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                             B E R E T N I N G  

                             Perioden 18.februar 2003–19.februar 2004  

   

   

   

På Repræsentantskabsmødet den 18.februar 2003 skete følgende valg:  

Oldermand:            Karen Svahn  

Kasserer:               Birgit Trolle  

Sekretær:               Marianne Lønning  

Revisor:                  Erik Lykke Jørgensen  

Revisorsuppl.:          Finn Lustrup Sørensen  

På det følgende Borgerlaugsmøde valgtes Jan Reinmark til Oldermandssuppleant  

   

I perioden er afholdt 6 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 Kommune.  Blandt Veksøs egne borgere er 
Borgerlaugets virke desværre noget usynligt.  Veksø Borgerlaug vil prøve at finde 
kræfter til at give en bedre formidling i Veksø af oplysninger om Borgerlaugets 
formål og arbejde.  

   

Veksø Borgerlaugs ansvarsforsikring var på det seneste blevet meget dyr.  Sammen 
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med forsikringsmægleren er der fundet frem til en forsikring som koster det halve, 
og som tilmed også dækker Børnenes Juletræsfest, som vil blive bedt om at betale 
en passende andel af udgiften.  

   

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

          Handicapboligerne  

          Oldermanden har været indkaldt til diverse møder om valg af farver på 
mursten, tagpap, vinduesrammer etc.  Oldermanden er blevet orienteret om at 
projektet er i kontakt med Veksø Antenneforening, og at opstilling af eget udstyr 
søges undgået.  Derudover er Oldermanden blevet kontaktet vedrørende 
Borgerlaugets holdning til opsætning af solfangere og til stiernes belægning.  
Handicapboligerne forventes taget i brug i løbet af sommeren 2004.  Kåre Fog og 
Mogens Møller Jensen har for Borgerlauget udarbejdet et forslag til udformningen 
af landskabet udenom handicapboligernes område.  Stenløse Kommune ser positivt 
på de ønsker som hér fremlægges, og notatet er omtalt i Agenda’21-planen, men 
Kommunen kan ikke umiddelbart finde midler til gennemførelsen.  Borgerlauget 
vil forsøge at få sat noget af planen i værk med hjælp fra Frederiksborg Amt, som 
kontaktes i foråret 2004.  På foranledning af Borgerlauget afholdt Kommunen i 
november 2003 et Borgermøde, som informerede om bygningernes funktioner, 
beboernes handicaps og de kommende arbejdspladser.  

          Ungdomsboliger  

          Veksø Borgerlaug har i foråret 2002 foreslået Stenløse-Ølstykke-
Boligforening at opføre ungdomsboliger på Stationsvej 5-11.  Kommunen ser 
positivt på denne idé. Sagen gik imidlertid i stå på grund af meget høje priskrav fra 
grundens ejer.  Grunden er p.t. udlejet, og bygningerne er ved at blive sat i stand.  
Herefter foreslog Borgerlauget at Boligforeningen kontaktede DSB, om muligvis at 
erhverve DSB’s grund med de kondemnable huse på Stationsvej og evt. også 
Stationsbygningen for at opføre nogle ungdomsboliger hér.  Stenløse-Ølstykke-
Boligforening meddelte herefter Veksø Borgerlaug, at man ikke ønskede at gå 
videre med sagen, idet Boligforeningen nu vurderede at der ikke er behov for 
ungdomsboliger i Veksø.  

          Veksøs vedligeholdelse  

          I foråret 2003 samarbejdede Kommune og lokale beboere om et projekt med 
fjernelse af krat og anden uønsket træopvækst i Brøns Mose.  I sommeren 2003 
modtog Borgerlauget tallene for tidsanvendelsen til Veksøs vedligeholdelse i 2002  
Tanken var at Borgerlauget ville studere tallene for 2001 og 2002, og finde ud af 
om der kunne foreslås en bedre fordeling af ressourcerne.  Imidlertid er 
vedligeholdelsen på det seneste blevet væsentlig bedre, især græsslåningerne, 
hvilket blev noteret på mødet med Byrådet i september 2003.  Borgerlauget stiller 
sagen lidt i bero, men holder til stadighed øje med vedligeholdelsesstandarden i 
byen.  

          Stationsområdet  

          Borgerlauget vil foretage en henvendelse til Banestyrelsen om generende lys 
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og højtalerstøj samt manglende skiltning og dårlige forhold for ventende passagerer 
m.m.  

          Trafiksikkerhed  

          På mødet med Byrådet i september 2002 opfordrede politikerne 
Trafikgruppen til at henvende sig til Erhvervs- og Miljøudvalget.  Dette skete i 
april 2003, men henvendelsen blev ikke besvaret.  Den omhandlede 
hastighedsmåling på Kirkebakken, regulering af Kirkebakkens udførsel i Maglehøj 
Alle og dobbeltrettet cykelsti langs Frederikssundsvej.  På mødet med Byrådet i 
2003 blev sagen taget op igen.  Efterfølgende er politikerne gået videre med ønsket 
om dobbeltrettet cykelsti langs Frederikssundsvej.  

          Stier  

          På mødet med Byrådet i september 2002 aftaltes det, at Borgerlauget ville 
blive inviteret til det næste møde i Kommunens Stiudvalg.  Derefter viste det sig at 
dette udvalg ikke er aktivt.  Politikerne ville så invitere Stigruppen til at være fast 
deltager i Natur-Samrådet, som holder 2 mødet om året.  Denne invitation kom 
ikke, men Borgerlauget opdagede selv mangelen.  Stigruppen deltog første gang i 
et møde i Natur-Samrådet i september 2003.  Et resultat af mødet med Byrådet i 
september 2003 var, at der skabtes opmærksomhed på den manglende bro over 
Værebro Å.  Borgmesteren er i kontakt med Ballerup Kommune om sagen, og 
lader til at være positiv overfor at finde en løsning på at der opføres en bro.  Der er 
lagt op til at Borgerlauget også skal lægge noget arbejde i gennemførelsen af 
projektet.  

          Brøns Mose  

          Fåreholdet klarer bekæmpelsen af Bjørneklo meget fint.  Stenløse Kommune 
vil gerne bruge samarbejdet mellem alle parter i dette projekt og dets succes og 
effektivitet som et skoleeksempel på et vellykket forløb og resultat.  Veksø 
Borgerlaug stiller sig gerne til rådighed for dette.  

          Bocartbane  

          Veksø Fritids- og Ungsomsklub har i sommeren 2003 henvendt sig til 
Kommunen for at få sat gang i sagen med etablering af en bocartbane.  Kommunen 
har foreslået en placering mellem S-banen og Maglehøj Alle mellem Skibsted og 
Brøndsted, og har forespurgt Hovedstadens Udviklings Råd (HUR) om dette 
kræver en VVM-vurdering (miljøvurdering).  Veksø Borgerlaug klagede til 
Naturklagenævnet, både over den foreslåede placering, og HUR’s vurdering af at 
en VVM vurdering ikke er nødvendig.  

          Bymidten  

          Byrådet overvejer ændrede anvendelser af Skibstedgård og Veksø Kro.  
Oldermanden og Borgerforeningens borgerlaugsrepræsentant har ved et uformelt 
møde modtaget en orientering.  Den 23.februar 2004 er der indbudt til et stort 
orienteringsmøde for alle interessenter.  

          Byens Flagstang  

          I foråret 2003 meddelte Graver Svend Olsen at han ønskede at ophøre med at 
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stå for flagningen fra Byens Flagstang.  Borgerlauget kunne ikke umiddelbart finde 
en model for hvordan der fremover kunne flages.  I efteråret foreslog 3 aktive 
Veksø-borgere udenfor Borgerlauget en model, hvor de vil stå for flagningen, og 
sikre at private kan komme til at flage.  Kirken blev anmodet om at stå for flagning 
på kirkelige flagdage, hvilket Menighedsrådet i første omgang ikke kunne påtage 
sig.  Arbejdsgruppen for Byens Flagstang har endnu ikke iværksat flagningen.  

          Møde med Byrådet  

          Igen i september 2003 inviterede Veksø Borgerlaug det samlede Byråd til et 
uformelt møde i Veksø.  Mødets tema var præsentation af nogle af Borgerlaugets 
arbejdsgrupper og deres aktuelle opgaver.  Herunder omtaltes især Borgerlaugets 
arbejde med og ønsker til trafiksikkerhed, stier, byens vedligeholdelse og 
petanquebanen.  Borgmesteren orienterede om planerne om lukning af Veksø 
Børnehave.  Borgerlauget meddelte efterfølgende Byrådet, at man ikke vil gå ind 
med holdninger til institutionernes pædagogik, men at man meget gerne vil tages 
med i overvejelser om anvendelsen af Veksøs bygninger og lokaler.  
Byrådsmedlemmerne mødte talrigt frem til mødet, som forløb i en behagelig og 
venlig stemning.  Alle mødets deltagere fandt mødet gavnligt og fremmende for 
forståelse og samarbejde mellem Byråd og Borgerlaug.  

          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.  Talen er vedlagt hér.  Familiegudstjeneste og tænding var 
forsøgsvis lagt ½ time senere end sædvanligt, således at forretningernes 
søndagsåbning måske ville mærkes mindre.  Dét virkede som en forbedring, og vil 
blive fastholdt.  Igen kørte en hestevogn børnene rundt i byen.  Der var ikke 
arrangeret korsang ved træets tænding, men folk fra VAT-85 improviserede og fik 
sat fællessang i gang.  3 julemænd dansede atter med børnene omkring træet.  
Salgsboden solgte igen godt.  Veksø Borgerlaug ønsker at støtte Børnenes 
Juletræsfest, så Oldermanden opfordrede i sin tale til deltagelse i Juletræsfesten. 
 Natten til lørdag den 6.december knækkede juletræet over i ca. 1 meters højde.  
Oldermanden kom hurtigt i kontakt med flere borgerlaugsrepræsentanter, som alle 
stillede op med kort varsel og fik træet genrejst om eftermiddagen.  

          Nytårskuren 2004  

          Igen i januar 2004 holdtes der Nytårskur på Skolen.  Oldermanden holdt som 
vanligt en tale;  denne gang især om Veksøs kultur og institutioner, og om 
Borgerlaugets samarbejde med institutionerne og byens andre foreninger.  Talen er 
vedlagt hér.  

<<RETUR 
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