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Høringssvar Forslag til nye gadegallerier i København 

 
Valby Lokaludvalg har den 13. maj 2014 modtaget høringsmateriale vedr. 

”Forslag til nye gadegallerier i København”, og har behandlet det på sit 

møde den 10. juni 2014.  

 

Valby Lokaludvalg er positive overfor muligheden for mere gadekunst i 

København.  

 

Udvalget opfordrer til, at Københavns Kommune involverer folk fra graffiti-

miljøet i processen, som for eksempel Peter Andersen fra 

Kraftwerket/Galore festivalen, da de har en masse erfaring med hvilke 

rammer kunstnerne har brug for, og synes er spændende at arbejde med. 

Man kunne også inddrage designskoler, kunstskoler, ungdomshuse i 

processen med at udvælge og udsmykke gadegallerierne. Udvalget opfordrer 

til, at der fokuseres på midlertidighed og udskiftning i kunstværkerne.  

 

Valby Lokaludvalg har følgende bud på, hvor der kunne placeres gadekunst i 

Valby:  

 

- Gåsebæksvej, gåsebæksstien.  

Tunnellerne under jernbanen er fyldt med graffiti, som ofte bliver 

malet over. Mere organiseret, veludført gadekunst ville nok blive 

respekteret i højere grad. Og det ville lyse op og øge trygheden i 

området.  

- Grønttorvshallen, Grønttorvet.  

Hallen er fuld af live fra 3-9 om morgenen, men er forladt på andre 

tider af døgnet. Til oktober 2015 flytter Grønttorvet til Taastrup, og 

hallen bliver forladt. Facaden kan indrettes til gadekunst, hvis man 

f.eks. sætter plader op. Indvendig kunne man også lægge nogle 

områder ud til det. Der er en lang mur om mod frugtsalget, som kunne 

egne sig til det.  

- Toftegårds Plads 

Pladsen er stor og åben, og meget velegnet til installationskunst, hvis 

det hegnes ordentligt ind. Pladsen er vært for Galore festivalen en 

gang årligt, men der kunne sagtens være galleri hele året, hvis man 

opsætter plader som til festivalen.   

- Kulbanevej 
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Muren langs med genbrugspladsen.  

- Carlsberg-grunden  

Der er en masse byggeri på området, og dermed masser af stilladser, 

hvor man kunne sætte noget op i en byggeperiode, som kan males på.  

- Porcelænstorvet, Spinderiet.  

Stor, åben plads foran Prøvehallen. Pladsen er godt nok privat, men 

bestyrelsen kunne måske se en idé i at der blev udviklet noget, og 

pladsen blev udnyttet.  

- F.L. Schmidt ud mod Vigerslev Allé 

Stort byggeområde, med en lang mur, der indbyder til gadekunst.  

- Smedestræde 2 

Københavns Ejendomme ejer den tomme grund på Smedestræde, som 

Valby Lokaludvalg har en midlertidig brugstilladelse til. Grunden har 

et græsareal, og består ellers af tomme bygninger, som ikke kan tages 

i brug fordi de er for faldefærdige.  

 

Billeder af lokaliteterne er vedhæftet.  

 

Med venlig hilsen  

 

Michael Fjeldsøe  

Formand for Valby Lokaludvalg 

 

Villy Sørensen  

Formand for Kultur- og idrætsuvalget  

 

 

      

 


