
SÅ ER HELE SKOLESPORET PÅ PLADS, OG BÅDE DEN GULE 

RUTE OG DEN BLÅ RUTE ER MARKERET 

MED PILE (”GUL RUTE” ER TEGNET RØD I 

FOLDEREN!). 

MED DENNE FLYER FÅR I DEN FOLDER, 

DER LIGGER I DEN GULE KASSE VED 

STARTSTEDET - BEBOERHUSET!!  

Siden 2016 er det lykkedes bestyrelsen at skrabe 

knap 1.100.000 kr. sammen til istandsættelse af 

beboerhuset og indkøb af forskelligt inventer - hvoraf opvaskemaskinen 

nok er den mest værdsatte! - OG DET SYNES VI FAKTISK SELV ER RET 

”GODT GÅET” - og det fortæller mange andre os også! 

Beboerforeningen har brugt ca. 100.000 kr. af egne midler - medlem-

mernes penge! - som er kommet ind via kontingenter og afholdelse af 

loppemarkeder. 

MEN VI SYNES OGSÅ, AT BEBOERNE MÅSKE KUNNE GIVE ”EN 

SKÆRV” MERE - VI MANGLER DE SIDSTE PENGE TIL AT INDKØBE 

INVENTAR TIL DET NYE LOKALE PÅ 1. SAL!! 

Fra Bosætningsudvalget i Guldborgsund kommune har vi fået 10.000 kr., 

men vi skal bruge ca. 20.000 kr. til det antal stole og borde, vi har brug 

for til 1. sal. 

DERFOR OPFORRER VI BEBOERNE I GRÆNGE TIL AT ”KØBE EN 

STOL ELLER ET BORD”, SÅ VI KAN SKRABE DE SIDSTE 10.000 KR. 

IND. MAN KAN ”KØBE”: 

 EN ½ STOL TIL 200 KR. 

 EN HEL STOL TIL 400 KR. 

 ET HALVT BORD TIL 500 KR. 

 ELLER ET HELT BORD TIL 1.000 KR. 

Beløbet kan indbetales på vores konto 5359 0669354 - med angi-

velse af navn - eller anonymt, hvis man ønsker det. 

Bestyrelsen modtager også gerne kontanter!! 

 

Grænge Beboerforening er med i ordningen ”BOGERNÆRT 

POLITI”,  og indtil nu er samarbejdet gået ud på, at vi modtager nyheds-

breve fra politiet og deltager i møder, når der bliver indbudt! 

Men vi har en ”stående invitation” til, at politiet gerne kommer på besøg i 

beboerforeningen for at fortælle om ordningen - OG for at deltage i even-

tuelle initiativer/arrangementer. 

Nu mener bestyrelsen, at tiden er inde til at tage imod tilbuddet, og det er 

på baggrund af den drøftelse, vi havde på generalforsamlingen om det 

”sædvanlige trafikproblem”. 

Vi har fået lavet forskellige opstregninger på kørebanen - midterstriber i 

svingene ved gadekæret og ”2-1 vej” nord for jernbanen, men disse tiltag 

her ikke løst problemerne - kun formindsket dem. 

Fartgrænsen overholdes ikke - især ikke på ”2-1 vejen” og på Kanalvej 

ned til Hanemosen - det vil vi gerne have gjort noget ved! 

Derfor indbyder vi til møde i beboerhuset …….. 

MANDAG DEN 13. MAJ KL. 19.00 

- hvor ANITA MIKKELSEN fra Sydsjællands– og Lolland -

Falsters politi kommer - vores kontaktperson til Borgernært Politi. 

Vi kan ikke løse trafikproblemerne på dette møde, men vi kan tage 

hul på en løsning - KOM DERFOR OG GIVE DIN MENING TIL KEN-

DE!! 

 MAJ 2019 



Den 26. marts havde vi en god og velbesøgt generalforsamling i beboer-

huset med 33 deltagere. 

Beretning, regnskab og indkomne forslag blev godkendt, og der var en 

god nak om bl.a. trafikforholdene i Grænge - se forsiden! 

Alle valg var genvalg - og for god ordens skyld er oversigten over besty-

relsen her! 

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 

Kasserer og referent: Hans Malmskov, Grænge Skovvej 26, 

4891 Toreby L. - tlf. 4232 4839 – e-mail: malmskovh@gmail.com  

Øvrige bestyrelsesmedlemmer: 

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

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

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

casaheyn@gmail.com 

Helene Nielsen, Grænge Skovvej 114, 4891 Tore-

by L. - tlf. 3082 4413   - e-mail: heleneniel-

sen40@gmail.com.    

Kurt Rasmussen, Grænge Skovvej 108, 4891 To-

reby - tlf. 2178 6388  - email: kurt-

kran07@gmail.com                      

1. Mange datoer har været meldt ud, men er blevet ændret 

fordi vi ikke var/er blevet færdig med alle vores projekter. 

MEN nu er det besluttet, at vi er færdige 10. august - SÆT 

DERFOR KRYDS I KALENDEREN TIL INDVIELSESFEST DEN 

DAG!! 

2. ”GIV ET NAP MED”  TIL AT DRIVE OG VEDLIGEHOL-

DE BEBOERHUSET. GITTE PASSER BLOMSTERKUM-

MER, BRITT PASSER KAFFEMASKINERNE, KJELD 

PUDSER VINDUER, MICHALE H SLÅR GRÆS, MI-

CHAEL B PASSER KONDIRUM, NIELS KLARER ”LIDT 

AF HVERT” - HVILKEN OPGAVE VIL DU TILBYDE AT 

KLARE?? - RING TIL KJELD MED T GODT TILBUD! 

Mandag den 15. april var en del beboere i Grænge indbudt til en oriente-

ring om planerne om at opsætte solceller i Grænge - beboere, der vil 

blive berørt af solcelleparken, var inviteret! 

Beboerhuset var fyldt, og planerne blev gennemgået, og processen er 

herefter, at byrådet skal behandle sagen og godkende projektet. På ud-

valgsmødet lige efter påske blev punktet imidlertid udsat og vil så blive 

behandlet på mødet i maj - alt dette har vi læst i Folketidende! Efter 

behandling i udvalget går vi ud fra, at sagen bliver sendt til høring i of-

fentligheden, før sagen bliver fremsendt til godkendelse i byrådet. 

Bestyrelsen har allerede modtaget henvendelser om ”sagen”, og 

derfor har vi drøftet planerne på bestyrelsesmødet 29. april. 

Beboerforeningens formål er ”at varetage almene interesser for Grænge 

by”, og da der er mange forskellige meninger om projektet - og modsat-

rettede meninger - har bestyrelsen besluttet: 

1. Beboerforeningen stiller beboerhuset til rådighed for med-

lemmer, der ønsker at afholde møder vedr. projektet. 

2. Beboerforeningen stiller i begrænset omfang tekniske hjæl-

pemidler til rådighed - f.eks. kopiering af materialer. 

Ellers gælder - som ved andre medlemsaktiviteter 

- at det er op til ”interessegrupper” at igangsætte 

aktiviteter - bestyrelsen deltager ikke i aktiviteter-

ne som bestyrelse - men gerne som enkeltmed-

lemmer. 

Ønsker man at benytte beboerhuset, skal man 

kontakte Karin, og hvis det drejer sig om ”teknisk 

hjælp” kontakter man Kjeld. 

 
Vi har hørt, at ”man” ikke ved, hvordan man booker beboerhu-

set - derfor: 

1. Se alt om udlejning på hjemmesiden - www.graenge-

beboerforening.dk 

2. Kontakt Karin vedr. beboerhuset - eller Hans vedr. trailer! 


