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I Valby Lokaludvalg hilser vi Kultur- og fritidskompasset
velkomment, og glæder os over ideen med en gennemgang af de
forskellige bydele med deres aktiviteter og tilbud, således at man kan
sikre, at alle bydele får varierede og gode kulturtilbud.
Især glæder vi os over, at kompasset understøtter vores vision for
Toftegårds Plads som et kulturelt centrum i Valby.
I den forbindelse er det vigtigt at overveje den fremtidige brug af den
historiske Rytterskole i Skolegade. I og med at Valby Bibliotek flytter
til Toftegårds Plads, bliver Rytterskolen en bygning, som med fordel
kan stilles til rådighed til kulturelle formål.
Vi ser også en renovering/fornyelse af Valby Idrætspark som et helt
centralt kulturtiltag i Valby, og minder om den fornyede visionsplan,
som vi fremsendte tidligere på året efter at Kultur- og Fritidsudvalget
selv efterlyste en plan for området.
Kortlægning af aktører er mangelfuld
Det er positivt, at man kortlægger og medtager ikke-kommunale
aktører for at give et mere dækkende billede af de kulturtilbud, der er i
de enkelte områder.
Vi havde dog gerne set, at man også havde medtaget f.eks.
biografforeninger, teaterforeninger, ligesom alm. biografer og teatre
m.m., som også bidrager til det lokale kulturudbud.
Kobling mellem visioner og faciliteter
Generelt bærer kompasset for os præg af en kvantitativ opremsning,
hvor vi gerne så, at man også havde nogle kvalitative betragtninger, hvad og hvorfor, - og at dette blev kædet sammen med kommunens
overordnede kultur- og fritidspolitik.
Vi ser gerne en klar kobling mellem visioner og faciliteter.
Overordnet linje for musikskoler og spillesteder
Ved en gennemlæsning af kultur- og fritidskompasset fremstår det
uklart, om man har en overordnet linje f.eks. i forhold til
musikskole/musik/spillesteder.
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Vi ser gerne at dette store tema får en plads i kulturkompasset.
Vi vil også pege på, at musikområdet er stærkt underprioriteret i
Valby. Vi savner en musikskole, og ser gerne en sådan indgå i en
udbygning af Valby idrætspark, eller som en del af faciliteterne på
Toftegårds Plads.
Man kunne evt. også tænke i kulturskolebaner, sådan at den visuelle
kunst inddrages som et kulturtilbud sammen med musikken også for
vores unge.
Lokaludvalget uddyber gerne sine svar yderligere, ligesom vi ser frem
til dialog med forvaltningen på de aftalte halvårlige møder med
lokaludvalgene.
I forhold til det konkrete afsnit om Valby har vi flg.
kommentarer:
Kultur i Prøvehallen:
Prøvehallen er med sin massive bookning fra skoleside som
gymnastiksal m.m. en facilitet, som i realiteten ikke er et åbent
borgertilbud. Bookingsystemet er vanskeligt, og vi savner en synlig,
velfungerende bookingportal.
Den store skolebookning gør desværre nok tanken om et rentabelt
madmarked i området vanskelig. Et lignende tiltag har tidligere været
forsøgt.
Udvikling af Valby Strand:
Projektet er forhåbentlig allerede godt på vej.
Bemærk at ”Badestranden i Valbyparken” er den rette betegnelse for
stranden.
Musik Central:
Det er uklart for os, hvad der menes mere specifikt. F.eks. hvilken
aldersgruppe man henvender sig til? Er det en klubfacilitet, eller noget
andet?
Valby Lokaludvalg ser gerne en sal/scene i forbindelse med
biblioteket m.m. på Toftegårds Plads
Vi ser også gerne en generel musikpolitik, og savner bl.a. et
musikskoletilbud i området.
Fægtesal:
En fægtesal med de rette faciliteter i Valby vil være en fin ting.
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Kulturcafe:
Valby Lokaludvalg ser det som et fint tiltag, hvis øvrige faciliteter er
opdaterede.
Tag-Top fodboldbaner:
Valby Lokaludvalg ser det som en fin ide.
Udemiljøer til spejderforeninger:
Vi støtter behovet for flere udemiljøer til spejdere, som er en
mangelvare.
Vi glæder os over, at der allerede er planlagt uderum i forbindelse
med Kulbaneparken. Dette er dog ikke tilstrækkeligt til at dække
behovet.
Gavlkunst/ Belysning på faciliteter:
Valby Lokaludvalg ser gerne kunst som en aktiv medspiller i
byrummet, hvilket vi også har beskrevet i Bydelsplan 2017.
Integration af nye boligområder:
Valby Lokaludvalg prioriterer nye forbindelser mellem de nye bydele
højt, og ser gerne kunst- og kulturpladser som en del af disse
forbindelser.
Multihus med udkikspost:
Lokaludvalget støtter op om byfornyelsen af området, og ser bl.a. en 8
mands kunstgræsbane, mulig placering af ny skulptur, og allerede
planlagte byggerier i parken som hovedprioritet.
Faciliteter i Folehaven:
Folehaven er under byfornyelse, og Valby Lokaludvalg støtter op om
relevante faciliteter i området.
Springgymnastikcenter:
Vi ser i Valby Lokaludvalg et eventuelt springcenter som en del af en
samlet plan for en renovering/fornyelse af Valby Idrætspark.
Festivalplads i Valbyparken:
Lokaludvalget vil gerne have en uddybning af dette punkt, da
Valbyparken allerede i dag er hjemsted for flere store
musikarrangementer på festpladsen ved Kalvebodløbet.
Med venlig hilsen
Jens Juul
Formand for Kultur- og Fritidsudvalget
Michael Fjeldsøe
Formand for Valby Lokaludvalg
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