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Valby Lokaludvalg drøftede på sit møde 14. juni 2022 in-
put til Budget 2023, og besluttede at gensende de bud-
getønsker, udvalget indsendte til gruppeformandskred-
sen i maj 2022 med tilføjelsen af cykelstier under punkt 
3. 
 
Ud over de konkrete budgetønsker opfordrer Valby Lo-
kaludvalg til, at der i budgettet afsættes midler til en 
pulje, der kan sikre, at gennemførelsen af allerede ved-
tagne projekter som det nye Valby Bibliotek og renove-
ringen af Toftegårds Plads ikke stilles i bero eller forrin-
ges afgørende kvalitetsmæssigt på grund af stigende 
priser på byggematerialer og byggeomkostninger. 
 
 

1)  Planlægningsbevilling til etablering af cy-
kel/gangforbindelse fra Høffdingsvej/Ramsings-
vej til Grønttorvet 

 
I Lokalplanerne på begge sider af jernbanen er forbindel-
sen tegnet ind, og byggeriet på Grønttorvet udføres, så 
den kan realiseres. Forbindelsen er af afgørende vigtig-
hed for at binde Grønttorvet sammen med det centrale 
Valby og som skolevej i det nye sammenlagte skoledi-
strikt til Harrestrup Å skole. Forbindelsen indgår som for-
længelse af Den grønne cykelrute. Det er det afgørende 
missing link, hvis bydelsforbindelsen fra Nørrebro og 
Frederiksberg skal føres igennem via Grønttorvet og Fo-
lehaven til Valby Idrætspark. 
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2) Et offentligt toilet ved skate- og rulleskøjtebanen 
i Kulbaneparken 

 
Den nye skate- og rulleskøjtebane Kulgraven i den øst-
lige ende af Kulbaneparken er øjeblikkeligt fra åbningen 
blevet en stor succes. Der er brug for en toiletfacilitet 
her, da der er næsten en kilometer til det (bevilgede) toi-
let i den anden ende af Kulbaneparken.  
 

3) Sikre skoleveje i området omkring Folehaven 
 
I forbindelse med etableringen af Harrestrup Å skole er 
der udarbejdet forslag til at sikre skolevejene i det sam-
menlagte skoledistrikt. Lokaludvalget støtter, at der af-
sættes penge til de konkrete projekter, herunder speci-
fikt til cykelstier på Kirsebærhaven.  
 
 

Venlig hilsen 
Michael Fjeldsøe 
Formand for Valby Lokaludvalg  
 

 


