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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. 

 

 
 

   

   

      

 

 

 

 

 

 

Valby Lokaludvalgs høringssvar vedr. scenarier for bibliotek i 

Valby 

Høringssvar vedr. seks scenarier for et nyt bibliotek i Valby 

Valby Lokaludvalg har modtaget seks scenarier for et nyt eller 

ombygget bibliotek i Valby i høring. I den forbindelse afholdt vi den 

29. maj et omfattende arrangement på Toftegårds Plads med 

borgerinddragelse og borgermøde, hvor også Kultur- og 

Fritidsborgmester C.C. Ebbesen og Jens Kjær Christensen og Maria 

Frej fra Kultur- og Fritidsudvalget deltog. I alt vurderer vi, at ca. 500 

mennesker deltog i arrangement, og at 80-90 deltog i borgermødet. 

Desuden har lokaludvalget fået mange reaktioner og over 200 

kommentarer på vores opslag på Facebook, Instagram og hjemmeside 

om sagen. 

 

Både ved debatten og ved de afstemninger, som borgerne foretog i 

løbet af dagen og ved borgermødets afslutning, var der entydigt og 

klart stort flertal for løsning 1c, hvor der bygges et nyt bibliotek som 

en randbebyggelse på Toftegårds Plads. Hvis ikke denne løsning 

realiseres, var den klare holdning, at man ønsker at bevare biblioteket 

på dets nuværende placering. Det er derfor Valby Lokaludvalgs klare 

indstilling til Kultur- og Fritidsudvalget, at der arbejdes videre med en 

realisering af løsning 1c. 

 

Valby Lokaludvalg er enige i den vurdering, at det nuværende 

bibliotek er dårligt indrettet i forhold til de krav, borgerne og 

personalet med rette kan stille til et moderne bibliotek. Der er stort 

behov og ønske om læsepladser, plads til arrangementer, en bedre 

løsning for borgerservice og generelt en mere hensigtsmæssig 

indretning af biblioteket. Lokaludvalget har i mange år arbejdet for en 

løsning, både i de gamle planer for udvikling af Toftegårds Plads, 

hvor der blev afholdt en international idekonkurrence i 2008, og i 

forsøget på at realisere et biblioteksbyggeri på Smedestræde.  

Lokaludvalget har i det seneste år arbejdet med en ny bydelsplan, der 

er på vej til vedtagelse i Borgerrepræsentationen. I den forbindelse 

afholdt vi i januar en konference om Toftegårds Plads, hvor et stort 
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antal borgere og fagpersoner, herunder Gehl Architechts og 

stadsarkitekten, drøftede en fornyet vision for pladsen. Resultatet er et 

højt prioriteret ønske om at gøre Toftegårds Plads syd til Kulturens 

Plads i Valby.  

 

Bydelsplansprojektet ser en placering af et nyt bibliotek som en let og 

transparent randbebyggelse som en ideel første fase i at realisere 

denne vision. Den vil opfylde flere af de helt afgørende krav for at 

skabe et byrum og en funktion på pladsen, som tilfører liv og skaber 

aktivitet. Placeringen som randbebyggelse vil skærme af for trafikstøj 

og give pladsen karakter af byrum. Ved borgermødet den 29. maj var 

dette søgt illustreret ved at placere teltet, hvor borgermødet blev holdt, 

på dette sted, hvorved også byrummet blev skabt for en dag. 

Resultatet var overbevisende, og tilstrømningen af mennesker viser, at 

folk gerne vil opholde sig her, hvis stedet er indbydende. 

 

Det vil være afgørende, at det nye bibliotek har transparente facader, 

så man kan se, at der sker noget i huset. Potentialet i at placere et 

bibliotek med dets meget høje antal brugere synligt på pladsen, vil 

skabe synligt liv og tiltrække yderligere flow. Samtidig vil det 

markere, at Valby med den meget store byudvikling omkring 

Grønttorvet og Ny Ellebjerg rykker sit kulturelle centrum tættere på de 

nye borgere. 

 

De fire projektforslag, der har karakter af nybyggeri, ligger alle i en 

budgetmæssig størrelsesorden mellem 33-37 og 44-48 mio. kr. Det er i 

alle scenarier under halvdelen af, hvad der var budgetteret på 

Smedestræde. Det er derfor en reel mulighed at vælge det forslag, som 

bedst og mest fremadrettet understøtter visionerne for Toftegårds 

Plads og for biblioteket. Det kan blive det første og rigtige skridt til at 

realisere en udvikling af Toftegårds Plads. En forkert beslutning kan 

lukke disse muligheder permanent. 

 

Det blev samtidig klart på mødet, at borgerne er meget optagede af, at 

kulturhusfunktionerne og værkstederne i Valby Kulturhus bevares, og 

at der er stort fokus på, hvad der vil ske med de gamle 

biblioteksbygninger, hvis der bygges nyt på Toftegårds Plads. Den 

gamle rytterskole er ikke fredet men klassificeret som 

bevaringsværdig i høj klasse, og denne unikke og historiske bygning 

må uanset hvad ubetinget bevares. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Michael Fjeldsøe, Formand Valby Lokaludvalg 

 


