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Veksø er noget ganske
særligt. Den lille gamle landsby på
bakketoppen blev i 1970’erne
udbygget efter en nøje
gennemtænkt, og vel gennemført,
plan efter en arkitektkonkurrence,
hvis grundidé man fastholdt, og
gennemførte. Denne plan har ved
sin flotte udnyttelse af landskabet,
og den klare afgrænsning til
landskabet, givet Veksø en særlig
samlende identitet, som har vist sig
at understøtte et stærkt
sammenhold og et mangfoldigt
foreningsliv. Planens idé er jo kort
sagt denne: Byen skal holdes på
bakken indenfor området mellem Sbane og landevej, og således at der
i alle retninger er udsigt til det
omgivende smukke landskab.
Naturen og landskabet bliver trukket
ind i byen ved hjælp af grønne kiler,
som forbinder byen med naturen
udenom. Det er en helt usædvanlig
situation i Danmark, at man ikke
bare har plastret landskabet til med
tæpper af parcelhuse. Dét er
herlighedsværdier, som mange af
Veksøs borgere er taknemmelige
over, og som de håber at politikerne
vil bevare, sådan som det ved
udbygningen blev lovet Veksø.
Det betyder ikke, at
Veksøs borgere ønsker at stoppe
byens udvikling. Veksø Borgerlaug
har stillet sig meget positivt overfor
de 10 huse, som nu snart opføres
på Byrgesens grund i Bygaden.
Veksø Borgerlaug ser med glæde
frem til, at der formentlig etableres
en dagligvarebutik i byen. Veksø

Borgerlaug glæder sig over, at der
nu snart bygges en tidssvarende
børneinstitution ved Maglehøj Alle til
afløsning af de triste forhold, som i
dag bydes børn og ansatte i
Skibstedgård. Veksø Borgerlaug
glæder sig over, at Skibstedgård
bevares og ombygges til 19
lejligheder, hvor man forskønner
bygningsanlægget og miljøet i
Bymidten. Og Veksø Borgerlaug
ser med meget meget stor glæde
frem til den elegante, moderne og
utraditionelt udformede multi-hal,
som nu snart bliver opført ved
Skolen og Idrætsanlægget.
Processen i forbindelse med disse
udviklinger i Veksø Bymidte har til
tider været vanskelig. Men det er
efterhånden lykkedes at få alle
parter til at mødes og samarbejde i
gensidig respekt, således at vi kan
håbe på de bedst mulige udviklinger
og resultater til glæde for de fleste
borgere og alle brugerne af de nye
bygninger.
Veksø Borgerlaug har god
tradition for et godt forhold til
Stenløse Byråd. Efter hvert
kommunalvalg tager vi fat på at
lære de nyvalgte Byrådsmedlemmer
at kende. F.eks. indbyder vi
jævnligt (en gang hvert år) hele
Byrådet til et uformelt møde i
Veksø. Vi har den store glæde, at
de fleste byrødder deltager i disse
møder. Nu står vi jo snart overfor et
meget nyt og meget større Egedal
Byråd. Hér begynder et nyt og stort
arbejde med at lære hinanden at
kende - og med at opbygge et
troværdigt og tillidsfuldt forhold til
den nye Borgmester. Willy Eliasen
og Veksø Borgerlaug har opnået at
få et godt forhold baseret på
gensidig velvilje og respekt.
Personligt vil jeg gerne takke Willy

Eliasen for en god byrådsperiode for
Veksø, og for de mange gange,
hvor Willy Eliasen har fremhævet
kvaliteterne ved Veksø Borgerlaug.
Kommunalreformen vil uundgåeligt medføre at der bliver
længere afstand mellem borgere og
politikere og mellem borgere og
embedsmænd - både fysisk, og
sikkert også psykologisk og
kulturelt. Det forudsættes, at
Kommunalreformen skal medføre
rationaliseringer og besparelser. De
små byer kan frygte, at politikerne
finder det nødvendigt, og også får
lettere ved, at indføre
rationaliseringer og besparelser på
bekostning af de små byer. For at
prøve at undgå at blive overset i
denne centraliseringsproces har de
små byer i den kommende Egedal
Kommune, efter ét års grundige
forberedelser, netop etableret
Egedal Landsbyråd. Tanken er at
de små byer vil samarbejde om
fælles interesser, dele erfaringer
med hinanden, og støtte hinanden i
sager. Disse ting skal foregå efter
samme model, som der arbejdes
efter i Veksø Borgerlaug: Ikke et
afstemningsdemokrati, men et
samtaledemokrati, hvor man i
fællesskab finder sammen om en
holdning, og arbejder videre med
denne i fuld enighed. Denne
arbejdsmetode medfører, at
omverdenen præcist ved hvor de
har Veksø, samtidig med at intern
splittelse undgås. Det bliver
spændende at se, hvordan Egedal
Landsbyråd vil udvikle sig og opnå
respekt og lydhørhed fra
omverdenen. De små bysamfund
ønsker ikke at opnå lige så mange
faciliteter, som findes i de større
byer. Men de ønsker at bevare de
kulturbærende funktioner, som i dag

tegner byens identitet og kvalitet.
Det giver mangfoldighed til Egedal
Kommune både at have gode store
byer og levende små byer, som ikke
udsultes og drænes for
ressourcestærke borgere.

Hermed ønsker jeg lille dejlige
Veksø By og lille dejlige Veksø
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