
Valby Lokaludvalgs bydelsplan 2017 – 2021: Et Helt Valby 

På lokaludvalgets bydelsplanseminar d. 12. juni, blev følgende visionsemner, temaer og konkrete projekter 

diskuteret. 

Tema 1: Tryghed 

1. Sikre skoleveje 

2. Én boligsocial helhedsplan for hele Valby 

3. Tryghedsløft – pulje til lokale projekter – som del af borgerbudget 

4. Transportpolitik: Herunder bedre fremkommelighed/ og bedre sammenhæng i Valby med offentlig 

transport. Cykelpolitik/fodgængerpolitik/handicapfremkommelighed. Lysregulering. Sikre 

skoleveje. Konkret forslag: Cykelbro ved Danshøj Station 

Tema 2: Miljø – Valby Grøn Boligby 

1. Kvalificering af stationsnærhedsprincippet 

2. Intelligent byfortætning – sikre grønne lokalplaner for både villakvarterer og bymæssig bebyggelse 

3. Udbred kendskabet til Valbys grønne oaser 

4. Flere træer Støjdæmpning 

Tema 3: Et Helt Valby 

1. Skole ved Grønttorvet 

2. Udvikling af Valby Idrætspark 

3. Udvikling af Toftegårds Plads 

4. Jobskabelse I: Virksomhedssamarbejde –  eventuelt med inddragelse af FabLab 

5. Jobskabelse II: Branding af Valby – turismefremme og bosætningsfremme 

6. Letbaneprojekt 

7. Ny Ellebjerg Station og Strømmen (og området omkring Ellebjerg Station?) 

8. Mere byliv 

9. Flyt kulturen mod Valby Syd 

10. Spillested/Venue i Valby af internationalt format 

11. Bibliotek og Kulturhus 

Med disse temaer, visioner og projekter lægger en fremtidig bydelsplan sig tæt op ad Kommuneplan 2015, 

som blandt andet har følgende overskrifter: ’Grøn Boligby’, Sammenhængende By’, Kvalitet i Bylivet og 
Sammen om Vækst og Arbejdspladser’. 

Samtidig lægger man sig op ad blandt andet Københavns Kommunes træpolitik og projekt tryghedsløft, 

ligesom man understøtter resultaterne af undersøgelsen ’Sammen om Byen. 

Procesovervejelser: 

På seminaret blev det nævnt, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis man ikke vælger mere end 12 – 13 

konkrete projekter. Erfaringen fra tidligere viser, at det kan være svært at finde på – og kvalificere flere 



projekter. Der bør heller ikke skrives konkrete projekter eller visioner ind i bydelsplanen, som ikke mindst ét 

medlem af lokaludvalget vil tage ejerskab til at drive frem.  

Seminaret havde den overvejelse, at en styregruppe for processen kunne bestå af formændene for 

lokaludvalgets forskellige udvalg, samt lokaludvalgets formand. Lokaludvalgsmedlemmer såvel som 

suppleanter opfordres til at deltage aktivt i bydelsplanarbejdet, som tovholdere på projekter og praktiske 

hjælpere ved borgerinddragelsesaktiviteter – først og fremmest på Valby Kulturdage, hvor lokaludvalgets 

stand vil være centreret omkring bydelsplanarbejdet. 

En anden overvejelse var, om man kunne lægge en form for principmølle ind i arbejdet med alle de 

konkrete projekter. Det skal forstås således, at arbejdsgrupper, der arbejder med et konkret projekt, i både 

udformningen af selve projektet og i udformningen af borgerinddragelsesprocessen omkring projektet, skal 

forholde sig konkret til en række spørgsmål. Det kunne for eksempel være, hvordan er den miljømæssige 

profil for dette projekt? Er der et fysisk bevægelses (sundheds) element i projektet? Hvordan forholder 

projektet sig til tryghed/fremkommelighed? Hvordan forholder projektet sig til unge/ældre ensomhed. 

Hvordan får vi inddraget relevante målgrupper i udformningen af projektet. 

Alt efter hvilke temaer og konkrete projekter lokaludvalget vælger at arbejde videre med, skal vi tage 

forskellige redskaber til borgerinddragelse i brug.  

 

 


