Glædens dag for trafikanterne på Nyrådvej

Skildpaddernes
En af de sidste
Endeligt
biler passerer.
Vesty
Det nye bump ved EOS etableres og de nye
tider for trafikanterne kan begynde

Der arbejdes ihærdigt
De første spor
Klar til brug

Efter adskillige års debat om skildpaddernes
dårlige indvirkning på bilerne og trafikanternes dagligdag er det lykkedes at overbevise
vore politikere om nødvendigheden af at
skabe bedre og mindre stressende forhold
på vejen mellem Vordingborg og Nyråd.
Der er 3 hastighedsdæmpende bump ved
indkørslen til byen og vi venter bare på

opmaling af fodgængerovergangen ved
Drosselvej, før vi kan markere glæden,
ved det nye tiltag.
Desværre kan der ikke etableres en cyklebane fra cyklestien over til højre kørebane – en blå bane – da en sådan giver
ubetinget
forkørselsret
for
cyklister,
hvilket ikke kan tillades af politiet på
denne strækning, der i forvejen er sikret
med bump og fodgængerovergang.
OOo
Lokalbestyrelsen er blevet udvidet
Lige før vor ordinære generalforsamling
blev et ungeråd i Vordingborg bragt på
banen og vore vedtægter blev ændret, så
dette råd kunne deltage med stemmeret
på
linje
med
de
øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
Efter nedsættelse af dette råd, har vi
netop haft glæden af at kunne byde rådet
velkommen til vort seneste bestyrelsemøde, hvor vi konstaterede at et konstruktivt
samarbejde ligger lige for.
Det er lokalrådets håb, at vi sammen kan
udvide samarbejdet og støtte hinanden i
arbejdet på trods af den naturlige årsforskel.
oOo
Fødevarer i Vestbyen
Lokalrådet har modtaget henvendelse fra
beboere i Vestbyen, som med den nye opdeling af detailhandelen føler sig overset
og har fået langt fra mulighed for dagligvareindkøb.
I den forbindelse er KIWI opfordret til at
vurdere mulighederne for at etablere sig
i kvarteret omkring Elmeallé/Banegården
og man er i gang med at undersøge mulighederne.
oOo
Lokalrådets idékatalog
I forbindelse med vor generalforsamling blev
der omtalt et 68 punkt idékatalog, Dette er i
dag reduceret til 31 punkter, som vi gerne så
udført, men det er ikke realistisk. Et af vore
primære ønsker kunne være, at få en aflægger af det økologiske Madmarked, som har
sin oprindelse i Præstø til byen.

Lokalrådet besøgte for egen regning markeoOo
det for at konstatere kvaliteten og kan kun
Frivilligfredag på Panteren
anbefale, idet pris og kvalitet passer fint Lokalrådet deltog i den nylig afholdte frivilsammen.
ligfredag på Panteren.

Medborgerhuset i Kirkeskoven er en af vore
kæpheste, hvor det folkelige islæt kunne
sættes i kombination med Madmarkedet.
Derudover er oplægget med Vordingborg
som en Kongeby, markeret med kroner her
og dér og alle vegne en ”kongstanke”.
Det sidste skud på stammen, er en idé om
en promotionfilm over Vordingborgs fortræffeligheder, hvor erhverv, turisme, uddannelsesmuligheder, beboelse o.m.a. skal
promoveres.
Hertil kommer så hotelindkvarteringsmuligheder, udbygning af vandrerhjemmet, Campingplads for korttidscampister.
Ikke mindst en skiltning, så man nemt kan
finde rundt og tydelig markering af stederne, f.eks. turistkontoret, som samtidig skal
holdes åbent minimum i forretningernes åbningstid.
Der er mange andre fokuspunkter, men at
spænde over hele spektret, vil stramme buen for meget for lokalrådet, der trods alt
består af frivillige, som for en dels vedkommende har et arbejde at passe.
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Prof. Jacob Torfing på bill. gav et meget
fint indlæg, hvor han beskrev extreme beskæftigelsesmuligheder for frivillige, hvor
flere tilsyneladende dødfødte opgaver
kunne udføres, ved et samarbejde mellem
frivillige og en lydhør social forvaltning.
Bla. Cyklekørsel med richshaw, hvor
ældre fra et plejehjem fik lejlighed til at
besøge velkendte lokale områder.
Panteren præsenteredes denne dag med
opvisning af de foreninger, vi må forvente
vil lægge billet ind på at leje lokaler.
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