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Badeby-stemning på Sandkaj lørdag 23. marts.

Fodboldklub klar
til børn og unge

/6 Så er der lunt brød

/4

Din lokale skønhedssalon.
Til ladies & gentlemen.

Fodboldklubben FC Nordhavn er nu klar
til at starte deres længe ønskede ungdomsafdeling op.
”Vi søger nogle friske og fodboldglade
drenge og piger, som vil være en del af vores lokale fodboldklub her i Nordhavn,”
siger formand Tobias Schiermacher. Om
kort tid er der første træning på den midlertidige bane i Calaisgade, og nye medlemmer får en trøje og en bold.

Tillykke med din nye bolig…

VELKOMMEN

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

Bestil inden
1. april og få

20%
Har du også behov for lidt privatliv
- så ring efter vores gardinbus
på tlf. 4619 3355
Vi har løsningen til alle vinduer
og tilbyder et uforpligtende besøg.

GardinExperten
etabl.1977

Markiser • Parasoller • Rullegardiner • Lamelgardiner • Plisségardiner • Panelgardiner • Persienner • Duoroller - på mål.

Vi sælger Nordhavn
SOLGT

Helsinkigade 29, 4/5. tv.

SOLGT

Dover Passage 2, 2. tv.

SOLGT

Helsinkigade 29, 6. th.

SOLGT

Helsinkigade 29, 8. tv.

SOLGT

Dover Passage 4, st. tv.

SOLGT

Fortkaj 30, 6. th.

SOLGT

Helsinkigade 29, 6. tv.

SOLGT

Helsinkigade 29, 11/12. tv.

SOLGT

Fortkaj 30, 1.

SOLGT

Helsinkigade 29, 13/14. tv.

SOLGT

Fortkaj 30, 11/12. mf.

SOLGT

Helsinkigade 29, 8. th.

SOLGT

Fortkaj 30, 11/12. tv.

SOLGT

Fortkaj 30, 2/3. tv.

– Solgt 2 gange

SOLGT

Helsinkigade 29, 9/10. mf.

SOLGT

Helsinkigade 29, 7. th.
– Solgt 2 gange

SOLGT

Helsinkigade 29, 9/10. tv.

SOLGT

Fortkaj 30, 7. tv.

RealMæglerne Nordhavn
Corkgade 4, 2150 Nordhavn

4358 2100

nordhavn@mailreal.dk
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LOKALE
NYHEDER
En spæd start for landstrøm i Nordhavn
Et flertal på rådhusethar afsat 3,5 mio. kroner til projektering af et landstrømanlæg på Oceankaj.
Det skal også undersøges, hvordan man kan etablere landstrøm på Langelinie. Pengene rækker dog langt fra til et konkret anlæg
• I år og næste år afsætter Københavns Kommune 1,5 mio.
kroner til projektering af et
landstrømanlæg ved Oceankaj.
Desuden afsættes der 1 mio.
kroner til at udarbejde forslag til, hvordan der også kan
komme landstrømanlæg ved
Langelinie.
Endelig vil politikerne bruge
1 mio. kroner til at udvikle et
nordisk samarbejde for etablering af landstrøm til krydstogtskibe i hele Østersøregionen. Landstrøm til DFDS
Oslobådene ved Amerika
Plads er ikke med i aftalen.
Det skyldes at et anlæg kun
til DFDS kræver en særskilt
forhandling mellem havnen,

kommunen og DFDS. Rederiets færger bruger allerede et
landstrømsanlæg i Oslo.

med på det her. Det kommer
vi til at arbejde videre med,"
siger hun.

Et lille skridt
Et enkelt landstrømanlæg kan
koste op til 30 mio. kroner, så
bevillingen på 3,5 mio. kroner
rækker ikke langt. Især ikke
på Langelinie, hvor et anlæg
ifølge kommunen kræver at
hele kajen først gøres bredere.
Det undrer dog Teknik- og
Miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL). For man kan
i stedet trække et kabel hen til
Langelinie:
"Vi ved, at kablerne til et anlæg kan være 5 kilometer lange, så jeg forstår ikke, hvorfor
vi ikke kan have Langelinie

Grøn krydstogtsturisme
Ifølge Jonas Bjørn Jensen (S)
skal der afsættes flere midler
til projektet de kommende år.
"Det her er et arbejde, som
startede ved sidste års forhandlinger, hvor vi satte projektet i gang. Så dette er bare
ét skridt i den lange rejse, som
handler om at få en grønnere
krydstogtsturisme i København", siger Jonas Bjørn Jensen
til Lorry.
De 3,5 mio. kroner kommer
fra den såkaldte overførselssag, som er penge fra sidste års
budget.

uge 14 2019
Address 		
Telephone 		
Email 		
Facebook 		

Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S
+45 31 15 30 40
kontakt@nordhavn-avis.dk
Nordhavn Avis

Chief editor/redaktør
Art Director
Senior Reporter
Publisher		
CVR		

Lars Greir
Chris Adam
Torben Simonsen		
Bydelsaviserne
29253315

Skribenter		

Marie Varming, Anders Højberg, Louise Raaschou,

Fotos og illustrationer
		

Annica Nørgaard Jespersen, Marie Varming, CMP,
Søren François Laugèe Bilde, Liselotte Duch (forside)

Oplag		
3000
Årgang		
1
Tryk		
Trykkeriet Nordvest, Holbæk
Distribution
Bydelsaviserne
Omdeling		
Husstandsomdeles i 2150 Nordhavn og
		
nabokvarterer ud til Langelinie,
		Strandboulevarden, Svanemøllehavnen
Hent en avis

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
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

Et enkelt landstrømanlæg kan koste op til 30 mio. kroner, så bevillingen på 3,5 mio. kroner rækker ikke langt. Foto: Powercon landstrømanlæg i Kristiansand i Norge.

Havnen er blevet en park
13 gange så stor som Fælledparken og mere populær end nogensinde – Københavns Havn er blevet byens blå byrum.
By & Havn fremlægger nu en ny havnestrategi, der skal sikre at alle kan være der, uden at genere hinanden for meget.
• Det sidste aktive erhvervsskib i inderhavnen sejlede sin
last avispapir til Papirøen i
2013. Siden er interessen for at
bruge havnen til sejlads, badning, festivaler og fiskeri vokset eksplosivt. Sidste sommer
blev København kåret af CNN
som verdens bedste badeby
og det oplevede Nordhavn fra
første parket da titusindvis af
unge badegæster overtog havnekajerne.
Spred aktiviteterne
Presset på havnen medfører
nye behov og krav til havnens udvikling. Derfor har
By & Havn lanceret en ny
havnestrategi som skal skabe
plads til flere aktiviteter ved at
sprede dem ud i hele havnen.
Det kan f.eks. være pladser til
både, flere anløbsbroer, det
flydende aktivitetshus i Nordhavn, havneskole m.m.
Adskil trafikken
En anden målsætning er at adskille trafikken i motoriseret
trafik, ikke-motoriseret trafik
og badende. Det vil også ske
ved større tilstedeværelse af
myndigheder på vandet, og så
etableres der et endnu tættere
samarbejde mellem havnens
sikkerhedsaktører under navnet Partnerskabet for sikker
havn. Det ledes af By & Havn
og kommer desuden til at bestå af Københavns Kommune,
Hovedstadens Beredskab og
Københavns Politi.
God havnekultur
Den tredje overordnede mål-

sætning er at fremme en god
havnekultur, så havnens mange brugere har fokus på sikker
brug af havnen og tager hensyn til hinanden.
By & Havn vil etablere Det
blå råd, der er et formaliseret
samarbejdsforum for havnens
brugere. Rådet skal bestå af
repræsentanter fra klubber,
foreninger, kommercielle og
kulturelle aktører m.m. og
skal fungere som rådgivende

organ for By & Havn.
HavneHUBS
By & Havn har også offentliggjort planer om en havneapp,
et flydende aktivitetshus, en
havneskole og 2 havneHUBs
ved hhv. Toldboden og Slusen.
HavneHUB'en er en fysisk lokation som gør det nemt at få
vejledning og søge om tilladelse til at lave arrangementer
i havnen gennem et one point

entry.
”Havnestrategien er en åben
proces, hvor vi med dialog og
samarbejde skal udvikle vores alle sammens havn. Der er
nogle vigtige sikkerhedsmæssige hensyn, der skal tages,
og derfor kan alt ikke lade sig
gøre, men vi har med havnestrategien optegnet rammerne
for havnens fremtidige udvikling,” siger Adm. direktør i By
& havn, Anne Skovbro.

GINGALLA
SÆT KRYDS I KALENDEREN D. 10. MAJ KL. 14:00-19:00 OG D. 11. MAJ KL. 12:00-17:00,
HVOR MENY NORDHAVN INVITERER PÅ SMAGNING AF UDSØGTE GINS OG TONICVAND.
VI BYDER BL.A. PÅ DANSKE GINS AF HØJESTE KVALITET, FLERE INTERNATIONALE TOPGINS,
PRISVINDENDE GINS OG IKKE MINDST KOMPLEMENTERENDE TONICVAND OG DERTILHØRENDE GARNITURE.
KØB DIN BILLET ONLINE. SE MERE INFO PÅ:
WWW.MENYNORDHAVN.NEMTILMELD.DK/8

MENY Nordhavn, Southamptongade 2, 2150 Nordhavn
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Crossfit competition
• On the 6-7th of April, Crossfit Norce in Kattegatvej are
hosting a CrossFit competition for 126 upcoming athletes coming in from all over

Denmark, and everybody is
invited to join the festivity.
"We have even made sure to
invite people to feed, hydrate,
dress and entertain you, when
you are not busy cheering on

the skilled athletes. So don’t
be shy, bring your partner,
children, friend or colleague
and help us make this competition THE competition of the
year", the announcement from

Crossfit Norce tells.
When: 6-7th of April
Where: Crossfit Norce, Kattegatvej 4, 2150 Nordhavn
www.norce.dk

Kaffekonge åbner bager i Nordhavn
Der er surdejsbrød, nordfranske specialiteter og selvfølgelig kaffe hos Andersen & Maillard, som netop er åbnet på Göteborg Plads.
Af Marie Varming
• Sidste år åbnede et kafferisteri på Nørrebro. Det hedder
Andersen & Maillard, og her
kan man få en god croissant
eller et stykke lækkert brød til
sin kaffe.
Men i lørdags åbnede en filial
i Nordhavn. Ikke nok med
det, så er hele produktionen af
brød flyttet med.
”Vi kunne simpelthen ikke
være i bageriet på Nørrebro mere, og vi vil gerne lave
endnu bedre brød, så nu har
vi rykket det herud. Vi har et
smalt sortiment, og det bliver
vi ved med. Der kommer ikke
12 forskellige brød, snarere
to-tre forskellige surdejsbrød,
et rugbrød samt boller,” siger
medindehaver Hans Kristian
Andersen.
Den hemmelige franskmand
Mange spørger nok sig selv,
om Maillard også kommer
med, og hvad han laver?
”Maillard er franskmand og
beskrev Maillard-reaktionen,
som er det, der sker, når for
eksempel kaffebønnerne ristes
og får farve,” siger Hans Kristian Andersen om sin historiske partner.
Det bedste til kaffen
Faktisk er det hans store lidenskab at lave den helt rigtige
kaffe, og det forpligter.
”Jeg gør mig umage for at importere de bedste bønner, og

så skal man ikke bare have
en bakeoff-croissant i ovnen,”
siger Hans Kristian Andersen.
Derfor bager han sine egne.
”Vi er kendt for vores rullede
deje som for eksempel croissanter, men også den såkaldte
kouign-amann, som er en
croissantdej med salt og sukker mellem lagene. Jeg tror, vi
er de eneste uden for Frankrig,
der har dem,” siger Hans Kristian Andersen, som blandt
andet får hjælp af bagerteamet
Milton og Mathias.
Kaffesoftice
Med en lang sommer i udsigt
håber Andersen også at kunne
udvide butikken.
”Vi kommer til at sætte stole
og borde udenfor, og et par
gange om ugen vil vi gerne
lave noget socialt for eksempel fællesspisning, når vejret
er godt.”
Indtil videre er åbningstiderne
7 til 18 i hverdagene og 8 til 18
i weekenden, men det udvides
også i løbet af sommeren, men
det, som Hans Kristian Andersen glæder sig mest til, er
noget helt andet.
”Vi laver vores egen kaffesoftice med spildprodukter
fra kaffeproduktionen. Den
smager fantastisk og kommer
til at kunne købes hos os. Man
får en halv croissant med kaffesoftice ovenpå. Den er voldsom men virkelig god,” lover
han.

Milton Abel II bager børene i den store ovn. I Nordhavn bages der brød til begge
forretninger i hhv. Nordhavn og på Nørrebro.

Med en lang sommer i udsigt håber Andersen også at kunne udvide butikken. ”Vi kommer til at sætte stole og borde udenfor, og et par gange om ugen vil vi gerne
lave noget socialt for eksempel fællesspisning, når vejret er godt.”

Maillard-reaktionen

Maillard-reaktionen er en kemisk reaktion, der opstår når mad brunes. Den er en reaktion mellem aminosyrer og sukker og
sker ved opvarmning. Lige som karamellisering er det en slags ikkeenzymatisk bruning. Sukkermolekylets reaktive carbonylgruppe interagerer med aminosyrernes nukleofile aminogruppe, og resultatet er molekyler, som giver smag og duft. Disse
molekylers natur er ikke velkarakteriseret. Aminosyretypen bestemmer duften og smagen, og Maillard-reaktionen danner basis
for store dele af smagsindustrien. Der dannes flere hundrede forskellige smagsstoffer ved reaktionen. De nedbrydes til endnu
flere nye smagsstoffer. Forskellige typer af fødevarer danner nogle bestemte smagsstoffer ved Maillard-reaktionen. Disse stoffer
bruges til at fremstille kunstige smagsstoffer. Processen har været brugt siden oldtiden. Den er opkaldt efter kemikeren LouisCamille Maillard, som undersøgte den i Frankrig i 1912. (Kilde: Wikipedia).

Hans Kristian Andersen står for kaffebrygningen.

Det faste personale hos Andersen & Maillard i Nordhavn er fra venstre: Cannelle Deslandes, Jules St-Cyr, Rune Ulv Bonnichsen, Asger Hansen og Milton Abel II.

Søg penge til Kulturhavn
• Østerbro Lokaludvalg har en
kulturhavnspulje, som man
kan søge støtte fra, hvis man
som forening vil deltage i Kulturhavn Festival i Nordhavn

23.-25. august. Kulturhavnspuljen støtter kulturelle eller
kunstneriske aktiviteter, der
foregår i Nordhavn under festivalen.
Puljen er på 150.000 kr. Der er

følgende tre ansøgningsfrister
til Kulturhavnspuljen i 2019:
10. april kl. 12.00 - ansøgninger behandles 24. april.
8. maj kl. 12.00 - ansøgninger
behandles 22. maj.

Engelsk designer og dansk arkitekt
skal forvandle Svanemølleværket

5. juni kl. 12.00 - ansøgninger
behandles 19. juni.
Inden man søger, skal foreningen være tilmeldt Kulturhavn
Festival.
www.kulturhavn.
kk.dk/indhold/tilmelding

www.cis.dk

Det engelske designbureau Casson Mann skal i samarbejde med den internationalt anerkendte
arkitekt Dorte Mandrup tegne stregerne, der skal forvandle Svanemølleværket til et nyt Danmarks Tekniske Museum.

Svanemølleværket er "et magtfuldt symbol på tidligere tiders energi, helt ulig den retning vi nu er på vej mod," siger Roger
Mann fra Casson Mann.

• Casson Mann og Dorte
Mandrup vandt i februar opgaven foran to andre teams.
nemlig Kosmann dejong/BIG
(NL/DK) og Metaphor/Mecanoo (UK/NL). Opgaven var
udbudt af den nyetablerede
Bygnings- og udviklingsfond
DTM 4.0, som vil udvikle det
nye museum.
Allerede inden sommerferien
skal der foreligge et samlet visionsoplæg og prospekt.
Casson Mann skal udvikle
koncept og visualisere, hvordan et nyt teknisk museum
skal se ud, for at kunne formidle den rolle, som innovation, teknologi og industri
spiller for Danmark som højteknologisk samfund. Dorte
Mandrup skal med udgangspunkt i Svanemølleværkets
bærende arkitektoniske værdier bringe en markant industribygning ind i en ny epoke,

og omdanne den til en attraktiv kulturdestination.
”Vi har meget høje ambitioner,
og derfor har vi valgt nogle
stærke internationale kapaciteter inden for attraktionsudvikling, som nu samarbejder
med nogle af de bedste inden
for dansk arkitektur om Svanemølleværket. Vi har grebet
projektet an, så der er meget
højt til loftet. Samtidig har vi
en solid jordforbindelse, så visionerne går hånd i hånd med,
at vi får skabt et konkret og
realistisk beslutningsgrundlag, som vi kan gå videre med
til de relevante fonde” siger
Karsten Dybvad, formand for
bygningsfonden bag museet.
Skal være i Top 10
Dansk Industri samt Håndværkerforeningen København
står bag udviklingsfonden
DTM 4.0, som skal udvikle

Casson Mann
Casson Mann har erfaring i at arbejde internationalt med science museer
og udstillingsprojekter på førende museer, hvor de har præsenteret udstillinger med store genstande og moderne formidling i nutidige rammer.
Casson Mann har tidligere arbejdet med bl.a. Science Museum, Imperial
War Museum, Museum of Natural History og V&A i London, Frost Museum of Science, Miami, samt flere store museer og udstillingsprojekter
i Frankrig. Det er deres første projekt i Danmark. Kreativ direktør Roger
Mann er fascineret af bygningen Svanemølleværket:
”Den er et magtfuldt symbol på tidligere tiders energi, helt ulig den retning vi nu er på vej mod. Den indvendige volumen er dramatisk men
langt fra normal menneskelig skala. Det er en stor udfordring at nytænke
og skabe en helt ny energi i bygningen", siger Roger Mann.
Dorte Mandrup
Arkitektfirmaet Dorte Mandrup står bag flere markante udstillingsbyggerier, herunder Isfjordcentret i Grønland, Vadehavscentret ved Vesterhavet
og Wadden Sea World Heritage Centre i Holland.
”Alle arkitekter, der interesserer sig for transformation, har drømt om at
arbejde med Svanemølleværket. Det er en fantastisk mulighed, og vi er intet
mindre end overvældet af den bygningsmæssige ramme, som projektet skal
udfoldes i”, siger Dorte Mandrup.

det nye Danmarks Tekniske Museum. Det var netop
Dansk Industri og Håndværkerforeningen
København,
der i 1911 stiftede Danmarks
Tekniske Museum i København. Senere flyttede museet
til Helsingør, og nu skal vende
tilbage til hovedstaden i en ny,
ambitiøs form.
"Med planerne om et nationalt
teknisk museum i hovedstaden får museet fremover samme mulighed, som i de lande
vi normalt sammenligner os
med, som f.eks. Norge, Sverige, England og Tyskland. Her
findes der side om side tekniske og naturhistoriske museer,
der alle er i Top 10 blandt de
mest velbesøgte museer. Samme placering er realistisk for et
nyt teknisk museum, når det
om en årrække forventes at stå
færdigt," skriver bygningsfonden i en pressemeddelelse.

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.
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
Sekretariatet for
Østerbro Lokaludvalg flytter
• 1. april flyttede sekretariatet for Østerbro Lokaludvalg fra
Jagtvej 169 til Svendborggade 5, hvor Borgercenter Børn og Unge
holder til.
"Vi mødes stadig gerne med lokaludvalgsmedlemmer, samarbejdspartnere og andre borgere. Skriv eller ring til os, så laver vi
en aftale," skriver lokaludvalget.
På Svendborggade skal sekretariatet sidde i samme bygning som
Borgercenter Børn og Unge i Københavns Kommunes Socialforvaltning.

Bæredygtig weekend
i Århusgadekvarteret
• Sammen med Handelsforeningen i Århusgadekvarteret holder
By & Havn bæredygtig weekend 25. og 26. maj.
Programmet kommer til at byde på guidede ture, talks, debatter og børneaktiviteter med bæredygtighed som tema. Samtidig
inviterer Århusgadekvarterets butikker og spisesteder sammen
med andre folk udefra til bæredygtigt marked både udendørs og
indendørs i det nye havnekvarter.
Beboere i Nordhavn er inviteret - ikke blot som deltagere på dagen, men i særlig grad, hvis de har en god idé til en bæredygtig
aktivitet i løbet af weekenden. Det kan være at man vil vise ejerforeningens særlige installation frem, eller demonstrere, hvordan miljøkajakken virker. man kan også deltage i markedet med
sine produkter - eller afholde et debatarrangement.
Interesserede deltagere kan kontakte projektlederne Maria Kanstrup-Clausen, Tlf. 3059 7113 og mail mkc@byoghavn.dk og Anne
Rask Vendelbjerg, Tlf. 4012 6101 og mail arv@byoghavn.dk. Senest 12. april.

F.C. Nordhavn
starter ungdomsafdeling
• Fodboldklubben FC Nordhavn er nu klar til at starte deres
længe ønskede ungdomsafdeling op.
”Vi søger derfor nogle friske og fodboldglade drenge og piger,
som vil være en del af vores lokale fodboldklub her i Nordhavn,”
siger formand Tobias Schiermacher.
Det ikke en forudsætning, at nye medlemmer har prøvet at spille
fodbold før. FC Nordhavn ønsker også at starte hold for oldboys
og ældre. Klubben har allerede flere seniorhold, som klarer sig
godt i deres respektive turneringer. Den største udfordring er
stadig manglen på faciliteter, men om kort tid åbnes der for træning på det lille nye midlertidige træningsanlæg på Calaisgad.
"Da det er vores eget anlæg kan vi planlægge træninger, hvor det
passer bedst ind i dagligdagen, og med de lysere tider foran os vil
vi også kunne træne senere hen på aftenen,” siger Tobias,
FC Nordhavn har desuden træningstider på Copenhagen International School, som pga. sene træningstider er reserveret til de
ældre medlemmer.
”Vi vil i løbet af april holde et åbent hus arrangement i Havnekulturhuset, hvor alle med interesse i klubben kan komme forbi
og møde os til en snak, modtage informationer og selvfølgelig
få muligheden for at melde sig ind i klubben," siger formanden.
Alle ungdomsmedlemmer, som melder sig ind, vil FC Nordhavn
får en personlig FC Nordhavn-trøje med eget navn på, samt en
fodbold. Kontingentbetalingen for ungdomsmedlemmer vil
være på månedlig basis. Læs mere om kontingentbetingelser og
indmeldelsesgebyr: www.fcnordhavn.dk. Facebook: fcnordhavn
E-mail: kontakt@fcnordhavn.dk

Dyr el til bilen
Kranvogn væltede ved Orienten
• En stor kranvogn væltede 21. marts ved byggeriet af Orienten
i Helsinkigade. Det var tilsyneladende det et af de forreste støtteben på lastbilen som brød sammen. Samtidig var kranarmen
kørt helt ud i sin yderposition. Der kom heldigvis ingen mennesker til skade ved uheldet. Men to andre kranvogne skulle hjælpe
den første kranvogn på ret køl. Det er anden gang at en kranvogn vælter i det tætte boligkvarter i Århusgade. Første gang var
for 2-3 år siden, og her blev 3-4 biler mast flade, da kranvognen
væltede ned over dem. Foto: Søren François Laugèe Bilde

• Bjarne og Antonella Lauritzen i Antwerpengade har købt en elbil, og får brug for at oplade den med omkring 400 Kw om måneden. I Lüders P-hus er der kommet en ny leverandør af el. Nerve
systems tilbyder et abonnement til 99 kr. pr. måned. Dertil kommer kr. 3,25 pr. kW. Det vil sige, at familien Lauritzen kommer
til at betale kr 1.399 pr. måned for at oplade bilen i Lüders P-hus.
Men et tilsvarende abonnement hos konkurrenten Clever koster
kr. 699 pr. måned, og det med ubegrænset opladning.
Det vil sige at Nerve er dobbelt dyr som konkurrenterne. Prisforskellen at fået Bjarne Lauritzen til at skrive et åbent brev til
PARKINCPH, som administrerer ordningen.
"Overvejer I at åbne op for flere udbydere, så vi kan få noget konkurrence og dermed billigere priser?" spørger han i brevet.

Bøderegn på Gittervej
• 24. marts satte By & Havn handicap-parkeringsskilte op på
Gittervej. Biler som holdt på pladserne fik en informationsseddel
i forruden. Men dagen efter begyndte bøderne at regne ned over
bilister, som enten havde overset skiltet, eller misforstået hvilke
pladser det drejede sig om. P- vagter fra Europark gik hver morgen rundt omkring hadicappladserne og gav bøder til alle, som
ikke havde set skiltet.
En beboer i Nordhavn nåede at få tildelt tre bøder på 1300 kroner
hver. Men fik efterfølgende alle tre bøder annulleret på grund af
den dårlige skiltning. 25. marts blev der sat et nyt stort skilt op,
som tydeligt viser hvor handicap-pladserne er. By & Havn oplyser at der også bliver malet handicapskilt på asfalten, men det
kan først gøres når temperaturen når mindst 10 grader.
Det fremgår også, at Gittervej P-plads hele tiden har skullet have
handicappladser, men at firmaet, som lavede p-pladsen, glemte
at etablere dem. By & Havn har beklaget forløbet og lovet at slette
de bøder, som er givet uberettiget. Man vil ligeledes tage fat i de
lidt for hurtige P-vagter.

Tusindvis af
cigaretskodder samlet op
• Selvom det var blæsende blev der gjort et stort stykke arbejde
og der blev samlet i alt 185 kg skrald og der i blandt var der over
3.648 cigaretskodder!
Det fortæller en af arrangørerne, Marc Rener Nyeland.
Indsmalerne talte hvor mange cigaretskodder, der var indsamlet,
og nåede til 3.648 skodder inden optællingen måtte stoppe.
Cigaretskodderne var især koncentreret omkring p-plads Gittervej og så ved byggerpladserne. Der var naturligvis også en del
byggeaffald, men kun 25 dåser, fortæller Marc på facebooksiden
Alle os i Århusgade.
Der blev også samlet affald ved stenene i vandet ved Gittervej,
og en masse børn tog sig af området omkring Kielgade og Helsinkigade. Endelig gik en gruppe vinterbadere en skraldetur om
eftermiddagen, efter badningen.
"tusind tak til alle jer der deltog, tusind tak til den flinkemand
der kom med kaffe til de to damer der kæmpede på Kalkbrænderihavnsgade, tak til Meny for at sponsorere kolde sodavand og
plastik handsker," skriver Marc Rener Nyeland.
Han tilføjer at der godt kunne have været endnu flere med i indsamlingen. Desuden tales der om at lave affaldsindsamling noget
oftere, måske en gang i kvartalet. Eventuelt kunne dykkree ogspå
være med til at samles skrald i vandet. Det er også et ønske at
inddrage grundejerforeningen og By & Havn, så den viden der
også indsamles om affald kan omsættes til handling.

BIG-HUS GODKENDT
• I sidste måned afviste et
smalt flertal i Teknik- og Miljøudvalget planerne for det
nye hovedkvarter til Bjarke
Ingels Group (BIG) på spidsen

af Sundmolen. Det var ikke
æstetisk tilfredsstillende og
manglede et klimavenligt materialevalg. Men nu er et revideret forslag blevet godkendt i
udvalget. BIG har tilføjet lidt

flere træer og en sandpromenade foran huset. Og fremlagt
en liste over alle de hustets klimateknologiske løsninger..
Selve bygningen er den samme: En fritstående, trapez-

formet kontorblok. 27 meter
høj og bygget i beton og glas i
et mønster, hvor store lukkede
facadeflader skiftevis kontrasterer med store åbne vinduespartier.

Derfor støtter Venstre op om
Nordhavnstunnelen.
Vejdirektoratet forventer, at
tunnelen er klar til biler i 2027.
Der er lang tid til, men vi er så
småt begyndt at glæde os.

sagsbehandlere, der kan læse
underretninger om udsatte
børn, og sikret en app der skal
hjælpe med kommunikation
mellem pårørende til plejehjemsbeboere og de ansatte.
Tre vigtige sejre til de yngste
og de ældste københavnere.

Læserbreve
i gang, så vi kan få sendt klimavenlig strøm om bord på de
flydende minibyer.

RENERE LUNGER
I NORDHAVN
Af Cecilia Lonning-Skovgaard
(V), beskæftigelses- og integrationsborgmester og Jens-Kristian Lütken (V)
• Med landstrøm til krydstogtskibene, der besøger
København, kan vi spare
københavnerne – og særligt
beboere i Nordhavn, som er
særligt udsatte for skibenes
rygende skorstene – for megen
luftforurening.
Krydstogtskibe sviner enormt
og bidrager lige så meget til
forureningen, som det samlede antal biler i byen.
Derfor er vi glade for, at Venstre sammen med et flertal af
partier i Borgerrepræsentationen nu har afsat penge til at
opføre et landstrømanlæg ved
Oceankaj i Nordhavn.
I samme ombæring får vi undersøgt mulighederne for at
levere landstrøm til kajen ved
Langelinie og en udvidelse af
Langeliniekaj.
Desuden er vi blevet enige om
at styrke samarbejdet mellem de nordiske lande, så vi i
samlet flok kan stille krav til
krydstogtvirksomhederne om
at benytte klimavenlig landstrøm, når de ligger til kaj i
vore byer.
Der forventes flere krydstogtturister i de kommende 10 år,
og partikel- og CO2-emissionerne fra skibene forventes
hermed at stige.
Det er derfor helt på sin plads,
at vi omsider får sat arbejdet

NEJ TAK TIL
RIGMANDSGHETTO
NORDHAVNSTUNNEL
NÆRMER SIG

Af Ninna Hedeager Olsen (EL),
Teknik- og Miljøborgmester

SF KÆMPER
FOR BØRNENE

som Singapore, Seoul og Paris.
Det sætter endnu engang en
tyk streg under behovet for at
stoppe den udvikling, vi i årevis har set i hovedstaden.
I stigende grad bliver København for de få med ekstra på
kistebunden, der har råd til at
investere på det københavnske
boligmarked.
Det er stukket helt af, og priserne på de lejeboliger, der
ikke er almene, er så høje, at
ingen almindelige mennesker
har råd til at slå sig ned i byen.
Vi kan i dag stille krav om almene boliger fra kommunens
side, når der bygges nyt, og det
er en god start.
Desværre har Folketinget bestemt, at kravet maksimalt
må være på 25 procent almene
boliger i et nyt byggeri. I nogle
bydele, hvor der er særligt
mangel på almene boliger, ville det være en stor hjælp, hvis
vi måtte sætte det tal bare en
smule op.
Kommunerne har generelt
brug for flere værktøjer til at
sikre, det ikke er pengepungen, der afgør, om du kan bo
i hovedstaden. For det er nemlig fint, at København er kåret
som den bedste by at besøge,
men det skulle også gerne
være muligt for almindelige
mennesker at bo her.

• Det blev fejret, da København blev kåret som den bedste by at besøge af rejsebogsDET LYSNER FOR
forlaget Lonely Planet i 2018.
Af Sisse Marie Welling (SF, NORDHAVN
Nu topper København så
Sundheds- og Omsorgsborgmester, Klaus Mygind (SF) og Af Helle Bonnesen (K), Medlem endnu en international liste,
• Inden vi kan køre direkte Astrid Aller (SF), medlemmer af BR, Folketingskandidat, OG men denne gang er der ikke så
fra Østerbro til Nordhavn via af BR)
Jacob Næsager (K), Medlem af meget råbe hurra for.
The Economist har kåret de ti
Nordhavnsvejen og NordBR OG gruppeformand
dyreste byer i verden at bo i, og
havnstunnelen, skal der for- • I sidste uge forhandlede
beredes en hel del i kulisserne. SF overførselssagen færdig • Så sker der endelig noget her kommer København ind
Vejdirektoratet er lige nu i med de andre budgetpartier i med krydstogtsterminalen i på en 7. plads. Magasinet har
set på priserne på almindelige
gang med at lægge sidste hånd København.
Nordhavn.
på et udkast til en anlægslov Vi gik til forhandlingerne med Eller rettere med energiforsy- forbrugsgoder i de forskellige
for Nordhavnstunnelen, som klare ønsker for de yngste og ningen. I denne uge gik parti- byer og konkluderet, at Købliver sendt i høring – blandt de ældste københavnere, de- erne bag Københavns budget benhavn ligger i selskab med
Vi sender
et par gange om måneden.
andet hos Københavns Kom- riblandt at få tilbagerullet 1%
for 2019 sammen om at for- notorisk dyre hovedstæder
mune – i april.
besparelserne i vuggestuerne,
Nemt
tilmeldemidler
og afmelde.
deleatoverskydende
fra
Senere på året skal Folketinget som desværre blev indført i regnskabet 2018. For KonserDinevativ
oplysninger
videregives ikke til nogen som helst.
tage stilling til anlægsloven, november 2018.
har det været et klart mål
og hvis der til den tid er flertal Vi vidste, at det ville blive en at sikre landstrøm til krydsfor loven, er der grønt lys til hård kamp, men samtidigt var togtsskibene. Af flere årsager.
at forberede og anlægge tun- vi klar over, at det var en nød- Dels skal vi af med dieselmonelen.
vendig kamp.
torerne, som genererer forureTunnelen til Nordhavn er før- Det er almindeligt kendt, at de ning. Og dels så kan borgerne i
ste skridt frem mod at få etab- første 1000 dage i et barns liv Nordhavn ikke være tjent med
leret en østlig ringvej uden om er afgørende for deres videre støjen i hverdagen.
byen, og det er et af de greb, udvikling – og netop derfor I aftalen blev man enige om at
Nordhavn
alle
husstande
i Nordhavn og en del af nabokvartererne. Vi er igang
som erhvervslivet
i Køben- Avis
skal omdeles
vi skabe de til
bedst
mulige
afsætte midler til projektering
rammer med
for den
udvikling
i af så
havn har anbefalet
medkommuat lave aftaler
hver
ejendom,
vores bude ved
kanOcekomme ind til postkesserne og levere avisen.
landstrømanlæg
byens institutioner.
nen at gennemføre.
ankaj
og
til
en
analyse
af
landVi omdeler ikke til postkasser med det lyseblå nej-tak mærke.
Den østlige ringvej vil aflaste Af den grund er vi også utro- strømanlæg ved Langelinie og
Indre By for tung trafik, afla- ligt glade for, at det lykkedes udvidelsen af Langeliniekaj.
os nabo
i SF atikke
overbevise
de Det
ste dele af det statslige
vejnet
er eti hjælpe
lille skridtos- men
Hvis du
ellerfor
din
får avisen,
kan
ved etat bede ejendommens bestyrelse
og betjene nye byudviklings- andre partier om, at 1% bes- vigtigt skridt i den rigtige retadministrationskontor
om skal
at give
Nordhavn Avis lov til at komme ind med avisen.
områder tæt påeller
centrum,
fx parelserne i vuggestuerne
ning.
afskaffes.
Nordhavn, Refshaleøen
For mereoginformation:
kontakt@nordhavn-avis.dk
Alt i alt en rigtig god nyhed for
den planlagte ø Lynettehol- Samtidig lykkedes vi også både miljø og borgere.
men.
med at få afsat penge til flere
Af Flemming Steen Munch
(V), gruppeformand, og Cecilia Lonning-Skovgaard (V),
beskæftigelses- og integrationsborgmester

hyper–
LOKALE NYHEDER
i din mailboks

Tilmeld dig Nordhavn Avis'
nyhedsbrev på www.nordhavn-avis.dk

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'.
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Little reporters met Jennifer Bell
Little reporter is a monthly writing program, inspiring children to write with a perspective, using practical approaches from Journalism.
By Rashmi Jethani
• Children are taught various
strategies to build and work
on their current writing style.
They get a chance to get connected with the local community and contribute to the society around them. This program
runs in Nordhavn.
Jennifer Bell in Østerbro
On March 17th, Little Reporter
team went on a trip to Østerbro
Library and attended a talk by
Jennifer Bell.
She is a famous British known
for her ‘Uncommoners’ series
from fantasy and adventure
genre. Her books introduce
everyone to a magical land of
Lundinor where you meet Seb
and Ivy, (main characters in
her books).
Children and adults were
equally fascinated by the magic
behind some uncommoners
objects like toilet brush, bell,
yoyo, candle and measuring

tape.
Little Reporters connected
to Jennifer Bell because she
shared memories from her
childhood.
They were amused to learn that
she was not fond of reading
books as a child. Her personal
touch to the whole talk helped
her to reach out to the audience
in a brilliant and effortless way.
There was a lot of interesting illustration in her books which
was vivid and eye-catching.
Open ended questions
Little Reporters were encouraged to research about Jennifer
Bell and her writing style. They
also worked on the interview
questions, where they contributed their ideas and curiosity in asking open ended questions to the author.
Little Reporters were happy to
take notes and film some part
of her talk for future reference
to write their opinions about
the whole event.

All set for the day
All in all, the program Little
Reporter was able to introduce
the concept of Citizen Journalism among young children.
Students were all set for the day
and worked with full dedication to connect and contribute
to the society.
Jennifer Bell’s advice to young
writers was to inspire them to
get the best out of them. She
encouraged them to write and
not to give up. She said, that
children need to write till the
point they enjoy their work.
Little Reporter Team: Aadya,
Samanvita, Parthiv, Myra
For more details contact: learningcentredk@gmail.com
Visit: https://learningcentredk.
wixsite.com/learningcentre/
little-reporter
Little Reporters were encouraged to research about Jennifer Bell and her writing style. They also worked on the interview
questions, where they contributed their ideas and curiosity in asking open ended questions to the author.

Impressions from Little Reporters
Myra: “I asked, what advice will Jennifer Bell give to young writers?”
Jennifer Bell: “If you like to read what you write, others will also like it. If you don’t enjoy what you have written, then you have to rewrite, till you start to like what you have written.”
Parthiv: “I loved Jennifer Bell’s talk mainly because she made it interactive. I was amazed to see that she disliked books as a young girl. She distributed a set of her disliked books among the audience. I
was excited to get a chance to read one such feedback.”
Aadya: “I am encouraged to read the Eragon as that’s the first book that was read by Jennifer Bell”. “I can’t wait to read the Uncommoners series and hope that my parents will buy it for me.”
Samanvita: “I could feel magic all around me. We played a game where Jennifer Bell inspired the audience to make common things turn magical. She brought objects like a suitcase, a button and a
feather. We were given a chance to create the magic just like her.”

Little Reporters were happy to take notes and film some part of her talk for future reference to write their opinions about
the whole event.

Little Reporters connected to Jennifer Bell because she shared memories from her childhood.
They were amused to learn that she was not fond of reading books as a child.

Østerbro Kulturpris 2019
• Vinderen af Østerbro Kulturpris 2019 bliver afsløret
24. april i Krudttønden, hvor
Kultur - og Fritidsborgmester
Franciska Rosenkilde (ALT)

overrækker prisen. Vinderen
er udpeget blandt fem nominerede, som er: Østerbro Billedskole, Østerbro Koncertforening, Østerbro Gadehaver,
Ældre hjælper ældre og Think.

dk. Prisen udgør 30.000 kr.
og er blevet til i et samarbejde mellem Kultur Ø, Danske
Banks afdelinger i bydelen og
Østerbro Avis.
Østerbro Kulturpris: Prisover-

rækkelse. Onsdag 24. april
2019 kl. 19.30-20.30. Krudttønden, Serridslevvej 2. Gratis arrangement. Tilmelding
til Belle Kristensen: bemere@
kk.dk.
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BIZARRE
GYSERFILM

Gysertimen

(Craig Gillespie, 1985)
Firserscener som når den flotte damecharmør af en
nabo forvandler sig til en vampyr og bedstevennen til
en varulv er morbid morskab. Effekterne er så overdrevne og uperfekte, at man griner hele vejen med filmen, mens den stakkels, kiksede teenagedreng, ingen
tror på, forsøger at redde sin kæreste fra flagermusens
hugtænder.

Komik, gys og hack n slash
Titel: Us. Instruktør: Jordan Peele. Medvirkende: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss, Tim Heidecker.
Varighed: 116 minutter. Premiere: 21. marts

Med komik, firser-referencer og suspense bygger gyseren 'Us' op til en oplevelse af de store, men skifter kurs på
halvvejen til hack n slash og overfladisk samfundskritik
• Lille Adelaide står midt i
et Tivoli med sin far. Faren
kaster kugler og hamrer krokodillehoveder for at vinde
gevinster til sin datter. Hun
vælger en Michael Jackson-tshirt med albumnavnet thriller.

Med den t-shirt er vi i firserne, genren bliver slået fast,
og så er der selvfølgelig også
en bizar ironi i, at et lille barn
bærer en MJ-trøje.
Faren spiller videre med ryggen til datteren, til det bliver
mørkt, og hun går på opdagelse. Helt ned på stranden
til et spejlhus, hvor hun farer
vild og møder sit alter ego.
Hvem det alter ego er, finder
vi ikke ud af. Vi følger den
nu voksne Adelaide (Lupita
Nyong'o) i en typisk amerikansk kernefamilie med
den selvironiske, fjollede far,
teenagepigen med telefonen,
lillebror der leger, og mor der
forsøger at få styr på familien
og sig selv efter traumet fra
barndommen i spejlhuset,
hvor hun mødte sin dobbeltgænger.

Alt imens suspensen langsomt bygges op. Edderkoppen, der kravler hen over bordet. Viserne, der står på 11:11.
Drengen, der låser sig inde i
skabet. Og skriger.
Symbolerne peger internt og
eksternt. Eksempelvis går en
Blag Flag-t-shirt, navnet på et
amerikansk punkband, igen i
både firsene og nutiden.
Filmen tager fart, da hendes
mand (Winston Duke) planlægger en sommerferie til
selvsamme sted. Og de i deres
sommerhus bliver mødt af en
familie, der ligner dem selv,
og vil have hævn.
Billedsiden er skræmmende
imponerende, så man bliver
ført ind i det varme gys. Også
musik går op i en højere enhed med både klassiske toner
og bestialske drab til et nummer som 'Fuck da Police'.
I det hele taget: Originalt nok.
Gennemført.
Altså lige ind plottet forfalder
til over en times hack n slash,
og et noget overfladisk meta-

plot med skyggemennesker
under jorden og overmennesker på overfladen. Iblandet
et hav af humoristiske oneliners, der ikke alle er lige sjove.

corny selvironi, og at de ikke
når samme kunstneriske højder som for eksempel 'Ondskabens hotel' og 'Rosemary’s
baby'.

Indrømmet et modigt mashup af humor, gys, action og
samfundskritik, men den vil
så meget, at ambitionerne
trætter i anden halvdel. Less
is more, lyder en klog sætning.

Tag 'Us'. Nok vil den være
meta og intellektuel. Us betyder ikke bare “os”, men også
“United States.” Skyggemenneskerne under jorden repræsenterer slaverne, den amerikanske underklasse, eller i et
større perspektiv, u-landene
i en postkolonialistisk tid. I
'Us' lever mennesker på overfladen af jorden et liv af materialisme og frås.

'Ondskabens hotel' holder sig
til det psykologiske forfald, så
vi når under overfladen. Slut70’er og firsergysere ala 'Evil
Dead'-serien og 'Gysertimen'
dyrker selvironien med overdrevne effekter og forsimplede karakterer så meget, at
man har en fest, når der myrdes løs.
I de senere år har gyserfilm
atter ramt et ungt publikum
med 'It follows', 'A Quiet Place' og Jordan Peeles forrige
gyserkomedie 'Get up'.
Fælles for den nye gysergruppe er, at de trods humor
tager sig selv meget mere seriøst (for seriøst?) end firsernes

The Boy

(William Brent Bell, 2016)
Med ganske forfærdelige anmeldelser og brugerratings er det her en film, man bare må se. Den unge
kvinde Greta bliver hyret som barnepige af et ældre
ægtepar, der skal på ferie. Deres eneste krav er, at hun
passer og plejer dukken, som var den et rigtigt barn.
Giver den mad, snakker med dukken, synger for den.
Men da hun efter nogle dage finder ritualerne fjollede,
begynder den at rykke på sig ..

Derfor bliver sympatien aldrig entydig. Hvad der er
godt. Men dyb nok bliver filosofien eller psykologien altså
aldrig, når zombierne tager
over.
Anders Højberg Kamp

The Evil Dead

(Sam Raimi, 1981)
Fem studerende tager på ferie i en hytte ude i skoven.
Her finder de et gammelt lydbånd og udløser ondskaben selv i form af dæmoner og zombier så opfindsomt
klamme, at øjnene bliver på skærmen. Nå ja, så bliver
en kvinde voldtaget af en skov. Der kom to efterfølgere og for nylig en tv-serie om hovedpersonen Ash.
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Acoustic Nights
• Vanina Lion, musician and
resident in Nordhavn, is organizing yet another round
of Acoustic Nights CPH this
spring. Last year Nordhavn

hosted 3 acoustic nights and
now follows another two: May
3rd and June 7th. Each concert
presents 5 musicians who play
5 acoustic songs each.
"One of the objectives of

Acoustic Nights is to offer a
very intimate, positive experience for an audience who is
avid of discovering and enjoying quality music, regardless
of genre. We aim to be the fa-

cilitators for talented musicians meeting music lovers, and
vice-versa," says Vanina Lion.
Facebook 'acousticnightscph'.

Ny salon sælger selvtillid
Et lokale på Amerika Plads har stået tomt længe. Nu har et ambitiøst par åbnet skønhedssalon, som får dig til at gå glad og fuld af selvtillid derfra.
Af Marie Varming
• Lokalet i stueetagen på
Amerika Plads har ligget tomt i
lang tid. Nu er der endelig sket
noget. Det er parret George Vukojicic og Santa Maria Juciute,
der har åbnet Salon du Nord.
Lokalet har gennemgået en
omfattende renovering siden
de overtog det i december.
Væggene er malet mørkegrå,
der er sat lækre lamper op, og
over den nye disk hænger en
fladskærm og viser billeder fra
et tropisk vandfald. Gulvet er i
sorte sten.
”Ja, det var der ikke engang,
da vi overtog det,” fortæller
George Vukojicic om det nye
gulv.
Vi booster din selvsikkerhed
Han er tidligere forretningsmand og konsulent, men da
han mødte Santa Maria Juciute
fra Litauen sadlede han om.
Hun er nemlig uddannet kosmetolog og har modtaget undervisning steder som London, Los Angeles, Sverige samt
verdens førende skønhedsna-

tion, Rusland.
Nu er det Nordhavns beboere,
der får glæde af hendes evner.
Det er blandt andet ansigtsbehandlinger, permanent makeup, vippe-extensions, vippeløft,
ligesom der også er frisørsalon,
hårfjerning, negleklinik og
massage i salonen.
”Meningen er, at du skal blive
mere selvsikker ved hjælp af
små bitte ændringer i dit udseende. Vi sælger ikke bare et
produkt, vi booster din selvsikkerhed. Folk er gladere, når de
går herfra,” siger George Vukojicic.
Foreløbigt har han og Santa
Maria fem ansatte i salonen.
Men George håber, at salonen
kun er den første salon i en
kæde.
Kom nærmere
Nu mangler parret bare at
lokke folk ind i salonen.
”Folk siger, at de synes, det ser
lidt for flot ud til, at de tør gå
herind. Vi vil gerne gøre det
mere tilgængeligt, så vi holder
vinduespartierne frie, så man
kan kigge ind. Mændene er

også interesserede. De kommer og spørger, om der også er
noget for dem.”
Vil give området liv
Det er der, og priserne er endda på niveau med andre steder
i byen. Faktisk håber George
og Santa Maria at de kan lokke
hele det nye område ind i deres
salon.
De bor selv i en lejlighed på
Amerika Plads, og det skal
være et levende område.
”Vi vil blandt andet holde fredagsbar hver fredag, hvor man
kan komme og få et glas. Vi må
ikke sælge alkohol, så vi giver
det væk,” griner George.
”Vi er ret sociale af natur, og
vi kan godt lide at møde mennesker over et par flasker. Så
kan de også høre om det, vi tilbyder,” siger George.
For at skabe endnu mere liv
i salonen vil George og Santa Maria også holde skønhedsseminarer og konferencer,
ligesom de med tiden vil have
deres egen couture i forretningen med blandt andet undertøj
og festtøj.

Parret George Vukojicic og Santa Maria Juciute har åbnet Salon du Nord på Amerika Plads. Lokalet har gennemgået en
omfattende renovering siden de overtog det i december.

På briksen
Nordhavn Avis’ journalist har lagt sig på briksen for at undersøge, hvad Salon du Nord kan gøre
for hendes hud, hænder og humør.
Santa Maria har et godt blik for, hvad kunden trænger til. I mit tilfælde har hun hurtigt spottet
mine tørre hænder, men alle danske kvinder har tørre hænder, fordi de kører på cykel om vinteren,
forklarer hun. Derfor skal mine hænder først have en paraffinkur. Jeg stikker begge hænder ned i
den dejlig varme flydende paraffin, inden hænderne pakkes ind i først plastikposer og derefter i et
par hvide grillhandsker i frotté. Så er jeg klar til at lægge mig på briksen, hvor Santa Maria vil give
mig en ansigtsbehandling. Først tester hun min hud med en lille maskine. Den fortæller alt om acne,
elasticitet, fugt, rynker, solskader. Resultatet er, at jeg har ganske få problemer med min hud, men at
den er alt for tør. Det vil hun lave om på.
Først renser hun min hud, mens jeg ligger afslappet med mine hænder i grillvanterne. Så går hun i
gang med mesoterapi-behandlingen. Jeg er lidt nervøs for, om de mange nålestik vil gøre ondt, og da
den starter, lyder den som et tandlægebor, men jeg kan kort efter konstatere, at det føles og lyder mere
som en flue i ansigtet. I løbet af den næste halve time masserer Santa Maria serum og foundation ind
i min hud ved hjælp af de små nålestik. Det gør på ingen måde ondt, men er snarere dejligt. Da det
er færdigt, bliver mine hænder frigjort, og de er så bløde, at man skulle tro, jeg aldrig havde kørt på
cykel. Kort tid efter er hun også færdig med mit ansigt. Jeg kan ikke se nogen forskel på min hud, men
den føles meget fugtigere og sundere, og jeg cykler lidt gladere derfra.

11/ KULTUR / GODT LIV
Bytte- og loppemarked
• På lørdag 6. april er der byttemarked i Havnekulturkontoret i Nordhavn. Byttemarkedet er for tøj til børn og
voksne, legetøj, bøger og plan-

ter/stiklinger. Man medbringer de ting, man vil bytte væk.
De skal helst være i god stand.
Dagen efter er der indendørs
loppemarked i Århusgade 120
1. sal med sko, tasker, kjoler,

børnetøj, interiør, fotokunst
og grafiske tryk. Moshi moshi
mind kommer med 2. sortering og sample sale.
Nordisk byttedag i Nordhavn.

Havnekulturkontoret. Århusgade 126. Lørdag 6. april, kl.
11 - 15.
Indendørs loppemarked i
Nordhavn. Århusgade 120, 1.
sal. Søndag 7. april kl. 10-17.

Det er så ærgerligt at løbe tør
En enkelt tube tandpasta i reserve er nok for de fleste. Jeg er dækket ind til juni 2020

Klumme af Louise Raaschou
• Forleden kunne man ikke
komme direkte fra entré til
stue på matriklen. I hvert fald
ikke uden at skulle skræve
over en kæmpe bunke af frakker, tasker, støvler, sandaler,
stiletter, bælter, gummisko,
tørklæder, trøjer og bøjler.
Lige dén dag var det entréskabet, jeg havde tømt, egentlig
ikke med oprydning for øje,
men fordi jeg ledte efter et
par sko. Som ikke befandt sig
skabet. Et par dage senere gik
poderne og jeg stadig omveje
i huset, og det var altså ikke,
fordi jeg bare havde ladet
frakke-sko-et cetera-bunken
ligge på gulvet. Overhovedet
ikke, det her var faktisk en ny
bunke. Fra en kasse hvor jeg
mente at opbevare skopudseting, men som i stedet, viste
det sig, indeholdt hængelåse,
cykelpumper og solcremer,
(ja, alt i flertal), en enkelt lommekniv og hurra, de sko, jeg
havde ledt efter. For sådan er
det nemlig herhjemme. Hver
gang nogen skal bruge noget,
som ikke lige er i daglig brug,
foregår det efter Find Holger
metoden: ”Her ser du en stor,
rodet bunke tøj og sko. Tror
du, at du kan finde æsken
med Panodiler?”
’Hoarding’ kaldes det. Eller ekstrem samlermani. I de
helt grelle tilfælde er det en
decideret psykisk lidelse, en
diagnose, hvor man skaffer
flere og flere ting og samler

og gemmer. Gerne alt. Og
hvor personen til sidst hverken kan lave mad, bevæge sig
rundt, eller ligge udstrakt i sit
hjem på grund af bunkerne.
Årsagerne er mange og komplekse: Tvangstanker, angst
eller traumer fra fortiden, kan
spille en rolle, mener psykologerne. Og der er også en vis
arvelig faktor. Ikke at jeg har
personlig erfaring med antihoarding terapi. Så langt ude

sort periode, hvor det ikke
kunne skaffes. Alligevel har
jeg altid otte-ni nye tuber
liggende. Og det er faktisk
rigtigt nyttigt, for man ved
jo aldrig, om man pludselig
mangler. (Endnu mere nyttigt, hvis man også kan finde
dem, selvfølgelig.) Og så er
der bh’erne. Har en hel skuffe
fuld. Helt lavpraktisk, hvor
mange har man så i virkeligheden brug for? Særligt af de

»Forklaringen et den samme som
tandpasta-tilfældene: Man ved jo
aldrig, om man pludselig mangler
en meget stor papegøje-tang. Da er
det altså rigtigt nyttigt at have en
liggende, og helst flere i fald man
ikke lige kan finde den ene.«
er jeg trods alt ikke. Og dog.
Måske befinder jeg mig i en
gråzone? Sådan lige i nærheden af grænsebommen,
som adskiller Helt-NormaleMængder-Af-Ting-Land og
Du-Er-En-Syg-Syg-SamlerKaotistan.
For eksempel må jeg erkende,
at der er nogle ting, som jeg
hele tiden køber flere og mere
af. Tandpasta er en af dem. Jeg
har vitterlig ingen erindring
om et tandpasta-traume, eller et barndomsminde om en

der tynde blondeting, som
jeg måske bruger én gang om
året. Maks. Fordi de ikke holder på noget som helst, men
til gengæld er vildt ubehagelige at have på. Og som man
kun ser godt ud i stående,
fuldt udstrakt med armene
i vejret, i dæmpet belysning.
Femten af dem i skuffen. Jeg
orkede slet ikke at tælle antallet af læbestifter, men et slag
på tasken er nogle-og-tyve.
Alle sammen i nogenlunde
den samme nuance af ’fyldig
blomme,’ og langt de fleste

ubrugte, fordi jeg stort set aldrig går med læbestift. (Mund
ser ikke fyldig ud med farve,
får kun smal, blommefarvet
streg i ansigt. Og på tænder.)
Meget ville være anderledes og matrikel mere overskuelig
- hvis blot min hamstring begrænsede sig til småting som
tandpastatuber og læbestifter. Men jeg har faktisk også
helt utroligt meget værktøj.
Eller rettere: Jeg har utroligt
mange eksemplarer af ganske
få slags værktøj, og samlet i
tilpas store mængder fylder
boremaskiner,
skruetrækkersæt og papegøje-tænger
ganske meget. Især hvis det er
de helt store papegøje-tænger,
og det er det. Forklaringen et
den samme som tandpastatilfældene: Man ved jo aldrig,
om man pludselig mangler en
meget stor papegøje-tang. Da
er det altså rigtigt nyttigt at
have en liggende, og helst flere
i fald man ikke lige kan finde
den ene.

og reol bugnede, ligesom en
stor del af gulvarealet også
tjente som opmagasinering af
alt og hvad som helst. Således
behøver jeg aldrig mere købe
sukker, så længe jeg lever,
idet min farmor sammenlagt
havde enoghalvfems kilo, (det
er ikke en slåfejl, den er god
nok: 91kg), gemt af vejen til
trangere tider. Mod den slags
samler-gener kæmper selv
guderne forgæves. I stedet vil
jeg prøve at være mere selektiv og tænke på poderne og
den dag, de skal rydde op efter
mig på matriklen. Fremover
vil jeg gøre mit yderste for at
begrænse mig til værktøjet,
det kan sønner sikkert få stor
glæde af en dag. For man ved
jo aldrig, om de pludselig står
og mangler en boremaskine.
Eller flere.

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.

Nu har rettidig omhu jo aldrig skadet nogen, men jeg
kan naturligvis godt se, at jeg
muligvis har et lille problem.
Der er bare lige dét med den
arvelige faktor: Hvis den står
til troende, er der nok grænser for, hvor meget jeg kan
stille op. Min kære, nu afdøde, farmor hørte nemlig til
mesterklassen, en hoarder af
den helt tunge kaliber, som efterlod sig et hus proppet med
ting. Hver eneste skuffe, hylde

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. 223

Tough

1

Previous solution - Medium

9
7
8
6
5
1

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

6
9

7 3
1
2

4 1
5
6
3 2
1 3
2 4

3
2
5
4

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

4
3
5
8
9
2
7
6

6
1
2
7
8

No. 223

Easy

9 7
5 4

2

5
You can find more help, tips and hints at www.str8ts.com
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1

5

1

9
7

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.

4

9

9

1
6 9

6 3

1

9
5
4
7
2
6
3
1
8

5
8 9

6 5
2

4
5

Previous solution - Very Hard

4

2 4
6 3

© 2019 Syndicated Puzzles

STR8TS

8
2
6
4
3
1
7
5
9

7
1
3
5
9
8
6
4
2

4
6
5
8
7
9
2
3
1

2
8
1
3
6
5
9
7
4

3
7
9
1
4
2
8
6
5

1
9
2
6
5
7
4
8
3

5
3
7
9
8
4
1
2
6

6
4
8
2
1
3
5
9
7

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.

GET A FULL TREAT. YOU DESERVE IT.
COME AND GET IT

by choosing one of our beauty packages.

GLOW JOB

An Ultimate Facial Rejuvenation. BB Glow, New Nail Set Extensions. 2.100,-

SEX ME UP

Classic Lashes, Brow Styling, Gellac Hands & Feet. 2.200,-

METROSEXUAL DAREDEVIL

For the man who dares to be handsome. Lash Lift, Brow Styling, Thai Deep Massage, Parafin Bath. 1.800,-

TIME MACHINE

Age reversal. Mesotherapy, Parafin Bath, Massage. 1.500,-

COUPLES THERAPY

Time to take a break from everything and spoil yourselves.
For Her: Lash Lift and Tint, Manicure with Gellac. For him: Deep Thai Massage, Paraffin Bath. 1.850,-

NSFW

Not Suitable For Work. Tune Lips, New Set Gel Nails with Extensions, Deep Thai Massage. 3.300,-

INDIVIDUAL TREATMENTS
Facial Rejuvenation
BB Glow
Mesotherapy

1.500,1.000,-

Makeup, Semi-permanent
Powder Eyebrows
3.500,Eyeliner
2.000,Natural Lash Line
1.500,Lipliner
2.000,Full Lips
4.500,-

Eyelashes - Extentions, Lift & Tint
Classic Lashes, New Set 1.100,Classic Lashes Refill, from 400,Volume Lashes, New Set 1.350,Volume Lashes Refill, from 450,Lash Lift
500,Lash Lift and Tint
650,Lash Tint
175,Eyebrow Styling
Brow Wax or Tweeze
Brow Tint
Brow Styling with Make Up
Brow Quick Fix

190,190,450,350,-

Nails & Manicure
New Nail Set, Extentions
Gellack Nails
Gellack Toes
Nail Correction, from
Manicure

975,525,525,550,400,-

Massage
Thai Deep Massage, from
Aroma Massage, from
Hot Oil Massage, from
Sport Massage, from
Thai Feet Massage, from

350,350,675,350,350,-

Group bookings - girl parties, bachelor parties, polterabends. Give us a call and we will make a special offer.

We live in a world with an ever-increasing focus on physical appearance. Thus, we all need more glamour
and sex appeal in our daily life. Salon DU NORD will help you look good, feel sexy, gain and maintain power
in your social interactions.
We offer beauty treatments, products and services, including mesotherapy, BB Glow - both skin rejuvenation
techniques, permanent make-up, eyelash extensions, brow styling, hair styling, manicure, nail styling, among
others. To reverse aging due to effects of stress, anxiety, work and
domestic pressure and thereby complete your new, healthier and
sexier look, we offer a variety of massage treatments (deep Thai,
aromatic, hot oil).
Our motto is: Look good, feel good, and the world is your oyster!
Santa Maria
Art Director at Salon DU NORD

FOR GROUP BOOKINGS OR PACKAGES PLEASE GIVE US A CALL ON +45 40 85 40 11
TO BOOK INDIVIDUAL TREATMENTS, PLEASE VISIT OUR WEBSITE.

SALON DU NORD · AMERIKA PLADS 34 · 2100 KØBENHAVN Ø
BOOKING: WWW.SALONDUNORD.COM · +45 40 85 40 11

