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Af Karen Svahn, Olderman i Veksø 
Borgerlaug. 

”Veksø er noget ganske særligt”.  Sådan har 
jeg begyndt flere Nytårstaler.  For det er det 
første, som jeg tænker, når jeg tænker på 
Veksø:  ”Veksø er noget ganske særligt”.  
Derfor er vi mange i Veksø, som er meget 
forundrede over, hvordan man dog 
overhovedet kunne undgå at kalde vores 
nye kommune for Veksø Kommune.  Veksø 
er dén by, som ligger mest centralt i vores 
nye kommune !  Og Veksø har en helt 
speciel udbygningshistorie, som gør byen til 
en helt speciel by i Danmark ! 

Nå, det var jo nok ø’et, som var i vejen.  Nu 
skulle vi jo være internationale og IT-
egnede, skulle vi  -  ikke noget med æ og ø 
og å hér  -  ingen blåbærgrød til os.  
Hvordan mon de nye kommuner med æ, ø 
og å i navnet dog vil klare sig ?  Blandt de 
98 nye kommuner, er der faktisk 30 
kommuner, som indeholder æ, ø eller 
å(bolle-å) i deres navn.  Værst ser det ud for 
Ærø Kommune, som jo indeholder 2/3 ikke 
internationalt anvendelige bogstaver i 
navnet.  I Veksø er vi stolte af vores ø.  Fordi 
Veksø ligger som en Ø i et dejligt landskab.  
Markant højtliggende og med flot udsigt til 
alle sider.  Velafgrænset som en Ø, uden 
upersonlige og tilfældige tæpper af 
parcelhuse spredt udenom byen.  Man ved 
altid, hvornår man er i Veksø ! 

Denne oplevelse af en samlet by har 
bidraget til at give Veksø borgerne en stærk 
følelse af fællesskab, af at være hjemme, og 
af at høre til hér.  Det har bidraget til den 
store interesse for hvilke tanker politikerne 
gør sig om Veksø, til interesse for hvad der 
sker i byen, til en stærk identitetsfølelse, og 
til et meget aktivt foreningsliv. 

Veksø Borgerlaug og netværket af de 
kulturelle sociale foreninger samt andre 
interessenter har været flot inddraget i 
projektet om udvikling af Veksø Bymidte.  
Vi ser med glæde frem til de mange positive 
ting, som dette projekt bringer til byen.  Vi 
glæder os til den forskønnelse af Bymidten, 
som ombygningen af Skibstedgård vil 
medføre.  Vi glæder os over de gode 
forhold, som den nye dagsinstitution vil 



give de mindre børn.  Og vi glæder os til at 
tage MultiHallen i brug.  Vi har store håb 
og forventninger til den synergieffekt, som 
vores MultiHal kan bringe til Veksø.  
Arkitektonisk og funktionelt bliver 
MultiHallen rigtig flot og god.  Hvor megen 
fornøjelse, vi får ud af den, står og falder 
med, at den får en velfungerende og 
fleksibel administration.  Dét går vi ud fra, at 
politikerne sørger for at vi får. 

Vi skal jo alle vænne os til en del nye 
politikere i den nye større kommune, og til 
de ændrede vilkår og arbejdsopgaver, som 
nu gælder for kommunerne.  Veksø 
Borgerlaug har haft et nært og tillidsfuldt 
samarbejde med både politikere og 
embedsmænd i Stenløse Kommune.  Dette 
har været baseret på stor velvilje og 
interesse fra borgmestrene.  Dét vil jeg 
takke Finn Højgaard Mortensen og Willy 
Eliasen for.  Veksø Borgerlaug vil naturligvis 
arbejde for også at opnå et godt 
samarbejde med politikere og 
embedsmænd i vores nye kommune.  Vi 
indledte denne aktion med at indbyde 
Sammenlægningsudvalget til et møde i 
Veksø den 2.november 2006.  Med glæde 
oplevede vi en stor velvilje fra de 
deltagende politikere.  Det glædede os, at 
Borgmester Svend Kjærgaard Jensen deltog 
i mødet, ligesom det er en glæde at se 
Borgmesteren til stede hér i aften.  Dét vil vi 
bygge videre på. 

Den nye kommunestruktur indebærer 
centraliseringer.  Mange frygter at det 
kommer til at koste sammenlægninger og 
lukninger, måske især af kulturinstitutioner, 
måske især lukninger af små biblioteker og 
små skoler.  Det er dejligt, hér i aften at 
høre fra politikerne, at der ikke vil ske 
lukning af Veksø Skole.  For vi ved jo 
heldigvis, at undersøgelser viser, at små 
skoler ofte er bedre end store skoler.  I små 
skoler i små lokalsamfund kan man opnå en 
nærhed i samarbejdet mellem skole og 
familie, som vanskeligt kan opnås, når børn 
skal transporteres væk fra deres nærmiljø, 
som lærerne af gode grunde ikke kan 
kende så godt, som i et lille bysamfund.  Vi 
borgere i Veksø ved, at Skolen betyder 
rigtigt meget for Veksø. 

De små byer i Egedal Kommune har dannet 
Egedal Landsbyråd, for sammen at gøre os 
synlige overfor forvaltning og politikere.  Vi 
afstår gerne fra mange af de faciliteter, som 



findes i de større byer;  men det er helt 
afgørende for os at bevare de 
kulturbærende institutioner og foreninger.  
I Veksø er det af stor betydning, at vi fortsat 
kan regne med at have en skole.  Veksø 
Skole bidrager til Veksøs identitet og 
kvalitet, og Skolen tiltrækker aktive og 
ressourcestærke familier.  Egedal Kommune 
beriges ved at passe på at have en fin 
blanding af gode store byer og levende 
små byer med et mangfoldigt kulturliv. 

Hermed ønsker jeg lille dejlige Veksø By og 
lille dejlige Veksø Skole et godt år 2007 

 


