MEDBORGERHUSET i Kirkeskoven
Lokalrådet efterspurgte i sidste udgave om
det generelle syn på, om Medborgerhuset i
Kirkeskovet skulle bevares til brug for
foreninger uden begrænsninger med hensyn
til udskænkning.
Vi har modtaget en række tilkendegivelser,
der alle peger i retning af, at det ønskes.
Samtidig peges der på stedets traditionsrige
udseende og indretning, hvor atmosphæren
skulle kunne udnyttes i forbindelse med åbning af det nye borgcenter, som vil tiltrække turister, der vil kræve udskænkning af
mad og drikke.
Lokalrådet vil derfor fortsat arbejde for bevarelse af Medborgerhuset som borgernes
samlingssted.
KOMMUNEVALGET
Lokalrådet vil kraftigt anbefale alle borgere i
Vordingborg by at deltage i valgmødet
onsdag, den 13. november 2013 i TAMU
CENTER, Præstegårdsvej 18 (det tidligere
Sv.HeinildCenter) kl. 19-21, hvor rådet har
bedt de politiske partier give deres ja eller
nej til at arbejde for:
1:Udvikling af Slotstorvet til aktiv udnyttelse hele året – ET FÆLLES ANLIGGENDE.
2:At trafikhindrende foranstaltninger
udføres så de ikke har skadelig påvirkning på
køretøj og fører. Altså ingen skildpadder/
mariehøns i Vordingborg byområde.
3:At der arbejdes positivt for fokusering på
digeområdet ved Ore Strand.
4:At
der
arbejdes
positivt
for
at
Masnedsund ikke drukner og arbejdet
fremskyndes.
Der kunne sikkert stilles mange yderligere
eller andre spørgsmål, men vi begrænser os
til disse og forventer klare svar fra partierne.
HJEMMESIDEN
Denne er under opbygning.
På www.vblraad.dk kan man allerede nu
begynde at se hvorledes i har tænkt den skal
fungere.

BUSKØRSEL EFTER 15. DECEMBER 2013
På et tidligt tidspunkt stillede lokalrådet
forslag om ½times drift i det lokale område
fra banen over Ore forbi biblioteket, så det
nye bibliotek kunne blive en opnåelig service
for alle.
Idéen med gratis pendling på strækningen
banen/biblioteket visa versa, er ikke taget til
efterretning, men det er ikke glemt.
Vi tillader os at tage til indtægt at forbedringen er sket.
Med den nye busdriftsplan bliver det også
nemmere og billigere for de passagerer,
som bor længere væk fra de faste buslinjer.
Der indføres Flex-tur.
Hvad koster en Flextur?
For kommunens borgere indføres fra den
15. dec. 2013 en refusionsordning, således
at du højst kommer til at betale 24 kr. for
en Flextur, som er imellem din bopælsadresse og en anden adresse indenfor en af
3 Flex-zoner i Vordingborg Kommune.
Vordingborg Kommune udbetaler herefter
refusion til din NEM-ID konto en gang om
måneden for det beløb, du har betalt til
Flextur, som er over 24 kr. per tur.
Flextur kører alle dage imellem kl. 6 - 23
Den komplette
”nyt og bedre busnet i Vordingborg
kommune”,
med alle uddybende forklaringer og ruteplaner, vil ifølge info fra kommunen blive udsendt ila. november måned.
GRØNNE UDVIKLINGSPLANER
I forbindelse med et møde orienteredes vi
om, at der fra nytår sker en omlægning, så
parkforvaltningen vil indgå i det nye Trafik &
Park-sekretariat.
Vore idéer vil blive
behandlet dér.
Fra mødet med Teknik&Miljø, om udviklingen
til næste sæson vil vi kort nævne, at man vil
bestræbe sig på at orientere de lokale
handlende om, hvilke planter der anvendes,

så de har mulighed for at være leveringsdygtige i de samme farvetemaer.
Der opsættes smedejernsstakit omkring ”de
gamle voldgrave” for at give bedre indkig til
vandet og samtidig hindre uheld med handikapcykler m.v.
Vi foreslog opsætning af tydelig skiltning, så
folk kan finde vej til den nyindrettede
dyreeng ved Oxbølstien fra Skovvej.
Forslag om indretning af en botanisk have på
Oringepynten, hvor der i forvejen findes en
række exotiske planter og træer tages op til
behandling.
På det nye område ved Trellemarken
foreslås opsat bænke, så man kan nyde
udsigten.
I byen foreslås opsat lodrette blomstervægge, hvis den enkelte ejer af ejendommen
vil acceptere dette, samt mobile hække, som
kan placeres vilkårligt efter akut behov.
Yderligere kunne man benytte frugttræer og
buske i fremtidig beplantninger, som alle
kunne få glæde af i modningssæsonen.

Slotstorvudvidelsen undervejs

Voldgraven fra Færgegårdsvej

Har du forslag, ros eller ris, så
skriv til os på vor mailadresse
vblraad@gmail.com
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