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1. Forord

I 2011 blev den lokale miljøopgave overdraget til Valby Lokaludvalg fra Miljøpunkt Valby og der blev nedsat en 
miljøgruppe i lokaludvalget. Det blev besluttet at lokaludvalgets miljøgruppe udarbejder en konkret plan for 
det kommende års miljøarbejde i november. Denne årsplan er den syvende i rækken og årsplanen fremlægges 
til vedtagelse af lokaludvalget. Den godkendte årsplan præsenteres herefter for Københavns Kommune.

Valby Lokaludvalg ønsker med Årsplan 2018 at bistå Københavns Kommune med opfyldelse af kommunes 
ambitiøse planer for byens udvikling inden for klima og miljø. 

I 2015 har Teknik- og Miljøudvalget godkendt en ny samlet vision for teknik- og miljøområdet med 
pejlemærker og indikatorer for byen frem mod 2025. Fællesskab København sætter nye ambitiøse mål for 
København, og visionen rummer tre pejlemærker, som bygger videre på byens nuværende styrker, så vi 
sammen kan skabe ’En levende by’, ’En by med kant’ og ’En ansvarlig by’. 
I 2025 har vi ikke råd til spild af ressourcer. Vi skal udnytte ressourcerne i byens affald langt bedre end i 
dag. København skal være førende inden for den cirkulære økonomi og trække mindre på klodens ressourcer 
gennem deleordninger, genbrug og endnu bedre rammer for, at københavnerne kan bidrage aktivt til den 
grønne omstilling.

Som lokal aktør har lokaludvalget særlige kompetencer, der har betydning for formidling om og praktisk 
gennemførsel af projekter. Her tænkes fx på lokaludvalgets kendskab til lokale aktører og netværk samt 
lokaludvalgets overblik over planer og igangværende projekter på tværs af kommunens forvaltninger.  Valby 
Lokaludvalg har været initiativtagere til mange spændende projekter i samarbejde med lokale aktører. 
Samarbejder der har gjort det muligt at få store projekter til at gøre en forskel, som fx Store Forårsrengøring, 
Økologisk marked og Valby Byttemarked.

Der er stor fokus på miljø og bæredygtighed på nationalt og internationalt plan. Tag fx den nationale 
ressourcestrategi, hvor målet er at genanvende mindst 50 procent af husholdningsaffaldet i 2022. I 2015 
vedtog FN 17 verdensmål for bæredygtig udvikling - Sustainable Development Goals - som stiler mod inden 
2030 at løse klodens største problemer inden for emner som fattigdom, sult, rent vand og sanitet, ansvarligt 
forbrug og produktion og bæredygtig energi. Verdensmålene vedrører derfor os alle og vil blive inddrage i 
vores arbejde som pejlemærke.

Der er blandt eksperter, politikere og almindelige borgere kommet en klar bevidsthed om vigtigheden af, at 
vi alle skal tage vare på miljøet, og en erkendelse af, at handlinger i dagligdagen påvirker det globale klima. 
Det er en udvikling, som Valby Lokaludvalg vil støtte op om og aktivt bruge i vores arbejde. Og dermed bliver 
ordene fra Brundtlandrapporten fra 1987 ”Tænk globalt og handl lokalt” naturligt omdrejningspunkt for Valby 
Lokaludvalg.

God læselyst.
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2. Vision og overordnede mål

Det er Valby Lokaludvalgs vision at medvirke til at skabe en mere bæredygtig bydel. Det lokale arbejde i 
Valby Lokaludvalg skal ses i en større sammenhæng, og ideen om, at selv små ændringer lokalt gavner 
positivt globalt, er en bærende tanke i arbejdet. Valby Lokaludvalg vil arbejde på at udfylde en central rolle i 
miljøarbejdet i bydelen, og vil forsøge at støtte op om så mange som muligt af de miljø- og klimaaktiviteter, 
som vi møder i vores arbejde. Valby Lokaludvalg vil være et fyrtårn i miljøarbejdet i bydelen.

Vision for de kommende års miljøarbejde:

• Valby skal være en bydel, hvor alle kan bo, leve og arbejde miljøvenligt og grønt
• Valby fremstår i sig selv som en meget åben og grøn bydel - dette skal bevares og udbygges

I forhold til ovenstående vil lokaludvalgets miljøindsats især være rettet mod at skabe rammerne for at   
borgerne selv kan handle miljøvenligt i hverdagslivet. Dette skal opnås ved at:
 
• Synliggøre miljøaspekter i hverdagslivet
• Oplyse om mulighederne for et bæredygtigt hverdagsliv som forudsætning for varige adfærdsændringer
• Hjælpe med at skabe større gennemgribende forandringer af udvalgte områder af Valby for at skabe nye  
 muligheder for at leve miljøvenligt

Københavns Kommune vedtog i 2009 en klimaplan, hvor er målet er, at København skal være CO2 neutral 
hovedstad i 2025. Det er et ambitiøst mål – som kun kan realiseres ved en fælles og lokal forankret 
klimaindsats. Det lokale miljøarbejde skal ses i sammenhæng med regionale og større globale tiltag. 

I Valby arbejder vi i 2018 videre med de fire indsatsområder, som blev vedtaget i 2011. Vores strategiske fokus 
i 2018 vil dog være Grøn bydel og Klimavenlig bydel.

Under hvert indsatsområde har vi skrevet det mål som Københavns Kommune har opstillet i Fællesskab 
København. Vi har udvalgt de mål, der er relevante for Valby Lokaludvalgs arbejde: 

Klimavenlig bydel
• København skal være CO2-neutral hovedstad i 2025

Ren bydel
• Et flertal af københavnerne gør brug af dele-, bytte- og genbrugsordninger

Grøn bydel 
• 75 % af københavnerne oplever København som en grøn by og risikoen for oversvømmelser er reduceret  
 med 30 % i København, og klimasikring har hjulpet 160.000 københavnere.

Bæredygtigt handelsliv
• Ingen mål i Fællesskab København

Valby Lokaludvalg ser mange muligheder for at samarbejde med kommunen omkring udvalgte aktiviteter inden 
for de valgte indsatsområder. Lokaludvalget støtter op om kommunens miljøarbejde og om målene i Fællesskab 
København. Valby Lokaludvalg vil også i det omfang det er relevant deltage i kommunens arrangementer og 
løbende samarbejde med de øvrige lokaludvalg og miljøpunkter. 
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3. Sådan arbejder vi i Valby Lokaludvalg

Valby Lokaludvalg har alle borgere og alle, der har deres arbejde i Valby, som målgruppe. Der skal 
således samarbejdes bredt og snævert og på kryds og tværs med erhvervslivet, skolerne, institutionerne, 
grundejere, lejere, det frivillige foreningsliv osv. Det er væsentligt for Valby Lokaludvalgs succes, at 
miljøarbejdet løbende bliver forankret, og at der skabes en videreudvikling af allerede eksisterende 
aktiviteter i de forskellige målgrupper i Valby. I nogle projekter vil miljø- og klimainformation blive 
kombineret med oplevelser, i andre sammenhænge vil vi vælge i højere grad at tale til den enkeltes 
interesse i et klimaperspektiv, fx når der kan spares på økonomien samtidig med, at der tages hensyn til 
miljøet. Lokaludvalgets bidrag er i høj grad at både skabe og tænke miljø ind i nye sammenhænge og sætte 
fokus på den enkelte borgers handlemuligheder.  

Vi vil sikre nem tilgang og udbredelse af viden om, hvordan borgere og forretningsdrivende i Valby kan 
justere deres daglige levevis i retning af en grønnere og mere bæredygtig hverdag. I vores arbejde benytter 
vi os af forskellige kanaler: Vores hjemmeside, nyhedsbrev, Facebook, lokalaviserne og netværk i Valby. 
Vi holder også møder og er i løbende dialog med fx Kultur Syd, det lokale erhvervsliv, Områdefornyelserne 
Kulbanekvarteret og Folehaven mm. Vi vil levere faglig information, lave pressemeddelelser og artikler, 
skrive nyhedsbreve, være synlig på biblioteket, producere informationsfoldere og meget mere. Men vi vil 
også invitere, deltage og arrangere fx begrønning af Toftegårds Plads, Store Forårsrengøring, Økologisk 
Marked på Tingstedet, Valby Byttemarked og debat- og informations-aftner. Vi vil ikke nøjes med at fortælle 
om mulighederne – vi vil vise dem!

I Valby Lokaludvalg vil vi støtte op om landsdækkende kampagner, fx Danmarks Naturfredningsforenings 
landsindsamling af affald. Vi vil indgå i samarbejder med Københavns Kommune i relevante projekter. Valby 
Lokaludvalg vil arbejde for at miljøet er tænkt ind, når der sker noget i Valby. 

I 2018 vil Valby Lokaludvalg fortsætte arbejdet med dels at udbrede kendskabet til miljøarbejdet og dels 
etablere kontakter til potentielle samarbejdspartnere og pleje de gode kontakter i vores netværk, samt 
gennemføre de aktiviteter, der er besluttet i relation til de fire indsatsområder. 

4. Miljøaktiviteter i Valby Lokaludvalg i 2018

Valby Lokaludvalg vil i 2018 fortsætte arbejdet med at gøre Valby grønnere. Årsplan 2018 er rammen for 
miljøarbejdet og de flerårige aktiviteter som vi har etableret de foregående år vil nogle blive videreført og i 
relevant udstrækning videreudviklet i 2018.

Særligt for 2018 er lokaludvalgets arbejde med den nye bydelsplan for Valby. I bydelsplanen har 
miljøgruppen fokus på to projekter: Fastholdelse og udvikling af bynaturen i Valby og et genbrugsnetværk i 
Valby.

Aktiviteterne er af meget forskellig karakter og bevæger sig på flere niveauer. Nogle involverer mange 
parter, andre få, nogle løber over flere måneder mens andre afvikles i løbet af en dag. Vi er blevet rigere på 
erfaring, og kan se, at vi med fordel kan koble os til andre aktiviteter – det skaber synergi og ikke mindst 
er det vigtigt at møde borgerne hvor de er. 

Københavns Kommune har tilsluttet sig Covenant of Mayors, som er en europæisk samarbejdsaftale på 
borgmesterniveau om en CO2 reduktion på 20 % i 2020. Et af kravene i aftalen er at der udarbejdes lokale 
handlingsplaner. Derfor er projektaktiviteter mærket * Valbys bidrag til CO2 målopfyldelsen i Covenant of 
Mayors. 
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Klimavenlig bydel*

København skal være CO2-neutral hovedstad i 2025. Det er et meget ambitiøst mål – som kun kan realiseres 
ved en fælles og lokal forankret klimaindsats. Valby Lokaludvalgs lokale arbejde skal ses i en sammenhæng 
med regionale og nationale tiltag. Valby Lokaludvalgs aktiviteter understøtter Københavns Kommunes 
overordnede mål om, at København skal være CO2–neutral i 2025.

Hvorfor arbejde med klimavenlig bydel
Trafikmængden i Valby vokser stærkt, med stigende CO2udledning og partikelforurening til følge. Den 
hidtidige diskussion omkring trafikken i Valby har primært gået på trængsel og sikkerhed. Vi ønsker at udvide 
diskussionen til også omfatte klima-, forurenings- (herunder støj) og adfærdsproblematikker.

Baggrund
Den generelle byudvikling i København og udviklingen af nye boligområder i Valby (Carlsberg, Grøntorvet, 
Valbyparken og Ny Ellebjerg) betyder at der, til trods for Københavns Kommunens fokus på cyklisme og offentlig 
transport, kommer flere og flere privatbiler i vores bydel. Der er stor opmærksomhed omkring disse problemer 
blandt borgerne i Valby. Københavns Kommune har allerede fokus på at hjælpe københavnerne til at vælge 
cyklen, det offentlige eller delebilen frem for privatbilen, og vi ønsker at støtte op om dette fokus.

Stort set al trafik gennem Valby føres ad Valbys store hovedfærdselsårer, Vigerslev allé, Vigerslevvej, Gl. Køge 
landevej, Folehaven og over Toftegårds Plads hvilket kan ses i ulykkesstatistikker, støj og forureningsmålinger. 
Samtidig vanskeliggør bydelens jernbanestrækninger passagen fra nord til syd, hvilket er med til at fortætte 
trafikken yderligere.  

I 2009 blev der arbejdet med en trafikanalyse for Valby. Her forudses stigende trængselsproblemer som følge af 
den øgede tilflytning til bydelen i de nye udviklingsområder. 

”Dagens trafikmængder skaber allerede i dag en nedsættelse af fremkommeligheden på vejnettet.
Strækningen Toftegårds Allé mellem Valby Langgade og Toftegårds Plads udgør i dag en flaskehals
i vejnettet, hvor kapaciteten er totalt opbrugt i myldretiden med nedsat rejsehastighed til
følge. Derudover er der væsentlige trængselsproblemer ved tilslutningen til Holbækmotorvejen i
krydsene Folehaven/Vigerslevvej og Vigerslevvej/Vigerslev Allé.”
Trafikplan for Valby 2009s. 9-10

”Ser man på den forventede trafikudvikling frem til 2020 vil en række veje belastes til langt ud over 
kapacitetsgrænsen og daglige sammenbrud i trafikken vil forekomme. 
Trafikplan for Valby s. 41

Vi vil sætte fokus på de allerede dengang forudsete problematikker. Vi ønsker at engagere borgere og politikere 
i diskussion omkring udfordringer og løsninger ikke blot på trængsel og sikkerhedsområdet men også på miljø 
og adfærdsområdet

Mål i 2018
• At åbne og kvalificere debatten omkring miljø og adfærdsproblemer i trafikken i Valby
• At bidrage til Københavns Kommunes generelle indsats for at nedbringe kørsel i privatbiler drevet af   
 fossile brændstoffer 

Aktiviteter i 2018
• Afholde oplysende borgermøder og events, der sætter fokus på trafikadfærd og trafikmiljøproblemer bl.a.  
 ved Valby Kulturdage 
• Vedligeholde cykellegebanen på Toftegårds Plads og fortsat stå for udlån af cykler til brug på cykelbanen
• Oplysning om muligheder for energibesparelser i hverdagen, herunder Sommerluk-kampagnen
• Udlån af ladcykel
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Hvad er effekten?
• At borgerne får mulighed at deltage i en kvalificeret debat om trafikmiljøproblemer og -løsninger
• Øget konkret politisk fokus på at afhjælpe Valbys trafikproblemer

Samarbejdspartnere
Københavns Kommune Teknik og Miljøforvaltningen, HOFOR og lokale erhvervsdrivende.

Ren bydel

I Fællesskab København er der ikke sat mål på renholdelsen af København. Der er fokus på at borgerne skal 
sortere mere af deres affald og at minimere spild af ressourcer. Målet er at et flertal af københavnerne gør 
brug af dele-, bytte- og genbrugsordninger. I Ressource- og Affaldsplan 2018 er der et mål om at 45 % af 
husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2018, samtidig med at forbrændingen skal reduceres med 20 %.

Hvorfor arbejde med Ren bydel?
Ifølge Miljøstyrelsen (2014) svarer den samlede mængde af affald fra danske husholdninger til, at hvert 
medlem af husholdningen samlet set producerer 447 kg affald årligt. I 2011 blev 56 % af husholdningsaffaldet 
forbrændt på forbrændingsanlæg, mens 36 % procent blev genanvendt. Men i Ressourcestrategiens 
måltal for 2022 tæller haveaffald, elektronik og sten ikke med som genanvendt affald, og så ryger 
genanvendelsesprocenten af husholdningsaffaldet i 2011 ned på 22 % - det er altså det tal, der skal stige til 
50 % i 2022. Ifølge Miljøstyrelsen er den andel, som brændes, høj sammenlignet med andre nordeuropæiske 
lande, som typisk genanvender mere papir og pap, metal og organisk affald

Baggrund
Valby Lokaludvalg arbejder for at vi får en renere bydel. De foregående ti år har der været Store 
Forårsrengøring i Valby. Mere end 200 borgere deltager til Store Forårsrengøring årligt og mange tons affald 
bliver fjernet fra Valby. Miljøgruppen har holdt velbesøgte byttemarkeder en til to gange årligt siden 2013. Mere 
end 250 personer har deltaget pr. gang. Der arbejdes fortsat på opførelse af en nærgenbrugsstation på Herman 
Bangs Plads, der skal danne ramme om affaldssortering, bytteaktiviteter og reparationsnetværk.

Mål i 2018
 Vi vil støtte op om de initiativer, der kommer fra kommunen og i de eksisterende kampagner fra Hold Danmark 
Rent om henkastet affald, Danmarks Naturfredningsforenings landsdækkende affaldsindsamling i april, 
samt affaldsindsamling for skoler og institutioner. Miljøgruppen vil understøtte arbejdet med den kommende 
nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads og samtidig søge at danne et reparationsnetværk, der kan benytte 
faciliteterne her. Vi vil formidle viden om genbrug, upcykling og affaldssortering og gennemføre forsøg med 
affaldssortering i det offentlige rum i samarbejde med Københavns Kommune og lokale skoler.

Aktiviteter i 2018
• Gennemføre Store Forårsrengøring 2018
• Gennemføre Valby Byttemarked 
• Støtte op om kommunens tiltag på affaldssorteringsområdet  
• Støtte op om Bytteøen i Folehaven og arbejde for etableringen af flere bytteøer rundt om i Valby
• Bidrage til gennemførsel af et projekt om affaldssortering i det offentlige rum i samarbejde med    
 Københavns Kommunes Teknik og Miljøafdeling og en eller flere af Valbys skoler
• Arbejde videre med at etablere et reparationsnetværk i Valby, først på de Økologiske markeder siden på  
 nærgenbrugsstationen på Herman Bangs Plads

Hvad er effekten?
Vi forventer, at den øgede opmærksomhed på affald via de forskellige aktiviteter i løbet af året, både det 

henkastede affald i byen og husholdningsaffaldet derhjemme, kan bidrage med en øget viden om hvorfor 
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vi skal sortere vores affald. Byttemarkedet og bytteøerne (direkte genbrug) er konkrete måder at give ting og 
sager et længere liv – ting som muligvis ellers ville være blevet brændt.
Indsatsområdet understøtter Verdensmål nummer 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund) og 12 (ansvarligt 
forbrug og produktion).

Samarbejdspartnere
Danmarks Naturfredningsforening, borgere, grundejerforeninger, boligforeninger, viceværter/gårdmænd, Hold 
Danmark Rent, institutionerne i Valby, frivillige, Byttemarked København, Københavns Kommune (Byens Drift, 
Center for Ressourcer).

Grøn bydel

I Fællesskab København er målet at 75 % af københavnerne oplever København som en grøn by, risikoen for 
oversvømmelser er reduceret med 30 % i København, og klimasikring har hjulpet 160.000 københavnere.

Hvorfor arbejde med Grøn bydel?
Valby har store og sammenhængende grønne områder, og sammen med de mange villahaver fremstår Valby 
som en grøn bydel. Vandet er et andet karakteristisk element i Valby. Harrestrup Å er kommunens eneste åbne 
å og der er adgang til vand ved Valbyparken. Vi ser en tendens til at der sker en boligfortætning i villabyerne 
i Valby i og med at befolkningen i København stiger med ca. 1000 nye indbyggere pr. måned. Københavns 
Kommune udgav i 2015 en ny strategi om Bynaturen og i 2016 Træpolitik 2016-2025, som Valby Lokaludvalg 
gerne vil støtte op om lokalt.

Baggrund
Der har de sidste par år været fokus på de grønne områder og klimatilpasning i Valby. I 2015 satte 
miljøgruppen fokus på begrønning af Toftegårds Plads. Pladsen blev omdannet fra asfaltørken til cykellegebane 
med plantekasser, cykelbanen er fortsat populær blandt bydelens yngste. Plantekasserne på Toftegårds Plads 
har i 2017 fået selskab af en nyttehave anlagt efter permakulturprincipper, mens Miljøgruppen arbejder 
aktivt for at gøre Toftegårds Plads Nord mere grøn og indbydende både for borgere og erhvervsliv. I 2017 var 
Miljøgruppen og Lokaludvalget med til at sikre at etableringen af dobbelthuse i villakvarterene blev mindre 
udbredt, i det vi holdt kommunen op på ønsket om at bevare byen grøn og åben. Lokaludvalget udlåner 
derudover æblepresse og ladcykel til borgerne.

Mål i 2018
I Københavns Kommunes budget for 2018 blev der afsat midler til udarbejdelse af en helhedsplan for Toftegårds 
Plads. Der skal udarbejdes et projektforslag for opførelse af et nyt bibliotek på sydpladsen. Lokaludvalget vil 
arbejde for begrønning af sydpladsen, både midlertidigt og med henblik på en permanent indretning af pladsen. 
På nordpladsen vil vi udarbejde et projekt for en nyindretning af pladsen, der imødekommer borgernes og de 
forretningsdrivendes ønsker om et mere grønt og indbydende byrum, der er i bedre kontakt med de omliggende 
butikker og indbyder til ophold og leg. 
Vi ønsker at arbejde for flere grønne og færre hårdt belagte overflader i hele bydelen. Helt specifik ønsker vi at 
projektet omkring udviklingen af Toftegårdsplads Nord kan tjene som eksempelprojekt på åbning og begrønning 
af hårdt belagte overflader.

Vi vil støtte op om de initiativer, der kommer fra kommunen fx inddragelse af frivillige i pasning af byens parker 
og understøtte brugerdrevne pladser i Valby. Vi vil følge arbejdet med Harrestrup Å og kommende badestrand 
ved Valbyparken. 

Vi vil fortsat have fokus på, i samarbejde med villaejere og grundejerforeninger, at bevare og udvikle Valbys 
villaområder grønne og åbne og vi vil følge Kommunens arbejde og beslutninger på dobbelthusområdet. Vi vil 
arbejde for at øge opmærksomheden blandt borgerne om det værdifulde i at fastholde og øge mængden og 
kvaliteten af bynatur både i forhold til skybrudssikring, herlighedsværdi og øget biodiversitet.
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Aktiviteter i 2018 
• Arbejde videre med begrønning af Toftegårdsplads Syd, videreudvikle det midlertidige     
 plantekassekoncept og understøtte permakulturhaven.
• Udarbejde et projekt for åbning og begrønning af Toftegårds Plads Nord
• Bistå Københavns Kommune med at kortlægge ikoniske træer i Valby
• Støtte op om arbejdet med Skybrudsplanen, herunder klimatilpasning i Folehaven og Kulbanekvarteret
• Støtte op om Blomstrende By og Københavner bede i Valby og samtidig søge at sætte fokus på Urban   
 Farming, byhaver, taghaver og gårdhaver i bydelen
• Følge og deltage aktivt i processen omkring Helhedsplanen for Harrestrup å og badestrand i Valbyparken
• Følge og deltage i processen omkring nybyggeriet på Smedestræde hvor vores mangeårige    
 tilstedeværelse med byhave, bytteø og grøn oase skal give plads til boliger for udviklingshæmmede og en  
 grøn forplads med adgang for alle i Valby
• Afholde rekrutteringsmøde med oplægsholder eller filmforevisning 
• Afholde debataften evt. med oplæg om biodiversitet i byen

Hvad er effekten?
Vi håber, at de planlagte aktiviteter er med til at sætte et fokus på værdien af en grøn bydel, så borgerne tager 
ejerskab til at fastholde det nuværende grønne udtryk i Valby og begrænse den boligfortætning der sker i 
villaområderne i Valby i dag. Og at vi inspirerer borgere til at bruge bydelens grønne områder på nye måder. 
Indsatsområdet understøtter Verdensmål nummer 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund) og 15 (livet på land).

Samarbejdspartnere
Borgere, grundejerforeninger, boligforeninger, viceværter/gårdmænd, Danmarks Naturfredningsforening, 
Friluftsrådet, Byhøst, Habitats, TagTomat, FrøLab, Københavns Kommune (Byens Drift og Byens Anvendelse).

Bæredygtigt handelsliv  

Valby Lokaludvalgs arbejde med bæredygtigt handelsliv består primært af to indsatser. De Økologiske markeder 
på Tingstedet og driften af Valby Erhvervsnetværk – Bæredygtig bundlinje.

Hvorfor arbejde med Bæredygtigt handelsliv?
En stor del af miljøbelastningen i en storby kommer på den ene eller den anden måde fra Erhvervslivet. 
Virksomheder og beboere i byen og i vores bydel forbruger forskelligt, og kan påvirkes til at forbruge 
anderledes og mere bæredygtigt af forskellige kanaler.

Undersøgelser viser at små og mellemstore virksomheder (SMV’er) ofte har et uudnyttet potentiale for 
energi- og ressourcebesparelser, men er som regel karakteriseret ved ikke have at den nødvendige interne 
viden om grøn omstilling eller ressourcerne til at prioritere aspekter, som ikke er deres kerneforretning. Dette 
nødvendiggør en opbakning fra myndighederne, hvis der skal ske grøn omstilling hos SMV’erne. En vigtig rolle 
ved de frivillige initiativer er at øge mulighederne for, at virksomhederne får konkurrencemæssige fordele ved 
differentierede produkter baseret på deres energieffektivitet eller miljøperformance.

Vi arbejder netværksbaseret med virksomhederne idet vi i Valby Erhvervsnetværk dels giver virksomhederne 
et forum, hvor de kan erfaringsudveksle, samtidig med at vi sikrer os en platform, hvorfra vi kan informere og 
påvirke virksomheder og deres kunder i retning af et mere bæredygtigt forbrug.

København vil gerne have markeder i byen, da markeder er med til at skabe liv på byens pladser. Når der er 
Økologisk Marked på Tingstedet i Valby, er det med til at skabe liv. De økologiske stadeholdere tilbyder lokale, 
nicheprodukter, og det økologiske marked er samtidig en platform for at udbrede miljøgruppens arbejde. På de 
økologiske markeder i 2018 vil vi arbejde med at lægge grundstenene til et reparationsnetværk i Valby ved at vi 

på hvert marked inviterer en eller flere reparatørstande.



11

Baggrund
I november 2012 startede miljøgruppen i Valby Lokaludvalg et netværk for virksomheder i Valby – Grønt 
Erhverv Valby. Netværket hedder nu Valby Erhvervsnetværk – bæredygtig bundlinje. Her udveksles grønne 
ideer og deltagerne inspirerer hinanden til at tænke bæredygtigt.

Siden 2011 har Valby Lokaludvalg understøttet og planlagt Økologisk Marked på Tingstedet. De Økologiske 
markeder er i dag et fast indslag om sommeren i Valby og regnes af mange for et af Københavns hyggeligste 
markeder.

Tidligere udgav Valby Lokaludvalg folderen Guide til grønne indkøb i Valby, en lokalguide til valbyborgerne om, 
hvor de kan købe miljømærkede og økologiske dagligvarer. Vi har nu valgt ikke fremover at udgive denne guide 
da det nu er mere reglen end undtagelsen at butikkerne i Valby fører økologiske varer.

Mål i 2018 
Vi vil løbende holde netværksmøder i Valby Erhvervsnetværk og udbrede kendskabet til de grønne løsninger 
lokalt. Vi ønsker at styrke virksomhederne i Valby da en et engageret og aktivt lokalt erhvervsliv betyder at 
Valby Lokaludvalg har lettere tilgang til samarbejdspartnere i lokalområdet, hvad enten vi ønsker at arbejde 
med bæredygtighed på det miljømæssige, sociale, trafikale eller økonomiske område. 

Vi fortsætter med de Økologiske Markeder vores fokus på økologi, miljømærkede og Fairtrade varer samtidig 
med at vi på de økologiske markeder vil søge at udvide markedsaktiviteterne med flere boder der tilbyder 
reparation, redesign og upcycling. Dette fokus vil vi bruge til på sigt at etablere et egentligt reparationsnetværk 
i Valby.  

Aktiviteter i 2018
Valby Erhvervsnetværk – Bæredygtig Bundlinje
• Holde seks netværksmøder for erhvervslivet i Valby
• Sikre både relevans for virksomhederne og lokal omtale, så der minimum deltager 15 til hvert møde
• Formidle relevant viden om ressourcebesparelser i hverdagen – fx Sommerluk.dk og vandsparekampagne  
 fra HOFOR

De Økologiske Markeder
• Understøtte Økologisk Marked fire lørdage hen over sommeren
• Gennem fokus på reparation på de Økologiske markeder at opstarte et reparations netværk i Valby der   
 på sigt skal forankres på Herman Bangs Plads
• Støtte op den generelle udvikling hen imod en større andel økologi i København
• Støtte op om København som Fairtrade By

Desuden
• Gennemføre Grøn jul i Valby, hvor vi til den traditionsrige juletræstænding på Tingstedet i Valby møder   
 op med varm æblesaft og en miljøquiz
• Give virksomhederne omkring Toftegårds Plads nord og syd bedre vilkår gennem arbejdet med at   
 begrønne og åbne pladsen 

Hvad er effekten?
Valby Erhvervsnetværk – Bæredygtig Bundlinje medvirker til at øge vidensdeling blandt de lokale virksomheder 
både på miljø og bæredygtighedsområder men samtidig også på alle andre relevante områder da det er op 
til de deltagende virksomheder hvilke emner de ønsker at tage op på møderne. Virksomhederne inspirerer 
hinanden og opbygger et fællesskab, der rækker langt ud over møderne og bl.a. er medvirkende til at sikre 
Valby et levende og forskelligartet handelsliv, samt øger deltagelsen på Valby Kulturdage år efter år.

De Økologiske Markeder er med til at skabe liv på en af Valbys helt centrale pladser, og ud over det 
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fokus markederne sætter på økologi, udnytter Miljøgruppen markederne til at sætte fokus på forskellige 
miljøproblematikker ved at stille op med inviterede eksperter og informere borgerne. I 2018 vil vi benytte 
markederne til at sætte fokus på ressourcespild, ved at stille op med forskellige aktører der arbejder med 
reparation, genbrug og upcykling af effekter, der normalt ville blive smidt ud. Erfaringerne herfra skal bruges 
som afsæt for dannelse for et egentligt reparationsnetværk i Valby. 

Indsatsområdet understøtter Verdensmål nummer 8 (anstændige jobs og økonomisk vækst), 9 (industri, 
innovation og infrastruktur), 11 (bæredygtige byer og lokalsamfund) og 12 (ansvarligt forbrug og produktion).

Samarbejdspartnere
Valby Handels- og Cityforening, virksomheder, butikker og institutioner af alle størrelser i Valby, 
Energitjenesten, klimavenlige energiselskaber, Københavns Ejendomme, Det Økologiske Råd, Miljømærkning 
Danmark, SBi, HOFOR og Københavns Kommune (Byens Udvikling, Byens Anvendelse). miljøambassadører, 
økologiske stadeholdere fra lokalområdet og resten af landet.

Og alt det andet…

Udover de netop omtalte aktiviteter er der en række yderligere miljøopgaver i Valby Lokaludvalg i 2017. Det 
drejer sig blandt andet om:

• Input til nyhedsbreve to gange om måneden
• Input til Valby Lokaludvalgs facebookgruppe
• Input til relevante høringer
• Følge op på miljøprojekter fra Valby Bydelsplan 
• Deltage i relevante netværk, arbejds- og styregrupper
• Betjene valbyborgerne 
• Udlån af æblepresse
• Miljøledelse – fej for egen dør i Valby Lokaludvalg

Fællesskab København   
København er en by, der høster anerkendelse for både livskvalitet og grønne løsninger. I løbet af 
de kommende ti år vil byen vokse med 100.000 indbyggere, der kommer oftere voldsomme regn-
skyl, ligesom der vil være andre udfordringer og muligheder, som gør, at København er en anden 
by i 2025.

Kernen i Fællesskab København er et ønske om at skabe København sammen med københavnere 
forstået bredt som alle aktører, interessenter og brugere i byen. De ønskes i endnu højere grad 
end i dag at være en del af udviklingen af fremtidens København. Som titlen indikerer, er fokus på 
at udfolde byledelsen i fællesskab og i samspil med omverdenen.

Visionens mål er inddelt i tre temaer:
• En levende by
• En by med kant
• En ansvarlig by

Det vil sige, at København skal være en by, som har plads til byliv og bynatur, som har plads til 
forskellighed og forandring, og som tager ansvar for klimaet, miljøet og forbruget af ressourcer.

Kilde: www.kk.dk


