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Valby den 18. maj 2007

Høringssvar vedr. idékonkurrence om Toftegårds Plads

Valby Lokaludvalg drøftede på sit ordinære møde den 8. maj 2007 det 
fremsendte efterretningsnotat fra Center for anlæg, udbud og udvikling 
vedrørende idékonkurrence om udformning af Toftegårds Plads Syd.

Pladsen er det eneste sted i det centrale Valby, hvor der kan skabes 
frirum til rekreative formål og hvor der kan skabes et samlingspunkt for 
Valby borgerne. For Valby Lokaludvalg er det vigtigt, at der skabes 
sammenhæng imellem pladsens nordside, eksisterende 
servicefunktioner, Kulturhuset og nye rekreative muligheder. 

På borgermødet den 17. april 2007 og på lokaludvalgets møde den 10. 
maj 2007 blev der udtrykt forundring over, at forvaltningen har valgt, at 
netop denne plads i København skal finansieres af randbebyggelse. 
Politikerne i Københavns Kommune har i en lang række tilfælde afsat 
midler på budgettet til etablering af andre pladser i København. 
Toftegårds Plads er Københavns næststørste plads kun overgået af 
Rådhuspladsen. Valby Lokaludvalg finder det kun naturligt, at 
politikerne i Københavns Kommune afsætter midler på budgettet til hel 
eller delvis finansiering af pladsen.

Det er derfor Valby Lokaludvalgs opfattelse, at hvis politikerne træffer 
beslutning om bebyggelse på pladsen, skal en eventuel bebyggelse 
understøtte pladsens funktion og medvirke til at skabe liv. Det tilsiger 
lav bebyggelsesprocent, hvor bebyggelsen er indrettet med særlige 
formål, som understøtter pladsens funktion som samlingspunkt. 

Med en omlægning af pladsen ønsker Valby Lokaludvalg, at 
højresvingsbanerne inddrages for at skaffe plads til evt. byggeri. 

Valby Lokaludvalg finder det kritisabelt, at det har taget forvaltningen 
over 1 år at udarbejde notatet og baggrundsmaterialet for Toftegårds 
Plads Syd, som blev præsenteret på et borgermøde den 17. april 2007. 
Valby Lokaludvalg skal beklage, at udvalget ikke er blevet inddraget 



tidligere i processen. Valby Lokaludvalg finder, at fremgangsmåden i 
forbindelse med indkaldelsen til høringsmødet er ganske utilstrækkelig. 

Der skal afslutningsvis opfordres til, at Valby Lokaludvalg og 
valbyborgerne inddrages i en reel dialog om grundlaget for 
konkurrenceprogrammet og pladsens egentlige udformning, 
bebyggelse, funktioner mv. 

Med venlig hilsen

Ejner Jensen
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