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Ude for enden af Kattegatvej har Meyers Køkken indrettet sig i et tidligere lakserøgeri. Nu er fisken udskiftet med grøntsager, som lages, krydres og røges i de store ovne i kælderen. Læs reportage side 6.

Nordhavnstunnel
gøres klar til ringvej

/5 Kom op til ren luksus /4 School 110 years old /11
i kulkranen

Nordhavnstunnelen er på vej. I efteråret
forventes Folketinget at vedtage anlægsloven til en pris af 3,6 mia. kroner. Derefter
kan byggeriet af tunnellen gå i gang.
Tunnellen er nu forlænget med 400 meter
så den kommer op af jorden ved Kattegatvej. Politikerne vil være klar til at føre vejen videre som en østlig ringvej rundt om
København.

Little Reporter
Myra reporting from
the birthday party
at Langelinieskolen
29th August. The
School was founded
in 1909. The day was
celebrated with music, plays and 'hygge'.

Skal du have SO
solgt
LGT din bolig?
Vi vil gerne invitere dig på en kop kaffe og en uforpligtende snak
om dit boligsalg. Vores rådgivning er både ærlig og korrekt. Derfor har
vi de højeste realiserede meterpriser og den laveste liggetid.

Skal vi tilføje din bolig til listen?

Paustian design &
møbelhus i Nordhavn
Kalkbrænderiløbskaj 2 Tlf.: 39 16 65 65

Mandag - fredag: 11.00 - 18.00 Lørdag: 10.00 - 16.00 Søndag: lukket

SOLGT Dover Passage 4, 1. th.

SOLGT Fortkaj 30,6 .tv.

SOLGT Helsinkigade 29, 13. th.

SOLGT Helsinkigade 29, 7. tv.

SOLGT Dover Passage 4, st. tv.

SOLGT Dover Passage 2, 2. tv.

SOLGT Århusgade 131A, 3. th.

SOLGT Fortkaj 30, 2/3. th.

SOLGT Dunkerquegade 1, 2. tv.

SOLGT Dover passage 2. 3.

SOLGT Sundkaj 71, 3. th.

SOLGT Helsinkigade 29, 6. th.

RealMæglerne Nordhavn
paustian.dk

Corkgade 4 / 2150 Nordhavn
Tlf. 4358 2100 / nordhavn@mailreal.dk
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LOKALE
NYHEDER
Fortsat uvished om motiv til bombeeksplosion
Byretten har varetægtsfængslet en 22-årig svensker for eksplosion ved Skattestyrelsen. Han nægter sig skyldig.
• Det er fortsat uvist hvorfor
to svenske statsborgere kørte
fra Malmø til Østerbro i København og bragte en bombe
til sprængning foran indgangen til Skattestyrelsen i Østbanegade om aftenen 6. august.
Braget rystede flere ejendomme i nabolaget og en person
kom lettere til skade, da eksplosionen raserede Skattestyrelsens bygning.
Onsdag 28. august blev en 22årig svensk statsborger fremstillet i byretten, sigtet for at
medvirke og varetægtsfængslet i 27 dage.
Det er politiets overbevisning,
at den 22-årige sammen med
mindst en anden mand kørte
over Øresundsbroen i en hvid
Citroën Berlingo om aftenen

6. august medbringende en
bombe, som de satte ved Skattestyrelsen.
Selv nægter manden sig skyldig. Han har forklaret sig i
retten, men da dørene til retssalen blev lukket, har offentligheden ikke hørt, hvad der
blev sagt.
Der har været mange bombeeksplosioner i Malmø de senere år, og i det kriminelle miljø i
byen skulle det være muligt for
bandeledere at 'bestille' og betale for bombesprængninger.
Ud over den 22-årige er også
en anden ung svensk statsborger på 23 år sigtet i sagen. Han
er fortsat på fri fod og internationalt efterlyst.
Efter eksplosionen nedsatte
politiet en særlig gruppe for at
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klarlægge, hvad der helt præcist skete, og hvem den eller de
ansvarlige er.
"Jeg kan sagtens forstå, at der
er stor interesse for denne sag.
Det er en sag, vi tager meget
alvorligt, og som har største
fokus hos os", oplyste chefpolitiinspektør Jørgen Bergen
Skov efter eksplosionen.
Braget
10. august blev nærpolitistation på Hermodsgade på Nørrebro ramt af en eksplosion.
Ingen kommer til skade, men
facaden blev ødelagt og ruder
knust. Der har været flere andre eksplosioner i København
i 2019. Det er uvist, om politiet
kobler nogle af de sager sammen med eksplosionen på Østbanegade.
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Få flere lokale nyheder og deltag i debatten på
nordhavn-avis.dk
Read all articles in
english at our website
nordhavn-avis.dk

Har du lyst til at være med i et lokalt panel af skribenter, som bidrager med
holdninger, oplevelser, anekdoter eller historiske artikler til NORDHAVN AVIS?
Vi tænker, at du bor i Nordhavn, godt kan lide at skrive, og har noget på hjerte som Nordhavnsbeboer. Det kan være at du helst skriver om din seneste tur i kajak eller dit seneste vinterbad.
Eller også er du utilfreds med byplanlægningen, parkeringsforholdene eller noget helt tredie. Er
du aktiv i en lokal forening, en grundejerforening eller en boligforening, kan du også skrive om
jeres forslag til udvikling af bydelen. Vi søger også skribenter, som kan skrive om Nordhavn i
gamle dage. Og skribenter, som kan fortælle anekdoter eller om hverdagsoplevelser i Nordhavn.
Vi kan tilbyde et mindre honorar ved en fast aftale.

Do you like to write? We are looking for local content contributors in Nordhavn. Maybe
you will be writing about your own observations and daily life in Nordhavn. Or you have opinions about the development of Nordhavn, parking problems, traffic safety, schools etc. We are
also interested in writers who can tell local anecdotes, write historic articles, or maybe reports
from the local club or the building they live in. We can offer a small fee for regular contributions.
Kontakt redaktør Lars Greir.
Contact information:

SKRIBENT@NORDHAVN-AVIS.DK • Tel. 3115 3040

MENY

Velkommen til ØL-GALORÉ!
MENY

I er hermed inviteret til en stor ølsmagning fredag den 6. september kl. 16-19!
Kom og smag på kæmpestort udvalg fra vores afdeling med specialøl.

2. flasker

DER TAGES FORBEHOLD FOR PRISÆNDRINGER, TASTEFEJL OG UDSOLGTE VARER. TILBUDDENE GÆLDER 3. SEPTEMBER - 9. SEPTEMBER 2019.

40,-

+ pant

Normalpris
pr. flaske 24,95

Kona Brewing

Aloha! Frisk og bæredygtigt brygget øl fra Hawaii!
Øl med respekt for Moder Jord.
35 cl Pris pr. l. 56,33

2. flasker

35,-

+ pant

Normalpris
pr. flaske 24,95

Nørrebro Bryghus

Nørrebro Bryghus har været med til at flytte
danskernes grænser og ølkultur siden 2003.
33 cl Pris pr. l. 53,03

pr. flaske

pr. flaske

15,-

8,-+ pant

+ pant

Normalpris fra 22,95

Normalpris 11,95

Anarkist

Nørrebro Bryghus

Anarkist er en ølserie, som bryder
konventionerne, og går i dybden med de
små detaljer.
50 cl Pris pr. l. 30,-

pr. flaske

pr. flaske

+ pant

Normalpris 22,95

Økologisk, glutenfri APA, med duft af
hyldeblomst og fersken og smag præget
af citrusfrugter.
50 cl Pris pr. l. 30,-

pr. flaske

12,-

15,-+ pant

American Hoppy Ale

Den gode, økologiske smag, du kender fra
Nørrebro Bryghus.
33 cl Pris pr. l. 24,24

Normalpris 16,95

Lucky Buddha

Kinesisk øl, brygget på malt, humle og ris.
Frisk og med masser af smag.
33 cl Pris pr. l.36,36

Hancock Beer

25,-+ pant

Normalpris 36,95

God og fyldig guldøl, med karakteristisk pilsnersmag.
Lavet på Saaz humle.
70 cl Pris pr. l. 35,97

Southamptongade 2 st., 2150 Nordhavn Åbningstider: Man.- fre. 9:00-20:00 lør. - søn. 9:00 - 19:00
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Grill og gode tider
med F.C. Nordhavn
• Alle venner, fans og familie
til fodboldholdet F.C. Nordhavn er inviteret til fodboldkamp og aftergrillparty 22.

september i Ryparken. Begivenheden er arrangeret i samarbejde med sponsor Timm
Vladimirs Køkken, der vil stå
for mad og drikke.
"Vi er jo så glade for alle jer,

der uge efter uge står klar på
sidelinjen og hepper på os.
Nogle af jer har været med lige
siden dagene i Serie 5! Det betyder så ekstremt meget for os
spillere, og derfor vil vi gerne

give lidt tilbage nu," skriver
F.C. Nordhavn. Dagen starter
kl. 10, hvor F.C. Nordhavn på
hjemmebanen i Ryparken tager imod BK. Hekla.

Kranen på havnen er mest for (rige) drømmere
Den står som et nordligt vartegn for Nordhavn. Kulkranen, som i gamle dage tog det tunge slæb. I dag er det et mødelokale, spa og et hotelværelse for feinschmeckere.
Kom med på besøg.
Af Marie Varming
• Man forstår godt, at Porche
har skudt en reklamefilm foran The Krane – og BMW og
Mercedes er vist de næste, der
håber at få lov.
The Krane er en gammel kulkran i et råt og industrielt havnemiljø, men i 2017 åbnede
den som et hyper eksklusivt
hotelværelse – ja, der er kun
ét – samt mødelokale.
Heroppe i kranen er der udsigt
fra Svanemølleværket i vest,
forbi Tuborg Havn mod nord
og Sverige østpå. Lige nedenfor ligger Øresund. Engang
sad en kranfører i det yderste
og øverste rum af kranen, hvor
der i dag er en lounge, som hører til hotelværelset øverst i
kranen.
Kontoret i glasboksen
I det gamle maskinrum ligger selve hotelværelset, som er
indrettet med Dinesen træ fra
gulv til loft, alt elektronik fra
B&O, friske blomster, lækre
skjulte detaljer og den der udsigt, vi kom fra.
”Det er jo lidt af et fantastprojekt. Det er bygget af de
ypperste materialer. Det er jo
ikke det billigste hotelværelse
i byen, men det betyder også,
at der skal mindre belægning
til at få det til at køre rundt. Vi
kommer aldrig til at sigte mod
fuld belægning,” siger Nicki
Lykke.
Han er en af de to, der til dagligt driver The Krane, hvilket
vil sige, at han står for bookinger, forplejning af gæsterne,
kommunikation og PR.
Desuden har han Nordhavns
mest tjekkede kontor – den
gennemsigtige glasboks under
selve kranhuset, som er et mødelokale til cirka 20 personer.
Når der ikke er møde, er det
Nickis kontor.

To nætter for 2500 - Euro
Endvidere rummer The Krane
hele to store tagterrasser samt
sit helt eget spa. Det er D’Angleterres egen spa, Amazing
Space, som har lagt en lille filial i kranen, hvor gæster kan
få spabehandlinger, og hotelværelsets gæster kan boltre sig
i hele to designerbadekar efter
spaens lukketid klokken 17.
Fri spa, håndklæder fra Geismars, specialfremstillet Krane-spiritus i minibaren og
mad, som leveres fra Mundwerk på den anden side af gaden har selvfølgeligt alt sammen sin pris.
”To nætter koster 2500 euro.
Hvis man vil nøjes med en enkelt nat, kan det gøres for 1800
til 2000 euro – afhængigt af
tidspunktet,” siger Nicki, som
regner i euro, fordi en stor del
af hotelværelsets gæster er
udenlandske.
”Dem der kommer i dag er et
amerikansk par, der holder
bryllupsdag. Men vi har også
danske gæster, som vil prøve
noget nyt og anderledes. Det
er jo lidt ligesom Ystad Saltsjöbad – bare meget mere eksklusivt,” siger Nicki.

”Dem der kommer i dag er et amerikansk par, der holder bryllupsdag. Men vi har også danske gæster, som vil prøve noget nyt og anderledes,"
siger Nicki Lykke fra The Krane.

Bagmanden
startede Papirøen Værelset
har naturligvis egne cykler og
SUP-paddelboards, ligesom
en concierge henter gæsterne
i lufthavnen, hvis de ikke selv
finder vej til Nordhavn.
Hele projektet er ejet af Unionkul, som også har kontorcontainerne ved siden af den
gamle kran. Det er Klaus Kastbjerg, der også stod bag Papirøen, som ejer Unionkul, og
det kan betyde, at den entreprenante herre også får lyst til
at udvikle området omkring
kranen i stil med Papirøen.
Indtil videre er det blevet til
Nordhavns mest excentriske
hotelværelse.

Nicki Lykke. Fotos: Marie Varming.

Kom til torsdagsbar i The Krane
Er du blevet nysgerrig på at se hvordan The Krane ser ud
og hvem der står bag? 19. september fra klokken 15 holder
The Krane torsdagsbar for samarbejdspartnere, naboer
og andre nysgerrige. Hvis du dukker op, så skriv gerne til
hello@thekrane.dk inden 16. september, så de ved hvor
mange glas, de skal stille frem.

Lynetteholmen vokser
• Den kommende bolig-ø Lynetteholmen skal være endnu
større. By & Havn har udarbejdet et nyt forslag hvor holmen er vokset fra 1,9 til 2,8

kvadratkilometer. I det nye
projekt kommer der mere vand
omkring Trekronerfortet. Et
bassin på den nordøstlige spids
af Refshaleøen er også holdt fri
for opfyldning. Til gengæld er

øen rykket tættere på Nordhavn. Havneindsejlingen bliver
så smal, at der kan bygges en
sluseport eller oversvømmelsesbarriere på tværs. Den store
udvidelse er lagt ud i Øresund

Ny Nordhavnstunnel
bliver længere

mod øst. Her skal der være flere
rekreative områder på et fladt,
bredt dige, der både kan blive til
strand og naturområde. Se forsleget på www.byoghavn.dk

www.cis.dk

I dette efterår ventes Folketinget endeligt at vedtage en lov om byggeriet af Nordhavnstunnelen.
Et smalt flertal i Borgerrepræsentationen vedtog i sidste øjeblik at forlænge tunnelen med 400
meter så den er klar til Lynetteholm og Havneringvej.

• Nordhavnstunnelen er på
vej. VVM-redegørelsen er afsluttet og i efteråret forventes
Folketinget at vedtage anlægsloven til en pris af 3,6 mia.
kroner. Derefter kan byggeriet
af tunnellen gå i gang.
I august måned vandt et smalt
flertal i Borgerrepræsentationen en afstemning om at
vælge en tunnelløsning, som
er 400 meter længere end tidligere planlagt. Nu føres tunnellen helt hen til Kattegatvej,
så den er klar til at blive ført
videre som en østlig ringvejstunnel rundt om København.
Forlængelsen skal også gøre
det muligt at føre vejen via
den planlagte nye bolig-ø Lynetteholmen. Projektet omfatter også nyt vejbyggeri i Nordhavn, og en del bygninger skal
rives ned. Dertil kommer at
Svanemøllenhavnens brugere
skal flytte deres både til midlertidige havne, imens tunnelgravningen foregår.
Går i land ved Union Kul
Tunnelen starter syd for Svanemøllestranden hvor tunnelen fra Lyngbyvejen slutter.
Den lægges som en sænketunnel på bunden af indløbet til
Svanemøllens lystbådehavn
og føres over til det sted, hvor
Unionkul-kranen står på

Kalkbrænderiløbskajen. Tunnelen fortsætter under Nordhavn og dukker op af jorden
ved Kattegatvej, som forlænges et stykke hen til den nye
vej.
Tidligere var det planen at
tunnellen skulle dukke op ved
Færgehavnsvej syd for Docken. men et flertal bestående af
Socialdemokratiet, Venstre,
Konservative og DF ønskede
den lange tunnelløsning.
Vil underminere metroen
Miljøorganisationen NOAH
skriver i sit høringssvar, at den
nye regering ikke bør vedtage
anlægsloven om en forlænget
Nordhavnstunnel.
"Vi mener, at dette projekt og
en forlængelse i form af en
Havnetunnel til Amager bør
droppes – bla. i lyset af den
nye regerings målsætning
om begrænsning af CO2-udslippet med 70 % i 2030. Alle
forslag til nye infrastrukturanlæg skal trække i retning
af at efterleve den bindende
målsætning om reduktion
af CO2-udslippet med 70 % i
2030 i forhold til 1990, som beskrevet i 'forståelsespapiret' (af
den nye S-regering, red.)"
NOAH mener, at biltunnellen
vil give et stort trafikspring og
suge passagerer væk fra den

Nordhavnstunnellen
- Skal anlægges fra den nuværende tunnel ved Nordhavnsvej under Svanemøllehavnen og ud til Kattegatvej

- Tunnellen skal være forberedt til anlæg af Havneringen,
en ny ringvej øst om København
- Tunnellen er også en forudsætning for at By & Havn
kan få lov til at byudvikle resten af Nordhavn.
- VVM-redegørelsen inkl. høringssvarene og Vejdirektoratets bemærkninger bliver samlet i en ’hvidbog’, som
forventes at blive offentliggjort i løbet af oktober måned.

mere klimavenlige kollektive
trafik. Nordhavnsmetroen vil
kraftigt få undergravet passagergrundlaget. Desuden vil
Svanemøllehavnen blive ødelagt gennem mange år.
Naturpark i stedet
for menneskerboliger
Og endelig støtter NOAH
forslaget fra flere naturorganisationer om at etablere en
kraftigt udvidet Nordhavn
Naturpark på 100 hektar.
"Ved etablering af Nordhavn
Naturpark reduceres nybyggeriet naturligvis og derved
sænkes behovet for flere veje,"
skriver NOAH.
"Fortsat at satse så markant
på personbiler og bruge milliarder på nye vejanlæg og
bruge så meget af byens areal
til kørsel og parkering er ikke
rimeligt, hvis man mener det
alvorligt med miljø og bæredygtig trafik," tilføjer de.
Behov for Havnering?
Folketinget har tidligere vedtaget at arbejde for en Havneringen - en østlig omfartsvej,
primært i tunnel, som skal
føre biltrafik udenom Københavns centrum.
'Fornuftig aflastning af city'
I avisen Ingeniøren har byplanlægger Peter Hartoft i
artiklen ”Havnetunnelen bør
opgives”, gjort opmærksom
på, at det netop har været Københavns fordel, at der ikke er
en østlig omfartsvej.
”Netop det forhold at vi ikke
har haft motorgader i og en
østlig omfartsvej omkring
København, har været afgørende for den trods alt relativt
gunstige trafikale situation,
som præger København og de
centrale bydele, og som mange
andre europæiske storbyer i
dag misunder os. Byen har
skulle udvikle sig i et cirkeludsnit på 150 grader, og det
har været grundlaget for en
fornuftig aflastning af city,”
mener Peter Hartoft-Nielsen.

Before long,
you’ll belong
Settling into a new country can be challenging
– especially for the nonworking spouse. We know,
from studies and from experience, that a successful
posting depends on the happiness of the entire
family – and our school is home to a very active,
warm and welcoming community.
Our PTA offers a wide range of opportunities:
newcomers network, Spring Fair, Halloween, Yoga,
Activities Fair, Wine and Cheese Evening, Dads’ Club
and Ladies’ Night Out. Dedicated parents coach
our sports teams, run our boy scouts and serve on
the school Board.
At CIS the whole family finds a place to grow roots
and make friends. So to quote one of our parents:
“I came for the job, but we stayed for the school.”
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Næsten fuldt udlejet
på Lautrupsgade 7
• Modernisering og høj leje
har givet den rette lejersammensætning i den godt 5000
kvm store domicilejendom

Lautrupsgade 7 i Nordhavn.
Det fortæller erhvervsmæglerfirmaet Lintrup & Norgart til
EjendomsWatch.
Men først skulle ejendommen
gennem en større modernise-

ring. Desuden er lejemålene
delt op i mindre enheder.
Det har taget tid, men de virksomheder, der er kommet ind i
ejendommen, er godt tilfredse
med både beliggenheden og

forhold, fortæller direktør Stig
Lintrup.
Ejendommen ligger ud til
Kalkbrænderihavnen.

I dette hus skal der være røg i kælderen
Ude for enden af Kattegatvej har Meyers et af sine store produktionskøkkener. I kælderen ligger et gammelt fiskerøgeri, som nu er noget så avantgarde som grøntsagsrøgeri.
Af Marie Varming.
Fotos: Meyers
• Man skal nedenunder Meyers domicil på Kattegatvej –
derude ved rundkørslen, hvor
det føles som om Nordhavn
ender.
Bygningerne her for enden af
vjen blev opført af Vendsyssel Fiskefabrik i slutningen af
1980'erne som en del af et nyt
fisketorv. Deres speciale var
røget laks, og de havde kapacitet til at producere nok til hele
Nordeuropa.
Men med Norges sats på laks
forsvandt fabrikkens eksistensgrundlag, og bygningerne stod tomme fra slutningen
af 1990'erne, indtil Meyers
overtog i 2005.
Her omdannede Meyers en del
af faciliteterne til køkkenproduktion, men beholdt rygeovnene og de store køle- og frysefaciliteter, som var og stadig
er helt unikke i deres størrelse.
Grøn røgtradition
I dag bruger Meyers faciliteterne til at lave mad til i omegnen af 5000 mennesker på en
travl dag i festkøkkenet. Der
er også kommet et grønt køkken til, og i den forbindelse
har Meyer med røgmesteren
Jesper Garsaae i spidsen taget
røgtraditionen ind i den grøn-

ne verden.
”Røg kan give den smag af
umami, som man godt kan
savne i det vegetariske køkken,” siger Jesper Garsaae,
som oprindeligt er slagter.
Men i stedet for at smide svinekød og laks ind i de store rygeovne, er det i dag noget helt
andet, der ligger der: butternut
squash, rødbede og knoldselleri.
Bøgesmuld i bunden
Jesper åbner dørene, til den
aktive koldrygningsovn, hvor
grøntsagerne får seks-otte
timer. Inden da er de blevet
sous-vide behandlet i en salt/
eddikelage samt krydret med
for eksempel timian eller rosmarin, og derefter tørret igen,
så røgsmagen kan trænge ind
i grøntsagernes inderste fibre.
”Vi ryger på en bøgesmuld
som bund, men vi kan også
smide lidt eg, æbletræ eller
anden løvtræ på,” fortæller
Jesper, mens han viser de forskellige slags små træspåner,
som han skovler ind i ovnene
og sætter ild til, så de kan udvikle den aromatiske røg.
Røgen giver både smag, som
kan lede tankerne i retning
af kød, men den konserverer
også grøntsagerne, så de kan
holde sig længere.
Når grøntsagerne er klar til at

”Jeg har prøvet at ryge olie, marv og salt. Vi har også prøvet at ryge gulerødder, hokkaido, løg og hvidløg. Vi har også prøvet kartofler, men det
fungerer ikke så godt,” siger røgmester Jesper Garsaae.

blive taget ud, ligger der kun
en sort rest afbrændt træ tilbage, mens duften i kælderen
er røglækker.
Rodfrugter virker bedst
Det grønne køkken er under
hastig udvikling overalt, og
derfor tænker Meyers også i,
hvordan det kan blive nyt og
spændende. Jesper Garsaae
eksperimenterer derfor flittigt

En prøve af butternut squash i æbleeddikelage skæres ud på det medbragte spækbrædt af Sanne Venlov,
som er Meyers gastronomiske udviklingschef.

i kælderen.
”Jeg har prøvet at ryge olie,
marv og salt. Vi har også prøvet at ryge gulerødder, hokkaido, løg og hvidløg. Vi har
også prøvet kartofler, men det
fungerer ikke så godt,” siger
han ærgerligt.
De bedste grøntsager at ryge
er gulerødder, squash, rødbede og knoldselleri, mens lette
grøntsager ikke fungerer opti-

malt med en rygeovn.
”Rodfrugter binder smagen
af røg i modsætning til vandholdige grøntsager,” forklarer
Jesper Garsaae.
Butternut squash
i æbleeddikelage
”Det her er butternut squash i
æbleeddikelage,” tilføjer han,
mens Sanne Venlov, som er
Meyers gastronomiske ud-

Jesper Gaarsaae med forskellige krydderier som skal trænge ind i
grøntsagerne før rygningen.

viklingschef, skærer for på sit
medbragte spækbræt.
”Den skal vist lige have et par
timer til,” smiler hun, mens
både hun og Jesper Garsaae
omhyggeligt smager på både
squash, rødbede og knoldselleri.
”Men jeg har også engang prøvet at ryge rødbede i kirsebæreddike. Det smagte faktisk
meget godt,” mindes Jesper
Garsaae.
Jesper ruller stativet med
grøntsagerne ind i ovnen igen
og lukker lågen. Han savner
ikke at ryge kød og fisk i ovnene.
”Nej, det er længe siden, vi har
gjort det. De her grøntsager
kan være med til at tilfredsstille selv dem, der er vant til
at spise kød,” siger han.
Der er ikke stalddørssalg ved
grøntsagsrøgeriet på Kattegatvej, så man skal skaffe sig adgang til Meyers anretninger på
anden vis for at smage en røget
rødbede.
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Åbent hus i roklubben
• Roforeningen KVIK, som hører under Nordhavn IF, holder
åbent hus 8. september. Målet er at få mange flere børn og unge
til at melde sig ind i klubben. Derfor kan man denne dag komme
forbi mellem 10 og 14 og se træningsfaciliteterne, tale med ungdomslederne og prøve at få en rotur i havnen. Det er i KVIKs
lokaler på Strandvænget 53, og der vil også være et stykke kage
til de fremmødte, lover arrangørerne. Målgruppen er de 12- til
18-årige, for man skal gerne så tidligt i gang som muligt, hvis
man skal blive en dygtig roer, men det er dog vigtigt, at man kan
svømme 400 meter. Man får dog også andet end det med sig, når
man melder sig ind i KVIK.
”Vi har stort fokus på venskaber såvel som de sportslige færdigheder, ligesom vi har fokus på at undgå sportsskader,” siger Oliver Kviat Antonsen, som er ungdomsleder i klubben.
I klubben roer man hele sommeren – i al slags vejr – og får en
masse nye venner i bådene. Om vinteren er der rig mulighed for
at træne i klubbens eget fitnesscenter, ligesom der ofte arrangeres
fester, fællesspisning og spilles bordfodbold. MAV

Borgermøde om Naturpark
Nordhavn torsdag aften

Nabomøde med By & Havn
• By & Havn inviterer igen til nabomøde i Nordhavn. På mødet
vil By & Havns medarbejdere give en status på udviklingen af
Nordhavn. Der vil også være tid til at stille spørgsmål og få en
uddybende snak ved temaborde om byggeprojekter, byrum og
sommerens liv ved havnekanten.
Efter en velkomst ved adm. direktør Anne Skovbro vil By &
Havns medarbejdere give en status på hhv. byggeprojekter, infrastruktur og parkering samt blå og grønne byrum. Også politiet
vil være tilstede og svare på spørgsmål om sikkerhed i havnen.
Der kan stilles spørgsmål til oplægsholderne i plenum, hvorefter
der vil være fælles snak ved fire forskellige temaborde. Her er
emnerne Byggerier og Byrum, Havneliv og Grundejerforeninger, Trafik og Parkering samt Kronløbsøen.

• Netværket Nordhavns Naturvenner fremlægger i aften 5. september deres forslag til en naturpark på 100 hektar i Nordhavn.
Visionen er en naturpark, hvor naturen i høj grad udvikler sig
på egne betingelser. Der skal være naturstier, skov, sø, strand og
sankemuligheder – på et areal halvanden gange så stort som Fælledparken. Københavns Kommune har også planlagt en naturpark i Nordhavn, men den er kun på 27 hektar.
Knud Erik Hansen, næstformand i Danmarks Naturfredningsforening København, vil fortælle om baggrunden for projektet,
og landskabsarkitekt Marianne Levinsen vil præsentere forslaget
til selve parken. Bagefter er der diskussion og udvikling af ideer.
Tid og sted: Torsdag 5. september kl. 19.00 – 21.30. Østerbrohuset
( Salen), Århusgade 103.

Tid og sted: Onsdag 18. september kl. 18.00-19.30, Copenhagen
International School, Levantkaj 4-14.
Tilmelding senest fredag den 13. september på mail: nabomode@

Fremtidens København:
Velfærdsby eller velstandsby?
Grønt lys til BIG på Sundmolen
• Det kommende hovedsæde for arkitektfirmaet BIG er nu endelig godkendt af Københavns Kommune efter endt høringsfase.
Det skriver Magasinet KBH. I februar 2019 sendte politikerne
i Teknik- og Miljøudvalget byggeplanen tilbage til tegnebordet.
De ønskede mere grøn beplantning og mere offentlig adgang. I
et nyt forslag fik bygningen så lidt mere grønt omkring sig, og
stueetagen blev delvist åbnet for offentligheden. I marts måned
blev det tilpassede projekt sendt i høring, og her er der kommet
12 høringssvar, de fleste om byggeriets højde på 27 meter. Lokalplanen for området giver kun mulighed for en højde på 21 meter.
Københavns Kommune mener imidlertid af 27 meter er i orden
og at byggehøjden vil spille fint sammen med det store byggeri
som er planlagt på Redmolen ved siden af.
Teknik- og Miljøudvalget har derfor nu endeligt godkendt det
lokalplanstillæg der er forudsætningen for, at BIG kan begynde
at opføre huset. Planen godkendes formelt af Borgerrepræsentationen senere i efteråret.

byoghavn.dk

Eventzoner på vandet
• Kultur- og Fritidsudvalget har holdt flere temadrøftelser om
udvikling af Københavns Havn så der kan foregå endnu flere
kultur- og fritidsaktiviteter. Nu har udvlaget vedtaget 10 indsatsområder.
Bl.a. forestiller man sig nogle 'eventzoner' hvor der kan foregå
flydende koncerter og andre kulturevents. Udvalget foreslår at
der evt. kan udpeges eventzoner ved Sandkaj, i Nordbassinnet
eller i Kronløbsbassinnet.
Andre indstatsområder:
Bedre muligheder for badning i havnen
Bedre muligheder for sejlads for sejl inde i havnen
Bedre muligheder for uorganiserede bådejere
Nemmere adgang til og fra vandet
Bedre muligheder for fiskeri i havnen
Muligheder for dykning i havnen
Muligheder for maritime nyttehaver
Mere formidling om naturen i havnen
Udvikling af området ved Holmen
Allerede i budgetforhandlingerne for 2020 indgår to 'havneemner', nemlig 4-6 nye badesteder i havnen og fortsat forlænget åbningssæson i havnebadene.
Samtidig vil kommune, By & Havn og andre aktører indgå i to
nye havnefora: Det Blå Råd skal sikre god koordinering i havnen.
Partnerskab for Sikker Havn skal stå for at sikre en tryg og sikker havn.
I samarbejde med By & Havn vil der desuden blive arbejdet for
at oprette et ”one point of entry”, hvor havnens brugere kan få
hjælp og vejledning til events og projekter i havnen.

• Fredag 6. september starter Golden Days Festival 2019 i København. Temaet for årets festival er året 1989 – 30-året for Murens fald og et vendepunkt i den moderne verdenshistorie. 19.
september ser festivalen nærmere på fremtidens mure – både
dem i beton og de sociale. Og Nordhavn er valgt som det oplagte
sted at starte diskussionen om fremtidens by. I samarbejde med
Arkitektens forlag er der debataften hos COBE på Orientkaj 4,
hvor emnet er den demografiske og arkitektoniske udvikling i
verdens storbyer. Med udgangspunkt i sin nye udgivelse ’Kritisk
By’ har forfatter Kristoffer Weiss sat professor i Urbane Studier
David Pinder og COBE-arkitekt Dan Stubbergaard i stævne til
en samtale om storbyens usynlige betalingsmure. Ofte medfølger galoperende huspriser og høj husleje, der bygger økonomiske
mure omkring storbyer verden over. Og mens byer som København og Århus høster international ros for den høje livskvalitet,
stiger de økonomiske ubalancer og strukturelle udfordringer.
Golden Days Festival er en årligt tilbagevendende kulturhistorisk festival i september måned, som foregår hos mere end 100
samarbejdspartnere i hovedstadsområdet. Festivalen har hvert
år omkring 30.000 besøgende. Tidligere temaer tæller Historiens
B-sider, København 850, 70’erne, 1. Verdenskrig, Filosofi og meget andet. Se det fulde program på www.goldendaysfestival.dk
Golden Days Festival. Fra Velfærdsby til Velstandsby? Samtale om
Storbyens usynlige betalings-mure. Tid og sted: Torsdag 19. september kl. 16.00-18.30. COBE, Orientkaj 4.
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Live-kunst, champagne og pulled pork
Co_Temporary-galleriet i Den røde by lagde i weekenden kvadratmeter til en fest. Arrangørerne håber at kunne få flere til at komme og se på kunst i Nordhavn.
Af Marie Varming
• Lørdag aften var der fest i galleri-kollektivet Co_Temporary i
Århusgade 120. Det var galleriduoen Adorno, som inviterede
indenfor. Til dagligt har en
række kunstnere og kreative
virksomheder deres gang i huset, som derfor omtales som en
”hub” af de to Adorno-grundlæggere.
”Det er i virkeligheden vores
galleri, men vi inviterer vores
legekammerater til at komme
og arbejde og udstille her. Vi
vil også gerne have, at folk bare
kommer forbi og er her,” siger den ene af grundlæggerne,

Martin Clausen.
Denne aften var dog særlig,
idet der var bar med bobler og
vin, og så havde Claus Meyer
laver spicy coleslaw med pulled pork samt syltede blommer
med mynteskum til gæsterne.
Musikken var i begyndelsen af
aftenen en festlig blanding af
Sade, Bob Marley og mange andre, inden en DJ tog over senere
på aftenen.
Permanent sted på vej
Adorno er et online-galleri for
kunst, design og kunsthåndværk, og det åbnede i december
2018. Faktisk har online-galleriet 850 værker fra hele verden i

Bag online-galleriet og hubben Co_Temporary i Nordhavn står de to
kunsthandlere Martin Clausen (tv.) og Kristian Snorre Andersen.

Den amerikanske kunstmaler John Black startede sin live performance
klokken 20.30. Han maler abstrakte billeder i klare farver fra sit atelier
i Århusgade.

galleriet, og de 100 af dem er pt
udstillet i Co_Temporary. Det
er dog ikke et varigt forhold, for
By & Havn har kun udlejet de
450 kvadratmeter udstillingslokaler, atelierer og kontorer
til Co_Temporary og Adorno
midlertidigt. Kristian Snorre
Andersen og Martin Clausen,
som står bag Adorno, arbejder
derfor hårdt på at få et permanent sted i Nordhavn, hvor der
kan udstilles kunst og design.
Live performance
Foreløbigt foregår det i huset i
Den Røde by, hvor der er åbent
på de fleste hverdage og i weekenden efter aftale, hvis man har
lyst til at kigge sig omkring og
se blandt andet et materialebibliotek eller nogle af John Blacks
store abstrakte malerier.
Black var den store stjerne lørdag aften, idet han stod for aftenens live performance. Han
skulle male et af sine malerier
på et stort lærred foran publikum, og det var noget, der bekymrede den ellers rutinerede
kunstner lidt.
”Jeg er altid nervøs til den slags,
selv om jeg har prøvet det et par
gange før. Men så snart jeg er i
gang, forsvinder nervøsiteten,”
sagde han til Nordhavn Avis,
inden han tog de første strøg
med malingen.
Co_Temporary vil fremover afholde mange flere events, så de får kunstinteresserede ind i udstillingslokalet.

Meyer havde leveret pulled pork til Adornos gæster, og det kunne man
skylle ned med champagne i bedste fernisseringsstil.

9/ KULTUR / FILM
First Aid to baby and toddler
• Culture Østerbro Network is
pleased to host a "Baby & Toddler First Aid" talk in English.
Get introduced to basic first
aid that can help keep babies

and young toddlers safe. You
will also get tips about how you
navigate though the danish medical system in case of an emergency.
MedicTeam KBH will give you

an introduction to basic first
aid skills. The event will take
place at Østerbro Library in the
children's section. You are welcome to bring your child to the
event (sitting with him/her at

your chair). There is also room
for strollers as well.
When: Sunday 22th of September 11.00. Where: Østerbro Library (childrens library), Dag
Hammarskjölds Allé 19.

3

hurtige nyheder
fra FILMENS VERDEN

Matrix er tilbage

Når realiteterne
rammer lille Danmark

Matrix 4 er på vej, har instruktøren Lana Wachowski afsløret, og det bliver igen med Keanu Reeves.
Det vil glæde fans af serien. Den kloge sci-fi actionfilm ‘The Matrix’ tog filmverdenen med storm
i 1999, dengang hackeren Neo aka Keanu Reeves
skulle vælge mellem den røde og den blå pille. Skulle han vælge at levere videre i lykkelig uvidenhed,
eller skulle han kende sandheden? Han valgte sandheden, og snart hoppede han rundt i en cyberpunket verden og skød virtuelle agenter. De to følgende
Matrix-film blev hurtig glemt, og det samme var
instruktørerne vel også, hvis det da ikke var fordi,
at instruktøren Laurence og Andrew Wachowski til
stor mediebevågenhed fik en kønsskifteoperation,
og nu er kvinder.

Titel: Ser du månen, Daniel. Instruktør: Niels Arden Oplev, Anders W. Berthelsen. Skuespillere: Esben Smed, Jens Jørn
Spottag, Sara Hjort Ditlevsen, Anders W. Berthelsen. Varighed: 139 minutter. Premiere: 29. august.

Der er garanti for tårer i følelsesladet drama om den danske fotograf Daniel Rye, der blev holdt 13 måneder fanget af
den militante gruppe Islamisk Stat.
• “Slå mig ihjel,” siger gidslet,
der er blevet hængt op i en
jernkæde i et koldt rum, hvor
en død mand ligger og rådner
op.

“Du skal gøre dig fortjent til
at dø. Du skal hænge her i 24
timer,” siger vagten og smækker med døren.

heder. Søger lån i millionstørrelsen.
Filmens fortælling er delt
mellem den rå, vanvittigt flot
filmede realisme i Syrien og
familiens kamp inden for landets grænser. Fortalt lige ud
af den danske landevej uden
kunstneriske dikkedarer.

Gidseltagerne vil have langt,
langt mere.

Familiesammensætningen
i den jyske provins har med
Jens Jørn Spottag som far en
anden Krumme-aura over
sig. Portrættet er en hyldest
til jævne folk samlet i en kernefamilie. Faren kører lastbil,
moren sælger lego i Legoland,
teenagedatteren fester og den
handlekraftige, men lidt for
skrappe storesøster kunne
godt trænge til en kæreste. Og
sammen kæmper de.

Daniels mor, far, søstre og
kæreste er desperate. Grædefærdige i en jysk provinsby
gør de, hvad de kan for at få
deres elskede hjem. De forsøger at indsamle penge fra
lokalsamfundet, fra almindelige mennesker til virksom-

Familien tager kontakt til en
gidselforhandler i Syrien spillet af Anders W. Berthelsen,
der også er medinstruktør og
sjovt nok spiller en cool strejfer i Syrien, en minimalistisk
Clint Eastwood med pibe i
mund, der kan tale flere frem-

Daniel Rye hænger bare der.
Forslået, udsultet og pisket.
Det er nu, han forsøger at
begå selvmord.
Familien havde ellers lige
skaffet 200.000 dollar, men
det tilbud antog den militante
gruppe, islamisk Stat, som en
fornærmelse.

medsprog og står for kommunikationen med områdets
banditter.
I cellen bliver Daniel Ry fortsat tortureret, og det store
skuespiltalent Esben Smed
gør det, så både den følelsesladede ansigtsmimik og hans
kropslige udfoldelser, når han
bliver ydmyget til at lege æsel i
fangehullet, skaber indlevelse
og forståelse for hans frygtelige situation.
I en nøglescene møder vi hans
medfange, den godhjertede
og udadvendte James Foley,
der opretholder facaden og
påtager sig en gururolle. Når
de syv gidsler med fuldskæg
og langt hår bevæger sig som
slaver gennem ørkenen, giver
det nærmest bibelske associacioner.
Og mon ikke der er en Oscartanke bag den amerikanske
hyldest?
Filmens instruktør Niels Arden Oplev er med film som
Jehovas Vidne-dramaet ‘To

verdener’,
hippie-dramaet
‘Drømmen’ og dannelseshistorien ‘Kapgang’ vant til at
skildre et lille stykke Danmarkshistorie, der siger noget
om helheden af vores kultur.
Fra små detaljer om den forkælede, danske ungdom, til
hvordan danskerne reagerer,
når en af vor egne bliver taget
som gidsel. Danmark er en
andedam, en smørklat i den
store farlige verden, og selvom vi er berøringsangste, slår
vi til, når det gælder.
‘Ser du månen, Daniel’ er
bygget på Puk Damsgårds
bog af samme navn. Selvom
historien er dramatiseret og
moralske dilemmaer forenklet i forhold til den skinbarlige virkelighed, holder den sig
rimeligt inden for de fortalte
fakta.
Og det hele med vanlig patos
fra Niels Arden Oplevs side.
Med savn, kærlighed og store
kompositioner. Ikke et øje er
tørt for en følsom fyr.
Anders Højberg Kamp

Og det samme er Star Wars
Fans af Stjernekrigen kan glæde sig. Disney arbejder lige nu på en serie med den vise jediridder
Obi-Wan Kenobi spillet af Ewan McGregor. Produktionen går i gang i 2020, og her får vi historien
om, hvad der skete med Obi-Wan Kenobi mellem de
to filmtrilogier skabt i henholdsvis 1977 - 1983 og
1999 - 2005

Superheltefilm minder om Taxi Driver
Hvem havde troet, at en superheltefilm kunne have
et skær af kunstfilm? Traileren til den nye ‘The Joker’, der har premiere i oktober, med Joaquin Phoenix i titelrollen er blevet sammenlignet med Martin Scorseses neo-noir ‘Taxi Driver’. Og Phoenixs
præstation er efter premieren på Venedig Film
Festival blevet rost fra The Guardian til Politiken.
Det ligner langt mere et psykologisk drama end en
actionfilm. Nu er det om at se, om publikum bliver
skræmt, eller om efterhånden er blevet trætte af den
samme gamle superhelteformel.
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Silent reading
• Østerbro Bibliotek har i næste uge Silent Reading uden
smalltalk eller andre forstyrrelser. Vin, kaffe og te, kan
købes for en 20'er. Biblioteket

giver en lille booktalk med
bøger man kan nå at læse på
2 timer.
Østerbro Library invites you to join a silent
reading event. At the

library you can read books in
silence until we close. There
will be no small talk so you
will have the opportunity to
really get into your chosen
book. You can buy wine, cof-

fee or tea for 20 kroner.
Silent Reading. Thursday 12.
september kl. 17.30-22.00.
Østerbro Bibliotek. Dag Hammarskjölds Allé 19.

A wall of hope and paintings

• Last weekend Nordhavn
was one of several venues for
Kulturhavn Festival 2019 with
activities throughout the Copenhagen harbour area.
The creative classes from Art
Adventure in Nordhavn participated with a paintingproject in Murmanskgade. On
the fence around the constructions-site children as well as
grown ups made paintings
the whole weekend. Debdutta

Sengupta Dasgupta, leader and
lecturer af Art Adventure, was
overwhelmed by the creativity:
"A true community endeavor
that ended with amazing art on
the wall. Loads of love to the
young artists that took a turn
with the brush to create the
Wall of Hope," she wrote on
facebokk.
Photos: Art Adventure
#wallofhope

100.000 deltog i Kulturhavn Festival
Solen stod højt på himlen da årets Kulturhavn Festival løb af stablen i weekenden 23.-25. august. Arrangørerne anslår at 80.000-100.000 deltog.
• De tre dages festivalprogram
var pakket med aktiviteter på
de seks festivalområder. Göteborg Plads var et af dem, og
her fik især amatørmusikken
lov at folde sig ud. Tonerne fra
Københavns amatørmusik- og
teaterscene lød fra morgen til
aften. Imens kastede folk sig i
havnebadet eller prøvede stand
up paddle og havkajak.
"Vi kan næsten ikke få armene
ned. Der har været imponerende mange mennesker, og stemningen har været magisk. Det
gode vejr har gjort vores arbejde
lettere, men uden vores mange
foreninger, frivillige og samarbejdspartnere har det ikke kunnet lade sig gøre," udtaler festi-

valleder Antoine Améaume.
Blandt festivalens i alt 230 aktiviteter var der urban gadekunst, rap og dance battle på
Refshaleøen og slaraffenland i
Børnelandet på Arsenaløen. På
Islands Brygge var der globale
kulturindslag og ved Bølgen på
Kalvebod Brygge slængede folk
sig med drinks til elektroniske
beats.
Arrangørerne estimerer at mellem 80.000 og 100.000 mennesker har besøgt Kulturhavn
Festival 2019.
Kulturhavn Festival 2019 var
udgave nr. 19 i rækken.
Den vender tilbage til næste år
28.-30. august. De kan hermed
sætte kryds i kalenderen.

hyper–
LOKALE NYHEDER
i din mailboks

Tilmeld dig Nordhavn Avis'
nyhedsbrev på www.nordhavn-avis.dk
Vi sender et par gange om måneden.
Nemt at tilmelde og afmelde.
Dine oplysninger videregives ikke til nogen som helst.
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Anaba opens 10th of October
• Young talented cook Mads
Battefeld can finally reveal
that his new restaurant Sushi
Anaba in Sandkaj 39 will open
up10th of October. Mads has

spent a year in Japan, learning
the craft of sushi from the bottom. Anaba will be a small 8
seat counter restaurant. They
will serve traditional edo mae
sushi with mostly Scandina-

vian seafood.
"I am looking forward to welcoming you all to my dream
coming true," Mads writes on
facebook.
The website and booking is

open at
www.sushianaba.com
@sushianaba
Read our interview with Mads
Battefeld at
www.nordhavn-avis.dk.

Langelinieskolen celebrated 110 years birthday party
Little Reporter Myra reporting from the birthday party at Langelinieskolen 29th August. The School was founded in 1909
By Myra (Little Reporter) a
5th grade student at Langelinie
skole

• Langelinieskolen with its
three buildings as Holsteinsgades skole, Rosenvangsskolen
and Kastelsvej together celebrated a birthday party on 29th
August 2019.
The building in Holseinsgade is
dated back from the year 1909

AD. This makes the official age
of the school to be 110 years
old.
The staff, students and teachers from the school planned a
great celebration in the form of
a party.
There was no regular school
during the day as everyone
was busy getting ready for the
evening party. During lunch
all students received cake and
chocolate milk as birthday
treats.
Parents were invited and there
were many stalls with interesting activities, food and a live
band for our entertainment.
The air around was filled with
excitement and laughter, where
everyone was having a great
time. Some of the stall themes
were, arm wrestling, aiming
the cans, wheel of fortune and
many more.

LITTLE REPORTER
Little Reporter is a creative writing program for children to master
the art of content writing using the
practical tools of Journalism.
In this monthly program which
runs for 4 weeks, children get opportunities to work around concepts of filming/interviewing, critical thinking, safety on social media
and much more. The program aims
to motivate children to write with
a purpose, build on their research
skills and to be critical thinkers.
Exploring the concept of Citizen
Journalism, children work in close
collaboration with the local community.
Children’s work will also get published in local newspapers along
with a plan to create a digital children’s magazine to highlight their
efforts as well as empower their
voice.
Enquiries and more information:
Contact Rashmi Jethani at learningcentredk@gmail.dk

hyper–
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din mailboks
No. i232
Medium

Parents were invited and there were many stalls with interesting activities, food and a live band for our entertainment.

Tilmeld dig Nordhavn Avis'
På utallige opfordringer har Ørestad 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
på
www.nordhavn-avis.dk
verden over. Sværhedsgraden af spillene skifter fra nummer til nummer. Eftersom spillene er købtnyhedsbrev
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.
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husstande i Nordhavn og en del af nabokvartererne.2 Vi

2
5
8
1
6
4
7
3
9

How to
beat Str8ts
– hver ejendom, så vores bude kan komme ind til postkesserne og levere avisen.
4 at lave
med
aftaler
med
To complete Sudoku, fill the
Like Sudoku, no single number can
board by entering numbers 1 to 9
Vi
omdeler
repeatikke
in any til
row postkasser
or column. But...med det lyseblå nej-tak mærke.
such that each row, column and
4

4
3x3 box contains every number
uniquely.
8 os ved at bede ejendommens
6 7
Hvis du eller din nabo ikke får avisen, kan i hjælpe
bestyrelse
For many strategies, hints and
eller
tips, visit www.sudokuwiki.org
9 administrationskontor om at give Nordhavn7Avis lov8til at komme ind med
9 avisen.
For mere information: kontakt@nordhavn-avis.dk
you like Str8ts check out our
7
5 7
8 Ifbooks,
iPhone/iPad Apps and

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

2

8 1 6

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.
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Vi sender et par gange om måneden.
SUDOKU
Nemt
at tilmelde og afmelde.
solution - Easy
DineNo.
oplysninger
videregives ikkeMedium
til nogen Previous
som helst.
232

much more on our store.

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'.

NORDHAVNNU
NABOMØDE
I NORDHAVN

PROGRAM

Kære naboer

facebook.com/nordhavnen

By & Havn inviterer til
nabomøde i Nordhavn.

Velkomst ved adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn
Oplæg fra By & Havn:

På mødet vil By & Havns
medarbejdere give en status
på udviklingen af Nordhavn.

Status på byggeprojekter
Status på blå og grønne byrum
Status på infrastruktur og parkering

Der vil også være tid til
at stille spørgsmål og
få en uddybende snak
ved temaborde om
byggeprojekter, byrum
og sommerens
liv ved havnekanten.

Spørgsmål i plenum
Fælles snak ved temaborde:
Byggerier og Byrum
Havneliv og Grundejerforeninger
Trafik og Parkering

Vi byder på en
forfriskning undervejs.

Kronløbsøen
Tak for denne gang

Tilmelding senest fredag
den 13. september på mail:
nabomode@byoghavn.dk

TID OG STED
Onsdag den

Vi glæder os til at se jer.

18. september kl. 18.00-19.30

By & Havn

Copenhagen International School, Levantkaj 4-14

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

INFO@BYOGHAVN.DK

TEL. 3376 9800

Med venlig hilsen

WWW.BYOGHAVN.DK

