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Følg med i dit lokalområde

 � Gratis tøjbasar på Porcelænstorvet /2
 � Så er tricktyvene igen på trapperne /8
 � Bogmessen blev et tilløbsstykke /13
 � Kom og løb dig i form til årets juleløb /2

På græs. Aktiviteter frem for kriminaliteter /11

Pige-power. Mette er i lære i sin egen salon/10

Hjemmehjælper         
på fi re poter /4

GASSILOEN NED MED NAKKEN: Du kan se den fra alle verdenshjørner. Uanset hvorfra du kommer står den der, gasbeholderen, og byder dig velkommen hjem. 
Men det er snart slut. I morgen, torsdag, ventes Københavns Borgerrepræsentation at give grønt lys for en nedrivning af  vartegnet i Valby Idrætspark./20

Der røg den drøm. Valby vartegn bliver jævnet med jorden

GAMMEL JERNBANEVEJ: Tirs-
dag den 29. november indkal-
der Valby Kino til borgermøde 
i det gamle KTAS-telefonhus 
på Gammel Jernbanevej 40.

For det er her man håber at 
kune rykke ind i hele tre eta-
ger og indrette hvad biograf-
direktøren allerede har døbt 
»folkets biograf«./3

Valby Kino 
har en 
lejekontrakt

KULTUR VALBY: Benjamin Kop-
pel, Jens Nielsen, Mette Reiss-
mann og Pelle Koppel er med 
blandt navnene på den 11 mand 
store nyvalgte bestyrelse.

Dens opgave bliver fremover 
at sikre ledelsen sparring på 
udviklingsmulighederne for 
det samlede kulturliv i alle 
hjørner af  Valby./6

Kulturens 
nye 
dreamteam

Dinby.dk
- hvad sker der, hvor jeg bor?

Læs alle nyheder fra din by

Bidrag med dine egne
oplevelser, billeder og meninger

•

•

Vi kender hver en krog og de fedeste steder i byen. 

Og vi holder af den personlige kontakt, 

byens puls, stemningen og mangfoldigheden. 

Ring for gratis vurdering
www.base1.dk - vi sælger 3 ud af 4 lejligheder indenfor 2 mdr.

Vesterbro, Frederiksberg & Valby
3379 8900 / vesterbro@base1.dk

Bjerregaard & Co.

En helt naturlig del af en bolighandel
hos home Bjerregaard & Co

Kontakt home Valby
på tlf. 36 16 05 55 / 36 30 60 88

En helt naturlig del af en bolighandel
h h

VI SØGER ANDELSBOLIGER
TIL VENTENDE KØBERE
RING 7022 8 9 10

RealMæglerne Valby & Kgs. Enghave
v/ Michael Engelbrecht - Valby Langgade 211

Nybolig Mariann Trolledahl
Valby Langgade 207
2500 Valby
Tlf. 36 14 15 16

Skal vi også sælge din bolig? Vi har netop solgt denne andelslejlighed, 
og vi mangler lignende emner til salg. Kontakt os for en gratis og uforplig-
tende vurdering på tlf. 3614 1516 eller på 2500@nybolig.dk

Valby - Scharlingsvej 9, 4.th.
SOLGT - LIGNENDE BOLIGER SØGES

TØRKLÆDE
MARKED

FRIT VALG

50,-

SPINDERIET - TLF. 3646 4020

FÅS I FLERE
FARVEKOMBINATIONER!
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MASSIVT BR-FLERTAL: Årlige 
vedligeholdelsesomkostninger 
på 2,5 mio. kr., uden at gasbe-
holderen tjener noget formål, 
har fået Københavns Ener-
gi til at ansøge Københavns 
Kommune om tilladelse til at 
nedrive det markante vartegn 
i Valby Idrætspark.

Og at dømme efter sagsbe-
handlingen i Økonomiudval-
get, hvor alle partier pånår En-
hedslisten stemte for forslaget, 
tyder alt på at gassiloen tors-
dag aften får dødsstødet af  po-
litikerne - der samtidig vælger 
at vende tommelfingerne ned-
ad til et projekt, som arkitekt-
firmaet JJW i 2008 udarbejde-
de for gasbeholderen - et pro-
jekt hvor hovedformålet var at 
omdanne gasbeholderen til et 
vækstcenter for bæredygtig-
hed med fokus på netværks-
opbygning og videndeling.

I sin ansøgning til Borger-
repræsentationen siger Køben-
havns Energi ligeud, at man 
ikke finder projektet realistisk, 
idet omdannelse af  gasbehol-
deren til andet formål vil kræ-
ve omfattende oprensning af  
beholderen - ligesom man vur-

derer, at det vil være nødven-
digt at rive beholderen ned for 
at kunne rense beholderen, og 
den underliggende jord. Endvi-
dere vil udnyttelse af  beholde-
ren kræve, at der tilføres be-
holderen yderligere bæreevne.

»Men trods det massive fler-
tal i økonomiudvalget, har vi 
ikke tænkt os at ligge os fladt 
ned på maven og begræde afgø-
relsen«, siger Valbys BR-med-
lem Jens Kjær Christensen, der 
synes sagen har fået en direkte 
lemfældig behandling på sin vej 
til torsdagens dagsorden. »Jeg 
kan i indstillingen ikke få øje 
på en eneste kreativ kommunal 
tanke omkring en eventuel an-
vendelse af  både beholder og 
det 20.000 kvm store område og 
hvad det f. eks. koster at fjerne 
beholderen og en eventuel for-
uering af  området.«

Jens Kjær savner masser 
af  konkrete oplysninger, før 
kommunen efter hans mening 
rent sagligt kan tage stilling 
til en nedrivning af  beholde-
ren. »Og dem vil jeg frem til 
torsdag forsøge at få svar på, 
lige fra spørgsmålet om area-
lets eventuelle inddragelse i 

Valby Idrætspark til en even-
tuel udvidelse af  nyttehaverne 
i Ellebakken.«

Lykkes det ikke at få sva-
rene, ja så vil Enhedslisten til 
gengæld stille forslag om, at sa-
gen sendes tilbage til udvalget, 
for en mere seriøs sagsbehand-
ling. »Vi kan anstændigvis ik-
ke give tilladelse til at jævne 
Valbys vartegn med jorden før 
alle visionære forslag har fået 
en seriøs behandling - og før vi 
ser et overslag over hvad det 
koster at fjerne beholderen, 
samt en plan for en fremtidig 
anvendelse af  området - hvis 
beholderen ender med at blive 
jævnet med jorden,« siger Jens 
Kjær Christensen.

Gassiloen synger på sidste vers
NEDRIVNING. Københavns Energi ventes torsdag at få grønt lys til at jævne Valbys gamle vartegn med jorden.

AF FLEMMING SAUGMANN
fls@b-l.dk

VIDSTE HVOR DET BAR HEN: »Det 
er jeg meget ked af  at høre. Si-
den JJW ARKITEKTER fødte 
idéen om at transformere den 
tomme gassilo, har vi kæmpet 
for, at bevare dette vigtige, in-
dustrielle landmark. Men da 
kommunen ikke gjorde brug 
af  sin forkøbsret sidste år, vid-
ste vi godt, hvor det bar hen. 
Derfor er det egentlig ikke så 
overraskende. Et af  vores ar-
gumenter har nemlig hele ti-
den været, at det ville ende 
sådan, hvis ikke ejerne eller 
kommunen sørgede for at akti-
vere siloen midlertidigt, mens 
der blev udviklet på visionerne 
og igangsat en forundersøgelse 
af  mulighederne. Så længe den 
var funktionsløs, ville den bli-
ve betragtet som en udgift og 
så ville det økonomiske argu-
ment om nedrivning blive alt, 
alt for stærkt over tid«, fortæl-
ler Søren Houen Schmidt fra 
Rekommanderet.

»Og det er det nu blevet. 
Det lader ikke til, at der er 
nye argumenter for en ned-
rivning i forhold til for to år 
siden. Da foreslog vi en forun-
dersøgelse, der skulle kvalifi-
cere argumenterne for enten 
en midlertidig udnyttelse og 
senere transformation eller en 
umiddelbar nedrivning af  gas-
siloen. Havde en sådan analy-
se af  mulighederne været gen-
nemført, ville det havde været 
noget lettere at acceptere en 
nedrivning. Nu er det i stedet 
tiden, der har arbejdet for ned-
rivningen, men det har kostet 

en hulens masse penge og det 
er da synd og skam«, fortæl-
ler Søren Houen Schmidt. Han 
har sammen med JJW ARKI-
TEKTER, der i efteråret 2008 
fødte en vision for, hvordan 
den tomme gasbeholder ved 
Valbyparken kunne transfor-
meres til et bæredygtigt land-
mark, arbejdet for at få akti-
veret den tomme silo. I løbet 
af  2009 fik de opbakning fra 
mange lokale ambassadører, 
der ligeledes ønskede at sikre 
gassiloen mod nedrivning ved 
at give den en ny funktion.

Ærgerlige arkitekter
Det ser nu ud til, at deres be-
stræbelser ikke bærer frugt. 
Et faktum der også ærgrer in-
dehaver Ole Hornbek fra JJW 
ARKITEKTER.

»Da vi opdagede det fanta-
stiske rum og oplevede Købe-
havn fra toppen af  gassiloen 
første gang, vidste vi, at det 
var et sted med potentiale. Vi 
formulerede en vision, der var 
en åben invitation til at få po-
litikere, ejere, borgere og an-
dre interessenter til at invol-
vere sig og dermed kvalificere 

buddet på, hvad VALBY GAS-
SILO kunne bruges til – både 
som midlertidig bygning og 
på længere sigt. Det lykkedes 
til fulde og der var en enorm 
opbakning og lyst til at gøre 
noget med VALBY GASSILO. 
Desværre er der mange andre 
facetter – blandt andet en øko-
nomisk krise - der har umulig-
gjort, at vi kunne komme vi-
dere med visionerne for VAL-
BY GASSILO, og det er vi op-
rigtigt kede af. Nu ser de ud 
til at, at København mister et 
landmark, en del af  sin histo-

rie og en fantastisk mulighed«, 
fortæller Ole Hornbek.

Han siger stadig ”hvis”, 
men erkender samtidigt, at 
løbet nok er kørt.

»I den konkrete sag, er der 
nok ikke mere vi kan gøre. Vi 
har siden starten argumente-
ret for, at der skulle sættes 
gang i konkrete aktiviteter, 
for at forhindre at dette ville 
ske. Samtidig foreslog vi, at 
der skulle igangsættes en for-
undersøgelse, der kunne vise, 
om og hvordan, VALBY GAS-
SILO kunne gives nyt liv på 
bæredygtig vis. Tiden var ikke 
moden til det, da vi foreslog 
det, og nu er det nok for sent. 
Men forhåbentlig kan vi alle 
lærer af  det, så vi griber frem-
tidens muligheder for at trans-
formere vores by på bæredyg-
tig vis«, fortæller Ole Hornbek.

Ville gøre det hele om igen
For selvom udfaldet bliver 

det værst tænkelige, er idé-
mændene bag VALBY GAS-
SILO ikke færdige – hverken 
med at byudvikle på denne må-
de eller med siloen.

Historiske kvaliteter
»Vi mener fortsat, at dette er 
den rigtige måde at gennemfø-
re en bæredygtig transforma-
tion og udvikling af  byerne på. 
Der er så mange kvaliteter – ik-
ke bare bygningsfysiske, men 
også historiske - ved vores eksi-
sterende bygningsmasse, at vi 
ikke bare skal slette alle spor 
af  fortiden, når vi ikke længe-
re har brug for den. Vi mener 
også, at det er vores pligt som 
arkitekter, at forsøge at få po-
litikere og ejere i tale, når vi 

opdager at rum og bygninger 
som fx VALBY GASSILO ikke 
længere har nogen funktion. 
Derfor er det ikke sidste gang, 
at vi foreslår projekter, som in-
gen har bedt os om«, fortæller 
Ole Hornbek.

Han bliver bakket op af  Sø-
ren Houen Schmidt.

»Tiden var ikke moden til 
dette, da vi kastede os over 
VALBY GASSILO. Men nu ta-
ler alle om midlertidighed i by-
udviklingen og om bæredygtig 
byudvikling, hvor man aktive-
rer ildsjælene og bygger videre 
på historien, fortæller Søren 
Houen Schmidt, der trods de 
sorte udsigter, alligevel ikke er 
helt færdig med VALBY GAS-
SILO.

»Hvis de virkelig mener, at 
VALBY GASSILO skal rives 
ned, må det gøres på en måde, 
så byens borgere kan få sagt or-
dentligt farvel. For to år siden 
åbnede vi sammen med Køben-
havns Energi dørene op for si-
loen og godt 1.500 borgere kom 
forbi for at opleve siloens fan-
tastiske indre. De, og alle dem, 
der ikke nåede at opleve silo-
en dengang, bør have tilbuddet 
igen. Skal den ned, skal det ske 
med pomp og pragt. Ikke i ly 
af  mørket. Det tror og håber 
jeg, at Københavns Energi er 
indstillede på«, fortæller Søren 
Houen Schmidt, der ligeledes 
håber på, at Københavns Ener-
gi fx inddrager borgerne til at 
komme med idéer til, hvordan 
historien og sporene fra VAL-
BY GASSILO kan leve videre 
på anden vis.

Visionen om VALBY GASSILO rives i stykker
ÆRGERLIGE IDÉMÆND. Selvom de havde set det komme, var det nogle ærgerlige idémænd, der fi k overbragt 
nyheden om, at politikerne i Københavns Kommune ligefrem opfordrer Københavns Energi til at søge om 
tilladelse til at rive visionen for VALBY GASSILO i stykker og samtidig fjerne et af byens historiske landmarks.

Blandt argumenterne for 
at nedrive gasbeholderen 
fremfører Københavns 
Energi også, at der på trods 
af hegn og overvågning 
er store problemer med 
graffi  timalere, der kravler 
op på gasbeholderen for 
at male, hvilket udgør en 
stor sikkerhedsrisiko for 
de pågældende. Arkivfoto: 
Martin Sørensen,

Selv om udfaldet bliver det værst tænkelige, er idémændene bag VALBY GASSILO ikke 
færdige – hverken med at byudvikle på denne måde eller med siloen. »Vi mener fortsat, 
at dette er den rigtige måde at gennemføre en bæredygtig transformation og udvikling af 
byerne på. Der er så mange kvaliteter – ikke bare bygningsfysiske, men også historiske - ved 
vores eksisterende bygningsmasse, at vi ikke bare skal slette alle spor af fortiden, når vi 
ikke længere har brug for den, mener arkitekt Ole Hornbek. Arkivfoto: Martin Sørensen


