
 
 
ZEBRABY-skriv – Stine Roed Nielsen, Roskilde Kommune (FB 6-4-2013) 
 
Kære Alle 
Tak for sidst til de af jer som deltog på ZebraBy Workshoppen i Gundsømagle Forsamlingshus den 14. marts 
2013. Sikke en fantastisk idérig og kreativ stemning I skabte på workshoppen! Hele 80 borgere, 
erhvervsfolk, foreninger, politikere og repræsentanter fra Gundsømagles institutioner deltog, og det var 
rigtig dejligt at også alle generationer var repræsenteret.  
I kom med særdeles mange gode idéer på mødet. De bedste af idéerne blev af hver bordgruppe valgt ud til 
den videre proces. Resten af idéerne blev til ”boblere”. De ligger klar til at arbejde videre med på et senere 
tidspunkt.  
 
Efter workshoppen trak vi fra kommunes Zebra-Team i arbejdstøjet og gik grundigt alle plancher med idéer 
igennem. Mange af idéerne var direkte sammenfaldende eller så meget "i familie med hinanden", at det 
giver rigtig god mening at gruppere dem sammen – også for at opnå værdifulde synergi-effekter.  
 
Derfor er de mange gode idéer blevet til fire stærke grupper, som der arbejdes videre med.  
 
De fire gruppers arbejdstitler er: "Gundsømagle er et hus", Infrastruktur & Byfornyelse, Bæredygtig By2 & 
Information samt Udvikling af Rosencentret.  
 
I hver gruppe er det første møde ved at blive arrangeret. Flere af jer tilkendegav på workshoppen, at I 
gerne ville påtage jer ansvaret for, at resten af gruppen bliver indkaldt til det første møde. Vi har, efter 
tilfældighedsprincippet, taget kontakt til en ”Z´er” fra hver gruppe, og de har alle påtaget sig opgaven. Jer, 
der har skrevet jer på en idé, vil derfor snarest blive kontaktet af jeres ”Z´er”.  
 
Z´erne er også kontaktperson, så hvis man godt kunne tænke sig at komme med i en gruppe eller ønsker at 
bidrage på andre områder, kan man kontakte denne person. 
 
I det vedhæftede dokument kan I se de fire grupper, hvem der er gruppens Z´er (kontaktperson) samt se 
alle de gode idéer fra alle jeres post-it.  
 
På gruppernes første møder skal vi sammen finde ud af, hvilke af de mange idéer der er størst energi i, og 
dermed hvad de enkelte grupper vil arbejde videre med. Det bliver fantastisk! 

 


