
 
   

 
Bilag 6 - Borgerinddragelse   

 

I dette notat findes en opsamling på den lokale borger- 

og omverdensinddragelse i forbindelse med projektet 

TM13 Folehavekvarteret, Valby – etablering af nyt 
centralt byrum – fra midlerne blev bevilget på Budget 
2021 og frem til aflevering af endeligt projektforslag.  

Inddragelsen omkring projektet er varetaget af 

sekretariatet for Områdefornyelsen Folehavekvarteret. 

 

Borger- og omverdensinddragelse   

Fra rådgiverteamet, der blev udvalgt, har der i 

perioden september 2021 til juni 2022, været afholdt 19 

inddragende møder og workshops med lokale borgere og 

aktører.  

Den lokale arbejdsgruppe Pladsgruppen har fra 

projektets igangsættelse fulgt projektet helt tæt og 

har ved 3 møder i projekteringsperioden kommet med 

input til projektets indhold og design. Pladsgruppen 

består af ca. 15 lokale medlemmer og de følger 

projektet fra de første visioner til færdigt anlæg.  

Udover pladsgruppemøder og digitale PladsTalks, har der 

været afholdt særgruppedialog med kommende værter i 

byrummet, en større gruppe seniorer og unge fra 3B 

Folehaven. Særgrupperne har deltaget i workshops, været 

på tegnestuebesøg og inspirationsturer rundt i 

København. Derudover har projektet af flere omgang 

været præsenteret og sendt til kommentering hos 

afdelingsbestyrelsen for 3B Folehaven, som ejer en 

tredjedel af projektområdet. Samt være præsenteret og 

drøfte ved Valby Lokaludvalg og lokale arrangementer 

såsom Folehavefestival, gadeteaterfestival og 

folkekøkkener.   

Projektet er desuden præsenteret ved fire åbne 

borgermøder:  

 

 11. september 2021 – Åbent borgermøde til 
Folehavefestival 2021  

Under Folehavefestival var lokalområdet inviteret 

12. september 2022 

Sagsnummer 

2022-0114209 

 

Dokumentnummer 

2022-0114209-4 

 

 

Mobilitet, Klimatilpasning 

og Byvedligehold 

Islands Brygge 37 

Postboks 339 

2300 København S 

 

EAN-nummer 

5798009809452 

 

Mobilitet, Klimatilpasning og Byvedligehold 

Teknik- og Miljøforvaltningen 
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til at møde rådgiverne og gøre dem klogere på, 

hvordan borgerne bruger byrummet i dag og hvad deres 

behov er for fremtiden er.    

 14. oktober 2021 – Åbent borgermøde  
Med udgangspunkt i tre forskellige byrumsscenarier 

gav lokalområdet input til, hvad der skulle arbejdes 

videre med i et samlet forslag.   

 07. december 2021 – Åbent borgermøde 
Til borgermødet blev et samlet forslag præsenteret 

og lokalområdet fik mulighed for at komme med 

tilretningsforslag.    

 22. juni 2022 – Sommertræf på pladsen  
Sammen med fremtidige værter blev der afholdt et 

eftermiddagsarrangement i byrummet. Ved en 

udstilling med efterfølgende folkekøkken fejrede 

lokalområdet, at byrumsprojektet er ved at være 

færdigudviklet.   

 

Sideløbende med udviklingen og projekteringen af 

byrummet har Områdefornyelsens Styregruppe og 

Pladsgruppen iværksat en række fysiske og midlertidige 

indretninger i byrummet. Samt afviklet flere sociale og 

kulturelle aktiviteter samt arrangementer for at starte 

nye traditioner op, afprøve værtskab og styrke bylivet 

og stedstilknytningen.  

 

Godkendelse af projektforslag hos lokale parter 

Projektforslaget er blevet præsenteret og godkendt hos 

følgende lokale parter:    

 Pladsgruppen godkendte d. 16. maj 2022 det 

foreløbige projektforslag 

 Områdefornyelsens Styregruppe blev d. 15. juni 2022 

præsenteret for projektforslaget, som de 

efterfølgende godkendte.     

 Afdelingsbestyrelse for 3B Folehaven godkendte den 

21. juni 2022 den del af projektforslaget, som har 

betydning for deres matrikel. De er meget tilfredse 

med udformningen og særligt de løsninger, som 

opføres på deres matrikel.    

 

 


