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I foråret har Vordingborg By Lokalråd
deltaget i diverse møder, hvor lokale interesser har været drøftet.

SIDSTE NYE TILTAG I BYEN
Bykontoret

Vesthavnen er blevet besøgt og den store
udvidelse der er i gang ser ud til at blive af
stor værdi for området, når meget store
skibe vil anløbe Vordingborg med deraf
følgende indtægter. På sigt forventes havnen også anvendt i forbindelse med turisters
besøg i området.
Beliggenheden med den udvidede trafik på
vej og bane vil, med de rette indbydende seværdigheder, være et naturligt trækplaster
for de forbipasserende, så Vordingborg vil
indgå som et besøgsinteressant område, når
fremtidig ferie skal planlægges.
Fra lokalrådet vil vi anbefale at vesthavnen
aflægges et besøg, når der indbydes hertil.
----------Vordingborg By Lokalråd, har i tiden der er
gået, forsøgt at motivere byens borgere til
aktivt at promovere vor by, men vi føler, at
mange nøjes med passivt at være med i de
tilbud byen og de handlende stabler på
benene.
I den forbindelse har en af vore kæpheste
været at få turistkontoret tilbage til
Vordingborg By, så alle herboende og de
besøgende har et sted at henvende sig, for
at få vejledning i de lokale seværdigheder,
restauranter eller turbeskrivelser – De Røde
Løbere.
Dermed får man maksimal udnyttelse af tid
og penge.
-----HUSK:
Vor e-mailadr: vblraad@gmail.com
Nyhedsbrevet: vblnyt@gmail.com
Facebookside: Vordingborgbylokalraad
HJEMMESIDE: www.vlraad.dk

er blevet forsynet med et gavl-maleri, hvor
symbolet er et selvfortolkende tema.
Grundlæggende kunne det være en vejledning om, at her begynder byens gågade,
hvor den kørende trafik tager maksimalt
hensyn til fodfolket.
I fremtiden vil barsling af nye tiltag, som De
Røde Løbere har arbejdet på gennem de seneste 5 år blive næsten hverdagskost, hvis
ikke sidstehåndsindgriben finder sted, som
ved-Nordhavnsstien ved Tytte pølser –

eller møblerne på Slotstorvet.
I lokalrådet forsøger vi at være positivt
tænkende. Her hilser vi den nye bro over
banen ved Valdemarsgade velkommen med de forsinkelser og trafikale forstyrrelser det ”midlertidigt” har medført.
Måske
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har nogen bemærket, at Primulavej føler sig
ekstra trafikbelastet.
SIDSTE NYT: Der er nu bevilget penge til
møblerne og læhegn på Slotstorvet. Møblerne vil blivefremstillet med ryglæn og fremstillet på produktionsskolen ”Strømmen”.
Vore ønsker med hensyn til trafikken i
begge retninger i Algade Vest, ser nu ud
til at blive virkelighed igen, efter at kommunalbestyrelsen har givet grønt lys.
Nu
afventer vi bare, at skiltene tage ned.

vil naturligvis fortsat og være opdateret
med kontaktoplysninger, vedtægter m.m.

SKULPTUREN ”VÆKST”
Er der nogen der ved, hvor denne befinder
sig efter den blev fjernet fra sin oprindelige
plads ved posthuset ved banegården?

I BYFORUM har vi deltaget i en stort anlagt
møde på ZBC, hvor der i opstartfasen var
indlagt underholdning ved Vordingborg
Musikskole, som med et symfoniorkester i
mange aldre spillede et par interessante
numre og dermed lagde grundlaget for en
interessant og indholdsrig aften.
Igen gav det pote, at mange var samlet for
at komme med input til, hvad der bør
arbejdes med for at gøre Vordingborg mere
interessant at bo i, eller aflægge besøg.
-------

FACEBOOK
Lokalrådet startede op som gruppe på
Facebook, men forventningerne vi havde
hertil er ikke blevet indfriet. Derfor er det
besluttet at ændre vor deltagelse på
facebook fra gruppe til side.’
I praksis har det ingen betydning som
sådan. Man skal blot huske at "like" eller
"synes godt om" den nye side.
Siden hedder "Vordingborg By Lokalråd" og
har vores kære GÅS som profilbillede.
Vi vil opfordre alle med interesse i lokalrådets arbejde, at følge denne side.
Her er det muligt at komme med input og
forslag til lokalrådets fremtidige fokusområder, samt kommentere på de opslag vi lægger ind.
Vor almindelige hjemmeside
www.vlraad.dk

LOKALRÅDET
ØNSKER ALLE
VORDINGBORGGENSERE
EN RIGTIG GOD
SOMMERPERIODE

VI HAR HENTET FØLGENDE P
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VI HAR HENTET FØLGENDE PÅ KOMMUNENS HJEMMESIDE:

•
Nu har solens stråler fået magt, og vi kan mærke, hvordan
dens varme får de vilde urter og vores såede urtefrø i haven til at
springe op ad jorden.
•
Har I adgang til stranden, som ved Ore strand, Vintersbølle
strand eller en søbred med lidt jævn søkant (eller havebassinet!), så
smid skoene og stik fødderne i det kølende vand. En dugfrisk, blød
græsplæne kan også gøre det.
•
Fuglekoret bliver mere lavmælt, for parringstiden er ved at
være overstået, og så behøver hannerne ikke at synge så meget.
Men gøgen er kommet i maj, så lyt efter hannens karakteristiske
kuk-kuk, kuk-kuk. Og også nattergalen synger en kort periode i
maj-juni, men efter Sankt Hans holder den op igen. Begge fugle kan
I specielt høre ved moser med lidt krat såsom ved Kulsbjerg, men
også andre steder i landskabet kan I høre deres høje stemmer langt
væk fra.
•
Sommertiden er også årstiden, hvor duftene hænger i
luften fra syrenerne, hvidtjørnen, hybenroserne og skovmærke. På
de fleste af jeres natur- og sansestier kan I finde enten
hyldeblomster eller hybenroseblomster eller skovmærkeblomster i
juni og længere ind i sommeren. Disse blomster kan alle bruges til
at lave en kold, læskende drik at slukke tørsten i til de varme
sommerdage.
•
En speciel drik er iskold gransaft. Pluk i maj de nye
lysegrønne skud af grantræer, kog i vand 10-15 minutter, og tilsæt
sukker og citronsaft, si det og fortynd efter smag og behag. Sæt jer
sammen med et glas koldt saft under et skyggende æbletræ i
haven, og nyd synet af jeres blomstrende bede og kommende høst
fra træer og buske.

