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Kære Ågerup – Store Valby og Gundsølille!

13. juni 2017

Her kan I se, hvad, der blev arbejdet med på ZebraBy workshoppen den 24. maj, og hvordan der bliver
arbejdet videre med alle de gode ideer!
Hvis DU har lyst til at være med, skal du bare kontakte en af de personer, der står som tovholder for det
emne du er interesseret i.
Ideerne fra de 6 emner ved workshoppen er beskrevet i skemaet på de følgende sider, sammen med tovholder,
status og næste skridt. Her kan du læse, hvilke ideer, der blev taget på på workshoppen, hvor langt de er, samt
hvem, der er tovholder på projektet.
Det er kun de ideer, der er tovholdere på, som der arbejdes videre med. Der blev også nævnt en række ideer, som
der ikke blev prioriteret, de er ikke medtaget i dette notat, men skrives på en liste, der sendes ud snarligt.
Så snart ideerne er rammesat, er det vigtigt at lave et budget, så vi kan få det ind i zebraregnskabet, og se hvorvidt
vi kan få budgettet til at passe. Større budgetposter skal forbi Zebraby styregruppen i kommunen. Mindre poster
har en ret kort godkendelsesproces. Skellet mellem større og mindre ligger ved ca. 10.000 kr.
Nogle ideer er allerede i gang, andre skal lige modnes. Det er vigtigt, at udnytte det drive og engagement, der er
lige nu hos borgerne, så det er bare om at komme i gang med udvikling af ideerne.
Udover disse ideer, arbejder børnehaver og klub i samarbejde med børnene videre med ZebraBy tanken.
Det betyder også, at i stedet for at vente med at beslutte hvad, der skal arbejdes videre med til sportsfesten i
august, så klør vi på med det samme. Til sportsfesten inviteres alle borgere med i de projekter der er i gang, samt
til at gå i gang med de øvrige emner.
Rigtig god fornøjelse! Jeg glæder mig til det videre samarbejde!

Venlig hilsen
Pernille Fox
planlægger
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Kontaktoplysninger:
Navn
Annette Johansen
Asger Abrahamsen
Bernt Bladt
Bjørn S. Rasmussen
Brian Jensen
Bo Michael Hansen (GSGIF)
Charlotte
Claus Bo Pedersen
Dennis Würtz
Gitte Jacobsen (Ågerup Bibl.)
Henning Smidt
Henning Sørensen
(Landsbyrådet)
Hans Brüsch
Henrik Johansen
Ib Nielsen (Egnshistorisk
forening)
Irene Vinther-Larsen
(Landsbyrådet)
Impulsen, Klub (Camilla
Søndergaard og Annie Brøndum)
Jens Pedersen (Landsbyrådet)
Jens Toudal Jessen (RK)
Jonas Molbæk
Kristian Gylling (præst)
Linda dam
Lisbet Kindvig og Mads
Lærke Roark
Matilde Ilsø
Pernille Fox (RK)
Poul Andersen
Poul Erik Bermann
Samir Bagi
Siri Laursen (RK)
Stig Hirshbak
Susanne Møller

Mail
anj.damnark@gmail.com
asgerabrahamsen@gmail.com
bladt@email.dk
bjoernsleth@gmail.com
bonypost@gmail.com

Tlf.

51907695
22388899
5325 5525
40857572

clausbop@gmail.com
gitteja@roskilde.dk

93800098
46315069
20667094

hds2509@gmail.com
marup.brysch@mail.dk
h.j.auto@c.dk
Iboglis@yahoo.dk

20287802
40567701

irene010149@hotmail.com

20846487

camillason@roskilde.dk
anniebje@roskilde.dk
formand@ågerupogomegnslandsbyråd.dk
jenstj@roskilde.dk
prwndprwnd@gmail.com,
jonasmlbk68@gmail.com
Kr.gylling@gmail.com
Lindadam4000@gmail.com
lki@rir.dk
laerke@roark.dk

23692900 og 23498680

pernillehf@roskilde.dk
poulan@roskilde.dk
peb@poulerikbermann.dk
Fauadi93@yahoo.dk
siril@roskilde.dk
sth@plan.aau.dk
sm@s-moeller.dk

46313567
21737620 (Røde Kors Gundsø)
20264940

29722334
46313712
28962538
26732300
30138551
28791388
41827970

46313549/21662791
24777003
22221190

Ide!
Lokal avis (fællesbladet)

tovholder
Gitte, Kristian

Ridebane (unge)

Lisbet og
Linda, Siri
(RK)

Et sted til de unge
(unge)

Landsbyrådet
(Irene)

Fællesspisning (unge
og fællesskaber)

Linda, Lisbet
og Jonas

Kunst/streetart (unge)
åbne kunstværksteder
for børn (fællesskaber

Jonas
Poul Erik

projekt
Fælles-bladet. Bladet skal
indeholde indlæg fra foreninger,
institutioner og enkeltpersoner
fra lokalområdet
Ridebane ved Gundsølille på
Peter Ilsøes jord. Siri tager
kontakt, vil Peter Ilsøe udleje
jorden? Og til hvor meget?

Status
Er igangsat og første blad
er i redaktionen

Næste skridt
Udgivelse, og vurdering af respons

Peter Ilsøe er kontaktet og
er umiddelbar positiv

Det skal afklares:
- Er det hensigtsmæssigt med en
ridebane her i forhold til grønne
områder, passage til skolestien, øvrig
planlægning?
- Hvor stort er behovet for en offentlig
ridebane?
- Hvem står for vedligehold?
- Er der ridebaner i nærheden, man
kunne låne/leje i stedet?

Et sted til de unge, hvor de kan
være alene uden pædagoger.
Spejderhytten?Rensningsanlæg
get, når det er lukket? Andre
steder?
Fællesspisning for unge. Kan
det være i bofællesskabets
køkken, hallen, skolen,
sognegården? Fællesspisning
for alle/mindre grupper
Jonas laver street-art og vil
gerne holde nogle arbejdende
workshops for unge. Hvordan,
hvor og hvor kan de male?
Poul er kunstmaler og vil gerne
lave et kunstprojekt med de
unge

Vil Impulsen tage
tovholderrollen? Ellers
afventer ideen.

Skal igangsættes

Pernille tager kontakt

Skal igangsættes.
Kan ideen kombineres med
ideen om en plakatsøjle
ved butikstorvet?
Kan det midlertidige ledige
pizzarialokale benyttes?
Eller garagen ved
benzintanken?
Hvad må males? Har hallen

Pernille tager kontakt
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Ide!

tovholder

projekt

Fælles køkkenhaver
(fællesskaber og
bæredygtighed)

Susanne,
Kristian
(Brian, Dennis)

Fælles grøntsagsdyrkning,
høstfællesskab, integration med
madlavning, saftproduktion mv.

Mad-integration
(fællesskaber)

Samir, Kristian

Fællesmadlavning med
flygtninge. Kom og smag – de
forskellige kulturers mad

Byttemarked –
værdibytte-genbrugindsamling
(bæredygtighed og
fællesskaber)

Susanne
Møller, Henrik

1 Platform for bytte/genbrug
2 Plantebytte
3 Reperationsværksted mv.
4 Høns- genbrug af madaffald
5 Deleøkonomi – naboskab
6 Saftpresse
7 Telt
8 Stor grill

Status
evt. en væg?
Er i gang.
Der er udlagt et stykke af
kirkens jord mellem kirken
og Sportspladsen.
Impulsen, BH Dyssegården
+ nogle forældre og
Susanne er begyndt, og der
er allerede nogle
flygtningefamilier, der gerne
vil have et jordlod.
Der er købt grøngødning og
redskaber.
Der er oprettet en lukket FB
gruppe
”præstegårdshaverne”.
Man kan kontakte Kristian,
Thomas eller Pernille, hvis
man gerne vil med i
gruppen.
Er sat i gang, og der er stor
interesse fra
flygtningefamilier. Foregår
på Sognegården.
Der er i forvejen en FB
gruppe (Ågerup & Omegns
private køb / salg / bytte
gruppe).

Næste skridt
Der skal sås, og folk skal inviteres ind.
Planlægning af arealet/kompostområde/skur
Adgang til- og betaling af vand fra det lille
klubhus (SGIF er kontaktet. Pernille undersøger
afregning af vand.
Kan vi afkoble nedløbsrørene og lede dem til
regnvandstønder? (SGIF)
Hvordan kommunikerer vi i gruppen? Skal der
være fællesdage? Høstmarked?
Fødevarefællesskaber? Alt dette vil vise sig og
vokse ud af projektet i det omfang der er
interesse.

På sigt, kan der bruges råvarer fra fælles
køkkenhaverne, hvis det bliver relevant.

Susanne tager tovholderrollen på pkt.1 og tager
kontakt til Henrik om pkt. 3.
Pkt. 4,5,6,7 og 8 arbejdes der ikke videre med
endnu.
1 Kan der oprettes en fysisk opslagstavle, for
dem, der ikke er på FB?
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Ide!

tovholder

projekt

Status

Næste skridt
2 det er oplagt at arrangere plantebyttedag en
gang i efteråret, hvor stauder kan deles.
3 Kan hallen på Materielgården bruges til
rep.værksted? Siri undersøger. Eller garagen på
tanken? Vil Henning (snedker) være med her?
(Hvem var det, der måske var interesseret i at
indsamle skrot fra værkstedet?)

Guidede gå/vandreture

Vindmølle på skolen og
fælles grøn energi
(bæredygtighed)

Annette
Johansen,
Poul Andersen
Asger

Guidede ture i lokalområdet.
Natur, kultur, havebesøg, andet

?

Energilaug, fælles
sol/vindenergi, vindmølle på
skolen. Formidling af
energividen – fortælleaftener
eller andet. ”reklame for
potentiele tilflyttere”

?

Evt. Samarbejde med kommunens
energimedarbejdere, Pernille formidler.

Bevilling fra Friluftsrådet på
plads, venter på
landzonetilladelse, som er
klar inden sommerferien
Jens har kontaktet
formanden for
Brugsforeningen. Han er
positiv og vil gerne deltage i
fælles møde med
kommune og fx Fakta og
Tanken. Vi kan godt tale
julebelysning i samme
moment

Indkøb af materialer og etablering af området –
kommer til at ske i august.

Hundelufterområde
(grønne områder og
fællesskaber)

Landsbyrådet
(Irene)

Forskønnelse af
butikstorv
(grønne områder)

Landsbyrådet
(Jens)

Inddrage alle parter om
forskønnelse. Boliger i ny 1. sal?

Naturlegeplads
(grønne områder)

Landsbyrådet
(Irene)

Et sted, hvor børn kan kravle
rundt på træstammer osv. Langs
skolestien? På Hofors område?

Hvem er kontakt i kommunen vedr. kommunens
arealer? Pernille undersøger

Kan det være på Hofors areal, hvor der allerede
er væltede træstammer? Irene kontakter
Børnehusene, for at høre om interessen.
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Ide!

tovholder

Mountainbikebane
(grønne områder)
Borde-bænkesæt langs
skolestien mv.

?

(Grønne
Områder og Lokal
udvikling)
Retablering af Lille
Valby Strandpark
(grønne områder)
Udendørs fitness
(Lokal udvikling og
fællesskaber)
Instruktøruddannelse i
fitness (lokal udvikling)

Kirkens kulturhus,
Kulturcenter (lokal
udvikling og
Fællesskaber)
Flagallé á la
Gundsømagle (lokal
udvikling og
fællesskaber)
Udbygning af
idrætshallen (lokal
udvikling)

projekt
Strandparken?

Status
afventer

Landsbyrådet
(Jens),
Henning
Smidt,
Charlotte

Henning vil gerne hjælpe med at
lave borde og bænke. Evt.
sammen med unge/børn

Landsbyrådet
Irene?

Kommunal opgave

Landsbyrådet
(Henning,
Irene)
Landsbyrådet
(Jens),
Idrætsforening
en
Kr. gylling

Ønske om udendørs
fitnessredskaber forskellige
steder langs stier.

Landsbyrådet er i gang
med at indhente ønsker til
placering

Jens tager kontakt til Henning og Charlotte,
samt Impulsen for at høre, om Impulsen er
interesseret.
Pernille finder kontakt i kommunen.

Aktivering af de gode
halvtomme lokaler

Vi skal en tur derud og se hvad, der er af
ønsker. Pernille finder kontakt i kommunen, og
arrangerer tur. Det bliver nok svært at nå inden
sommerferien…
Pernille finder kontakt i kultur- og Idræt.

Der er allerede en
patchwork/hækleaften samt
fællesspisning for
flygtninge. Der er mange
muligheder.

Landsbyrådet
(Henning)

Idrætsforening
en

Næste skridt

Formidling via fb og hjemmesider

Hvad er det mere præcist, der er ønsket? Når
dette er afklaret, formidler Pernille kontakt til
Vejafdelingen.
Dette er mere omfattende
end hvad, der kan rummes
i zebraregi, og kører
separat.
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Ide!
Kunststofbane (lokal
udvikling)

tovholder
Idrætsforening
en

projekt

Biologisk badesø (lokal
udvikling) Natursø

Matilde Ilsøe,
Landsbyrådet
(Jens), Ib
(egnshistorisk
forening)

Kan søen ved ”trekanten” for
enden af skolestien omdannes
til en badesø? Og kan det
kombineres med at der er et
naturligt dyreliv?

Måling af folkevitaliteten
(lokal udvikling)

Bo,
Idrætsforening
en
Stig (ejer)

Renovering af St.
Valbyvej 224 B (lokal
udvikling)
Julebelysning v. Fakta
mv.(lokal udvikling)
Bridgeaften
(fællesskaber)
Informationssted/plakat
søjle (fællesskaber)

Elektronisk kalender

Privat projekt om udvikling af
ejendommen

Status
Kører i SGIF regi, og er nok
lige i oerkanten for Zebraby
økonomien
Jens er i kontakt med
kommunens naturfolk om at
forbedre vandkvaliteteten.
Der bør foretages en
manuel oprensning af
henkastet affald til vinter.
Kører i SGIF regi

Næste skridt

Kører som dialog mellem
ejer og kommunen. Er ikke
som sådan et zebraby
projekt.

Stig H
Bernt
Landsbyrådet
(Claus Bo,
Jens)
(opslagstavle(
skabe ved
Fakta

Landsbyrådet
(Jens)

I biblioteket. Evt. med
undervisning
Som kunstværk, ved butikstorvet
Opslagstavle ved Fakta, til brug
for foreninger, biblioteket mv.
Vi har rigtig mange gode
aktiviteter i området allerede,
men kun ganske få kender til
dem. Vi mangler et centralt
orienterings punkt, et sted i
byen.
En elektronisk kalender for
lokalområdet – knyttet sammen

Claus tager kontakt til
Fakta

Kan nok kombineres med street art workshop
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Ide!

tovholder

div. ad-hoc aktiviteter,
Kulturcenter
(fællesskaber)
Stirute fra Store
Valbyvej, under A6, og
videre gennem
Himmelev (trafik)

?

Busforbindelse til Høje
Tåstrup ved forlængelse
af

Jens Toudal
Jessen (RK)

Hastighedsnedsættelser
i åbent land

JensToudal
(RK),
Landsbyrådet

JensToudal
Jessen(RK)
Landsbyrådet

projekt
med Kultunaut
Koraften, læse højt, strikke, it
mv.
Der er utallige eksempler på, at
det er vanskeligt at finde vej.
Forvaltningen cykler turen
igennem og laver et forslag til en
skilteplan sammen med
trafikfolk i Landsbyrådet.
Der mangler en god og hurtig
opkobling til det regionale
banenet. Forvaltningen skaber
koblingen til Movia, som sikrer at
ønsket indskrives i kommunens
arbejdsprogram for busbestilling
2019, og koordineres med Høje
Tåstrup Kommune.
Der er mange lokale ønsker om
hastighedsnedsættelse på
lokalveje i åbent land. Aktuelt er
det meget blandet, hvor
grænsen er 60 km/t, og hvor den
er 80 km/t. Og der kan være
grundlag for at ensarte og
måske forbedre trafikforholdene.
Forvaltningen drøfter ønskerne
med Landsbyrådet, og bringer
resultatet ind som grundlag for
revisioner af
trafiksikkerhedsplanlægningen.
Der blev nævnt:
-Kirkerupvej

Status
Disse aktiviteter kan være
på biblioteket og/eller i
sognegården
Jens Falk sætter processen
i gang, og deltager i
cykelturen. Status gives
videre til Trafikteamet

Jens Falk formidler til
Movia. Status gives viderer
til Trafikteamet.

Jens Falk sætter processen
i gang, og holder et møde
med landsbyrådet. Status
gives videre til
Trafikteamet.

Næste skridt
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Ide!

tovholder

Udvikling af rekreativt
område ved
rensningsanlæg

JensToudal
Jessen (RK),
Bjørn S.
Rasmussen,
Landsbyrådet
(Jens)

projekt
-Gundsølillevej i Ågerup (bump
v. skovdalen)
-Hestholmen
-St. Valbyvej
-Ellevej
-Bedre trafiksikkerhed, fx
Østrupkrydset
Der findes et grønt rekreativt
område, som i dag ikke er så
tilgængeligt for lokalbefolkning.
Der var forslag fremme med
stiønsker og mulige nye
krydsninger af Åen.

Status

Jens Falk giver opgaven
videre til rette person i
VGO. Området ejes
primært af HOFOR og
FORS

Næste skridt
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