Områdefornyelse i Køng
Status maj 2011

Med
økonomisk
støtte
fra
Socialministeriet og Ministeriet for
Fødevarer og Erhverv gennemfører
Vordingborg kommune i samarbejde
med lokale repræsentanter en
områdefornyelse i Køng 2009 2013.

Projektets styregruppe består af
repræsentanter
fra
Køng
Borgerforening,
Lokalrådet,
Museerne Vordingborg, Den Lokale
Aktionsgruppe
og
kommunalbestyrelsen bistået af
konsulentfirmaet
SBS,
og
udviklingsstaben og fagsekretariater
i Vordingborg kommune.
Områdefornyelsen er opdelt i tre
hovedtemaer.

•

Køng Bygade

Områdefornyelsen sætter fokus på
Køngs
kulturelle,
historiske,
arkitektoniske og sociale forhold
som dynamo for en udvikling, der
kan fremme det gode liv på landet.
Medlem af kommunalbestyrelsen
Birthe Helth udtaler:
”Køng har sin helt egen historie,
som fortjener at blive fremhævet
og fortalt på en ny måde, der
skaber
lokalt
ejerskab
og
grobund for nye initiativer til
udvikling af byen”.
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Nye mødesteder

Nye mødesteder omfatter
istandsættelse af lokaler i
forsamlingshuset til kulturelle
aktiviteter og etablering af nye toiletog omklædningsfaciliteter for
idrætsforeningen og til brug ved
større fælles arrangementer.
Færdiggøres sommeren 2011.

Spindeskolen

Ejerne af Spindeskolen har fået
tilsagn om økonomisk støtte til
istandsættelse og indretning af
bygningen til fælles kulturelle
formål.

”Selv om starten på
områdefornyelsen er gået lidt
trægt glæder vi os til, at få bedre
faciliteter der støtter og fremmer
en positiv udvikling i Køng”

Endelig beslutning om renovering
forventes afklaret medio 2011, når
den samlede finansiering for
ombygningen er tilvejebragt.

Idrætsbanerne udvides i løbet af
2012, så banekapaciteten bedre
kan opfylde behovet for
idrætsforeningens stigende
medlemstilgang Der arbejdes også
på, at anlægge en BMX cykelbane
til unge.

•

Kultur i Køng

Kultur i Køng omfatter forskellige
tiltag på udvalgte områder:
• Husflidsskolen er renoveret og
der bygges til.
• Kafé Køng i midlertidigt indrettet
museet.
• Idrætsbanerne udvides.
Husflidsskolen er renoveret
indvendigt og der er etableret
udsugningsanlæg.
Tilbygningen er ved at blive opført.
Når byggeriet er færdigt kan
Husflidsskolen bedre imødekomme
den stigende interesse for håndens
arbejde.

Idrætsbanerne

•

Sikkerhed for bløde
trafikanter

Temaet er under planlægning og
gennemføres i den sidste del af
projektperioden.

Poul Erik Rønje, Køng
Borgerforening udtaler:
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Områdefornyelse i Køng
Styregruppe
Birthe Helth, Kommunalbestyrelsen
Asger Diness Andersen, Kommunalbestyrelsen
Poul Erik Rønje, Køng Borgerforening
Jens Larsen, Lokalrådet
Keld Møller Hansen, Museerne Vordingborg
Claus Lyngby Petersen, Landdistriktskoordinator
Henrik Zuschlag, SBS
Peter Møller Kristensen, Vordingborg Kommune
Jesper Kjærulf, Vordingborg Kommune
Torben Andersen, Vordingborg Kommune

Økonomiramme 6 mio kr.

Valdemarsgade 43
4760 Vordingborg
Tlf. 55 36 36 36
www.vordingborg.dk

