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Veksø Borgerlaug er en paraplyorganisation for alle boligforeninger i Veksø. Så uanset 

hvor man bor i Veksø, og om man er ejer eller lejer, er man repræsenteret i Veksø 
Borgerlaug. Vores arbejde er baseret på dialog og ønsket om enighed, men også på 
respekten for forskellige synspunkter. Dermed kan vi udtale os på hele byens vegne. 

 
Og netop derfor er det vigtigt, at der i medlemsforeninger er kendskab til hvad Bor-

gerlauget er, og hvad der sker der. Derfor dette lille nyhedsbrev. 
 

Borgerlaugets koordinerende rolle i Veksø 

Det er et mål for Borgerlauget at være en samlende kraft i Veksø, som hjælper med 
til at sikre, at der er liv og aktivitet i byen. Dette sker via en række koordinerende 
aktiviteter sammen med de andre foreninger i Veksø, bl.a. et årshjul med en oversigt 

over arrangementer. 

Vi har fortsat arbejdet med at fremme åben og aktiv kommunikation om Borgerlauget 

til Veksø. Borgerlauget er fortsat på Facebook, og der er også et godt samarbejde 
med facebooksiden 3670veksø. Herudover kan man på Borgerlaugets hjemmeside 
finde bl.a. bestyrelsesreferater. Tjek også tavlen ved Rema 1000, - her kan du finde 

opslag om diverse arrangementer. 
 

Samarbejdet internt i Borgerlauget – måden vi arbejder på 

Borgerlauget har nu 7 syv undergrupper, som står for vores aktiviteter: 

• Veksøs forskønnelse – hvem har ikke 
lagt mærke til alle de mange blomster, 

der skyder op hvert forår? I 2018 blev 
der igen lagt en masse blomsterløg. 

• Petanque-banen – blev i 2018 shinet 

op med nyt underlag, kom og spil! 
• Naturpleje i Brøns Mose - vi arbejder 

stadig for en sti rundt om mosen. 
• Veksøs Juletræ – blev også i 2018 

tændt den første søndag advent, en god 

dag for hele familien og et fint samarbej-
de mellem flere foreninger. 

 

 

 
 
 
• Trafikgruppen - vi arbejder stadig 

for flere P-pladser de rette steder. 
• Affaldsgruppen - deltager i Dan-

marks Naturfredningsforenings årlige 
affaldsindsamling og arbejder for en 
ren by, i år er det den 31. marts kl. 

10, mødested er Veksø Bygade 19. 
• Veksøs Flaglaug - hjælper dig med 

at markere din og byens festdage. 



 

 

Borgerlaugets rolle som medspiller til Egedal Kommune 

I forbindelse med Egedal Kommunes udarbejdelse af forslag til Planstrategi 2019 har 

Borgerlauget i januar afgivet høringssvar på vegne af Veksø.  

Af høringssvaret fremgik bl.a., at Veksø har et aktivt foreningsliv og en høj grad af 

fællesskab og lokalt sammenhold på tværs af aldersgrupper og interesser. Vi skrev 

også, at Veksø er og ønsker at være et byudviklingsområde med skole, god infra-

struktur, indkøbsmuligheder. Vi ønsker at byde ind i udviklingen i Egedal Kommune. 

Høringssvaret støttede desuden, at der på sigt bygges flere boliger i byen som led i 

ønsket om at bevare et tilstrækkeligt befolkningsgrundlag for at kunne opretholde 

serviceniveauet med institutioner og skole. Det blev anført, at et stort flertal i Borger-

lauget støtter byggeri syd for banen – men på visse betingelser: Byggeriet skal være 

lavt og passe ind til den øvrige by, og det skal integreres i den øvrige by. Og – ikke 

mindst, vi vil være med i hele processen, fra idé til implementering. 

Høringssvaret understregede, at vi ønsker indflydelse ved at være en positiv medspil-

ler i forhold til kommunen. Vi mener, at det tjener Veksøs interesser bedst. 

 

Fakta om Veksø Borgerlaug 
 

• Veksø Borgerlaug blev etableret i 1987 som udløber af dialogen med Stenløse 

Kommune om udbygningen af Veksø i 1980’erne. Her indså man fordelene 
ved en god og demokratisk organisering, således at Veksø kan udtale sig og 

agere samlet og stærkt. 
 

• Veksø Borgerlaug består af repræsentanter fra Borgerforeningen, som repræ-

senterer det ”oprindelige” Veksø, og herudover 14 grunderforeninger, andels-
boligforeninger og lejerforeninger fra de nyere dele af Veksø. 

 
• Veksø Borgerlaug ledes af en bestyrelse, som består af repræsentanter fra 

medlemsforeningerne, der afholdes 4 årlige møder. 

 
• Hertil kommer det årlige repræsentantskabsmøde. Her er der valg af older-

mand, suppleant, kasserer og sekretær, her aflægges der beretning, det revi-
derede regnskab fremlægges og godkendes, og evt. forslag drøftes. 
Alle bestyrelsesmedlemmer fra medlemsforeningerne er velkomne, og der 

bydes på smørrebrød og kage ☺ 
 

• På vores hjemmeside www.veksoborgerlaug.dk finder du vedtægter, referater 
og meget andet godt i arkivet. 

 
• Informationer om aktuelle aktiviteter finder du på vores facebook-side: Veksø 

Borgerlaug. 

 

Et stærkt Veksø Borgerlaug er godt for Veksø. Bak op om indsatsen, og hør gerne me-

re hos din lokale repræsentant i Borgerlauget: 

Ole B. Hovøre – fmd. Grf. Brøndsted 

http://www.veksoborgerlaug.dk/

