Den 14. september havde vi den glæde at
kunne fejre genopsætningen af EOS brønden på trekanten ved Nyrådsvej og Solbakkevej, hvor pastor Poul Joachim Stender beærede os, med at holde en festlig og levende tale, der indeholdt mange muntre indslag, samt en opfordring til kommunen til
opførelse af statuer af Vordingborggensere,
der har gjort byen kendt ude i verden –
eksempelvis BUKO Poulsen og Morten Olsen.
Lokalrådet har på sit sidste bestyrelsesmøde vedtaget at afholde et borgermøde i slutningen af marts 2014, hvor der skal fokuseres på IT-området. Vi finder at mange af
vore medborgere tabes i systemet, hvor det
ikke længere er muligt at benytte de offentlige serviceorganer, uden brug af elektronisk udstyr.
Vi håber at kunne medvirke til en bedre
forståelse gennem koncentreret orientering.
Fra vor idé og opfølgningsbank vil lokalrådet
i den kommende tid fokusere på Kørselsbegrænsningerne på Slotstorvet, Mariehønsene på Nyrådsvej, Torvedagene på Slotstorvet, Affaldskrukker, så begrænsning af papir
og cigarretskod på fortovene kan reduceres.
Rådet har deltaget i et dialogmøde med fokus på de grønne områder indenfor bygrænsen og har store forventninger til næste års
vegetation og udvikling, idet mange spændende oplæg kom på bordet.
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Som billedet viser, tog mange mennesker
del i festligholdelsen.
Springvandet,
som
siden
har
holdt
EOSstatuen fugtig, er blevet meget beundret
af folk der har taget bænkene i besiddelse
og ligeledes rost i dagspressen for sin
beundringsværdige fremtræden og flotte
placering, så hun med udsigt over marker,
skov, vand og ikke mindst Farøbroen danner
basis for daglig afslapning for dem, der afser
tid hertil i de smukke omgivelser.
MEDBORGERHUSET i Kirkeskoven
Lokalrådet har igennem de sidste år flere
gange haft fokus på denne ærefulde
bygning, som i 1901 opførtes til Amtsudstillingen. Senere har den fungeret som
skovrestaurant, selskabslokaler for byens
borgere og samlingssted for foreninger; men
nu er udlejet til Vordingborgskolen og derfor
kun er til rådighed med visse begrænsninger
Vi efterlyser tilkendegivelser fra vore
medborgere, om interessen for at bygningen skal bibeholdes som muligt
medborgerhus, med de omkostninger
dette vil medføre.
Giv os venligst et ja/nej, så vi kan konstatere om der er generel interesse herfor, da vi ikke ønsker at spilde kræfter
på spøgelsesforestillinger.
Svar venligst til vblraad@gmail.com
Det er meget vigtigt at modtage en
rettesnor for vor fremtidige indsats på
dette område.
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