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Velkommen tilbage efter sommerferien

Bygningsværkets tilblivelse og destruering,
kan vi takke kunstneren Olivier Grossettête
for, idet han ledede arbejdet i begge faser
med kyndig hånd, bistået af sin hustru.
Det var en oplevelse for livet.
Vor hjemmeside indeholder optagelser fra
begivenheden – se www.vlraad.dk

Sommeren er nu officielt afsluttet med de
tiltag, som efterhånden er blevet kutyme at
afvikle i Vordingborg i denne periode.
August måned har været præget af nogle
usædvanlige begivenheder, hvor den ene
– GENOPSTANDELSEN AF BORGPORTEN –
i forbindelse med teatergruppen WAVES
mange tiltag, gav et særdeles synligt indtryk af fordums imponerende bygningsværker.
Vi Vordingborgensere fik her en oplevelse af
og smag på, hvordan vort tidligere meget
benyttede Slotstorv kan bringes til live og
værdighed.
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DET FØRSTE SPADESTIK
på
Vordingborg havn
blev taget på Vesthavn den 31. august
2017, hvor Borgmester Michael Seiding
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Larsen betjente håndtagene på havnens
gravko.
Selv om Vordingborg By Lokalråd ikke kan
rose sig med at være de toneangivende
mht. etablering af havnen, har vi været
med fra idéfasen og deltaget i adskillige af
de afholdte møder.
Det var særdeles interessant at overvære,
da Borgmester Michael Seiding Larsen mestrede at håndtere havnens gravemaskine
ved den officielle handling og gennemføre
det første spadestik.

Det foreløbige udlagte område er tilyneladende havnemæsssigt disponeret fuldt ud,
så fremtiden tegner sig som værende lys og
giver dermed det øvrige erhvervsliv i
området en god sparring.
Vordingborg Havn er også en af kandidaterne til at blive produktions- og anlægshavn for den kommende nye bro over
Storstrømmen på vejen ud i Europa.

På vor hjemmeide (www.vlraad.dk) vises
en kort video - ”amatørvideo” – af
handlingen.
Efter det oplyste, vil Vordingborg havn blive
den 3 største erhvervshavn på Sjælland og
skulle dermed give vækstmuligheder for
mange større virksomheders etablering i
området, idet den sammen med motorvejens afkørsel E41projekt og den nye
Storstrømsbro vil betyde lettere adgang til
resten af verden. Dermed er skabt ideel
basis for firmaernes udvikling på lokalimport- og eksportmarkederne.

Vi kan alle se en interessant fremtid i møde
og fra Lokalrådets side vil vi også fremover
bestræbe os på at deltage i byen udvikling,
hvor bane-, center- og byindgangsområdet
skal prioriteres højt. Lokalrådet kontaktes
på vblraad@gmail.com

Tilmeld dig nyhedsbrevet:
på vblnyt@gmail.com

