
 

PRÆSTØ  LOKALRÅD. 

 
Præstø den 7. august 2014.08.07 

INPUT TIL VISION VORDINGBORG. 

Havudsigt og storbyen tættere på: Vi bor smukt, Præstø tættere end Vordingborg, på København.  Flere 
muligheder for tog trafik, er for kommunens borgere på betingelse af, at busforbindelse f.eks. til Lundby og 
Næstved bevares.  Ideen om samlet turistinformation på Farø? Vi vil gerne betjene turister nordfra, hvor 
Præstø vil være en naturlig indgang til kommunen. 

Familier og aktive mennesker udfolder sig: Dejlige visioner, men at det er så tiltrækkende kræver, at der så 
investeres mere i vedligehold af stier, cykelstier, veje og f. eks broer i Præstø. 

Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø: Præstø Lokalråd har ofte peget på, det ringe 
dagpasningstilbud og folkeskole tilbud, storkommunen har indført. Med de nuværende økonomiske 
prognoser, tja man kan håbe, men det kræver vist et seriøst arbejde med at finde en anden ledelsesform, 
som skaber arbejdsglæde og ansvarsfølelse. Hurra for den nye privatskole i Præstø. Vi har tidligere 
orienteret om Præstø unges ønsker og ideer, det gør vi gerne igen, når arbejdet med at realisere visionerne 
starter. 

Arbejdspladser, innovation og god smag: Gerne mere gode fødevarer, med lokale producenter, passer fint 
til en lille købstad som Præstø, hvorimod vi er mere end rigeligt forsynet med discount, 
kommunalbestyrelsen bør have mod til at sige nej, til flere store butikshaller. De mange mindre 
virksomheder, passer rigtig fint i vores lokalområde. 

Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne: for Præstøområdet, er det store frivillige engagement ikke en 
vision, det har blomstret i rigtig mange år. Derfor bør storkommunen blive bedre til at lade det fortsætte, 
og ophøre med enøjet at satse på Vordingborg by. Det vigtigt at f.eks. lokalrådenes oplysninger når frem til 
seriøs behandling hos politikerne. 

Præstø Lokalråd mener, at visionen er overordnet, og umulig at være uenig i, pæne tanker er lette at 
tilslutte sig. Vi må dog af vores erfaring erindre om, at der er sket forringelser, helt hen over hovedet på 
borgerne i gamle Præstø Kommune. Vores inderlige håb for fremtiden, må derfor blive, at 
kommunalbestyrelsesmedlemmerne i endnu højere grad tager vores lokal viden, engagement og ønsker 
seriøst. 

 

 


