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Vision og mission  
 

Klimaet først  
 

Klimakrisen er vores største udfordring, og det haster med at tage den op. Folketinget har 
besluttet, at vores CO2-udledning skal være beskåret med 70% i 2030, og Københavns Kommune 
har besluttet være CO2-neutral i 2025.  

Det kræver store strukturelle ændringer af vores samfund, der kun kan gennemføres på højt 
politisk niveau. Men det kræver også ændringer i den enkelte borgers levevis.  

Valby Lokaludvalg vil i sit miljøarbejde give borgerne oplysning om klimakrisen og de muligheder, 
den enkelte har for at bidrage til løsninger. Alle skal kunne træffe bæredygtige valg i dagligdagen. 
Det gælder vores boliger, og hvad vi forbruger af transportformer, mad, energi, tøj, hvidevarer og 
meget mere, og det gælder vores omgang med tingene, hvor affaldssortering, genbrug og 
genanvendelse skal være naturlige vaner.  

I 2022 vil vi fortsætte samarbejdet med Københavns Kommunes Klimasekretariat og de øvrige 
lokaludvalg og miljøpunkter om at engagere Københavnerne i både kommunens egne 
klimaløsninger og de nationale mål. Hvilke indsatser, der her kommer på tale, afhænger af, hvad 
forvaltningen og de lokale miljøaktører beslutter i en løbende proces. Vi vil derfor i budgettet 
afsætte en stor del af midlerne til oplysning om klimaproblematikken og om handlemuligheder. 
De konkrete projekter vil blive forelagt Lokaludvalget til godkendelse, når de er udviklet.  

Samtidig med vores overordnede fokus på klima arbejder vi aktivt med natur og biodiversitet i 
vores bydel. Vi fortsætter og udbygger vores Valbi-plan indsats for at inddrage så mange som 
muligt i arbejdet med at vores bydel bliver mere grøn og attraktiv for dyr og mennesker. Vi 
fastholder indsatsen omkring Toftegårds Plads og vil i 2022 søge at kortlægge potentialer og 
udviklingsmuligheder for Valbys grønne områder og søge et yderligere samarbejde med 
forvaltningen og vores nabobydele om byens grønne områder. 

 

Om Miljøgruppen  
 

I 2011 overtog Lokaludvalget det lokale miljøarbejde i Valby fra det daværende Miljøpunkt Valby. 
Der blev nedsat et miljøudvalg, der supplerer sig med Valbyborgere, der er optaget af at arbejde 
med natur, miljø og klima. Miljøgruppen holder møder 5-6 gang årligt, hvor man sammen med 
Lokaludvalgets fastansatte miljømedarbejder planlægger kommende aktiviteter. Medlemskab af 
miljøgruppen er åbent for alle. Gruppens medlemmer deltager i møder og i udførelse af 
projekterne i det omfang, de har tid og lyst. Til nogle projekter nedsættes mindre arbejdsgrupper.   

Hvert år i november udarbejder miljøgruppen årsplan og budget for det kommende års arbejde. 
Årsplan og budget forelægges for og vedtages af Valby lokaludvalget og fremsendes til 
Københavns Kommune. 



2 

 

 

1: Biodiversitetsforedrag med Frank Erichsen aka Bonderøven i Teatersalen 

 

Indsatser og Projekter  
 

CO2 besparende indsatser 
 

Solceller 
Valby Miljøgruppe har tidligere arbejdet aktivt for flere solceller på tagene i Valby. Vi vil i 2022 
genoptage indsatsen, da vi skønner, at markedet for solceller nu er langt mere modnet med 
billigere og mere effektiv teknologi og med en professionalisering blandt montører og 
virksomheder, der arbejder med solcelle anlæg. Vi vil samarbejde med relevante aktører og 
arbejde for, at flere virksomheder og private bliver opmærksomme på de muligheder, der er for, 
med solceller, at producere egen strøm for på den måde at bidrage til et mindre CO2-aftryk fra 
bydelen. Vi vil gennemføre arrangementer, der oplyser om potentialet i solceller. 

Energibesparelser  
Nedbringelse af energiforbruget er en af de mest effektive måder til at begrænse CO2-udslip.  

Miljøgruppen tager del i relevante oplysningskampagner, fx HOFORs sommerluk-kampagne, og vi 
arbejder videre for, at Valbys borgere bliver opmærksomme på de muligheder, der ligger for 
energibesparelser i deres boliger. Vi vil gennemføre arrangementer, der oplyser om muligheder 
for energibesparelser.  

Trafik i Valby 
Trafikken i Valby er steget voldsomt over de sidste 10 år. Som forudset, har de nye 
byudviklingsområder på Carlsberg, Valby Maskinfabrik, Grønttorvet og Ny Ellebjergområdet 
bidraget med en stærkt forøget bilmængde. Desuden er det generelle bilejerskab i bydelen steget 
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I 2009 fik Lokaludvalget udarbejdet en trafikanalyse for Valby, der forudså den nuværende 
situation og kom med forslag til forskellige løsninger.  

Med udgangspunkt i denne analyse vil vi i 2022 genstarte trafikdebatten og foreslå projekter til 
den kommende bydelsplan, der kan afhjælpe de store klima- og trængselsproblemer, som 
trafikken skaber. 

Klimamad 
Vi vil fortsat arbejde for at vejlede Valbys borgere, primært børn og unge, i at spise klimavenligt, at 
tilberede klimavenlig kost og undgå madspild. I 2021 valgte vi at tilbyde Valbys skoler 
undervisningsforløbet ”Fornemmelse for mad”, i 2022 vil vi opfordre skolerne til at fortsætte 
arbejdet med at undervise deres børn og unge i hvordan man undgår madspild og vi vil igen 
tilbyde forskellige undervisningsforløb. 

Vi vil ligeledes fortsætte samarbejdet med Hotel- og restaurantskolen om arrangementer, der 
sætter fokus på klimavenlig mad.  

Grøn Skole 
Ved vores konference for Lokaludvalg og Miljøpunkter om at engagere københavnerne i 2025-
målet om CO2-neutralitet i efteråret 2021 fremlagde klimaudvalget fra Københavns Ungeråd 
spændende ideer om at integrere klimaproblematikken lang mere indgående i skolernes 
undervisning. Vi vil samarbejde aktivt med Ungerådet og Valbys skoler om at udvikle disse ideer. 

 

 

2: Repair Café Valby i aktion 

      

Reparation og upcycling – Valby Reparationsnetværk 
I 2019 etablerede vi Valby Reparationsnetværk, hvis månedlige reparationscaféer er blevet en 
stor succes. Netværkets frivillige reparatører er med til at skabe en fantastisk hyggelig stemning, 
hvor alle gæster involveres i deres egne reparationer, så de lærer lidt mere om, hvordan de kan 
reparere egne ting. Alle bliver glade, når ting får nyt liv. Der spares ressourcer, og der bliver 
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mindre affald. Nogle af fikserne (de frivillige, der hjælper folk med at reparere deres ting) har 
deltaget i pop-up-reparationscafeer andre steder i Valby, og det er vores forventning, at der 
fremover vil opstå andre reparationsnetværker rundt om i bydelen.  

Samtidig med at Reparationsnetværket er med til at spare ressourcer og medvirker til, at der 
genereres mindre affald, har netværket en vigtig sociale dimension. Alle typer Valbyborgere 
mødes omkring en fælles interesse, hvorved der skabes større sammenhængskraft og ejerskab til 
bydelen.  

Reparationsnetværket skal videreudvikles, og vi vil også forsøge at etablere yderligere et 
mødested i lokalerne på den kommende nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads. Vi vil 
desuden forsøge os med pop-up-cafe andre steder i bydelen. Vi vil aktivt promovere 
reparationstanken og samtidig søge at styrke netværket ved at rekruttere yderligere frivillige. Der 
arbejdes aktivt for at etablere et cykelreparationsnetværk med base i den snart færdigbyggede 
nærgenbrugsstation på Herman Bangs Plads. 

Genbrug og genanvendelse 
Vi vil gerne informere om og promovere genbrug og genanvendelse i Valby og vise hvor i bydelen 
der er byttemuligheder, genbrugsbutikker, mulighed for reparation eller lignende.  

Affaldssortering på Valby Kulturdage og i Valby Kulturhus 
Valby Kulturdage genererer store mængder affald, der hidtil blot er samlet i sække og kørt til 
forbrænding. Ved kulturdagene i 2019 forsøgte Miljøgruppen at gennemføre affaldssortering, 
men blev bl.a. udfordret af, at de forskellige stadeholdere alle medbragte eget service, der 
besværliggjorde sorteringen. Ved kulturdagene i 2021 opstillede miljøgruppen fraktionsopdelte 
affaldssorterings muligheder, Begge år har vi gjort os værdifulde erfaringer, som vi vil benytte til 
at sikre et bedre resultat ved næste års kulturdage. Vi vil i 2022 sikre os, at stadeholderne kun 
udleverer materialer og service, der overholder regler for brug af engangsservice, og som kan 
sorteres. Københavns Kommunes beslutning om kun at anvende genbrugelige plastkrus skal 
implementeres, og vi skal i den forbindelse arbejde med et system, som skal sikre tilbagelevering 
af krusene efter brug.  

Valby Kulturhus har fået opstillet fraktionsopdelte skraldespande til brugerne. Miljøgruppen 
følger udviklingen og søger at fremme sorteringen i Valby Kulturhus og sætter særligt fokus på 
sorteringsmuligheder i det kommende bibliotek på Toftegårds Plads.  

Ren Valby 
Vi har i tidligere år gennemført Store Forårsrengøring, et pædagogisk projekt, hvor borgere, især 
familier, i bydelen har mødtes og indsamlet henkastet affald. Vi har med tilfredshed konstateret, 
at der nu er dannet selvstændige netværker, der mere systematisk har taget dette arbejde op, og 
vi har derfor valgt foreløbige at suspendere forårsrengøringen og i stedet understøtte disse 
netværk med udlån af affaldsindsamlingsudstyr og hjælp med omtale. Vi vil understøtte 
gennemførelsen af nye kommunale og landsdækkende sorterings- og genanvendelsesplaner.  
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3: Byttemarked i Teatersalen 

 

Byttefremme  
Vi arbejder videre med udbredelsen af bytteøer, byttehylder, byttemarkeder, og 
nærgenbrugsstationer. Fokus på ressourceforbrug, genanvendelse, minimering af affald og på 
forbedret affaldssortering generelt.  

Miljøgruppen har p.t. to bytteøer, en ved Valby Bibliotek og en ved Impact Roasters på Aksel 
Sandemoses Plads ved Langgade Station. Bytteøen ved biblioteket vedligeholdes løbende og vi 
håber den kan blive stående også efter Valby bibliotek flytter til Toftegårds Plads. Bytteøen ved 
Langgade St. overtages evt. helt af Impact Roasters, når den nye nærgenbrugs plads på Herman 
Bangs Plads åbner med nye byttefaciliteter.  Bytteøerne medvirker ligesom byttemarkedet til at 
fremme direkte genbrug Valbys borgere imellem. Vi vil igen i 2022 afholde vores traditionsrige 
byttemarked i Teatersalen og evt. støtte op om andre byttemarkeder i bydelen.  

Herman Bangs Plads  
Nærgenbrugsstationen på Herman Bangs Plads forventes klar til åbning i foråret 2022. Vi vil 
arrangere oplysende møder i anlægsfasen og arbejde for at udvikle netværker, der kan bruge 
pladsens ressourcer. Vi vil arbejde for at nærgenbrugspladsen på Herman Bangs Plads bliver et 
samlingspunkt hvor Valbys borgere kan bytte med hinanden, reparere sammen og på den måde 
blive klogere på ressourcer og affald. Særligt vil vi arbejde for, at pladsens byttefaciliteter kommer 
godt i gang, og for, at de offentligt tilgængelige værkstedsfaciliteter bliver ibrugtaget af de lokale 
beboere. Vi forestiller os, at der i lokalerne kan være reparationscafeer, cykelværksted, foredrag 
og lignende. 
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4: Vilde blomster i Valby parken 

 

Natur og Biodiversitet  
 

Valbi-planen 
Miljøgruppen startede i 2020 en ambitiøs indsats for insekterne i vores bydel ved navn Valbi-
Planen. Målet med indsatsen er at inddrage alle i Valby i en generel forbedring af biodiversiteten i 
haver, parker og andre grønne områder. Vi har i 2021, med stor succes, etableret en hjemmeside, 
hvor borgerne donerer vilde m2. 

I 2022 vil vi arbejde videre med de initiativer, der blev startet op i 2020. Vi vil arbejde for at 
engagere Valbys beboere, beboerforeninger, ejerforeninger, skoler og institutioner samt 
Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning i indsatsen med at øge biodiversiteten og 
mængden af naturlige levesteder for insekter, dyr og planter i Valby. Vi vil bl.a. informere om og 
fremme insektvenlig beplantning og støtte op om oprettelse af ’vilde naturområder’ privat og 
kommunalt.  

Vi vil, med simple inspirerende tiltag, vise at muligheden for at gøre en positiv, konkret og synlig 
indsats i lokalområdet kan være med til at åbne for en større naturforståelse og værdsættelse af 
naturen, som vi så håber, vil medføre et større miljøengagement generelt. Fordi indsatsen knytter 
sig til vores helt nære lokalområder – vores egne græsplæner, skolens sportsarealer eller 
bydelens grønne arealer, tror vi på, at indsatsen kan være med til at skabe en stolthed over at bo I 
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en bydel, hvor man i fællesskab gør en grøn forskel. Dette regner vi med vil smitte af på andre 
miljøinitiativer i lokalområdet og forhåbentlig lede til flere aktive i miljøgruppen.  

Kortlægning af de grønne områder i Valby 
Vi vil kortlægge Valbys grønne områder og arbejde aktivt for, at de forskellige områder forbindes 
og at der skabes flere. Vi vil arbejde for at de grønne områder vi har bliver mere tilgængelige. Vi 
vil forsøge, at få vores nabobydele med til at gøre det samme i deres områder, så der kan skabes 
forbedringer på tværs af bydelsgrænserne 

Begrønning af Toftegårds Plads Nord og Syd  
Både nord- og syd-delen af Toftegårds Plads er forældede byrum med for meget sten og asfalt og 
for lidt grønt. Vi vil understøtte, at de ideer om grøn nyindretning af begge pladser, der ligger i 
den fremlagte helhedsplan, bliver virkeliggjort.  

I midlertidighedsperioden frem mod opførelsen af et nyt bibliotek på syd-pladsen vil vi 
samarbejde med pladsens aktører, Valby Kulturhus, FabLab, Kraftwerket og Valby Haven, om 
aktiviteter, der peger frem mod pladsens endelige udformning som en grøn og bæredygtig 
kulturens plads. Vi vil fortsætte det nuværende plantekasseprojekt med fokus på skabelse af 
indbydende grønne byrum, samtidig med at vi understøtter arbejdet med spiselig bynatur i 
Permakulturhaven ud for Teatersalen.  

I forbindelse med udarbejdelse af ny lokalplan for hele pladsen, vil vi arbejde for at få en 
omlægnings- og begrønningsplan for nordpladsen skrevet ind i planen.  

 

Juletræstænding  
Vi deltager i Lokaludvalgets årlige juletræstænding på Tingstedet med varm økologisk æblesaft, 
oplysning om miljøgruppens arbejde og quiz med ideer til, hvordan man kan holde en mere 
bæredygtig jul.  

 

Valby Erhvervsnetværk – Bæredygtig Bundlinje  
Erhvervsnetværkets valbyvirksomheder mødes en gang hver anden måned, og der sættes fokus 
på virksomhedernes mulighed for at arbejde mere bæredygtigt på alle områder.  

 

Input til relevante høringer  
Vi følger og deltager aktivt i Københavns Kommunes arbejde med klima, natur og miljø og 
kommer løbende med høringssvar på relevante områder.  

 

Deltagelse i netværk, arbejds- og styregrupper  
Miljøgruppens medlemmer og miljømedarbejderen deltager aktivt i relevante netværk, arbejds- 
og styregrupper.  
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Økonomi  
 

Valby Lokaludvalg afsætter hvert år en del af sine puljemidler til miljøarbejdet. Miljøgruppen 
udarbejder et overordnet budget for anvendelsen af pengene. Der udarbejdes specifikke 
budgetter for de enkelte projekter, der løbende godkendes af Lokaludvalget. Eventuelle idéer til 
yderligere miljøindsatser eller -projekter fra borgerne støttes gennem lokal-puljen, som søges via 
Lokaludvalgets hjemmeside. Miljøgruppen bistår gerne med hjælp og sparring omkring 
formuleringen af ansøgning.  

Som tidligere nævnt vil vi i 2022 fremme et tættere samarbejde med Københavns kommune og 
de øvrige lokaludvalg og miljøpunkter. Vi har derfor i budgettet afsat en stor del af midlerne til 
oplysning om klimaproblematikken og om handlemuligheder, idet vi forventer, at der i løbet af 
året vil blive igangsat fælles aktiviteter. De konkrete projekter vil som alle andre blive forelagt 
Lokaludvalget til godkendelse, når de er udviklet.  

 

 

 
 
 
 
 
 
Kontaktoplysninger: 
Valby Lokaludvalg 
Valby Kulturhus, Valgårdsvej 4-81.sal. 
2500 Valby 
www.valbylokaludvalg.kk.dk 
Miljømedarbejder Asger Gad 
Mail: gn7s@kk.dk 
Tlf.:  24 79 04 17 
 
Udgivet af: Miljøgruppen i Valby Lokaludvalg 
Foto: Valby Lokaludvalg 

Budget for Valby Lokaludvalgs miljøarbejde 2022 
Solceller og energibesparelser 75.000 
Trafik i Valby 25.000 
Klimamad  85.000 
Grøn skole 15.000 
Reparation og upcycling - Valby Reparationsnetværk  7.000 
Affaldssortering på Valby Kulturdage og i Valby Kulturhus  20.000 
Byttemarked  5.000 
Bytteøer 10.000 
Herman Bangs Plads  5.000 
Natur og Biodiversitet - Bivenlig bydel  45.000 
Begrønning af Toftegårds Plads Nord og Syd  15.000 
Juletræstænding  8.000 
Valby Erhvervsnetværk 3.000 
Diverse  7.000 
Total  325.000 

http://www.valbylokaludvalg.kk.dk/

