
 

  
  

 

14-12-2016 

 

Sagsnr. 

2016-0431369 

 

Dokumentnr. 

2016-0431369-3 

 

E-mail 

dse@okf.kk.dk 
EAN nummer 

5798009800275 

   

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. 

 

   

   

      

 

 

 

 

 

 

Høringssvar vedr. vejnavn på Grønttorvet 

Valby Lokaludvalg drøftede på møde den 13. december høringen 

vedr. navngivning af Pigeonvej på Grønttorvsområdet.  

 

Valby Lokaludvalg har desuden været i dialog med FB gruppen, der 

ejer en stor del af det gamle Grønttorvsområde. Det er lokaludvalgets 

og FB gruppens fælles ønske at området udvikles med en identitet, der 

afspejler områdets kulturhistorie, og her føler vi os i tråd med 

Københavns Kommunes politik, hvor bevaring af de kulturelle spor 

fra byens historie og kulturhistorie har høj prioritet. Projektet har 

således droppet betegnelsen ’Ny Valby’ til fordel for en identitet, der 

knytter op på historien om Grønttorvet. 

 

Valby Lokaludvalg ser med tilfredshed, at der delvist er lyttet til 

ønskerne om at bevare nogle af de gamle vejnavne på området, 

Torveporten og Værkstedsvej. 

 

Lokaludvalg og FB gruppen understreger dog også stadig et stærkt 

ønske om at bevare vejnavnene Grønttorvet og Frugtmarkedet, idet de 

understreger områdets identitet som tidligere Grønttorv. Vi henleder 

opmærksomheden på, at der her ikke er tale om at godkende nye 

vejnavne, men alene om at undlade at afskaffe dem.  

 

Aktuelt har FB-gruppen sammen med blandt andre stadsarkitekten og 

lokaludvalgsformanden afsluttet et parallelopdrag om den centrale 

park, der får identitet som Grønttorvsparken. Det vil derfor være i 

modstrid med mange aktuelle bestræbelser, både fra kommunen og 

bygherrens side, hvis ikke de eksisterende, identitetsskabende navne 

bevares, og i ganske særlig grad vejnavnet Grønttorvet. 

 

Derudover opfordres der til at bruge de enkle og kendte navne Ingrid 

Marie Vej og Paradisæblevej i stedet for Rubionolavej og Løgæblevej. 

Med hensyn til den konkrete ændring, der er i høring, finder vi 

Pigeonvej er en forbedring.  
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Med venlig hilsen 

 

 

Michael Fjeldsøe 

Formand, Valby Lokaludvalg 

 

 


