
 

 

Nyhedsbrev Årgang 1 nr. 2 
 

Kære grundejer i Grundejerforeningen Bøtø. 

Hermed det 2. nyhedsbrev, som indeholder følgende: 

Lidt informationer om vores generalforsamling. Referater fra Generalforsamlinger kommer til at ligge på 
vores nye hjemmeside www.boetoe.dk. 

Vi mangler nogle referater fra tidligere generalforsamlinger, men disse vil blive lagt ind på hjemmesiden i 
forbindelse med efterfølgende opdateringer. 

Der ligger referater fra 2017 + 2018 + 2019 på dette link. 

https://boetoe.dk/referater-fra-generalforsamlinger.html 

I forbindelse med at vi er overgået til en ny hjemmeside, har vi været nødt til at skifte vores web adresse til 
hjemmesiden. Dermed har vi også mistet en del informationer, som efterfølgende vil blive genskabt i muligt 
omfang. 

 

Facebook: 

Der kommer stadig nye tilmeldinger til vores Facebook side, men vi er stadig ikke mange tilmeldte. 

På Facebooksiden kan nye informationer meldes ud, hurtigere end i vores nyhedsbrev. Facebook kan bruges 
til mange gode ting, blandt andet til informationer fra medlemmerne. Husk altid den gode tone, når indlæg 
bringes på facebook. 

https://www.facebook.com/groups/boetoemarielyst/?ref=br_tf&epa=SEARCH_BOX 

 

 

 



Veje og trafik: 

Vi har fået lagt ny belægning på flere af de gennemgående veje. Der køres ofte for stærkt på vejene. Se 
billede på Facebook af en uheldig bilist. Heldigvis var der ingen uskyldige personer, som kom til skade ved 
uheldet. Det skulle vi gerne undgå – så vær sød at køre stille og roligt. 

Vi arbejder på at få lavet nogle chikaner, og at få opsat vejskilte med 30 km begrænsning samt skilt med info 
om bump. Vi arbejder på at opnå tilladelse til opsætning af skiltene. 

Vi har fået lavet lidt flere bump på Savavej. Vi håber disse vil være med til at nedsætte farten på vejene. 

Vi har også fået placeret lidt flere af de store sten. Til foråret, når vejret er til det, vil vi male stenene hvide, 
hvilket skulle gøre, at de bedre kan ses i mørke. De grimme rør opstillet ca. midt på Savavej vil blive fjernet 
inden foråret. 

Anbefalet hastighed på vores veje er MAX 30 km / time. 

Gren og haveaffald: 

En grundejer har henvendt sig til os om, at deres grund blev brugt til andre naboers haveaffald. Det er 
selvfølgelig ikke i orden. Der er så kort afstand til genbrugsstationen, at det burde være en selvfølgelighed, 
at man selv skaffer sig af med sit haveaffald.  

 

Hvad sker der på Bøtø og i omegnen: 

Tjek Marielyst Turist Informations hjemmeside, her finder I information om Fisketegn, Cykel udlejning, Sankt 
Hans aktivitet og alt det andet der sker på Bøtø og i Marielyst. 

Marielyst Familiecamping vil i 2020 genåbne badelandet fra 1 juni til 1 september. Badelandet har i en 
årrække været lukket. 

Marielyst Familiecamping har sendt et brev til bestyrelsen, som de beder os videresende til grundejerne. 
Dette er derfor vedlagt nyhedsbrevet. 

Forslag til udflugter: 

 

Historien om ferielandet Sydfalster: 

Som lovet kommer her 1. del af vores historie om Sydfalster. 

Den er vedhæftet som fil. 

Andre kommende historier:  

Hvorfor har foreningens veje kartoffelnavne?  

Gårdene, hvorfra grundene er udstykket  

Stormfloden i 1872, den kan læses på ”Marielyst Web”, hvor I også kan finde mange flere historier. 

 

 

 



Rabatter til grundejerne ( Print evt. ud til at gemme): 

Vi har heldigvis nu fået flere tilbud om rabatter til vores grundejere. 

Vi har allerede udmeldt nogle af disse rabatter på vores Facebooksiden, men I, der endnu ikke er på 
Facebook, skal jo også have også have en chance for at få glæde af de tilbud, vi har fået fra de virksomheder 
der giver medlemmerne rabat. 

Det drejer sig om følgende: 

Flügger i Nykøbing F.:  Guldborgsundcentret 16, 4800 Nykøbing F. 

Her får I 15 % rabat. Man skal bare oplyse, at man er grundejer i Grundejerforeningen Bøtø, når man betaler 
sine køb. 

Colourplus, Skovalleen 48, 4800 Nykøbing F. 

Vi har oprettet et kontonummer 12345678, som skal oplyses ved kontant betaling. 

Rabatter på Sigma træbeskyttelse er 50 %, Gori træbeskyttelse 40 % og Demi dæk 25 %. 

Ved køb af tilbehørsprodukter, såsom pensler, afdækning osv. opnås 30 % rabat. 

Tag en snak med butikken, hvis I ønsker at købe andet fra deres varesortiment. 

Der tages højde for løbende prisstigninger på produkterne, og der gives ikke ekstra rabatter på i forvejen 
nedsatte varer 

Rabatter på Fliser: 

www.flisemanden.dk Stubberup Byggekeramik A/S, Egemosevej 41, 4174 Jystrup.   

De tilbyder rabatter på alle deres produkter, herunder Fliser & klinker, Natursten samt fliseklæber og tilbehør  

Der ydes 20% rabat på alle standardvarer (gælder dog ikke fra forretningens restehylder med i forvejen 
kraftigt nedsatte varer) 

I skal nævne at I er fra Grundejerforeningen Bøtø. 

Ordren indgås i den til dagligt bemandede butik eller over telefon +45 5752 9989, efter hvad I ønsker. 

Hvis fliserne ønskes bragt ud, er der en fast fragt på i alt 398 kr., hvis I ikke selv ønsker at afhente. 

Rabatordningen er IKKE betinget af, at varerne skal bruges i Bøtø. Det kan være til privat brug hjemme, eller 
evt. til en god nabo. 

 

Rabatter på planter: 

Vi har fået en aftale med Falster Haveservice. De giver rabatter ud fra størrelsen af ordren. Udvælg selv jeres 
planter på planteskolen, og de sørger for at få dem leveret og plantet efter aftale. 

 

Rabatter på Gardiner, Markiser og solafskærmning: 

Textilringen.dk, tilbyder rabat på minus 20 % på Alle produkter på nær Velux. 



I skal oplyse, at I kommer fra Grundejerforeningen Bøtø og oplyse koden Bøtø. Tilbuddet gælder ikke kun i 
Bøtø, men kan også anvendes i den private bolig. 

Man skal bestille Gardinbussen hos Textilringen.dk, hvorefter I ringes op, så der kan aftales nærmere. 

 

I ønskes alle et godt nytår! 

 

Bestyrelsen for Grundejerforeningen Bøtø  

 


