CET Center for Ejendomme & Trafik
18. august 2016

Kære formand for grundejerforeningen/bylauget
Vi sender dette program til jer, da I har tilmeldt jer til mødet med Udvalget for
Teknik & Miljø i Lejre Kommune. Vi har modtaget mange gode forslag til emner
fra jer og vi har nu udvalgt en række spændende emner, som I kan se i programmer herunder. Vi har bevidst valgt, ikke at sætte emner på dagsorden som
handler om lokale problemstillinger, såsom lokale trafiksikkerhedsproblemer, da
vi med baggrund i de mange tilmeldte til mødet (ca. 100) har valgt at sætte mere genereller emner på dagsordenen. I øvrigt vil der, på et senere tidspunkt, blive lejlighed
til dialog om trafiksikkerhed, idet vi p.t. er ved at færdiggøre en ny Trafiksikkerhedsplan – planer som vil blive sendt i høring.
Mødet finder sted i
Kulturhuset i Hvalsø, Skolevej 12, 4330 Hvalsø
mandag den 5. september 2016, kl. 18.00.
Vi byder på drikkevarer og en sandwich undervejs.

Program:


Kl. 18.00 - Velkommen og dagens program ved formand for Udvalget for
Teknik & Miljø, Martin Stokholm



Kl. 18.05 – ca. 19.30 - indlæg:
o

Hvad har vi på vej på de tekniske områder

o

Ny affaldsordning fra 2018

o

Strategi for Gadekær

o

Vej og Parks arbejdsopgaver og naturvenlig drift

o

Den nationale bredbåndspulje



Ca. kl. 19.30 – 20.15 Pause og cafébesøg



Ca. kl. 20.15 - Opsamling og tak for i dag

Der vil i pausen være mulighed for cafébesøg hos repræsentanter for kommunen ved følgende caféborde:

o
o
o
o
o
o

Bredbåndspulje
Vej & Park
Trafik
Borgerrådgiver
Affald
Byggeri, planlægning og Miljø

Skulle I have spørgsmål inden mødet, er I velkommen til at rette henvendelse til Kirsten
Kramer på Kikr@lejre.dk eller tlf. 46 46 49 27.

Med venlig hilsen
Martin Stokholm
Formand for Udvalget for Teknik & Miljø

