
ALLE BEBORE I GRÆNGE OG OMEGN ØNSKES ET RIG-

TIGT GODT NYTÅR!! 

Sidste år på samme tid sendte beboerforeningen også en 

nytårshilsen til alle, og der blev gjort rede for alle de ting, vi 

havde fået afsluttet - eller næsten afsluttet! - i 2017. Men vi 

fortalte også, hvad vi manglede, og hvad vi kunne tænke os! 

Byparken - var blevet anlagt, men manglede ”inventar” - og 

det gør den stadig! Vi havde håbet at kunne opsætte nogle 

legeredskaber, men pengene blev i stedet for brugt til at 

plante en ny hæk, fordi den i 2017 nyplantede hæk led tør-

kedøden i sommeren 2018 - lige som så mange andre ny-

plantninger. I 2019 skal vi nok holde godt øje med den nye 

hæk!! 

Grænge skolespor - var under udarbejdelse af 7. klasse på 

Sundskolen, og vi troede, at sporet kunne tages i brug i ef-

teråret, men vi mangler stadig nogle materialer fra ministeri-

et og Landbrug og Fødevarer - pile til at sætte på stolperne. 

Men stolper og informationstavler er på plads, og folderne, 

der skal placeret i den gule kasse ved beboerhuset, er også 

modtaget. Når vi får de sidste pile, bliver de sat op, og fol-

derne kommer i kassen - men det bliver først til foråret. 

Legepladsen og shelteret - er gjort helt færdige i løbet af  
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2018 - brug det, men pas godt på det, det skulle gerne kunne hol-

de i mange år! 

Indretning af 1. sal -  var ved årets begyndelse et ufinansieret 

og derfor et ikke realiseret projekt, men ved bevillinger fra Lokale

– og anlægsfonden, Guldborgsund Kommune og Veluxfonden, lyk-

kedes det at skaffe 3015.000 kr., så projektet er nu i gang og 

venter på, at de meget ophængte håndværkere får gjort det fær-

digt. Vi håber også, at der i budgettet også bliver plads til, at vi 

kan få salen malet!! 

Derfor kan jeg slutte, som jeg gjorde for et år siden, at vi håber at 

kunne foretage en samlet indvielse af alle 3 projekter (nu 

4!)til foråret!!! 

Som tidligere omtalt - er Grænge beboerforening med i ord-

ningen ”Borgernært politi”, hvor formanden er kontaktper-

son!. 

Den 4. december var alle kontaktpersoner indkaldt til møde 

på råhuset i Nykøbing, og vi var vel i alt ca. 40 personer. Po-

litiet deltog med 3 medarbejdere, og de gennemgik på skift, 

hvad ordningen går ud på -  

1. Uformel og udramatisk kontakt mellem borgerne i et 

lokalområde og politiet. 

2. Løbende information via nyhedsbreve. 

3. Tilbud om, at politiet dukker op i lokalområdet, hvis 

borgerne ønsker det - feks. møder/information om fore-

byggelse af indbrud.  

Har man ønske om noget sådant, så kontakt formanden på 

tlf. 5168 5830 

 



Vi starter det nye år med fællesspisning den 23. 

januar kl. 18.00 i beboerhuset. Denne gang er 

det igen Forsamlingsgården i Toreby, der står 

for menuen, og det bliver GULACH MED TILBE-

HØR, OG TIL DESSERT SYLTEDE FRUGTER 

MED CREME + KAFFE! 

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

pr. familie! 

Tilmelding til Kjeld (5168 5830) senest onsdag den 16. 

januar. 

 

 

Kontingentet for 2019 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!! 

DEN ÅRLIGE OG LANDSOMFATTENDE INDSAMLING AF 

AFFALD FOREGÅR I ÅR SØNDAG DEN 31. MARTS - ME-

RE HEROM I NÆTE FLYER - OGSÅ OM GENERALFOR-

SAMLINGEN DEN 12. MARTS!! 



KONTINGENT FOR 2019 

KONTINGENT 2019 

15 - 2 - 2019 

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!! 


