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Kære Jesper Christensen, kære medlemmer af Børne- og Ungdomsudvalget
CC. Tobias B. Stax og Kate Obeid 

Vil Københavns Kommune virkelig gøre udfordrede daginstitutioner til en byggeplads om få måneder?

To af Københavns mest udfordrede institutioner, Arken og Nabohuset på Saxtorphsvej i Valby, ligger 
på hver sin side af den grund, hvor der om få måneder skal bygges en ny, kæmpestor institution. En 
byggeplads lige op og ned ad institutionerne, ja faktisk helt ind på Arkens legeplads og udeområde. Et
byggeri, der påstår at skulle skabe synergi og stordriftsfordele med to institutioner, der er helt i knæ. 
Et byggeri, der griber ind i de nødlidende institutioners hverdag og minimerer deres udeområde og 
adgang til grønne arealer. 
Et byggeri, der på Arkens område starter op allerede indenfor et par måneder, og som står på i 
minimum halvandet år. Det er en fuldstændigt forfærdelig tanke for os, at byggeriet skal gå i gang lige
om lidt. Det er vores børn, der går i institutionerne. Det er vores børn, der er voldsomt pressede over 
det kaos, der er der og har været der i lang tid. Nogle af børnene, der har være renlige længe, er 
begyndt at tisse i bukserne, når de er i institutionen. 
Vi ved godt, at I gør, hvad I kan, for at rette op på det. Men vi ved også, at det er et langt og sejt træk, 
der skal til. Det kræver arbejdsro og trygge rammer. At tillade et støjende, stressende byggeri lige ved 
siden af institutionerne oveni det – det er at spænde alvorligt ben for den genopretning, som 
kommunen lægger virkeligt mange ressourcer i. 
Vil Københavns Kommune virkelig være det bekendt, overfor børnene – og overfor personalet i 
institutionerne, som det i forvejen er så svært at fastholde og skabe et acceptabelt arbejdsmiljø for? 
Det håber vi, beboerne i lokalområdet, ikke. Stop byggeriet, før det er for sent! 

På vegne af børn og voksne på og omkring Saxtorphsvej
Grundejerforeningen Ankeret
Grundejerforeningen Kanthusene
Grundejerforeningen Valby Vænge

INVITATION
Har du svært ved at forestille dig, hvor tæt, byggepladsen kommer på børnene – og hvor tæt 
institutionerne kommer til at ligge? Se vedlagte tegning fra byk.kk.dk – og kom forbi til en kop kaffe og
en rundvisning. Så kan du samtidig ved selvsyn opleve trafikken, der allerede med to institutioner er 
voldsomt kaotisk både morgen og eftermiddag.
Kontaktperson: Jennie Petersson, mobil 29847470, jennie.m.petersson@gmail.com
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