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800 vinterbadere kan ikke tage fejl /6
Aarstiderne
/2 KUGLEN vendte
genåbnede i solskin
hjem til Nordhavn

/4 Bekymret for
luftforureningen

Der ankommer 346 krydstogtskibe til København i den kommende sæson, oplyser
Wonderful Copenhagen. Samtidig er der
udsigt til hårde politiske forhandlinger om
at begrænse skibenes luftforurening. Om
kort tid offentliggøres en ny rapport om
problemet fra COWI. Og så skal politikerne beslutte, om der skal indføres skrappere krav til skibenes udledninger.

Mød Angelina, Helge og Kitty som var til
abning af Aarstidernes nye butik, café og
spisested på Göteborg Plads. "Der er en
god energi her i Nordhavn, og vi var kede
af at flytte fra Posthallen. Så da muligheden opstod, var vi klar til at åbne igen i
Nordhavn, fortæller Customer Experience
Manager, Tanja Frederiksen, fra Aarstiderne.

DIN ANNONCE HER

2 x 84 forside
Brug for øget
800,excl. moms
synlighed
på tværs
af platforme?
kontakt@nordhavn-avis.dk
Tlf. 3115 3040
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Vi sælger Nordhavn
SOLGT
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LOKALE
NYHEDER
Aarstiderne
er tilbage
Aarstiderne er tilbage i Nordhavn med butik, café, fællesspisning og andre events i nye lokaler på Göteborg Plads
• Der var smagsprøver på Chili sin Carne, afdæmpet jazz og
kaffe, da Aarsstider i lørdags
åbnede sit nye sted i Nordhavn.
Aarstiderne trak hundredevis
af deltagere til sine fællesspisninger i den gamle posthal i
Århusgade. Hallen er nu lukket da hele den røde by skal
renoveres og ombygges. Men
Aarstiderne har besluttet at
blive i Nordhavn.
"Det giver god mening at blive
i Nordhavn. Her er god energi,
og vi har en stor kundemasse i
området. I posthallen kom der

rigtig mange til vores arrangementer. Så da vi fik tilbudt
disse lokaler, slog vi til," siger
Customer Experience Manager Tanja Frederiksen fra
Aarstiderne.
To daglige seatings
Lokalet på Göteborg Plads 12
har en stor reol med varer fra
Aarstiderne, tre langborde
med plads til cirka 12 personer
hver, og et lille sofaområde. I
baren kan må få kaffe osv.
samt en varm ret til 55 kroner.
De berømte fællesspilsninger
vil genopstå fem gange om
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Ved de tre langborde kan der i alt være omkring 36 spisende gæster. Noget mindre end i posthallen, til gengæld vll der være 'seatings' fem dage om ugen, to gange
dagligt.

ugen med to 'seatings' dagligt.
"Vi ønsker også at udvide vores sortiment og lave andre
events. Hvilke må tiden vise,"
siger Tanja Frederiksen.
Savner krydderier
Blandt gæsterne ved åbningen mødte avisen Angelina,
Helge og Kitty, som har været
til flere spisninger i posthallen
og også abonnerer på Aarstidernes måltidskasse. "Vi har
også været på Aarstidernes

gård i Krogerup, og lært at
lave fermenteret rødkål. De
nye lokaler her er fine, selv om
der er mindre plads end i posthallen," siger Angelina, som
bor i Vognmandsmarken på
Østerbro.
"Her er hyggeligt, dog kunne
jeg godt tænke mig flere af
Aarstidertnes varer på hylderne, for eksempel deres krydderier. Men det kan være at det
kommer," siger Kitty.

Havnekulturkontoret, Meny, Himmel og Hav

Få flere lokale nyheder og deltag i debatten på www.nordhavn-avis.dk
Read all articles in english at our website www.nordhavn-avis.dk

Angelina, Helge og Kitty med smagsprøven på Chili sin Carne foran Aars-tiderne. De er glade for at spisningerne er tilbage i Norhavn.

Udgivelsesdage 2019

10 januar
24 januar
7 februar
21 februar
7 marts
21 marts
4 april
18 april
2 maj
16 maj
8 august
22 august
5 september
19 september
3 oktober
17 oktober
31 oktober
14 november
28 november
12 december
Oscar, Line og Sandra bliver de faste medarbejdere hos Aarstiderne i Nordhavn.
Line står for events og spisninger, mens Sandra leder caféen.

Udendørs område hvor solen kommer frem ved middagstid. Rygter siger, at der
kommer en isbar ved siden af Aarstiderne!

MENY

MENY NORDH AVN INVITERER TIL

K A F F E F E S T I VA L
D E N 2 1 . - 2 3 . F E B R U A R // S O U T H A M P T O N G A D E 2 , 2 1 5 0 N O R D H A V N

Der vil være masser af smagsprøver på
chokolader, og fede præmier.

SE HELE
PROGRAMMET PÅ
MENY NORDHAVNS
FACEBOOK

Southamptongade 2, 2150 Nordhavn, man - fre kl. 9 - 20, lør - søn kl. 9 - 19, tlf. 35 13 01 30
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Hotel ved Orientkaj station
• I august 2020 vil hotelkæden
Comwell tage imod de første
gæster i Comwell Copenhagen Portside, det første hotel
i Nordhavn. Det bygges lige

nu på Trælastholmen mellem
Orientbassinet og Svanemøllehavnen og bliver det første
hotel, som Comwell bygger og
driver alene.
Hotellet bliver nabo til den

nye Østre Landsret og er tegnet af Arkitema Architects.
Det kommer til at rumme 484
værelser og 18 konference- og
møderum.
"Byggeriet går efter planen

takket været den milde vinter,
så vi åbner august 2020. Booking af møder og konferencer
er begyndt," siger kommunikationansvarlig Simon Verheij
fra Comwell.

Jan er grebet af havnens fortid og nutid
Nordhavn er i rivende udvikling, og mange historiske minder er ved at forsvinde.
Jan Vestergaard startede Nordhavn Lokalhistoriske Gruppe som blandt andet vil redde de sten, hegn og skinner, som kan fortælle om Nordhavns fortid.
• De store granitblokke, som
en gang udgjorde kajkanten på
Sandkaj, ligger spredt rundt
omkring i Nordhavn, og bruges bl.a. til afspærring af byggepladser.
Nogle af dem har dybe mærker efter trosser. Andre har
store jernringe til fortøjningerne.
"Vi bør sørge for at nogle af
disse sten bevares i Nordhavn.
De kan bruges til bænke eller
stensætninger i bydelen. Det
er da tosset, at man har købt
og lagt store natursten langs
Sandkaj, i stedet for at bruge
havnens egne kajsten," siger
Jan Vestergaard, som har boet
på Sandkaj i et år, og i efteråret
startede Nordhavn Lokalhistoriske gruppe.
"Vi har flere ideer til, hvordan
vi kan bevare Nordhavns kulturhistorie, samtidig med at
vi bygger en ny og spændende
by op. Frihavnshegnet, som en
gang omkransede hele Nordhavn, er næsten væk. Men
det som er tilbage, det bør vi
bevare, lidt ligesom man bevarer dele af Berlinmuren. Den
ældste del af hegnet er virkelig
flot smedearbejde," siger Jan
Vestergaard.
11.000 arbejdede her
Den lokalhistoriske gruppe
har fået stor opbakning og
afholdt flere møder. Det er
planen at stifte en rigtig forening i foråret. Medlemmerne
har tanker om at lave et Nordhavnsmuseum en gang.
"En gang var Nordhavn arbejdsplads for 11.000 mennesker. Også dengang var området i konstant udvikling. Der

blev anlagt moler og bassiner,
og typen af skibe og virksomheder ændrede sig op gennem
1900-tallet. Det er en spændende historie, som vi også
gerne vil have fortalt af mennesker, som selv var vidner til
Nordhavns historie," siger Jan
Vestergaard.
Kuglen kom tilbage
Allerede få måneder efter at
den lokalhistoriske gruppe
opstod på Facebook, faldt der
en stor turban lige ned i gruppens appelsinskål.
Jan havde fundet et foto af det
gamle Nordhavn, hvor der
stod en bygning med en stor
kobberkugle på ved Redmolen.
Et af gruppens medlemmer
sagde "den kugle har jeg set
ude i Sydhavn". De cyklede
derud nogle dage senere, og
fandt ganske rigtigt den store
kugle i et brombærkrat foran
en marskandiser på Nokken.
"Vi var helt høje af begejstring,
men hvordan skulle vi få kuglen tilbage til Nordhavn? Vi
kontaktede By & Havn for at
få hjælp. Og de var straks med
på ideen."
Der gik dog noget tid, før forhandlingerne med marskandiseren endte med en aftale.
Men 14. februar blev kuglen
sejlet gennem Københavns
Havn og sat af på Sundmolen.
Nu står den på et værksted et
sted i Nordhavn og venter på
at blive sat i stand.
"Den er trykket helt flad på
den ene side, og trænger til
en kraftig renovering. Men
deen skal selvfølgelig sættes i
stand og sættes op et sted her

Kobberkulgen løftes fra skibet over på en lastbil ved Sundmolen torsdag 14.
februar 2019. Her ses det tydeligt, at kuglen er ret medtaget. Den står nu på et
værksted i Nordhavn og venter på renovering.

"Jeg elsker min udsigt til jernbanen, havnebassinnet og FN-byen. Det her er mindst lige så godt som New York," siger Jan Vestergaard, som i efteråret tog initiativ til at starte Nordhavn Lokalhistoriske gruppe.

i Nordhavn. Vi har flere ideer,
bl.a. at få den op i højden, så
den kan ses på lang afstand.
Den skal også have flagstand
på, som den havde i gamle
dage. Placeringen kunne være
ude på molen mellem Sandkaj
og Redmolen, eller måske ved
Gittervej, så den står som et
vartegn ud mod jernbanen og
Kalkbrænderivej?" tænker Jan
Vestergaard.

lejlighed lige ud til Sandkaj, og
hans første sommer i Nordhavn var præget af de tusindvis af badegæster, som hver
dag befolkede kajen og sprang
i vandet over det hele.
"Det var en voldsomt POSITIV oplevelse! Tænk at bo
midt i det pulserende byliv,
med sol og vand lige udenfor
døren. Så må man tage larmen
og rodet med", synes jeg.

Helt vild med Nordhavn
Jan Vestergaard bor i en stue-

Intet mere end 10 år gammelt
Sammen med andre bebo-

Det tidligere Redbassin t.v. og Redmolen t.h. på et foto fra 1949. Kobberkuglen
ses på bygningen nederst til højre.
Foto: kbhbilleder.dk. Fotograf: ukendt.

ere på Sandkaj begyndte han
sidstet år at samle affald om
aftenen, når de unge var rykket over til Marmormolen for
at nyde aftensolen. By & Havn
donerede nogle 'snappere' til at
samle skraldet.
Da en ung man kom til skade
ved et hovedspring fra kajen,
satte de et skilt op, som advaree om at vandstanden er lav
på en bestemt strækning langs
kajen.
"Bryggen langs Sandkaj er
virkelig en succes. Men hvis

du se på den, er det intet på
kajen, som er mere end 10 år
gammelt. Vi kunne sagtens
lave stensætninger af gamle
kajsten, eller cykelstandere af
gamle jernbaneskinner. Vi må
finde og gemme resterne af det
gamle Nordhavn, og bruge det
i den nye by. Ellers risikerer vi
da at blive historisk demente",
siger Jan Vestergaard.

Jan Vestergaard ved en af de gamle kajsten ved Gittervej, hvor kajkanten er bevaret. Langs Sandkaj er den fjernet ved anlægget af bryggen. Flere af disse sten er
efter den lokalhistoriske gruppes mening bevaringsværdige, og kan bruges som
by-inventar i det nye Nordhavn.

Få en måneds
gratis rengøring!
Bestil en gratis prøverengøring*, og modtag efterfølgende et konkret rengøringstilbud.
Hvis du er tilfreds og accepterer tilbuddet får du en måneds rengøring uden beregning.

Tilbud på privat- og erhvervsrengøring

Rengøring og godt arbejdsmiljø

Der er stor forskel på, hvilket rengøringsbehov
den enkelte virksomhed eller privatperson har.
Udgangspunktet for vores arbejde er, at det
er bedre at holde rent og sørge for en fast, høj
standard end at komme forbi, når det helt tydeligt
er nødvendigt. Vores samarbejde starter derfor
med et møde, hvor vi i fællesskab deﬁnerer
behov og krav. Københavns Rengøringsservice er
rengøringsspecialister og servicerer glade kunder
på Sjælland.

Arbejdsklimaet i en virksomhed handler både
om mennesker og miljø. Om der er rart at være,
om medarbejdere og kunder føler sig godt tilpas.
Derfor hænger arbejdsmiljø også sammen med,
hvor seriøst virksomheden ser på ﬁrmarengøring.
Kontorrengøring, hovedrengøring, gulvbehandling
og andre store rengøringsopgaver står ikke
nødvendigvis øverst på dagsorden, men har stor
indﬂydelse på miljøet i virksomheden – både
arbejdsmiljø og det miljø, medarbejderne trives i.

* Gratis prøverengøring gælder kun erhverv – men vi giver
naturligvis også gerne tilbud på rengøring i private hjem.

KØBENHAVNS
RENGØRINGSSERVICE
GAMLE DYDER I EN MODERNE VIRKSOMHED

Rygårds Allé 135 B · 2900 Hellerup · CVR 39390779
Tlf. 3088 5088 · kontakt@københavnsrengøringsservice.dk

Vi benytter kun naturlige og miljøvenlige
rengøringsmidler
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Backstage hos Paustian
• 27. februar viser arkitekten
Kim Utzon rundt i Paustianbygningen i Nordhavn. Huseter tegnet af hans far, Jørn
Utzon, og opført i 1987, som

det eneste værk af Jørn Utzon i København. I 2012 blev
huset fredet, men Kim Utzon
har selv tegnet en udvidelse af
bygningen, for i årenes løb er
der blevet behov for nye funk-

tioner som f.eks. koncerter,
filmvisninger, udstillinger og
talks.
Kim Utzon vil i forbindelse
med omvisningen fortælle om
tankerne bag byggeriet samt

give et indblik hans og hans
families projekter.
Tid: 27. februar kl. 16.30 –
18.30. Sted: Designhuset Paustian, Kalkbrænderiløbskaj 2.
Tilmelding: www.dac.dk

800 vinterbadere klar til gus og gys
NorVin - Nordhavns Vinterbaderforening - har allerede 800 medlemmer og 400 på venteliste.
De glæder sig alle til den nye sauna, som bygges i det flydende foreningshus i Nordhavnsbassinnet. Men indtil da er der hygge og saunagus i saunateltene hver søndag

• Hver søndag formiddag
står der to telte med skorstene
på lige ud for havnebadet på
Göteborg Plads.
Gusmester Anders Andersen
fra Urban Sauna har hele morgenen haft travlt med at sætte
teltene op og starte gasovnene.
Og fra 9 til 13 er der fuldt hus
af vinterbadere, som enten
sidder og hyggesnakker inde i
de 80 grader varme svedetelte,
eller er på vej til og fra det kolde, klare vand i havnen.
Fortsætter til 31. marts
Anders har en fast aftale med
NorVin, Nordhavns Vinterbaderklub, om at stille sine mobile saunaer op hver søndag
vinteren igennem.

Mange deltagere i søndagenes
saunaevents har ønsket, at arrangementerne skulle fortsætte sæsonen ud. Og for få dage
siden kunne bestyrelsen meddele, at den mobile sauna fortsætter hele marts måned til
og med søndag den 31.marts.
Gusmester Anders Andersen
har sagt ja til at fortsættenogle
ekstra uger.
"Lige for tiden er det min eneste aftale, men den er til gengæld en succes. Vi har fuldt
hus hver søndag, og cirka 20
mennesker gennem saunaen
pr. time." fortæller Anders.
Tidligere var teltene opvarmet
med små brændeovne, men de
er nu ombygget til gasovne.
"Det var svært at styre tempe-

raturen med brændeovnene.
Desuden gav det røg-gener for
beboerne lige rundt om pladsen. Nu fungerer det meget
bedre," fortæller han.
Mange helt nye vinterbadere
Eva Thoft er kasserer i NorVin,
og fortæller at der nu er 800
medlemmer af foreningen, og
400 på venteliste. 1/3 af medlemmerne er fra Nordhavn,
mens resten fra Østerbro eller
endnu længere væk.
"Det er mit indtryk at der er
mange helt nye vinterbadere
blandt dem, der kommer her
om søndagen. Interessen for
vinterbadning stiger hele tiden," siger Eva Thoft, som ikke
er med i vandet denne dag.

"Det er mit indtryk at der er mange helt nye vinterbadere blandt dem, der kommer her om søndagen. Interessen for vinterbadning stiger hele tiden," siger Eva Thoft fra NorVin.

Til gengæld bader hun hver
morgen klokken 6.30 sammen
med en fast gruppe af NorVin'ere.
Sauna i det nye aktivitetshus
Nordhavns nye aktivitetshus
i Nordhavnsbassinnet bliver
lige nu bygget et sted i Københavns Havn, og til sommer sejles delene til Nordhavn
og bliver samlet ved Sandkaj.
Anlægget består af en afdeling
med offentlig adgang og en
lukket afdeling for Nordhavns
foreninger. I foreningsdelen
kommer der også en sauna, efter sigende med panoramavinduer og udsigt ud til Trekroner
og Øresund.
"Vi har besluttet at vente med

at tage flere medlemmer ind,
til det nye flydende aktivitetshus er bygget. Vi bliver nødt til
at vurdere, hvor mange brugere, den nye sauna har kapacitet
til," forklarer Eva Thoft.
Regler for badetøj?
De fleste vinterbadere har
badetøj på denne dag. Men
enkelte af dem bader helst nøgen. Nøgenbaderne går ned til
badestigen med et håndklæde
omkring sig, og træder diskret
ned i vandet. For vådt badetøj
og kold luft har aldrig været en
behagelig kombination.
Men de forskellige vinterbadeforeninger i København
har hver deres regler for nøgenbadning. Der findes også

foreninger med kønsopdelte
saunaer eller saunatider, og
andre foreninger har regler for
om man må samtale i saunaen.
I Nordhavn er der ikke lavet
sådanne regler endnu, og Eva
Thoft tror, at foreningen ønsker så få regler som muligt.
"Jeg tror at vi går ind for så
lidt tvang som muligt. Altså at
saunaen selvfølgelig er for begge køn, men at man er tildækket i saunaen. Med hensyn til
badningen tror jeg også, at det
bliver helt op til den enkelte,
om man vil have badetøj på eller ej," siger Eva Thoft.

Den mobile sauna fortsætter til og med søndag 31.marts. Gusmester Anders Andersen har sagt ja til at fortsætte nogle ekstra
uger.
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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.
Eva Thoft fra NorVin peger ud på det sted, hvor det 'flydende foreningshus' kommer til at ligge. Her kommer der bl.a. en
rigtig sauna med udsigt mod Øresund.

Det flydende foreningshus ved Sandkaj i Nordhavn skal understøtte et aktivt fritidsliv i Nordhavn. Det opdeles i en afdeling
for offentligheden, og en afdeling for foreninger, herunder vinterbaderne og saunaen.
Konstruktionen af huset sker netop nu på Prøvestenen i København af entreprenørfirmaet CG Jensen. Når delelementerne
er færdige, sejles de til Sandkaj og monteres i moduler. Der var oprindeligt afsat 6,5 millioner kroner til etableringen, men
takket være en ekstra bevilling fra Lokale og Anlægsfonden på 1,9 mio. kroner bliver projektet nu opgraderet med bl.a. et
flydende udendørs ’opholdsmøbel’ hvor man kan slænge sig, eller hoppe i vandet fra. Badezonen bliver udvidet og med 50
meter banesvømning og tilknyttet ’svømmeø’. (Illustration: SPEKTRUM 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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Borgermøde om luftforurening

346 krydstogt-anløb i år

Fastelavn i den gamle posthal

• Hvad er ultrafine partikler, og hvor meget forurener et krydstogtskib egentlig når det ligger til kaj? Dette er nogle af de
spørgsmål, der blev besvaret, da lokaludvalget sammen med Det
Økologiske Råd holdt borgermøde om luftforurening fra især
krydstogtskibe i Østerbrohuset onsdag 6. februar.
Og på trods af en våd og kold aften var der fuldt hus til mødet,
skriver lokaludvalget i sit nyhedsbrev.
På mødet præsenterede Kåre Press Kristensen fra Det Økologiske Råd resultaterne af en rapport om luftforurening målt ved
Oceankaj og Langelinie, som lokaludvalget har været med til at
finansiere.
"Forureningen på vindrige dage kan nå samme niveau som H.C.
Andersens Boulevard i myldretiden på vindstille dage", fortalte
Kåre Press Kristensen.
Mange af mødedeltagerne spurgte til løsninger på problemet, og
flere gange blev forslaget om at etablere landstrømsanlæg nævnt,
så skibene ville have mulighed for at bruge en mere miljørigtig
energikilde.
Lokaludvalgets formand, Allan Marouf, vil arbejde videre med
sagen:
"Vi venter lige nu på den rapport, som Københavns Kommune
har bestilt hos COWI, der skal se på økonomiske fordele der er
ved landstrømsanlæg. Men jeg kan allerede nu sige, at vi afholder
endnu et borgermøde i slutningen af marts eller april, så vi kan
følge op på COWI-rapporten og få politikerne i tale".

• i 2019 år vil de danske krydstogthavne sætte ny rekord med
over 1,2 mio. gæster. Antallet af anløb i København stiger til 346,
imod 343 i 2018. Det oplyser Wonderful Copenhagen i en pressemeddelelse.
I hovedstaden strækker krydstogtsæsonen sig i år over mere end
200 dage, fra start april til sidst i oktober, desuden kommer der
julekrydstogt i december. En stor del af krydstogterne i Østersøen både begynder og slutter i København. I 2019 er der 158
krydstogter, hvor gæsterne både begynder og slutter rundrejsen i
København. Wonderful Copenhagen oplyser også, at Østersøen
er den region i verden, der har de strengeste miljøkrav til krydstogtskibe. Grænseværdien for udledningen af svovl var indtil
2015 1,0 %, men blev 1. januar 2015 nedsat til 0,1 %.

• MENY Nordhavn inviterer til fastelavnsfest søndag 3. marts kl.
11-13 i 'den gamle posthal' i Århusgade 126.
Her slår man katten af tønden og kroner kattekonger og kattedronninger i fire aldersgrupper: 1-4 år. 5-10 år. 11-15 år. 16-100+
år.
Der er også en kattejagts-konkurrence i MENYbutikken overfor.
Børnene skal finde de 10 "katte", som er gemt rundt omkring i
butikken. På bagsiden af hver kat, er der skrevet et ord/bogstav,
som de noterer ned og afleverer med navn og tlf.nr. i kiosken.
Præmien er 3 kg bland-selv slik, og der trækkes lod blandt alle
indleverede katte på dagen - jo flere katte, man finder, desto større er chancen for at tage præmien. Der er også en konkurrence
for dagens bedste udklædning med præmier til vinderne af de to
kategorier: 1-15 år og 16-100+ år.
Desuden får alle deltagere en fastelavnsbolle, og MENY kan også
byde på øl, sodavand og kaffe eller te.
Tilmelding: www.menynordhavn.nemtilmeld.dk/

Landstrøm til krydstogskibene Nu skal der handles
Debatindlæg af Klaus Mygind, Gruppeformand for SF i Københavns Borgerrepræsentation og Allan Marouf, Formand for
Østerbro Lokaludvalg:

Fastelavn in Nordhavn
• Dear Nordhavners,
We have the pleasure to invite you all to the annual Fastelavn
celebration on Sunday the 3rd of March!
Fastelavn is a uniquely Danish tradition where we dress up in
fun costumes and “slår katten af tønden” – we take turns at batting a wooden barrel filled with candy – not unlike a piñata but
without the blindfold.
We have four barrels divided into age groups of:
1-4 yrs.
5-10 yrs.
11-15 yrs
16-100+ yrs.
We also have a costume contest where the best costume wins a
prize, in the age groups of 1-15 yrs. and 16-100+ yrs.
Furthermore, we have a fun contest for the kids. We have hidden
10 “cats” in the store with a number or a letter written on the
back. You hand in the cats you find and write your name and
phone no. on it and at the end we draw a winner among the cats
• Om få måneder begynder høringsfasen forud for byggeriet af turned in. The winner takes home a prize of 3 kilos of pick 'n' mix
Vi sender et par gange om måneden.
en ny containerhavn, som efter planen skal åbne i slutningen af candy! Everyone attending gets a free fastelavnsbolle and we also
2021 i Nordhavn Nord. Containerhavnen
kommer til atog
ligge
øst have beer, sodas, coffee and tea.
Nemt at tilmelde
afmelde.
Sign up for the day at www.menynordhavn.nemtilmeld.dk/
for krydstogtsterminalen, lige ud til Øresund.

Tilmeld dig Nordhavn Avis'
hyper–
Høring om containerterminal
nyhedsbrev på www.nordhavn-avis.dk
LOKALE NYHEDER
i din mailboks

• Luftforurening er vores mest helbredsskadelige miljøproblem.
Udendørs luftforurening alene med fine partikler forårsager ca.
3.500 dødsfald årligt i Danmark.
En af de helt store årsager til luftforureningen på Østerbro og i
særdeleshed i Nordhavn er krydstogtskibene.
På nuværende tidspunkt laver skibene strøm via deres egne motorerer, når skibene ligger til kaj i København, fordi der ikke er
etableret landstrøm til dem.
Dine
oplysninger videregives ikke til nogen som helst.
Luftforureningen i nærheden af krydstogtskibene er lige så kraf- Bygherre bliver Copenhagen
Malmö Port (CMP). By & Havn,
tig som på H.C. Andersens Boulevard i myldretiden.
som ejer halvdelen af CMP, planlægger at bygge et nyt bykvarter
Men luftforureningen fra krydstogtskibene kan let nedbringes på Levantkaj, dér hvor den nuværende containerterminal ligger.
ved at etablere landstrøm til skibene, så de ikke længere behøver Havneanlægget mangler en række myndighedsgodkendelser, og
bruge deres egne motorer, når de ligger ved kajen.
de miljømæssige konsekvenser af projekter kan få stor betydDen 6. februar blev spørgsmålet diskuteret på et velbesøgt bor- ning. Men CMP forventer, at projektet kan komme i offentlig
germøde i Østerbrohuset arrangeret af Østerbro Lokaludvalg. høring om få måneder.
Herfra var budskabet entydigt.
“Placeringen i Ydre Nordhavn er optimal,” siger Povl Dolleris
Det er nu, politikerne i Københavns Borgerrepræsentation skal Røjkjær Ungar, driftsdirektør og chef for havne og terminalopeNordhavn Avis
omdeles til alle husstande i Nordhavn og en del af nabokvartererne. Vi er igang
tage ansvar, og sikre renere luft til borgerne på Østerbro.
rationer i CMP, til magasinet Søfart.
Vi venter lige nu på den rapport, som Københavns
Kommune
med
at lave aftaler
med
hvernemlig,
ejendom,
så vores
bude kan
komme ind til postkesserne og levere avisen.
Flytningen
betyder
at skibene
kan komme
hurtigere
har bestilt hos COWI, der skal se på økonomiske fordele der er frem til terminalen.
Vi omdeler ikke til postkasser med det lyseblå nej-tak mærke.
ved landstrømsanlæg.
“Vi sænker sejladstiden til København betragteligt. Så samtidig
Men vi kan allerede nu sige, at Østerbro Lokaludvalg afholder med, at vi flytter længere væk fra det bynære, får vi en topmoendnu et borgermøde i slutningen af marts eller april,
vi kan
somavisen,
ikke forstyrrer,
er en livsnerve
Hvisså du
ellerderne
din containerhavn,
nabo ikke får
kan imen
hjælpe
os vedtilat bede ejendommens bestyrelse
følge op på COWI-rapporten og få de øvrig politikerne i tale.
Storkøbenhavn og hele det østlige Danmark,” siger Povl Dolleris
eller administrationskontor
om at give Nordhavn Avis lov til at komme ind med avisen.
Røjkjær Ungar.
For mere information:
kontakt@nordhavn-avis.dk
Den nye containerterminal
er budgetteret til at koste mindst en
halv mia. kr.

Får din
nabo
avisen?

+

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'.

PRIVATLEASING
Fristende nemt og bekvemt inkl. fri service

PEUGEOT 108 ACTIVE
1.0 e-VTi 72 hk 5-dørs / 20,0 km/l

Halvårlig grøn ejerafgift 460 kr.
Aircondition I LED kørelys
Bluetooth I El-ruder, for
Splitbagsæde I Km årligt: 15.000

1.895,-

Leasing periode: 36 mdr.
Samlet betaling i perioden: 73.815 kr.
Tilkøb af ekstra km er muligt 20.000 km.

4.995,-

Mdr. ydelse v/ 15.000 km/år

1. gangsydelse

PEUGEOT 2008 SUV
Selection Sky / PureTech 82

Halvårlig grøn ejerafgift 540 kr.
Metallak I Panoramaglastag
Aut. klimaanlæg I 16" alufælge
7" touchskærm I Bakkamera
Apple CarPlay® I P-sensor, bag
Sædevarme, for I Regn- og lyssensor
El-sammenklappelige sidespejle
Mørktonede ruder, bag
Leasing periode: 36 mdr.
Samlet betaling i perioden: 118.415 kr.
Tilkøb af ekstra km er muligt.

2.995,-

Mdr. ydelse v/ 15.000 km/år

9.995,1. gangsydelse

PEUGEOT 208

208 Signature Sky PureTech 82

Panoramaglastag I Aut. klimaanlæg
7" touchskærm I Mirror Screen m.
Apple CarPlay® I Parkeringssensor,
bag I Tågeforlygter I Læderrat
El-sammenklappelige sidespejle
Fartpilot I Regn- og lyssensor
Sædevarme, for

2.195,-

Mdr. ydelse v/15.000 km/år

7.495,1. gangsydelse

Leasing periode: 36 mdr.
Samlet betaling i perioden: 87.115 kr.
Tilkøb af ekstra km er muligt.

Peugeot 108 Active: A 20 km/l. CO2 112 g/km. Privatleasing via Peugeot Finans. Peugeot 108 Active 1.0 e-VTI 72 hk 5D. Leasingperiode 36 mdr. og 15.000 km årlig kørsel. Fast leasingydelse 36 mdr. á kr. 1.895.
Ekstraordinær leasingydelse kr. 4.995. Samlet betaling i perioden kr. 73.815 inkl. afleveringsgebyr kr. 600, leveringsomkostninger samt service i perioden.
Peugeot 208: A 17,5 - 17,2 km/l. CO2 129 - 131 g/km. Privatleasing via Peugeot Finans v/Jyske Finans. Peugeot 208 Signature Sky PureTech 82: Leasingperiode 36 mdr. og 15.000 km årlig kørsel.
Fast leasingydelse 36 mdr. á kr. 2.195. Ekstraordinær leasingydelse kr. 7.495. Samlet betaling i perioden kr. 87.115 inkl. afleveringsgebyr kr. 600.
++

+

Peugeot 2008 SUV: A 15,9 km/l. CO2 141 g/km. Peugeot 2008 SUV Selection Sky PureTech 82: Leasingperiode 36 mdr. og 15.000 km årlig kørsel.
Fast leasingydelse 36 mdr. á kr. 2.995. Ekstraordinær leasingydelse kr. 9.995. Samlet betaling i perioden kr. 118.415 inkl. afleveringsgebyr kr. 600.
Priserne er inkl. finansierings- og leveringsomkostninger samt service i perioden. Priserne er ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift. Kaskoforsikring, positiv godkendelse af kunden og betaling via NETS
forudsættes. Ved leasingperiodens udløb returneres bilen til Jyske Finans. Der tages forbehold for pris-, afgiftsændringer og trykfejl. Kampagnetilbuddet kan ikke kombineres med øvrige tilbud og er enkeltstående.
Leasingprisen gælder udvalgte metallak og tilgængelighed kan variere.

Instagram:
Henrikwesselas
Web:
henrikwessel.dk
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MEXIKANSKE
PERLER

Pans Labyrint

(Guillermo del Toro, 2006)
Vi har at gøre med brutal, politisk fantasy, og eventyret om 12-årige Ofelia er fortryllende. Den lille pige
flytter ud på landet med sin mor og hendes nye mand,
der er fascistisk kaptajn i et Spanien under ledelse af
diktatoren Franco. Pigen flygter ind i sin egen drømmeverden, og i sit nye hjem møder hun skovguden
Pan, der giver hende tre opgaver. Hvis hun altså vil
vende tilbage i live.

En mesterlig outsider
Titel: Roma. Instruktør: Alfonso Cuarón. Medvirkende: Yalitza Aparicio, Marina de Tavira, Diego Cortina Autrey.
Varighed: 135 minutter.

Den socialrealistiske og smukt fotograferede Roma kan meget vel blive årets Dark Horse,
der ender med at vinde hele Oscar-ræset.
• Historien begynder på fliser.
På fliserne flyder der vand. Efter nogle minutter drejer kameraet fra jorden til ansigtshøjde, og vi ser tjenestepigen
Cleo. Cleo vasker hundelorte
væk. Hun er mexicansk-indianer og arbejder som tjenestepige i en stor villa for en hvid
overklassefamilie med fire
børn. Over huset flyver en flyvemaskine. Som et symbol på
friheden, hun aldrig opnår.
Scenen er sat for en af dette
års mest omtalte og smukkeste
film.
Det har generelt været et skuffende amerikansk filmår, i
hvert fald hvad gælder Oscarfeltet for bedste film. A Star is
Born er ærlig talt en plat omgang. BlacKkKlansman er sjov
på den kulsorte måde, men behandler også et alvorligt emne
lidt for gøglet. Bohemian
Rhapsody er en ret vellykket,
folkelig film, men nærer ingen
kunstneriske ambitioner.
Det gør Roma i den grad. Og
netop derfor kan filmen om en

mexicansk tjenestepige i 1971
vinde det hele.
Parentes bemærket er det
overraskende, at Oscar-akademiet overhovedet nominerer
en film på spansk til bedste
film. De bedste ikke-engelsksprogede film bliver som regel
puttet i den mindre kategori af
samme navn, og så er det ellers
op til amerikanske film at dyste om den store hæder.
Roma, i øvrigt navnet på et
kvarter i storbyen Mexico
City, er med i begge kategorier
og med sit dejligt langsomme
tempo og sine betagende sorthvide billeder af Mexico anno
1971 en fryd for øjet. Som at
være i en gammel Fellini-film.
Eller bare i Mexico selv.
Læg dertil filmens sparsomme, men dybt rørende handling, og det gør nomineringen
overraskende. Men netop fordi de øvrige amerikanske film
rent kunstnerisk er below par,
har den en chance. Instruktøren er også et kendt navn i
USA:

Alfonso Cuarón slog igennem
med den elskelige mexicanske
road movie Og din mor om
to teenageres besættelse af en
smuk, 28-årig kvinde på en
rejse gennem Mexico. Senere
lavede han Hollywoodfilm
som Harry Potter and the Prisoner of Azkaban og Gravity,
men er nu tilbage i topform
om egne barndomserindringer i en overklassefamilie i
et autoritært Mexico. I en tid
hvor den autoritære præsident
Luis Echeverría Álvarez slog
hårdt ned på demonstrerende
studenter med mange døde til
følge.
Noget, der bliver antydet, men
fortællingen er zoomet langt
længere ind.
Tjenestepigen Cleo følger hver
en detalje i overklassevillaen.
Faren, som er forsker, har
midtvejskrise og skrider fra
familien. Den hjemmegående
mors magtesløshed med fire
unger. Og den bil, der bliver
købt velsagtens som trøst, og
de fine fester.

Tjenestepigen får ofte morens
frustrationer at føle, men må
makke ret og indynde sig. Mister hun sit job, venter fattiggården. Roma har en socialrealistisk indigneret natur. Men
uden at pege fingre. For den
hjemmegående mor er måske
blind for sine privilegier, men
også et menneske, der vil det
bedste for børnene og og sine
tjenestepiger.
I en grad så Cleo blive en naturlig del af familien, og de
børn hun passer, bliver nærmest hendes. Med sin enkle
sårbarhed rummer Roma
store følelser og en kærlighed,
man falder for. Hverdagslivet
går i ring indtil hun bliver gravid med en fyr, hun har mødt
i byen. En fyr, som træner
kampsport og er lakaj for præsidenten ..
Anders Højberg Kamp

El topo

(Alejandro Jodorowsky, 1970)
Alejandro Jodorowsky er en af filmhistoriens mest syrede instruktører med sine kultfilm. I sin visuelle stil
giver El Topo minder om Den gode, den onde og den
grusomme og andre spaghetti-westerns. Og så ophører lighederne ellers. El Topo skal dræbe fire skarpskydere. Undervejs møder han Jesus-freaks, deforme,
udstødte, indfødte og andre skæverter, der tilsammen
giver en række mere eller mindre forståelige scener,
som David Lynch helt sikkert har nørdet. I øvrigt en
film som John Lennon og Yoko Ono anbefalede.

Og din mor

(Alfonso Cuarón, 2001)
To venner, lidt smarte i det, tager on the road for at
finde deres held. Med sig har de 28-årige Luisa, der
på grund af sin mands utroskab følger med drengene
mod badestranden Boca del Cielo. De er bedste venner, men bliver dødsens jaloux på, hvem der har sex
med Luisa. Men Cuaróns road movie er mere end
lystne - og sexede - teenagefjollerier. Filmen får psykologisk karakter og mod slut har vi nærmere at gøre
med livsfilosofi. En magisk af slagsen.

Readathon med overnatning
• I marts får København en
ny litteraturfestival for børn,
'Vi <3 bøger'. Festivalen skal
få børn til at læse mere og få
interesse for litteratur, mens

de har det sjovt.
Østerbro Bibliotek deltager
med 'Readathon' og overnatning fredag 15. marts til lørdag formiddag for børn fra 10
år og op. Der er happenings,

nattequiz med lommelygter,
præmier til dem der svarer
rigtig på flest spørgsmål, bogløb, filmvisning, pizza og morgenmad lørdag morgen.
24. marts kan man møde for-

fatter Lene Kaaberbøl på hendes fødselsdag.
Læsefestival. Østerbro Bibliotek. Dag Hammarskjölds Allé
19
www.bibliotek.kk.dk/vielsker

Bliver i sengen næste gang
Der findes dage, man ikke skal deltage i. Hvis man er kvik nok, fanger man også advarslen inden

postyr som overhovedet muligt, måske vil det ændre på
tingene. En revne i bilrude,
for eksempel, vil måske vise
sig kun at være en lille ridse,
hvis man ignorerer den længe
nok. Men jeg havde glemt, at
det naturligvis kun er på almindelige dage. Det virker
ikke på de særlige af slagsen,
dagene, der kun indeholder
røvfulde. Røvfuldsdage er resistente.

Klumme af Louise Raaschou
• Jeg burde have vidst, at der
var lagt i kakkelovnen. Allerede den morgen da vinduesviskeren røg af bilen midt
i myldretiden, burde mine
alarmklokker have ringet.
Den - vinduesviskeren - plejede nemlig at frigøre sig, når
jeg trillede hen ad en stille
villavej. Hvorefter det var en
snild sag at stoppe og klikke
den på plads igen. Men denne
morgen nærmest fløj viskerblad af, ramte ruden med heftig klonklyd og forsvandt, til
min store ærgrelse, et sted på
Jagtvej. Det var dog bare opvarmningen til den helt store
festdag, som fandt sted senere på ugen. En dag, hvor jeg
skulle være blevet i min seng,
havde jeg været smart og i øvrigt haft den mindste sans for
hentydninger.
En morgen nogle dage senere

nåede jeg lige at træde til side,
inden jeg jokkede i den relativt store pøl af bræk på køkkengulvet. Ved siden af stod
idealvægtige chihuahua og
gjorde et pauvert forsøg på
at se overrasket ud, hvorefter
den kiggede op på undulatburet. (Flabede kræ. Som om
en fugl på størrelse med en
badmintonbold er i stand til
at projektil-ørle fem gange sin
egen størrelse. Gennem tremmer.)
Opkast-optørring forsinkede
dagens program, så morgenkaffe måtte blive på farten,
og mens termokop stod på
entrémøbel, hoppede jeg susende rapt i overtøjet. Med en
susende rap armbevægelse fik
jeg derefter væltet kop fyldt
med kaffe - inklusive masser
af mælk og låg skruet skævt
på - hvorefter der var latte
overalt. Som en helt særlig
bonus i dagens anledning var
også kurven med vinterting

blevet ramt: Fire sæsoners
samling af huer, handsker,
vanter, halstørklæder, regntøj
og skindhandsker var mere
eller mindre gennemblødte.
Det gjaldt i øvrigt også kludetæppe på gulvet. Måtte bruge
latterlig lang tid på at få våde
beklædningsgenstande sorteret og google, om skindhandsker kunne tåle 60 grader
sammen med regntøj og kludetæppe.
Trods manglen på kaffe og
med planlægning ligeledes
ude ad vinduet, gjorde jeg
alligevel et forsøg på at overtage herredømme over dagen.
Det holdt fra hoveddør, til jeg
havde sat mig ud i bil, hvor
en ti centimeter lang revne
midt i forruden fortalte mig,
at jeg godt kunne tro om igen.
Jeg lod som ingenting. Forlod forsigtigt bil og listede
ind på matrikel. Sommetider
gælder det om at lave så lidt

Det var efterhånden var gået
op for mig, at det var præcis
sådan en dag, jeg var blevet
tildelt, og da jeg lidt senere
tjekkede bilrude igen, blev jeg
derfor heller ikke overrasket.
Revne var ikke forvandlet til
lille ridse, revne var stadig
revne. Til gengæld var den
blevet tyve centimeter længere.
Og så var det, at jeg løj lidt.
Bare en lille bitte smule. For
jeg kunne ikke finde ”skade
på rude forårsaget af vinduesvisker, der pludseligt og
helt uventet og med stor kraft
knækker og rammer rude”
under skader, jeg er dækket
af på min bilforsikring. Men
et stenslag er jo også stort set
det samme. Jeg fik formalia
på plads, bestilte tid på værksted og prøvede at huske, at
efter regn kommer der altid
solskin, og som det vise ordsprog også fastslår, så er der
ikke noget, der er så skidt, at
det ikke er godt for noget: Det
skulle nok blive helt hyggeligt
at hilse på gutterne på værkstedet igen; det var jo kun et
par dage siden, vi sidst sås, da
de havde sat ny vinduesvisker

på bil.
Lidt senere mistede endnu
en kop kaffe balancen i entré, men da både tøjkurv og
kludetæppe ikke var tilgængelige, var skaden knap så
omfattende. Faktisk som på
en almindelig dag, hvilket
kunne betyde, at jeg muligvis
havde fået tildelte dosis. Det
havde jeg naturligvis ikke.
Røvfuldsdage har jo også aftener, og inden jeg gik i seng,
nåede jeg lige at modtage en
skrivelse fra kommunen i
min e-boks. Det var en rykker. For noget ejendomsskat
eller told på matriklen eller noget lignende, som jeg
tilsyneladende havde glemt
at betale. For meget, meget
lang tid siden. Et øjeblik var
jeg fristet til at fortsætte med
ikke at have betalt, for når der
kunne gå så lang tid, før kommune-mennesker opdagede,
at de ikke havde fået pengene,
så kunne de vel ikke have så
voldsomt meget brug for dem.
Ikke så meget som jeg havde,
for det var jo ikke fordi, forsikring betalte hele beløbet
for ny bilrude. Men man skal
ikke træffe den slags valg på
den slags dage, det kommer
helt sikkert syvfold tilbage
på den dårlige måde. Så jeg
betalte. Og lavede samtidig et
auto-reply på min mail, klar
til næste gang:
”Tak for din mail, som jeg
hverken læser eller svarer på
i dag. Jeg er fløjtende, hvor
vigtigt det er, jeg er ikke tilgængelig de næste tolv timer,
hverken online eller i virkeligheden. Kontakt mig ven-

DIN ANNONCE HER?
_______
6 spalter x 85 mm
Introduktionspris 1280,Excl. moms. Yderligere rabat ved flere indrykninger.

kontakt@nordhavn-avis.dk
Tlf. 3115 3040

ligst en anden dag, hvor jeg
ikke får røvfuld på røvfuld,
hvis jeg bare stikker hovedet
ud ad vinduet.”
Jeg vil råde alle til at tage de
samme forholdsregler.

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.

INVITATION

ÅBNINGSRECEPTION
FREDAG D. 1. MARTS FRA 15.30 TIL 19.00 - OG DU ER INVITERET

Ladies & Gentlemen
Det er med stor glæde, at vi inviterer til åbningen af
Salon DU NORD på Amerika Plads som vi fejrer fredag
den 1. marts. Vi vil gerne se dig og en ledsager, samt vore
kunder, venner og forretningsforbindelser på dagen.
Kom forbi mellem 15.30 og 19.00 og oplev din nye skønhedsog modesalon, med behandlinger til ladies & gentlemen.
Der er gode introduktionstilbud og naturligvis bobler til
ganen og noget godt til maven.
Hvis du vil deltage i lodtrækningen om de
mange spændende introduktionstilbud,
så skal du have lagt dit lod i tromlen
inden kl. 18.30.
Kærlig hilsen
Santa Maria & George

A STAR IS BORN

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

Salon DU NORD tilbyder en række
af skønhedsbehandlinger, samt salg
af tilhørende produkter inkl. fashion.
Check salondunord.com, hvor du
også booker tid til dine behandlinger.
Har du spørgsmål, kontakt os
endelig, vi er til rådighed.

Behandlingstyper og priseksempler:
Facial treatments fra kr. 1.000
Permanent makeup fra kr. 1.500
Lashes fra kr. 400
Brows fra kr. 190
Manicure (Nails) fra kr. 300
Full body massage fra kr. 300
Hair styling fra kr. 300

