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Ude i Valby Peter Olesen Hent PDF Forlaget skriver: Tag med på opdagelse ´ude i Valby´, hvor forfatter og
journalist Peter Olesen har boet i mere end 40 år.

Bogen er fyldt med smukke fotos af Kurt Rodahl Hoppe og i en størrelse, så den passer i tasken, lommen eller
under armen, når man tager rundt på cykel eller gåben i den populære københavnske bydel.

Valby er under forandring, og den gamle bydel er ved at få sig et gennemgribende løft med nye beboere, nye
boliger, store grønne områder, masser af lys og luft - og egen badestrand.

Peter Olesen fortæller om bydelen, han kender som sin egen baglomme - udbygningerne, landsbypræget,
industriområdet, villakvartererne, cafeerne og ikke mindst de mange skulpturer og kunstværker, der præger

Valby anno 2014. 

Peter Olesen er uddannet journalist. Han er forfatter til en række bøger om bl.a. København.
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