Kommunalbestyrelsens vision for
Vordingborg Kommune i 2030
Vordingborg Kommune er storbyens sundeste og smukkeste forhave,
summende af aktivitet, med internationalt udsyn og et blomstrende
erhvervsliv.
Visionen skal opfyldes ved at:
• Dyrke de kvaliteter, der skaber rammerne om det gode og sunde liv  
• Give familier mulighed for at få hverdagen til at hænge sammen
• Sikre et højt internationalt lærings- og uddannelsesniveau fra barn til voksen
• Udnytte kommunens placering mellem storbyerne til at skabe flere arbejdspladser og
vækst i erhvervslivet
• Fokusere på samarbejdet og fællesskabet mellem borgere og mellem vore købstæder og
vore landdistrikter
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Havudsigt og storbyen tættere på
Vordingborg Kommune ligger der, hvor Sjælland er smallest, men mulighederne for at få opfyldt
sine drømme og ambitioner er størst. Det er stedet, hvor familier og aktive mennesker, der holder
af vandet, vælger at bo. Vi kan tilbyde boliger med havudsigt eller tæt på vandet, midt i de hyggelige købstadsmiljøer eller landsbyer.
Her har man råd til at bo og kan udfolde sine drømme – og samtidig være tæt på København.
Muligheden for et liv, hvor man en time efter at have forladt kontoret på Holmen i København
dypper tæerne i vandet sammen med børnene, trækker flere og flere familier til. Eller man kan
arbejde hjemmefra helt eller delvist fra Danmarks bedste arbejdsplads. Man føler sig heldig over
at bo lige præcis her.
Med den nye Femernforbindelse og et stop i Vordingborg for det nye hurtigtog mellem Hamborg
og København er Vordingborg Kommune rykket helt tæt på arbejdspladser, uddannelser og kulturtilbud i storbyerne København, Hamborg og Berlin.
Det nye ”Danmarks smukkeste pause” på Farø byder velkommen til de mange besøgende,
som får information om ferie- og overnatningsmuligheder, kultur- og naturoplevelser både
regionale og lokale tilbud som fx Geocenter Møns Klint på Møn, Danmarks Borgcenter i
Vordingborg, Samlermuseet i Stege og Hebsgaards Glaskunst i Præstø.
Familier og aktive mennesker udfolder sig
Selv om de fleste arbejdspladser ligger i København, gør de lange åbningstider i butikker og
pasningstilbud det muligt at få en travl hverdag med fuldtidsjobs til at hænge sammen.
Naturen og vandet skaber den perfekte ramme for at familien og aktive mennesker kan leve et
sundt og aktivt liv, opleve fællesskaber og slappe af. Det er nemt at komme ud i naturen på lange
gåture eller cykelture langs kysterne. Det vilde landskab, lækre strande og hyggelige havne med
gode faciliteter og små opholds- og aktivitetssteder langs kysten gør kommunen attraktivt for
sejlere og friluftsmennesker, der nyder det aktive liv, hvor hele familien kan være med.
Hvad end det gælder familier, par eller singler, er der mulighed for at begynde et nyt liv her. Hvis
bedsteforældrene rejser efter børnebørnene, har de masser af muligheder for et aktivt seniorliv i
kommunen.
Et attraktivt uddannelses- og ungdomsmiljø
Børn, som vokser op i Vordingborg Kommune, er sociale, fagligt dygtige, har lyst til at lære mere
og er klar til at erobre verden. Det skyldes et mangeårigt ambitiøst fokus på uddannelse, trivsel
og sundhed gennem hele barnets opvækst både i skolen og i fritiden.
Vi er kendt for at have mange lokale ungdomsuddannelser og korte og mellemlange uddannelsestilbud i Vordingborg og et tæt samarbejde med universiteter og det private erhvervsliv. Det
tiltrækker studerende fra hele Sjælland og har betydet, at 95% af vores egne unge tager en ungdomsuddannelse, og at flere og flere uddanner sig videre. Et flot resultat, som skaber respekt.
De unge er glade for at bo i Vordingborg Kommune. De har deres venner, gode fællesskaber og
masser af muligheder. Kort sagt et godt ungdomsmiljø. Derfor bliver mange unge boende eller
vender hjem efter endt uddannelse i en af de større byer.
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Arbejdspladser, innovation og god smag
Vi er kendt for mange iværksættere, lokale håndværkere og virksomheder, som har opnået stor
vækst gennem netværk med andre virksomheder og i tæt samarbejde med kommunen. Gode
mobil- og bredbåndsforbindelser gør det nemt at bo og drive virksomhed eller have hjemmearbejdsplads i Vordingborg Kommune. Her kan mennesker, idéer og virksomheder gro.
Virksomheder med fokus på fødevarer fra bæredygtigt landbrug, over forarbejdning, handel og til
gourmetrestauranter har fået en særlig stærk position og betydning for Vordingborg Kommune.
Masser af plads og erhvervsarealer tæt på Vordingborg station og motorvejen samt nem adgang til Kastrup Lufthavn har tiltrukket investeringer og store internationale virksomheder
til kommunen.
Iværksættere har skabt mindre og innovative teknologi- og produktionsvirksomheder, som
med veluddannede, loyale og konkurrencedygtige medarbejdere spiller med de store.
Unik eventkultur løfter idrætten og kulturen til nye højder
Vi er kendt for et rigt og unikt kultur- og fritidsliv i hele kommunen. Den nye ”Panteren” har
udviklet sig til et gigantisk synergipunkt, hvor professionelle kunstnere og amatører møder
eliteudøvere og fritidsfolk – og erhvervsfolk. Panteren tiltrækker folk til store idrætsstævner
og teaterforestillinger – og til crossover-events med skatere og computernørder.
Vi har opnået en stærk eventproﬁl som event- og festivalkommune med en mangfoldighed af
begivenheder og events, fordi vi har vist, at vi kan arrangere giga-arrangementer, uden at miste
overblikket eller hyggen. Det har betydet, at også københavnerne nu har fået øjnene op for
vores unikke kulturtilbud.
Turisme i særklasse
Vordingborg kommune er med sin placering på cykelruten ”Berlin-København” og sine gode
cykelstier et attraktivt mål for cykelturisme. De mange overnatningsmuligheder, strandene og
den smukke natur er med til at give en enestående oplevelse.
Møn er en af de mest besøgte øer i sommermånederne. Camønoen, Dark sky, Sommerlandet
og havnene viser, at der er højt til loftet og plads til alle. Et samarbejde mellem alle kommunens
turistattraktioner betyder, at turisterne ikke blot har en grund til at komme, men også en grund
til at blive.
Frivillige ildsjæle udvikler lokalområderne
I Vordingborg Kommune er fællesskabet vigtigt. Vi respekterer og hjælper hinanden. Vi er
imødekommende, åbne og venlige, så alle har lyst til at være her og anbefaler området
over for venner og familie. Tilflyttere oplever derfor, at det er nemt at engagere sig og møde nye
mennesker.
Vi har hundredvis af frivillige ildsjæle med et stort og smittende engagement, der sikrer undervisning og træning af høj kvalitet eller er aktive i lokalrådene med at udvikle områdernes
forskellige styrker og potentialer og ikke mindst sikre det lokale nærvær.
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Mulighederne lige uden for døren
Det er naturen og nærheden til vandet, der gør Vordingborg Kommune til noget helt specielt.
Vi er omgivet af Danmarks længste kyststrækning, hvor familien kan slutte dagen af med at
dyppe tæerne i vandet, og sejlerne kan fange vinden tæt inde ved kysten – og samtidig være
tæt på København. Vi har derfor også mange pendlere, som hver dag bruger vores ﬁre motorvejs til- og afkørsler og to togstationer som rampe til et aktivt arbejdsliv i Hovedstaden.
Kulturen blomstrer
Vi har et blomstrende kultur- og foreningsliv med det regionale spillested STARS i Vordingborg
og det nationalt førende teater Cantabile 2 i spidsen. Fransk Forår i Præstø, Sildemarked i
Stege, DM i Landevejscykling, Farø Broløb og ikke mindst Regentbesøget har sat Vordingborg Kommune på landkortet og givet ekstra kulør på livet i vores tre købstæder, Vordingborg,
Præstø og Stege.
Turisterne valfarter til GeoCenter Møns Klint for at opleve dets moderne videnformidling af de
70 millioner år gamle fossiler i kridtet. De besøger også det nyåbnede Danmarks Borgcenter
ved Gåsetårnet, der viser digitale rekonstruktioner af Kong Valdemars borg i Vordingborg og
Gøngemarkedet i Lundby. Turisterne kan også nyde godt af vores stolte madkultur, hvor råvarer
dyrkes lokalt – og restauranterne scorer stjerner.
Skolerne og virksomhederne går nye veje
Men vi har også udfordringer. De kommunale folkeskoler beﬁnder sig i en brydningstid med
en engageret skoledebat. Den lokale skolereform ”Fokus på Folkeskolen” med mere undervisning, lektiecafeer, nye læringsformer, og de nyeste digitale redskaber stiller store og udfordrende krav til skoleledelserne, lærerne og eleverne. Vi er gået foran, men vi er kun lige startet, så
resultaterne venter forude. Efter Folkeskolen venter en mangfoldighed af gode uddannelsesmuligheder på Vordingborg Gymnasium og HF, University College Sjælland, Zealand Business
College og flere andre lokale uddannelsessteder.
Vi har mange mikrovirksomheder og selvstændige erhvervsdrivende, som er særligt stærke
inden for håndværksfaget, forædling af fødevarer, plast- og højteknologivirksomheder, turisme,
kunst og kultur. Vores lokale virksomheder kæmper for at få gang i væksten og stoppe de tab af
arbejdspladser, vi har set i en årrække. I et fornyet konstruktivt samarbejde med kommunen er
der sat fokus på at få vilkår og rammer for erhvervslivet op i et nyt og meget højere gear.
Sundhed i hverdagen
Vi har fantastiske rammer for et godt og sundt liv. Vi lever sundere end tidligere, men vi har
også udfordringer. Ligesom i resten af landet lever flere med livsstilssygdomme, overvægt og
stress. Vi ved, at uddannelse, arbejde og netværk har stor betydning for vores sundhed. Derfor
arbejder vi ambitiøst med at forbedre sundhedstilstanden gennem målrettede forebyggende
indsatser, som vi ved virker.
Sådan kan Vordingborg Kommune anno 2014 beskrives. Det er de styrker og udfordringer, vi
skal bygge vores fremtid på, når vi skal vende udviklingen fra aﬀolkning til vækst.

