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Valby Lokaludvalg har modtaget naboorientering om placeringen af en
midlertidig institution og en midlertidig skole i Valby Idrætspark.
Lokaludvalget har drøftet og vedtaget svar på et sagsforberedende møde
den 30. april og indsender svaret med forbehold for endelig godkendelse på
lokaludvalgets møde den 8. maj 2018.
Valby Lokaludvalg anerkender behovet for at finde plads til midlertidige
institutioner samt for en midlertidig skole til brug under Frejaskolens
renovering.
Placeringen i Valby Idrætspark på grunden i idrætsparkens nordvestlige
hjørne er i direkte modstrid med bestemmelserne i Lokalplanen, og den
planlagte placering umuliggør realiseringen af de planer for udvikling af
Valby Idrætspark, der er indarbejdet i lokalplanen. Det er derfor afgørende
for lokaludvalget, at det sikres, at den midlertidige placering ikke forlænges
ud over de tre år, der søges dispensation til.
Hvis midlertidigheden bliver permanent eller semi-permanent, vil Valby
Idrætspark ikke kunne gennemføre den stærkt tiltrængte fornyelse, som er
vedtaget med Strategi for Valby Idrætspark i 2015 og i lokalplanen fra 2017.
Kultur- og Fritidsudvalget har desuden netop fået præsenteret en Fornyet
vision for Valby Idrætspark, som udvalget har bedt Valby Lokaludvalg
udarbejde i samarbejde med klubberne og andre aktører i Idrætsparken,
Kultur V samt de tre involverede forvaltninger, Økonomiforvaltningen,
Teknik- og Miljøforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen.
Lokaludvalget ser et stort perspektiv i at erstatte en midlertidig
daginstitution med en efterfølgende permanent daginstitution i Valby
Idrætspark placeret på en måde, der overholder lokalplanens
bestemmelser. I Fornyet vision for Valby Idrætspark indgår denne idé, og
den kunne realiseres som en del af projektet for et nyt fælles klubhus for
Frem og fem andre klubber.
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Det er lokaludvalgets ønske, at det midlertidige projekt tilpasses på en
måde, der muliggør en genåbning af adgangen under jernbanen ved den
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gamle Ellebjerg Station. Denne adgang vil give forældre og børn en sikker og
tryggere adgangsvej, den vil muliggøre afsætning af børn på den gamle
stationsforplads og i øvrigt være til stor gavn også for alle brugere af
Idrætsparken.

Med venlig hilsen
Michael Fjeldsøe
Formand for Valby Lokaludvalg
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