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Vordingborg By Lokalråd

Julen er kommet til byen.
Alle kan i år glæde sig over den flotte og
gennemførte udsmykning af byen.
Slotstorvet, Juletræet, Algade, Gåsetårnet
med lys på og alle de juleforberedte forretninger. Det kæmpearbejde, der ligger
i forberedelse og færdiggørelsen skal have
stor anerkendelse og ros.
BORGERMØDER I KULTURARKADEN
7. og 28. NOVEMBER 2016
De første møder, hvor Lokalrådet har sat
fokus Vordingborggensernes identitet, betragter vi som værende en succes, selv om
møderne godt kunne have været besøgt af
flere fra lokalområdet. Blandt de fremmødte, har mange udtrykt stor glæde og tilfredshed med aftenernes indhold.
Dette har animeret lokalrådet til at forsøge
at fortsætte kampagnen, idet vi håber på, at
flere og flere vil få øje på vigtigheden af at
have et lokalkendskab og tilknytning til områdets tilbud. Både fortids- og kulturmæssigt, samt de tilbud der bydes på, f.eks.
sport, jagt, vandreture, sejlads, foreningsliv
m.m.
Skulle en af vore læsere have forslag til en
foredragsaften, med tema i denne retning,
hører vi gerne herom på
vblraad@gmail.com

Glædelig

Jul

og

godt

Nytår til alle vore trofaste læsere.

DIALOGMØDET
med
kommunalpolitikerne.
Den 17. januar 2017
er dagen for det årlige dialogmøde med
kommunalpolitikerne.
Mødet afholdes i år med start kl. 19.00 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.
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 har
stillet til politikerne kan ses på hjemmesiden – www.vlraad.dk – men der vil under
mødet være mulighed for at komme i dialog
med politikerne fra det udvalg der møder
frem.
VEL MØDT DEN 17. JANUAR 2017
nyhedsbrevet rekvireres på vblnyt@gmail.com
hjemmesiden findes på www.vlraad.dk

