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Valby Lokaludvalg kommentar til centralt byrum i Fole-
havekvarteret  

 
Lokaludvalgets fik på sit møde i udvalget for Byudvikling og Trafik præ-
senteret projektforslaget for det centrale byrum i Folehaven. Der har 
været en omfattende borgerinddragelsesproces med 3 borgermøder 
og særgruppeinddragelse med unge og med plejehjemmet.  
 
Der er stor opbakning til projektet blandt beboerne og i Områdefornyel-
sens styregruppe, hvor også Lokaludvalget er med. 
 
Det er lokaludvalgets vurdering, at der er tale om et meget fint og  
gennemarbejdet projekt, der har inddraget og kvalificeret en stor del af 
områdets ønsker. Projektet ligger fint i forlængelse af det arbejde, der er 
foregået i områdefornyelsens regi og i forhold til de aftaler, der er  
indgået i området. 
 
Lokaludvalget bakker således entydigt op om projektet og har kun  
enkelte kommentarer:  
 

 Når området på Kirsebærhaven foran biblioteket er udpeget til 
lege- og opholdsområde, samtidig med at der ikke er lukket ned 
for muligheden for at passere i bil, er det afgørende, at der laves 
trafikdæmpning i passende afstand på begge sider, så biler 
kommer helt ned i fart og ikke kan nå at sætte farten op igen ved 
gennemkørsel. 

 
 Når den projekterede stiforbindelse gennem området bliver 

koblet på det overordnede stisystem fra Grønttorvet/Folehaven 
mod en ny forbindelse til Valby Idrætspark, må der forudses en 
større mængde cykeltrafik end nu. Der kan derfor være behov 
for at stiens forløb hen til Kirsebærhaven inkl. dens udkørsel til 
Kirsebærhaven får en klarere definition.  
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 Lokaludvalget har et ønske om, at frugttræer og andre blom-

strende træer prioriteres med henblik på biodiversitet. 
 

 Der bør være et særligt fokus på tilgængeligheden fra plejehjem 
til Margretekirken, der forventes at følge fortovet langs Kirse-
bærhaven. Der ser ud til at være brosten som belægning på dele 
af strækningen. Her kommer ofte et større antal kørestolsbru-
gere, der skal hen i kirken.  

 
 
Venlig hilsen 
 
Michael Fjeldsøe  
Formand Valby Lokaludvalg  
 

 


