
Valby Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns 
Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen og 
politikerne på Københavns Rådhus.

Center for Park og Natur
Islands Brygge 37
2300 København S

HØRINGSSVAR VEDR. ”TAG PARKEN I LOMMEN”

Valby Lokaludvalg har modtaget Teknik- og Miljøforvaltningens udkast 
til ”Tag Parken i Lommen” i høring. Lokaludvalgets Plangruppe har 
diskuteret oplægget. Efterfølgende har Valby Lokaludvalg d. 10. 
november 2009 diskuteret høringsmaterialet og godkendt Plangruppens 
udkast til høringssvar.

Valby Lokaludvalg glæder sig over udkastet som ved realisering vil løfte 
københavnernes muligheder for at finde flere byrum, der er egnet til 
rekreativ udfoldelse.

Særligt glæder Valby Lokaludvalg sig over forslaget vedr. etablering af 
lommepark ved Valby Gadekær, som vi mener, er velvalgt i forhold til 
kriterierne; placering, borgerinvolvering og medfinansiering. 

Placering
Området fremstår i dag nedslidt og inviterer bestemt ikke til rekreation af 
nogen art. Men området ved Valby Gadekær har et stort potentiale som lokalt 
rekreativt mødested og vil komme til at fungere rigtig godt som modsætning 
til det pulserende byliv, der er i dag på Valby Langgade. Placeringen er 
endvidere velvalgt idet området hviler på en historie, som ved etablering af 
en lommepark, kan genfortælles og nyfortolkes og dermed bidrage 
væsentligt til identitetsskabelse i området og for den sags skyld hele bydelen. 

borgerinvolvering
Med den netop påbegyndte områdefornyelse i Gl. Valby, er der en oplagt og 
tiltrængt mulighed for at etablere en lommepark med høj grad af 
borgerinvolvering og dermed velgennemtænkte løsninger ved Valby 
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gadekær. Området er netop udpeget til områdefornyelse blandt andet på 
baggrund af den nedslidte fysiske fremtræden. Med den massive 
borgerinvolvering der er i områdefornyelsen vil en lommepark ved Valby 
Gadekær endvidere opnå høj grad af lokalt ejerskab.

Medfinansiering
Valby Lokaludvalg henviser til at der findes medfinansiering i områdeløftet.

Valby Lokaludvalg ser frem til at medvirke til konkretiseringen af ideen om 
en lommepark ved Valby Gadekær, hvilket med fordel kan integreres med 
det forestående arbejde i det nyetablerede områdeløft – både med hensyn til 
borgerinddragelse og med hensyn til at finde den nødvendige 
medfinansiering. 

Med venlig hilsen

Ejner Jensen


