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BORGERMØDE I KULTURARKADEN
28. NOVEMBER 2016 kl. 19.15.
Det første møde den 7.november betragter
vi som værende en succes, idet mange
deltagere udtrykte stor glæde og tilfredshed med aftenens indhold.
Nu håber vi på fuldt hus ved det næste
møde, hvor rektor ved Vordingborg
Gymnasium Ib Brøkner Christiansen vil tale om byens udvikling, fællesskabsfølelse
og fælles identitet.
Dette møde finder sted i Kulturarkaden,
mandag, den 28. november og begynder
kl. 19.15.
Efter indlægget, holder vi som sidst, en
kort pause og strækker benene inden der
tages fat på spørgsmål og debat.
KOM OG LYT TIL OPLÆGGENE!
DELTAG I DEBATTERNE!
KULTURARKADEN RUMMER PLADS TIL 149
MØDEDELTAGERE OG ADGANG ER GRATIS
Ved mødet kan købes vand og øl.
-o0o-

IDÉNØGLE
Med sidste nyhedsbrev åbnede vi for den
idérigdom lokalrådet fra starten har samlet
og oplyste, at vi vil konkretisere nogle af
disse spirede tanker, for at føre dem til
handling.
På lokalrådets seneste bestyrelsesmøde
var der enighed om at koncentrere indsatsen
om
OMRÅDEFORSKØNNELSE
–
fjernelse af ukrudt, fortovsrensning og
opretning, grønne områder i byen – nye
træer m.v., samt hovedadgangsvejen til
Vordingborg – KØBENHAVNSVEJ.
Desuden TRAFIKKEN – trafikveje med kun

få restriktioner –
CYKELSTIBÅND, samt åbning for cykling i
hele Algade hele dagen.
Der kan altid kommenteres og stilles
forslag til yderligere tiltag på
vblraad@gmail.com.

DIALOGMØDET
med
kommunalpolitikerne
I oktoberbrevet oplyste vi, at der, den 17.
januar 2017 afholdes det årlige dialogmøde med kommunalpolitikerne.
Mødet afholdes i år på:

Panteren,
Høje Sal: Hjelm Bugt,
Solbakkevej 42-56, 4760 Vordingborg,
hvor der bliver mulighed for at drøfte de
tungtvejende problemer, den lokale borger
tumler med.
Derfor indkalder lokalrådet igen evt. ønsker eller forslag fra lokalbeboerne så de
kan behandles på bestyrelsesmødet og
videresendes primo december måned.
Mødet finder sted og sædvanligvis vises
dette stor interesse, da det her er muligt
at få en dialog med kommunalpolitikerne.
De enkelte spørgsmål som lokalrådet stiller
vil blive offentliggjort på hjemmesiden –
www.vlraad.dk – medio december 2016.
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Skolen er dog ikke interesseret i at
overtage drift og vedligeholdelse af stien.
Administrationen foreslår derfor, at trappen fjernes, og stien nedlægges.

Administrationen foreslår at nedlægge den
offentlige sti, som forbinder Parkvej med
Vinkelvej i Vordingborg. Græsset på stien
er ikke slidt, og det indikerer, at den ikke
bliver brugt særlig ofte.
Mosebakken 18 og 20 har en havelåge til
stien, men ejerne har ikke søgt om at
etablere lågerne.
Administrationen mener derfor ikke, at der
er behov for, at stien opretholdes som
offentlig.
Fodgængere kan i stedet benytte ruten
rundt om skolens parkeringsplads, for at
komme til Parkvej.
På nuværende tidspunkt slår Vej, Park og
Havneservice græsset på stien.
Om vinteren saltes trappen, men stien
ryddes ikke for sne. Hvis stien nedlægges,
vil Vej, Park og Havneservice opnå en lille,
årlig besparelse.
Det areal, som stien ligger på, tilhører
Marienbergskolen.

Øjebliksbillede
fra
Stiområdet

Fremover vil Marienbergskole dermed frit
kunne udnytte arealet til andre formål.
En anden mulighed vil være at lade
trappen stå, og nedklassificere stien til en
privat fællessti for de to ejendomme på
Mosebakken, som har låge ud til stien. De
to ejendomme vil dermed fremover skulle
stå for drift og vedligeholdelse af stien.
Vejloven indeholder en række regler, som
skal følges, når en offentlig sti skal nedlægges.
F.eks. skal spørgsmålet i offentlig høring i
8 uger, inden det endelig kan besluttes, at
stien skal nedlægges.
Lokalrådet skal afgive et høringssvar og vi
beder derfor evt. interesserede om at sende og jeres kommentarer til
vblraad@gmail.com
senest mandag 2. januar 2017, kl. 9.00.
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Lokalrådet har fremstillet
en præsentationsfolder, som vi her benytter lejligheden til at gøre bekendt med, så
vi har indføjet et udsnit nedenfor.
Hele folderen kan du finde på hjemmesiden – www.vlraad.dk.
Lokalrådet er nu tilsluttet
modtager indlæg.

facebook, Vordingborg By Lokalråd, hvor vi gerne
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