Kære læser af lokalrådets nyhedsbrev,
Dette er vor introduktion til 2014, så vi
benytter lejligheden til at ønske alle vore
læsere et rigtigt GODT OG LYKKEBRINGENDE år med masser af gode oplevelser.
Lokalrådet har begyndt det nye år med en
række møder, hvor vi har fokuseret på de
tiltag der ligger lige for.
Åbningen af Danmarks borgcenter, der bl.
a. har givet os grundlag for et møde med
de lokale handlende, hvor vi har forfulgt idéen med at kombinere Entrébilletten til
borgcentret med en rabatordning i byens
forretninger for at motivere gæsterne til at
bevæge sig gennem byen og bringe handel
til staden.
Vor idé er at fremstille et USB
stik med byens historie og billeder, som
turisterne kan købe med billet til borgcentret og rabatter i byens butikker.
Da det
er et USBstik på 4GB, kan indholdet slettes, når behovet for at gense oplevelserne
er dækket og genbrug af stikket er muligt.
Vi forsøger at ”sælge” idéen til vor nye
City-manager og til borgcentret.
Desuden har vi afholdt et møde på hotel
Kong Valdemar og orienteret os om tiltagene, man forventer at tage i forbindelse
med borgcentrets åbning, for at kunne
medvirke til anbefaling af hotellet.
Dette besøg gav et positivt indtryk og vi
forventer et samarbejde mellem hotel/
borgcenter og handelslivet etableret.
Der er afholdt møde for at give vort bidrag
til SOLBAKKEPROJEKTET, selv om vi ikke
er en del af den komité af lokale borgere
der er udpeget til ”Komité af eksperter”.
Vi håber vore forslag kan anvendes.
Hvis dette link
www.vlraad.dk/Solbakken2014/SolbakkenJAN.2014.pdf

påvirkes kan vore bidrag læses.
28. januar 2014

Vi har netop holdt vort første ordinære bestyrelsesmøde i 2014, med en ret omfattende dagsorden.
Fra mødet skal omtales:
Lokalrådet har måttet foretage en personændring, idet Jørgen Møller (1.suppleant)
er trådt ind i bestyrelsen, som en følge af
at Susanne Lynge har nedlagt sit mandat.
1: Vordingborg som kroneby – dvs. byen
forsynes med kroner som afslutning på
stolper og stakitter. Gadebelysningen forsynes med en krone, hvor der tillades en
sådan opsat. Byen markedsføres som en
gammel kongeby der berettiger kronerne
anvendt. Selve udformningen af kronerne
er under overvejelse, men et par forslag er
til vurdering.
2: Skildpadderne på Nyrådsvej er et kardinalpunkt for lokalrådet. Med baggrund i de
tilkendegivelser, der blev modtaget i forbindelse med valg til den nye kommunalbestyrelse, skulle det kun være en formssag, før
der sker en ændring på de nuværende chikaner. Generne, som mange i det daglige
udsættes for, syntes kun at være til belastning for privatbiler, idet busser og lastbiler
kan passere dem med fuld hastighed p.g.a.
akselafstanden.
Lokalrådet har modtaget indsigelser om støj
i husene, beskadigede fjedre og bundskjold
og specielt mange pærer i forlygter.
Lokalrådet har fuld tillid til teknisk udvalg,
nu med Thomas Christfort som formand.
3: Der afholdes et dialogmøde mandag den
3. marts 2014 i Medborgerhuset kl. 19,00.,
hvor lokalrådet får besøg af Per Stig Sørensen, Laura Sø, Kim Petersen, Mikael
Smed og Birgitte Steen Jørgensen.
Vi vil denne aften drøfte emner som trafik,
skiltning, toiletter i byen, affaldsspande i
byen, prioritering af P-forholdene i Voldgade, Parkeringspladser ved pakkeautomaten
i Aarslevgade, gennemboring for cyklister
ved broen over Orevej.

Desuden, at kommunen skal overholde sine
egne regulativer med hensyn til fortove og
hække.
Vi håber rigtigt mange fra lokalområdet vil
deltage i mødet.
4: Efter det nyligt fremlagte regulativ der
forbyder hjulparkering på fortove vil mange
af byens gader og veje være for smalle til
parkering i begge sider, så lokalrådet mener
at datoparkering i hele Vordingborg vil være
en naturlig følge heraf, hvis regulativet ikke
føres tilbage.
5: I forbindelse med åbning af det nye
”Danmarks borgcenter” drøftedes bussernes
parkeringspladser efter afsætning af turister
på Slotstorvet. Lokalrådet går ind for, at
busserne parkerer på Københavnsvejområdet ved øvelsesterrænnet, hvor byskiltet er
placeret.
De kan så rekvireres, når der skal samles
op igen.
Alternativer kunne være, på Oringepynten
eller Trellemarken.
Absolut ikke på Færgegårdsvej, som bør bevares fri af rent æstetiske grunde, som en
del af det centrale område i byen, ned til
hjørnet ved den gamle kirkegård.
6: Lokalrådet har fået en repræsentant i facaderådet, hvor Gitte Kongstad nu deltager
med stor entusiasme.
Lokalrådet gav Gitte fik mandat til at forsøge at modernisere et gammelt regulativ for
facader og til at udfordre ”sådan plejer man
attituden”.
GENERALFORSAMLING i lokalrådet afholdes den 25. marts KL. 19,00-22,00, kombineret med et borgermøde. Tid og sted annonceres i Sydsjællands tidende.
En del bestyrelsesmedlemmer er på valg efter udstået periode, nemlig 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Vi håber rigtig mange lokale borgere vil møde op og deltage denne aften.
Kommunens nyligt tiltrådte City-manager er
inviteret.
Han har meldt tilbage, at han vil deltage, så
vi glæder os til at byde ham velkommen.
Mødet forventes afholdt i Medborgerhuset i
Kirkeskoven og lokalrådet er denne aften
vært med en kop kaffe/te og brød efter
aftale med Medborgerhuset.
Lokalrådet har deltaget i VISIONSMØDET i
Medborgerhuset i Kirkeskoven den 23. januar, hvor 20 forslagsstillere havde meldt
sig med deres fremstilling af, hvordan om28. januar 2014

rådet vil tage sig ud om 5-10 år, når det er
fuldt udbygget.
Nogle benyttede lejligheden til fortsat at
fokusere på netop deres ønsker om lokaletildeling og mange fantasifulde forslag
blev fremsat. Det er nu op til den nedsatte
komité at samle, katalogisere tankerne og
visionerne, for derefter at sammenfatte
dem til fremlæggelse for kommunalbestyrelsen i begyndelsen af april måned, så en
beslutning om områdets endelige udnyttelse
kan træffes.
Først derefter kan fondsmidler ansøges, så
vi må væbne os med tålmodighed på svarene og pengene, før spaden kan sættes i
jorden.
I mellemtiden er der en del entusiaster, der
tager de anvendelige lokaler i området midlertidigt i besiddelse.
Lokalrådet besøgte IPSdagen den 25.
På hjemmesiden findes en kort reportage
fra besøget, hvor mange sportsgrene var
repræsenteret.
Alt i alt et godt arrangement, der fortjener stor påskønnelse.

Lokalrådet forbereder afholdelse af et borgermøde i august måned, hvor vi kunne
tænke os at mødes med de lokale afdelinger
fra den sociale sektor, der på dette møde
kunne fortælle om deres tilbud til borgerne i
nærområdet.

SIDSTE OBSERVATION: Iflg. info fra Bane/Danmark,- se: bdkgis.bane.dk/femern eksproprieres vor station. Der er intet ny,
om togene så ikke standser i Vordingborg
mere.
Vi tjekker dette nærmere.

