
BEDRE SENT END ALDRIG - GODT NYTÅR TIL ALLE I GRÆNGE OG OMEGN!! 

År 2016 har været et fantastisk år for Grænge Beboerforening - ingen havde ved årets begyn-

delse forestillet sig, at mange af vores ønsker og visioner ville gå i opfyldelse, men det gjorde 

de!! 

MEDLEMSTALLET - landede på 122, og det er en stigning på 20% i forhold til det foregående 

år - der også steg i forhold til 2014! MEN der er plads til flere endnu, for hvis alle husstande i 

Grænge betalte kontingentet på 100 kr. pr. familie, så ville vi nå op på næsten det dobbelte - 

det er da et godt mål at gå efter i 2017!! Derfor opfordrer vi alle til at indbetale kontingentet 

inden 1. marts - se bagsiden. 

ISTANDSÆTTELSE AF BEBOERHUSET - havde vi vidtløftige planer om, og det ser ud til, at 

de næsten kan blive udført i 2017. Beboerhuset er nu renoveret udvendigt - reparation af tag 

og tandrække, vinduer og døre er blevet malet og nedbrudte mursten er blevet udskiftet. Ind-

vendigt er der nu forsatsvinduer for alle vinduer, og de 2 gamle toiletter er erstattet af 2 nye, 

hvoraf det ene er et handicaptoilet. Alt dette har kostet ca. 280.000 kr., hvoraf Guldborgsund 

Kommune har betalt ca. 195.000 kr. 

KØKKEN OG MØDELOKALE PÅ 1. SAL - er vi så småt gået i gang med. I skrivende stund er 

det gammel køkken revet ned, og senest 1. marts skulle det nye køkken gerne kunne tages i 

brug. Der kommer nye hvidevarer og en ny ”professionel” opvaskemaskine. Når køkkenet er 

færdigt, ser vi på, hvor mange penge, vi har tilbage - og håber på, at der er så meget til rest, 

at mødelokalet på 1. sal også kan indrettes! 

MERE VIL HAVE MERE!! - for det ville da være rart, om resten af huset også kunne blive sat i 

stand - det gælder ”biblioteket” og salen - SAMT et nyt redskabsrum til erstatning for garagen 

og containerne - for ikke at glemme legepladsen/familiepladsen. Derfor vil vi nu forsøge at 

ansøge andre fonde om støtte. 

TAK TIL ALLE, DER HAR STØTTET OG HJULPET I 2016 - IKKE MINDST GULDBORG-

SUND KOMMUNE, REALDANIA OG JOHANNES OG MAREN LARSENS MINDELEGAT, DER 

HAR STØTTET OS MED HENHOLDSVIS 195.000, 500.000 OG 15.000 KR.!! 

JANUAR 

  2017 

På grund af 

ombygningen!! 



ÅRETS GENERALFORSAMLING NÆRMER SIG - DEN AFHOLDES ONSDAG DEN 

22. MARTS KL. 19.00 I BEBOERHUSET!! 

Sæt derfor ”X” i kalenderen allerede nu - OG så kan vi oplyse: 

1. AT forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen , SKAL være indleve-

ret til formanden SENEST MANDAG DEN 6. MARTS. 

2. AT kontingentet for 2017 skal være indbetalt senest 2 dage før generalforsam-

lingen for at man har stemmeret på generalforsamlingen! 

3. AT regnskabet ligger til gennemsyn hos formanden 14 dage før afholdelse af 

generalforsamlingen. 

4. AT Karin Rasmussen, Michael Browa og Michael Heyn er på valg til bestyrelsen 

og Niels Stoffer på valg som revisor. Endvidere skal der vælges en suppleant 

for 2 år. 

Nu har vi papir på, at beboerhuset er vores! Ret før jul blev købsaftalen underskrevet ,pt. 

er skødet under udarbejdelse.- og kommunen frafaldt kravet om, at vi skulle betale 1 kr. 

for det!!  

At være ”herre i eget hus” betyder også, at vi har påført os flere udgifter, men vi tror på, 

at HELE Grænge vil bakke op om Grænge Beboerforening!!! 

Formand: Kjeld Larsen Lolle Alle 25, 4891 Toreby L.  -tlf. 5168 5830                            

- e-mail: jettekjeld@hotmail.dk  

Næstformand og sekretær: Karin Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 Toreby L.  

- tlf. 6139 1959 - e-mail: karst1010@gmail.com 

Referent og “arkivar”: Hans Malmskov, Grænge Skovvej 26, 4891 Toreby L.                     

- tlf. 4232 4839 – e-mail: malmskovh@gmail.com  

Kasser: Niels Sørensen, Grænge Skovvej 42, Toreby L. - tlf. 2469 8877                        

- e-mail: niels.odum.sorensen@gmail.com  

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

Michael Browa, Gænge Skovvej 19, 4891 Toreby L. - tlf. 2173 8737                                     

- e-mail: Browa.Stamm@gmail.com  

Mona Holse, Hospitalsvej 19,st.tv, 4800 Nykøbing F. - tlf. 2485 6743                                   

- e-mail: mholse@hotmail.dk  

Michael Heyn, Lolle alle 18, 4891 Toreby L. - tlf. 2036 3662 – e-mail: casaheyn@gmail.com 

(Suppleant) Helene Nielsen, Grænge Skovvej 114, 4891 Toreby L. - tlf. 3082 4413                              

- e-mail: helenenielsen40@gmail.com 

 

Blomster i rabatten??? - til foråret 

vil vi kunne se en masse flotte 

blomster ved gadekæret, hvor kom-

munen har lagt en ”Guldborgsund-

blanding” - vist nok påskeliljer, 

tulipaner m.m.. Der er også mulig-

hed for, at der bliver lagt blomster-

løg i de rabatter, hvor der er plads, 

MEN det kræver, at vi indgår en 

aftale med kommunen om selv at 

slå disse rabatter - og det kan vel 

også lade sig gøre??? Vi holder et 

møde i foråret/sommeren med en 

repræsentant fra kommunen om 

sagen!! 

OG så kunne vi måske også organi-

sere et par ”blomsterkummer” lige 

som den, Evald har sat op og be-

plantet ved det nordlige byskilt! 

Som tidligere omtalt, har vi fået lov-

ning på, at der bliver streget op til en 

”1-2-kørebane” på Grænge Skovvej 

fra baneoverskæringen og nordpå til 

byskiltet. Det vi ske i efteråret 2017 - 

forinden er vi blevet lovet ny asfaltbe-

lægning på strækningen. 

MEN ALLEREDE NU - kan vi hjælpe 

hinanden med at SÆTTE FARTEN NED 

GENNEM HELE GRÆNGE - og det er en 

særlig appel til jer, der kører i store 

vare– og lastbiler samt traktorer med 

diverse vedhæng!!! 

 

HJÆLP MED TIL AT HOLDE GRÆNGE REN!! - MØD OP VED BEBOER-

HUSET SØNDAG DEN 2. APRIL KL. 9.00. 

Vi håber, at rigtig mange vil benytte søndag formiddag til at gå en tur igennem ”noget af 

Grænge” forsynet med et par arbejdshandsker, gul vest og et par affaldssække. Tag fa-

milien med - luft hunden ved samme lejlighed. 

Vi mødes ved beboerhuset kl. 9.00 - her fordeler vi ruterne, og jo flere vi er, jo kortere 

bliver ruten til hver enkelt. 

Senest kl. 11.00 samles vi ved beboerhuset igen, hvor affaldet grovsorteres - og så byder 

beboerforeningen på lidt frokost! 

Hvis beboerhuset bliver udlejet den dag, så bliver mødestedet Lolle alle 25 (300 m. fra 

beboerhuset!) 


