
Valby Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns 
Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og 
politikerne på Københavns Rådhus.
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Att: Cæcilie Jensen

VALBY LOKALUDVALGS HØRINGSSVAR TIL 
BUDGETFORSLAG 2010

Valby Lokaludvalg har modtaget Budgetforslag 2010 i høring. 
Høringsmaterialet blev diskuteret på Valby Lokaludvalgs møde d. 8. 
sep. 2009 hvor det blev besluttet, at bemyndige lokaludvalgsformanden 
til at udarbejde et høringssvar på baggrund af de budgetønsker, Valby 
Lokaludvalg sendte til Økonomiudvalget d. 19. august 2009. 

Budgetønskerne fra Valby Lokaludvalg er:
1) Udarbejdelse af dispositionsforslag til Toftegårds Plads

(ca. 1 mio. kr.) 
2) Udarbejdelse af Trafik- og byrumsplan for Valby

(ca. 2 mio. kr.) 
3) Etablering af legeplads i Akacieparken

(ca. 5. mio. kr.) 

Fælles for de tre projekter, Valby Lokaludvalg peger på er, at Københavns 
Kommune på forskellig vis positivt har udvist interesse for realiseringer af 
projekterne. Valby Lokaludvalg må dog beklageligvis konstatere, at Valby 
Lokaludvalgs budgetønsker ikke er skrevet ind i det udsendte 
høringsmateriale.

Derudover konstaterer Valby Lokaludvalg, at der er store 
kapacitetsudfordringer på daginstitutionsområdet – særligt på området for de 
0-3 årige børn. Valby Lokaludvalg henstiller derfor til at 
daginstitutionsområdet i budgettet sikres tilstrækkelige midler til at bydelens 
institutionsbørn.  

UDDYBENDE

Toftegårds Plads
Valby Lokaludvalg har ikke siden afslutningen på den omfattende 
internationale og indbringende idékonkurrence om Toftegårds Plads i 
sensommeren 2008 set planer for videreudviklingen af pladsen.
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Imidlertid har Teknik- og Miljøforvaltningen, på Valby Lokaludvalgs 
opfordring, udarbejdet en plan for udgifter, faser og leverancer frem til og 
med et dispositionsforslag for Toftegårds Plads. Heri vurderes det, at 
udarbejdelsen af et dispositionsforslag koster omkring 830.000 kr. 

Valby Lokaludvalg håber, i lyset af de mange ressourcer, der blev brugt på 
den afsluttede idékonkurrence, at udarbejdelsen af et dispositionsforslag for 
Toftegårds Plads tages med i budgetforhandlingerne.

Trafik- og Byrumsplan for Valby
På baggrund af arbejdet med Valby Bydelsplan og i lyset af den intensive 
byudvikling Valby står overfor, har Valby Lokaludvalg konstateret, at 
bydelen har behov for at der udarbejdes en Trafik- og Byrumsplan. 
I høringssvaret fra Trafik- og Miljøudvalget i forbindelse med Valby 
Bydelsplan, erklærer Trafik- og Miljøforvaltningen sig enige i, at det er 
hensigtsmæssigt at der udarbejdes en Trafik- og Byrumsplan for Valby, der 
imødekommer overordnede såvel som helt nære trafikale problemstillinger.

Endvidere fremgår det, som led i beslutningen vedr. Kommuneplan09, at 
Trafik- og Miljøforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder en 
trafikplan for Valby. Valby Lokaludvalg ser det som hensigtsmæssigt at en 
sådan trafikplan, med den korte tidshorisont, fokuserer på en 
sammenskrivning af prognoserne for trafikudviklingen for de nye 
byudviklingsområder i Valby og på Carlsberggrunden med henblik på et 
samlet billede. Dette arbejde ses samtidig som en disponering for en mere 
omfattende trafik- og byrumsplan for Valby. Dette indledende arbejde er nu 
påbegyndt i Teknik- og Miljøforvaltningen.

Valby Lokaludvalg har med ansættelse af projektmedarbejder samt med 
øremærkning af puljemidler til projektet, til hensigt at løfte en substantiel del 
af opgaven. Dog kan Valby Lokaludvalg hverken økonomisk eller praktisk 
stå i spidsen for udarbejdelsen af en Trafik- og Byrumsplan. Derfor ønsker 
Lokaludvalget at der under budgetforhandlingerne afsættes midler, således at 
Teknik- og Miljøforvaltningen kan stå for gennemførelsen af arbejdet i 2010. 

Akacieparkens legeplads
Etableringen af Akacieparkens aktivitets- og legeområde blev, som 
konsekvens af budgetaftalen i 2009, sat i bero med henvisning til de 
uafklarede ejerforhold for projektområdet.
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Det socialt belastede boligområde Akacieparken er inde i en positiv 
udvikling, men har brug for en hjælpende hånd til bl.a. anlæg der giver 
mulighed for rekreativ udfoldelse - også for de større børn og unge som er 
tænkt ind i planerne for aktvitets- og legeområdet. 

På baggrund heraf opfordrer Valby Lokaludvalg til at en realisering af 
projektet tages i betragtning under budgetforhandlingerne således, at 
etableringen af legepladsen i Akacieparken gør det til et spændende sted for 
områdets beboere. Beløbet er lidt usikkert da løsningen, udover selve 
etableringen af aktivitetsområdet, indebærer en overtagelse af grunden fra 
Banedanmark.

Med venlig hilsen

Ejner Jensen


