
 

Referat af møde mellem ”sti-udvalget” i Zebra gruppen og Roskilde 

kommune d. 27/6-14 

Til stede: Søren Solborg Bjerrum, Georg Holm Petersen, Christina Zingenberg og Jens 
Stærdahl.  

1) Sti syd for Gundsømagle. Der skal arbejdes for en overgang mellem den 
eksisterende sti og den sti, der ligger/skal etableres på den anden side af åen i 
Kirkerup. Fugleværnsfonden er positivt indstillet. Zebragruppen står for at 
kontakte ejerne af matriklen Kirkebjerg 31 – Annika Elkjær – for at høre, om 
der kan etableres et sti i skellet på hendes matrikel.  

2) Stier i Gulddysseskoven.   
Første sti: Der skal arbejdes på en sti gennem det netop nyplantede areal, 
som Naturstyrelsen ejer, fra den eksisterede sti i Gulddysseskoven til den lille 
eksisterende vej, der hedder Vibesøvej, og som ender blindt. Stien kan evt. 
komme til at ramme vibesøvej tæt på Værebro Å, således at man er tæt på 
Damstensvej i Stenløse (hvis der senere skulle laves en overgang). Søren og 
Jens kontakter hver især skovrider Kim Søderlund (ksl@nst.dk) mhp. om det 
er gennemførligt.  
Anden sti: Der skal arbejdes på en sti fra Gulddysseskoven til den mulige sti, 
der går langs østsiden af Værebro Golfklub/alternativt til Lille Kildebækvej i 
Stenløse. Zebragruppen kontakter lodsejerne og tager billeder af åen, 
således at Jens kan undersøge, hvor meget en bro over åen vil koste. 
Lodsejerne kan blive kompenseret økonomisk med ca. 15 kr. pr. kvadratmeter 
og evt. yderligere, hvis der inddrages areal til landbrug m.m. 

3) Cross-fit bane. Roskilde Kommune anbefaler, at banen bliver placeret centralt i 
Gundsømagle, men kan ikke selv hjælpe med etablering/finansiering. En 
mulighed er at finansiere det gennem Lokal- og Anlægsfonden, Nordeafonden 
eller Bikubenfonden. Projektet skal være nyskabende og gerne med flere 
samarbejdspartnere, hvis man skal have en mulighed for at få penge til sådan 
et projekt. Zebragruppen skal stå for en sådan ansøgning.  

4) Cykelsti fra Gundsømagle til Stenløse. Jens eller Christina ville undersøge 
efter sommerferien, hvad status er på det forslag, som Palle sendte til Ivan 
Hyllested for et stykke tid siden, som omhandler en cykelsti langs Holmevej til 
grusgraven.  

5) Vejbump i Gundsømagle. Det er andre personer i Roskilde kommune, der tager 
sig af dette.  

6) Bedre planering/grus af sundhedssti (det kan nok ikke umiddelbart lade sig 
gøre, men Jens ville undersøge det nærmere) samt sti fra Holmehøjen til 
hundeskoven (det kan umiddelbart lade sig gøre, og Christina ville 
undersøge det nærmere.  Jens ville også undersøge, hvad man kan gøre 
ved det problem, at heste ødelægger stierne i skoven.  

 

Søren Solborg Bjerrum 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


