VEKSØ BORGERLAUG
Arbejdsprogram og fokusområder

2015-2016
Baggrund
Formålet med Arbejdsprogram og fokusområder for 2015-2016 er at fungere som
ledetråd for Borgerlaugets arbejde i perioden.
Dokumentet afløser ’Principper og arbejdsprogram for 2013-2014’, og det indeholder
dels opdaterede versioner af afsnittene i det oprindelige arbejdsprogram, og dels et
nyt afsnit med prioriterede indsatsområder for Veksøs udvikling.
Dokumentet er således struktureret med følgende afsnit:
1. Samarbejdet internt i Borgerlauget
2. Borgerlaugets rolle som samlende kraft i Veksø
3. Borgerlaugets rolle som medspiller til Egedal Kommune
4. Udvikling af Veksø

1. Samarbejdet internt i Borgerlauget
Principper:
Borgerlauget repræsenterer hele byen og opererer med konsensus. For at det skal
kunne fungere optimalt og for at byens borgere reelt kan føle sig godt repræsenteret,
er det vigtigt at hele byen reelt er repræsenteret. Dels skal alle boligforeninger så vidt
muligt deltage, når der tages beslutninger, og dels skal de forskellige
befolkningsgrupper så vidt muligt være godt repræsenteret (unge, børnefamilier,
ældre, pensionister, m.v.).
Det er desuden vigtigt, at Borgerlauget bruger tiden bedst muligt – ikke mindst ved
bestyrelsesmøderne. Det er vigtigt at arbejdet prioriteres, og at tiden under møderne
bruges bedst muligt.
Aktiviteter:


Suppleanter: Alle foreninger opfordres til at deltage aktivt i Borgerlauget, og til at
udpege en suppleant.



Arbejdsgrupper: Antallet af arbejdsgrupper justeres løbende, så der kun er
arbejdsgrupper, hvor der er stor aktivitet og bred interesse, der opretholdes.

1

2. Borgerlaugets rolle som samlende kraft i Veksø
Principper:
Borgerlauget skal fokusere på at være en samlende kraft i Veksø, som hjælper med til
at sikre, at der er liv og aktivitet i byen. Borgerlauget skal være garanten for Veksø
som bysamfund med aktivt foreningsliv og gode rammer for udfoldelse for byens
borgere. Borgerlauget skal fokusere på de sager, som er vigtigst for flest af byens
borgere.
Aktiviteter:


Overblik over arrangementer: Borgerlauget vil tilstræbe at skabe sig et godt
overblik over de traditionelle fælles arrangementer i byen og hjælpe med til at
sikre, at der ressourcer til gennemførelse og god opbakning og deltagelse i
arrangementerne.



Veksø-listen: Borgerlauget administrerer et fælles forum (mailliste) for
repræsentanter for byens foreninger.



Koordinering af arrangementer: Der gennemføres et årligt møde med de øvrige
foreninger.

3. Borgerlauget rolle som medspiller til Egedal Kommune
Principper:
Borgerlauget er Veksøs ansigt udadtil i forhold til kommunen. Vi skal være en positiv
medspiller i forhold til kommunen, når det er muligt, og vi skal levere saglig
konstruktiv kritik, når det er nødvendigt. Vi skal holde fast i vores gode position, hvor
man ved, at hvis man spørger Borgerlauget, så spørger man hele Veksø.
Aktiviteter:


Høringer: Vi skal deltage aktivt i de høringer, som er relevante for Borgerlauget. Vi
skal prioritere høringsarbejdet i forhold til sagernes betydning for Veksø by.

4. Udvikling af Veksø
Veksø Borgerlaug har gennem diskussioner på flere bestyrelsesmøder i løbet af 2014
udarbejdet en række pejlemærker og fokusområder for dets arbejde for at fremme
Veksø og Veksøs interesser i Egedal Kommune.
Overordnede pejlemærker:


Veksø skal være indbydende og velfungerende



Veksø skal have endnu flere gode tilbud til byens borgere



Veksø skal have plads til flere borgere
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De konkrete aktiviteter kan inddeles i tre typer, alt efter hvilke ressourcer som kræves
til deres gennemførelse:
A. Opgaver som kun kommunen eller andre kan løfte, og hvor vores opgave er at
arbejde for, at det kommer til at ske.
B. Opgaver vi selv kan løfte med hjælp/økonomi fra kommunen eller andre, dvs.
Vores opgave er dels at finde penge, dels at sørge for gennemførelse af aktiviteten
C. Opgaver vi selv kan løfte uden videre med de ressourcer vi har i Borgerlauget og i
Veksø
Vi vil tilstræbe at have en balance af forskellige typer, således at planens
gennemførelse afhænger både af engagement i Veksø og af et godt samarbejde med
kommunen og andre aktører.
I afsnittene nedenfor præsenteres de vigtigste fokusområder for Borgerlauget i
udviklingen af Veksø i de kommende år.

4.1. Vedligeholdelse og forskønnelse
Veksø kan komme til at fremstå mere indbydende, hvis der gøres en indsats for at
sikre at byen vedligeholdes bedre. Her tænkes især på pleje af grøftekanter,
ukrudtsbekæmpelse og vedligeholdelse af flisestier. Derudover ønsker vi at prioritere
et par konkrete projekter til byens generelle forskønnelse.
Borgerlauget vil:
 Arbejde aktivt for at forbedre vedligeholdelsen af byens fælles fortove, grønne
fællesarealer og grøftekanter.
 Samarbejde med Egedal Kommune om plantning af en ny Kvindeeg –
Kvindeegens Datter – i forbindelse med 100-året for kvindernes stemmeret.
 Arbejde for at genoprette gadekæret ved Veksø Skole i samarbejde med Egedal
Kommune.
 Arbejde for et godt ’torvemiljø’ i Veksø – ved Rema/Netto og pizzeriaet.

4.2. Stier og rekreativ adspredelse
Det vil være positivt for Veksøs borgere, hvis der etableres flere stier omkring Veksø,
til hundeluftning, gåture og motion. Derudover vil der med fordel kunne etableres
flere ”seværdigheder” i form af bænke, udkigsposter o.l.
Borgerlauget vil:
 Arbejde for flere naturstier omkring Veksø i samarbejde med lodsejere og
Egedal Kommune.
 Undersøge mulighederne for udkigsposter i Veksø, eventuelt i samarbejde med
private fonde.
 Arbejde for etablering af flere bænke i og omkring Veksø – særligt der, hvor der
er god udsigt, eller hvor gangbesværede ofte færdes.
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4.3. Trafik og p-pladser
Som I alle andre byer, så er Veksøs trafikforhold væsentlige for at byen samlet set er
velfungerende. Trafikken skal flyde frit for ikke at være til gene for borgere og
trafikanter, og der skal være gode parkeringsmuligheder for bilerne.
Borgerlauget vil:
 Nedsætte en arbejdsgruppe, som skal komme med en samlet anbefaling til
Borgerlauget om, hvordan trafikforholdene i byen forbedres. Ideer: Lukning af
Kirkebakken, trafikdæmpning af hovedgaden, differentieret hastighed.
Anbefalingerne vil blive forelagt Egedal Kommune.
 Arbejde for, at Egedal Kommune etablerer flere p-pladser syd for S-banen.
 Arbejde for, at Egedal Kommune etablerer lys på cykelstien til Stenløse.

4.4. Boliger
Der er brug for mere etplans-bebyggelse i Veksø, eventuelt nord for Veksø, eller ved
stationen på den tomme grund. Etplanshuse til ældre beboere vil gøre det muligt at
fraflytte sit hus i Veksø og derved give plads til børnefamilier.
Borgerlauget vil:
 Indgå i aktiv dialog med Egedal Kommune om bygning af flere boliger i Veksø.

4.5. Byens unge
De store børn og unge i Veksø har få steder at gå hen, som passer til dem. Det er
vigtigt at Veksø har gode tilbud til den aldersgruppe.
Borgerlauget vil:
 Arbejde for, at der skabes en skaterpark og/eller bålplads til de unge – kunne
være i forbindelse med hallen eller ved S-togsstationen. Borgerlauget forestiller
sig, at man kan samarbejde med såvel andre foreninger (Veksø Idrætsforening,
Fritidsklubben) og kommunen om et sådant projekt.

Vedtaget af Veksø Borgerlaugs bestyrelse den 14/1 2015
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