Landsbyklyngeprojektet, Landet mellem fjordene
Sognene Beldringe, Bårse, Køng, Lundby, Svinø, Sværdborg og Udby, der tidligere var sammen i Syv Sogne Samarbejdet, har siden oprettelsen af lokalråd i Vordingborg kommune været
en del af Bårse-Beldringe hhv. Lundby Lokalråd. Begge lokalråd arbejder for at udvikle området i hver deres sogne. Derfor er de to lokalråd nu gået sammen om et Landsbyklynge projekt.
Projektet ledes af DGI og støttes af Realdania og Vordingborg kommune. Projektet skal styrke
samarbejdet mellem landsbyerne i området både for at gøre dem bedre at bo i for dem, der allerede bor her, og for dem, der fremover forhåbentlig flytter hertil.
Projektets formand er Søren Meinertz fra Udby sogn.
Spørgeskemaundersøgelse: Hvad ønsker DU for dit område?
Lokalrådene har brug for din hjælp til at understøtte og udvide vores arbejde og dermed løfte
hele området. Et af de første skridt i dette samarbejde er en borgerundersøgelse, hvor vi ønsker
at finde ud af, hvordan vi bruger vores område og ikke mindst, hvordan vi gerne vil bruge det
fremover. Derved bliver de projekter, der fremover sættes i søen, mere vedkommende for brugerne og altså blandt andet dig. Derfor er der i sidste halvdel af marts brug for at DU giver os
dit bud på, hvordan du oplever området nu, og hvilke ønsker, du har for området i fremtiden
ved at besvare et spørgeskema på linket https://goo.gl/BjN5TT
Hvis du ikke har mulighed for at udfylde skemaet elektronisk, er der fremlagt papirudgaver til
udfyldning i områdets dagligvarebutikker, i lægehuset og på biblioteket i Lundby. Spørgeperioden strækker sig fra 18. marts til 3. april. Ved deltagelse i undersøgelsen er der mulighed for
at vinde gavekort til lokale butikker.
Projektet fremover:
Projektet holder møder den anden mandag i hver måned. Her er de nært forestående opgaver
for styregruppen og andre interessenter at få udarbejdet egen hjemmeside og facebookside.
Desuden skal vi have arrangeret borgermøde, hvor vi bl.a. vil præsentere resultatet af spørgeskemaundersøgelsen. Og så skal der nedsættes forskellige arbejdsgrupper, der skal arbejde med
nogle af de konkrete områder og projekter, som spørgeskemaet sætter i fokus. Hvis du endnu
ikke har meldt dig som deltager i projektet, og gerne vil deltage i disse møder eller arbejdsgrupper, kan du stadig nå det. Tilmelding kan ske til formanden på emailadressen sm@wtl.dk .
Der vil desuden blive afholdt åbne borgermøder efterhånden, som projektet skrider frem.
Vi glæder os til arbejdet fremover! Husk at din besvarelse af spørgeskemaet tæller!

