Oldermandens tale ved Nytårskuren på Veksø Skole den
16.januar 2002
Det er lettere at få hold på sig selv i et lille samfund. Det
er et citat fra en næsten ukendt teatermand fra en tilfældig
radioudsendelse, jeg hørte engang. Men udtalelsen har
mejslet sig ind i mig, for det er jo sandt: Det er lettere at få
hold på sig selv i et lille samfund.
Dét er også baggrunden for, at så mange i Veksø er så
glade for at bo i netop Veksø, fremfor i grænseløse byer
uden identitet. Disse følelser for området fører til dén
fælles ansvarsfølelse, som ligger bag arbejdet i Veksø
Borgerlaug.
Fra det sidste års arbejde i Borgerlauget vil jeg fortælle om
følgende ting:
Brøns Mose: Sidste forår tog Kommunen initiativ til et
samarbejde med Borgerlauget om bekæmpelse af
Bjørnekloen i Brøns Mose. Den mest effektive metode,
som undlader brug af kemikalier, er afgræsning med får.
Afgræsning er faktisk et forkert ord: får foretrækker
Bjørneklo ! alle spirer bliver spist, ingen planter når at
sætte blomst. Efter bare én sæsons fårehold i Brøns Mose
er resultatet overbevisende synligt. Ordningen skal
fortsætte i 8-10 år, førend hele potentialet af frø i jorden er
opbrugt. Samarbejdet om dette projekt har været meget
fint. Vi har kunnet glæde os over at se huse i Katholm
annonceret til salg med denne vending i salgsannoncerne:
udsigt til græssende får. Området er jo indhegnet, men det
er frit tilgængeligt gennem klaplåger. Indhegningen har
medført en mere afdæmpet brug af området, således at
plante- og fuglelivet har nydt godt af ændringerne. Disse
forbedringer, såvel som selve fåreholdet, kan vel anvendes
pædagogisk af både børneinstitutionerne og af Skolen.
Stationsområdet: Udformningen af stationsområdet har
været en lang og trættende proces. Efterhånden er
grundstrukturen dog færdig for nu, og en tilplantning kan
finde sted. Borgerlauget er hele tiden blevet lovet at blive
taget med på råd ved tilplantningen, og det er også sket.
Charlotte Skibsted har udarbejdet en vidunderlig og naturlig
plan for tilplantningen, som finder sted nu i februar. Den
kommer til at bestå af gamle danske buske og træer, f.eks.
Stilkeg, Avnbøg, Hassel, Hvidtjørn og Guldregn. Området
vil relativt hurtigt udvikle sig til at fremstå som en lille
lund, der omkranser Stationen.

Grønningen: Borgerlauget har presset på for at få fjernet
ruinen på Grønningen ved Kirken, og det er nu lykkedes:
Kommunen har eksproprieret ejendommen med fjernelse
for øje. Og så kan vi glæde os til at komme i gang med
forbedring af miljøet omkring Grønningen.
Petanquebane: Vi begynder med at anlægge en
petanquebane. Den har været længe undervejs, men nu er
det virkeligt: Nabohøringer er overstået, tilladelser er givet,
materialer er ved at blive skaffet. Over en arbejdsweekend i
foråret regner vi med at etablere petanquebanen, som
kommer til at ligge som en gave til alle i byen i spidsen af
Grønningen ned mod byen.

Kommuneplanen: Kommuneplanen har været en gang
sejpineri, som har trukket tænder ud:
Først kom et debatoplæg i december 1999. Dét, der
især var bemærkelsesværdigt for Veksø, var ønsket om at
anlægge nye bydele syd for Veksø - i alt 350 boliger.
Borgerlauget besluttede at dette skulle drøftes i alle byens
boligforeninger, og at tilbagemeldingerne herfra skulle
indgå i høringssvaret fra Borgerlauget. Konklusionen i
dette høringssvar er, at et så stort byggeri syd for banen i
Veksø ikke kan accepteres.
Dernæst blev vi holdt på pinebænken af gentagne
udsættelser af det endelige forslag til Kommuneplan, som
først fremkom i august 2001, med hørings-slut i oktober.
Borgerlauget udformede et høringssvar omhandlende 4
emner: Veksø Nord, Stationsvej, Institutionsgrunden og
Veksø Syd:
Veksø Nord, hvor vi mener, at bebyggelse bør undgås;
dog kan vi acceptere lidt blandet bolig-erhverv i det
vestligste hjørne helt op til Tanken.
Stationsvej, som vi foreslår udviklet til
ungdomsboliger.
Institutionsgrunden, hvor Borgerlauget ønsker det lille
byggefelt langs Hovevej bevaret, og gerne bebygget med
den påtænkte amtslige institution for psykisk
udviklingshæmmede. Samtidig opfordrede vi i
høringssvaret i oktober Byrådet til at indstille
salgsforhandlingerne med Sai Baba Bevægelsen.
Borgerlauget har hele tiden, fra vi hørte om Sai Babas
planer allerførste gang, været imod disse planer. Enhver,
som ville bruge sin sunde fornuft, og ikke ville pleje andre
og taktiske hensyn, kunne se, at Sai Babas planer om en stor

fremmedartet lotusformet såkaldt international højskole
knejsende på toppen af Institutionsgrunden måtte være
uønsket i vores lille by. Det var pinefuldt at se Byrådet
kræve forhandlingerne fortsat. Heldigvis fortrak Sai Baba
selv fra vores område; de opdagede vist, at de kun var
populære hos politikerne. Borgerlauget er nu blevet
indbudt til at deltage i dén arbejdsgruppe, som skal udforme
Institutionsgrundens fremtid - og det siger vi tak for, og
det glæder vi os til.
Veksø Syd, som vi ikke ønsker bebygget overhovedet,
men foreslår omdannet til et naturområde med skove og
søer. Borgerlauget udtaler sig jo kun, når alle
borgerlaugsrepræsentanter, altså alle byens boligforeninger,
er enige herom. På trods af det samlede Borgerlaugs
modstand mod byggeri i Veksø Syd, og på trods af en
overbevisende underskriftsindsamling imod byggeri syd for
banen, foretaget af Veksøs Aktiver, og på trods af at
Regionsplanen ikke tillader byggeri i Veksø Syd, ønskede
et flertal i Byrådet alligevel at fastholde byggeri i Veksø
Syd. Men man fik ikke dispensation fra Regionplanen.
Dermed kunne Kommuneplanen ikke vedtages i december
2001, som planlagt. Så føljetonen om en
Kommuneplansvedtagelse fortsætter.
I mellemtiden har Kommunen udarbejdet beregninger
af de økonomiske konsekvenser af den kraftige
boligudbygning. Disse beregninger viser et underskud på
32 mill.kr i planperioden - og Byrådet har vel at mærke på
et Byrådsmøde taget disse beregninger til efterretning ! Så
det bliver spændende at se, hvordan det ny Byråd nu vil
færdiggøre sagen.

Vælgermøde: Veksø Borgerlaug lægger vægt på en levende
lokal debat. Så traditionen tro indbød vi også op til det
nylige Kommunalvalg til et godt gammeldags vælgermøde i
SkibstedHallen. Mødet var velbesøgt, og vi udformede det
lidt usædvanligt, ved at vi ved mild tvang fik politikerne
ned at sidde i salen blandt borgerne og føre debatten derfra.

Mastesagen: Vi havde jo for 3-4 år siden en langvarig sag,
hvor Mobilix ønskede at opføre en ny stor antennemast i
byen. Den var ikke nødvendig eller fordelagtig for
området, men kun dominerende og skæmmende. Heldigvis
støttede Kommunen vore synspunkter, og sagen gik i sig
selv. Nu ønsker TeleDanmark at opføre en 42 meter høj
mast mellem Kirkebakken og Frederikssundsvej lige
overfor Vandværket. Borgerlauget er uændret modstander

af et sådant uhyre: den er ikke nødvendig eller fordelagtig
for området, men kun dominerende og skæmmende. Sagen
har været i nabohøring. Borgerlauget har bedt Kommunen
om et møde om sagen. Men Planudvalget har fejet alt af
bordet. Planudvalget synes at være parat til at godkende
masten. Det er uhørt. En så markant og stor sag for en hel
by - ja, for hele området, for en sådan mast vil jo kunne
ses milevidt omkring - og så vil man ikke tage et møde
med borgerne om det ! Det kan man simpelthen ikke være
bekendt. Forhåbentlig skyldes det begyndervanskeligheder
hos den ny Borgmester eller den ny Udvalgsformand.
Forhåbentlig er det ikke en tilsigtet ligegyldighed eller
arrogance overfor aktive borgere og aktive netværk !

Den seneste byrådsperiode har været præget at stor
lydhørhed fra Borgmester og Byråd og Forvaltning.
Borgerlauget vil gerne sige Finn Højgaard Mortensen og
politikerne og embedsmændende tak for mange gode
kontakter og resultater.
Willy Eliasen er som Borgmester op imod store
udfordringer: ny i Stenløses kommunalpolitik og med
absolut flertal i Byrådet, selvom Venstre kun fik 44 % af de
afgivne stemmer. Indledningsvis har Byrådet konstitueret
sig bredt, og Borgerlauget håber selvsagt at dette er udtryk
for et ønske om at få sagerne bredt belyst og behandlet, og
at man også i den kommende byrådsperiode vil inddrage
Veksø Borgerlaug, fordi vi er lyttepost og talerør for hele
byen.

Den sociale kapital i form af stor tillid, stærke normer og
tætte netværk er ganske stor i Veksø.
En stor social kapital giver et effektivt samfund med god
sammenhængskraft og forudsigelighed og få sociale
problemer. Veksø Borgerlaug håber, at vore politikere er
kloge nok til at forstå dette, og at udnytte det positivt, til
langsigtet gavn for både Veksø og Stenløse Kommune.
Således at de særlige kvaliteter, som vi har fundet i hér
Veksø, bevares - fordi: Det er lettere at få hold på sig selv
i et lille samfund.

Borgerlauget ønsker et glædeligt og lykkeligt
Nytår til alle i Veksø.

