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Vordingborg By Lokalråd
Mail.: vblnyt@gmail.com

Vi har med glæde noteret os, at ingen
af de modtagere vi sendte vort første
nyhedsbrev har frameldt, hvilket vi
tyder som en anerkendelse af brevets
værdi i lokalsamfundet.
For at øge sammenholdet og orienteringen mellem lokalrådene, vil vi også
i fremtiden sende vor mail til dem.
Lokalrådet arbejder for tiden med opbygning af en idébank og opfordrer
alle til at bidrage, så vi kan få vor by
Vor bys vartegn
til at være interessant at besøge, for
derigennem vækkes bevidstheden om af billetsalg til flere af kommunens
at det kan være et godt sted at attraktioner, så turisterne køber tilbosætte sig.
budsbilletter til flere steder samtidig
og ledes rundt mellem de forskellige
Den officielle indvielse af TORV og
udbud.
RÅDHUS (servicecenter for BorgcenLigeledes, at entrébilletterne kunne
tret) kan kun være med til at styrke
benyttes som delvis betaling ved
sammenholdet i byen.
indkøb i tilsluttede forretninger/ udLigeledes de nært forestående arran- skænkningssteder/restauranter.
gementer med kongelig optræden – Ugentlige torvedage.
dog uden dronningens tilstedeværelse Ugentlige kom-sammenaftener med
- og underholdning på Slotstorvet. musik og fælles sang.
Salgsboder, som kan lejes for en kort Temasat malerikonkurrence på tid.
periode o.l., kan kun hilses velkom- Tidsbestemt fotokonkurrence om dament og være med til at vise vejen gens motiv(er).
Disse idéer er i sagens natur relatefremad for bedre trivsel.
ret til vort eget område, men i posen
I Idékataloget befinder sig allerede:
er der en række forslag til brug i andre områder af Vordingborg kommuOplæg til bedre samarbejde med de
ne.
øvrige lokalråd.
Vi åbner gerne for jer alle.
Forslag til forbedring af fælles udbud
Giv lyd og lad os bruge hinanden.!!

1

BILLEDHØST FRA FESTDAGEN 15. JUNI 2013

Adgangsvejen fra P-pladsen til torvet

Der handles på torvet

Algade i festdragt 15-06-2013

Voldgraven under opbygning

Det renoverede Rådhus beses
Nedsænket el-forsyning på torvet
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