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Høringssvar på Københavns Kommunes kultur- og fritidspolitik 
2011-2113 

 
Valby Lokaudvalg er først og fremmest glade for, at Kultur- og 
Fritidsforvaltningen har taget initiativ til en politik på kultur- og 
fritidsområdet. Den vil vi bruge som styrende ramme, når udvalget 
udarbejder sine retningslinier for støtte inden for området i Valby. 
 
Idrætsområdet: 
Der er 4 overordnede kommentarer til politikken for idrætsområdet: 

1. Vi ser generelt et behov for vedligeholdelse og renovering af de 
kommunale faciliteter i Valby.  

2. Der er behov for udvikling og udbygning af idrætsparken. Vi 
bakker op om de lokale brugeres forslag til plan for idrætsparken og 
ønsker at renoveringen sker som foreslået i”Idrætsbydelen Valby” og 
forslaget om ”Aktivitetssti Valby Idrætspark”. Det vil løse situationen 
på idrættens præmisser og vil være i overensstemmelse med 
kommunestrategiens målsætninger om bevægelse i idrætsparken og 
Valby som idrætsbydel.  

3. Vi ønsker en bedre brug af idrætsfaciliteter i Valby, så bydelens 
børn får flere lokale tilbud. Vi ser skoleidrætshaller, maksimal 
udnyttelse af de eksisterende faciliteter, samt en forbedret 
koordinering mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen og Børne- og 
Ungeforvaltningen som vejen frem. 

4. Grøntorvet udvikles til et grønt eksempelprojekt. Det er et af de 
største udviklingsområder i København og det klart største 
udviklingsområde i Valby. I forlængelse af områdets historie som 
grønttorv bør man gribe muligheden for at give området en særlig 
identitet og egenart som en grøn bydel både i miljø- og byrumsmæssig 
forstand. Valby er som nævnt udpeget til bevægelsens og idrættens by 
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og vi vil derfor understrege behovet for, at der også i 
Grønttorvsområdet indtænkes idrætsfaciliteter, herunder 
erstatningsbaner for Valby Boldklub. Dette kan medvirke til at give 
området en grøn karakter. Grønttorvet kan på den måde udvikles til et 
modelprojekt, som kan gøre den færdige bydel til en attraktion for 
København. 
 

Kulturområdet: 

1. Vi vil gerne bevare og udvikle den eksisterende professionelle 
kultur i Valby, samtidigt med at de lokale kulturinitiativer styrkes og 
udvikles. Valby Lokaludvalg er pt. ved at udforme sin kulturstrategi. 
Strategien fokuserer på to hovedelementer: 1. den aktive udfoldelse 
hos den enkelte borger og 2. professionelle kvalitetstilbud (hvor vi i 
Valby konstaterer et stort udviklingspotentiale, især hvad angår det 
sidste). Vi forestiller os at den kan blive et udgangspunkt for 
Københavns Kommunes handleplaner på kulturområdet.  
Valby Lokaludvalg medvirker meget gerne med yderligere forslag, 
når politikken skal udmøntes i konkrete tiltag i Valby. 
 
2. Vi ønsker at medvirke lokalt i Københavns Kommunes festivaler og 
events, og er meget positive over for ambitionerne om København 
som internationalt orienteret og attraktiv. Valby ønsker at markere sig 
aktivt og komme med på det københavnske landkort, når der er større 
festivaler og events. Vi har i dag en markant afdeling af Copenhagen 
Jazzfestival, og den linje ønsker vi styrket og udviklet på andre 
kulturelle områder. 
 
3. 
Vi ønsker at en københavnsk kulturpolitik, der er ambitiøs og tør sætte 
konkrete mål for børn. F.eks. at der skal være 1-2 tilbud pr. 
skoleklasse/året i København med professionel kultur; skolekoncerter, 
teater og lign. Det er afgørende, at vi giver denne generation 
kvalitetsoplevelser på højt niveau, så den får et afsæt til at udfolde sig 
og blive aktive fritidsbrugere. 
 
4. Vi ønsker os flere kulturelle frizoner som Toftegårds Plads. Det vil 
sikre en aktiv udnyttelse af byrum og let adgang for borgerne til at 
realisere deres ideer til liv i byen. Det er desuden vores erfaring, at 
borgerne skal have nemmest mulig adgang til rådgivning og viden. Vi 
ønsker os en fælles indgang i Københavns Kommune, så borgernes 
initiativer har kort vej fra ide til handling. 
 
5. De fysiske rammer for det professionelle kulturliv skal på sigt 
styrkes. Valby har behov for scenefaciliteter til at tiltrække kapaciteter 
og præsentere vores borgere for kvalitetstilbud af national, lokal og 
international karakter. Vi vil derfor søge at tiltrække professionelle 
tilbud og lægge en strategi, der på sigt betyder at Valby kan huse 
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professionelle institutioner, scener, faciliteter og uddannelses-
institutioner. Dette ser vi gerne indarbejdet i en overordnet 
københavner-strategi. Vi huser i dag et teater, der ikke pt. har egnede 
faciliteter og der er konkrete initiativer og aktiviteter på f.eks. biograf- 
og den rytmiske musiks område. Uanset genren og målgruppen, ser vi 
det gerne styrket og bakket op af faciliteter til aktører/publikum. 
 
Vi ser også meget positivt på at anvende ledige bygninger. Det er vi 
opmærksomme på i Valby og er muligheder i de gamle industri-
områder, f.eks. Grøntorvsområdet og F.L. Smidth-grunden. Vi 
tilslutter os de gode intentioner. Samtidigt er vi opmærksomme på, at 
midlertidigheden indebærer, at aktiviteterne har indbygget udløbstid 
og derfor bidrager midlertidigt til Valbys udvikling. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Grethe Bohmann 
Formand, Kulturudvalget i Valby Lokaludvalg 


