Oversigt over indkomne Idekasseforslag

Forslagsdato: 05.05.2019
Indhold i forslag:
Hej paragraf 17 udvalg
Jeg har nogle forslag til Områder i Løgstør og især ved badestranden/badehuset, som kunne forskønnes/rengøres
og trække endnu flere turister til vores skønne by og kommune. Ps. Nogle af forslagene kunne også bruges i andre dele af
kommunen!!.
Flagstang med vimpel for enden af badebro. Se foto.
Solsenge af vejrbestandig træ ved badehuset og andre steder langs havnen hvor der er plads.
Strandrensing på Løgstør Strand 1 gang om ugen. Efter man har fjernet alle skaller og sten, så man kan ligge på
sandet.
I øjeblikket kan man ikke ligge nogle steder på selve stranden, da der er fyldt med muslingeskaller.
Flere toiletter på havnen evt. udvide badehuset eller ved Kulgården. Evt. nyt offentligt toilet ved indkørsel til byen på
nedennævnte rasteplads
eller ved enden af Limfjordsvej.
Tømme skraldespande oftere på hele havnen eller stille flere skraldespande til rådighed ved store arrangementer og især i
weekender, hvor de er overfyldte
og affald står ved siden af på vejen. Så katte og rotter kan gå i dem.
Anskaffe Store Blomsterkummer, som på vedhæftede billeder og sætte dem op i hovedgaden Østerbrogade og centrale
steder på havnen
ex. ved hoppepuder og Limfjordsmuseet og ved Løgstør Badehotel. Sætte rutchebane på hoppepuder på havnen se foto
vedhæftet.
Plante markblomster langs den nye vej fra Toyota og til FarmFood eller træalle så man bliver i godt humør når man kører ind i
byen og
Bliver nysgerrig på at se mere inde i selve byen. Lave rasteplads med bord-bænkesæt og sætte infotavler op på græsareal
før rensingsanlæg.

På infotavlerne kan vi fortælle hvad der sker i området og gøre folk nysgerrige, så de kører helt ind i byen og på havnen.
Og der er samtidig en fantastisk udsigt over til Aggersborggaard.
Lave stenhøfder hele vejen fra Limfjordsmuseet til Lendrup så man undgår at fjorden og kanalen går i et. Og fjerne flintsten
fra museet
Og til ny bro over kanalen.
Jeg håber noget af dette kan realiseres. Og i er velkommen til at kontakte mig for yderligere uddybning.
Med håb om at Vesthimmerlands Kommune kan udvikle sig og vi kan få endnu flere tilflyttere og få de unge
mennesker til at vende tilbage
Til kommunen efter de har læst på de større uddannelsessteder og endnu flere turister til at se vores store perle i
Danmark.
Venlig hilsen
Benny Hansen
Borgmester Grønningsvej 26
9670 Løgstør
Mobil: +45 2149 9175
E-mail:byh@danishagro.dk
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