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Valby Lokaludvalgs høringssvar til indstillingen ”Geografisk placering af det fjerde 
sundhedscenter i København” (2008-142715).

Valby Lokaludvalg har modtaget ovenstående indstilling til høring. Lokaludvalgets Sundhedsudvalg 
har på dets møde d. 5.1.2009 diskuteret indstillingen og formuleret nedenstående høringssvar. Valby 
Lokaludvalg har efterfølgende diskuteret og godkendt høringsvaret på dets møde d. 13.1.2009. 

Valby Lokaludvalg er yderst positive overfor beslutningen om, at det fjerde sundhedscenter i 
København skal dække området Vesterbro, Kgs. Enghave og Valby. Valby Lokaludvalg ønsker 
ligeledes at være en konstruktiv og aktiv medspiller i forbindelse med planlægningen og 
gennemførslen af et nyt sundhedscenter i København.

Valby Lokaludvalg har i flere år været aktiv på sundhedsområdet. Denne indsats opprioriteres i 
2009 idet ”sundhed” i det kommende år er valgt som et af lokaludvalgets to primære 
indsatsområder. Dette betyder blandt andet, at Valby Lokaludvalg vil yde en væsentlig indsats i 
forhold til at fremme Valby som en sund bydel med fokus på såvel forebyggelse som behandling, og 
en bydel hvor borgerne har nem og let adgang til forskellige sundhedsrelaterede faciliteter. 

Som konsekvens af Lokaludvalgets store fokus på sundhed har det længe været et ønske at få et 
sundhedscenter placeret i bydelen Valby. Valby Lokaludvalg vurderer desuden, at det i lyset af de 
tre bydeles geografiske placering og mulighederne for kollektiv transport er mest hensigtsmæssigt 
at placere et sundhedscenter, der skal dække de tre bydele, i Valby.

I lyset af de krav og forventninger, der eksisterer til de lokaliteter, der skal huse det kommende 
sundhedscenter har Valby Lokaludvalg følgende to forslag til hvor i Valby et kommende 
sundhedscenter kan placeres. 

Toftegårds Plads. Valby Lokaludvalg opfordrer til, at mulighederne for at placere et kommende 
sundhedscenter i de eksisterende kommunale bygninger på Toftegårds Plads undersøges. Pt. 
eksisterer der en væsentlig overkapacitet i de bygninger, der huser P&O - kontoret, Børne- og 
Ungdomsforvaltningen Distrikt Valby samt Borgerservice. Herudover har blandt andet Valby 
Lokaludvalg, Valby Kulturhus og Grøn Valby til huse på Toftegårds Plads ligesom der forefindes et 
apotek. På Toftegårds Plads vil det således være muligt at etablere et center, der ligger i umiddelbar 
nærhed af en række centrale faciliteter. Herudover vil der på Toftegårds Plads i de kommende år 
gradvist blive skabt mere plads - blandt andet i takt med, at politiets motorkontor flytter til nye 
lokaler - hvorved et egentligt sundhedshus kan etableres.

Toftegårds Plads er centralt beliggende i Valby og er derudover centralt beliggende i forhold til 
kollektive transportmuligheder til såvel Kgs. Enghave som Vesterbro. Endelig er der en direkte 
kollektiv forbindelse mellem Toftegårds Plads og Hvidovre Hospital.
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I lyset af ovenstående vurderer Valby Lokaludvalg, at Toftegårds Plads er et stærkt bud på en 
placering af det kommende sundhedscenter.

Valby Sogns Plejehjem. Det nu nedlagte Valby Sogns Plejehjem beliggende på Søndre Fasanvej i 
krydset ved Valby Langgade udgør en anden mulighed for placering af det kommende 
sundhedscenter.  Bygningen, der er rummelig og godt indrettet med tidssvarende faciliteter og 
hjælpemuligheder, huser allerede på nuværende tidspunkt flere praktiserende læger, flere forskellige 
speciallæge praksisser og andre sundhedsrelaterede institutioner. Et apotek er ligeledes beliggende i 
umiddelbar nærhed. Der er nem adgang til lokaliteten med offentlig transport fra andre steder i 
Valby såvel som fra Vesterbro og Kgs. Enghave. 

Valby Lokaludvalg forventer at de foreslåede placeringer af et nyt sundhedscenter undersøges 
nærmere og håber naturligvis på et tæt og konstruktivt samarbejde med forvaltningen i forbindelse 
med den videre proces – herunder i forbindelse med placeringen af sundhedscentret. 

Endelig er det et stærkt lokalt ønske, at der tilknyttes en brugerbestyrelse til kommende 
sundhedscenter for Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro.

Valby Lokaludvalg deler i øvrigt de synspunkter, der fremgår af Ældrerådets høringssvar.

Med venlig hilsen

Ejner Jensen
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