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Høring af Budget 2018 

 

Valby Lokaludvalg har på sit møde den 13. juni peget på følgende 

budgetønsker til budget 2018 som de højst prioriterede: 

 

1. Bevilling til et nyt bibliotek på Toftegårds Plads syd (løsning 1c i 

høringsmaterialet), est. pris 44-48 mio. Det er et meget højt ønske at 

få løst det nuværende biblioteks plads- og arbejdsmiljøproblemer på 

en måde, der bidrager til at realisere visionen om Toftegårds Plads 

som Kulturens Plads i Valby. En placering af et nyt bibliotek ude på 

Toftegårds Plads syd vil skabe det første element i at skabe et nyt 

kulturelt centrum og et nyt byrum, der også kan markere 

sammenbindingen af det gamle Valby med de store 

byudviklingsområder i Valby Syd, hvor der bygges 4500 boliger i 

løbet af en kort årrække på F.L. Smidth, Grønttorvet, Ny Ellebjerg og 

ved Pilestykket. 

 

2. Etablering af en cykel- og gangforbindelse mellem Grønttorvet og 

F.L. Smidt-området som missing link mellem de nye 

byudviklingsområder i Valby Syd og det centrale Valby. Der er fuld 

gang i udbygningen af Grønttorvet, hvor et nyt byggefelt startes op 

hver tredje måned. Alene på Grønttorvet etableres 2500 boliger 

omkring en stor grøn park. For at sikre, at området ikke bliver en 

isoleret ø, er det helt afgørende at få etableret en cykel- og gangsti på 

tværs af jernbanen ved Ramsingsvej/Høffdingsvej, så der kan 

etableres en direkte gang- og cykelrute til det centrale Valby. Der 

ligger udbygningsaftaler, der vil udløbe, hvis projekteringen ikke 

påbegyndes nu. Est. projekteringsbevilling 4 mio. 

 

3. Reetablering af 8-mands kunstgræsbane på Kulbanevej, så 

Boldklubben Rikken kan flytte sit klubhus tilbage, hvilket vil markere 

starten på etableringen af Kulbaneparken og realisering af 

kvarterplanen for områdefornyelsen Kulbanekvarteret. Est. pris 8 mio. 

I aftalerne med staten om Ringstedbanen er der afsat penge til at flytte 

klubhuset tilbage, men det kræver reetablering af en kunstgræsbane. 

Der er i områdefornyelsen og i Rikken enighed om denne model, og 

banen er indarbejdet i programmet for projektering af Kulbaneparken. 
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4. Etablering af en bemandet legeplads i Kulbanekvarteret, som er en 

central brik i realiseringen af Kulbanekvarterplanen. Est. pris. 8 mio. i 

anlæg. 

Områdefornyelsen i Kulbanevej har som sit store ønske at etablere en 

bemandet legeplads for lidt større børn, der kan bliver kernen i ’Det 

første mødested’. Kulbaneområdet er Valbys og et af Københavns 

mest forsømte områder, og Banedanmark leverer området tilbage i 

november så der nu er mulighed for at påbegynde en positiv udvikling 

i området efter mange års tilværelse som vejudlæg og 

jernbanebyggeplads. 

 

Lokaludvalget ønsker endvidere 

 

- fortsatte bevillinger til cykelstipuljer og vejgenopretningsplanen. Der 

er behov for puljer som redskab, der muliggør løbende projektering af 

yderst nødvendige cykelsti- og skolevejsprojekter, og puljer til 

trafiksikkerhed og begrønning i forbindelse med vejgenopretninger. 

- opgradering af pladser, herunder Toftegårds Plads Nord, Ålholm 

Plads, Herman Bangs Plads 

 

Vi ønsker også at gøre opmærksom på, at der kan være behov for en 

bevilling til etablering af forplads ved byggeriet af boliger under 

Socialforvaltningen på Smedestræde 2, og desuden at bevillingen til 

Ottilia under Socialforvaltningen, et opholdssted for voksne i 

udslusning fra socialpsykiatrien, udløber. 

 

Yderligere oplysninger kan fås hos formand for Valby Lokaludvalg, 

Michael Fjeldsøe, 22144826 (fjeldsoe02@gmail.com) eller i Valby 

Lokaludvalgs sekretariat 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Michael Fjeldsøe 
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