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Nu kan man komme ud. Men ikke ind - endnu.

Kongen af Nordhavn

/4 Lola popper op i Audo /2 Festival til september /11

Gode råd om el

MEDLEM AF

– når du har købt ny bolig

Når du har købt din nye bolig, så er der blevet udført et
el-eftersyn, som munder ud i en elinstallationsrapport.
Denne gennemgang er visuel og stikprøvevis, så det er altid en god
idé at få en autoriseret elinstallatør til at kontrollere installationerne iht. el-installationsrapporten.

Skal du renovere? Har du gjort dig tanker om:

Er du kaffetørstig
og nysgerrig på boligmarkedet i Nordhavn?

• Boligen har gamle stoﬂedninger?
• Er der tegn på sjuskede gør-det-selv løsninger?
• Lovkrav ifht. installationer i køkken og bad?
• Skal du have installeret spots?
• Skal du have lysdæmpning på dele af din belysning?
• Skal der etableres ﬂere stikkontakter og afbrydere?
• Skal der forberedes til udendørsbelysning?
• Skal der laves sikringsløsninger såsom alarm
eller overvågningskamera?

Kom forbi vores butik på Corkgade til en
kop kaffe og en uformel snak om
køb og salg i Nordhavn.

Rådfør dig med os, inden du renoverer

RealMæglerne Nordhavn

Vi giver et godt og uforpligtende tilbud på opgaven.
- Ring på tlf. 39 16 31 31 og hør nærmere.

Vi glæder os til at se dig!

Corkgade 4 / 2150 Nordhavn
Tlf. 4358 2100 / nordhavn@mailreal.dk
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Lola åbner popup-restaurant i Nordhavn
Torsdag aften 28. maj var der premiere på Lola i Nordhavn.
Af Marie Varming
• Det er et helt verdenskøkken,
der er åbnet i Nordhavn som
popup-restaurant. Restaurant
Lola, som til dagligt holder til
på Christianshavn, har fået en
søsterrestaurant i The Audo i
Århusgade, hvor den skal ligge
sommeren over.
"Vi ville faktisk gerne have lavet en permanent restaurant
i The Audo, men så kom Corona, og så røg den mulighed.
I stedet bliver det en popuprestaurant sommeren over, og
så må vi se, om det bliver til en
permanent restaurant senere
hen," siger Lars Bjerregaard
fra Lola.
Det er kun torsdage, fredage

og lørdage, gæsterne kan få
glæde af Lola.
Til gengæld er der kulinariske
indslag fra hele verden. Lola er
nemlig en form for kollektiv,
og alle kokkene får lov at sætte
deres eget præg på menuen,
og det kan være i både thailandsk, indisk eller sydamerikansk retning.
I front i Nordhavn bliver det
de to kokke Rune Toft og Mette Strarup, som begge er partnere i Lola i forvejen.
Socialgastronomisk
Restaurant Lola er en såkaldt
socialgastronomisk virksomhed. Det betyder, at medarbejderne arbejder det, de kan,
men ingen er for eksempel

tvunget til at arbejde 80 timer
om ugen, som man ser i andre
dele af branchen.
Desuden skal medarbejderne
skrive under på, at de hverken
er racistiske eller sexistiske i
deres omgang med kollegerne,
ligesom mennesker på kanten
af arbejdsmarkedet som for
eksempel tidligere indsatte
har mulighed for at få job på
Lola.
Pop-up Lola i Audo. Århusgade 130. Åbent torsdag til lørdag fra kl 17.30 august måned
ud. Kig forbi eller book bord på
lola.dinesuperb.com.
The Audo Café har åbent hver
dag fra kl 7.30 - 17.00.

Fra venstre ses Rune Toft og Mette Strarup (kokke og partnere i Lola),
Marie-Louise Übermensch (kok) og Sally Retpen (tjener) hos Lola.

Tøjmarked vender tilbage til Siloen
To gange har arrangørerne af Siloens tøjmarked måttet udsætte på grund af corona, men nu skulle det være ganske vist, at der kommer tøjmarked igen 13. juni.
Af Marie Varming
• 13. juni er alle velkomne til
at komme til luksustøjmarked
i Siloen mellem kl 10 og 15.
Det er tredje gang, markedet
afholdes, og der plejer at være
stor tilslutning. Boderne er beboernes, men alle er velkomne
til at komme og kigge.
"Det er tøj af ok kvalitet. Vi
har en aftale om, at man kun
kommer med helt, rent og
pænt tøj, som ser pænt ud på
et stativ. Det er ikke kun dyre
luksusvarer, men alt sammen
noget, man gider kigge på," siger Dorthe Korsgaard, som er
en af arrangørerne.
Desuden regner hun med femseks andre stadeholdere.
”Der er mest dametøj, lidt herretøj og masser af sko, støvler, tasker og accessories. Der
plejer ikke at være børnetøj,
men det er nok fordi, der ikke

bor så mange børn i vores opgang," siger Dorthe Korsgaard.
For at have ekstra god plads
har arrangørerne fået lov at
låne det store udstillingsrum
i stueetagen, så alle burde føle
sig helt trygge ved at komme
til tøjmarked, og hvis de er
heldige, får de også en forfriskning.
"Vi prøver at få Andersen &
Maillards kaffevogn til at køre
forbi, men ellers plejer husets
herrer at være søde til at komme ned med kaffe og brød til
os," siger Dorthe Korsgaard.

Man kan finde og tilmelde sig
eventen på Facebook. Kig efter
begivenheden: 'Luksus Second
Hand i The Silo'.
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10. januar
24. januar
7. februar
6. marts
20. marts
3. april
17. april
1. maj
15. maj
29. maj
12. juni
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4. september
18. september
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16. oktober
30. oktober
13. november
27. november
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kun
Gælder

søndag

SPAR
20%

KROGMODNET
HØJREB CHOCO

GRØN BALANCE
KRYDDERURTER

100 g.
Pris pr. kg. 550

Normalpris 20,-

20%

55,SPAR
50,-

SPAR
100,-

PINK FLVR ROSE

HENDRICKS GIN

49

199

75 cl.
Pris pr. liter 66,60

CAMPET SAINTE
MARIE CHARDONNAY

59

95

49,-

95

SPAR
35,-

SPA95R
4

SUN LOLLY

650 g.
Pris pr. kg. 23,07

15,-

SPAR
30,-

PÅLÆGSPAKKE
FRA DELIKATESSEN

70 cl.
Pris pr. liter 285,65

95

75 cl.
Pris pr. liter 79,93

SPA5R0
49

SPA5R0
49

KROGMODNET SASHI
100 g.
Pris pr. kg. 550

55,-

k.
Max 3 stde
pr.kun

RYNKEBY
SELECTION
JUICE
1 liter

6

95

Southamptongade 22 st.,
st., 2150
2150 Nordhavn
Nordhavn
Southamptongade

Åbningstider: Man.- fre. 8:00-20:00 lør. - søn. 9:00 - 19:00
Åbningstider:
19:00
TAGES
FORBEHOLD
PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
OG UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
27. MAJ- -13.
1. JUNI
2020.
DER DER
TAGES
FORBEHOLD
FORFOR
PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
OG UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
8. JANUAR
JANUAR
2020.

SPAR
13,-
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Overvældende interesse
for naturvandring
• MiljøPunkt Østerbro var
blandt de første med et event
efter genåbningen, da de inviterede til bynaturvandring på

Nordhavnstippen 11. juni.
Den blev fuldt booket på få
dage, og det samme skete da
arrangørerne lavede en ekstra
naturvandring 18. juni.
På Nordhavnstippen kan man

opleve isfugle, tudser og vild
natur - foruden et væld af spiselige planter.
Bygartner Jann Kuusisaari er
guide på turen og fortæller om
flora & fauna. På grund af Co-

ronasituationen var antallet af
deltagere begrænset til 15 pr.
tur.

'Kongen af Nordhavn' er kommet på arbejde
Copenhagen International School er genåbnet for alle elever. Det har givet logistiske udfordringer blandt andet med et par elever, der står for tæt.
Men heldigvis er 'Kongen af Nordhavn' på arbejde.
• For en måneds tid siden
vendte de mindste elever på
Copenhagen
International
School tilbage til skolen i
Nordhavn, og sidste mandag
var det de store elevers tur.
Men for at noget af det kunne
lade sig gøre havde skolens
personale været igennem en
længere øvelse. Heldigvis havde de facility manager Kent
Hørlyk Sehested – på skolen
også kendt som 'Kongen af
Nordhavn'.
"Det blev mig, der stod for det
arbejde, men det er nok fordi,
det ligger i mit blod at arrangere den slags, for jeg har erfaringen fra forsvaret," siger
'kongen', som hedder Kent
Hørlyk Sehested, med et smil.
"Det handler om sikkerhed,
og derfor har vi arrangeret,
at eleverne ankommer i hold
til skolens fem indgange på
forskudte tider klokken 8.30,
8.45 og 9, siger Kent, som selv
iført en gul vest er den, der
hver morgen skal sørge for, at
ingen elever kommer for tæt
på hinanden, at ingen forældre kommer ind på skolen, og

at der er voksne til at holde øje
med det hele. "
Han har sørget for, at der er
afstandsmarkeringer på gulvene indendørs, og at der er
ensrettet rundt om skolen, så
når børnene skal hentes om
eftermiddagen, går børn og
forældre ikke mod hinanden.
Forkælet med god plads
Indtil videre er det lykkedes,
for skolen har ikke haft et eneste tilfælde af covid19.
"Den største udfordring har
været uvisheden, for der laves jævnligt om på kravene,
og nogle af dem er formuleret
så blødt, at vi selv må udfylde
rammerne. Heldigvis er vi forkælet med god plads på denne
skole," siger Kent Hørlyk Sehested.
Den gode plads gør det nemmere at arrangere aflevering,
undervisning og afhentning
af de i alt 950 elever, som går
i det, der svarer til børnehave,
skole og gymnasium på CIS.
Dertil kommer 180 lærere og
pædagoger.

Den gode plads gør det nemmere at arrangere aflevering, undervisning og afhentning af de i alt 950 elever.

"Der laves jævnligt om på kravene, og nogle af dem er formuleret så blødt, at vi selv må udfylde rammerne.
Heldigvis er vi forkælet med god plads på denne skole," siger Kent Hørlyk Sehested.

Det kniber med ”compliance”

Det var regnvejr, og alle eleverne ville gerne indenfor på én gang, og det gav klumper ved døren.

• Copenhagen International
School var noget udfordret
sidste tirsdag, hvor Nordhavn
Avis kiggede forbi, da 'klokken
ringede ind'. Det var regnvejr,
og alle eleverne ville gerne indenfor på én gang, og det gav
klumper ved døren - se foto.
CIS kæmper med det, der på
engelsk hedder ”compliance”,
altså at børnene gør, hvad der

bliver sagt.
"Det var nemmere, da vi startede med de små elever for en
måned siden, for de små er
mere autoritetstro," indrømmer Ida Storm Jansen, som er
head of community på CIS.
"Det har været sværere med
de store børn. Vi har sendt en
briefing ud til forældrene, og
eleverne har også fået rigeligt

med info, men det er alligevel
så som så med at overholde
reglerne, siger hun, da hun
ser avisens billede af skolens
hovedindgang klokken ni om
morgenen."
"Du har ret i, at de står for tæt,
men det er et helt andet game
med de store børn," siger Ida
Storm Jansen.
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Kun 8 ad gangen på biblioteket
• Østerbro Bibliotek på Dag
Hammarskjölds Allé 19 er
genåbnet.
Men biblioteket lukker kun i
alt otte kunder ind ad gangen.

29. maj 2020

Og åbningstiden er begrænset,
nemlig kl. 13-17 på hverdage.
Fra mandag 25. maj var det
ikke længere længere nødvendigt at bestille tid i forvejen.
Men det er fortsat ikke muligt

at bruge biblioteket til ophold.
Har man reserveret bøger aller andet materiale, så er det
en god idé at have reservationerne klar på mobilen, eller at
skrive dem ned hjemmefra.

Det fortæller Østerbro Bibliotek på sin facebookside.

Gademaleri er blevet fornyet
Porten til Nordhavn – Ib Spang Olsens gademaleri i Østbanegade – er langt om længe blevet renoveret. Nu kan det holde til graffiti.
Af Marie Varming
• Sidste tirsdag var en stor dag
for dem, som jævnligt færdes
i tunnelen under jernbanen
ved Nordhavn Station. Det
gamle gademaleri blev nemlig
sat op på ny. Faktisk er det en
reproduktion af maleriet, som
er blevet sat op på en række
nye plader af et mere holdbart

materiale, og det var en stolt
håndværker, der havde fået
jobbet med at sætte pladerne
op.
"Jeg arbejder i forvejen sammen med Jimmy fra Bruuns
Skrift & Skilte, der lavede det
originale tryk i 2007, så han
spurgte, om jeg ville være med
til at hænge de nye plader op,
og det er da fest at lave noget

fra en af sine helte," siger Anders Madsen fra tømrervirksomheden Mester Madsen om
Ib Spang Olsen.
Det var lidt af en oplevelse at
være ude på det job.
"Jeg var selv derude fra morgenstunden, og det var Bane
Danmark også, for der er meget sikkerhed forbundet med
et arbejde så tæt på jernbanen
og køreledningerne," fortæller
Anders Madsen.
"Det er også et trafikkeret sted
at arbejde, og det trak også lidt
ud, men det var sjovt at være
med til," siger han.
De nye plader, som blev sat
op uden på den originale og
ødelagt maleri, er en gange to
meter, og de er lavet af et materiale, man kan vaske graffiti af,
og derfor er de også lidt mere
blanke at se på, end det gamle
maleri var.
Maleriet, som blev sat op i
2007, viser motiver fra den
gamle frihavn, som Ib Spang
Olsen voksede op tæt på.

Nordhavn Apotek leverer
til døren mandag-lørdag!
Postnummer 2100 + 2150

Ib Spang Olsen (1921-2002) blev
født i Engelstedsgade 32 i Aldersro
Sogn. Som dreng i mellemkrigsårene elskede han og hans venner
at gå på opdagelse i Frihavnen.
"I 1934 var Danmark meget fattigt. Der var næsten ingen appel-

siner. Men vi var jo dernede, når
de lossede, og der faldt altid en
kasse ned. Nogle af appelsinerne
trillede så uden for, og havnearbejderne lod os få dem."
"Vi var som rotter. Vi havde
i grunden ikke lov at komme

der, det var forbudt og farligt. Men
havnearbejderne, der vidste at vi var
der, de vidste også at vi ikke stjal og
ikke faldt i vandet."
(Kilde:
Agnete Vistar. Kunstklubben.dk)

Nordhavn Apotek
Århusgade 134 A st. • 2150 Nordhavn
nordhavnapotek.dk
tlf. 4290 3232 • nordhavn@apoteket.dk

25,Afhent din medicin og andre apotekervarer
hele døgnet:
1) Bestil og betal din ordre på nordhavnapotek.dk

Hurtig levering samme dag.
Bestil frem til kl. 14.30 og få leveret
samme eftermiddag mandag-lørdag.

2) Du får en smskode, når ordren er klar til afhentning.
3) Afhent din ordre hele døgnet, når det passer dig.
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Tumlingerne bliver stående
• Sundkrogsgade er i gang med
en ret omfattende renovering,
og samtidig skal der i de kommende år bygges nyt på nabogrundene på Nordhavn Plads

og ud til Helsinkigade.
Derfor står skulpturgruppen
TUMLINGER PÅ LIVETS
VEJ lige nu og ser lidt beklemte ud mens de hælder til siden,
imens der bygges og renoveres

omkring dem.
"Bliver vi mon glemt?" ser de
ud til at tænke. Men Bjørn
Nørgårds skulpturgruppe fra
2014 er ikke glemt, forsikrer
PFA.

"Planen er, at de fire skulpturer foran PFA bliver stående
på den nuværende placering,"
oplsyer Presseafdelinge i PFA.

HOFOR: 'Vi vil undgå en miljøkatastrofe'
Hvis ikke spildevandsledningen på Svanemølleholmen testes og sikres, kan der ske brud på ledningen når der bygges ovenpå den. Et brud vil betyde stor miljøforurening i hele Nordhavn. Det oplyser
forsyningsselskabet HOFOR. Samtidig er det kommet frem, at der i København udledes millioner af kubikmeter spildevand i havet hvert år. Det er nemlig nødvendigt under skybrud, for at undgå overløb
af kloakerne.
• Alene i Københavns Kommune er der blevet udledt over
35 milliarder liter urenset spildevand i Øresund i perioden
2014-2018.
Det er over 120 gange mere
end de 290 millioner liter
urenset spildevand, som forsningsselskaberne HOFOR og
Novafos havde planlagt at udlede i denne uge.
Det viser en aktindsigt hos
Miljøstyrelsen, som TV 2 Lorry er i besiddelse af.
De 35 milliarder liter kloakvand bliver pumpet direkte
ud i Øresund, når der falder
store mængder regn, som skaber overløb i kloaksystemet, så
Lynetten Renseanlæg ikke kan
følge med. Disse overløb sker
ofte. I 2015 var der f.eks. overløb på det københavnske kloaknet 120 gange årligt, ifølge
en rapport, som COWI har
udarbejdet for Styrelsen for
Vand- og Naturforvaltning.
Oplysningerne har været
kendt i lang tid, men er pludselig blevet aktuelle, efter at
borgergrupper og naturorganisationer har protesteret over
HOFORs plan om at udlede
spildevand i den forgangne
uge.
1000 lastbiler i timen
Den planlagte udledning skyldes at spildevandsledningen
mellem Strandvænget Pumpestation og Lynetten Renseanlæg på Refshaleøen løber lige
igennem Svanemølleholmen.
Røret skal testes og sikres, så
det kan holde til at der bygges
ovenpå det.
Gentofte Kommunes vandselskab Novafos bliver også
nødt til at foretage en havudledning ved Skovshoved, fordi
kommunen er tilsluttet det
københavnske ledningsnet via
Strandvængets Pumpestation.
Men i sidste øjeblik blev udledningen stoppet og foreøbig
udsat til oktober måned. Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune har krævet en undersøgelse af mulige
alternativer til udledningen.
Et af de alternativer, som har
været fremsat, er at fylde spildevandet på tankvogne eller
tankskibe, og fragte spildevandet til Refshaleøen.
Men det er helt urealistisk,
ifølge Carsten Nystrup, den
administrerende direktør i
Novafos.
"I forhold til det med tankvogne, lavede vi beregninger
for bare den del, der skulle afledes fra Skovshoved. Det ville
kræve 1000 af de største tankbiler, man kan forestille sig,

der skulle køre fra Skovshoved
til Lynetten i døgnet. Det er en
urealistisk løsning," siger direktøren til Ekstra Bladet.
Svanemølleholmen
Det er som nævnt nybyggeriet af et kontorkompleks på
Svanemølleholmen, som gør
det nødvendigt for HOFOR at
sikre, at spildevandsledning
en kan tåle, at der bygges oven
på den.
Københavns Kommunes miljøeksperter har vurderet, at
udledningen er miljømæssigt
forsvarligt, da spildevandet er
mekanisk renset. Udledningen er kortvarig, og strømmen er kraftig i Kongedybet,
hvor vandet skulle ledes ud fra
Havledning U4. Derfor ville
det delvist rensede spildevand
hurtigt vil blive kraftigt fortyndet.
Risiko for katastrofe
Lynetteledningen er etableret
i 1978. Det er en hovedspildevandsledning, som sikrer
transport af spildevand fra
store dele af Frederiksberg,
Gentofte og København til Lynetten, hvor det renses.
HOFOR vil sikre at ledningen
kan tåle at der bygges ovenpå,
ligesom ledningen skal forankres med cementblokke, så
den ikke flytter sig, når byggeriet påbegyndes.
"Gør vi ikke det risikerer vi i
fremtiden, at ledningen lider
skade, og at spildevand i store
mængder slipper ud tæt ved
kysten. Et sådant uheld kan
indebære lang reparationstid
og dermed langvarig udledning af urenset spildevand.
Ved at sikre ledningen FØR
byggeriet går i gang, sikrer vi
os således mod fremtidige miljøkatastrofer," skriver HOFOR
i en pressemeddelelse.
Ud i havet 120 dage om året
Havledning U4 løber fra
Strandvængets Pumpestation,
tværs gennem ydre Nordhavn
og fire kilometer ud i sejlrenden Kongedybet. Den bruges
jævnligt, når der er skybrud
og længerevarende regn, som
belaster kloaksystemet.
I 2018 udledte Københavns
Kommune alene 2.624.241 kubikmeter, mens Gentofte stod
for 548.120 kubikmeter urenset kloakvand. Det viser tal fra
Miljø- og Fødevareudvalget i
Folketinget.
"Det er store mængder, men
alligevel meget lidt i det samlede regnskab," siger Karsten
Arnbjerg-Nielsen, der er professor ved Institut for Vand og

Bag dette hegn på byggepladsen ved Svanemølleholmen ligger kloakledningen, som fører til Lynetten rensningsanlæg. Arbejdet med at sikre og teste
røret, inden der bygges kontorhuse på grunden, er nu sat i stå.

Miljøteknologi på Danmarks
Tekniske Universitet, til TV 2.
Han betegner Øresund som
"en ottesporet motorvej", da
der strømmer 500.000.000.000
kubikmeter vand gennem
sundet i løbet af et år.
Dertil kommer at der også er
udledninger fra renseanlæg og
landbrug i Ukraine, Hviderusland og Polen og alle de andre
lande ud til Østersøen.
"Øresunds tilstand er summen af alle udledningerne.
Det er ulækkert, men det er
ikke farligt for mennesker. Det
udledes et sted, hvor ingen af
os kan se, lugte eller bade i det,
og de colibakterier, vi er bange
for, dør i det kolde, salte vand,"
siger han.
Kvælstoffer fra Lynetten
Han tilføjer, at konsekvenserne for havmiljøet er en
anden sag. Det samme mener
marinbiologer ved Danmarks
Naturfredningsforening
og
Øresundsakvariet. Indholdet
af nitrat og fosfor vil øge algevæksten og kan potentielt give
iltsvind og fiskedød. Men heller ikke den frygt er baseret på
fakta, mener i hvert fald Carsten Nystrup fra Novafos.
Lynetten Renseanlæg renser milliarder af kubikmeter
spildevand, og efter rensningen er der stadig rester af
næringsstoffer, som ledes ud
i Øresund. Og det bliver til
gigantisk meget mere fosfor
og nitrat, end der vil være i
de fem dages udledning fra
Strandvænget.
"Undersøgelser viser, at det
udgør mellem to og fem pro-

cent af den årlige udledning
fra Lynetten," siger Carsten
Nystrup.
Teknik- og Miljøudvalget har
27. maj besluttet, at eksterne
eksperter i jura og miljø nu
skal undersøge, hvorfor Teknik- og miljøforvaltningen i
Københavns Kommune har
givet tilladelse til udledningen
af de 290.000 kubikmeter spildevand i Øresund, og om tilladelsen kan trækkes tilbage.
Det forudsætter ifølge forvaltningen, at der var begået fejl,
og det har embedsmændene
i et notat konkluderet, at der
ikke er.
"Jeg håber, at de mange spørgsmål, som udvalget har stillet
forvaltningen i dag, betyder,
at der bliver fundet et bedre
alternativ, men jeg tør ikke
at stå og love noget," udtaler
Teknik- og Miljøborgmester
Ninna Hedeager Olsen (EL).

Kræver forlænget høring
Der skal være mere og længere debat om lokalplanen for Svanemølleholmen. Så snart
det er muligt må der holdes et borgermøde.
Det mener formand for Østerbro Lokaludvalg, Allan Marouf, som nu har skrevet til
Teknik- og Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL), og anmodet om at forlænge
høringsfristen for lokalplanen, som slutter 2. juni.
På Svanemølleholmen skal der bygges kontorhuse til AP Pension og Nykredit på i alt
112.500 kvadratmeter. Langs Kalbrænderiløbet skal der være en brygge, hvor befolkningen kan promenere. Desuden anlægges et grønt område - Kranparken.
Planen lægger også op til at Sundkrogsgade ved siden af området skal have enten fire
eller to spor. Der er i øjeblikket politisk flertal for fire spor.
De kan nå at afgive høringssvar inden 2. juni på
www.blivhoert.kk.dk
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tror på at vi kan slå rekorden (på 10 timer og 7 minutter, sat af
Extreme 40, red.) I juli vil vi forsøge at slå rekorden rundt om
Sjælland (på 14 timer og 50 min. sat af Carbon3, red.)," udtalte
Nicolai Sehested.
Det danske hold består af fem danskere og én australier:
- Nicolai Sehested, 30 år, fra København (rorsmand)
- Rasmus Køstner, 41 år, fra Middelfart (flight controller)
- Martin Kirketerp, 37 år, fra Århus (grinder)
- Hans Christian Rosendahl, 23 år, fra København (grinder)
- Lars-Peter Rosendahl, 23 år, fra København (grinder)
- Tom Johnsen, 28 år, fra Mandurah i Vestaustralien (wing-trimmer)

Århusgadekrydset åbnet
i én retning
• Så skete det. Århusgadekrydset åbnede tirsdag 26. maj for biler,
der skal ud af Nordhavn. De kan både dreje til højre og til venstre
på Kalkbrænderihavnsgade. Trafiklys og fodgængerovergang er
også taget i brug. Men supercykelstien, fortove og kørebanen for
indadgående biler er endnu ikke klar.
"Breaking News! På Kronprinsens fødselsdag blev Århusgadekvarteret i lige linje landfast med Østerbro!!! Cykelstien og fodgængerfeltet var pludselig i fuld funktion med både grøn og rød
mand!!! Det burde da være fejret med fyrværkeri og champagne,
i det mindste her på siden Måske blev det færdigt før tid?
Anyway, hvor er det SKØNT!!! Worth waiting for. Tak."
Sådan skrev en begejstret beboer i Nordhavn, Anette Friss Jacobsen, i dagens anledning på fb-gruppen Alle Os i 2150.

Illustration fra idéoplæg. By & Havn.

Cobe står bag nyt designcenter
for bilgiganten Geely i Sverige
• Dan Stubbergaard og resten af arkitektfirmaet Cobe på Orientkaj skal designe et nyt 14.000 kvm. designcenter for den multinationale organisation Geely Design. Det er nu tredje gang, at
Cobe indenfor kort tid gør sig gældende med byggerier til verdenskendte brands og firmaer. Forrige år åbnede Adidas HALFTIME - et kombineret konferencecenter, kantine og showroom i
Adidas' hovedkvarter i Tyskland, og sidste år blev planerne for
cementgiganten FLSmidths nye hovedkvarter i København offentliggjort. Begge bygninger er ligesom Geelys nye designcenter
tegnet af Cobe.
Geely Design udvikler og eksekverer nye idéer, løsninger og verdensklassedesign for den kinesiske bilmastodont Geely. I den
nye bygning ved Göteborgs havnefront skal Geely Design bl.a.
udvikle og designe det nye el-bilmærke Lynk & Co. Geely var
sidste år verdens hurtigst voksende bilfirma, og har bl.a. bilmærkerne Volvo Car, London’s eldrevne taxaer samt det amerikansk
baserede Terrafugia, der satser på udvikling af flyvende biler til
private.

Nu laves Hamborg Plads
• Arbejdet med at anlægge Hamborg Plads går nu i gang, fortæller by & Havn. Den 1.700 kvadratmeter store plads bliver et
åbent areal med plantebede, træer, bænke og mulighed for cykelparkering.
I dag står et stort træ på pladsen. Dette træ søges bevaret ved at
flytte det til et af plantebedene. Endvidere bliver der plantet et
nyt, stort træ.
Projektet er delt i etaper, så man hele tiden kan komme omkring
arbejdspladsen i anlægsfasen. Hamborg Plads er tegnet af COBE,
SLETH og Sangberg og forventes klar til brug til august.
Se mere om projektet på side 8.

Lüders i designfinale på tirsdag

SailGP ud for Nordhavn
kommer tidligst i 2021
• Der var lagt op til et brag af en sejlsportsfest, når de syv højteknologiske F50-katamaraner i SailGP-serien - sejlsportens Formel
1 - skulle sætte sejl ud for Oceankaj i Nordhavn i september.
Et af holdene er dansk. Denmark SailGP Team sejler i båden Viking, er sponseret af danske Rockwool og har 30-årige københavner Nicolai Sehested som skipper.
Men coronapandemien har sat en stopper for hele resten af SailGP-sæsonen, hvorfor også eventen i København er aflyst. To af
de fire resterende 2020-events i San Francisco og New York er
flyttet til 2021-sæsonen, og der arbejdes hårdt på at også stævnet
i København finder sted næste år. Det fortæller minbaad.dk.
Når den foilende serie i april 2021 atter går i luften, starter samtlige teams fra scratch. Resultaterne fra den første og eneste afholdte sejlads i 2020 bliver annulleret. Imens vil Denmark SailGP Team træne i en lidt mindre men lignende katamaran - en
GC32, som er på vej til Danmark. Planen er slå rekorderne rundt
om Fyn og Sjælland til sommer. Det fortalte Nicolai Sehested og
Martin Kirketerp på et pressemøde i denne uge.
"Midt i juni vil vi træne i Aarhus og vi satser derefter på at sejle
rundt om Fyn og sætte rekord med det sædvanlige hold, som
også er på vores GP50er. Vi vil starte et sted på Nordfyn og vi

får råd og vejledning om, hvordan man kan undgå en eventuel
sygemelding. Projektet er blevet til sammen med fonden Velliv,
som støtter lokale projekter, der handler om mental sundhed i
lokalområdet.
Sparringen foregår online eller telefonisk, og her får man konkrete råd, som man kan bruge fremadrettet til at sikre, at hele
organisationen kommer godt igennem en travl tid.

Stresscoach tilbyder
gratis forløb
• I Nordhavn bor stressrådgiver Lis Lyngbjerg, og lige nu tilbyder hun 16 ledere i bydelen et gratis forløb hos hende, så de kan
undgå den frygtede stress-sygemelding.
Mange ledere er kommet endnu tættere på stress i Corona-tiden,
men de har nu mulighed for at tilmelde sig et forløb hos rådgiveren Lis Lyngbjerg i Trelleborggade.
Her får man målt, hvor man ligger på stressbarometeret, og man

• På tirsdag 2. juni bliver det afsløret, om P-hus og Konditaget
Lüders i Nordhavn vinder Danish Design Awards pris i kategorien 'Livable Cities'. Juryen skriver om P-hus og Konditag Lüders:
"Det er denne form for arkitektur, der kan give Danmark en førende rolle internationalt. Der findes parkeringshuse i alle større
byer, og der er grund til at tro, at de vil ønske lignende løsninger
og bede danske virksomheder om at designe dem. Vi har set brugen af hustage til fritid før – f.eks. private tennisbaner og swimmingpools – men med sin offentlige adgang har denne løsning
en særligt demokratisk appel".
Der er fire finalister i katergorien. De andre er:
Sankt Kjelds Plads og Bryggervangen - klimatilpasningsprojekt i et stærkt trafikeret og tidligere meget lidt attraktivt område
som nu har biodiverse grønne områder og plads til rekreative
aktiviteter.
Copenhagen Islands - Et nyt rum i byen bestående af flydende
øer, designet til aktivitet i havnen og tilgængelige for alle. Her
kan man (l)eje sin egen ø for en stund ved bare at sejle eller ro
ud til den.
Hubbster - En on-demand service til spil og sport på alle fælles
områder, offentlige eller private. Skal du bruge en bold eller en
ketsjer, logger du ind i skabet, som står ved siden af banen.
Awardshowet finder sted online via Facebook og alle kan tilmedle
sig. Tilmelding: På Facebooksiden 'Danish Design Award' under
'Begivenheder'.

ARBEJDET MED AT ETABLERE
HAMBORG PLADS ER GÅET IGANG
Helsinkigade

Frihavns Tårnet
Ligge- og
siddebænke

e
usgad

Årh

I alt ca. 50 cykelparkeringspladser

P-hus og
Konditaget
Lüders

Plantebede

Eksisterende træ
flyttes til plantebed

Nyt, større træ plantes

BIG BIO Nordhavn

Nu bliver Århusgadekvarterets nye,
rekreative plads, Hamborg Plads etableret.
Den 1.700 kvadratmeter store plads bliver
et åbent areal med plantebede, træer,
bænke og mulighed for cykelparkering.
I dag står et stort træ på pladsen. Dette træ søges bevaret ved
at flytte det til et af plantebedene. Endvidere bliver der plantet
et nyt, stort træ på pladsen.
Projektet er delt i etaper, så man hele tiden kan komme
omkring arbejdspladsen i anlægsfasen.
Hamborg Plads er tegnet af COBE, SLETH og Sangberg og
forventes klar til brug til august.

Areal for byggeplads
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Konditaget er åbent
– men husk nu, at
trappen er ensrettet!
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- opgang til
Konditaget
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toilet
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PETERSBORG
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BESØG KONDITAGET PÅ EGET ANSVAR
Myndighedernes anvisninger skal overholdes, når du besøger Konditaget
• Hold afstand
• Overhold forsamlingsforbuddet

By & Havn valgte den 18. maj at genåbne Konditaget Lüders
i Århusgadekvarteret med en række nye sikkerhedstiltag.

• Besøg ikke Konditaget, hvis du har symptomer på sygdom

Ophold på Konditaget er på eget ansvar, og By & Havn opfordrer
alle til at følge myndighedernes anvisninger. Der er opsat skilte
med retningslinjer for brug af tagets faciliteter, og adgang til og
fra Konditaget via den udvendige trappe er ensrettet, således at
opgang skal ske fra Skt. Petersborg Plads og nedgang skal ske
via trappen ud mod Helsinkigade. Der er også adgang til og fra
Konditaget med elevator – max. to personer ad gangen.

• Besøgende på Konditaget har selv ansvar for at afspritte hænder
og redskaber før og efter brug

Offentligt toilet
ved Lüders
By & Havn har åbnet toiletcontaineren, som står ved P-hus Lüders, for offentligheden. Toiletcontaineren er tilsluttet kloak og
rummer to toiletter, sæbedispensere og håndvaske. Containeren
står på Skt. Petersborg Plads nær trappeopgangen til Konditaget Lüders og er mærket med tydelige toiletskilte på forsiden og
siderne.
De seneste to år har By & Havn opsat og sørget for drift af mobiltoiletter på Murmanskmolen ved Sandkaj. Disse mobiltoiletter kan imidlertid ikke tilsluttes kloak, og på grund af COVID-19
situationen og risiko for smitte har vi valgt ikke at opstille disse
toiletter denne sommer.
Der findes også et offentligt toilet i Det Flydende Aktivitetshus
på Sandkaj, som drives af Københavns Kommune.
Toiletcontaineren skal afhjælpe udfordringen med, at besøgende
på Konditaget samt på Sandkaj har manglet muligheder for at
komme på toilettet. By & Havn vil i samarbejde med Grundejerforeningen Århusgadekvarteret snarest opsætte skilte på ruten
fra Sandkaj, så man kan finde vej.
Toiletcontainerens åbningstider er kl. 07–22 – ligesom Konditaget Lüders. Toiletterne bliver rengjort dagligt, og By & Havns
driftsfolk har lagt fliser hen til det første toilet, så der er sikret
adgang for kørestole. Toilettet kan benyttes på eget ansvar.

• Forlad Konditaget, hvis der er for mange mennesker

By & Havn følger løbende udviklingen af Covid-19 situationen og
vil orientere på konditagetluders.dk samt på Facebook-siderne
Nordhavnen og Konditaget Lüders, hvis situationen ændrer sig.
Politiet er løbende til stede i kvarteret og vil holde øje med,
at myndighedernes anvisninger bliver overholdt.
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Så kan vi endelig komme ud i kulæturlivet igen. Denne gang ser vi
på genåbningen af noget af det københavnske kulturliv.
Nu pibler det frem
Nu begynder museer og udstillingssteder i København og
omegn så småt at genåbne for aktiviteter og indkig i kunstens
verden. Ikke alle er klar til at åbne endnu, men de, der inviterer
publikum indenfor igen, gør det under stærkt kontrollerede og
betryggende former. Lad os tage et kig på et par af de udstillingssteder, der linder på døren.
Statens Museum for Kunst genåbnede 26. maj med et begrænset antal gæster i salene, og til dem, der ikke fik set den store
og stærkt roste Anna Ancher-udstilling, er her godt nyt: Efter
at have gæstet Skagens Museum hen over sommeren, vender
udstillingen tilbage til SMK fra november og tre måneder frem.
Louisiana slog sine døre op allerede 22. maj med udvidet åbningstid for at kunne fordele de besøgende mest hensigtsmæssigt.
Man skal reservere et bestemt tidsrum på forhånd for at være
sikker på at komme ind, men så bliver der også holdt åbent frem
til kl. 23 alle ugens dage bortset fra søndag.
Nivaagaards Malerisamling (se om Scherfig-udstillingen nedenfor) genåbnede 26. maj, og her er der kun adgang med forudbestilte 2-timers billetter; som en yderligere beskyttelse er første
adgangstid kl.11 i hverdagene forbeholdt seniorer. Jo, kulturinstitutionerne omgås coronaen med forsigtighed og ansvarlighed.
Også de sørger for, at vi kan passe på os selv og hinanden – samtidig med at de mætter vores ophobede kultursult.

Kerneydelse – og virtuel litterær luksus
Også bibliotekerne har lindet lidt på dørene, men de ligner endnu
langtfra sig selv. Kerneydelsen - at aflevere og låne reserverede
bøger – er der åbnet for, men der er ikke adgang til aviser og
tidsskrifter. Da jeg for første gang i lang tid frekventerede mit
lokale bibliotek, var læsesalen afspærret, og stolene stod i stabler,
så man kan ikke slå sig ned for en læse- eller arbejdsstund eller
låne bøger direkte fra hylderne. Men hvis du savner at indsnuse
biblioteksatmosfæren og ovenikøbet trænger til at få stillet lidt

rejselyst, er der hjælp at hente i Københavns Bibliotekers nyhedsbrev 'Litterær luksus', der giver mulighed for virtuelle biblioteksbesøg på nogle af verdens mest berømte og spektakulære
biblioteker. Bl.a. kan man her besøge det berømte Kings College
Library i Cambridge eller tage en tur 'over there' for at besøge
Harvard Universitys fyrstelige bibliotek. Ja, vi må tage til takke
med den virtuelle vare lidt endnu. www.atlasobscura.com

30.06 - 27.06
Ny Dansk Arkitektur - tur og udstilling
Tag med på tur rundt i Københavns nye inderhavn.
Bl.a. Søren Kierkegaards Plads ved Den sorte Diamant, Inderhavnsbroen. Vandkulturhuset på Papirøen. Den kommende park ved Operaen og byggeriet af det nye Hilton Hotel på Arsenaløen. Turen
begynder og ender på Bryghuspladsen foran Dansk
Arkitektur Center. Ny Dansk Arkitektur - tur og udstilling. 30. maj , 6. juni, 13. juni, 20. juni, 27. juni kl.
11.00. Mødested: Dansk Arkitektur Center, Bryghuspladsen 10. Pris: 150 kr. Turbillet giver gratis adgang til
DAC 24 timer frem. Børn under 18 år gratis. Turen kan
også bookes som en privat gruppetur
www.dac.dk

Scherfigs vilde dyr
Hans Scherfig er nok mest kendt som forfatter til folkekære
værker som 'Det forsømte forår' og 'Den forsvundne fuldmægtig', hvor hans skarpe, ironiske pen hudflettede dårskaberne
i den sorte skole og skildrede det forkrøblede menneske, der kom
ud af dens opdragelsesmetoder.
Scherfig virkede imidlertid også som maler, hvor han lod en
mere legesyg og naivistisk side af sig selv komme til udfoldelse.
På Nivaagaards Malerisamling er der netop nu en udstilling, der
fokuserer på, hvordan han fandt stof i både myter og drømme,
men det var og blev naturen, der var den største maleriske inspirationskilde for ham.
Scherfig startede med at studere zoologi, inden han fandt sin
plads som forfatter og billedkunstner, og her i 2020 – biodiversitetens år – kan man glæde sig over at se, hvordan han
nærede sin fantasi ved ikke mindst den eksotiske natur, som han
skildrede i en barnlig og farveglad stiliseret form. Udstillingen
er forlænget til 6. september.
www.nivaagaard.dk/hans-scherfig-myter-og-droemme/

31.08 - 06.09
Børnelitteraturfestival️
Vi er stolte af alligevel at kunne invitere dig til 'Vi elsker bøger' i år. Programmet bliver med fantastiske
forfattere, sjove workshops, underholdende teater og
meget meget mere. eves digitalt i stedet.
Vi elsker bøger - Børnelitteraturfestival på Københavns biblioteker. 31. august. – 6. september. For børn
i alderen 0-12 år og deres voksne. Events og nyheder:
www.bibliotek.kk.dk/vielsker
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The solutions will be published here in the next issue.
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To complete Sudoku, fill the board
by entering numbers 1 to 9 such
that each row, column and 3x3 box
contains every number uniquely.
© 2020 Syndicated Puzzles

Af Elisabeth Frank-Rasmussen

VI ANBEFALER

For many strategies, hints and tips,
visit www.sudokuwiki.org
If you like Sudoku you’ll really like
‘Str8ts’ and our other puzzles, Apps
and books. Visit www.str8ts.com
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Østerbro Kulturpris
• Kultur Ø har fundet en ny
dato for overrækkelsen af
Østerbro Kulturpris 2020.
Den nye er 23. september
2020. Vinderen af årets pris

29. maj 2020
afsløres på Krudttønden. De
nominerede til Østerbro kulturpris er: Vennepunkt, BK
Skjold., think.dk, Østerbro
Billedskole, Østerbro Musikskole og Københavns Hånd-

boldklub.
Kultur Ø er Københavns
Kommunes kultur- og fritidsforvaltnings afdeling på
Østerbro. Prisen gives til en
forening, netværk eller initia-

tiv, som gør noget ud over det
sædvanlige for borgerne på
Østerbro. Prisen er på 30.000
kroner, som sponsores af Danske Bank Østerbro.

Vær med til at fejre hende/ham:

MÅNEDENS NORDHAVNER
Kender du det der menneske, som gør noget helt særligt for 2150 Nordhavn?
En som altid melder sig frivilligt til at gøre noget for andre, eller som altid smiler til dig i badehuset?
Nu kan du nominere hvem du synes, der skal være Månedens Nordhavner, og herefter vil en komité
vælge hvem det bliver.
• "Vi vil gerne hylde dem, der gør
noget. Månedens Nordhavner er
den, der gør en positiv forskel for
lokalsamfundet for eksempel til
højtiderne," siger nordhavner og
initiativtager Cana Buttenschøn.
"Jeg tænker på dem, der arrangerer fastelavn, laver affaldsindsamlinger eller er aktive
i vinterbadeforeningen. Der er
så mange, der gør noget godt og
skaber god stemning".
Nordhavn Avis lægger naturligvis gerne spalter til det initiativ,
og vi er i den heldige situation,
at Original Coffee på Gøteborg
Plads også støtter de gode lokale
kræfter.
Derfor vil de gerne give Månedens Nordhavner et gavekort på
to kopper kaffe.
Desuden vil Månedens Nordhavner også få et flot diplom
som tak for sin måde at være på.

Ny festival: Østerbro Åben

Under havnefestivalen Kulturhavn afholder Østerbro sin egen bydelsfestival - Østerbro Åben.

Hvis du har en idé til Månedens
Nordhavner,
så send den til
nordhavner@nordhavn-avis.dk

• De to festivaler foregår 11.13. september. Her er der bl.a.:
- Storytelling med fokus på
Karen Blixen
- ’Lytte til træerne’ for børn
- Udstilling om ungdom og
transformation i Nordhavn
- Udendørs sofaer ved Krudttønden, bygget af børn fra
Strandvejsskolen i samarbejde

med en lokal arkitekt.
I Nordhavn vil man blandt
andet kunne deltage i events
omkring det gamle træskib
Hawila der lægger til kaj ved
Sandkaj.
Der laves brødworkshop, træværksted for børn og DIYkosmetikworkshop. Desuden
vil der være forestilling med

nycirkus med musik, dans og
akrobatik. Mange arrangementer har fået støtte af Østerbro Lokaludvalg.
Puljerne er fortsat åbne for
kunstnere, idemagere, foreninger mv. og man kan søge
penge til både Østerbro Åben
og Kulturhavn.

NY OG UNG KARAKTER I NORDHAVN AVIS: NINJIA SEVEN er en ung Nordhavner, som har sine egne meninger om bydelen.
Ninjia Seven er skabt af Elisa Petrolo, som også bor i Nordhavn. Fremover vil Ninjia Seven være at finde her i Nordhavn Avis en gang om måneden.

