Sommeren er nu på sit højeste, mange er på ferie
og her i byen er årets festuge sluttet med
festfyrværkeri på behørig vis efter en uge med
tom flagstang på ruinterrænet.

Fra lokalrådet ønskes alle en
god sommer(ferie).
I den forløbne tid siden sidste nyhedsbrev er der
nogle begivenheder vi gerne vil berette om.
Lokalrådet blev hørt i forbindelse med oplægget til
Allé lukningen ved Marienlyst.
Der blev fundet en fornuftig afslutning på sagen,
med en løsning, så parterne tager hensyn til hinandens behov og lukning kun sker, når arbejdskørsel med store maskiner, der kan være vanskeligt håndterbare og dermed farlige for publikum, er nødvendige.
Samtidig henstilledes det til publikum at overholde de med skiltning angivne betingelser for
benyttelse af Alléer og stier.
Lokalrådets gennem mange år påtaler af de uheldige og i vore øjne farlige pukkelbump (skildpadder) på Nyrådsvej, er ligeledes blevet behandlet med et for os positivt resultat.
Der er nu aftalt et møde til drøftelse af et oplæg,
som lokalrådet har formidlet og vi håber dette vil
resultere i en varig og mere hensigtsmæssig løsning, der ikke er til stor ulempe for trafikanterne,
men dog fungerer, som en absolut hastighedsregulerende foranstaltning.
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Vi kan ikke undlade at kommentere byens
SanktHans aften på ruinområdet, som for første
gang i en årrække blev gennemført, under
ledelse af det lokale museum.
Set med lokalrådets øjne, var det ikke nogen
gevinst i forbindelse med bålafbrændingen.
Der skulle ændres på sædvaner i en sådan grad,
at den traditionelle ”HEKS PÅ BÅLET” ikke kunne
indpasses.
Forhåbentlig er det både første og sidste gang
dette sker.
I alle tilfælde har der meldt sig en sponsor for
heksen til 2015.
At afbrændingen foregik så tidligt, at skumringen var noget man måtte tænke sig til, var ligeledes et nyt tiltag.
Efter flere dages besøg Vordingborg festuge, for
at få den oplevelse med og samtidig se, om der
er gode tilbud at benytte sig af, var det glædeligt at konstatere, at mange forretningsdrivende
virkelig har anstrengt sig for at gøre ugen til
noget særligt og byen har også været godt besøgt.
Vi håber, at resultatet står mål med forventningerne og det har været indsatsen værd.
Når det er sagt, er der også noget der har skuffet.

Torvet, der er renset for de mange stolper, som
skal holde trafikken på rette vej, virkede meget
trist, idet de enkelte boder med frugt, blomster
og grønt var ”ikke til stede værende” en del af
dagene og så var der kun tomme telte tilbage.
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LOKALRÅDETS VEDTÆGTER
Til slut vil vi henlede opmærksomheden på, at
vore vedtægter fik et par tilføjelser ved den
sidste generalforsamling. Disse er tilføjet
vedtægterne på hjemmesiden og er fremhævet,
så de er nemme at få øje på.

Indgangen til turistkontoret
Prikken over i’et var indgangen til Byens turistkontor på det gamle rådhus, som befandt
sig, skjult bag en container, kun markeret med 2
triste skilte foran døren.
I øvrigt er der intet yderligere der markerer, at
der er et turistkontor med et offentligt toilet i
bygningen, der aflåses kl. 15.
Lokalrådet har tidligere præciseret, at der bør findes tydelige og hensigtsmæssigt placeret skiltning flere steder i byen, hvis kontoret skal have
en chance for at bevise sit værd.
Men;
Hvis det er målsætningen, som udtrykt af turistchefen, at nedlægge den almindelige turistservice i Præstø og Vordingborg til fordel for
digitalisering heraf, kan vi vel ikke regne
hermed.

Turistkontoret i ”Det gamle Rådhus”
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Algade ved Slotstorvet

Børn dekoreres ved
Børn dekoreres ved Badstuegade
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