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Vestegnen - fint nok!
DEN GODE FORTÆLLING. Der blev sat masser af lapper op og fortalt
til videokameraet, da Vestegnens Kulturuge besøgte City 2 for at høre
beboernes gode fortællinger om Vestegnen.
AF PETER ERLITZ
pee@berlingskemedia.dk

KULTURUGE: Nogle gjorde det ultrakort. Andre brugte mere skriveplads. Fælles var, at de alle kom med den gode fortælling om
Vestegnen. Det var Vestegnens Kulturuge, der fredag og lørdag udfordrede forbipasserende i shoppingcentret City2 i Taastrup til at fortælle
deres gode historie om Vestegnen. Enten på papir, eller foran kamera i en »confession box«. Flere borgmestre fra Vestegnen var forbi.
Blandt andet konstaterede Ishøjs borgmester Ole Bjørstorp, at »Vestegnen er en god følelse at have«. Mens borgmester Michael Ziegler fra
Høje-Taastrup skrev: »Som borgmester er man i princippet »stavnsbundet« til sin kommune - men det er nu ikke nødvendigt. For jeg
bor, hvor jeg allerhelst vil bo. Her har jeg rod - herfra min verden går. En enkelt konstaterede bare »Fint nok« om at bo og leve på
Vestegnen. Mens andre fremhævede de mange tilbud, der er, fx badesøen i Albertslund, og at Vestegnen er en stor grøn oase. Vestegnen er
»det stille og rolige liv«, som alligevel ligger tæt på storbyen, var budskabet på en anden seddel. Fredagen og lørdagens event i City 2 var en
optakt til Vestegnens Kulturuge, som finder sted til september.

Vind præmier
Idéen med en folkelig kampagne er at engagere beboerne på Vestegnen i den gode fortælling om Vestegnen. Og den fortsætter også online i
denne uge - enten på kulturugens hjemmeside eller på facebooksiden. Hvis man vil deltage i konkurrencen om præmier doneret af City 2, er
fristen på fredag 31. maj. »Synes godt om« Vestegnens Kulturuge på Facebook, og del din egen gode fortælling om Vestegnen. Derefter
findes vinderne, som offentliggøres på Regionalavisen Vestegnens hjemmeside tirsdag 4. juni kl. 17. Der er bl.a. et gavekort på 500 kr. til
City 2 på højkant.
Hele idéen med denne event er at styrke og bakke op om det positive tilhørsforhold til det fælles Vestegnen, som Vestegnens Kulturuge er
udtryk for.
Vestegnens Kulturuge finder sted for første gang i år - i dagene fra 7.-15. september og foruden arrangementer på tværs, så er der masser af
musik, udstillinger, events og meget andet i de enkelte kommuner
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