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Vision og mission
Klimaet først
Efter udgivelsen af FN´s klimarapport står det lysende klart, at der mere end nogen sinde er behov for indsatser, der
bidrager til at afbøde klimakrisen. Valby Lokaludvalg sætter derfor fra 2019 og frem arbejdet med klimaproblemerne
som den overordnede strategiske ramme om sine miljøaktiviteter.
Københavns Kommune har en ambitiøs plan om at blive CO2-neutral i 2025. Langt det meste af kommunens
miljøarbejde bidrager til opfyldelse af dette mål. Det gælder energibesparelser, forbedring af kollektiv trafik og
forbedring af forhold for cyklister, affaldssortering, genbrug og genanvendelse, skybrudssikring, begrønning etc.
Valby Lokaludvalg understøtter kommunens planer gennem aktiviteter, kampagner og oplysning for på den måde at
give Valbys borgere de bedste muligheder for at træffe klimabevidste valg i deres hverdag.

Om Miljøgruppen
I 2011 overtog Lokaludvalget det lokale miljøarbejde i Valby fra det daværende Miljøpunkt Valby. Der blev nedsat et
miljøudvalg, der supplerer sig med Valbyborgere, der er optaget af at arbejde med natur, miljø og klima.
Miljøgruppen holder møder 5-6 gang årligt, hvor man sammen med Lokaludvalgets fastansatte miljømedarbejder
planlægger kommende aktiviteter. Medlemskab af miljøgruppen er åbent for alle. Gruppens medlemmer deltager i
møder og udførelse af projekterne i det omfang, de har tid og lyst. Til nogle projekter nedsættes mindre
arbejdsgrupper.
Hvert år i november udarbejder gruppen en årsplan for det kommende års arbejde. Den forelægges for og vedtages
af Lokaludvalget og fremsendes til Københavns Kommune.
I 2019 vil Miljøgruppen arbejde med et stort klimaevent, to større forsatte projekter og en række mindre aktiviteter.

1. Forår i plantekasserne i Valbyhaven på Toftegårds Plads Syd
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Tre store projekter
Klimafestival på Toftegårds Plads - En uge med fokus på bæredygtig transport
Ved Valby Kulturdage 2018 gav Miljøgruppen i samarbejde med Cyklistforbundet, Bicycle Innovation Lab og Bycyklen
borgerne mulighed for at afprøve forskellige elcykler og ladcykler.
I maj 2019 vil vi afholde et arrangement over en hel uge, hvor vi vil sætte fokus primært på klimavenlige
transportformer. Vi vil invitere bredt, så alle med en bæredygtig klimaagenda kan få en stand.
Det skal være muligt at låne og afprøve elcykler, transportcykler og el-biler. Vi vil også invitere delebilsaktører,
offentlige transportudbydere, samkørselsplatforme samt andre transportbesparende initiativer.
Ved at placere arrangementet på Toftegårds Plads, der er voldsomt belastet af biltrafik, håber vi kunne synliggøre
problemer og løsninger på trafikkens klimaudfordringer.

Toftegårds Plads
I forbindelse med udarbejdelse af en helhedsplan for Toftegårds Plads og det kommende bibliotek vil vi arbejde for
at begrønne både nord- og syd-pladsen.
Begge pladser skal være eksempler på, hvordan fliser og asfalt kan erstattes af træer og grønt til gavn for klima,
regnvandshåndtering og til glæde for pladsens brugere.
Nordpladsen: De ideer for begrønning og nyindretning af nordpladsen, der blev præsenteret i 2018, skal indarbejdes
i helhedsplanen. Det er håbet, at parkforvaltningen allerede i 2019 kan begynde at klippe træer og hække for at give
mere lys og at anlægge mindre græsarealer i stedet for fliser på dele af pladsen.
Sydpladsen: Vi vil arbejde for, at det kommende bibliotek får en tydelig grøn og bæredygtig profil. Derudover ønsker
vi, at byggeri og aktiviteter på pladsen i fremtiden indrettes sådan, at den kan virke som et grønt åndehul for
borgerne. Det vil der blive behov for, i takt med at der bygges stadig flere boliger i området omkring pladsen.
I midlertidighedsperioden frem mod opførelsen af biblioteket vil vi samarbejde med pladsens aktører, Valby
Kulturhus, FabLab og Kraftwerket, om aktiviteter, der peger frem mod pladsens endelige udformning som en grøn og
bæredygtig kulturens plads. Vi vil udbygge det nuværende plantekasseprojekt med fokus på skabelse af indbydende
grønne byrum, samtidig med at vi understøtter arbejdet med spiselig bynatur i permakulturhaven ud for
Teatersalen. Vi vil, i samarbejde med relevante aktører, arbejde for etablering af reparations- og
genanvendelsesaktiviteter på pladsen.

Nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads
Det forventes, at den nye, delvis bemandede, nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads kan åbne i begyndelsen af
2020. Her vil borgene kunne få hjælp og inspiration til bæredygtig affaldshåndtering, bytte og genbrug. Der vil blive
etableret gode byttefaciliteter og værksteder, som borgerne kan benytte.
Vi arbejder for oprettelse af et genbrugsnetværk i Valby, der kan hjælpe borgerne til at forlænge levetiden på deres
forbrugsgoder og dermed nedsætte affaldsbelastningen og ressourceforbruget.
Reparationsnetværket søges etableret i samarbejde med Fablab, folk med erfaringer fra andre bydele og lokale
borgere. Det er håbet, at et reparationsnetværk kan være etableret og være med til at skabe aktivitet i
værkstedsfaciliteterne på Herman Bangs Plads, når nærgenbrugsstationen åbner.
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De mindre indsatser
Store Forårsrengøring: Hele Valby inviteres med ud at gøre bydelen forårsrent. Projektet her høj pædagogisk værdi,
fordi det samler mange, især børnefamilier, der lærer om affaldsproblemer og sortering.

Fokus på unge tilflyttere i kollegier og ungdomsboliger: Vi undersøger muligheden for at lave en indsats rettet mod
unge og tilflyttere i Valby: lær at lave miljørigtig mad – færre animalske produkter, grøntsager med mindst muligt
C02aftryk; vaske energivenligt; affaldssortering og genanvendelse mm.

Affaldssortering: Valby Kulturdage genererer store mængder affald, der hidtil blot er samlet i sække og kørt til
forbrænding. Ved kulturdagene i 2019 vil Miljøgruppen arbejde for, at det bliver muligt at alle aktiviteter kan sortere
deres affald. Vi vil også forsøge at få alle stande til at benytte bæredygtige sorterbare materialer, ikke mindst
bæredygtigt service ved servering.
Vi vil desuden arbejde for, at der etableres effektiv affaldssortering i Valby Kulturhus.

Reparationsnetværk: Valbys nyetablerede Reparationsnetværk støttes med indkøb af nødvendigt værktøj.

BytteØer: Miljøgruppens to opstillede bytteøer ved Valby Bibliotek og i Folehaven vedligeholdes og forbedres
løbende.

2. Bytteøen ved Valby bibliotek indvies
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Fokus på energibesparelser: Miljøgruppen tager del i relevante oplysningskampagner, fx HOFORs
sommerlukkampagne, og arbejder videre for at Valbys borgere bliver opmærksomme på de muligheder, der ligger
for energibesparelser i deres huse og lejligheder.

Byttemarked i Teatersalen og fokus på genbrug og genanvendelse: Vi arbejder videre med udbredelsen af bytteøer,
byttemarkeder, nærgenbrugsstationer og forbedret affaldssortering generelt.

Valby Erhvervsnetværk – Bæredygtig Bundlinje: Erhvervsnetværkets valbyvirksomheder mødes en gang hver anden
måned, og der sættes fokus på virksomhedernes mulighed for at arbejde mere bæredygtigt på alle områder.

Juletræstænding: Vi deltager i Lokaludvalgets juletræstænding på Tingstedet med oplysning om miljøgruppens
arbejde og quiz om muligheder for en mere bæredygtig jul.

Luftkvalitet i Valby: Vi undersøger muligheden for at få adgang til og bruge Googles luftkvalitetsmålinger til
kortlægning af trafikmiljøproblemer i Valby. Vi vil søge samarbejde med andre lokaludvalg, der allerede arbejder
med problematikken.

3 Rundvisning på Herman Bangs Plads

Oplysning og debat: I 2018 har vi haft stor publikumssucces med oplysende foredrag om biodiversitet og
bæredygtigt havebrug. Vi vil fortsætte foredragene i 2019 med fokus på løsninger af klimaproblemerne: fx om CO2reducerede ferierejser.
6

Vi fortsætter arbejdet med at oplyse og informere Valbys borgere om vores arbejde gennem vores forskellige
kanaler. Vi undersøger muligheden for at samarbejde med Valby Bladet om en fast Miljøklumme.

Input til relevante høringer: Vi følger og deltager aktivt i Københavns Kommunes arbejde med klima, natur og miljø
og kommer løbende med høringssvar på relevante områder.

Deltagelse i netværk, arbejds- og styregrupper: Miljøgruppens medlemmer og miljømedarbejderen deltager aktivt i
relevante netværk, arbejds- og styregrupper.

Udlån af æblepresse og ladcykel: Sekretariatet varetager udlån af en ladcykel og en æblepresse til borgere i Valby.
Æblepressen for at støtte op om indsatsen mod madspild og synliggøre potentialet for at dyrke i byen. Ladcyklen
udlånes for at gøre opmærksom på alternativer til biltransport.

Økonomi
Valby Lokaludvalg afsætter hvert år en del af sine puljemidler til miljøarbejdet. Miljøgruppen udarbejder et
overordnet budget for anvendelsen af pengene. Der udarbejdes specifikke budgetter for de enkelte projekter, der
løbende godkendes af Lokaludvalget.
Eventuelle idéer til yderligere miljøindsatser eller projekter støttes gennem lokalpuljen, som søges via lokaludvalgets
hjemmeside. Miljøgruppen bistår gerne med hjælp og sparring omkring formuleringen af ansøgning.

Budget
Budget for Valby Lokaludvalgs miljøarbejde 2019

Afsat

Klimafestival på Toftegårds Plads
Begrønning af Toftegårds Plads Nord og Syd
Store Forårsrengøring
Fokus på unge tilflyttere i kollegier og ungdomsboliger
Affaldssortering på Valby Kulturdage og i Valby Kulturhus
Valby Reparationsnetværk
Bytteøer: vedligeholdelse af de 2 eksisterende
Herman Bangs Plads nærgenbrugsstation event
Fokus på Energibesparelser
Byttemarked
Valby Erhvervsnetværk - bæredygtig bundlinje
Juletræstænding
Luftkvalitet i Valby

85000
50000
16000
10000
5000
5000
7000
5000
5000
4000
4000
3000
0

Og alt det andet…
Oplysning og debat
Input til relevante høringer
Deltagelse i netværk, arbejds- og styregrupper
Diverse

20000
0
0
6000

Total

225.000
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