maj 2017

NYHEDSBREV
20172017/3

Vordingborg By Lokalråd
ringen fandt sted. Det sker i løbet af kort
tid.
Ved lejligheden, var der også symbolsk
tilvejebragt et antal mini wienerbrødssnegle, til markering af de i selve Algade,
opstillede sneglefigurer.

Fredag, den 28. april 2017 deltog Lokalrådet i borgermødet i Bykontoret, hvor vi
blev orienteret om udviklingen i ZBC’s
10. klassers konstruktive og fantasirige
idéer til forskønnelse af nogle af byens
områder.
I denne omgang bl.a. et indkøbscenter og
ungdomsboliger i forbindelse med Stationsområdet og fritidsområde i anlægget
ved Vognmarken og Vævergangen, samt
Gavlmaleriet ved indgangen til Borgercentret i Algade 63, hvor de nyligt opstillede sneglefigurer er anbragt.

Eftermiddagen afsluttedes med afsløring
et gavlmaleri, udformet som en stor
mikrofon. Ungdommen søger symbolsk
op mod selve mikrofonhovedet, hvor
lyden og oplysninger modtages til forstærkning.
Desværre kunne man af praktiske årsager ikke fjerne stilladset inden afslø-

Designer Lissy Boisen, der har atelier i
Stege, deltog selv ved markeringen og
gav en orientering om tilvejebringelsen af
kunstværkerne.
Lokalrådet håber at kunne tilføre området flere figurer og forventer i denne
forbindelse at skaffe økonomi til at få
opstillet et antal sæler, som markering
for ORE strandprojektet.


Ore Strand projektet – sidste
"Nyt fra Ore Strand
Lokalrådet har holdt møder med naturforvaltningens repræsentanter og vore
ønsker bliver imødekommet på langt de
fleste områder, hvor de bevilgede
300.000 kroner rækker.
Det skulle betyde,
at P-pladsen bliver anlagt,
at badebroen bliver sat op,
at terræntæpper, der giver handicapadgang anlægges.
Desuden fjernelse af tang på begge sider
af badebroen i sommerens løb.
Sandkassen der er med i planen, kræver
en formel godkendelse fra Kystdirektoratet; Men, der er håb forude.
Lokalrådet har i forbindelse med adgang
til ekstrabevilling af penge fra LUPpuljen
2016 søgt om et beløb på kr. 25.000,00,
som tænkes anvendt til anskaffelse af et
antal sælfigurer til markering af stranden.
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