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I Kajakklubben Nordhavn kan man være eliteroer, begynder, motionist eller badedyr. Forårets kurser er i gang. Klubben har stor fremgang og eneste problem er sådan set, hvor man skal gøre af alle kajakkerne. Side 10.

Blæret bæredygtig /14 Mød Mr. Big Bio
weekend
Næste weekend i Nordhavn bliver en manifestation af bæredygtighed, med to dages aktiviteter i hele bydelen. Blandt meget
ander kan man opleve førerløse busser,
bynaturvandringer, sushi kokkeskole, altankasse kursus, crossfit træning, debatter, økologisk mad og meget mere.
Læs mere om det store program side 8-9
samt 14-15.
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VELKOMMEN
Din lokale skønhedssalon.
Til ladies & gentlemen.
Mandag - Fredag 08.00 - 18.30
Lørdag 10.00 - 15.00

Amerika Plads 34 · 2100 København Ø · +45 40 85 40 11
Booking · www.salondunord.com

SOLGT
PÅ UNDER 2 UGER
DOVER PASSAGE 4, 1. TH.

SOLGT
SUNDKAJ 71, 3. TH.

VI SÆLGER NORDHAVN!
Bæredygtig simremad på Østerbro
Frokost, aften, weekendbrunch. Takeaway i miljøvenlig emballage
Selskaber (konfirmation, barnedåb, fødselsdag...)
5 minutter fra Nordhavn Station
Det Simrer, Melchiors Plads 3, København Ø, Tlf. 35553141, www.detsimrer.dk

- SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN?
RealMæglerne Nordhavn
Corkgade 4 / 2150 Nordhavn
Tlf. 4358 2100 / nordhavn@mailreal.dk
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Slut med røg fra Oceankaj i 2021
Et nyt partnerskab mellem By & Havn og Københavns Kommune vil projektere et landstrømanlæg på Oceankaj. Målet er, at have et landstrømanlæg klar i 2021.
Partnerskabet vil også undersøge, hvordan der kan etableres landstrøm på Langelinie, nedsætte udledningen fra kanalrundfarten, og arbejde for bæredygtig krydstogtturisme i Østersøen.
• Københavns Kommune afsatte for to måneder siden
1,5 mio. kr. til projektering
af landstrøm i Nordhavn. Nu
spæder By & Havn til ved at
skyde yderligere 1,5 mio. kr.
ind et det nye partnerskab, så
arbejdet kan gå i gang. Dertil
kommer, at CMP afsætter 1,5
mio. kr. til miljøforbedringer
for krydstogtskibe samt 1,5
mio. kr. til Innovationsprojekt
om at reducere emissioner fra
krydstogtskibe. Kommunen
har afsat yderligere 2,0 mio.
kr. til nordisk samarbejde
for etablering af landstrøm
til krydstogtskibe samt til at
finde en model for etablering
af landstrømanlæg ved Langelinie.Så i alt er der nu fundet

6,5 mio. kroner til at forbedre
luftkvaliteten i Københavns
Havn.
Også check på
kanalrundfarten
Første skridt er projektering
af et landstrømanlæg i Nordhavn. de øvrige opgaver i det
nye partnerskab er:
- Forslag til, hvordan der kan
etableres landstrømanlæg på
Langelinie (By & Havn)
- Internationalt samarbejde
om landstrøm til krydstogtskibe (Københavns Kommune)
- Reduktion i emissioner fra
kanalrundfartsbådene, herunder besejllingsaftaler (By &
Havn).
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"Københavnerne, også dem
der bor tæt på havnen, har
krav på at kunne trække vejret frit, uden at frygte for deres helbred. Derfor tager vi nu
sammen de afgørende skridt.
Målet er, at vi får reduceret
udledningen fra krydstogtsskibene drastisk," udtaler
Overborgmester Frank Jensen
(S).
Han peger også på kommunens beslutninger om at omstille havnebusserne til el allerede fra næste år og omlægge
alle Københavns busser til el i
løbet af de kommende år som
afgørende skridt for at sikre
ren luft til københavnerne.
Bæredygtig Østersø
En del af kommunens bevilling er øremærket et samarbejde med de øvrige store
havnebyer i Norden. Hvis
flere havne i regionen tilbyder
landstrøm, vil det tiltrække
de skibe, der kan bruge landstrøm. Det kan på sigt gøre
Østersøregionen til den mest
bæredygtige krydstogtdestination i verden. Den vision
blev drøftet da internationale
eksperter og beslutningstagere
7. maj holdt krydstogtskonference på Langelinie Pavillo-

nen i København.
360 graders eftersyn
I By & Havn er der store forventninger til det kommende
samarbejde om grønne løsninger i havnedriften:
”Der er stor interesse for at
bruge Københavns Havn,
både fra krydstogtskibe og
erhvervsfartøjer. Vi er derfor
gået i gang med at lave et 360
graders eftersyn af havnens

grønne løsninger og vil i denne forbindelse bl.a. se på muligheden for også at etablere et
landstrømsanlæg på Langelinie. Desuden ser vi nærmere
på, hvordan vi kan reducere
udledning fra kanalrundfartsbådene i havnen,” siger Adm.
direktør, Anne Skovbro.
Hos Copenhagen Malmö Port
ser man også muligheder i at
få etableret landstrøm.
"Landstrøm er en af flere mu-

ligheder for at sikre en bæredygtig havn nu og fremadrettet. I tæt dialog med branchen
søger CMP løbende at finde
de bedst mulige løsninger på
samvirket mellem borgere
og krydstogtskibe, så en reel
forbedring kan opleves,” siger
adm. direktør Barbara Scheel
Agersnap.

Adventure Tower får afslag på lokalplan
Bygherren bag H. C. Andersen Adventure Tower har fået afslag fra Miljø- og Teknikudvalget på en anmodning om at få
en lokalplan for det 280 meter høje tårn i Nordhavn. Flertal i udvalget mener at projektet vil give en 'perlerække' af problemer.
• Kun Konservative og Liberal
Alliance ville give projektet en
chance mere. Men Radickale,
Scoialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Alternativet gav
planen dødsstødet.
Bygherren er det private konsortium HCAAT, som ønsker
at bygge boliger, erhverv mv. i
et 280 meter højt tårn med en
forlystelsespark foran. I december 2018 indgik selskabet
en betinget købsaftale med By
& Havn.
Ifølge Børsen var betingelsen
for aftalen, at kommunen sætter gang i planprocessen i 2019,
og at der bliver vedtaget en lokalplan i 2021. Det skulle medføre, at parken kunne tages i
brug, når Nord-havnstunnelen
som ventet bliver færdiggjort i
2027. Og netop de to betingelser gør at projektet formentlig
er faldet endegyldigt til jorden
nu.
Byggehøjde på 60 meter
Inden mødet havde Teknikog Miljøforvaltningen oplistet
de problemer, som det høje

byggeri kunne give for Nordhavn. Beboerne i tårnet vil
opleve, at deres boliger ligger afsides og uden nærhed til
Nordhavns hverdagstilbud, og
bygningen vil påvirke oplevelsen af Københavns såvel som
Øresundsregionens kultur- og
naturlandskaber. Dertil forventes bygningen at medføre
vindturbulens i de omkringliggende områder. I forvaltningens indstilling fremgår det
også, at man agter at sætte en
højdegrænse på 60 meter for
nye byggerier i Nordhavn.
Borgmester kan
ikke lide Nordhavn
I pressemeddelelsen udtrykker stedfortrædende teknikog miljøborgmester Karina
Vestergård Madsen (EL) glæde
over beslutningen. Hun udtykker også, at hun ikke kan lide
Nordhavn:
"Første del af Nordhavn er
desværre blevet et VIP-projekt
med dyre ejerboliger og dyre
private lejeboliger. Samtidig
er området nærmest kemisk

renset for grønne områder.
Den fejl skal vi ikke gentage
med Ydre Nordhavn. Det område skal laves med fokus på
almindelige
københavnere
og grønne områder. Ikke rigmandsboliger og en forlystelsespark for turister," udtaler
Karina Vestergård Madsen
(EL).
Hun kan heller ikke se idéen i
at opføre 'en privat bygherrers
prestigeprojekt i vores by'.
"Med 280 meter vil det blive

det absolut højeste tårn i Øresundsregionen, og det skal ikke
stå som en kolos i København,
så vi alle, uanset hvor vi er,
kan se det, og mange vil leve i
skyggen af det. København er
ikke New York, og det er faktisk positivt. Vi kan godt have
nogle høje bygninger, hvor det
giver mening, men der er ingen
grund til at bygge højt alene for
højdens skyld", siger Karina
Vestergård Madsen (EL).

MENY

ØKOLOGISK WEEKEND
MENY

Lørdag den 25. maj

Søndag den 26. maj

• Oplev og smag på økologisk gin.
• Gratis økologisk gårdmælk fra Øllingegaard (eksklusiv glasflaske).
• Besøg af Økologisk Landsforening som byder på nudelsalat
med grillet økologisk frilandssvinekotelet, samt økologiske
grøntsager. Derudover bliver der uddelt et øko-net til de første 50
gæster ved standen.
• Gratis økologiske klip-selv krydderurter fra Rosborg.
• Smagning på bæredygtig superfood fra Nordisk Tang.
• Smagning på økologisk vin.
• Level Organic deler vand ud til de første 500 besøgende.

• Oplev og smag på økologisk gin.
• Gratis økologisk gårdmælk fra Øllingegaard (eksklusiv glasflaske).
• Gratis økologiske udplantningskrydderurter fra Rosborg,
6-8 varianter.
• Gratis økologiske klip-selv krydderurter fra Rosborg.
• Udplantningsworkshop! Tag jeres krukker og altankasser med og få
20% rabat på alt udplantning. Der vi desuden være gratis jord, samt
hjælp og råd med tilplantningen.
Se hele programmet på vores Facebookside.
Vi glæder os til at se dig!

Southamptongade 2 st., 2150 Nordhavn Åbningstider: Man.- fre. 9:00-20:00 lør. - søn. 9:00 - 19:00
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SUSTAINABLE NORDHAVN
• Last weekend in May is Nordhavn Sustainability Weekend.
Companies, institutions, clubs
and shops will be showing
sustainable products, inventi-

ons and knowhow. Sunday at
12.30 you can attend a guided
tour in English that includes
a visit to Konditaget Luders,
the promenade Sandkaj and
the dense residential area. The

guide will tell you about the
overall vision for Nordhavn.
The trip will end at Sundmolen giving you the possibility
to visit Vilhelm Lauritzen Architects or Energylab Nord-

Det flydende aktivitetshus
skal bo til leje på vandet

havn.
Sustainability in Nordhavn.
Guided Tour in english. Sunday 26. May 12.30. Meeting
point: Himmel og hav! Helsinkigade 29.

www.cis.dk

DFDS flytter ved udgangen af 2021 ind i et nyt domicil på Marmormolen.
Tæt på rederiets egen færgeterminal.
• Til september åbner Det Flydende Aktivitetshus ved Sandkaj i Nordhavn. By & Havn er
bygherre på aktivitetshuset, og
har skudt 5,6 mio. kroner i projektet. Men også Københavns
Kommune er involveret i kraft
af et tilskud på 2,5 mio. kroner.
Dertil kommer at Lokale- og
Anlægsfonden fornylig gav 1,9
mio. kr. til en udvidelse af Det
Flydende Aktivitetshus.
Det er planen at anlægget
overdrages til Københavns
Kommunes afdeling for Ejendomme og indkøb (KEID) når
det er bygget.
Og så skulle alt være i orden,
bortset fra at By & Havn har
ret til at opkræve vandarealleje
af Det Flydende Aktivitetshus.
Derfor har By og Havn lavet

en vandareallejekontrakt med
Københavns Ejendomme og
Indkøb.
Kontrakten sikrer, at aktiviteteshuset kan blive liggende ved
siden af badezonen. Lejemålet
gøres uopsigeligt fra både lejer
og udlejers side i 20 år, og kan
dermed tidligst opsiges i 2039.
Desuden er der aftalt 10 års
lejefrihed, således at Københavns Kommune først skal
betale vandarealleje fra 2029.

Den årlige leje er herefter sat til
160.160 kroner.
Når faciliteten med bevillingen
fra Lokale- og Anlægsfonden
udvides til et større areal, forventes det, at huslejen stiger
til omkring 200.000 kr. om
året. Men altså først fra 2029.
Borgerrepræsentationen skal
nu godkende lejekontrakten så
den er gældende fra 1. august
2019.

DFDS flytter til nyt domicil
på Marmormolen
DFDS flytter ved udgangen af 2021 ind i et nyt domicil på Marmormolen.
Tæt på rederiets egen færgeterminal.

Magicians
aren’t magic,
our teachers are
Aha moments – that’s what our teachers create
every day. Just ask our students. They all have stories
to share: about individual attention, about being
challenged academically and about teachers going
the extra mile.

• PensionDanmark er bygherre
på projektet, og har netop købt
grunden ’Erhvervsbåndet’ på
Marmorvej af By & Havn. Der
er knyttet en yderligere byggeret til grunden, som ligger
langs kajkanten ud til DFDS
egen færgeterminal.
DFDS har i øjeblikket hovedsæde på Sundkrogsgade og
flere andre adresser.
”DFDS er vokset meget, og
har behov for at kunne samle
hovedkontorsmedarbejderne
på én adresse,” siger CEO Torben Carlsen, DFDS.
Den nye seks etagers bygningfår plads til 700 medarbejdere.

Bygningen bliver bæredygtighedscertificeret
efter
DGNB-standarden i kategorien Guld. Og det vækker
glæde i By og Havn.
"Det viser, at bæredygtighedscertificeringen er kommet for
at blive, når pensionskasser er
med til at investere penge på
lang sigt i gode og klimavenlige
byggerier,” siger Anne Skovbro,
adm. direktør i By & Havn.
Fakta DFDS domicil
Bygningen omfatter stueetage
til 5. sal samt kælder. Faciliteterne kommer til at omfatte
kontorer, auditorium/multi-

rum, kantine, mødelokaler,
omklædning, fitness, parkering og cykelparkering i konstruktion samt cykel på terræn. Desuden etableres bil- og
cykelparkering i konstruktion.
Areal: Kontor ca. 12.500 kvm.
og kælder ca. 1.000 kvm.
kælder. Huset er designet til
700 medarbejdere.
Bygherre
PensionDanmark.
Lejer: DFDS. Grundsælger: By
& Havn. Placering: ’Erhvervsbåndet’ på Marmorvej
Arkitekt: PLH Arkitekter
Visualisering: PLH Arkitekter.

At CIS we are fortunate to have the means to recruit
the best. From Pre-K to grade 12, our teachers are
all very skilled, experienced and committed to their
students: They could teach anywhere in the world,
and they chose CIS. We are proud of that because
a school is defined by its teachers, and those
magical moments of learning that make a good
school great. To learn more please visit cis.dk
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KORT NYT
- Spreder byliv til hele havnen
- Fungerer hele året
- Inddrager en bred kreds af aktører
- Henvender sig til nye målgrupper i havnen
- Har en bæredygtig og inkluderende profil
- Rummer samskabende/brugerinddragende elementer.
”Vi ser frem til at modtage en hel masse nye projekter og møde
de mange aktører, som har lyst til at være med til at skabe endnu
mere liv i havnen. Og så er vi glade for at kunne hjælpe. Hele
dette projekt er både til fordel for ansøgerne, der får klarere linjer
for, hvordan de skal søge, og jeg er helt sikker på at det skaber en
bedre udvikling af havnen”, afslutter Per Schulze.
Der vil være ansøgningsfrist hver anden måned.
Første frist er 2. juni.
1. juli får ansøgerne får et endeligt eller foreløbigt svar.
Næste ansøgningsrunde har frist 1. august.

GÆT SVANEFØDSELSDAGEN

Julius Møller faldt 5. maj 1945
• En mindeplade er opsat ved Billedvej 8 til minde om frihedskæmperen Julius Møller, som døde den dag, hvor Danmark blev
befriet fra tysk besættelse. Han blev skudt under ildkamp med
tyske tropper, få timer efter at hans deling i Undergrundshæren
havde overtaget vagtkommandoen over Frihavnen. Den tyske
vagtkommando havde til huse i Industrisyndikatet på hjørnet af
Århusgade og Billedvej. Så det var her, at danske styrker overtog kommandoen over Frihavnen 5. maj klokken 8 om morgenen. Kl. ca. 11 rykkede en deling på omkring 30 mand fra Korps
Aagesen til forstærkning af vagten. Ved 13-tiden kom det i fire
timer til en kraftig skudveksling mellem de tyske skibe i havnebassinerne og vagtstyrken, ligesom der fandt kraftige ildkampe
sted i andre områder omkring Frihavnen.
Julius Møller havde henvendt sig til kommandocentralen ved
Billedvej 8 for at modtage ordrer, og ville vende tilbage til sin
post. Han afventede en skudpause, hvorefter han løb over gaden.
I samme øjeblik ramtes han af et riffelskud med øjeblikkelig
dræbende virkning. Julius Møller blev 34 år.
Om Undergrundshæren
Fra begyndelsen af 1944 påbegyndtes over hele landet på britisk
initiativ rekrutteringen til en undergrundshær, de såkaldte militærgrupper (M-grupper). M-grupperne skulle foreløbig bare
holde sig parat - heraf også navnet ventegrupper - fordi de skulle
afvente ankomsten af allierede tropper, som de skulle aflaste i en
eventuel slutkamp mod tyskerne. Som bekendt overgav de tyske
styrker sig uden kamp den 5. maj 1945, så ventegruppernes primære indsats kom til at ligge efter befrielsen i forbindelse med
interneringen af landssvigere, bevogtningsopgaver etc. Undergrundshæren hjemsendtes gradvist hen over sommeren 1945.
Julius Christian Møller. Født 17.10.1910 i Tråsbøl, Felsted sogn.
Forældre: Bagermester Jens Frederich Møller og hustru Lene Marie f. Christiansen. Maskinarbejder. Gift 9.7.1944 med Agnes Margrethe (som døde i 1947). Tilknyttet Undergrundshæren, Region
VI, København: Afsnit 1 (Havnen). Dræbt ifbm. ildkamp med tyske soldater. Død 05.05.1945.

Havnen søger nye ideer
• By & Havn har indført en ansøgningspulje til havneaktiviteter,
og alle inviteres nu til at komme med deres ideer til anvendelse
af havnerummet.
”Vi kan se på mængden af ansøgninger, vi løbende har fået ind
de seneste år, at interessen for projekter og events i havnen er
stærkt stigende. Derfor vil vi nu samle ansøgningerne i større
puljer, så de ikke vurderes enkeltvis og ad hoc, men med et mere
overordnet blik for den strategiske udvikling af havnen. Vi vil
også meget gerne møde ansøgerne og bidrage med vores faglige viden om havnen ved at lave åbne kontortider, hvor man
kan vende sin ansøgning, inden den sendes afsted”, udtaler Per
Schulze, udviklingschef i By & Havn.
Idémagerne kan være foreninger, virksomheder eller enkeltpersoner. Det afgørende er, at man har den gode idé og en plan for,
hvordan den bliver ført ud i livet. By & Havn lægger i vurderingen af ansøgningerne vægt på, at aktiviteterne:

OG SEND DET FØRSTE FOTO
AF SVANEUNGERNE
SVANEMOR HAR RUGET PÅ SINE ÆG CIRKA TRE UGER. DET TAGER I ALT
FEM UGER AT RUGE UNGERNE UD. GÆT UNGERNES FØDSESDATO, SEND
ET SVANEUNGEFOTO, OG VIND 10 x HANSEN IS FRA MENY NORDHAVN.
VINDEREN ER DEN, SOM GÆTTER DATOEN, ELLER KOMMER TÆTTEST
PÅ
OG SENDER ET FOTO AF EN ELLER FLERE AF SVANEUNGERNE, ELLER
HELE SVANEFAMILIEN.
SÅ HOLD ØJE MED REDESTEDET VED SANDKAJ/GITTERVEJ!

SEND GÆT TIL
SVANEUNGE@NORDHAVN-AVIS.DK

PopUp-udstilling på Sandkaj
med Inge-Lise Koedfoed
• Lokalet på hjørnet af Sandkaj og Ystadgade har i maj måned
pop-up udstillinger. Fra 23. maj har billedkunstner Inge-Lise
Koefoed en retrospektiv udstilling i anledning af sin 80 års fødselsdag i år. På udstillingen “LifeLines” vises skulpturer i sten,
bronze og støbejern - desuden collager og foto af en ny opsat
skulptur, NORDhavnPil på pladsen Tingstedet i Århusgadekvarteret. NORDhavnPIL blev i 2018 købt af By og Havn og foræret til Århusgadekvarteret. Placeringen har til formål at byde
velkommen til området, hvor skulpturens udseende og materiale
bidrager til kvarterets gadeinventar, og identitet som tidligere
havneindustriområde. Skulpturen består af en mangekantet og
lidt skæv pil som peger mod nord i rustent jern hvorpå der står
en vandreblok fra det nordiske urbjerg. En moderne helleristning.
PopUp Udstilling med Inge-Lise Koefoed. Sandkaj 19. 2150 Nordhavn. Fernisering torsdag 23. maj kl. 17.00 til 19.00. Åben lørdag
25. maj kl. 13 - 15. Tirsdag 28. maj kl. 16 - 18 eller efter aftale på
29291060. www.inge-lisekoefoed.dk

SEND FOTO TIL SAMME MAIL SÅ SNART DU
HAR TAGET DET
VINDEREN FÅR DIREKTE BESKED. VINDEREN SKAL VÆRE MED PÅ EVT.
FOTOGRAFERING VED SVANEREDEN TIL NORDHAVN AVIS.

Damp og støj fra
Amagerværket i maj
• HOFOR er nu kommet så langt med byggeriet af den nye, biomassefyrede blok 4 (BIO4) på Amagerværket, at kedlen skal gøres klar til prøvedrift. Det betyder, at kedlen skal blæses igennem
med højtryksdamp for at fjerne partikler og snavs i kedelrørene.
Da dampen lukkes ud i det fri, vil det på trods af lyddæmpning
medføre en brusende støj og en kraftig dampfane, som kan høres
og ses på lang afstand. HOFOR beklager eventuelle gener i den
forbindelse.
Den første dampblæsning begyndte 10. maj. Dampblæsningen
foregår herefter to gange dagligt i de efterfølgende to-tre uger,
indtil kedelrørene er helt fri for partikler. Der vil være dage med
kun en enkelt dampblæsning. Dampblæsningen varer ca. 10-30
minutter ad gangen og vil ske Hverdage og lørdage: kl. 8.00 18.00. Søn- og helligdage: kl. 10.00- 18.00. Dampudslippet sker
på den vestlige side af BIO4 og den maximale støj forekommer i
de første ca. 10 minutter.
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Luksusbiograf tager form i Nordhavn
Nordhavn bliver en bydel med sin egen biograf, for til jul åbner Big Bio i huset på Hamborg Plads.
Vi har gået en tur med biografens indehaver og hørt om hans planer.
Af Marie Varming
• Om alt går vel, kan Nordhavns beboere sætte sig til rette
i biografstolen lige op til jul og
se den nyeste Star Wars-film i
deres egen lokale biograf. Det
håber biografens indehaver,
Henrik Obel, i hvert fald.
Lige nu er der ganske vist mest
beton, ledninger og gabende
vinduer, hvor der til jul skal
være luksusbiograf, men det
skal der nok blive lavet om på.
"Julen er vores højsæson, og
vi vil selvfølgelig gerne være
klar til det," siger Henrik Obel
og kigger sig rundt i det 2300
kvadratmeter store og indtil nu
nøgne rum.

Huset ligger midt på Hamborg
Plads, hvor mange naboer har
været bekymrede for hvad og
hvor stort, der skulle bygges.
Men der kommer noget godt i
stedet for de kvadratmeter, der
mistes, lover Henrik Obel.
I stueplan kommer en Lidl – i
luksusudgave- samt nogle spisesteder, og oven på biografens
fem sale kommer der en restaurant.

man ønskede sig i Nordhavn.
"Vi plejer at sige, at luksus er
standard hos os. Vi er den eneste biograf, som har luksusrecliners (elektrisk lænestol
med benstøtte, red.) i alle sale
og dolby atmos-lyd. Vi er ikke
mainstream. Hos os ligger man
ned og ser film, og der er to
meter mellem rækkerne. Den
største af biografens sale kommer til at have små 200 stole."

Koncept fra Herlev
At det lige er Henrik Obel,
der er blevet kontaktet for at
lave en biograf i Nordhavn er
ikke noget tilfælde. Han driver
nemlig luksusbiografen Big Bio
i Herlev, og det var det koncept,

Tæt byggeri
Han kan godt se, at byggeriet
kommer meget tæt på naboerne omkring huset, men
sådan så det faktisk også ud på

de oprindelige planer, som jeg
blev præsenteret for, understreger han.
"Og hvis du bor i Mikkel Bryggers Gade, bor du jo også meget
tæt på Grand" smiler han.
Han ved ikke hvilken slags
film, de kommer til at satse
mest på, men der bliver noget
for børnefamilierne, pensionister og det, der læner sig op ad
Grands, Dagmars og Empires.
"Vi ved ikke helt hvilken slags
film, vi kommer til at vise. Det
ved vi ikke, før vi kender publikum. Men det bliver bredt, og
vi vil have fat i hele familien. Vi
sigter ikke mod noget meget
kunstnerisk, men en biograf,
hvor alle kommer."
Plads til Park Bio
At det bliver på bekostning af
Østerbros biograf, Park, håber
han på ingen måde.
- Jeg håber, vi kan eksistere side
om side. De er rigtig dygtige
til nogle ting, og i min verden
skal der være plads til mange
forskellige biografer, fortæller
han.

En af filmsalene i Big Bio Herlev. Voldsomt komfortable 'recliner' lænestole er en del af konceptet, også i
Big Bio Nordhavn. (Foto: Big Bio).

Ikke filmnørd!
At han kom ind i biografverden er lidt af et tilfælde.
Hans kone, Louise, arvede i
1997 en biograf i Holstebro,
som de stadig driver. Derefter
byggede parret Panoramabiografen i Slagelse, og så blev
de tilbudt at åbne biografen i
Herlev, som de har drevet siden
2015. Det har dog ikke gjort
Henrik Obel til filmnørd.
"Nej, jeg er faktisk ikke særlig god til filmspørgsmålene i

"jeg er ikke filmnørd, men jeg tror faktisk heller ikke, en filmnørd er
den bedste til at drive biograf," siger Henrik Obel. (Foto: Marie Varming).

Trivial Pursuit," afslører han.
"Men jeg er god til at ansætte
de rigtige mennesker, og jeg
kan lide ledelse. Så nej, jeg er
ikke filmnørd, men jeg tror
faktisk heller ikke, en filmnørd
er den bedste til at drive biograf," forklarer han.
Lige for tiden går hans travle

arbejdsdage med at ansætte
de helt rigtige mennesker til
biografen i Nordhavn, med at
gå til byggemøder og finde det
fedeste inventar til biografen.
"Der er klem på lige nu. Vi er
en lille organisation, og vi har
ikke en manual for alting."

The CIS Sustainability Day
On Thursday May 2., Copenhagen International School held Sustainability Day with workshops, keynotes, events and studies in the UN 17 Sustainability Development Goals.
There was a lot to learn and think about for everyone.
• Students in Grades 4 & 5
took part in a "Climagination
Workshop" in the High School
Greenhouse. The process began with a closed-eye journey
in the time machine of the
imagination. Students looked
around and imagined what
life will be like in 2050 when
we have achieved a sustainable way of life. What is your
life like? Where are you? What
do you do? What do you eat?
What do you do for fun? How
do you get around? They traveled back to the present and
opened their eyes. The students
then drew pictures of what
they saw in the future.
The drawings are hung in a
small "art gallery" by the Prin-

cess's Corner where CIS community members can see them
and be inspired by the ideas.
Students in Middle and High
School met presenters from
the City of Copenhagen, Denmark's Technical University,
Plantier, and Copenhagen University and took part in interactive presentations on Visions
for Copenhagen as a Sustainable City, Clean Energy, Food
Sustainability, and Sustainable
Cities & Communities.
Presentations
All day the students took part
in workshops and presentations from Zero Hunger, Affordable and Clean Energy,
Sustainable Cities and Com-

munities, Responsible Consumption and Production and
Partnerships for the Goals. Cofounders of Plantier, Poornima
Luthra & Vivienne Robinson
talked on the subject of food
sustainability: How our food
consumption affects the environment.
The UN17 Board Game
Students in Middle School also
got to be the very first to test
"The 17 Game", a brand new
board game inspired by the
UN Sustainable Development
Goals. The workshop was led
by the inventor of the game,
Mandie Kramer, who works as
a middle school science teacher at an international school in

Malmö.
"The aim is to make the players able to take action and work
towards the UN development
goals in real life. The game
facilitates a lot of dialogue,
and through the game you
are forces to take som difficult
life style choices. It is a rather
complex boardgame but also a
lot of fun and I have had some
good feeddback on it till now,"
tells Mandie Kramer. She is the
founder of Social Impact Revolution' a smalle company that
prdouces educational tools in
the field of environment and
the UN17 Development Goals.
www.socialimpactrevolution.
com

Playing 'The 17 Game'. Se more photos at www.nordhavn-avis.dk
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hurtige nyheder
fra filmens verden

Doris Day er død

Den klassiske Hollywood-stjerne og sangerinde blev
97 år. Særligt børn af 50erne kan huske hendes forførende hits som 'Que Sera Sera' fra Alfred Hitchcocks
'The Man Who Knew Too Much' og hittet 'Perhaps,
perhaps, perhaps'. Mellem 40erne og 60erne indspillede Doris Day over 40 film, som 'Pillow Talk', 'Calamity Jane' og 'Midnight Lace', og spillede blandt andet
over for stjerner som Frank Sinatra, Ronald Reagan
og James Stewart. Efter filmkarrieren gik hun i 70erne
over til sitcom med serien 'The Doris Day Show'. I de
seneste årtier er hun kendt for sit velgørenhedsarbejde
med dyrevelfærd.

Kærlighed, død og robotter
Titel: Love, Death & Robots. Skaber: Tim Miller. Producere: Joshua Donen, David Fincher, Jennifer Miller, Tim Miller.
Varighed: 6 - 17 minutter. Premiere: 15. Marts på Netflix

Lyder det ikke bare som en fed blanding? Tim Miller og David Finchers nye animationsserie gør i hvert fald sit for at
skabe en kult-serie med både komik, horror, pulp og action
• Det bugner ikke med oplagte biograffilm. 'Avengers:
endgame' er helt sikkert en
ganske udmærket film, men
Marvels superhelte-serie har,
til trods for et par pletskud,
for længst kogt over og druknet i Joakim von Ands pengetank med action og bombastiske effekter til følge, at denne
skribent desværre er stået af.
Så når jeg gerne vil drømme
mig væk i tidsrejser, science
fiction og mit 90’er-teenageværelse, hjælper streaming af
og til.
Således reddede Tim Miller af alle - min aften, da jeg faldt
over Netflixs 'Love, Death
and Robots', Miller har skabt
i samarbejde med thrillereksperten David Fincher, som
står bag 'Seven', 'Zodiac' og
senest 'Gone girl'.
Tim Miller er mainstreaminstruktør bag vellykkede

'Deadpool' og og knap så vellykkede 'Thor: The Dark World', og jeg tvivlede faktisk på,
at han kunne skabe noget, der
potentielt bliver kult.
Og hvad kræver kult så? Det
kræver underlige væsner, lavet med humor på den der
billige B-facon, det kræver
skæve figurer, man gider
bruge tid på, og som altid et
nogenlunde originalt univers.
De bedste af de 18 forfællinger rammer plet som en appetizer, varer mellem 10 og 20
minutter og har samme lidt
af samme effekt omtrent som
de billige, korte kioskroman,
der udkom i hobetal i 50ene
og 60erne, om du var til monstre, krimier eller western.
I første fortælling kaldet 'Sonnie’s edge' opdrætter mennesker uhyrer, der bekæmper
hinanden i arenaen. Men som

med alt andet gambling er der
korruption med drab til følge
i kulissen. Det 17 minutter
lange thril rummer både store
følelser og en tidstypisk powerkvinde med dosis af både
badboy og femme fatale.
Det er animation, og det gør,
at grænserne for blod og bryster med fordel bliver skubbet
i den rigtige, frigjorte retning.
Skubben til grænser er der
også i 'The Dump', hvor en politibetjent forhører en skovmandsskjorteklædt redneck,
der bor på en losseplads. En
losseplads, hvor skraldet kan
samle sig til robotter.
Robotter er på den ene eller anden måde bærende for
samtlige historier. Deraf navnet. Men tegnestilen er vidt
forskellig. 'Good Hunting'
ligner japansk anime, 'Sucker
of Souls' er tegnet som i hæf-

terne, 'Beyond the Aquila' er
live action, og den første 'Sonnie’s edge' minder om computerspilverdenen.
Flere af historierne har lag, og
en som 'Beyond the Aquila'
er nærmest en light-udgave
af 'Rumrejsen 2001'-filosofi.
'When The Yogurt Took Over'
er en gakket fortælling om en
yoghurt, der overtager verdensherredømmet. 'A lternate
Histories' er lavet af et dansk
produktionsselskab og tager
pis på Hitler.
Serien mangler måske flere
psykologiske nuancer. Som
Netflix-antologien
'Black
Mirror', når den er bedst.
Men pulp-serien skal ses som
de forfilm, der engang var almindelige inden aftenens hovedfilm.
Anders Højberg Kamp

Også Peggy Lipton er død

Du husker hende måske som servitricen i 'Twin
Peaks'? Peggy Lipton er ikke et navn, der klinger som
Doris Days, men hun har dog en seværdig filmkarriere. Den begyndte med den amerikanske Emmyvindende krimiserie 'The Mod Squad' i slutningen af
60erne. Forinden havde hun haft enkeltstående roller
i andre tv-serier, herunder den berømte Alfred Hitchcock 'Presents'.
Som kone til den berømte musiker Quincy Jones forlod hun skuespillet til fordel for sangene, indtil hun
vendte tilbage i David Lynchs kult-serie 'Twin Peaks'.
Hun blev 72 år.

Tarantino og Jarmusch i Cannes

Cannes åbnede tirsdag med et zombie-brag, da Jim
Jarmusch havde æren af at åbne verdens måske mest
prominente filmfestival. Måske det endelig er året, at
kongen af amerikansk indie hiver de gyldne palmer
hjem? Eller ikke. Årets helt store begivenhed bliver
screeningen af Tarantinos sorte 60’er-komedie 'Once
Upon a Time in Hollywood' med Brad Pitt og Leonardo DiCaprio. Det bliver helt sikkert også årets mest
hypede film, men spørgsmålet er, om den så vinder?
21 film deltager i hovedkonkurrencen, de færreste
kommer vi til at høre om herhjemme, men juryen er
uforudsigelig som ingen anden.

NORDHAVNNU
Bæredygtig weekend
i Nordhavn

25 - 26
maj

Shopping, guidede ture, talks, design, workshops, udstilling, åbent hus, grøntsagsmarked, plantedag, is, mad og drinks er nogle af de MANGE ingredienser i Bæredygtig
weekend i Nordhavn. Tag familien med på oplevelse i Københavns nye bæredygtige
bydel den sidste weekend i maj. Her kommer det foreløbige program.
Lørdag den 25. maj 2019

facebook.com/nordhavnen

09.30-10.30
Morgen Crossfit på Konditaget Lüders med 2150 Nordhavn Løb og
motion
10.00-13.00
Skraldeindsamling i Århusgadekvarteret. Mødested: Det Grønne
Hjørne. Århusgade 131
10.00-16.00
Handvärk: Kom ind og få en snak med designeren Emil Thorup og
kollegaer. Århusgade 136
10.00-16.00
Ren Cykel kommer og gør din cykel forårsklar. Book i forvejen:
https://rencykel.dk/booking. Göteborg Plads
10.00-16.00
Aarstiderne – Grøntsagsmarked. Lækre grøntsager og frugter
foran butikken på Gøteborg Plads 14
10.00-17.00
Besøg By & Havns udstilling om Nordhavn ”Himmel og hav!”
Helsinkigade 29
10.00-18.00
MENY Supermarked - Økologisk Landsforening med smagning på
nudelsalat med grillet økologisk frilandssvinekotelet.
Southamptongade 2

10.30-11.00
Løbetur rundt i Århusgadekvarteret med 2150 Nordhavn Løb og
motion. Hør om klubbens aktiviteter. Mødested: Konditaget
10.30-12.30
Guidet gåtur i Århusgadekvarteret med fokus på bæredygtighed.
Mødested: Himmel og hav! Helsinkigade 29
10.30-12.30
Arkikiddos – ”Green up our city” – arkitekturworkshop for børn hvordan arkitektur og en bæredygtig by hænger sammen.
11.00-12.00
Guidet gåtur i Nordhavn med energipartnerskabet EnergyLab
Nordhavn. Mødested Himmel og hav! Helsinkigade 29
11.00-14.00
Åbent hus hos Lendager Group - rundvisning og dialog om
bæredygtigt byggeri og genanvendelse af materialer. Sundkaj 11,
Pakhus 48
11.00-15.00
EnergyLab Nordhavn showroom – Mød en forsker og bliv klogere
på fremtidens energisystem. Sundkaj 7, 2.sal
11.00-16.00
Istid - Kom og smag istids-pigernes fantastiske økologiske
nitrogen is. Göteborg Plads
11.00-16.00
PLANT KBH - Plantedag i Nordhavn. Salg, workshops med Kaja
Skytte og Tagtomat, DJ og give aways. Århusgade 132
11.00-16.00
Bæredygtig designshop hos co_temporary. Århusgade 120

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

INFO@BYOGHAVN.DK

TEL. 33769800

WWW.BYOGHAVN.DK

11.00-16.00
ItchBox Studio - Pop up design og re-design værksted for store
børn og unge med interesse i recycling. Århusgade 126a

11.00-16.00
Istid - Kom og smag Istids-pigernes fantastiske økologiske
nitrogen is. Göteborg Plads

11.00-16.00
Mini POP-UP Designmarked •Yndi •Anna Moltke-Huitfeldt •Bo
Tyrrestrup Design •Anna Bauer Andersen •Little Mighty & Mint
•Tiny Gardens •Fokuskalenderen. Århusgade 136

11.00-16.00
MENY Supermarked - Altankassedag - Gratis økojord til din
altankasse og masser af gode tips. Southamptongade 2

11.00-16.00
Co_temporary - Et nyt temporært, kunstnerdrevet udstillingssted
i storladne lokaler i Nordhavn. Århusgade 120
12.00-16.00
LETZ SUSHI – Sushikursus: Lær at lave lækker og bæredygtig
sushi.Tilmelding via madbillet.dk. Bordeauxgade 2
12.00-16.00
MENY Supermarked. Southamptongade 2
- økologisk ginsmagning.
- superfood fra Nordisk Tang
- smagning på økologisk rødvin.
- Gratis økologiske klip-selv krydderurter fra Rosborg.

11.00-16.00
Bæredygtig designshop under co_temporary. Århusgade 120
11.00-16.00
ItchBox Studio -Pop up design og re-design værksted for store
børn og unge med interesse i recycling. Århusgade 126
11.00-16.00
Co_temporary - Et nyt temporært, kunstnerdrevet udstillingssted
i storladne lokaler i Nordhavn. Århusgade 120
12.00-13.00
Oplæg og debat med Autonomous Mobility - Fremtidens transport
og alt hvad det indebærer. Pakhus 53, Orientkaj

13.00-14.00
TALK – ”Byliv og fælleskaber i nye bykvarterer” med By & Havns
adm. direktør Anne Skovbro og forsker Marie Stender.
Århusgade 130
13.00-15.00
Guidet gåtur i Århusgadekvarteret med fokus på bæredygtighed.
Mødested: Himmel og hav! Helsinkigade 29
13.00-16.00
Bynaturvandring på Nordhavnstippen med Miljøpunkt Østerbro.
Start fra Århusgade 126 - TILMELDING via https://bit.ly/2DVcX
13.00-16.00
Rebæl byder på økologiske drinks hos Handvärk. Århusgade 136

12.00-16.00
MENY Supermarked - superfood fra Nordisk Tang. Smagning på
økologisk rødvin. Southamptongade 2
12.00-16.00
MENY Supermarked - Gratis økologiske
udplantnings-krydderurter fra Rosborg, i frugt- &
grøntafdelingen. Southamptongade 2
12.30-14.30
Guided tour in English - Sustainability in Nordhavn.
Meeting point: Himmel og hav! Helsinkigade 29
13.00-14.00
TALK – Grøn omstilling og energifællesskaber. Hvordan kan du
gøre dit energiforbrug bæredygtigt? Energylab Nordhavn
showroom, Sundkaj 7, 2.sal
13.00-15.00
Copenhagen International School holder åbent og fortæller om
initiativet ”Bye Bye Plastic Bags”. Levantkaj 4

Søndag den 26. maj 2019
10.00-12.00
Guidet gåtur i Århusgadekvarteret med fokus på bæredygtighed.
Mødested: Himmel og hav! Helsinkigade 29
10.00-16.00
Kig forbi Nordhavns Nærgenbrugsstation, hvor du kan finde
genbrugsguld, reparere ting, spille sorteringsspil og gå på skattejagt. Helsinkigade 26

13.00-15.00
Åbent hus hos Vilhelm Lauritzen Arkitekter med rundvisning og
info om aktuelle, bæredygtige projekter. Sundkaj 153
13.00-16.00
Rebæl byder på økologiske drinks hos Handvärk. Århusgade 136

10.00-16.00
Handvärk: Kom ind og få en snak med designeren Emil Thorup og
kolleger. Århusgade 136
10.00-16.00
Aarstiderne – Grøntsagsmarked. Lækre grøntsager og frugter
foran butikken på Gøteborg Plads 14
10.00-17.00
Besøg By & Havns udstilling om Nordhavn ”Himmel og hav!”,
Helsinkigade 29
11.00-12.00
Guidet gåtur i Nordhavn med energipartnerskabet EnergyLab
Nordhavn. Mødested Himmel og hav! Helsinkigade 29
11.00-14.00
Oplev den selvkørende bus Arma og hør om, hvordan den finder
vej rundt i Nordhavn. Pakhus 53, Orientkaj

Bæredygtig weekend er
arrangeret af Handelsforeningen
Århusgadekvarteret og By & Havn.
Se hele programmet med flere
detaljer på hjemmesiden
byoghavn.dk/baeredygtig-weekend

11.00-14.00
Åben tegnestue hos Lendager Group – rundvisning og dialog om
bæredygtigt byggeri og genanvendelse af materialer.
Sundkaj 11, Pakhus 48
11.00-15.00
EnergyLab Nordhavn showroom – Mød en forsker og bliv klogere
på fremtidens energisystem. Sundkaj 7 2.sal
11.00-16.00
Mini POP-UP Designmarked •Yndi •Bo Tyrrestrup Design
•Anna Bauer Andersen •Little Mighty & Mint •Tiny Gardens
•Fokuskalenderen. Århusgade 136
UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

INFO@BYOGHAVN.DK

TEL. 33769800

WWW.BYOGHAVN.DK
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International film
• "Juan: Ok. Let your head rest
in my hand. Relax. I got you. I
promise. I won't let you go. Hey
man. I got you. There you go.
Ten Seconds. Right there. You

in the middle of the world."
Culture Østerbro Network
invites you to join a screening of an international film
with English subtitles. This
time we are going to watch a

drama from 2016, that was nominated for 8 Oscars and won
for best movie, supporting
actor and screenplay. Mahershala Ali, Naomie Harris, Andre Holland and many others

headline the cast.
International Film Club.
Thursday 23. May. kl. 19.0021.00. Østerbro Bibliotek. Dag
Hammarskjölds Allé 19. Billetto.dk

Kajakklubben mangler plads til kajakkerne
I tre år har Nordhavn haft sin helt egen kajakklub, og medlemmerne er strømmet til. Men hvor skal alle kajakkerne ligge?
Af Marie Varming
• Det kunne være endt som
hønen og ægget, for i starten
kunne Kajakklubben Nordhavn ikke få nogen medlemmer, fordi den ikke havde
nogen kajakker. Men der var
ingen kajakker, fordi der ikke
var nogen medlemmer til at
betale kontingent.
Alt det er heldigvis historie i
dag tre år senere, hvor klubben trives i bedste velgående
med sine nu 240 medlemmer.
I spidsen står Thomas Bonde,
som indrømmer blankt, at han
ikke har meget erfaring med at
ro kajak.
"Jeg havde faktisk aldrig siddet
i en kajak, da jeg startede klubben," siger han med et grin, da
Nordhavn Avis møder ham en
lørdag formiddag på Original
Coffee.
Men han havde sejlet meget, og
så ville han gerne være med til
at bygge noget op i Nordhavn,
som han siger.
Det blev en kajakklub, hvilket
der sådan set allerede fandtes
én af i forvejen, for Svanen var
der jo.
"Men vi vil gerne fokusere endnu bredere og også have børn
med og lave stand-up-paddleboard-træning. Faktisk vil vi
gerne være en klub for alt, der
har med vandet at gøre," siger
han.

set har en kajakklub én kajak
pr fire medlemmer, og med lidt
hurtigt hovedregning kommer
man hurtigt frem til, at der
ikke er nok kajakker i Nordhavnklubben.
Og så er vi tilbage til hønen og
ægget.
"Antallet af medlemmer er
styret af antallet af kajakker og
det er igen styret af opbevaringsmulighederne. Det er faktisk opbevaringsproblemet, jeg
bruger mest tid på," siger han.
Alligevel håber han, at medlemmerne vil blive ved med
at komme ind i klubben, for i
modsætning til så mange andre
klubber, er der intet medlemsstop i Nordhavn. Og om alt går
vel, er der et flydende klubhus
til sommer i havnebassinet.
På kursus
Når man melder sig ind i Kajakklub Nordhavn, får man et
weekendkursus, som er obligatorisk, medmindre man
allerede er rutineret og certificeret, og det er klubbens egne
instruktører, der sørger for, at
alle nye medlemmer er i stand
til at redde sig op af vandet,
hvis det går galt.
"Men vi vil også gerne have
mange andre kurser i for eksempel teknik, og hvordan man
laver en grønlændervending,"
siger Thomas Bonde.

Når man melder sig ind i Kajakklub Nordhavn, får man et weekendkursus, som er obligatorisk, og underviserne er klubbens egne instruktører,

hyper–
LOKALE NYHEDER
i din mailboks

Plads til låns
Til dagligt sidder Thomas
Bonde i et finansieringsselskab, men i fritiden har han
nu kastet sig over kajakken,
som han hurtigt er blevet god
til. Desuden bruger han meget
tid på at finde ud af noget så
lavpraktisk, som hvor klubbens
kajakker skal ligge og hvile sig,
når de ikke er i vandet.
"Lige nu har vi lånt lidt plads
herude på spidsen," siger han
og peger hen på sejlklubbernes
grønne containere for enden af
Sandkaj, hvor et par af klubbens kajakker ligger.

Tilmeld dig Nordhavn Avis'
nyhedsbrev på www.nordhavn-avis.dk
Vi sender et par gange om måneden.
Nemt at tilmelde og afmelde.
Dine oplysninger videregives ikke til nogen som helst.

Plads til alle typer
Selv underviser han i standup-paddleboard for børn, for
han vil meget gerne have både
børn og deres forældre ind i
klubben.
Men der er også plads til mange
andre typer medlemmer.
"Vi har surfskikajak til de mere
Nordhavn
actionprægede typer,
og så har Avis omdeles til alle husstande i Nordhavn og en del af nabokvartererne. Vi er igang
vi også nogle damer,
somatkommed
lave aftaler med hver ejendom, så vores bude kan komme ind til postkesserne og levere avisen.
mer og tager en tur i kajakVi omdeler ikke til postkasser med det lyseblå nej-tak mærke.
kerne engang om måneden og
ror ud til den lille havfrue og
tilbage igen og har
en alle
Hvis
dutideller din nabo ikke får avisen, kan i hjælpe os ved at bede ejendommens bestyrelse
ers tur ud af det."

Får din
nabo
avisen?

Hvor skal kajakkerne bo?
Men det er ikke nok, for ideelt

eller administrationskontor om at give Nordhavn Avis lov til at komme ind med avisen.
Kajakklubben Nordhavn
For mere information: kontakt@nordhavn-avis.dk
Antwerpengade 13, 1.6
www.kajaknordhavn.dk
kajaknordhavn@gmail.com

Det er faktisk opbevaringsproblemet, jeg bruger mest tid på," siger Thomas bonde, formand for Kajakklubben Nordhavn.

+

Nordhavn Avis udkommer som trykt avis hver anden uge – 20 gange i år. Men vi er også online. Læs flere hyperlokale
nyheder på www.nordhavn-avis.dk. Tilmeld dig nyhedsbrevet pr. mail. Eller check vores Facebookside, som løbene
bringer fotos, begivenheder og debatter. Vores side på Facebook hedder 'Nordhavn Avis'.
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Art Exhibition
• Today opens an Art Exhibition by Debdutta Dasgupta in
Dansk-Indisk Børnehjælp. Debdutta lives in Nordhavn and
runs the Art Adventure classes

for children. The exhibition in
Dansk-indisk Børnehjælp supports this non-profit working
for underprivileged women and
children in India. A portion
of the proceeds are donated to

Dansk-Indisk Børnehjælp.
The Exhibition will reflect Debduttas journey as a Visual Artist
/Teacher and an expat mom, to
find her place and identity in a
new land.

Art Exhibition. Debdutta Dasgupta. SHOP4INDIA. DanskIndisk Børnehjælp. Borups Allé
29, 2200 Copenhagen N. 16. May
to 31. July.

Det skal planlægges væk
Intet er så kaotisk, at man ikke kan være på forkant. Undtaget livet

Klumme af Louise Raaschou
• Følte mig helt exceptionelt
på forkant i sidste uge. I stedet for den sædvanlige fra
hånden til munden planlægning, (ringe til værksted for få
vinterdæk på bil to dage efter
snestorm), havde jeg koordineret kalender og to-do liste:
Tal til forskudsopgørelsen var
fundet frem, værkstedstid til
sommerdæk-skifte på bil var
bestilt, og det samme var det
årlige all-round tjek af idealvægtige chihuahua hos dyrlægen.
Men egentlig ved jeg ikke,
hvorfor jeg overhovedet prøver. Jeg burde jo vide bedre
efterhånden.
Den første lussing ramte min
nyfundne planlægningsidentitet, da jeg gik i gang med
forskudsopgørelsen. Fuld af
proaktiv selvtillid klikkede
og scrollede jeg lystigt rundt,
rettede et par tal og trykkede
så på gem/accepter/ok/send
knappen. Straks blev skærm
fyldt med røde OBS! samtidig
med, at ni nye felter foldede
sig ud.
Og vel er jeg ikke den sprødeste talknuser i skabet, men jeg
kan dog læse; alligevel forstod
jeg intet af de ord og sætninger, jeg blev præsenteret for.
Absolut nada. Der var noget,
jeg skulle vælge imellem. Eller krydse af. Eller måske
skulle noget rettes, men det
kunne jeg ikke, før noget var
blevet udvalgt. Eller krydset

af. Så jeg reagerede, som enhver anden, fornuftig person
ville have gjort: Klikkede ja til
’vil du annullere ændringer?’
og loggede ud igen. I øvrigt
temmelig forbitret over al den
tid, jeg havde brugt forinden
på at gøre mig selv og diverse
tal klar. Det måtte de altså
selv ligge og rode med derinde, besluttede jeg, og satte et
stort, flot flueben ved ”ret forskudsopgørelse” på min liste.
Så var forberedelsestiden da

tøj brændte helt sammen.
En anelse stressende, det skal
jeg gerne indrømme, og det
hjalp på ingen måde, at yngste pode var med i bilen. Da
han er lidt ængstelig anlagt,
fik han lynhurtigt pisket sig
selv op i højeste niveau af
hvinende dødsangst. At vi
faktisk kørte så langsomt, så
man snildt ville kunne løbe
ved siden af - og risikoen for
voldsomme sammenstød derfor var temmelig lille - gjorde

»Og blot et par dage senere fik
selvopfattelsen de sidste, tilintetgørende par på skrinet med det
overraskende stunt fra bil. Så jeg
kastede håndklædet i ringen..«
ikke helt spildt.
Jeg kunne også ligeså godt
have ladet være med at bestille tid til at få skiftet dæk
på bilen, for den røg alligevel
på værksted inden. Akut og
helt uden for planlægning:
Fra det ene øjeblik til det andet - og midt ude i trafikken
- besluttede bilmotor, at den
ikke rigtig gad mere. I hvert
fald ikke mere end otteogtyve
kilometer i timen. Hvilket så
var den hastighed, jeg med
sømmet i bund (og katastrofeblink tændt) kunne få motor
til at yde i mit forsøg på at nå
hjem, inden åndssvage køre-

ingen forskel: Søn var overbevist om, at vores sidste time
var kommet og var klar til at
lade sig rulle-falde ud af bil,
inden den enten eksploderede
eller kørte ud over en skrænt.
End ikke min forsikring om,
at der slet ikke var nogen
skrænter at køre ud over på
den tætbebyggede vej i indre
by, kunne berolige ham. Med
de sidste kramper fra motor
trillede jeg derfor patetiske
transportmiddel ind på en
tankstation, hvorfra pode og
jeg gik det sidste stykke hjem.
Jeg kan med glæde meddele,
at vi begge stadig er i live og

har det godt. Man skal jo være
glad for de små mirakler her
i livet.
På samme måde var det også
utrolig heldigt, at jeg allerede havde været hos dyrlæge
med idealvægtige chihuahua,
nogle dage inden bil gik i udu.
Hund er nemlig ikke den store traver, og havde vi ikke haft
bil, ville jeg skulle have båret
hund to tredjedele af vejen
til lægen. (Hvorfor ikke bus?
tænker nogle nok. Fordi chihuahua aldrig har været i en
bus og med tanke på dens hysteriske glammen, bare nogen
går forbi matrikel, ville den
sandsynligvis ikke reagere
tavst og roligt i et lukket rum
med mange mennesker.)
I min ypperlige planlægning havde jeg regnet med
et kvarters tid hos dyrlæge
og en regning på omkring
femhundrede. Det kom til at
tage over en time og kostede
mig tre gange så meget. Vaccinationer skulle gives, kløer
skulle klippes, og tænder
skulle renses. Desuden var
idealvægtige chihuahua ikke
længere så idealvægtig, hvorfor særligt, sindssygt dyrt,
slankefoder skulle erhverves.
Endelig var der også noget
med analkirtlerne, som jeg
ikke skal komme nærmere
ind på her. (Andet end at
det var virkelig ulækkert, og
hund lugtede virkelig dårligt
resten af dagen.)

Efter oplevelserne med forskudsopgørelse og lægebesøg
med ildelugtende chihuahua
var mit selvbillede som den
fremsynede, planlæggende
type temmelig flosset og sårbart. Og blot et par dage senere fik selvopfattelsen de sidste,
tilintetgørende par på skrinet
med det overraskende stunt
fra bil. Så jeg kastede håndklædet i ringen. Gav simpelthen op.

Louise Raaschou er uddannet
journalist og arbejder som freelancer. Hun er 48 år gammel,
har to sønner på 17 og 12 år
samt åbenlyse vanskeligheder
med voksenrollen. Hun evner
ikke at tale girafsprog til sine
børn og kan sjældent overskue
skolens intranet. Hun har en
udpræget mangel på overblik, er elendig til smalltalk og
til møder på skolen siger hun
ofte det forkerte. Til gengæld
bliver hun lidt for besoffen til
forældrefesterne. Hun kan ikke
lave en ordentlig smoothie og
har aldrig postet billeder af
friske buketter fra haven eller
hjemmelavede brød på facebook. Oven i købet ryger hun.
Foruden børnene tæller familien en overvægtig chihuahua
samt to hysteriske undulater,
og nåh, ja, så er hun alenemor.
Noget af tiden. For hun deler
drengene med deres fædre.
Jeps. Dem er der også to af.

Fremover vil jeg overhovedet
ikke forsøge at være på forkant med noget som helst,
uden at jeg også har sørget
for at lægge en margen omkring hver eneste planlægning. En stor, fed margen af
tid og penge til de pludselige
hændelser og uforudsete udgifter, jeg helt sikkert kommer ud for. Allerede nu har
jeg noteret ”måske hente bil” i
kalenderen på samtlige hverdage den næste uges tid, og
jeg har mentalt afskrevet en
større sum på kontoen. Jeg
kender nemlig intet til bils
skæbne, siden den blev kørt
væk af autohjælpen. Men jeg
går da udfra, at den har fået
sommerdæk, når jeg engang
får den retur.

På utallige opfordringer har Nordhavn Avis indført to faste talgåder - STR8TS og SUDOKU. Talspillene er lavet af Andrew Stuart, som er meget kendt, og som har lavet mange spil til aviser og websites
verden over. Sværhedsgraden af spillene skifter fra nummer til nummer. Eftersom spillene er købt i England, vil vejledningen og diverse andre tekster være på engelsk, som det ses nedenfor. Løsningerne
på de to gåder eller spil bringes i det følgende nummer af avisen. Vi håber at læserne bliver glade for STR8TS og Sudoku gåderne.

SUDOKU

No. 226

Medium

Previous solution - Easy

6
9
8 9 7
9 8 6
7 8
5 6
4 5
3
3 1 2
1 2 4

5
9

4 5 6
3
4

2
1 5

You can find more help, tips and hints at www.str8ts.com

5
6
4
3
2

4
5
1
3
2

3 2
6
4 3 2
7
4 3
9
2 5 4
3
1
7
2
9 8
1
8 7 6
4 6 7 8 5
5 7 6

No. 226

Very Hard

4
6

9
3

8

3
4 9

9 1

3

1

8
2

3 1
7

Previous solution - Tough

9
7
3
1
6
8
5
2
4

6

How to beat Str8ts –
Like Sudoku, no single number can
repeat in any row or column. But...
rows and columns are divided by black
squares into compartments. These
need to be filled in with numbers that
complete a ‘straight’. A straight is a set
of numbers with no gaps but can be in
any order, eg [4,2,3,5]. Clues in black
cells remove that number as an option
in that row and column, and are not part
of any straight. Glance at the solution to
The solutions will be published here in the next issue.
see how ‘straights’ are formed.

9
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3

3
5
4 5 6
4
9
2

8

7 3
7

1

5

5

8

8
4

© 2019 Syndicated Puzzles

STR8TS

4
6
2
7
5
9
8
3
1

8
1
5
2
3
4
6
9
7

2
5
6
4
8
7
9
1
3

1
4
8
5
9
3
2
7
6

7
3
9
6
2
1
4
8
5

5
8
1
9
7
6
3
4
2

3
2
7
8
4
5
1
6
9

6
9
4
3
1
2
7
5
8

To complete Sudoku, fill the
board by entering numbers 1 to 9
such that each row, column and
3x3 box contains every number
uniquely.
For many strategies, hints and
tips, visit www.sudokuwiki.org
If you like Str8ts check out our
books, iPhone/iPad Apps and
much more on our store.
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Borgermøde om Nordhavn
- på Kastelsvej
• Hvad er rammerne for et
godt børne- og ungeliv i Nordhavn? Med dette spørgsmål
inviterer Københavns Kom-

mune og Østerbro Lokaludvalg til borgermøde 11. juni. I
Nordhavn planlægger Københavns Kommune ny skole med
idrætshal og bibliotek, klubfaciliteter til unge samt facilite-

ter til kultur- og fritidslivet.
Kommunen er interessereti
at kende beboernes ønsker og
behov, så de kan indgå i den
videre planlægning. Borgermødet afholdes imidlertid

ikke i Nordhavn, men på Langelinieskolen.
Borgermøde. Børn- og ungeliv
i Nordhavn. 11. juni kl. 19–21,
Langelinieskole, Kastelsvej 58,
Rytmiksalen.

Udsigt til en by
Ny by i vandet. Lynetteholmen bliver fremtidens udsigt for mange beboere med vandudsigt i Nordhavn
• En visualisering som vises på
By og Havns hjemmeside gør
det klart, at der er tale om et
endog meget stort projekt, som
også kommer til at påvirke
Nordhavn. Lynetteholmen skal
huse 35.000 beboere og lige
så mange arbejdspladser. Et
projekt som i omfang er lige
så stort som Nordhavn fuldt
udbygget. Nordhavn får med
andre ord en stor bymæssig
bebyggelse som nabo. En lang
halvcirkelformet badestrand
vil omkranse Trekronerfortet.
Bydelen fortsætter op langs
Oceankaj, hvor der skabes et
nyt havneindløb. Mod nordøst
ser man en ny krydstogtkaj.
Den nye bydel er også en klimasikring af byen. Den vil fungere
som en dæmning fra Kronløbet ved Nordhavn og ned til
Refshaleøen. Dermed vil Lynetteholmen sikre København
mod fremtidig stormflod som
følge af havvandsstigninger og
mere voldsomt vejr, så man
undgår at skulle afskærme udsigt og adgang til vandet med
høje kajanlæg i Københavns
inderhavn.

"Det er jo altid med en vis respekt, at man sætter så store
projekter i søen – bogstaveligt
talt," siger Havnebygmester og
anlægschef i By & Havn, Hans
Vasehus.
"Lynetteholmen vil være en
forøgelse af Københavns samlede areal med ca. 2 procent og
vil fungere både som klimasikring for vandstandsstigninger
og vil samtidig kunne huse en
helt ny bydel. Det er et historisk projekt, og jeg glæder mig
til at komme i gang med at
gennemføre myndighedsarbejdet og projekteringen sammen
med vores rådgivere," tilføjer
han.
COWI og Rambøll
De nye rådgiveraftaler er indgået med COWI og Rambøll.
COWI skal stå for den tekniske
rådgivning og se nærmere på
udformning og placering af Lynetteholmen. Byggestart er sat
til 2035. Men allerede i 2022
starter anlæggelsen af selve
holmen.
Rambøll
skal
foretage
VVM-udredningen,
der
skal afdække alle potentielle
miljøpåvirkninger ved det nye
anlægsprojekt.
By og Havn har også indgået en
aftale om bygherrerådgivning
med Dansk Hydraulisk Institut vedrørende recipient- og
kystttekniske undersøgelser.

hyper–
LOKALE NYHEDER
i din mailboks

Øger Københavns areal
med to procent
Forleden blev det første
formelle skridt frem mod
etableringen af den nye bydel
Lynetteholmen taget.
Med en sejltur markerede By
& Havn at selskabet har valgt
teknisk rådgiver og VVMrådgiver i forbindelse med
etableringen af Lynetteholmen
øst for Nordhavn.

Tilmeld dig Nordhavn Avis'
nyhedsbrev på www.nordhavn-avis.dk
Vi sender et par gange om måneden.
Nemt at tilmelde og afmelde.
Dine oplysninger videregives ikke til nogen som helst.

www.byoghavn.dk/lynetteholmen/

Får din
nabo
avisen?

Nordhavn Avis omdeles til alle husstande i Nordhavn og en del af nabokvartererne. Vi er igang
med at lave aftaler med hver ejendom, så vores bude kan komme ind til postkesserne og levere avisen.
Vi omdeler ikke til postkasser med det lyseblå nej-tak mærke.

Hvis du eller din nabo ikke får avisen, kan i hjælpe os ved at bede
ejendommens bestyrelse
”Jeg støtter Katarina fordi hun kan blive en god udenrigsminister. Med
erfaringer Katarina
har fra
verdens brændpunkter, har hun det
eller administrationskontor om at give Nordhavn Avis lov til atde komme
ind med
avisen.
udsyn og interesse for det internationale, som jeg mener vil være det
Aftalerne om rådgivning og forundersøgelser blev underskrevet
og fej-information: kontakt@nordhavn-avis.dk
For mere
rigtige. Danmark må ikke lukke dig om sig selv. Katarina udstråler enret med en sejltur ud til området, hvor Lynetteholmen skal bygges. Her
ses repræsentanterne fra By og Havn, Rambøll og COWI. Foto: By og
Havn.

ergi og overskud med interesse for at hjælpe andre”. Klaus Hougaard

www.katarinaammitzboll.konservative.dk/

+

Nordhavn Avis udkommer som trykt avis hver anden uge – 20 gange i år. Men vi er også online. Læs flere hyperlokale
nyheder på www.nordhavn-avis.dk. Tilmeld dig nyhedsbrevet pr. mail. Eller check vores Facebookside, som løbene
bringer fotos, begivenheder og debatter. Vores side på Facebook hedder 'Nordhavn Avis'.

JENS-KRISTIAN LÜTKEN
I FOLKETINGET
ET TRYGT KØBENHAVN OG
ET GRØNT DANMARK

LAVERE PARKERINGSPRISER I NORDHAVN
Parkeringspriserne i Nordhavn er mange gange
højere end i resten af København. Jeg vil kæmpe
for, at der bliver sat en stopper for den urimelige
forskelsbehandling. Staten er medejer af By & Havns
parkeringsanlæg i Nordhavn, og derfor vil jeg arbejde for, at staten aktivt bruger sit ejerskab til at få sat
priserne ned.

EN FAST OG FAIR UDLÆNDINGEPOLITIK
Vi skal passe godt på Danmark, og derfor er der
brug for en stram udlændingepolitik. Vi skal tage ansvar for de mennesker, som er forfulgte og lider nød,
men vi hjælper langt flere, hvis det foregår i nærområderne. Kriminelle udlændinge skal sendes hjem,
og EU-borgere der begår kriminalitet i Danmark skal
afsone i deres hjemland. Kvalificeret arbejdskraft
skal have let adgang til Danmark, således at dem
som vil bidrage kan få lov til det.

kunne rumme alle, men inklusion må ikke betyde,
at undervisningen bliver ødelagt for flertallet.
Socialdemokraterne vil fjerne dele af tilskuddet
til privatskolerne. Det vil gøre forældrebetalingen
markant dyrere og vil være socialt skævt. For mig
er det vigtigt, at langt de fleste har mulighed for
frit at vælge mellem folkeskolen eller en privatskole. Derfor skal der ikke skæres i tilskuddet til
privatskolerne.

HVEM ER JEG?
Jeg hedder Jens-Kristian Lütken og bor i København
sammen med Louise og vores to små sønner
Edvard og Alfred. Jeg er medlem af Københavns
Borgerrepræsentation og næstformand i
Europabevægelsen.

www.stemlytken.dk

FRIT VALG MELLEM GODE FOLKESKOLER
OG PRIVATSKOLER
Folkeskolen skal være et sted, hvor eleverne lærer, og hvor det er rart at være. Folkeskolen skal

jklytken
jklytken
lytken
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BÆREDYGTIG WEEKEN
Bussen (næsten) uden fører
Åben Garage hos firmaet bag den førerløse bus i Nordhavn.
Der er snart grønt lys for at sætte bussen i drift - selv om teknikken stadig driller lidt
• Danmarks første førerløse
bus sættes snart i drift på offentlig vej. Nemlig i Århusgadekvarteret, hvor ruten gennem kvarteret allerede er lagt
fast.
Om få måneder forventer firmaet Autonomous Mobility at
få tilladelse fra myndighederne
til at sætte bussen i rutefart.
To busser står parat i en garage
i Pakhus 53 på Sundmolen.
Forleden ankom endnu en bus
tilsyneladende på en ladvogn,
som blev set i Århusgade. Det
indsættes muligvis i alt fire
busser i bydelen.

"Det vil være rigtig spændende
at bringe de selvkørende busser
ind i nabolaget, og vi glæder os
til at være førende på dette område ", siger Brian Petersen, bestyrelsesmedlem i G/F Århusgadekvarteret, som har været
med til at planlægge bussernes
rute.
Lille problem
Autonomous Mobility har arbejdet i lang tid med at planlægge projektet og producere
ansøgningsmaterialet til Vejdirektoratet. De førerløse busser
kan finde vej i trafikken ved

hjælp af kameraer og sensorer.
Men ifølge ing.dk er der dog
opstået et sikkerhedsproblem, som muligvis betyder at
busserne i den første tid kommer til at blive overvåget af en
operatør, som kan gribe ind og
overtage styringen af bussen
med et joystick.
Ifølge afdelingsleder for kollektiv trafik hos Cowi, Jens Groth
Lorentzen, er de selvkørende
busser endnu ikke klar til
at køre på et såkaldt SAE4niveau, hvor bussen kan køre
uden et menneske om bord,
der står klar til indgreb.

Busserne kommer muligvis til at starte deres første tid på vejene med en operatør ombord. Men Nordhavn
er stadig med helt fremme i udviklingen af den førerløse teknologi. Foto: Iysin Shino.

Green up our city
Arkikiddos is excited to invite families to join the cosy workshop “Green up our city” at
the Sustanibility Weekend in Nordhavn
• The workshop is facilitated by
Arkkiddos, a group that create architecture workshops for
children, to inspire and nurture their love for design and
architecture. Because architectural concepts can be a little
abstract for children, Arkkiddos focus on introducing these
concepts gently, making the
workshops playful and fun for
the children, whilst encouraging them to be creative and active with their hands as well.
The workshop will give children a gentle introduction as
to how architecture relates to
a sustainable city. There will be
lots of activity to keep creative
little fingers busy - drawing,

colouring in, cutting and pasting as children consider elements such as recycling bins,
greenhouses, windmills and
solar panels. Plenty of opportunities for children to get creative and playful.
Every contribution will form
part of a meaningful joint collage masterpiece.
Introducing sustainability and
architecture as a concept is important. However, it is complex
and it can be tricky, especially
in today’s highly commercialised, buy-and-throw-away
society. As a broad concept,
sustainability is about reducing the impact that we leave
behind, and leaving more for

Flere aktiviteter:

By & Havns udstilling Himmel og hav! har hjemme stueetagen i the
Silo. I udstillingen kan man få et indblik i de grundlæggende tanker
og visioner for udviklingen Nordhavn og læse om de bæredygtige initiativer i bydelen. Her er både oversigtskort, arkitektoniske modeller,
fortællinger fra beboere og gamle fotografier. Besøg udstillingen Himmel
& Hav! Arrangør: By & Havn Kl. 10-17 lørdag og 10-16 søndag. Helsinkigade 29
Til Bæredygtig weekend kan man opleve Nordhavns natur helt tæt
på, når Miljøpunkt Østerbro og bygartner Jann Kuusiaari inviterer
til bynaturvandring på Nordhavnstippen. Turen starter kl. 13 ved
Havnekulturkontoret på Århusgade 126 og sammen cykler deltagerne
derud. Det slutter igen i Århusgadekvarteret omkring kl. 16 – husk cykel
og tilmelding. Bynaturvandring på Nordhavnstippen. Arrangør: Miljø-

future generations.
Exhibition
To celebrate Nordhavn as an
inspirational sustainable city,
the completed work can be
used as an exhibition piece for
the event. Our idea is to make
this workshop a joint community project, with children (and
their families) contributing to
the same piece of paper, expressing their collective aspirations of a sustainable city.
Green up your city – architecture workshop for children.
With ArkiKiddos. Time: Saturday kl. 10.30-12.30. Place:
Havnekulturkontoret. Århusgade 126.
Punkt Østerbro. Lørdag kl. 13-16. Havnekulturkontoret, Århusgade 126
Vilhelm Lauritzen Arkitekter holder Åbent hus under Bæredygtig
weekend i det ombyggede Pakhus 48 til en forfriskning og en rundvisning af tegnestuen, hvor man kan høre om bæredygtige projekter. Åbent
hus hos Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Arrangør: Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Søndag kl. 14-16. Sundkaj 153
Lendager Group holder åben tegnestue og fortæller om bæredygtigt
byggeri samt genanvendelse af materialer fra innovation til produktion.
Arrangør: Lendager Group. Begge dage kl. 11-14. Sundkaj 11, Pakhus 48
Kom med på guidet tur i Nordhavn og hør om genanvendelsen af de
gamle byggerier, grøn transport, energivenlige løsninger, et bæredygtigt
handelsliv, rensning af regnvand og meget mere. Turen starter i udstillingen Himmel og Hav! kl. 10 søndag.

Lokale beboere har planlagt skraldeindsamling i og omkring Århusgadekvarteret. Skraldeindsamlingen vil foregå lørdag. Kom og hjælp
med at holde by og havn ren. Skraldeindsamling. Lørdag kl. 10-13. Det
grønne hjørne, Århusgade 131.
ArkiKiddos inviterer børn til workshop Green up your city, som giver
en introduktion til, hvordan arkitektur og en bæredygtig by hænger
sammen. Der vil være aktiviteter til kreative små hænder – tegning,
farvelægning, klippe og masser af klister – mens børnene får et indblik i
genbrugsbeholdere, drivhuse, vindmøller og solpaneler. Hvert barns bidrag vil indgå i en meningsfyldt fælles collage. Green up your city – arkitekturworkshop for børn. Arrangør: ArkiKiddos. Lørdag kl. 10.30-12.30.
Havnekulturkontoret.
Nærgenbrugsstationen har aktiviteter for både store og små, hvor man

ND 25.-26. MAJ
Handelslivet er også med
Nordhavns butikker og virksomheder åbner deres døre og fortæller og viser frem på Bæredygtig
Weekend

Kroppen skal også være bæredygtig: Ved Bæredygtig Weekend er der gratis crossfit træning på konditaget
med 2150 Nordhavn Løb og Motion. Det sker lørdag kl. 9.30. Efter crossfit vil klubben gerne invitere ALLE
til en lille løbetur i Nordhavn. Man løber samlet fra konditaget kl. ca. 10.30-11.00 i området. Tempoet bliver
hygge/snakke-tempo og ingen vil blive overanstrengt. Den lokale løbeklub vil fortælle om sine aktiviteter og
fællestræninger.

Co_temporary i den røde by
Et nyt midlertidigt og kunstnerdrevet udstillingssted er åbnet i Århusgade 120
• De tomme lokaler i den røde
by er ikke tomme. Selv om
bygningerne om kort tid til
renoveres og ombygges, har
kunst og designfælleskaber fået
lov til at boltre sig i lokalerne
midlertidigt. Det gælder f.eks.
Adorno - Curated Collectible
Design samt Co_temporary,
som udstiller og sælger nutidig international billedkunst,
bæredygtigt design og kunsthåndværk.

Co_temporary Designer Store
er drevet af designere, som er
kurateret under den forudsætning at bæredygtighed skal gå
hånd i hånd med både smukt
og tilgængeligt design.
Stedet er en i Danmark
forholdsvis ny kombination af
kreativt fællesskab med arbejdende ateliers samt udstilling
og salg af design. Inspirationen kommer bl.a. fra A/D/O/ i
Brooklyn, New York.

kan blive klogere på genbrug. Tag på skattejagt eller spil sorteringsspil.
Deltag i byttecirkel og byt til nyt genbrug. Brug værkstedet, hvor man
kan finde cykelværktøj, luftpumper og cykelolie. I værkstedet er der også
mulighed for at foretage andre små reparationer af defekte genstande.
Søndag i genbrugens tegn på Nærgenbrugsstationen. Arrangør: Teknik- og
Miljøforvaltningen. Søndag kl. 10.00 -16.00. Nordhavns nærgenbrugsstation, Helsinkigade 21
I Nordhavns eget EnergyLab kan man bl.a. møde en forsker og blive
klogere på fremtidens energisystem eller deltage i debatten om hvordan
nye energifællesskaber kan gøre ens energiforbrug mere bæredygtigt i
fremtiden. Åbent hus i EnergyLab Nordhavns showroom. Arrangør: EnergyLab Nordhavn. Begge dage kl. 11-15. Sundkaj 7, 2. sal, pakhus 47.
Guidet tur i Nordhavn med energipartnerskabet EnergyLab Nordhavn,
der tester ny teknologi af i Danmarks største testlaboratorium. Guidet

Ved Bæredygtig Weekend
i Nordhavn kan man f.eks.
både opleve en dansk/mexicansk udstilling, et DesignerDriven Space med udvalgte
bæredygtige brands og Åbent
Værksted hos kunstneren Mie
Olise.
Co-temporary Designer Store.
Århusgade 120. Begge dage kl.
11-16.

LETZ SUSHI inviterer på sushiundervisning med
fokus på den gode smag. Kokkeskolen er for alle – uanset om man har prøvet det før, eller om det er første
gang man står med rå fisk i hånden.
Man kommer til at lære at lave inside-out ruller, store
og små maki og nigiri. Desuden får man viden omkring
sushiris, hvordan man forbereder grøntsager, hvordan
man håndterer fisk og hvordan man serverer sushi på
traditionel vis. Letz Sushis professionelle kokke står for
undervisningen. Man vil arbejde med de bedste råvarer
så som MSC- og ASC certificeret fisk, økologiske ris og
man kommer til at vil lave sushi med et nordisk twist.
Letz Sushi arbejder med velkendte fisk, såvel som man
udfordrer med dansk fanget fisk, serveret på utraditionelvis.
Man vil være også med til at forberede ingredienserne
så som filetering og udskæring af fisk, klargøring af grønsager. Alle er velkommen – børn og voksne
i alle aldre.
Kurset tager ca. 1 time. Sted: Bordeauxgade 2, 2150 København. Tid: Lørdag og søndag fra kl 12.00
Tilmelding via link på www.madbillet.dk/show/event/sushiundervisning-laer-og-krer-din-egensushi
PLANT KBH fylder hjørnet af Århusgade med grønne
planter, krukker og frø. Altanerne skal gøres sommerklar
så det kan spire og blive grønt på tagene og mellem bygningerne. Man kan få tips og tricks til at plante sine planter
i altankasser og se de nyeste tendenser indenfor botanik. På
en workshop kan man lave sin egen Planteplanet med Kaja
Skytte. Mads bag Tagtomaten inviterer til en workshop med
fokus på seje og flotte planter der kan klare sig i Nordhavns
vind og havbrise. Der vil være små stande, hvor man kan
købe planter, plantetilbehør, gro-sæt mv. For at fejre en grøn
dag giver PLANT KBH gratis væk 100 stiklinger. Dj Anne
Grave spiller sommerbeats. Sted: Århusgade 132. Tid: Lørdag kl. 11.00- 16.00
MENY Supermarked byder lørdag på bl.a. smagning på økologisk gin kl. 12-16. Meny har også
besøg af Økologisk Landsforening med smagning på nudelsalat med grillet økologisk frilandssvinekotelet, samt økologiske grøntsager. Der er et øko-net til de første 50 gæster ved standen kl.
10-18. Gratis økologiske klip-selv krydderurter fra Rosborg. Smagning på bæredygtig superfood fra
Nordisk Tang. Smagning på økologisk rødvin kl. 12-16.
Søndag: Gratis danske økologiske udplantningskrydderurter fra Rosborg, i frugt- & grøntafdelingen.
Smagning på økologisk rødvin kl. 12-16. Gratis økologisk jord til altankassen – og tips og tricks til at
vedligeholde den. Medbring egen altankasse. MENY sørger for alt hvad man skal bruge af planter og
jord. Gratis økologisk jord til de første besøgende. Sted: MENY Supermarked, Southamptongade 2.
Tid: Lørdag og søndag kl. 10-16
Aarstiderne holder Grøntsagsmarked foran butikken. Sted: Göteborg
Plads 14. Tid: Lørdag og søndag kl. 10-16 .
Handvärk byder på en snak med designeren Emil Thorup bag Handvärk. Begge dage byder Rebæl på økologiske drinks kl. 13-16. Tid: 10-16
lørdag og søndag. Sted: Århusgade 136a.
Ren Cykel kommer og gør cykelen forårsklar. Book i forvejen på www.
rencykel.dk/booking/. Tid: Lørdag. Sted: Nordhavn v. Portland Towers
Istid sælger økologiske nitrogen is. Tid: 11-16 lørdag og søndag. Sted:
Gøteborg Plads.
ItchBox Studio viser sit pop up design og re-design værksted for store
børn, teens og unge der har en interesse i recycling, design og samvær.
Sted: Århusgade 126A, 1. sal
Der er også Mini POP-UP Design marked med Yndi, Anna Moltke-Huitfeldt (kun lørdag), Bo Tyrrestrup Design, Anna Bauer Andersen, Little Mighty & Mint, Tiny Gardens, Fokuskalenderen. Sted:
Århusgade 136. Begge dage kl. 11-16.

tur. Lørdag kl. 11.00. Mødested: Himmel og hav!, Helsinkigade 29
Tag på gåtur med en forsker i Nordhavn og bliv klog på, hvorfor Nordhavn er Danmarks største energi testlaboratorium. Søndag kl. 11.00.
Himmel og hav!, Helsinkigade 29
EnergyLab Nordhavn afholder søndag en TALK om den grønne energiomstilling og FN’s verdensmål for bæredygtighed. Her kan man diskutere med en af projektets eksperter, hvordan nye energifællesskaber
kan gøre ens eget energiforbrug mere bæredygtigt i fremtiden. TALK:
Grøn omstilling og energifællesskaber. Arrangør: EnergyLab Nordhavn.
Søndag kl. 13.00. Sundmolen, Sundkaj 7 2. sal, pakhus 47.
Hvad betyder byfællesskaber, og hvordan kan et byudviklingsselskab
bidrage til at fremme fællesskaber mellem beboer i nye byområder? Detg
er emnet i en TALK med By og Havns adm. direktør Anne Skovbro,

antropolog og forsker Marie Stender og Partner og Creative Director i
Briq group, Peter Bur Andersen.
Hvordan kan byfællesskaber understøttes i en tidlig udviklingsfase af
et nyt bykvarter, og hvorfor er det vigtigt at arbejde strategisk med fællesskaber. Hvem har ansvaret for fremme fællesskaberne? Hvilken type
fællesskaber eksisterer i Nordhavn, og hvordan er de opstået?
TALK: Byliv og fællesskaber. Arrangør: By & Havn. Lørdag kl. 13.00. The
Audo, Århusgade 130.

Fuldt program:
www.byoghavn.dk/baeredygtig-weekend
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ÅRS JUBILÆUMSFEST
MED EKSTRAORDINÆRE PRISER
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SPLALERCORSA MODELLER
PÅ A

Opel Corsa Edition 90HK

129.990

INKL. UDSTYR FOR 33.000* UDEN MERPRIS
APPLE CARPLAY**

AIRCONDTION

EL-RUDER FOR

LÆDERRAT M/ VARME

7" TOUCHSKÆRM

FJERNBETJENT CENTRALLÅS

FARTPILOT

BLUETOOTH

VARME I FORSÆDER

NU NEDSAT MED EKSTRA 10.000!

Jubilæumsfesten med ekstraordinære gode priser fortsætter.
Oplev bestselleren Corsa, som giver dig tysk kvalitet, sporty
køreegenskaber og masser af udstyr. Læs mere på opel.dk
A
15,4 km/l CO2 147 g/km. Halvårlig ejerafgift 890 kr. Forbruget er angivet efter den nye WLTP-norm, se evt. mere på wltp.dk.
Pris ekskl. metallak. Bilen er vist med ekstraudstyr. *Værdi ift. Essentia. **Apple CarPlay kræver iPhone 5 eller nyere version med
mobildækning. Tilbuddet gælder så længe lager haves og kun på biler indregistreret før 30.06.2019.

NY OPEL FORHANDLER I STORKØBENHAVN
Instagram:
Henrikwesselas
Web:
henrikwessel.dk

