
  

 

  

Årsberetning 2002 
B E R E T N I N G  

                             Perioden 5.februar 2002 – 18.februar 2003  

   

   

   

På Repræsentantskabsmødet den 5.februar 2002 skete følgende valg:  

Oldermand:            Karen Svahn  

Kasserer:               Birgit Trolle  

Sekretær:               Marianne Lønning  

Revisor:                  Keld Poulsen  

Revisorsuppl.:          Finn Lustrup Sørensen  

På det følgende Borgerlaugsmøde valgtes Jan Reinmark til 
Oldermandssuppleant  

   

I perioden er afholdt 5 Borgerlaugsmøder, heriblandt et uformelt møde 
med spisning.  Kelstedgård deltager fortsat ikke i Borgerlaugets arbejde.  

   

Veksø Borgerlaug nedsætter arbejdsgrupper efter behov.  Veksø 
Borgerlaug har et godt samarbejde med Stenløse Kommunes 
embedsmænd og byrådsmedlemmer.  Både Kommune og Borgerlaug 
tager initiativ til dialog om mange emner som vedrører Veksø.  Blandt 
Veksøs egne borgere er Borgerlaugets virke imidlertid alt for usynlig.  
Veksø Borgerlaug vil i den kommende tid arbejde målrettet på en bedre 
formidling af oplysninger om Borgerlaugets formål og arbejde.  

Side 1 af 5borgerlauget

13-02-2007file://D:\beretninger\beret03.htm



   

Blandt de emner, som Veksø Borgerlaug har arbejdet med i perioden, 
skal disse omtales:  

          Kommuneplan 2002-2012  

          Kommuneplanen blev vedtaget af Byrådet i september 2002.  Da 
det ikke lykkedes for byrådsflertallet at få dispensation fra 
Regionplanen, måtte planerne om boligbyggeri i Veksø Syd tages ud af 
Kommuneplanen, hvilket svarer til Veksøs mangeårige ønske.  

          Institutionsgrunden  

          Kommunen inddrog tidligt Borgerlauget i arbejdet med 
institutionsbyggeriet.  Således afholdtes i juni 2002 et møde med 
Planudvalg og Socialudvalg;  og i august 2002 var Veksø Borgerlaug 
indbudt til et møde med Planudvalget og Teknisk Afdeling.  
Borgerlaugets høringssvar til Lokalplanen indeholdt ønske om, at 
tilkørselsforholdene skulle gøres enkle og sikre, at en lokal antennemast 
skulle undgås, samt at rammeområdet i Kommuneplantillægget skulle 
formindskes.  Heraf blev kun ønskerne om enkle og sikre 
tilkørselsforhold tilgodeset.  Veksø Borgerlaug blev tilbudt en plads i det 
12-personers udvalg, som skulle bedømme de 5 indleverede 
byggeprojekter.  Alle parter i Bedømmelsesudvalget kunne klart samles 
om det ene af projekterne.  Udvalget fortsætter arbejdet som en slags 
følgegruppe ved den konkrete udformning af byggeriet.  I Fase-1 opføres 
21 amtslige og 18 kommunale plejeboliger, som forventes at blive 
indflytningsklare i begyndelsen af 2004.  I Fase-2 tænkes opført 
yderligere 18 plejeboliger og et hospice.  I følge aftaler mellem 
politikere og Veksø i slutningen af 1980’erne stiller Veksø sig positiv 
overfor institutionsbyggeri på Institutionsgrunden, og de øvrige arealer i 
Veksø Syd forbliver ubebyggede.  Veksø Borgerlaug glæder sig over det 
gode samarbejde, som præger den første del af aftalen.  

          Stationsvej  

          Veksø Borgerlaug har foreslået at der opføres ungdomsboliger på 
Stationsvej 5-11.  Kommunen ser velvilligt på denne idé.  Borgerlauget 
formidlede i foråret 2002 kontakt mellem grundens ejer og Stenløse-
Ølstykke-Boligforening.  KAB er parat med et projekt, men sagen er p.t. 
gået i stå på grund af et for højt priskrav fra grundens ejer.  

          Ny Motorvej  

          En ny motorvej til Frederikssund har været drøftet i årevis.  I 
efteråret 2002 fremlagde Vejdirektoratet nogle forslag til høring.  Disse 
forslag er en linjeføring syd for Veksø gennem områderne ved Gundsø 
eller en udbygning af Frederikssundsvej.  Veksø Borgerlaug enedes om 
et høringssvar, hvori man kun forholder sig til den bynære løsning, og 
udtaler at denne linjeføring er alt for tæt på Veksø, og at den vil medføre 
uacceptable støj- og lysgener.  

          Veksøs vedligeholdelse  
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          Efter aftale med Kommunen anviste Borgerlauget i foråret 2002 
de steder hvor opsætning af affaldsbeholdere ønskedes.  Disse ønsker 
blev ret hurtigt opfyldt.  I efteråret 2002 modtog Borgerlauget tal for 
Kommunens faktiske tidsanvendelse gennem året 2001.  Borgerlauget 
besluttede da, at i foråret 2003 bedes Kommunen om de tilsvarende tal 
for tidsanvendelsen i 2002.  Herefter vil Borgerlauget studere tallene for 
de 2 år, og finde ud af om der kan foreslås en bedre prioritering af 
ressourcerne.  

          Natbelysning  

          Den ny borgmester luftede hurtigt efter sin tiltræden tanker om 
natbelysning i alle Kommunens byer.  Veksø Borgerlaug besluttede at 
alle Veksøs boligforeninger skulle drøfte dette på forårets 
generalforsamlinger.  Tilbagemeldingerne fra disse viste at natbelysning 
er overvejende uønsket i Veksø.  

          Stationsområdet  

          Strukturen for området er på plads.  Beplantning har fundet sted.  
Døde planter vil blive udskiftet.  Nogle af de nærmest liggende huse er 
generet af belysningen af det ombyggede stationsområde.  Endvidere 
mener Veksø Borgerlaug at der mangler vejledende skiltning af 
området.  Borgerlauget vil foretage en henvendelse til Banestyrelsen.  

          Brøns Mose  

          Igen i 2002 kunne man konstatere, at Bjørnekloen ikke har en 
chance mod fårenes appetit på de små skud.  Om vinteren åbnes 
indhegningen for at give passage for kælkning m.v.  Samarbejdet med 
Kommunen og den lokale fåreavler går fint.  Der er aftalt et fast 
evalueringsmøde hvert efterår.  På mødet i 2002 lovede Kommunen at 
opsætte en affaldsspand ved bænken ved Hjelme-stenen, hvilket er sket.  

          Grønningen (Bygaden-Smedestræde-Kirkestræde)  

          Kommunen arbejder fortsat på at få fjernet ruinen.  Imidlertid har 
man givet ejeren lidt mere tid til at rydde grunden og opføre et hus, 
hvilket han ikke synes at evne.  Kommunen virker opsat på at sagen 
snarest skal finde en afslutning.  

          Petanquebane  
          Arbejdsgruppen fik i løbet af foråret 2002 alt parat til at 
anlæggelsen kunne begynde.  Det lykkedes at få foræret en hel del af 
materialerne, og en del af byens foreninger sponsorerede banen.  
Gennem 2 weekender i maj blev banen opbygget.  Midt i maj åbnedes 
banen ved en reception, og i september fejredes Fastelavnsklubbens 
donation af 2 bænkesæt og Kommunens opstilling af en affaldsbeholder.  
Borgerlaugets arbejdsgruppe har lagt et stort og flot arbejde i 
Petanguebanen, som nu kommer alle byens borgere til fornøjelse.  Det er 
en glæde at se den flittige brug af banen gennem sommeren 2002.  

          Trafiksikkerhed  
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          Arbejdsgruppen om Trafikforhold har udarbejdet et notat med 
diverse forbedringsforslag.  På mødet med Byrådet i september 2002 
drøftedes disse ønsker, og man fandt frem til at man bedst kunne tage fat 
på: trafikmåling på Kirkebakken, regulering af Kirkebakkens udførsel i 
Maglehøj Alle og dobbeltrettet cykelsti langs Frederikssundsvej.  
Politikerne opfordrede Borgerlaugets Trafikgruppe til at henvende sig til 
Erhvervs- og Miljøudvalget om disse ønsker.  

          Stier  

          Borgerlaugets Stigruppe har været i kontakt med Stenløse 
historiske Forening, og har hér fået en masse informationer om de gamle 
stisystemer som Kommunen skal vedligeholde.  På mødet med Byrådet 
aftaltes det at Borgerlauget vil blive inviteret til det næste møde i 
Kommunens Stiudvalg.  

          Mastesag  

          Veksø Borgerlaug var meget negativ overfor TeleDamarks ønske 
om en 42 meter høj mast mellem Kirkebakken og Frederikssundsvej, 
hvilket kom til udtryk i høringssvaret.  Borgerlauget blev indbudt til et 
møde med Planudvalget i marts 2002.  Herefter afviste Byrådet masten.  

          Skolestrukturen  

          I september 2002 meddelte Byrådet at Kommunens skolestruktur 
skulle ændres, således at der kun er 2 skoledistrikter i Kommunen, og 
Slagslunde og Veksø Skoler bliver satelitter til Ganløse og Stenløse.  En 
voldsom folkelig proteststorm rejste sig.  Sagen gik i sig selv igen, da 
Kommunen måtte erkende at vilkårene for skolelukninger ikke kunne 
overholdes indenfor de nødvendige tidsrammer.  Netop da sagen blev 
stoppet, havde Veksø Borgerlaug planlagt et ekstraordinært møde om 
skolestrukturen.  På det efterfølgende ordinære møde var der enighed i 
Borgerlauget om, at Veksø Skole er en meget vigtig kulturel og social 
medspiller i den lille by, og Veksø Borgerlaug besluttede at man vil gå 
aktivt ind i skolesagen, hvis den dukker op igen.  

          Møde med Byrådet  

          Igen i september 2002 inviterede Veksø Borgerlaug det samlede 
Byråd til et uformelt møde i Veksø.  Efter konstituering af det nye Byråd 
og af udvalgene var der enighed om at mødets tema skulle være en 
præsentation af alle udvalgene og deres arbejdsområder.  
Byrådsmedlemmerne mødte talrigt frem til mødet.  Alle mødets 
deltagere fandt mødet gavnligt og fremmende for samarbejdet.  

          Byens Juletræ  

          Borgerlauget stod atter for pyntning m.m. af Byens Juletræ.  Den 
første søndag i Advent, efter Familiegudstjenesten, blev Træet som 
sædvanlig tændt af Oldermanden.  Igen kørte en hestevogn børnene 
rundt i byen.  Veksø Mini Kor og Veksø Voksen Kor sang ved træets 
tænding, og 3 julemænd dansede atter med børnene omkring træet.  
Salgsboden solgte igen godt.  Veksø Borgerlaug havde taget initiativ til 
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et samarbejde som kunne støtte Børnenes Juletræsfest.  Således blev 
boden til salg af billetter til Juletræsfesten pyntet op og belyst, og 
Oldermanden opfordrede i sin tale til deltagelse i Juletræsfesten. 

Nytårskuren 2003 

Igen i januar 2003 holdtes der Nytårskur på Skolen.  Oldermanden holdt 
som vanligt en tale;  denne gang udelukkende om skolestrukturen  

  

<< RETUR 
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