
I 2017 fyldte ombygninger og ny-anlæg rigtig meget i bebo-

erforeningen. Vi startede i forsommeren 2016 med den ud-

vendige renovering af beboerhuset og med renovering af toi-

letterne, og i januar 2017 tog vi fat på at renovere køkkenet 

- det kostede ca. 630.000 kr. tilsammen! 

I efteråret 2017 fik vi så godkendt sidste del af projektet ”Liv 

i den gamle skole” af Realdania (vores største bidragsyder!), 

og anlæg af aktivitets– og legepladsen kunne gå i gang. 

Denne del af projektet indeholder også opsætning af et shel-

ter og opsætning af et nyt vindfang ved køkkendøren - et 

vindfang, der også rummer funktionerne depot og udekøk-

ken. 

Aktivitets– og legepladsen blev klar få dage før jul, og vind-

fanget/depotet/udekøkkenet skulle gerne stå færdigt i løbet 

af januar - ”råhuset” er sat op!. Når det står færdigt har vi et 

rum til rengøringsredskaber og en ny fryser, og udenfor er 

der en bordplade med en vask og en overdækning, hvor det 

nye bord– bænkesæt står. 

Sidste del af projektet koster ca. 220.000 kr. - så vi ender på 

en samlet investering på omkring 850.000 kr.! Dette har kun 

kunne lade sig gøre med god støtte fra Realdania, Guldborg-

sund Kommune, Nordeafonden og Frilufterådet—TAK FOR 

DET! 
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Men vi er ikke nået i mål endnu - vi mangler at få indrettet 

1. sal! Her vil vi gerne indrette et lokale så stort som muligt (25 - 

30 kvm.) - så vi må igen forsøge at finde sponsorer hertil! Skulle 

nogle af medlemmerne have gode ideer til at skaffe midlerne - SÅ 

HØRER VI MEGET GERNE FRA JER!!!!  

I 2017 fik vi også midler til at etablere ”Grænge skolespor” - det 

er Ministeriet for Landbrug og Fødevarer, der godkender og beta-

ler sporet! 7. kl. på Sundskolen er i gang med at beskrive sporet, 

så vi regner med, at afmærkningspæle m.v. bliver sat op i foråret. 

Endelig tog vi fat på at anlægge ”Grænge Bypark” på Grænge 

Skovvej 104, hvor købmand Renners butik lå indtil januar 2017. 

Grunden er planeret og tilsået med græs, der er plantet en bøge-

hæk og indkøbt et bord– bænkesæt, som bliver sat op til foråret. 

Hvad mere, der skal til, må I beboere være med til at bestemme 

og anlægge!! 

Vi håber at kunne foretage en samlet indvielse af alle 3 

projekter til foråret!!! 

Det hele gik dog ikke op i byggeri i 2017 - sammen med kom-

munen fik vi forbedret trafiksikkerheden (forhåbentlig) ved op-

maling af ”1-2 vej” nord for jernbanen. Det markerer i hvert 

fald et ”frirum” til gående og cyklister i hver side af vejen! 

Og der kom blomster i Grænge. Ved branddammen så vi for 

første gang forårsblomster - tulipaner, påskeliljer og pinseliljer 

- og på markerne ved Grænge Skovvej og på Lolle alle blev der 

sået sommerblomster. I efteråret blev der lagt endnu flere 

blomsterløg  - nu i rabatten ved Grænge Skovvej og Lolle alle. 

 

Hvis DU har noget, som alle i Grænge bør vide, skriver vi 

det gerne i  beboerbladet! Aflever det til Kjeld senest én 

måned før, du ønsker det offentliggjort!! 

 



Vi starter det nye år med fællesspisning den 24. 

januar kl. 18.00 i beboerhuset. Denne gang er det 

igen Forsamlingsgården i Toreby, der står for me-

nuen, og det bliver en sammenkogt ret med tilbe-

hør! Herefter kaffe med dagens kage! 

Prisen er 60 kr. for voksne, 30 kr. pr. barn, men max. 150 kr. 

pr. familie! 

Tilmelding til Kjeld (5168 5830) senest onsdag den 17. 

januar. 

I efteråret havde vi fællesspisning 3 gange med et delta-

gerantal på mellem 25 og 47 - vi håber, at den gode til-

slutning fortsætter her i foråret 2018! 

Kontingentet for 2018 er uændret 100 kr. pr. husstand - og vi 

håber, at alle i Grænge vil bakke op om foreningen ved at ind-

betale kontingentet fordi:  

1. Jo flere vi er, jo stærkere står vi, når vi retter henvendelse 

til myndighederne! 

2. Vi får at vide, at folk gerne flytter til Grænge, fordi der er 

en aktiv beboerforening - derfor (næsten) ingen tomme 

huse!! 

3. Det er nemmere at opnå fondsmidler, når ”hele byen” er    

med!! 

                          Se bagsiden - betal senest 15. februar!! 

 

 

 

UNDSKYLD - at beboerbladet i 2017 har 

været i en meget ringe kvalitet - den gamle 

kopimaskine kørte på pumperne! Vi har købt en 

ny - og det kan ses!! 



KONTINGENT FOR 2018 

KONTINGENT 2018 

15 - 2 - 2018 

SÅDAN BETALER DU 

KONTINGENTET: 

Du kan benytte dette giro-

kort - den dyreste måde! 

Du kan også overføre pen-

gene til vores bankkonto - 

5359 000669354 - den 

nemmeste måde for både 

dig og os! 

ELLER - betale til én fra 

bestyrelsen - den billigste 

måde!! 


