
STATUS 
• Programmet for Det Centrale Byrum er lavet færdigt og

projektet er sendt i EU-udbud. Pladsgruppen har løbende

• Pladsgruppen har på sidste møde afsat midler til et
børneinddragelsesforløb, brobyggende forenings- og
idrætsaktiviteter og afvikling af 3 inspirationsoplæg mens vi
venter på, at der er fundet rådgivere til at tegne byrummet og
vejforløbet på Kirsebærhaven. Gruppen er desuden optaget
af lyskunst og belysning og mulighederne herfor er igang med
at blive undersøgt.

PROJEKTPERIODE 
Januar 2020 - medio 2024

PROJEKTKORT
17.03.21

Anlæg, budget i alt: 17.1 mio. kr.  
Projektledelse: kr. 1 mio. 

Rest: kr.  0 

Pladsgruppen, budget i alt: kr. 600.000
• Lokalt Sammenhold: 500.000 kr.
• Fysiske Forandringer: 100.000 kr.

Forbrug Fysiske Forandringer: 10.000 kr. 
Rest i alt:  408.731 kr. 

Valbyfonden, budget i alt: 75.000 kr. 
Forventet forbrug: kr. 75.000
Rest: 0 

FRA KVARTERPLANENS INDSATS SÆRLIGE STEDER
Pladsen er et af Folehavekvarterets særlige steder, som skal bidrage til at nå målet om at skabe attraktive 
byrum og en attraktiv bydel, som tiltrækker og fastholder beboere. De særlige steder skal danne  
ramme om fællesskaber og aktiviteter, som både er for dem, der bor i kvarteret, besøger og er naboer til 
Folehavekvarteret.   

Pladsen taler på nuværende tidspunkt ikke sammen med de aktiviteter og institutioner, som er omkring. 

kirke, udeaktiviteter, fritidsliv og plads. På trods af kvarterets grønne karakter er pladsen ikke udpræget 
grøn. 

HVOR 

daginstitutioner, Vigerslev Bibliotek og Bydelsforbindelsen. 

• Øger deltagelse i organiserede fritidsaktiviteter og det frivillige foreningsliv
• Samler og styrke lokalsamfundet
•
• Øger tryghed og det gode naboskab i Folehavekvarteret
•

samt med resten af Valby.

På nuværende tidspunkt er projektet organiseret med en lokal arbejdsgruppe ”Pladsgruppen”. Plads-

behov, potentialer, udfordringer og fremtidig brug. Tildelingen af fondsmidler betyder, at der oprettes en 
projektstyregruppe, hvor repræsentanter fra fondene bl.a. skal sidde med.  

VISIONEt attraktivt, grønt, trygt og samlende byrum

Byrummet skal bindes sammen med områdets institutioner, 
friarealer og danne ramme om lokal aktivitet - til hverdag og ved 

BILAG 



2021 2022 2023 2024

Rådgiveudbud
Marts - juni

Program
August - marts

Dispositionsforslag
August - januar 2022

Projektforslag
Januar - maj

Myndighedsbehandling + TMU
Maj - september

Hovedprojekt
Oktober - marts 2023

April - juni

Anlæg
juli - marts 2024 

Ibrugtagning
Marts 2024 

Tidsplan  
Det centrale byrum og vejforløbet på Kirsebærhaven
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