
  

Oldermand (Karen Svahn's) tale ved Nytårskuren på 
Veksø Skole den 16.januar 2001  

Ja, så er der igen gået et år  -  hvor tiden dog løber.  Dét 
føler vi nok alle sammen:  Hvor tiden dog løber  - man har 
altid travlt  -  hvor bliver tiden dog af ?    Vi har så mange 
ideer om hvad vi gerne vil interessere os for og gerne vil 
opleve, og hvilke ting det er så vigtigt at anskaffe og 
udskifte.  

Og vi har så mange ideer om hvad der er værdifuldt, og 
hvad vi gerne vil være med til at påvirke.  Og det er jo sjovt 
at være med til at påvirke;  men det er også nogle gange 
næsten for anstrengende.  Dét er nogle afvejninger som alle 
kender til, ikke mindst politikere og mennesker som påtager 
sig frivilligt ulønnet interessearbejde.  

 Veksø Borgerlaug består jo af en repræsentant fra hver af 
byens 15 grundejer- og boligforeninger.  Alle i 
Borgerlauget brænder for at gøre et godt stykke arbejde og 
brænder for at være med til at påvirke til nogle gode 
udviklinger i vores by.  Ofte kræver det nogle lange seje 
træk, stort arbejde og stor stædighed.  Og resultaterne tages 
ofte for givet, og bemærkes eller påskønnes knapt nok af 
andre.  Veksø Borgerlaug mærker tydeligt at vi nyder stor 
bevågenhed i Kommunen, både blandt embedsmænd og 
politikere.  Blandt byens borgere er vores indsats og profil 
imidlertid mindre markant.  Borgerlauget er tænkt som 
informationskilde og talerør for byen. men vi må indrømme 
at det ikke fungerer helt tilfredsstillende.  Og det er noget af 
dét som vi vil arbejde med i den kommende tid: at blive 
bedre til at fortælle om meningen med Borgerlauget, om 
vores arbejde og resultater.  

 Fra Borgerlaugets arbejde kunne jeg fortælle om rigtigt 
mange sager, men jeg vil begrænse mig til følgende:  

 For tredje år i træk holdt vi i september 2000 møde med 
Byrådet hér i Veksø.  Vi havde den glæde at næsten alle 
Byrødderne deltog i sammenkomsten.  Emnet, som vi havde 
valgt at tale med hinanden om, var hvordan informationer 
og samarbejde fungerer.  Det var gavnligt at udveksle 
erfaringer om hvorfor tingene går som de går, og hvordan 
det kan gøres bedre fra begge sider.  

 En konkret ting, der kom ud af mødet, var aftalen om en 
vandretur i byen med deltagelse af Teknisk Afdeling og 
Teknisk Udvalg for at se på byens vedligeholdelsestilstand.  
Denne tur fandt sted i oktober, og sluttede med en aftale om 



at Kommunen vil se på sine prioriteringer, og lade 
Borgerlauget kigge med, for at vi evt. kan foreslå en anden 
anvendelse af nogle af midlerne.  

 Stationsområdets indretning har været et stort og vanskeligt 
emne.  Det gælder vist i alle byer langs udbygningen af 
banen, at man må væbne sig med tålmodighed.  Både 
Kommune og Borgerlaug har brugt timer og timer og 
mange møder på at finde frem til de bedst mulige løsninger, 
men DSB indgår jo også med deres standarder og 
rettigheder, og ingen af aktørerne har vist været i stand til  
at overskue alle elementer.  DSB kan man ikke rokke meget 
ved, men Kommune og Borgerlaug har fundet frem til nogle 
rimeligt gode løsninger. Og derudover er Borgerlauget 
blevet tilbudt, sammen med en gartner, selv at måtte 
bestemme tilplantningen af området.  Så vi kan nu begynde 
at glæde os til slutresultatet.  

 Borgerlaugets undersøgelse sidste år af behovet for 
busbetjening i Veksø mundede ud i at behovet er beskedent, 
men passende til en telebusordning.  Så dét er vi ved at 
undersøge muligheden for at få tilført til vores område.  

 Mobilix var på banen igen i år 2000 med forskellige 
løsningsforslag til deres ønske om en antennemast i 
området, f.eks. det spøjse forslag at ombygge vores 
flagstang og anvende den som mast.  Kommunen greb dog 
ind og stoppede sagen:  Den er tidligere behandlet og afvist 
af både Amt og Kommune, så Mobilix kan gerne glemme 
alt om Veksø.  

 For 2 år siden fik vi en Grøn Guide i Veksø.  Grøn Guide 
er en særlig ordning, hvor staten betaler 2/3 af 
omkostningerne ved en sådan persons arbejde med grøn 
bistand og vejledning i et lokalområde.  Resten, den sidste 
1/3, skal skaffes ved indtægtsdækket virksomhed.  Michael 
Parbst, som vores Grønne Guide hed, kom godt i gang, 
f.eks. med noget arbejde for SID, nogle arrangementer hér 
på Skolen og andre spændende arrangementer.  Han blev 
præsenteret i næsten alle Veksøs boligforeninger  -  og så 
skete der ikke mere !  Ikke en eneste af vore boligforeninger 
har anvendt Den grønne Guide til noget, og der var heller 
ikke tegn på at det ville ske.  Herefter kan økonomien ikke 
hænge sammen, og ordningen er nu ophørt i vores område.  
Helt personligt synes jeg at det er meget ærgerligt at vi ikke 
benyttede lejligheden til at drage nytte af Den grønne 
Guides viden og inspirationer, og inderst inde ved vi vist 
også godt at det var et forkert fravalg, der hér skete.  

 Men vi kan forhåbentlig snart være både grønne og sociale 
omkring vores egen petanquebane.  Borgerlauget håber i 
løbet af den kommende sommer at anlægge en 



petanquebane på Grønningen i trekanten Bygaden-
Smedestræde-Kirkestræde.  

 En Bo-Cart-bane kan også blive et underholdende element 
i byen.  Ungdomsklubben ønsker at anlægge en bane til 
disse små fornøjelige go-kart-agtige køretøjer.  
Borgerlauget er som udgangspunkt positivt indstillet, men 
det er selvfølgelig vigtigt at finde en god beliggenhed for en 
sådan bane.  

 Kommunen har netop taget initiativ til et samarbejde om 
bekæmpelse af Bjørneklo i Brøns Mose. Vi begynder med 
et orienteringsmøde for alle interesserede i begyndelsen af 
februar.  

 Det nye år byder jo også på fremlæggelse, høring og 
beslutning af en ny Kommuneplan.  Sidste forår havde vi 
debatoplægget til Kommuneplanen til diskussion i alle 
byens boligforeninger.  Tilbagemeldingerne til Borgerlauget 
fra disse drøftelser viste et klart flertal imod en udbygning 
af byen.  Nogle enkelte var dog åbne overfor tanken om en 
beskeden udbygning, så derfor kunne Borgerlauget ikke 
melde ud med een samlet entydig holdning, og vi kan derfor 
heller ikke arbejde videre med dette emne.  Som 
konsekvens heraf dannedes Veksøs Aktiver, som aktivt og 
entydigt arbejder imod byggeri syd for banen.  

 I november i år skal vi jo som bekendt have 
kommunalvalg.  Det bliver spændende at se hvordan 
resultatet af Kommuneplan-arbejdet kommer til at afspejle 
sig i valgresultatet.  Ved sidste kommunalvalg holdt 
Borgerlauget et rigtigt godt gammeldags vælgermøde.  Dén 
succes håber vi at kunne gentage ved dette valg.  

 Og så er dét år gået, og et nyt kan begynde.  Ja, tiden løber 
når man har travlt, og travlt har man jo næsten hele tiden.  
Er det ikke som om travlheden og de hastige forandringer 
styrer os alt for meget  ?  Men det er muligt at leve på en 
anden måde.  Det er muligt i fællesskaber at slippe af med 
det tunge ego, at blive let om hjertet, at glemme sig selv og 
opnå en tilstand af nærvær og fordybelse.  Det er dét man 
oplever i den gode nære samtale, hvor man næsten selv 
forsvinder og bliver en del af fællesskabet.  Og man kan 
opleve det i forhold til naturen og i kunsten.  Og det sker i 
musiklivet, i kulturlivet, i forsamlingshuse, i kirker og i 
gode små bysamfund.  

 Veksø er ikke det mest ringe sted at bo, hvis man 
gerne vil noget lidt andet med sit liv end det der 
umiddelbart synes at ligge i tiden.  Hér i Veksø er der 
mulighed for enegang og samvær.  Vi er tæt på 
naturen, men også tæt på hovedstadens ånds- og 



forlystelsesliv.  Veksø har et vidunderligt åndehul: 
Veksølunds Skulpturudstilling, hvor man kan finde al 
den provokation og lise som en sjæl kan ønske sig.  
Veksø By, med den smukke og afgrænsede 
grundplan, med udsigt til åbent land i alle retninger, 
med grønne lunger af natur skudt ind mellem 
grupperne af huse, er noget helt enestående, som 
Borgerlauget vil gøre sit bedste for at passe på.  

   

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


