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DET NYE HAVNEOMRÅDE
Den fremtidige anløbskajplads?

Lokalrådet har foreslået dialogmøde om og
med havnen, kommunen, grundejerforeninger
mv. om forslag til oprettelse af den nye havn
på Masnedø. Vore forventninger er, at der bliver etableret en moderne industrihavn med
kommercielle muligheder for og fremtidige besøg af krydstogtskibe til gavn for hele vort lokalområde.
Lokalrådets vil arbejde for at mindske ulemperne ved havneudvidelsen f.eks. ved vægmalerier eller andet.
Alle må i den forbindelse tænke stort og ikke
alene på at fremme egne interesser.
LOKALRÅDETS HJEMMESIDE
På lokalrådets seneste bestyrelsesmøde rettedes fokus på vor hjemmeside, da vi kunne
ønske et mere brugsvenligt og informativt
organ som vore læsere kan anvende til opslag
og indhentning af oplysninger om lokale begivenheder.
Vi vil derfor fremover her lægge høringssvar
og anden korrespondance ind, forsøge os med
kalender med aktuelle emner, mødetider og
andet vi aktuelt arbejder med, foruden referaterne fra bestyrelsesmøder.

DE NYE AFFALDSCONTAINERE
>>Big Belly<<

Nu har alle, når de benytter byens nye affaldskontainere fået at vide, ”hvor søde de er”.

Det skulle gerne animere til, at vor by bliver
en renere by – helst hel ren - at færdes i.
Forvaltningens afdeling, der sørger for renligheden, har vist et godt eksempel, så nu er det
op til den enkelte at vis samarbejdsvilje.
Lad os alle være aktive deltagere og gøre de
eventuelle forurenere vi møder, opmærksomme på affaldscontainerne, der er opstillet.
LOKALRÅDETS EFTERÅR
Vi er startet op med et bestyrelsesmøde her i
begyndelsen af august måned og har planlagt
at deltage i nogle dialogmøder i den nære
fremtid. Desuden vil vi indkalde til borgermøde i oktober, hvor der bliver fokuseret på et
aktuelt emne om Vordingborg og borgernes
før og nutid.
Vi vil ligeledes arbejde med tilpasning af vedtægterne, så de passer bedre til medlemmernes tarv. Dette sidste skal godkendes på genetalforsamlingen i august 2017.
Der skal forberedes oplæg til dialogmøde med
de udvalgte kommunalbestyrelsesmedlemmer i februar måned.
Har du ønsker eller idéer vil vi meget gerne
høre herom, så vi kan forberede spørgsmålet.
Hvad er lokalrådet egentlig for noget
og hvad foretager det sig
læs herom på vor hjemmeside

ORE STRAND
I forbindelse med vandugen – U34 – er der
arrangeret aktiviteter for voksne og børn.
24. august fra 17-19 vil der sammen med
Naturvejleder Elise Hvelplund være "Aktiviteter
på det lave vand" for børn og deres forældre.
Spejderne vil stå for bagning af snobrød og
grillning af fisk.
Søndag den 28. arrangeres et fakkeloptog på
OREstrand i lighed med, hvad der finder sted
langs Vordingborg kommunes øvrige kystområder.
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Kl. 20 mødes der for enden af Badevej,
Efter velkomst og orientering, er planlagt en
strandvandring på ca. 1½ km, afsluttende med
kaffe/te og brød på ORE camping.
Alle er velkomne –
Parkeringspladser ved Badevej.
Mød op og støt
– OREstrand –
Vordingborgs bedste gratis sol og
underholdningsområde

Strand og parkering med
redningsudstyr i forgrunden
og toiletterne.

Det gamle fyrtårn fra 1895

Toiletbygningen med H, D og
Handikaptoiletter, samt
Affaldsbeholder

HUSK
VANDAKTIVITETER
onsdag 24. august fra 17 - 19
FAKKELTOGSARRANGEMENTET
søndag den 28. august kl. 20
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