødvendigt at kommende brugere også kan komme på toilettet, når de bruger
pladsen.
Fase 3 har vi endnu ikke et prisoverslag på, men Friluftsrådet har bevilliget
20.000 kr. til et shelter - på betingelse af, at vi selv betaler - eller finder finansiering på anden måde - mindst et tilsvarende beløb!!
FASE 4.

Denne fase er et ”fremtidsønske” - at kunne opføre et nyt vindfang ved køkkendøren og at få erstattet containerne med et solidere og pænere redskabsrum!
HAR DU GODE IDEER/FORSLAG TIL ”FORNYELSEN” AF BEBOERHUSET - SÅ
KONTAKT FORMANDEN!!!

AUGUST.
Mandag den 15. august – bestyrelsesmøde.
Mandag den 15. august kl. 19.00: Medhjælpermøde.
Uge 34 – loppemarkedet forberedes!
Weekenden 27. – 28. august: Loppemarked.
SEPTEMBER.
Torsdag den 1. september kl. 19.00: BANKOSPIL.
Lørdag den 3. september kl. 9.00: Fælles rengøringsdag.
Tirsdag den 6. september – bestyrelsesmøde.
Torsdag den 8. september kl. 13.30 – 15.30: Café.
Torsdag den 22. september kl. 13.30 – 15.30: Café.

