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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 Kultur- og Fritidsudvalget  

 

 

Vedr: Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag 2017 

 

Valby Lokaludvalg drøftede på sit møde den 12. april 2016 processen 

til inddragelse af lokaludvalg og borgere i forhold til de påtænkte 

ændringer af kulturtilbud i bydelen som konsekvens af de fremlagte 

forslag til budgetbidrag 2017. Vi vil med dette brev orientere udvalget 

om lokaludvalgets synspunkter på processen og videreformidle de 

reaktioner fra lokale brugere af Kraftwerket og Prøvehallen, som vi 

har haft mulighed for at indhente. 

 

Valby Lokaludvalg finder det uforståeligt og yderst usædvanligt, at en 

proces, der foreslår afgørende ændringer i kulturtilbuddet i bydelen, 

ikke foregår i åbenhed og med inddragelse af lokaludvalg, brugere og 

borgere. Vi finder, at den lukkede proces er unødvendig og henviser 

til, at andre forvaltningsområder i Københavns Kommune er i stand til 

at håndtere sådanne processer med en langt større grad af åbenhed.  

Processens udformning gør det i praksis umuligt for lokaludvalget at 

udføre sin opgave.  

 

I bilaget med titlen Business case kan man læse, at projektets succes 

er afhængig af opbakning fra lokalområdet/lokaludvalg og af 

eksisterende brugere. Processen gør ikke dette muligt. 

Lokaludvalgsformændene blev orienteret om budgetpunktet på sit 

møde den 11. april af direktør for KFF, Thomas Jakobsen, i 

overskrifter, men ikke i en form, der gjorde det muligt at gennemskue, 

at fx punktet ”Kreative og strategiske samarbejdspartnere i KKF” 

dækker over, at Kraftwerket i Valby foreslås lukket.  

 

Det orienteringsmøde, som formand og næstformand for lokaludvalget 

havde med lederen af DIT København den 12. april bestod i en 

mundtlig fremlæggelse af disse planer, som vi ikke havde kendskab til 
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og ikke havde mulighed for at tage stilling til ud over at konstatere, at 

det vil være kritisk at lukke Kraftwerket i Valby, som stort set er det 

eneste tilbud til unge i bydelen. Planerne for, hvad er ellers skulle ske, 

var ideer til eksterne partnere, der kunne leje sig ind.  

 

Da fristen for at melde tilbage var 14. april har der reelt været tale om 

en potentiel inddragelsesfase på to døgn. Vi var nødt til skriftligt at 

fastholde, at det ikke kan tages som udtryk for, at der har været en reel 

dialog med lokaludvalget eller dets formandskab og at vi ikke i 

sagsfremstillingen vil tages til indtægt for, at dette har været tilfældet. 

 

I forhold til forslaget om at ombygge Prøvehallen, så teatersal og 

multisal adskilles fuldt ud, er lokaludvalgets formand alene orienteret i 

kopi om henvendelsen til teatersalens og multisalens primære brugere. 

 

Idet der ikke er nogen høringsfase, har Lokaludvalget indhentet 

følgende synspunkter fra brugerne af de to kulturtilbud, som hermed 

viderebringes til udvalgets kendskab. Der har ikke været nogen 

tilkendegivelse af, hvordan planen om at ombygge teatersalen i 

Prøvehallen spiller sammen med projektet om at etablere et nyt 

bibliotek med teatersal på Smedestræde. 

 

Vedr. Kraftwerket:  

Valby Lokaludvalg deltog med en repræsentant i Kraftwerkets 

brugermøde den 14. april og viderebringer i den forbindelse følgende 

ønsker: 

 

Kraftwerkets brugere har, som andre, udtrykt utilfredshed med 

processen omkring forslaget. Men ønskede at være inddraget tidligere 

og selv at kunne komme med ideer og indspark. Desuden er tiden alt 

for kort til at kunne have en demokratisk proces omkring sagen.  

Kraftwerkets brugere udtrykte undren over for at nedlægge/flytte et 

velfungerende ungdomsmiljø med publikumsrettede aktiviteter til 

fordel for et produktionsmiljø. 

 

Brugerne er først og fremmest bekymrede for, at det unikke, der er 

opstået mellem de forskellige brugergruppe på Kraftwerket, vil 

forsvinde, hvis aktiviteterne spredes på flere forskellige lokaliteter. 

Man er nervøs, at de unges aktiviteter, der ofte er mere larmende og 

fylder meget, ikke kan rummes i huse, der også huser fx ældregrupper.  

Det vil få en kulturel konsekvens at lukke Kraftwerket. Der er ca. 100 

koncerter om året. Disse koncerter bookes for og af unge og vil mange 

gange ikke kunne rummes i de etablerede huse.  

 

Kraftwerket passer ind i lokalområdet i Valby. Der er et unikt 

samarbejde med Valby Lokaludvalg, Kultur Valby og andre aktører. 

Det vurderes at ca. 40 % af de unge kommer Valby eller nærmeste 

omegn. 
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Kraftwerket er et sted, hvor unge kan komme og få hjælp og sparring 

på projekter og få lov til at afprøve deres ideer og på den måde vokse 

som mennesker. 

 

Vedr. Prøvehallen:  

 

Teater V har givet udtryk for, at med den rette udførelse kan en hel 

opdeling af Teatersal og Multisal, samt lydisolering, være en fordel 

for Teater V, idet der vil kunne gives en mere helstøbt teateroplevelse, 

hvis der lydisoleres tilstrækkeligt mellem de to sale. Der er nogle 

praktiske ønsker i forhold til at kunne få udstyr og kulisser ind og ud. 

Valby Lokaludvalg går ud fra, at disse ønsker imødekommes så vidt 

som muligt. Forslaget løser ikke bygningens primære problem med 

støj gennem etageadskillelserne, der umuliggør den samtidige brug af 

teatersalen og idrætsfaciliteterne ovenover. 

 

Valby Skole giver udtryk for, at en opdeling af salene vil påvirke 

deres mulighed for at samle mange elever og forældre på en gang. 

Valby Skole udtrykker desuden en bekymring for, at der tænkes mere 

i udlejning end der tænkes i idræt. Valby Skole ønsker at kunne råde 

mere over lokaler i Prøvehallen end det er tilfældet i dag.  

 

Med venlig hilsen 

 

Michael Fjeldsøe 

Formand for Valby Lokaludvalg 

 

 


