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Forbedring af Ore Strandpark til
en besøgsvenlig og brugbar
offentlig strand
Borgernes stemme ved udvidelse
af Vesthavnen
Debat om fælleskabsfølelse og
Vordingborg bys identitet
Ophævelse af ensrettet trafik i
Algade vest
Ny bro ved Næstvedvej, forlængelse af Valdemarsgade og viadukt ved Ore
Bedre forhold på Slotstorvet for
byens borgere og besøgende
Færdselsregulering i krydset
Boulevarden/Chr. Richardtsvej.
Skiltning og forbedret adgang til
Sikahjortene fra Marienbergvej

EOS springer på Nyrådsvej

Bestyrelsen
Formand: Anders J. Andersen
Næstformand: Jens O. Jensen
Sekretær: Jørgen Nymark
Kasserer: Jørgen Møller
Gitte Kongstad
Grethe Langesøe Wich
Kaja Huglstad

Vordingborg
By
Lokalråd

Suppleanter:
Jane Kollerup
Jette Christensen
Mailadresse: vblraad@gmail.com
Du kan læse mere på vores:
Hjemmeside www.vlraad.dk
Facebook: Vordingborg By Lokalråd
Nyhedsbrev. Vi udsender jævnligt et
nyhedsbrev.
Tilmeld dig nyhedsbrevet på
vblnyt@gmail.com

alle
borgeres
talerør

Successer
Vordingborg By Lokalråd
har medvirket til
1. Genåbning af kørselsmulighederne over
Slotstorvet mellem Københavnsvej og
Færgegårdsvej.
2. Udskiftning af skildpadderne på
Nyrådsvej med bløde bump.
3. Placering af EOS-statuen på pladsen ved
Solbakkevej / Nyrådsvej.
4. Opretholdelse af adgangsforholdene
ved Marienlyst.
5. Genåbning og forbedring af toiletforholdene på stationen.
6. Forsøg på at retablere bymuseum i
Vordingborg.
7. I budget 2017 er der afsat 300.000 kr. til
forbedringer af Ore Strand.

Vordingborg By
Lokalråd
Lokalrådet arbejder for byens borgere.
Vi er demokratisk valgt på årets
generalforsamling, hvor alle byens
borgere er stemmeberettigede.
Opgaver:
- afgiver høringssvar til
kommunalbestyrelsen
- afholder borgermøder og arrangerer
et årligt dialogmøde med politikerne
- arbejder med vores aktuelle sager
- lobbyarbejde over for politikere, embedsfolk, forretningsdrivende og andre
beslutningstagere
- aktive på borgermøder
- informerer offentligheden.
Debatterer gennem lokale medier og
vore tre platforme
- er repræsenteret i Facaderådet,
Frivillighedsrådet og ”De røde løbere”

.

.

Sig din mening på dialogmødet!
Vi arrangerer hvert år i januar eller
februar et dialogmøde.

.

På Ore Strand med politikerne

Her får medlemmer af kommunalbestyrelsen et godt indblik i, hvad der rør sig
i vores by.
Mange kommer til mødet. Det er vigtigt.
Det styrker det lokale arbejde.

.

Generalforsamling
Generalforsamlingen drøfter bl.a. forslag til arbejdet for det kommende år
og vælger bestyrelsesmedlemmer.
Bestyrelsen opfordrer alle borgere til at
møde op på generalforsamlingen, som
14 dage før annonceres i Sydsjællands
Tidende og på vore tre platforme.

Dialogmøde

.

Lokalrådet udvælger på forhånd emner til
mødet, som vi allerede arbejder med eller
vil arbejde med fremover. Herudover er
der også plads til emner fra de fremmødte borgere.
Dialogmøderne afholdes i januar og februar og indkaldes i Sydsjællands Tidende
14 dage før.
Vi reklamerer også for mødet i vores
nyhedsbrev, hjemmeside og Facebook.

