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Det er koldt og man må gå sig varm … 
Det hænder, at det er lidt koldt og kalenderen 
fortæller os, at nu er det vinter - men det er da 
vist ikke “rigtig” vinter, vel? 

 

Børnene må drømme om kælke- og skøjtevejr, 
og de voksne må mindes “de gode gamle 
dage”, da der var rigeligt med kulde og 
enorme mængder sne. 

De flotte billeder fra 2005 er taget af Helge 
Rørdam Olesen og de kan da i det mindste få 
forsiden af Lysavisen til at ligne noget med 
vinter. 

       Redaktionen 

FEBRUAR  2018



JULETRÆET PÅ STEINS PLADS 

Torsdag d. 30. november 2017 afholdt vi 
juletræstænding på Steins Plads. 
  
Juletræsudvalget havde indkøbt og 
opstillet et smukt, stort juletræ, som blev 
pyntet med fin, vejrbestandig pynt, som 
Lysets beboere havde medbragt.  

Der var varm gløgg og saft, og så 
medbragte alle deltagere lidt 
julebagværk til et fælles kagebord.  

Der blev sunget julesange og danset 
om træet og i 11. time lykkedes det 
sørme også at få julemanden til at 
komme forbi - han blev indhentet 
helt nede fra nabo-
grundejerforeningen Ankeret. Tak til 
vores hemmelige redningsmand! 
 

Børnene fik slikposer og vi fik tændt 
juletræet, som siden prydede Steins 
Plads hele december måned.  

Juletræsudvalget takker for 
opbakning og god stemning, og ikke 
mindst for alle de positive 
tilbagemeldinger omkring projektet!  

Vi glæder os allerede til forhåbentlig 
at gentage successen til næste år!  

Og mon ikke at vi til den tid kan 
stille med en julemand fra egne 
rækker?  

  !  
 Signe Muusmann  
 og Katrine Bundgaard 



PAS PÅ NEDGRAVEDE OLIETANKE 
Af Arne Stjernholm Madsen, Fengersvej 7 

En bekendt, som flyttede fra Valby Vænge for 
et par år siden, fik for nyligt en grim 
overraskelse, der kostede ham 200.000 kr.! 

Han havde købt huset i Valby Vænge i 1983 
med oliefyr. Olietanken var gravet ned i haven. 
I 1985 sløjfede de olietanken. Det var en 
håndværker, der stod for arbejdet med 
afblænding af tanken, og afblændingen blev 
efterfølgende godkendt af kommunen. 

Da de nye ejere ville lave en tilbygning og 
begyndte at grave i jorden, stødte de på den 
nedgravede tank. Men hvad værre var, 
opdagede de, at håndværkeren i sin tid havde 
’glemt’ at tømme tanken!  

Da tanken efterhånden var tæret, havde 
skønsmæssigt 2-300 liter olie forurenet 
grunden. Køberne gjorde erstatningsansvar 
over for sælger. Begge parter havde advokater 
på. Sagen kom ikke i retten, men blev forliget 
med en betaling på 200.000 kr. fra sælger. 

En tilsvarende hændelse er ikke sandsynlig i 
Lyset, da de fleste har haft olietanken stående 
i kælderen (i Valby Vænge er der ingen kælder 
– derfor var nedgravning nødvendig).  

Alligevel skal man nok lade mægleren tjekke 
tingene, hvis man går i salgstanker. Man har 
også pligt til at grave tanken op efter en vis 
årrække: 

l For glasfiberbelagte ståltanke efter 40 år 
l For plasttanke efter 45 år. 

Se også Miljøstyrelsens hjemmeside, artiklen 
”Skal min olietank udskiftes?”. 

http://mst.dk/affald-jord/jordforurening/saerligt-
for-borgere-om-forurenet-jord-og-olietanke/
skal-min-olietank-udskiftes-se-tidsfrister/ 

Gamle olietanke kan være en alvorlig sag 

 

Hvis du endnu ikke er medlem  
af Lysets Facebookgruppe eller  

ikke er med på Lysets mailingliste, 
så kan du let du tilmelde dig  
via links på Lysets webside: 

www.lyset-i-valby.dk

Facebook opslag om RADON

http://mst.dk/affald-jord/jordforurening/saerligt-for-borgere-om-forurenet-jord-og-olietanke/skal-min-olietank-udskiftes-se-tidsfrister/
http://mst.dk/affald-jord/jordforurening/saerligt-for-borgere-om-forurenet-jord-og-olietanke/skal-min-olietank-udskiftes-se-tidsfrister/
http://mst.dk/affald-jord/jordforurening/saerligt-for-borgere-om-forurenet-jord-og-olietanke/skal-min-olietank-udskiftes-se-tidsfrister/
http://www.lyset-i-valby.dk/
http://www.lyset-i-valby.dk/


OPDATERING OM HJEMFALDSPLIGT 
Af Helge Rørdam Olesen  

En artikel i sidste nummer af Lysavisen 
berettede, hvordan Københavns 
kommune ved udgangen af marts 2017 
uden varsel har suspenderet den hidtidige 
ordning om frikøb for hjemfaldspligten og 
vedtaget helt nye, kostbare regler.  

I tilslutning til vores generalforsamling 1. 
november blev der afholdt et velbesøgt 
møde om hjemfaldspligt, som ca. 35 huse 
i Lyset er underlagt.  

Hanne Rosenkrantz-Theil fra foreningen 
Hjemfaldspligt København fortalte om 
foreningens arbejde for at få omgjort 
kommunens voldsomme ændring af 
praksis. Praksisændringen betød fra den 
ene dag til den næste en regning på 
typisk flere hundrede tusinde kroner til de 
ramte husejere i Lyset. Andre steder i 
København, hvor hjemfaldspligten ikke 
blot berører grunden, men hele 
ejendommen, er der ekstraregninger på 
over en million kroner. 

Her følger en opdatering om udviklingen 
siden mødet.  

 

Status i januar 2018 er, at foreningen af 
en advokat har fået udarbejdet et 35-
siders juridisk notat, som redegør for, 
hvorfor kommunens vedtagelse af den 
nye praksis ("den midlertidige 
frikøbsordning") kan anfægtes som 
ugyldig. 

Den pludselige ændring af praksis er i 
strid med flere regler og principper. Det 
gælder "Lighedsgrundsætningen", der er 
krænket, fordi de borgere der nu køber 
sig fri er markant ringere stillet end 
borgere, der tidligere har købt sig fri.  

Det gælder også "berettigede 
forventninger": Kommunen besluttede i 
1996 at frikøb skal forgå efter "faste og 
ensartede retningslinjer".. Det betyder, at 
borgerne skulle kunne have tillid til, at 
principperne i ordningen er forudsigelige. 
De ændringer, der er sket pr. 1. april er i 
strid med den opståede retlige sædvane. 

Der er flere argumenter (om 
proportionalitet, om forvaltningsloven, om 
finansiel magtfordrejning), men alt tyder 
på at det bliver nødvendigt med en 
retssag for at få afgjort om kommunens 

De markerede huse har 
hjemfaldspligt  



indførelse af "den midlertidige 
frikøbsordning" 1. april 2017 er ugyldig. 

En 2-siders sammenfatning af notatet 
findes på Lysets hjemmeside om 
hjemfaldspligt (link nederst i artiklen). 

Ved en retssag kommer den 
retshjælpsforsikring, som de berørte 
borgere hver især har, til at bære 
hovedparten af udgifterne (90%). Og når 
der er mange til at dele 
sagsomkostningerne er en retssag ikke 
afskrækkende. 

Her i Lyset er der tre eksempler på huse, 
hvor der foreligger detaljerede 
oplysninger om tilbud fra kommunen om 
frikøb efter den ny praksis. 

Før 1. april kostede frikøb for et hus ca. 
300.000 kr. Frikøbsprisen varierede 
dengang ikke særlig meget fra hus til hus, 
fordi den afhang af grundværdien i 
henhold til den offentlige vurdering. Efter 
1. april er der store variationer: 
Frikøbsprisen for de tre huse ligger 
mellem 515.000 og 730.000 kr. I værste 
fald var der altså tale om en forhøjelse på 
400.000 kr. 

Hvis du endnu ikke har styr på om du er 
ramt af hjemfaldspligten, kan du tjekke 
kortet over berørte huse i Lyset. 

Hvis du er ramt, bør du melde dig ind i 
foreningen. Foreningen er vores eneste 
chance for at få den ny praksis omstødt.  

Husejere, der ikke er ramt af 
hjemfaldspligten kan støtte op omkring 
foreningens arbejde ved at blive 
støttemedlemmer (200 kr pr år). 

For egentligt medlemskab er kontingentet 
600 kr pr. halvår - hertil kommer et 
indmeldelsesgebyr på 600 kr. 
Indmeldelse foregår ved at udfylde en 
blanket på http://hjemfaldspligt.dk 

På Lysets hjemmeside om hjemfaldspligt 
kan du få et overblik over situationen og 
finde resumeet af advokatens notat: 
http://www.lyset-i-valby.dk/hjemfaldspligt  

Fire pletskud taget af Kurt Henriksen i 
haven på Fengersvej 23 i august 2017 



Projekt på Valby Station og Lyshøjgårdsvej 

Nyt projekt skal etablere 400 cykelparkerings-
pladser på Lyshøjgårdsvej, gøre forpladsen 
grønnere og tryggere, med fortov og cykelsti, 
og forbedre adgangen til Valby Station blandt 
andet ved at etablere elevator.


Valby Lokaludvalg har i efteråret behandlet et 
projektforslag fra KK’s Teknik- og Miljøudvalg, 
der vedrører det lange område langs banen 
fra Toftegårds Allé til og med adgangen til 
busterminalerne.


Projektet er et samarbejdsprojekt mellem DSB 
og Københavns Kommune, og skal resultere i:


• Et stort byrumsløft til hele forpladsen til 
Valby Station på Lyshøjgårdsvej


• Øget kapacitet for cykelparkering


• Øget sikkerhed for cyklister og fod-
gængere, med etablering af fortov og 
cykelsti


• Bedre adgangsforhold til stationen, med 
etablering af elevator


• Bedre samspil mellem bus- og 
togforbindelser


Valby Lokaludvalg er meget positive overfor 
projektforslaget, der betyder et stort løft til et 
problematisk område ved stationen.


Lokaludvalget efterlyser dog, at projektet 
også forholder sig til de problematiske forhold 
på broen ved Toftegårds Allé, da her tit opstår 

farlige situationer, når folk krydser vejen for at 
få adgang til busser og tog.


Cykelparkering og etablering af cykelsti 
De 400 cykelparkeringspladser skal placeres 
centralt og let tilgængeligt, hovedsagligt 
mellem de to adgange til stationen i den 
nuværende busterminal. Arealet med 
cykelparkering bliver særskilt belyst for at give 
tryghed og løfte byrummet. Der er i projektet 
indtænkt plads til ca. 8 ladcykler.


Langs stationen og den nuværende 
busterminal etableres en 2,5 m cykelsti, så 
cyklister ikke skal køre blandt de mange 
busser.Der bliver etableret fortov, så 
fodgængere ikke, (som i dag), er henvist til et 
meget langt fodgængerfelt.


Bustrafikken bliver flyttet til en busperron lige 
syd for stationen. Busterminalen, der skal 
betjene bybusser, fjernbusser og midlertidige 
togbusser, bliver etableret med træer, 
byrumsinventar, pause-rum for chauffører. 
læskærm og mulighed for ophold.


Konsekvenser for parkering i området 
For at gennemføre projektet vil der blive flyttet 
parkeringspladser fra Lyshøjgårdsvej, og 
ændret til korttids- og tidsbegrænset 
parkering. For at området ikke mister 
parkeringspladser, bliver der udført en 
optimering af parkeringen i forskellige sideveje 
til stationen, stadig i gul zone.


For at tilgodese ud- og indstigning ved 
stationen, bliver der langs arealet med de nye 
cykelstativer etableret korttidsparkering, 4 



taxiholdepladser og plads til afsætning fra 
bybus eller lejlighedsvis togbus.


Der vil blive etableret handicapparkering i 
projektområdet nær kommende elevator.


Træer fældes – men erstattes med flere 
For at udnytte arealet på Lyshøjgårdsvej bedst 
muligt til cykelparkering, vil det være 
nødvendigt at fælde fire træer i Københavns 
Kommune og tre træer på DSB’s areal. Disse 
vil blive erstattet af nye træer.


Hvad angår de øvrige træer, er der flere, der er 
i dårlig stand. Projektet vil forsøge at give dem 
bedre forhold, ved at udvide deres 
plantehuller. Skulle nogle af dem alligevel gå 
ud, vil projektet erstatte dem med nye træer. 
Projektet tilføjer forpladsen samlet set flere 
træer end i dag.


Anlægget af den nye forplads begynder i 
2019, og forventes at blive afsluttet samme år.


 

Vi har siden november arbejdet på, at få 
beskrevet vore udfordringer med trafik og 
parkering på en sådan måde, at det ikke 
bare ligner “piv” over parkeringszonen. 

Ideen er, at vi kobler Lyset på en realistisk 
samlet plan for trafik og parkering, der også 
gør noget ved de farlige forhold i “krydset” 
Lyshøjgårdsvej/Fengersvej og Carl Langes 
Vej, samt fodgængerfeltet ved tunnelen 
under banen. Det hele i håb om, at vi bliver 
hørt og måske kan blive en forlængelse af 
opgraderingen af Lyshøjgårdsvej. 

Fortsat dialog med både Lokaludvalget og 
Børnehuset forventer vi vil give os ekstra 
“ammunition” til opgaven. 

mvh 
Jonathan Leonardsen 
Anna Schou Madsen 
Henrik Dantved 
René Nielsen



Referat fra "Lyset"s generalforsamling, 1. november 2017 
 
1. Valg af dirigent  
Morten Hach blev valgt til dirigent. 

Der blev taget en runde, hvor deltagerne præsenterede sig. Der var medlemmer fra 26 huse/lejligheder til 
stede. 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt.  

3. Valg af referent 
Helge Rørdam Olesen blev valgt som referent. 

4. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling 
Referatet fra seneste generalforsamling blev godkendt. Det findes på Lysets websted, http://www.lyset-i-
valby.dk .  

5. Formandens beretning 
Formanden – Niels Ulrik Friis fra Fengersvej 21 – aflagde beretning.  

Der har været afholdt et enkelt bestyrelsesmøde. I årets løb har der været en række aktiviteter, herunder et 
fastelavnsarrangement, et vellykket loppemarked, og en meget velbesøgt sommerfest med hoppeborg. 
Der har i år ingen cykeldag været, fordi den tidligere tovholder er flyttet. Men hvis nogen har lyst til at 
være tovholder på et sådant arrangementet til næste år, så er man meget velkommen. Det drejer sig om at 
få Dansk Cyklistforbund ud en dag, hvor Lysets beboere kan møde op og få deres cykler serviceret. 

Niels kom med ros til bladudvalget for et godt blad, og han havde også tak til Helge for at bestyre 
hjemmesiden. 

Formandens beretning blev godkendt. 

6. Kassereren aflægger regnskab 
Regnskabet blev omdelt af kassereren, John Fjord Hansen. Regnskabet ligger også på hjemmesiden. 

Regnskabsåret slutter normalt 30. september, men i år var afslutningen flyttet til 11. oktober 
(sammenfaldende med et revisormøde); årsagen er, at der lige omkring 1. oktober blev indbetalt mange 
kontingenter for 2016/17. Kontingentindtægten indtil regnskabets afslutning var på 21.300 kr. Efter 
regnskabsårets afslutning er der iøvrigt indkommet yderligere 2.200 kr. 

John beklagede at kontingentopkrævningen var kommet sent ud. Der havde været en del praktiske 
problemer med overdragelse af kassererposten, så han først havde kunnet træde i funktion som kasserer 
henimod sommerferien. Han forventer at udsende næste kontingentopkrævning omkring maj 2018. 

Om årets regnskab bemærkede han, at der var budgetteret med et underskud, men i stedet var kommet 
overskud. Det skyldes primært at der ikke havde været helt så mange aktiviteter som forudsat - bl.a. den 
manglende cykeldag, ligesom der ikke havde været nogle større anskaffelser til foreningen. 

Regnskabet blev godkendt. 

6.1 Bemærkninger til regnskabsår 2014/2015 

På generalforsamlingen i 2016 blev regnskabet for 2015/16 godkendt med forbehold, fordi der var nogle 
udeståender omkring udlæg fra regnskabsåret 2014/15. Det blev i 2016 besluttet at der skulle laves en 
redegørelse for udlæggene og at der skulle lægges en justering ind i regnskabet for regnskabsåret 
2016/17.  

Faktisk er justeringen blevet indarbejdet i en revideret udgave af regnskabet for året 2015/16, udarbejdet 
pr. 2. februar 2017. 

Dette redegjorde foreningens revisor, Anders Ertmann, for. Problemet bundede i, at en tidligere kasserer 
tilbage i 2014/15 ikke havde holdt foreningens og egen økonomi fuldt adskilt - han havde fra sin private 



 

konto både afholdt foreningsudgifter og modtaget foreningsindtægter. Det var der nu blevet ryddet op i, 
hvilket havde resulteret i det reviderede regnskab for 2015/16 dateret 2. februar 2017. 

Generalforsamlingen havde intet at bemærke hertil. 

7.   Beretning fra nedsatte udvalg 
Lysets udvalg er åbne udvalg. De består af frivillige, der har meldt sig til hvert udvalg. 

7.1 Forskønnelsesudvalget 
Formanden Niels Ulrik Friis fortalte fra arbejdet i Forskønnelsesudvalget, at der havde været en enkelt 
sag til behandling i udvalget. Den drejede sig om en altan mod havesiden, som der var søgt om 
dispensation fra lokalplanen til at bygge. Grundejerforeningen får fra kommunen sådanne ansøgninger til 
høring.	
Forskønnelsesudvalget havde svaret at vi principielt er imod ændringer i bygningernes ydre fremtræden, 
såsom ekstra altaner. Udvalget havde også udtrykt bekymring for indbliksgener. I svaret til kommunen 
skrev udvalget, at dersom ansøgningen skulle blive imødekommet ønskede udvalget ret restriktive 
bestemmelser til altanens form og udseende for at den ikke skulle skabe en uheldig præcedens. 

Kommunen har siden givet den ansøgte dispensation, men den har også gjort opmærksom på, at sagen 
ikke skaber præcedens, fordi der er tale om en speciel bygning - foreningshuset på Steins Plads. 

I øvrigt har Forskønnelsesudvalget ikke haft nogen formand det sidste halve år, fordi den tidligere 
udvalgsformand er fraflyttet. 

7.2 Bladudvalg 
Helge Rørdam Olesen berettede om Lysavisen, at der var udsendt 2 normale numre - i februar og 
september - samt en løbeseddel om sommerfesten. Bladudvalget modtager meget gerne stof til bladet fra 
Lysets beboere.  

7.3 Loppemarkedsudvalg 
Lysets Loppemarkedsudvalg står for at arrangere et årligt loppemarked. Det var blevet afholdt i starten af 
maj i godt vejr og med god tilslutning. 

7.4 Festudvalg. Fastelavn og sommerfest 
Helge Rørdam Olesen berettede om fastelavnsfesten, at den som sædvanlig havde været velbesøgt med 
omkring 100 deltagere.  

Morten Hach fortalte om sommerfesten, at den havde været rigtig hyggelig, og at der været mange 
nyindflyttede blandt deltagere. Det er en glimrende måde at lære sine naboer at kende på. 

Sommerfesten foregår hvert år den tredje lørdag i august.  

7.5 Vejudvalg 
Der var intet nyt fra det vejudvalg, der blev nedsat forrige år. 

8.   Valg til bestyrelse og udvalg 
John Fjord Hansen blev genvalgt som kasserer. Som ny sekretær i bestyrelsen blev valgt Jakob Suppli fra 
Eschrichtsvej 10. Anders Ertmann blev genvalgt som 2. revisor. Helge Rørdam Olesen blev genvalgt som 
revisorsuppleant. 

Der findes en adresseliste over bestyrelsen og udvalg på websiden http://www.lyset-i-
valby.dk/Adresser.htm 

Der er altid mulighed for at melde sig til Lysets forskellige udvalg. 

På generalforsamlingen meldte 2 nye medlemmer sig til Forskønnelsesudvalget: Anna Schou og Carsten 
Skaarup.  

9.   Forslag fra medlemmer og bestyrelse  
9.1 Parkeringsproblemer i Lyset og specielt på Carl Langes Vej. 
Der var indkommet et forslag om stillingtagen til aktioner, der kan reducere parkeringsproblemer i Lyset 
og specielt Carl Langes Vej efter at der er indført betalingsparkering i Valby. 
Forslagsstilleren (John Jacobsen) kunne ikke selv være til stede, men formanden (Niels) fortalte om nogle 
af de oplysninger John var kommet med.  



 

John havde skrevet til kommunen for at høre om muligheden for at få udvidet den gule parkeringszone, så 
den kom til at omfatte Carl Langesvej. Kommunen havde svaret at udvidelse af p-zonen tidligst kommer 
til diskussion næste år - den er ikke på budgettet for i år. 

Der udspandt sig en livlig diskussion, hvor mange emner kom på banen. 

Det blev kraftigt fremført at problemet er andet end blot parkeringspladser til biler. Det er i meget høj 
grad et spørgsmål om trafiksikkerhed, hvor især forholdene på Carl Langesvej er alt andet end trygge 
efter at der er kommet massiv parkering på det første stykke af vejen.  

Udgangen på diskussionen blev, at der blev nedsat en gruppe - et trafikudvalg - der skulle arbejde med 
problematikken. Arbejdet tænkes udmøntet i et brev til kommunen med vore synspunkter med formanden 
som afsender. Forsamlingen gav sin tilslutning hertil. Udvalgets sammensætning kan ses på 
hjemmesiden. 

9.2 Lysets festtelt. 
Lysets festtelt  på 8 x 4 er gået i stykker. Det var nemt at sætte op, men ikke helt ligetil at pakke sammen, 
og derfor er nogle stivere ødelagt, så teltet ikke mere kan bruges. Det blev vedtaget at budgettere med 
5000 kr til et nyt. Der er betaling for at låne teltet: 100 kr. pr. døgn / 250 kr. pr. weekend 

9.3 Juletræ på Steins Plads. 
Signe fra Steenbergsvej 23 samt Katrine og Per fra Eschrichtsvej 22 havde foreslået at der kommer et 
juletræ på Steins Plads, som julemanden skal tænde og børnene i Lyset pynte. Forslaget blev vedtaget, og 
tændingen sker 30. november. 

Der var endnu et juleforslag: Jonathan fra Carl Langesvej 17 foreslog "forhavejulekalender" nogle 
hverdagsaftener i december - et lille arrangement hvor man mødes ved et hus en halv times tid til lidt 
julehygge. Han ville tage initiativ til at stable noget på benene.  

10. Fastlæggelse af arbejdsopgaver i det kommende år. Budget 2017/18 
John gennemgik det foreslåede budget i lyset af aftenens vedtagelser, og det blev vedtaget at forhøje 
forskellige poster i anledning af forslagene om juletræ, cykeldag og festtelt. 

Det reviderede budget er lagt på Lysets hjemmeside på siden om generalforsamlinger (http://www.lyset-i-
valby.dk/GenForsaml/general_start.htm ). 

11.  Vedtagelse af kontingent 
Bestyrelsen havde stillet forslag om højere pensionistkontingent. Det aktuelle kontingent er på 300 kr pr. 
husstand, dog 100 kr for pensionister. Der var lidt diskussion om forslaget, og det blev trukket tilbage 
uden afstemning.  

For huse, der er opdelt i to ejerlejligheder, opfordres man til at betale kontingent for hver lejlighed. 

12.  Eventuelt 
René fra Fengersvej 21 foreslog at foreningen markerede støtte til foreningen Hjemfaldspligt ved at give 
et symbolsk beløb til den. René er ikke selv i klemme, men han ser kommunens handlemåde som et 
overgreb på en gruppe husejere. Forslaget blev ikke vedtaget; det er ikke muligt at tage sådanne 
beslutninger under punktet Eventuelt, og der var også nogle indvendinger mod forslaget. 

Derimod var der opbakning til at der i Lysavisen bliver skrevet en omtale af foreningen Hjemfaldspligt 
med en opfordring til at blive individuelt støttemedlem (eller støttemedlem). 

Referent: Helge Rørdam Olesen 

 



 

Adresseliste for udvalg og bestyrelse i Lyset 
 
Specielt for den elektroniske udgave af Lysavisen: 
Her er ingen adresseliste. 
 
Se i stedet  
 http://www.lyset-i-valby.dk/Adresser.htm  
På internettet findes kun få e-mail-adresser (for at undgå spam). 
 
 
Se den trykte Lysavis for en adresseliste, som inkluderer e-mail-adresser for udvalgene. 

http://www.lyset-i-valby.dk/Adresser.htm


LYSET arrangerer tøndeslagning og fastelavns festivitas på Steins Plads 

SØNDAG DEN 11. FEBRUAR 2018 KLOKKEN 14:00 

Klæd jer ud og kom med til løjerne … Alle er velkommen!
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