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Vordingborg By Lokalråd
BESØG PÅ DET NYE HAVNEOMRÅDE
Den fremtidige anløbskajplads?

Lokalrådet har været på besøg på det nye
havneområde på Masnedø for at orientere sig
om den indretning, som vi kan forvente
havnen vil udvikle sig med.
Under rundvisningen fik vi en grundig forklaring på områdets muligheder og grunden
til, at man har fremlagt planen som beskrevet. Vor forestilling om området blev revideret, og vi kunne kun tage hatten af for, da
nytænkningen om en funktionsdygtig havn
tilsyneladende åbner for helt nye perspektiver, hvor også Krydstogtskibes besøg indgår.
Vi er glade for, at kommunen har efterkommet vores ønske om et dialogforum, hvor alles interesser for området inddrages.
ORE STRAND
Lokalrådet har sammen med Strandgruppen,
som består af repræsentanter fra området
arbejder fortsat på at få visionerne for området gennemført, så stranden bliver et indbydende og brugbart område. Visionspapiret
kan snart vises på vores hjemmeside.
Det er et lyspunkt, at strandområdet er medtaget som et nyt anlægsønske for 2017, med
at beløb til projektfremstilling på 300.000 kr.
I oversigten figurerer også 2 mio. kr. per år
til konkrete forbedringer i årene op til 2020.
Alt dette indgår i budgetforhandlingerne, så
intet er sikkert.
Men der er håb forude.
Vi arbejder nu på, at forbedringerne af Ore
Strand realiseres, til gavn og glæde for såvel
lokale, som turister og ikke kun er fine planer
og tanker.

LOKALRÅDETS HJEMMESIDE
På lokalrådets seneste bestyrelsesmøde rettedes fokus mod vor hjemmeside, da vi kunne ønske et mere brugsvenligt og informativt
organ vore læsere kan anvende som opslagsværk for indhentning af oplysninger om lokale begivenheder.
Vi vil derfor fremover her lægge høringsvar
og anden korrespondance ind, forsøge os
med kalender med aktuelle emner, mødetider og andet vi aktuelt arbejder med.
DE NYE AFFALDSCONTAINERE
>>Big Belly<<

Du har sikkert bemærket de nye store containere der er opstillet forskellige steder i
byen.
Vore forventninger til, at de pænt sagde tak
for tilskuddet når de blev fodret, blev desværre skuffet, men forklaringen på at de ikke taler, er simpelt hen af økonomisk årsager Derfor er der i første omgang kun investeret i 1 talende container i Vordingborg by
og den står i Algade ved nr. 86.
Her kan du opleve en reaktion når du benytter indkastet, som både kan aktiveres med
håndkraft eller med foden.
Hvad er lokalrådet egentlig for noget
og hvad fortager det sig
 læs herom på vor hjemmeside
Lokalrådets medlemmer ønsker alle en
god sommer og gør opmærksom på
Sankt Hans aften på
Ruinterrænnet den 23.ds
og
Festugen i U28 - 11. til 17 juli 2016

LOKALRÅDET KAN KONTAKTES PÅ vblraad@gmail.com OM GENERELLSE EMNER
ØNSKER DU AT ABONNERE PÅ NYHEDSBREVET TILMELD PÅ vblnyt@gmail.com

