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Kære Villy og Michael

Inden borgermødet i morgen, ville vi lige give jer en status på dialogen mellem borgerne og 
De Forende Ejendomsselskaber hhv. TMF.

Den meget korte version er, at der har været en rigtig god dialog og der er ingen tvivl om at 
lokaludvalgets interesse har haft betydning for såvel TMF's som DFE´s interesse for at indgå 
i et meget konstruktivt forløb.

Det har været en omfattende proces som udover møderne med jer, har indeholdt møder med 
Morten Kabell, forvaltningen og adskillige møder med DFE.

For at gøre en meget lang historie kort, så har dialogen med DFE betydet dels at de i deres 
oplæg til udmøntningen af den nye lokalplan har medtaget flere rekreative områder, 
opholdsarealer (boldbure m.v.) til børn og unge, og de har samtidigt tilbudt at være 
medvirkende til at udvikle Valby Haves del af FLS-grunden for at sikre en bedre balance i 
hele området - og for at  modvirke nogle af de konsekvenser som følger af at området bliver 
meget tæt beboet.

En gruppe af borgere har udarbejdet en skitse til at etablere et sammenhængende bilfrit 
område i Valby Have, som omfatter en fjernelse af trafikken på to af vejene rundt om 
Grønningen (legepladsen). TMF har tilkendegivet, at det burde kunne lade sig gøre inden for 
forvaltningens mandat, og beboer- og grundejerforeningerne i Valby Have besluttede mandag 
aften at arbejde videre med at realisere planerne. Samtidigt har DFE tilbudt at støtte projektet 
blandt andet ved at stille materialer og viden til rådighed.

Alt i alt har det været en rigtig god proces - lige fra den første dialog herude med Villy's 
besøg, møderne med lokaludvalget, med forvaltningen og med DFE.   

Tak endnu engang for jeres hjælp - den har været højt værdsat !

De bedste hilsener

Steen Jastrup og Klaus Høm
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