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Hvad er Bårse-Beldringe Lokalråd?

Hvad kan jeg bruge lokalrådet l?

Da kommunerne blev sammenlagt ønskede poli kerne, at alle
skulle blive hørt, derfor opre edes 16 lokalråd.
Bårse‐Beldringe Lokalråd er et apoli sk forum, hvor alle der bor
i området har mulighed for at blive hørt og kan komme med in‐
put og være med l at svare på spørgsmål, som s lles fra kom‐
munen. Lokalrådet er nemlig en vig g sparringspartner, når
kommunalpoli kkerne skal lave nyt, forbedre eller erne, og det
gælder for alt lige fra brønddæksler l skoler.

Lokalrådet kan udover at være sparringspartner med kommu‐
nen, også hjælpe og stø e dig, hvis du har en ide eller et pro‐
jekt, som kan gavne
området enten ved at
skaﬀe nye arbejds‐
pladser, lfly ere,
eller projekter der
”bare” gør det mere
a rak vt at blive i
området.

Udover, at lokalrådet svarer på høringssvar, er der en gang om
året dialogmøder, hvor alle i området er velkomne og kan s lle
spørgsmål direkte l poli kerne.

Lokalrådet kan også
hjælpe dig i kontakt
med kommunen om
almenny ge spørgsmål.

Hvor har lokalrådet været med?
Lokalrådet har rådet kommunen l at lave en cykels mellem
Bårse og Lundby, den vil blive anlagt som en af de første.
Lokalrådet har stø et med et mindre beløb ved Bårse Byfest.
Ak v omkring bevarelse af Bårse skole.
Lokalrådet deltager i et Bosætningsprojekt sammen med Lundby
og Vestmøn lokalråd. Hvis formål er at styrke lflytning og fast‐
holde bosætningen i områderne.
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