
Dato Sag Type Estimerede antal deltagereBeskrivelse
10. jan 2019 Morgenmøde i Valby 

erhvervsnetværk ?
morgennetværksmøde i Valby Erhvervsnetværk - Bæredygtig Bundlinje. Alle 
erhvervsdrivende i Valby er velkomne.

22. jan 2019 Ny lokalplan for Gl. Køge Landevej Borgermøde En ny lokalplan for Gl. Køge Landevej 59-65 skal give mulighed for at stort 
kontorbyggeri og parkeringshus. Hør om forslaget og om den generelle 
udvikling i Valby Syd, når vi inviterer til borgermøde den 22. januar! Første del 
af mødet indeholder en præsentation af forslaget til en ny lokalplan for Gl. 
Køge Landevej 59-65 med kommentarer og spørgsmål. Efter en kaffepause 
giver vi en generel orientering om udviklingen i Valby Syd, hvor der både er 
Metrostation og mange nye boliger på vej.

10. jan 2019 Repair Café
Første Reparations café i Valby Reparationsnetværk. Holdes i FabLabs lokaler 
på 4.sal i Valby Kulturhus. Alle er velkomne. Tag ting med der trænger til en 
reparation. Vi håber at kunne reparere det meste elektronik og tekstil.

6. feb 2019 Københavns nye biblioteksplan Borgermøde Kom til borgermøde den 6. februar hvis du vil sætte dit præg på Kultur- og 
Fritidsforvaltningens nye biblioteksplan, der skal sætte retningen for 
udviklingen af alle Københavns Biblioteker. Ideerne fra mødet skal bidrage til 
udviklingen af den kommende biblioteksplan for hele Københavns Kommune. 
Der bliver dog også mulighed for at drøfte dit lokale bibliotek.

7. feb 2019 Repair Café Kom og få hjælp til at reparere dine ødelagte ting! Hvis vi reparerer i stedet for 
at smide ud sparer vi ressourcer og genererer mindre affald.



25. feb 2019 Ny skole ved Torveporten Borgermøde Københavns Kommune har reserveret grunden ved Torveporten foran 
Grønttorvet til en ny skole. Mandag den 25. februar vil Børne- og 
Ungdomsforvaltningen gerne have dine input til, hvad for en skole det skal 
være. Ifølge Københavns Kommunes prognoser bliver der behov for fire 
yderligere skolespor frem mod 2041, og på overførselssagen 2016/2017 afsatte 
budgetparterne midler til at reservere grunden ved Torveporten til en ny skole. 
Grundarealet på ca. 11.000 m2 gør det muligt at placere ny skolekapacitet 
svarende til 4 skolespor, skolefritidsordning og mulighed for idrætshal og 
madskole. Udover selve skolen skal borgermødet også handle om alle de andre 
ting, der sker i den sydlige del af Valby: - Lokaludvalget vil fortælle om den nye 
bydel og forbindelserne i Valby. - Områdefornyelsen Folehavekvarteret vil 
fortælle om arbejdet med at løfte Folehavekvarteret og skabe en 
sammenhængende by. -  Kultur- og Fritidsforvaltningen ønsker at åbne op for 
en dialog om, hvad der er behov for af fritidsaktiviteter i Valby, og hvad skolen 
kan bruges til efter skoletid. Borgermødet indledes med en række oplæg, 
hvorefter du kan gå rundt til oplægsholderne og komme med input til netop de 
emner, der interesserer dig.

6. mar 2019 Mini-konference om kultur- og 
musikskoler i Københavns 
Kommune

? Vi inviterer til mini-konference for alle, der efterlyser mere kulturel og 
musikalsk dannelse i de københavnske skoler. Københavns Kommune er i gang 
med en Kultur- og Fritidspolitik. Den vil vi gerne komme med et indspark til i 
form af en mærkesag i vores Kultur- og Fritidsudvalg, nemlig udbredelsen af 
Kultur- og Musikskoler i København. Aftenen byder på: - Oplæg fra Aalborg 
Kulturskole, Rødovre Musikskole og Dansk Musikpædagogisk Forening. - 
Musikalsk underholdning og kreative indslag med unge fra Valby. - Fælles 
idéudvikling på, hvordan Københavns Kommune kan arbejde videre med kultur- 
og musikskoler



7. mar 2019 Morgenmøde i Valby 
erhvervsnetværk

? oplæg om mulighederne hos Hellebos nye kontorhotel i Valby, Hellebro 
arbejder med udsatte unge og åbner nyt hus i Valby hvor de samtidig har 
etableret kontorhotel. Vi får en rundvisning og grundig indføring i visionerne 
bag huset og kommende lejer i kontorhotellet Dorte Viborg fra Lej En 
Regnskabschef fortæller om hendes virksomhed

14. mar 2019 Repair Café Kom og få hjælp til at reparere dine ødelagte ting! Hvis vi reparerer i stedet for 
at smide ud sparer vi ressourcer og genererer mindre affald.

31. mar 2019 Store Forårs Rengøring Tag familie og venner med og vær med til at rydde affald væk der hvor du synes 
det trænger mest, vi stiller udstyr til rådighed og tager os af det indsamlede 
affald, du skal blot sætte et par timer af og være med til at gøre en forskel i dit 
lokalområde. Indsamlingen er en del af Dansk Naturfredningsforenings årlige 
affaldsindsamling.

3. apr 2019 CO2-fri ferie Debataften Som opvarmning til Valbys første klimafestival i maj indbyder vores miljøgruppe 
til debataften om, hvordan du kan holde ferie med et lavere CO2-aftryk. 
Selvfølgelig kan du ikke holde CO-2fri ferie, men aftenen skal få dig til at 
overveje, hvilke rejseformer, der er mindst belastende for klimaet. 
Oplægsholder Poul Kattler er aktiv i foreningen 'Bevar Jordforbindelsen', som er 
en relativt ny forening med formål at sætte fokus på flyvningens skadelige 
virkninger for klimaet og mod udbygningen af Kastrup Lufthavn.

9. apr 2019 Plantekassedag - forårsklar Tirsdag den 9. april går Valby Miljøgruppe i plantekasserne på Toftegårds Plads 
for at luge, plante nyt og gøre kasserne klar til igen at sprede liv og farve på den 
store, grå plads. Du er velkommen til at give en hånd med. Vi er i gang fra 10-16 
kig forbi når det passer dig!

11. apr 2019 Repair Café Kom og få hjælp til at reparere dine ødelagte ting! Hvis vi reparerer i stedet for 
at smide ud sparer vi ressourcer og genererer mindre affald.

30. apr 2019 Valby Kulturdage - opstartsmøde
2. maj 2019 Morgenmøde i Valby 

erhvervsnetværk
? morgennetværksmøde i Valby Erhvervsnetværk - Bæredygtig Bundlinje. Alle 

erhvervsdrivende i Valby er velkomne.
5.-11. maj 2019 Valby Klimafestival



6. jun 2019 Miljøgruppens Sommermøde
13. jun 2019 Repair Café Kom og få hjælp til at reparere dine ødelagte ting! Hvis vi reparerer i stedet for 

at smide ud sparer vi ressourcer og genererer mindre affald.

23. jun 2019 Sankt Hans
8. aug 2019 Repair Café Kom og få hjælp til at reparere dine ødelagte ting! Hvis vi reparerer i stedet for 

at smide ud sparer vi ressourcer og genererer mindre affald.

22. aug 2019 Morgenmøde i Valby 
erhvervsnetværk

? morgennetværksmøde i Valby Erhvervsnetværk - Bæredygtig Bundlinje. Alle 
erhvervsdrivende i Valby er velkomne.

30.-31. aug 2019 Kulturdage
12. sep 2019 Repair Café Kom og få hjælp til at reparere dine ødelagte ting! Hvis vi reparerer i stedet for 

at smide ud sparer vi ressourcer og genererer mindre affald.

23. sep 2019 Plantekassedag - efterårsklar Kom og vær med når vores miljøgruppe gør plantekasserne på Toftegårds Plads 
klar til efterår og vinter. Kan du ikke deltage på dagen modtager vi også meget 
gerne planter og frø til kasserne.


