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Høringssvar fra Valby Lokaludvalg vedr. ”Metropol for Mennesker”

Valby Lokaludvalg har på sit ordinære møde den 13. januar drøftet udspillet til ”Metropol for Mennesker”.

Valby Lokaludvalg bakker op om initiativet til at se på byens funktioner og borgernes muligheder for at 
bruge byens pladser og byrum. 

Valby Lokaludvalg mener, at gode, velfungerende byrum er en nødvendighed for det moderne byliv. Mange 
steder i København er der allerede i dag et velfungerende byliv. Også i Valby er der et levende centrum i det 
gamle Valby. 

Valby står overfor en omfattende udvikling i de kommende år. Det er vigtigt, at gode byrum indtænkes fra 
starten i de nye, store byudviklingsområder. Muligheden for fysisk udfoldelse og ophold i byrummet skal 
indarbejdes fra grunden. For at sikre de rigtige forhold i byudviklingsområder, bør der i Kommuneplanen 
gives de rigtige rammer for byudviklingen således, at man i lokalplanlægningen siden kan sikre gode byrum. 
Blandt andet bør det sikres, at der lægges kommunale og kulturelle institutioner, der naturligt tiltrækker liv i 
byrummet. Desuden bør der tages udstrakt hensyn til lys og vindforholds indvirken på liv i nye byrum. 

I Valby er der en række byrum, der ikke lever op til deres respektive potentialer som attraktive byrum. Først 
og fremmest ønsker Valby Lokaludvalg, at Toftegaards Plads tages op. I efteråret 2008 afsluttedes en 
idékonkurrence om brug af pladsen. På nuværende tidspunkt har Københavns Kommune ikke lagt en plan 
for det opfølgende arbejde omkring de mange idéer, konkurrencen indhøstede. Dette arbejde bør færdiggøres 
og der bør vedtages en plan for Toftegaards Plads, så den ikke længere fremstår som parkeringsplads uden 
den form for byliv, ”Metropol for mennesker” lægger op til. Af andre pladser i Valby kan nævnes Herman 
Bangs Plads og Ålholm Plads som byrum, der i højeste grad har brug for generel forskønning og udvikling, 
der understøtter liv. Valby Lokaludvalg foreslår desuden, at der også sættes fokus på området omkring Sjælør 
station.

I midten af København findes sammenhængende strøg og havnefronter, der er velegnede til at mennesker 
kan færdes til fods. I yderområderne skæres gode fodgængerruter ofte over af store trafikårer i form af både 
veje og jernbanestrækninger. En forudsætning for at få borgerne i Valby til i øget omfang at færdes til fods er, 
at det gøres attraktivt at bevæge sig rundt i Valby. Vi ønsker os etablering af flere overgange over jernbaner 
og store veje, der skaber sammenhæng i bydelen og øger incitamentet til at færdes på fods og på cykel. 

Valby Lokaludvalg vil meget gerne deltage i det fremtidige arbejde med udvikling af byens liv. 

Med venlig hilsen
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