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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. 

 

Til medlemmerne af Københavns Borgerrepræsentation 

 

 

 

 

 

Vedr. anvendelse af Smedestræde 2, Valby 

Valby Lokaludvalg, med undtagelse af Venstre, ønsker med denne 

henvendelse, at Københavns Borgerrepræsentation træffer beslutning 

om midlertidigt at sætte salget af det kommunale grundstykke 

”Smedestræde 2, Valby” i bero.  Valby Lokaludvalg ønsker en 

dybdegående analyse af hvorvidt den centralt placerede grund kan 

udnyttes til kommunale formål, eksempelvis en ny kulturfacilitet, 

førend kommunen sælger grundstykket til en privat investor. 

 

Valby Lokaludvalg har tidligere rettet henvendelse til Københavns 

Overborgmester Frank Jensen, som dog har afvist at indstille 

grundsalget. Overborgmesteren begrunder bl.a. sin beslutning med, at 

der som led i tilvejebringelsen af det gældende plangrundlag, har 

pågået en høringsproces hvorigennem borgere og lokalsamfund er 

blevet inddraget i beslutningen om at muliggøre frasalg og opførsel af 

detailhandel på stedet. Her henvises imidlertid til en 

borgerinddragelse, der foregik i 1993-94. På den baggrund mener 

Valby Lokaludvalg, at det er på sin plads med en ny 

borgerinddragende proces, der sætter fokus på om og hvordan 

grundstykket Smedestræde 2, kan bidrage til den hårdt tiltrængte 

udvikling af by- og kulturliv i det centrale Valby. 

 

Mangt og meget er sket i det centrale Valby siden det nuværende 

plangrundlag blev vedtaget i april 1994. Eksempelvis er der opført et 

større shoppingcenter mellem Valby Station og Valby Langgade, der 

er planer om en fredeliggørelse af Valby Langgade og butikslivet har 

det generelt svært. Desuden er lokalerne i Rytterskolen på 

Annexstræde, der huser Valby Bibliotek og Borgerservice, små og 

utidssvarende og lever ikke op til de krav om eksempelvis 

tilgængelighed og arbejdsmiljø, som man med rette kan stille til et 

moderne bibliotek. Således er en række af de forudsætninger, der lå til 

grund for tilvejebringelsen af det eksisterende plangrundlag, ændret.  

 

Valby Lokaludvalg mener, at grunden på Smedestræde 2 kunne være 

et godt bud til en placering af en ny kulturfacilitet, der skaber byliv og 

samtidig afhjælper de udfordringer, der eksisterer i forhold til Valby 

Bibliotek. Desuden kunne det løse det alvorlige problem for 

udnyttelsen af Prøvehallen, at den grundet akustiske forhold ikke kan 

udnyttes samtidigt til teater og idræt, hvilket ellers har været 
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hensigten. Vi medsender derfor lokaludvalgets skitse til, hvordan et 

nyt bibliotek med teatersal kunne placeres på den pågældende grund.  

 

Valby Lokaludvalg er aktuelt i en dialog med Kultur- og 

Fritidsborgmester Pia Allerslev med henblik på at tilvejebringe en 

langsigtet og strategisk plan for udvikling af kulturfaciliteterne i 

Valby. Som følge heraf opfordrer Valby Lokaludvalg til, at salget af 

Smedestræde 2 afventer dette analysearbejde samt en bredere lokal 

drøftelse af perspektiver for den fremtidige udnyttelse af lokaliteten.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

Lisbeth Ritter 

Formand for Valby Lokaludvalg 

 

 

Michael Fjeldsøe 

Næstformand for Valby Lokaludvalg 

Formand for planudvalg og kulturudvalg under Valby Lokaludvalg. 

 

 

 

 


