
BORGERMØDE

Helhedsplan for Toftegårds Plads



• Problemstillingen: Biblioteket i Skolegade er for lille og for 
upraktisk indrettet i forhold til de ønsker, der er til 
bibliotekets funktion samt personalets arbejdsforhold

• 2012-2015: Valby Lokaludvalg arbejder på at få et nyt 
bibliotek på Valby Langgade/Smedestræde

• 2016: Valby Lokaludvalg udarbejder i samarbejde med 
borgerne Valby Bydelsplan 2017-2020, hvor et hovedprojekt 
er at gøre Toftegårds Plads til Kulturens Plads i Valby –
inklusive et nyt bibliotek på pladsen

• 2017: Bydelsplan er vedtaget, planlægningsbevilling til nyt 
bibliotek i Valby vedtages med budget 2018

Forhistorie for nyt  Valby Bibliotek



• Jan. 2017: Valby Lokaludvalg afholder en konference med 
oplæg fra Gehl Architects, stadsarkitekten, forvaltninger m.fl. 
for at præcisere ideen om Kulturens plads i Valby. Resultatet 
er ‘Toftegårds Plads - en ny vision’.

• Maj 2017: Valby Lokaludvalg holder stort borgermøde på 
Toftegårds Plads med deltagelse af Kultur- og 
Fritidsborgmesteren og medlemmer af Kultur- og 
Fritidsudvalget, hvor der præsenteres tre scenarier for 
placeringen af biblioteket. Det besluttes politisk at 

arbejde videre med et scenarie, hvor biblioteket 

placeres i som en let og transparent bygning i 

kanten af pladsen.

Forhistorie for nyt Valby Bibliotek



• Forår 2018: Lokaludvalget medvirker i arbejdsgruppe om 
projektering af bibliotek og helhedsplan for Toftegårds Plads 
i Kultur- og Fritidsforvaltningens regi.

• August 2018: Bevilling til at bygge nyt bibliotek vedtages 
med budget 2019. 

• Forår 2019: Parallelopdrag om helhedsplan for Toftegårds 
Plads i Økonomiforvaltningens regi

• Efterår 2019: Justering af helhedsplan frem mod vedtagelse i 
forår 2020

• Januar 2020: Borgermøde

Forhistorie for nyt Valby Bibliotek



• Der er bevilget penge til et nyt bibliotek

• Helhedsplanen skal placere biblioteket, 
muligheden for en yderligere bygning X til kultur 
og en option på byggeri af 2500 m2 boliger

• Helhedsplanen skal give svar på, hvordan pladsen 
kan gøres attraktiv og leve op til de ønsker, der er 
til dens funktioner

• Helhedsplanen skal danne grundlag for 
lokalplanen og det videre arbejde

Hvad er præmissen for helhedsplanen?



Hovedgrebene i helhedsplanen er nogenlunde på plads, men der er 
stadig åbne spørgsmål inden den endelige godkendelse

• Hvordan indfrier helhedsplanen ønskerne til Toftegårds Plads?
• Skal der arbejdes på at finde flere penge til biblioteket for at det 

kan leve op til ønskerne til funktion og indretning?
• Hvad er holdningen til muligheden for boligbyggeri på pladsen?

Dagens program:
– Fremlæggelse af projektet 
– Kaffe 
– Debat og kommentarer

Hvad er uafklaret? – Hvor er vi nu?


