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Borgerbudgetmøde kl. 19.30 - kom og hør:
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- Om Lokalrådets arbejde siden sidst.

- Om Lokalrådets arbejde siden sidst.

- Hvordan det går med aktivitetspladsen.

- Hvordan det går med aktivitetspladsen.

- Hvad den store bevilling fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen indtil nu er gået til.
Og ikke mindst - kom og vær medbestemmende om, hvad resten af bevillingen
skal anvendes til - til gavn for udvikling, trivsel og fællesskab i Hald.
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Kom med forslag!
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Se dagsorden på www.haldogomegn.dk
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Madholdet fremtryller spændende og velsmagende retter.
Der serveres gratis velkomstdrink og chips.
SPECIALPRIS KUN KR. 50,- Børn u/12 år kr. 25,Tilmelding til Ellen senest 27. september (20 28 18 95)
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Har du forslag til initiativer, der bør sættes i værk, så send dem inden 18. september til formand for Lokalrådet, Svend Erik (sek.nielsen@.gmail.com) eller læg dem
i en kuvert på Lillegade 9.

Du kan deltage i arrangementerne hver for sig.

Din by - din mening!

Lokalrådet i Hald
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