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DIALOGMØDE 2018
Nu er det tid at komme >>alle mand af
huse<<.
Vordingborg By Lokalråd indkalder til årets vigtigste møde, hvor det dialogudvalg der er sammensat af kommunalpolitikere fra partierne svarer på spørgsmål af speciel interesse for Vordingborg
by’s borgere.
I år har vi besluttet at holde mødet i
Kulturarkaden for at manifestere, at vi
er meget kulturelt anlagt og samtidig at
den nye bygning i Sydhavnen er borgernes samlingssted, når fokus er rettet på
vore lokale interesser.

MØD DERFOR OP I

KULTURARKADEN
Sydhavnsvej 6, Masnedsund
Torsdag, den 1. marts 2018
Kl. 19:00 til kl. 21:00
og træf
** substitutter
Thorbjørn Koldbo (A)**

Poul A. Larsen (A)

Daniel Irvold (C)**

Peter Ole Sørensen (V)**

Mette Gerdøe (Ø)

der har forberedt deres politiske besvarelse på vore oplæg.

Der er netop indløbet meddelelse om, at
Thorbjørn Koldbo afløser Mette Christiansen i aftenen møde.
Til orientering vil antallet af spørgsmål,
som er forelagt politikerne af lokalrådet
være:
1:
2:
3:
4:
5:
6:

Nærdemokratimodellen
Trafik med fokus på Valdemarsgade
Kirkeskoven og Medborgerhuset
Springvand på Slotstorvet
Indfaldsvejene til Vordingborg
Turistkontor i Stationsbygningen

Kommentering og besvarelse forventes
at vare ca. 11/4 time, så forbered dig på
at stille spørgsmål til panelet, som du
selv brænder inde med at få besvaret.
Lokalrådet vil være værter for udskænkning af kaffe/te og et stykke
brød undervejs.
Vi håber traditionen fra de tidligere år
med et godt fremmøde af interesserede
medborgere holdes og glæder os hertil.
I den senere tid har lokalrådet være beskæftiget med deltagelse i møder om
periodisk møblering af Slotstorvet.
Udbygning af Banegårdsområdet, som
en hel ny bydel, der på værdig og
elegant måde vil vise Vordingborg fra
den moderne side, som gerne skal byde
vore besøgende velkommen og motivere dem til et længere ophold; Ja, måske
til et ønske om at flytte til området.
Lokalrådet har ligeledes delt sig i interessegrupper for at effektivisere arbejdet og kunne fokusere mere på de enkelte idéer og forslag, hvor 15-20 stk er
Under overvejelse.
Din hjælp er derfor en nødvendighed,
så som borger i byen bør du møde op og
deltage i bestræbelserne på at gøre
Vordingborg til det sted på Sjællandskortet folk vil søge bolig i, i fremtiden.

