
 

  
  

 

02-06-2015 
 

Sagsnr. 
2015-0130179 

 
Dokumentnr. 

2015-0130179-1 

 

E-mail 
CN23@okf.kk.dk 

EAN nummer 
5798009800176 

 

Valby Lokaludvalg er en uafhængig lokal forsamling, der er oprettet af Københavns 

Kommune. Lokaludvalget fungerer som bindeled mellem københavnerne i bydelen 

og politikerne på Københavns Rådhus. 

   

   

      

 
 
 

 

 

 

Høringssvar vedr. Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 

 
 
Valby Lokaludvalg har den 27. marts 2015 modtaget høringen 1 
”Kultur- og Fritidspolitik 2016-2018. Høringen er behandlet i Kultur- 2 
og Idrætsvalget den 28. maj 2015 og i Lokaludvalget den 9. juni 2015.  3 
 4 
Høringen har også været sendt ud til lokale aktører på kulturområdet, 5 
og der har været mulighed for at sende kommentarer ind til Valby 6 
Lokaludvalg op til behandlingen.  7 
 8 
Valby Lokaludvalg har med interesse læst Kultur- og Fritidsudvalgets 9 
forslag til en ny kultur- og fritidspolitik. Det er et flot udkast til en 10 
politik på området, men også noget svævende og ukonkret.    11 
 12 
Valby Lokaludvalg har udarbejdet en lokal kulturstrategi, med 13 
inddragelse af lokale kulturaktører og foreninger. Strategien beskriver 14 
vigtige fokusområder for bydelens arbejde med kultur, og konkrete 15 
indsatser i forhold til dem. Strategien vedhæfter vi dette høringssvar.  16 
 17 
Kultur- og fritidsudvalgets udkast til kultur- og fritidspolitik har givet 18 
anledning til følgende overvejelser:  19 
 20 
Principper 21 
Det er vigtigt at kultur- og fritidslivet har tilbud til alle, og at der er 22 
lige adgang til kulturtilbud, også for de økonomiske dårligst stillede, 23 
pensionister og uddannelsessøgende.  24 
 25 
Faciliteter   26 
Det er godt at have fokus på at reservere arealer til kultur- og 27 
fritidsaktiviteter i nye byområder. Det er vigtigt at nye byområder 28 
bliver levende, og at der tænkes både plads til erhverv, friarealer til at 29 
boltre sig på, og relevante kulturtilbud. Valby har flere store 30 
fremtidige udviklingsområder, f.eks. Grønttorvet, F.L. Smidth 31 
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grunden, Ny Ellebjerg og området omkring Valby Idrætspark, som 32 
gerne skulle blive attraktive og levende byområder.  33 
 34 
Derudover nævner politikken renovering af eksisterende kultur- og 35 
fritidsfaciliteter. Her vil Valby Lokaludvalg gerne pointere, at man 36 
ikke kan renovere sig ud af alt. Der kommer stadig flere indbyggere i 37 
de ”gamle” kvarterer, og det betyder, at man også her skal udvikle nye 38 
og fremtidige tilbud, og ikke kun renovere. 39 
 40 
I Valby har vi udfordringen med det utidssvarende Valby Bibliotek, 41 
som slet ikke kan leve op til de krav og forventninger som nutidens 42 
brugere har, eller de krav som stilles til de ansatte om at gøre 43 
bibliotekets tilbud mere tilgængelige. Dertil er huset alt for småt og 44 
labyrintisk, indeklimaet er dårligt, og der er hverken plads eller ro til 45 
fordybelse.  46 
 47 
Samtidig har vi Prøvehallen, som både skal rumme idrætsaktiviteter 48 
og Valbys lille storbyteater Teater V. Huset er dog indrettet så de to 49 
aktiviteter ikke kan foregå samtidig, og halvdelen af huset står derfor 50 
på ethvert tidspunkt ubenyttet hen. Det mener Lokaludvalget er dårlig 51 
udnyttelse af kommunale m2.  52 
 53 
Lokaludvalget har sammen med Kultur Valby og Teater V foreslået at 54 
samle de to tilbud i et nyt biblioteks- og teaterhus, der kan give Valby 55 
bibliotek den plads det behøver, kan give Teater V bedre og mere 56 
professionelle rammer, og skabe nye synergier imellem de to tilbud. 57 
Og Prøvehallen vil i langt højere grad stå til rådighed for skoleidræt i 58 
dagtimerne og for foreningslivet på andre tider af døgnet.  59 
 60 
Valby Lokaludvalg ser også gerne at der fokuseres på at etablere flere 61 
øvefaciliteter til musikudøvelse, ligeledes at der reserveres lokaler til 62 
malerkunst mv. 63 
 64 
Den digitalt lækre by 65 
Valby Lokaludvalg ser gerne, at der udføres forsøg med det digitale 66 
bibliotek. 67 
 68 
Det internationale  69 
Det er dejligt at se visioner på det internationale område, når vi gerne 70 
vil sælge København som en attraktiv storby ude i verden.   71 
 72 
Vækstlaget  73 
Kultur- og fritidspolitikken nævner den særlige forpligtelse i at drage 74 
omsorg for vækstlaget, og sikre ”områder, hvor kunstneriske og 75 
kreative ildsjæle kan påbegynde projekter uden at have et stort 76 
budget.” Men der er også i høj grad brug for at tage hånd om de 77 
arbejdende værksteder, som kunstnere og kunsthåndværkere uden 78 
mange penge etablerer rundt omkring i byen. Værkstederne er ofte 79 
drevet af foreninger, som ikke har mange penge at gøre godt med, og 80 
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de har tit til huse i midlertidige lokaler i områder, der står overfor en 81 
byudvikling. Når udviklingen så tager fart opsiges de billige lejemål, 82 
og foreningerne må igen på jagt efter lokaler, som de kan betale.  83 
 84 
Vi så det senest omkring Trekronergade i Valby, da ændringen af den 85 
kreative zone på Carl Jacobsens Vej betød, at 86 
Billedkunstværkstederne blev gjort hjemløse. Værkstedet havde lejet 87 
lokalerne siden 2012, var godt etableret i bydelen, og havde plads til 88 
35 kunstnere, hvoraf flere var internationalt kendt og anerkendt. Der 89 
var stor søgning til lokalerne, og mange lokale kunstnere kunne her få 90 
deres start, med et værksted der var til at betale.  91 
 92 
Vækstlaget, og især de arbejdende værksteder, giver stor værdi til de 93 
områder, de ligger i, og der skal fortsat fokus på at etablere kreative 94 
zoner og lokaler, hvor huslejen ikke går på himmelflugt fordi et 95 
område skal byudvikles. Vækstlaget kan ikke være tjent med at leve 96 
en nomadetilværelse fra det ene midlertidige lejemål til det næste.  97 
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Med venlig hilsen,  
 
Villy Sørensen 
Formand for Kultur- og Idrætsudvalget  
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