PIONERmENNESkER OG -PlANtER

Urban succession på Grønttorvet, Ny Valby

PIONERNE ANkOmmER
Sparring og ideudvikling af bæredygtige grønne
byudviklingskoncepter
De første der rykker ind et nyt sted er pionerer.
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Byudvikling for Ny Valby A/S
Nogle planter og nogle mennesker er særligt
Polyform Akitekter
gode til at gå foran og skabe plads og forhold
for at de næste kan følge efter. Hvad enten
14,5 ha
det er til Den Nye Verden, Afrika, Nordpå til
Valby
forblæste øer i Atlanten eller til nye planeter.
Afsluttet 2014
I Ny Valby er der brug for pionerer der kan gå
Sparring og ideudvikling
påaktiviteter
grønneogaspekter
forrest og skabe
levesteder.
i udarbejdelse af lokalplan for området
Naturlig succession, bæredygtighedskultur,
ressourcerstrømme, midlertidighed og vilde
planter.
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Habitats har fungeret som sparringspartner og ideudvikler for Polyform Arkitekter
i udviklingen af grønneHvis
og bæredygtige
aspekter
byudviklingen
der skal investeres
i nyei ressourcer
kan af Ny Valby,
Grønttorvet. Grønttorvet
til en social bæredygtig bydel med
deti Valby
hurtigtskal
bliveforvandles
dyrt og ubæredygtigt.
et grønt park-hjerte. Siden 1958 har det 16 hektar store område været præget af grå
Derfor
er det vigtigt
at se på
hvad der2015
i
industri med de tillukkede
grønthaller
i midten.
I efteråret
forlader grønthandlerne
forvejenat
strømmer
og hvad
der er i
torvet og herefter planlægges
begyndei området,
udviklingen
af POLYFORM
Arkitekters nye
overskud i det omkringliggende samfund, som
masterplan for området.
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kan forædles til

i Ny Valby. af samspil mellem natur og kultur, særligt
Habitats har givet ideerværdi
til udviklingen
med forslag om at skabe en pionerkultur, både botanisk og kulturelt. Til det blev
I villakvartererne er der f.eks. masser af affald
det foreslået at arbejdeder
videre
med temaerne: Pionermennesker og -planter,
måske kan genbruges; cykler, møbler,
pionerlandskabet / succession,
og pionervirksomheder. I Ny
elektronikressourcestrømme
osv.
Valby er der mulighed for
både naturlig
succession,
ogmasser
for at lade
Desuden
er der i hele
københavn
af nogle af byens
vilde og kreative kræfter
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til at til
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en entreprenant og kreativ
kultur,
og en levende
parken
og fældende
træer. natur i området, som starter tidligt i
omdannelse og vokser til over mange år.
Hvis det samles i Ny Valby kan der opbygges
ressourcer,

I Ny Valby er der plads til at mange ressourcer
kan strømme igennem, blive forædlet og
leverede videre til at gøre gavn. Noget vil
blive på stedet og bidrage til at opbygge
økosystemerne og kulturen.
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