Oldermandens tale ved
Nytårskuren for Veksø på Veksø
skole den 25.januar 2005
Veksø er noget ganske særligt ! Og Veksø Borgerlaug er
også noget ganske særligt ! Dét har vi Borgmesterens ord
for, så dét er ganske vist ! Spøg til side - og Tak til
Borgmesteren for de smukke ord, både hér i aften, og i hans
nytårstale, trykt i LokalAvisen, hvor Veksø og Veksø
Borgerlaug omtales særdeles rosende.
Veksø er en særlig by med et mangfoldigt foreningsliv.
Veksø har 13 aktive kulturelle sociale foreninger. I dette
tilfælde er 13 ikke et uheldigt tal, men et flot tal for så lille
en by. Veksø Borgerlaug har, siden udbygningen tog fart,
nu gennem 18 år, været talerør og lyttepost for alle byens
boligforeninger, det vil altså sige for alle byens husstande.
Når Strukturreformen træder i kraft, bliver vi jo del af en
meget større kommune. Under den nye struktur bliver
nærdemokratiet mindre, og vanskeligere at sikre.
Borgerlauget er i fuld gang med at drøfte, hvordan vi skal
manøvrere i den nye struktur, for bedst muligt at videreføre
arbejdet med at optimere indflydelsen på forhold som
berører Veksø.
Og så er vi jo meget spændt på, hvordan den nye kommunes
byvåben bliver. Det vil forbavse os meget i Veksø, hvis
ikke Danmarks fineste broncealder-fund, de 2 Veksøhjelme, forsat vil være at finde i vores nye byvåben !
Veksø Borgerlaug og Brugerbestyrelsen, som repræsenterer
Veksøs kulturelle sociale foreninger, har ofte, og i mange
sammenhænge, haft et fint samarbejde med
byrådsmedlemmer og embedsmænd. Desværre gælder
dette ikke helt i sagen om udvikling af Veksø bymidte og
bygningen af en ny multi-hal. Det er ærgerligt, for der er
mange gode ideer og tanker i projektet, som virkelig kan
give både bymidten og hal-aktiviteterne et stort løft.
Borgerlaug og Brugerbestyrelse blev oprindelig godt
informeret, men den Følgegruppe, som blev stadfæstet i
Kommissoriet for projektet, blev aldrig etableret, og
Borgerlaug og Brugerbestyrelse har følt sig noget hægtet af
gennem forløbet. Skolen har haft en tættere kontakt, og fået
flere informationer, end det øvrige Veksø. Det er meget
vigtigt for Veksøs mangfoldighed, at de kulturelle sociale
foreningers pladsbehov, (som vi jo kender bedst selv, og har
beskrevet overfor Kommunen), og dermed foreningernes
eksistensmuligheder, tilgodeses. Dette forudsætter, at den
nye multi-hal ikke bliver for lille, og at den får gode øvrige
lokaleforhold til de nødvendige aktiviteter. Derudover er

det meget vigtigt, at muligheden for at anvende hallen
bliver administreret med ligeværdighed. Det er glædeligt,
at Skolen giver tydeligt udtryk for vilje til at afbalancere
situationen og bidrage til, at vi ender op med en hal, som
bliver til glæde for alle i Veksø - ligesom det var til glæde
for alle i Veksø, at vi stod sammen om at sikre Skolen en
fremtid i Veksø.
Veksø ligger jo omkranset af et smukt landskab.
Ligegyldigt i hvilken udkant man færdes, eller hvilken vej
man går ud af byen, venter der én herlige oplevelser.
Brøns Mose i vest er blevet betydeligt smukkere takket
være samarbejdsprojektet, hvor får og lam hindrer
Bjørnekloen i at vokse op og sætte frø. Gå gerne en tur i
området.
Mod syd kan man gå en tur ud til Skelhøj, som er navnet
både på plejeboligerne ved Stationen, og navnet på Sognets
eneste kæmpehøj. I dag ligger plejeboligerne lidt forblæste
på en bar mark. Borgerlauget har udarbejdet et forslag til
naturopretning, som vil indebære genetablering af den lille
sø ved banen samt etablering af nogle små
skovbevoksninger og læhegn. Kommunen omtaler
forslaget i sin Agenda-21-Plan, og Borgerlauget håber, at
Kommunen vil være behjælpelig med, at dette projekt kan
gennemføres, måske bare gradvis i mindre bidder.
Ud fra Veksø mod øst kan man gå langs banen mod LedøjeSmørum - og man kan nu komme igennem hele vejen ! for nu findes der en smuk bro over Værebro Å. At få denne
bro etableret har været et ønske fra Veksø Borgerlaug, som
Borgmesteren nu på smukkeste vis har opfyldt. Vi takker,
og ser det som et dejligt eksempel på, at ”Ting Ta’r Tid”,
ganske vist - men at ting kan lykkes, og at samarbejde
gavner og glæder. Og dét er ganske vist !
Med disse ord vil jeg ønske Veksø Skole, og alle som
holder af det mangfoldige foreningsliv i Veksø, et Godt
Nytår og alt godt i fremtiden.

