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Valby Lokaludvalg har modtaget Budget 2019 i høring. På grund af
den meget korte høringsfrist og i lyset af tidsplanen for
budgetforhandlingerne har det ikke været muligt at gennemføre en
fornyet behandling af lokaludvalgets budgetønsker. Nærværende
høringssvar er derfor udformet på grundlag af tidligere drøftelser i
lokaludvalget og er fremsendt under forudsætning af lokaludvalgets
efterfølgende godkendelse.
Valby Lokaludvalg fremsender derfor vores tre højst prioriterede
budgetønsker samt en liste over de øvrige ønsker, der er fremkommet
på baggrund af vores arbejde med borgere og forvaltninger, herunder
med bydelsplanen for Valby:
1) Nyt bibliotek på Toftegårds Plads og en helhedsplan for
anvendelsen af Toftegårds Plads
Lokaludvalget har længe arbejdet for et nyt bibliotek, og siden 2016
har beslutningen været at arbejde for en placering på Toftegårds Plads.
Lokaludvalget har gennem en omfattende borgerinddragelsesproces
været med til at pege på en placering på Toftegårds Plads som en
fritstående bygning, der kan afskærme for støj og være første etape af
etableringen af Kulturens Plads i Valby. Ved budgetforliget i 2017
blev der afsat en planlægningsbevilling, hvor Lokaludvalget har været
inddraget, og der ligger nu et gennemarbejdet program for biblioteket
og en råskitse til en plan for placering på pladsen. Det er
lokaludvalgets afgørende ønske, at der i budgetforhandlingen bevilges
penge til biblioteket, og at der samtidig bevilges midler til at
færdiggøre en egentlig helhedsplan for pladsen, som er
forudsætningen for at lave en lokalplan.
2) Etablering af en cykel- og gangforbindelse mellem
Grønttorvet og Høffdingsvej/Ramsingsvej
Siden de første drøftelser af omdannelse af Grønttorvet til et moderne
boligområde har det været lokaludvalget stærke ønske, at der etableres
en stiforbindelse, der forbinder området til F.L. Smidth-området og de
centrale Valby uden at skulle benytte de store trafikårer. Forbindelsen
indgår i lokalplanen og formålet er at sikre, at der ikke etableres et
isoleret boligområde med 2400 boliger, men at det nye og det gamle
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Valby kommer til at hænge sammen. Siden påbegyndelsen af
byggeriet er lokalplanens boligandel øget fra 50 % til omkring 90 %,
hvilket yderligere accentuerer behovet. En screening har godtgjort, at
der findes løsninger for at etablere forbindelsen. Der foreligger
udbygningsaftaler om medfinansiering, der udløber i 2019, så det er
afgørende, at der træffes beslutning om etablering i
budgetforhandlingerne i år.
3) En ottemands kunstgræsbane på Kulbanevej
I områdefornyelsen Kulbanevej er et hold arkitekter aktuelt i gang
med at tegne den konkrete plan for Kulbaneparken. Siden Rikkens
fodboldbane blev fjernet i forbindelse med byggeriet af Ringstedbanen
har det været en aftale, at klubhuset skulle flyttes tilbage (er
finansieret) og der skulle etableres en ny bane på stedet. I
områdefornyelsens regi har der været indgående drøftelser, og både
Rikken og områdefornyelsen ønsker en ottemands kunstgræsbane.
Hvis ikke en bane indgår i planen, vil parkens indretning enten gøre
det svært at finde plads til banen, eller et stort stykke af parken vil
henligge udisponeret. Det er derfor afgørende, at beslutningen træffes
nu, så banen kan placeres som en del af den samlede plan for parken.
Derudover har lokaludvalget en række ønsker, som vi selvfølgelig
også meget gerne ser fremmet i budgetforhandlingerne:
-

-

-

-

vejgenopretning af Vigerslev Allé med støjdæmpende asfalt fra
Toftegårds Plads til Vigerslevvej
projekterne der indgår i Vision for Valby Idrætspark, herunder
fornyelse af tribuner og gulv i Valbyhallen, yderligere
omklædningsrum i Hafniahallen og renovering af Valby Idrætspark
midler til en foranalyse af cykelstier på Valby Langgade fra
Anneksstræde til Gl. Jernbanevej
omlægning af cykelsti og vejbaner på Toftegårds Plads fra Vigerslev
Allé i retningen fra Vesterbro i forbindelse med højresving mod
Toftegårds Allé
bevilling til bevarelsen af et grønt offentlig område på Valby
Langgade 54 på hjørnet af Smedestræde i forbindelse med
etableringen af boliger i Socialforvaltningens regi
en pulje til cykelsikkerhedsprojekter og sikker skolevej, som indgår i
bydelsplanen

Med venlig hilsen
Michael Fjeldsøe
Formand for Valby Lokaludvalg.
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