Borgerforslag til budget 2019-2022

Økonomiudvalget

• Forbedringer af forhold for store-mellemstore virksomheder der kan skabe arbejdspladser for
alle aldre – det vil også være attraktivt for børnefamilier.
• Afbureaukratisering.
• Sænk kommuneskatten.
• Bygningsfornyelse/bevaringsklassificering/arkitekturpolitik
• Flere almene boliger.
• Større serviceniveau på beredskabet.
• Vi skal ikke spare, da vi har penge fra 2017-18.
• Udlejning af ledig beboelse til yngre/studerende
• Unge uden job kunne måske vælge mellem at være en slags besøgsven eller handle eller gå tur,
spille kort mv. for at få deres kontanthjælp. (For ældre og psykisk handicappede.) Hjælp (mere
hjælp) til demens og Alzheimer.
• Støtte flygtninge og indvandrere.
• Fibernet! Nyrup/skovsvinget,
• Fibernet og info om tilslutning (Tidshorisont).
• Fibernet inkl. Information om det.
• Fibernet til Nakkehalvøen og evt. en fast pulje til fibernet i kommunen. Støtte til
Energistyrelsens bredbåndspulje.

Miljø- og
Klimaudvalget

• Fremskyndelse af kloakering i sommerhusområdet.
• En fartgrænse på 60 Km/t på Rørvigvej.
• Gøre et eller andet ved Kildestræde, alt for meget tung trafik specielt efter bus trafik er flyttet.
Kører op til 80 Km/t. Hastighedsbegrænsning eller chikaner.
• Hastighedsbegrænsning til 60 Km/t på Rørvigvej.
• Cykelsti fra Lumsås til Nykøbing S, da det er en meget befærdet vej hvor der må køres 80 Km/t.
• Flere cykelstier.
• Flere cykelstier, alle har biler og kører stærkt på de små veje, så det er farligt at cykle i
kommunen.
• Bedre opsyn med sommerhusveje (Vedligehold mm.).
• Lyskryds ved Lyngkroen eller fodgængerovergang.
• Gør noget ved gågaden, der køres i bil selv om det er forbudt.
• Skolestræde, Stien er meget ujævn burde rettes op, stor risiko for faldeulykker.
• Vandbassin på stortorv.
• Henstille beboer til at fjerne rødder ud til vejen for egen regning især Skansehagevej.
• Tung trafik føres væk fra Bystedvej.
• Bedre kollektiv trafik.
• Vedligeholdelse af veje – blomsterkummer.
• Styning af lindetræer i linde allé.
• At man afsætter penge til cykelstier! Fx er der er stort behov for cykelsti ml. Højby/Ellinge Lyng
og Højby og videre til Nykøbing. Bilen bliver brugt for meget fordi det er farligt at cykle på
landevejen.
• Beskæring af grene på Lyngens smalle veje.
• Trekanten for enden af Havnevej skærver fjernes og arealet laves om til græs. Ejerforeningen
www. Havnefronten4500.dk vil gerne i samarbejde med kommunen og sandsynligvis også sponsere
et par bænke etc. Vi kan også indgå samarbejde mht. vedligehold.
• Toiletvogn ved tidl. Hal i Højby (Der spilles krolf). Huller i vejen ind til parkeringspladsen samme
sted.
• Landsbypedel.

Børne- og Uddannelsesudvalget

•
•
•
•
•

Børn og unge.
Flere uddannede lærere i folkeskolen.
Tilbud til unge 15-20 år – et sted hvor de kan mødes og hygge sig.
De unge mennesker, de er fremtiden.
Klippekort i eftermiddag SFO, fordi ca. 1400 kr. er mange penge når ens barn
kun bruger SFO 2 gange på en måned.

Social- og Forebyggelsesudvalget

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hjemmeplejen.
Ansætte flere hjælpere i hjemmeplejen.
Bedre vilkår for hjemmehjælpere og glem ikke de ældre i eget hjem.
Tilbud til ældre om morgenen med lave priser. F.eks. fitness inde før kl. 6.00 = ¼ pris,
svømmehallen adgang hver dag til stærkt reduceret pris for pensionister. Fordel bedre ældresundhed = Besparelser på sundhedsområdet.
Flere hænder til alle, børn, ældre og beredskab.
Syrlige drops til alle pensionister.
Flere aktiviteter for ældre på plejehjem.
Flere penge til ældre og demente.
Flere aktiviteter for seniorer.
Ældrepleje.
Sæt mere ind på at få borgere godt i gang efter operationer – både arbejdsramte og borgere på
overførselsindkomster – må spare på andre ydelser.
Ældre – psykiatri – sundhed.
Forbedring af ældres mulighed for at blive boende i egen ejendom.

Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

• Lav en ugentlig torvedag på ”Den Døde plads” = Store Torv. Billige stadepladser +
bagagerumssalg = Liv i luften!
• Længere åbningstid bibliotek.
• Flere kommunale borger events.
• Hjælp til at holde vor gågade, butikker i live.
• Mere aktivitet på søn- og helligdage i Nykøbing mv.
• Mere hjælp til foreningslivet – de små foreninger kan bruge en økonomisk håndsrækning. Sunde
interesser giver sund befolkning. Mindre brug for læge/sygehus pga. trivsel, så penge til at
styrke og fremme foreninger.
• Opprioritering af kulturhistorisk formidling.
• Tænk lidt på bane-pleje, det halter meget, der er mange der heldigvis stadig spiller fodbold,
kunstbaner skal også i jeres budget.
• Lidt flere penge til fodboldbanerne, klubhus m.m. i Vig(Kunstbane).
• Åbent til 18.30 en dag om ugen i Borgerservice

