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Valby Lokaludvalgs høringssvar til budget 2008

I  forbindelse  med  budget  2008  er  Valby  Lokaludvalg  blevet  bedt  om  at  komme  med 
kommentarer  til  Økonomiudvalgets  forslag  til  budget  2008  for  Københavns  Kommune  til 
Borgerrepræsentationens videre behandling.

Valby Lokaludvalg har følgende forslag til den videre drøftelse:

Vandkulturhus – løfterne skal holdes
Valby Lokaludvalg kan under ingen omstændigheder acceptere en reducering af de konditioner, 
som ligger til grund for projektet for Valby Vandkulturhus, som allerede har været i udbud. Det 
er  Valby Lokaludvalgs  klare  opfattelse,  at  Borgerrepræsentationen har  besluttet,  at  der  skal 
opføres et Vandkulturhus med moderne faciliteter og mange funktioner. Nu skal løfterne holdes. 
Valby Lokaludvalg vil heller ikke acceptere, at projektet nedprioriteres på de kommende års  
budgetter  eller  udskydes  for  at  realisere  andre  projekter,  der  ikke  hidtil  er  indgået  i  
prioriteringsplanerne.  Valby Lokaludvalg støtter derfor,  at  der afsættes ekstra 20 mio.  kr.  til 
gennemførelse af projektet, som foreslået af Kultur- og Fritidsudvalget. 

Sikring af midler til Agendacentrene
Valby Lokaludvalg skal opfordre til, at beslutningen i Teknik- og Miljøudvalgets den 15. august 
2007 om det lokale miljøarbejde fremmes og der findes de fornødne ressourcer til at opretholde 
et godt miljøarbejde i bydelene. 

Afsættelse af midler til indretning af Toftegårds Plads
Valby Lokaludvalg har igennem flere år arbejdet for at få gjort Toftegårds til en attraktiv plads 
for  borgerne.  Arbejdet  med  kommunen  har  været  langsommeligt,  men  nu  er  der  endelig 
kommet skred i  tingene og der  udskrives en arkitektkonkurrence i  efteråret  på baggrund af  
dialog med borgerne. Valby Lokaludvalg finder, at det videre arbejde med pladsen bør indgå i 
Teknik- og Miljøudvalgets investeringsplan. 

Forlængelse af belægning på Skolevej
Valby Lokaludvalg finder det væsentlig, at der etableres en ensartet belægning, som forbinder 
de centrale dele af Valby fra Valby Station, Valby Bibliotek, Skolegade og til Tingstedet. En 
ensartet belægning vil skabe indtryk af sammenhæng og naturlige bystrøg for borgerne. Valby 
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Lokaludvalg vil også opfordre til at belægning gøres handicapvenlig. 

Sikring af midler til biblioteker i Valby
Valby Lokaludvalg ønsker at bevare bydelens to biblioteker, hvoraf Vigerslev Bibliotek er et 
kombineret  skole-  og folkebibliotek.  Bibliotekerne spiller  en vigtig  rolle  for  uddannelse  og 
kultur i bydelen. 

Støjdæmpende asfalt på Toftegårds Allé og Vigerslev Allé. 
Beboerne langs Toftegårds Allé og Vigerslev Allé er stærkt plaget af støj fra den massive trafik 
på vejene. Derfor foreslås det, at der afsættes midler i budgettet for 2008 til støjdæmpende 
belægning på Toftegårds Allé og Vigerslev Allé. 

Med venlig hilsen

Ejner Jensen
Formand for Valby Lokaludvalg     
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