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Over 200 til nabomøde /8
Savner flere
el-ladestationer

/2 Spærret inde
i Marmorbyen

/4 Oslofærge nu med
landstrøm - i Oslo

/6

DFDS-færgen Pearl Seaways, der sejler
mellem København og Oslo, er nu ombygget til at modtage landstrøm i Oslo Havn.
Men færgen oser videre når den lægger til
i Søndre Frihavn. Færgen har sine hjælpemotorer kørende syv timer om dagen, og
bruger kraftigt forurenende bunkerolie.
København har ingen konkrete planer om
landstrømsanlæg.

Elbil-ejere i Nordhavn efterlyser flere og
billigere ladestationer. Lige nu er der én
ladestation med 11 ladere i P-hus Lüders.
Men ingen på Sundmolen eller ved terrænparkeringerne. "Det undrer mig at gode og
langt billigere alternativer ikke er til stede
i en helt ny bydel, som bliver bygget ud fra
en vision om en moderne og grøn bydel,”
siger beboer Karina Rothoff Brix.
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LOKALE
NYHEDER
Der mangler ladestationer
til el-biler i Nordhavn
Nordhavn har landets kraftigste ladestation på 150 kW.
Men beboerne efterlyser flere og billigere lademuligheder
• Nordhavn er Københavns
nye, bæredygtige bydel, så
det er naturligt, at der også er
gode muligheder for at kunne
oplade sin elbil.
Især da Nordhavn er indehaver af den kraftigste ladestation herhjemme på 150 kW.
Men beboerne føler sig alligevel svigtet, når det gælder udbuddet af ladestationer.
“Som ny bydel i Københavns
Kommune undrer det en del
af os beboere, at el-ladepladser
til el-biler nærmest ikke er eksisterende. Det alternativ, der
er, er uden konkurrence og
ekstremt dyrt for beboerne,

som i forvejen betaler skyhøje
priser for parkering i kommunen sammenlignet med andre
dele af byen,” siger Karina
Rothoff Brix, der er beboer i
Nordhavn.
Kun én leverandør
Hun undrer sig især over, at
By & Havn kun har indgået én
aftale om ladestationer med én
leverandør.
“Det undrer mig at gode og
langt billigere alternativer
som Clever og E-on ikke er til
stede i en helt ny bydel, som jo
bliver bygget ud fra en fremtidsvision om en moderne og
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bæredygtig bydel,” siger Karina Rothoff Brix.
11 ladepladser
I By & Havn er de opmærksomme på udviklingen i behovet og peger på, at der allerede
er opsat en del ladestandere i
p-huset Lüders i Helsinkigade.
”Vi følger hele tiden udviklingen i efterspørgslen af pladser
til elbiler og vurderer løbende,
om der skal opsættes flere opladningsstandere. I p-hus Lüders er der for tiden 11 pladser
til opladning. Fire af disse er
p.t. reserveret til bydelsbilerne. Der findes også forskellige
typer standere; almindelige
ladestandere og hurtigladestandere,” siger Heidi Olsen,
der er chef for Kundeservice,
Parkering i By & Havn.
Karina Rothoff Brix bemærker dog, at alle standere er fra
samme firma, hvor man betaler en høj pris pr. optanktning.
"Der er ingen standere fra de
firmaer, som de fleste tegner
abonnement på, når de køber
en elbil," siger hun.
Samarbejde med EnergyLab
Ladestationen i Lüders er meget kraftig (Læs nedenfor) og
er opsat af selskabet CleanCharge (nu overtaget af selskabet Nerve Smart Systems),
som indgår i partnerskabet
EnergyLab Nordhavn.

“Det undrer mig at gode og langt billigere alternativer som Clever og E-on ikke er til stede i en helt ny bydel, som jo bliver
bygget ud fra en fremtidsvision om en moderne og grøn bydel,” siger Karina Rothoff Brix.

Det betyder at EnergyLab
Nordhavn har adgang til forbrugsdata fra standerne, som
kan bruges til at analysere
efterspørgslen og udvikle nye
løsninger.
Ny strategi
Men By & Havn er klar over, at
det er ikke tilstrækkeligt med
11 standere i p-hus Lüders.

“Vi arbejder med en ny strategi for el-opladere, og hvordan
vi håndterer efterspørgslen. Vi
overvejer nye samarbejdsformer med leverandørerne, samtidig med at vi evt. vil indføre
parkeringstilbud på f.eks. fire
timer med p-skive. Vi overvejer også om delebilerne fortsat
skal have reserverede pladser,”
forklarer Heidi Olsen.

Heidi Olsen understreger,
at By & Havn altid etablerer
ladestationer, når de bygger
nye p-huse, men erkender, at
ladestandere mangler på de
midlertidige pladser og på
Sundmolen.
“Men det vil også indgå i vores
nye strategi for opladning af
elbiler,” siger hun.

Hurtigladeren i Helsinkigade
Ladestationen i P-hus Lüders i Helsinkigade blev sat op for et år siden i et samarbejde mellem By & Havn og teknologivirksomheden CleanCharge
Solutions (som nu hedder Nerve Smart Systems). Det er en meget kraftig 150 kW hurtiglader, så elbiler med den stik-standard, der går under
navnet CCS eller Combo2, kan få lagt 100 km ind på batteriet på bare 8 minutter. Men det forudsætter, at bilen er forberedt til at tage de mange kW
og det er der ikke nogen biler i dag på det danske marked, der er. Tættest på kommer den nye Hyundai Ioniq, som er i stand til at modtage 70 kW.
En Tesla kan lade med helt op til 120 kW på landets supercharger-stationer, men her bruges stik-standarden Type 2 eller Mennekes.
Selv om ingen biler i dag kan udnytte de 150 kW, så er opladeren blevet installeret for at være forberedt på fremtidens elbiler. Ladestationen er dog
dyrere at anvende end de gængse ladestationer fra Clever og E-on.

MENY

ØKOLOGISK GIN
I MENY NORDHAVN
I MENY Nordhavn er økologi højt på vores prioriteringsliste. Spiritus er endnu en
varegruppe, hvor der dukker flere og flere økologiske varianter op. Hér finder du et
par gode eksempler på økologisk spiritus, der samtidig har en høj smagsmæssig kvalitet.

Hernö Gin

Hernö Gin har bl.a. har vundet prisen som verdens
bedste London Dry Gin og verdens bedste Gin&Tonic.
En sublim gin, der har en afrundet enebærsmag,
sammen med friske citrusnoter og en floral
kompleksitet.

40,5% ABV. 50 cl.

KUN 349,- *
Normalpris 400,-

KEW Organic Gin

En 100% økologisk gin med urter fra KEW Gardens
i London. Ginnen er pakket med florale noter, der
sammen med de klassiske gindyder og citrusnoter,
giver en kompleks og spændende gin.

46% ABV. 70 cl.

KUN 299,- *
Normalpris 379,-

45,7% ABV. 50 cl.

KUN 299,Normalpris 369,-

Bergslagen Organic Gin
*

En økologisk premium gin, der udelukkende bliver lavet i lille skala, hvilket sikrer en høj kvalitet i
hver eneste flaske. Ginnen er let sødlig, med en
pikant citrussmag.

Southamptongade 2, 2150 Nordhavn, man - fre kl. 9 - 20, lør - søn kl. 9 - 19, tlf. 35 13 01 30
*Tilbuddene gælder 7. - 14. februar
ùkologi28.01.19.indd 1

30/01/2019 12.29
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Vandkvaliteten er OK igen
• Vandet er en del af Nordhavns byliv, men byliv kan
måske også blive for meget,
som man oplevede i sommeren 2018, hvor Nordhavn blev

invaderet af badegæster.
"Vi skal være bedre forberedt
til næste rykind, bl.a. hvad angår skrald og toiletter," sagde
Adm. direktør Anne Skovbro
fra By & Havn på nabomødet

i sidste uge. Der opbygges nu
en reserve af skraldespande
og festivaltoiletter, som kan
indsættes. Sidste år var Nordhavnsbassinnet forurenet af
kloakvand. Men de seneste

målinger viser, at vandkvaliteten er i orden igen.
"Og det er vigtigt, især fordi vi
til sommer skal åbne det nye
flydende foreningshus," sagde
hun.

En lidt indespærret fornemmelse på Marmorvej
Beboerne i Marmorbyen har i fire måneder været spærret inde af en byggeplads, hvor der ikke arbejdes.
Et stort ledningsarbejde er gået i stå, fordi byggeprojektet ved Kalkbrænderivej er aflyst.
• I september måned sidste år
vågnede beboerne i Marmorbyen op til en ny virkelighed.
Arbejdere var i fuld gang med
at etablere en stor indhegningpå Marmorvej og foran Marmorbyen langs Kalkbrænderivej. En midlertidig vej førte
nu udenom indhegningen, og i
november blev gang- og cykelsti lukket af, så alle trafikanter
skulle deles om pladsen på den
midlertidige vej.
Bag indhegningen voksede en
byggeplads frem, og entreprenørfirmaet Årsleff begyndte
at grave vejbelægning og fliser
op. Der blev også lagt fjernvarmeledninger i jorden.
Fik ikke noget varsel
Pludselig en dag i november
stoppe al aktivitet på byggepladsen. Uden at beboerne
fik at vide noget om årsagen.
Først nogle uger senere, kom
det frem at byggeprojektet på
Marmormolen var aflyst. Men
inghegningen rundt om boligområdet står der stadig.
"Tilbage i 2018 vidste vi godt,
at der var planer om at omlægge fjernvarmeledninger og
etablere en ny nedkørselsrampe til en ny parkeringskælder.
Men vi fik ikke noget varsel
om at arbejdet ville starte.
Først i oktober kom der brev
om det, og vi blev inviteret til
et møde. Her fik vi at vide at
arbejdet ville vare et års tid,"
siger Aksel Jensen, som bor
lige ud til afspærringen ved
Marmorvej.
Lidt længere væk fra indhegningen bor Ingrid Jensen, som
også er frustreret over at indhegningen bare bliver stående.
"Vi tænkte, at 1 års byggerod er
acceptabelt i et udviklingsom-

råder som Nordhavn. Men det
er ikke OK at alt arbejde går i
stå, uden at der er en plan for
hvad der skal ske. Vi får blot at
vide at der arbejdes på sagen,
og at man overvejer. Det kan
de ikke være bekendt," sgiger
Ingrid Jensen.
Store planer droppet
Beboerne har i flere år fulgt
forhandlingerne og planerne
for byggegrunden mellem
Marmorbyen og Kazlkbrænderivej. Oprindeligt var der
planer om et hotel på den
ene halvdel af grunden. Men
senere udviklede selskabet
JEUDAN et projekt for et stort
kontorbyggeri, tegnet af Henning Larsen Architects. Og
i maj 2018 kom det frem at
Revisionsfirmaet Price Waterhouse Coopers (PwC) havde
indgået aftale om at bo i huset.
Før byggeriet kunne starte,
skulle By & Havn gøre plads til
en nedkørselsrampe til kontorhusets parkeringskælder
med 300 p-pladser. Der var
også brug for at flytte nogle
fjernvarmerør og andre installationer. Entreprenørfirmaet
Årsleff blev hyret til opgaven
og gik i gang i september. Men
i november stoppede arbejdet
igen.
Årsagen må være økonomisk
Fra medierne kunne beboerne forstå, at PwC kun havde
indgået en betinget købsaftale
for kontorhuset, og at man nu
havde aflyst aftalen.
"Problemet lige nu er vel økonomien. Efter at køberen af
grunden har meldt fra, er der
ingen til at finansiere omlægningen af forsyningsledningerne osv. Men vi beboere vil

Hans og Ingrid ved den lukkede adgangsvej. Hegnet til byggepladsen står helt inde ved folks huse og potteplanter. Men faktisk er den nye fjernvarmeledning lagt
i jorden, så vejen kan hurtigt genetableres, mener de to beboere.

altså gerne have vores vej tilbage," siger Aksel Jensen.
Marmorvej kan
måske åbnes hurtigt
Da By & Havn holdt nabomøde i Nordhavn 30. januar, tog
man sagen om Marmormolen
op som det første punkt.
"Vi havde en betinget salgsaftale med PwC. Derfor gik vi
i gang med at flytte nedkørselsrampe og fjernvarmeledninger. Aftalen er imidlertid
blevet opsagt. Nu skal vi beslutte om vi skal gøre arbejdet
færdigt, eller om vi skal dække

Er det disse to rør, som blot mangler at blive tilsluttet? Beboerne i Marmorbyen undrer sig over, at arbejdet på byggepladsen stoppede så pludseligt, og kort før at Marmorvejen og cykelstien kunne genetableres. Hullet på billedet er
resterne af den nedkørselsrampe, som nu skal dækkes til igen.

det til igen og genoprette vejen
hurtigst muligt," sagde Nicolai
Axholm, chef for salg og udlejning i By & Havn.
By & havn drøfter lige nu sagen med både kunde og entreprenør og træffer meget snart
en beslutning. Det vil tage 6
måneder at gøre ledningsomlægningen færdig. "Men jeg
vil godt gå hjem og undersøge, om vi kan åbne en del af
Marmorvej allerede nu," sagde
han.
Ingen smutvej til Sandkaj
Indhegningen er grundigt la-

vet. Udover at lukke Marmorvej af, går den også helt ud til
vandkanten ved Nordhavnsbassinnet.
"Vi vil ellers rigtig gere kunne
gå den vej over til Århusgadekvarteret. Vi føler jo at vi
også hører til Nordhavn, selv
om vi ikke har 2150 som postnummer! Jeg går til sangkor
derovre, men har aflyst de
sidste gange, fordi det er for
mørkt og langt at gå hele vejen
udenom byggepladsen," siger
80-årige Ingrid Jensen
Biler skal køre omvej

Aksel Jensen tilføjer, at der
for tiden heller ikke er adgang
for biler fra Marmorsiden til
p-pladsen ved Gittervej. Alle
biler skal i stedet køre ind mellem husene ved Sandkaj for at
komme til og fra p-pladsen.
"Situationen er ærgerlig, for
Marmorbyen er jo ellers et
færdiggjort projekt. Vi har
været rimeligt sikre på at lokalplanen blev overholdt, og
Marmorvej blev da også lavet
færdig til tiden. Men lige nu er
vi tilbage ved nul," siger Aksel
Jensen.

Adgangsvejen langs havnebassinnet til Gittervej er også lukket af, selv om byggepladsen ligger øde. Det betyder at
beboerne i Marmorbyen ikke kan gå over til Århusgadekvarteret som de plejer, men skal hele vejen rundt om den nye
afspærring. For Ingrid Jensen betyder det, at hun i øjeblikket har droppet at gå til sangkor i Havnekulturkontoret.

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

Tilbud på privat- og erhvervsrengøring

Rengøring og godt arbejdsmiljø

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

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

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

KØBENHAVNS
RENGØRINGSSERVICE
GAMLE DYDER I EN MODERNE VIRKSOMHED

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

Vi benytter kun naturlige og miljøvenlige
rengøringsmidler
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KORT NYT
+ NEWS IN ENGLISH
Havneringen med i udspil
• Regeringens nye udspil 'Danmarks hovedstad - initiativer til
styrkelse af hovedstadsområdet' nævner endnu en gang at Havneringen - en ny vejforbindelse øst om København - skal anlægges gennem Nordhavn, over til Amager og i tunnel ud til
Københavns Lufthavn. Forlængelsen af Nordhavnsvej under
Svanemøllehavnen er allerede vedtaget, men der er stadig ingen
afklaring på linjeføringen videre fra Nordhavn og under Amager. Regeringen arbejder med to linieføringer under jorden. Den
ene går under Vestamager til Amagermotorvejen og den anden
løber langs Amager Strandvej øst om Amager. Begge muligheder
er også en del af Lynetteholm-projektet, den nye bolig-ø mellem
Nordhavn og Refshaleøen.

Oslofærge får landstrøm i Norge Better 'one-point-entry'
- men oser videre i Nordhavn
for foreigners
• DFDS-færgen Pearl Seaways, der sejler mellem København og
Oslo, er nu ombygget til at modtage landstrøm i Oslo Havn. Om
et år vil søsterfærgen Crown Seaways også kunne bruge Oslo
Havns nye landstrømsanlæg.
Men Københavns Havn har ingen konkrete planer om landstrømsanlæg, skriver ing.dk. Når Oslofærgen ligger til kaj i
Søndre Frihavn, har den sine hjælpemotorer kørende syv timer
om dagen. Modsat Oslo stiller Københavns Kommune ingen
krav om, at færgerne skal tilsluttes landstrøm, mens de ligger i
havn. DFDS har selv beregnet, at man sparer 700 ton bunkerolie
samt miljøet for ca. 7 ton NOx og 2000 ton CO2 årligt, når begge
færger i Oslo tilsluttes landstrøm baseret på vandkraft.

A magical Fastelavn
for all children

Big Bio satser på juleåbning
• BigBio Nordhavn forventer at sælge de første biografbilletter til
julens filmpremierer i år.
“Bygningen er nu ved at tage form og vi begynder formentlig
med apteringen af vores eget udstyr lige efter sommerferien, så vi
er klar til julesæsonen,” siger Henrik Obel, som i forvejen driver
BigBio i Herlev.
Den nye biograf ved Hamborg Plads får fem sale, hvor der er lagt
vægt på gode stole, lys og høj billedkvalitet på lærredet.
“Det bliver meget spændende at åbne i Nordhavn. Nu er vi ikke
kun en biograf for Nordhavn, men for hele Østerbro, og når
Århusgade bliver åbnet op og metroen kommer, så vil det også
være meget nemt at komme dertil,” fortæller Henrik Obel.
Biografen skal ikke fylde hele bygningen. I stueetagen vil der
komme en LiDL 'flagstore' butik og et yderligere lejemål i stuen er endnu ikke udlejet. Ovenpå biografen, i femte-sjette sals
højde, kommer der en restaurant. Hvilken er endnu en hemmelighed. Men det bliver ikke en burgerrestaurant. Det forsikrede
Chef for Salg og Udlejning, Nicolai Axholm fra By & Havn, på
nabomødet onsdag 30. januar.

• Kultur Ø invites you to a traditional and playful Fastelavnsparty. This year it will be hosted in Østerbrohuset, Århusgade
103, which on this special day, is transformed into a magical universe for magical creatures in all shapes and sizes.
You can join from 10 AM dressed up as your favorite thing and
get ready to explore the fairytales read out-loud, our inside playground, traditional Danish ‘Fastelavns’-buns, a magical soap
bubble-show and be ready to try the Danish “pinata”.
Throughout the event we will give out prices for the most magical costumes and for the ‘kattedronninger’ & ‘kattekonger’.

Programme
10.00-11.30 Welcome, playtime and workshops in making
masks, decorations etc.
11.30-12.30 “Slå katten af tønden”.
12.30-13.00 A marvelous soap bubble show.
13.00-13.15 Handover of prices for finest costumes and for kattekonger and kattedronninger.
13.15-13.30 Soap bubble workshops, playtime etc.
14.00 Goodbye
Vi sender et par gange om

hyper–
LOKALE NYHEDER
i din mailboks

Får din
nabo
avisen?

• The municipality of Copenhagen wants to improve the services
at International House. A task force analyzing better business
opportunities in Copenhagen, have recommended that the city
must do better to attract and maintain international employees.
For example, by introducing a digital service for new forign citizens and their spouses, and offer better services at International
House in Gyldenløvesgade.
Different surveys indicate that high educated international talents and their families pay an average of DKK 2,2 mio. in income
taxes over 10 year period. Companies who hire international
specialists have a higher productivity, and the wages are effected
positively also among the danish employees.
International House is a ”one-point-entry” for international
workers and specialists. The services include help to get permits,
accomodation, jobs and social life in the new city.
The Municipality now wants to create a new IT solution, that integrates the different public regulations and systems regarding
foreign employees. The aim is to reduce bureaucracy and waiting time. The physical environment in International House also
needs to be upgraded with more computers, and facilities for bigger events and meetings.
Copenhagen also needs to cooperate with all the other municipalities ind Greater Copenhagen, so international families can
find more and maybe even cheaper places to live. Finally, the municipality wants to introduce more and better websites and social
media outlets in english, giving the international citizens more
and better information. The projects will cost araound DKK 3
mio. and is now to be proposed to the three political commissions involved.

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

måneden.
Nemt
tilmelde
og afmelde.
Time: Sunday 3rd of March from
10.00at
- 14.00
am.
Location: Østerbrohuset, Århusgade
103
Dine oplysninger videregives ikke til nogen som helst.
Adults: free entrance. Children: 40 DKK
Tickets at Billetto
www.facebook.com/havnekulturkontoret/

Expat Help-line

• Arriving to a new country is challenging but also overwhelming at times. There is a lot of information online but at times on
just needs a listening ear with a personalized touch offering best
options
without any confusion.Vi er igang
Nordhavn Avis omdeles til alle husstande i Nordhavn og en del
af nabokvartererne.
Expat Helpline is a calling service responding to queriesaround
med at lave aftaler med hver ejendom, så vores bude kan komme
ind til
postkesserne
og childhood
levere avisen.
parenting,
schooling,
activities, and
in general.
Expat Helpline comprises of a group of international families
Vi omdeler ikke til postkasser med det lyseblå nej-tak mærke.
who have lived and experienced life in Denmark for many years.
The initiative has started with the aim of supporting new expat
Hvis du eller din nabo ikke får avisen, kan i hjælpe os ved at bede
ejendommens
bestyrelse
families
in Denmark.

eller administrationskontor om at give Nordhavn Avis lov til at komme ind med avisen.
Reaching out to Expat Helpline is simple, call at: +45 71690182
For mere information: kontakt@nordhavn-avis.dk
Expat Helpline is available on every Sunday between 8:00 am to
9:00 am CET

+

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

MIDLERTIDIG BOLDBANE PÅ VEJ
I ÅRHUSGADEKVARTERET
molen. Hér i Århusgadekvarteret er vi
gået sammen med Kultur Ø, Nordhavn
IF og F.C. Nordhavn om at skabe en
fodboldbane indtil byggeaktiviteterne
går i gang. Jeg er sikker på, det bliver
et populært tilskud til bylivet og fællesskabet i kvarteret,” siger udviklingschef Rikke Faaborg Jarmer, By & Havn.

F.C. Nordhavn kommer til at anlægge
og drive arealet. Klubben vil især
tilbyde træning til børn og unge i de
Den kommende, midlertidige boldbane officielle tidsrum. Der bliver formentbliver indhegnet og får et fast underlag lig også mulighed for at komme til
for andre aldersgrupper. Man er altid
af grus. Banen skal især anvendes til
velkommen til at kontakte F.C. Nordfodbold.
havn via deres hjemmeside, hvis man
I nogle tidsrum både i hverdagene og
er interesseret i en træningstid på
weekenden vil den lokale fodboldklub
banen. Information om træningstider
F.C. Nordhavn råde over banen. Uden
på banen vil senere være tilgængelig
for disse tidsrum vil det være muligt for på Nordhavn IFs hjemmeside.
alle at benytte banen til spil og leg.
”Det er ingen hemmelighed, at bebo”Vi har gode erfaringer med at aktivere erne i Nordhavn har en stor interesse
de tomme byggegrunde til midlertidige
aktiviteter – det er bl.a. sket på Sund-

for idræt og bevægelsesaktiviteter, og
denne interesse vil vi gerne understøtte
og videreudvikle, så alle parter får et
erfaringsgrundlag at arbejde videre
med. Derfor har vi valgt at være med til
at finansiere projektet,” siger Helene
Rendtorff, leder af kommunikation og
samskabelse, Kultur Ø.
Foruden det faste underlag af grus vil
der blive opsat en container til rekvisitopbevaring for F.C. Nordhavn.
Finansieringen af det midlertidige
anlæg er sket i et samarbejde mellem
Kultur Ø og F.C. Nordhavn, som igennem deres medlemskab af Nordhavn
IF står for etableringen og driften af
banen.
Fodboldbanen er midlertidig. Allerede
til sommer forventes det, at byggeriet
af boliger går i gang på grunden.
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UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

INFO@BYOGHAVN.DK

TEL. 33769800

facebook.com/nordhavnen

By & Havn har stillet den
tomme grund ved siden af
Kronløbshuset til rådighed
for etableringen af en
midlertidig fodboldbane.
Banen forventes at stå klar
omkring 1. marts og vil
eksistere i en tre-måneders
periode.

WWW.BYOGHAVN.DK
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Italiensk vinaften
i Havnekulturkontoret
• 1. marts kan man komme til
vinsmagning i Havnekulturkontoret og smage vine fra 10
forskellige italienske regioner,

så man lærer at kende forskel
på nuancerne.
Til vinen kan man indtage
en tapas fra Meny Nordhavn
sammensat specielt til aftenen.
Bill Kyhl fra Toscavini præ-

senterer de enkelte vine.
"Der ligger mange store oplevelser gemt i de italienske
vine, som Toscavini importerer, og den bedste måde at
finde dine favoritter er ved at

smage dem," siger han.
Der er 20% rabat på vinene,
der bestilles denne aften.
Tid: Fredag 1. marts kl. 19.0023.00.
Adgang for alle over 18 år.

Nabomødet minut for minut
Kantinen hos COBE på Sundmolen var fyldt med over 200 beboere til nabomøde med By & Havn 30. januar.
Mødet var propfyldt med informationer - og spørgsmål.
• To timer er ikke meget, når
200 mennesker skal have innformaton om cirka 50 byggeø
og anlægsprojekter i deres
egen bydel. Og derefter have
tid til at stille spørgsmål. Så
der var fart over feltet, da By
& Havn i sidste uge holdt nabomøde for Nordhavns beboere. traditionen startede sidste
år, og det er nu meningen at
der skal holdes to årlige nabomøder fremover.
"Nabomødet er en lejlighed
for jer, til at se hvem vi er. Omvendt vil vi gerne høre hvad
i synes, et godt bykvarter er,
hvordan det skal virke i hverdagen," sagde Adm. direktør
Anne Skolvbro i sin velkomst.
Hun tilføjede, at dialogen mellem udviklingsselskabet og
beboerne allerede finder sted,
hver dag, i form af forespørgsler, klager og forslag.
"Vi ved at i har mange spørgsmål omkring byrum og pladser i Nordhavn. Vi har også
fået at vide af jer, hvor vi skal
være tydeligere i vores kommunikation. I dag kommer
der mere information f.eks.
om grønne rum i Århusgadekvarteret," sagde Anne Skovbro.
Lynkursus i Nordhavn
Nicolai Axholm Irminger,
Chef for salg og udlejning
havde fået til opgave at give en
lyngennemgang af alle projekter i alle Nordhavns kvarterer,
og det gik stærkt. Deltagerne
fik information om byggepladsen på Marmormolen
(Læs denne avis side 4), ledige
grunde langs Kalkbrænderivej, metrobyggeriet, planerne
for kollegium på Helsinkivej,
nye butikker og restauranter
i Århusgadekvarteret, byggeprojekter på Redmolen, samt
etableringen af kanaler og

broer på Sundmolen.
Færdig by
i Århusgadekvarteret
Han fortalte om nye og kommende butikker og restauranter: Buvette, Bageri Andersen
& Maillard og Årstiderne slår
sig alle ned omkring Hamborg
Plads.
I BigBio kommer der en LiDL
'flagstore' og endnu en lejer i
stueetagen. Ovenpå biografen
kommer der en restaurant,
og det bliver ikke en burgerrestaurant, lovede Nicolai
Axholm Irminger.
"Vi har lavet et manifest for
kvalitetsbutikker og spisesteder, og siger nej til mange, som
vil ind i Nordhavn," sagde han.
MENU SPACE er i gang med
en totalrenovering af Købmandsgården, hvor der skal
være designafdeling, showroom og 10 designerhotelværelser. I den røde by kommer
en plads ud til Århusgade med

Nicolai Axholm Irminger, Chef for
salg og udlejning i By & Havn.

café, restauranter og kreative
erhverv. Gøteborg og Hamborg pladser gøres færdige og
beplantes med grønne byrum.
Kollegiegrunden i Helsinkigade, nabo til Kronløbshuset, får
byggetilladelse 1. april. Dermed realiseres det nye projekt

med 300 kollegieboliger, som
krævede en ændring af lokalplanen.
Kronløbsøen
En anden tom grund langs
Fortkaj hører til projektet for
Kronløbsøen. Her skal der
være nedkørsel til et p-anlæg
ude i havnebassinet. Byggeriet af selve øen går i gang i år.
Lige nu er By & Havn og medinvestoren Pension Danmarik
ved at indgå aftale om projektet med en ny entreprenør.
På Redmolen er al forurenet
jord nu fjernet og molen er
kalr til at blive bebygget. Ejeren er PFA, men det er endnu
uvist, hvad og hvornår der
byggges.
P-pladser
På Gittervej vil der fortsat
være parkeringsplads, indtil
By & Havn kan komme til på
metrobyggepladsen, og bygge
p-hus der. Nordhavn metrostation skal åbne i starten af
2020.
"Vi må fortsat benytte de tomme grunde rundt omkring til
parkering eller byggepladser.
Vi skifter lidt rundt, og det er
lidt af et puslespil på grund
af de mange byggeprojekter.
Men så vidt muligt kan ledige
grunde også indrettes som
midlertidige byrum," sagde
Nicolai Axholm Irminger.
Turbo på Sundmolen
På Sundmolen er der beboere
i det første byggefelt og endnu
et har indflytning i år. I 2020
følger tre byggefelter mere.
Samtidig går By & Havn i gang
med at etablere to kanaler på
tværs af molen med fire tilhørende broer. Også med start i
2019. Næste år følger indretningen af det grønne strøg i
midten.

"Så om 12-15 måneder vil
Sundmolen have et færdigt
anlæg af broer og kanaler
med vand i , og et grønt midterstrøg, om alt går vel," sagde
Nicolai Axholm Irminger.
Gate M men ikke L
På mødet var der afsat rimelig
tid til spørgsmpål fra salen,
trods de mange informationer
fra By & Havn.
Første spørgsmål kom fra
Henrik, beboer på Dampfærgevej. Er planerne for M-tårnet droppet eller lever de? ville
han vide. M-tårnet er en del af
Copenhagen Gate' på spidsen
af Langelinie og Marmormolen. Her skal højhusene Gate
L og Gate M byges på hver sin
side af havneindløbet, men
forbundet med en bro i 65 meters højde. Og projektet lever,
i hvert fald på Marmorsiden:
"Der foreligger et tilpasset
projekt for byggeri på Marmormolen, og lejeren af byggeriet meldes snart ud. Når
der er valgt entreprenør kan
byggeriet gå i gang før jul," lød
svaret.
Højden på den røde by
Susan fra Trelleborggade ville
gerne høre om den røde by
bevares i sin nuværende form,
eller om der bygges flere etager
ovenpå de gamle. Det gør der
ikke, kvarteret bliver på 2-3
etager med detailhandel.
Orientkaj
Karen fra Sundmolen spurgte
til området ved Orientkaj metro. Og fik at vide at der kommer et Comwell hotel, Østre
Landsret og et P-hus. Yderligere to grunde er sat til salg.
Byggehøjden er 24 meter.
Redmolen
Cameron fra Marmorbyen

spurgte, hvilken slags byggeri
man kan forvente på Redmolen. Men det vides ikke. PFA
har ikke offentliggjort sine
planer.
Kronløbsøen
Helle fra Sundmolen ville
vide, om projektet ude i Kronløbet virkelig ville stå færdigt
i 2022?
Svaret var JA. Selv om bygeriet
er kompliceret, da man skal
lukke bassinnet og tømme det
for vand.
Stubkaj
IDA fra Sundmolen spurgte til
Stubkaj.
Her har selakbet Walls planlagt et stort projekt. Men det
bliver først realiaseret 20212023.
"Vi var nødt til at udskyde det.
Der er simpelthen ikke plads
til flere byggepladser før."

Sundkrogsgade
Lars, beboer i Havnehuset, var
bekymret for om Krydset ved
Sundkrogsgade var dimensionerret til at afvikle den stigende trafik i Nordhavn.
"Når vi vokser fra 2500 til
10000 beboere, kan det kryds
overhovedet tage al trafikken,
vi har jo kun 1,5 adgangsvej til
Nordhavn i dag," sagde han.
"Sundkrogsgade har en del
trafikpres lige nu, men snart
åbner Århusgade for de lettere trafikanter. Der er lavet
trafiksimuliering, som viser at
krydset har kapacitet nok," lød
svaret.
I øvrigt var det meningen at
etablere den planlagte supercykelti gennem Nordhavn allerede nu. Men det har ikke
vist sig muligt, igen på grund
af de mange byggeprojekter.
Nordhavnskaj
Steffen Andersen fra Antwer-

Nogle nye visualiseringer fra By & Havn viser, hvordan det kommende grønne byrum på Skt. Petersborg Plads
kommer til at se ud.

Rejsegilde for Orienten
• Tirsdag 5. februar var der
rejsegilde for Orienten i Århusgade.
Overborgmester, Frank Jensen
(S), adm. direktør i By & Havn,

Anne Skovbro mfl. lagde vejen
forbi rejsegildet og lykønskede håndværkerne. Orienten kommer til at bestå af 107
almene boliger , 24 boliger
til socialforvaltningen og en

børnehave. for blot en måned
siden stod bygherren Domea
pludselig uden hovedentreprenør, da Daurehøj Erhvervsbyg
gik konkurs. Men JCN Bolig
overtog hele entreprisen og

var efter kort tid i gang på byggepladsen. Huset er nu lukket
med tag og vinduer, og den
indvendige aptering er i gang.
I begyndelsen af 2020 ventes
de første beboere at flytte ind.

www.cis.dk

Offentlige toiletter
Gert fra Harbour Park ville
have at vide, om Nordhavn
aldrig får nogle offentlige toiletter? Jo, der kommer et permantent offentligt toilet ved
Netto i Lüders, samt endnu
et toilet et andet sted. Dertil
kommer nogle midlertidige
festivaltoiletter, som kan indsættes hvis Nordhavn 'invaderes' af badegæster igen i sommeren 2019.

pengade spurgte til planerne
for området ved Gittervej og
Nordhavnskaj.
Rita Andersen, Chef for Planlægning og Arkitektur, svarede at der her skal være noget
aktivitet for de større børn, og
der skal være meget grønt.
Men der er ingen konkrete
planer pt.
Lars, beboer på Sandkaj,
spurgte om der ikke er planer
for en støjmur ud til Kalkbrænderivej.
"Det er ikke planen. Nordhavn skal være åben ud til
naboområderne. Desuden er
husene bygget så de er meget
støjsikrede, også vinduerne.
Desuden har Københavns
Kommune krævet, at der er
udkig til vandet fra Nordhavn
Station. Måske kan nogen
foreslå et projekt som KK vil
godkende. Men det er da lidt
sørgeligt at bygge mure," sagde
Rita Justesen.

Lastbiltrafik om natten
Katarina fra Havnehuset
spurgte, om det kunne være
rigtigt at der ankom store lastbiler til Hamborg Plads klokken 4 om natten for at læsse
betonelementer og stålspær?
by & havn henviste i første
omgang til Miljøkontrollen i
Københavns Kommune. men
Katarina havde uden held forsaøgt at kontakte kontrollen.
Anne Skovbro lovede at tage
sagen op.

Maria Kanstrup-Clausen, projektleder i Afdelingen for Bæredygtighed og Byliv.

"Vi er ikke miljømyndighed,
men Miljøkontrollen skal tage
den slags klager alvorligt. Jeg
vil meget gerne tage problemet
op med Københavns Kommune, og det på direktionsniveau," sagde hun.

Luftforurening
Berit fra Harbour Park fortalte
om det kommende borgermøde om luftforurening fra Langelinie og Krydstogtterminalen, og opfordrede alle til at
deltage i mødet, der fandt sted
6. februar i Østerbrohuset.
"Mit barnebarn får et astmaanfald, hvis vores altandør er
åben, og vindretningen er sådan at røgen fra skibene går i
vores retning. Det er utroligt
at man må forurene på den
måde, så tæt på et stort boligområde," sagde hun.
Sekretariat for
grundejerforeningerne?
Et af de sidste punkter på nabomødet var en orientering
om arbejdet med at skabe et
såkaldt grundejerforeningssekretariat for hele Nordhavn.
Foreløbig har Nordhavn kun
én grundejerforening, nemlig G/F Århusgadekvarteret.
Men snart kommer flere til, og
foreningerne skal med tiden
overtage mange opgaver og
områder fra By & Havn. For
eksempel drift af fællesarealer,
skabelse af byliv og kontakt til
kommune og myndigheder.
Med inspiration fra Ørestad
vil By & Havn gerne være med
til at oprette et sekretariat som
kan yde faglig og praktisk
støtte, og stå for administration og betjening af grundejerforeningernes bestyrelser
og generalforsamlinger.
"Det er en meget stor opgave
for frivillige beboerrepræsentanter at drive en grundejerforening, Et grundejerforeningssekretariat kan være
løsningen. Men først vil vi
starte en dialog, for at høre
om jeres holdninger til ideen,"
sagde projektleder Maria Kanstrup-Clausen.

We teach the
love of learning
As a parent you don’t just want a school with strong
academics. You want an international school with
strong academics that makes your child happy.
A place that offers exciting After School Activities
in addition to the renowned IB curriculum. A school
where children from all over the world fit in, feel
welcome and find new best friends.
CIS is such a school. We are one of the original IB
Diploma Schools and today we offer the Primary
Years Program, the Middle Years Program and the
Diploma Program, which gives access to outstanding universities worldwide. For more information
please visit cis.dk
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KULTUR
3 film
om
fallerede typer

Down by Law

Jim Jarmusch, 1986
Tre fallerede mænd ender i fængsel. En fordrukken
DJ (Tom Waits), en alfons og en efter sigende uskyldig italiener (Roberto Benigni). Alle uskyldigt. Og så
kommer der ellers gang i den i den lille celle med sang
og narrestreger. Lige til de stikker af. 'Down by Law
'er et flot fotograferet, minimalistisk mesterværk, der
hylder tre skæve og uheldige eksistenser, der lever i
nuet og har mere end svært ved at tilpasse sig samfundets krav.

For meget pladderromantik
Titel: A Star is Born. Instruktør: Bradley Cooper. Medvirkende: Bradley Cooper, Lady Gaga, Andrew Dice Clay, Dave
Chappelle. Varighed: 135 minutter. Premiere: 6. december

Den romantiske musical 'A Star is Born' fejler, fordi musikken er for jævn, historien for sentimental og karaktererne for
utroværdige
• Det er nærmest kriminelt at
anmelde en film så sent efter
premieredatoen, men alt tyder
på, at storsællerten her går i
biffen frem til Oscar-uddelingen søndag 24. februar. Til
gengæld fortrød denne anmelder at have brugt sin tid:
Ally Maine (Lady Gaga) sidder ved siden af sin elskede
mand Jack (Bradley Cooper)
i den fyldte sal med velklædte
mennesker. Hun er nomineret
til en Grammy for bedste nye
sang. Og vinder. Hun er målløs. Rejser sig op og bliver tiljublet på scenen. Men hendes
fordrukne mand, countryguitaristen Jack, følger ikke med.
Han har ikke engang opfattet,
hun har vundet. Men taler
fordrukkent sludder i sin mikrofon nede fra rækkerne og
ud til publikum. Til sidst går
han på scenen, hvor han falder
sammen.
Lyder scenen som noget utroværdigt pladder, er det helt
korrekt. Aldrig har jeg hørt
om en rockstjerne eller blot en
mand så fuld i en forsamling,

at han ikke ville opfatte sin
kones Grammysejr. Og jeg har
set min del af fulderikker på
beverdinger.

den falder Jack også for. Selvom hun har en stor næse. En
næse, der vist nok er årsag til,
at hun ikke er blevet stjerne.

Den slags alt for tykke scener
er filmen fuld af. Historien begynder med en guitardreven
koncert, hvor Jack viser sine
strengetalenter, og vi får lov at
høre det meste af en dog typisk
countryrocksang.

Alligevel bliver hun opdaget.
Hun møder produceren Rez,
der får hende til at synge pop.
Til Jacks store fortrydelse.

Bagefter ta’r han på bar.
“Kan man få alkohol herinde?”
spørger han i døren, inden
han træder ind på dragbaren,
og folk griner. Spørgsmålet er
selvfølgelig stupidt. Du spørger da heller ikke bartenderen,
om man kan få en tuborg på
den lokale?
Indenfor danser smukke Ally
Maine og giver den op med
en rørende Edit Piaf-sang.
Filmens med afstand bedste
nummer.
Lady Gagas stemme er ellers
ubestrideligt fantastisk, og

Og os andres. Kvaliteten af
sangene daler scene for scene,
som hun bliver en større og
større stjerne. I sig selv realistisk, at moderne radiopop er
ringere end franske viser, men
næppe en tilsigtet pointe fra
Bradley Cooper, der ikke bare
spiller Jack, men også har instrueret sin første film.
'A Star is born' er i øvrigt den
4. indspilning af historien. De
tre andre er fra ‘37, ‘54 og ‘76.
Er man til musik, så se den fra
‘76 med Kris Kristofferson og
Barbra Streisand.
Den nye indspilnings store
problem er ikke bare sangene.
Heller ikke kun det, at eventyret om den fordrukne rock-

sanger, der samler en ung pige
op, der nu bliver stjerne, mens
han forfalder, er alt for sentimentalt fortalt. Med alt for
mange tårer.
Det største problem er, at karaktererne er utroværdige.
Han er dranker, men ryger aldrig en cigaret. Han fulder den
så overdrevent, at man aldrig
tror på ham som musikalsk
barflue. Uden den kant vi så
hos eksempelvis Mickey Rourke i 'Barfly' eller selv Nicolas
Cage i 'Leaving Las Vegas'.
Ellers velspillende Lady Gaga
misser også potentiel kant.
Havde manus spillet mere på
hendes job som stripper i en
dragklub, og at hun satte sig
imod den kommercielle musikbranche, havde hendes karakter haft menneskelige træk.
I stedet går med spørgsmålet:
Står selvdestruktive Jack til at
reddes? Det kan man så finde
ud af ved at se filmen. Hvis
man da ikke falder i søvn.
Anders Højberg Kamp

Leaving Las Vegas

Mike Figgis, 1995
Tragedien om manuskriptforfatteren (Cage), der
opgiver alt, sit job og sin kone, og flytter til Las
Vegas, holder, selv om den ikke er lige så underspillet
som 'Barfly' og 'Down by Law'. I Las Vegas forelsker
han sig i en prostitueret, 80’er ungdomsstjernen og
eminente Elisabeth Shue, men snart går alt galt. Hun
kan ikke klare hans alkoholisme. Han får det svært
med hendes job. Nok har filmen lidt for meget gang
i Hollywood-strygerne, men alt i alt er den tragiske
romance en værdig drukfilm.

Barfly

Barbet Schroeder, 1987
Han drikker og slås, den gode Henry Chinaski, der
er forfatter Bukowskis alter ego, som bor på lejede
værelser og lever af håndører for noveller og digte,
han sælger til magasiner. En dag forelsker han sig i
en anden alkoholiker, Wanda, han møder på en bar.
Mickey Rourke og Faye Dunaway spiller autentisk og
med humor. Og deres forhold er selvfølgelig dømt til
at gå galt.

7. februar 2019
Fremtidens dramatikere
fødes i Nordhavn
• I de kommende to måneder
skal forfatter og dramatiker
Hanne Kvist undervise fire 4.
klasser i at skrive dramatik i

Havnekulturkontoret Nordhavn. Hver klasse har en uges
koncentreret undervisning,
hvor tre professionelle skuespillere fra Teater Hund & Co.
vil fremfører elevernes tekster,

og hjælpe børnene til at forstå en karakters udvikling og
kendetegn. Derefter skal børnene arbejde videre med deres
tekster, før skuespillerne vender tilbage for at fremføre dem

foran et børnepublikum.
"Det viser sig tit, at børn har
nemmere ved at være kreative,
når arbejder med kroppen og
det fysiske udtryk i dramatiske øvelser. At vi desuden

Jennifer Bell comes to Østerbro

lader skuespillere fremføre
deres tekster, vil være en yderligere givende udvidelse," siger
Hanne Quist. Første workshop finder sted i uge 8.

VI ANBEFALER

Do you have a tween or teen who loves a good fantasy book or who might even have read the
The Uncommoners books by international fantasy author sensation Jennifer Bell?

03.03

• Well look no further. As
part of the "We Love Books"
Children's Literature Festival, Jennifer Bell is coming to
Østerbro Bibliotek and other
libraries in Copenhagen.
Jennifer came up for the idea
of The Crooked Sixpence (her
first novel) while packing for
a holiday and wishing she
could just disappear inside her
suitcase and be there already.
The world of Lundinor is inspired by sayings from traditional English nursery
rhymes as well as the stories
Jennifer grew up with about
the Cockney markets her
grandparents used to visit.
At the library, Jennifer Bell
will talk about how she found
the inspiration to become and
author, and the wonderful
world of Lundinor that she has
created.
At this free talk every child
is welcome, but suitable from
the age of 7 and up to everyone
who loves fantasy.

EVENTYRLIG FASTELAVNSFEST
I ØSTERBROHUSET
3. marts er der stor fastelavnsfest i Østerbrohuseti
Århusgade 103.
Man kan komme udklædt, eller gå en tur igennem
'udklædnings-transformatoren'.
Fra kl. 10 kan børnene boltre sig i legeland, lytte
til eventyr og tegne på gulvet, opleve et magisk
sæbeboble-show, spise fastelavnsboller og slå katten
af tønden. Der er præmier til de flotteste udklædninger og til kattedronninger og kattekonger.
Program for dagen:
10.00-11.30 - Velkomst, legeland er åbent, lav eget
fastelavnsris og gå igennem udklædnings-transformatoren.
11.30-12.30 - Slå katten af tønden.
12.30-13.00 - Det fantastiske sæbeboble show.
13.00-13.15 - Kroning af kattekonge & kattedronning + præmieoverrækkelse for bedste udklædning.
13.15-13.30 - Sæbeboble workshops, fri leg, frokost
osv.
14.00 Farvel og tak for i dag.
Eventyrlig fastelavnsfest. Søndag 3. marts 2019 kl.
10.00-14.00. Østerbrohuset, Århusgade 103. Pris: 40
kr. plus gebyr
Tilmelding/billetter: Facebook ''havnekulturkontoret'

Meet Jennifer Bell at Østerbro
Library. Sunday 17. March
2019 kl. 11.00-12.00.
Østerbro Bibliotek, Dag Hammarskjölds Allé 19, 2100 Copenhagen. Tickets: Billetto.
Event is in English.
www.jennifer-bell-author.com

14.03
LÆR DIN BABY DE FØRSTE TEGN (0-12 mdr.)

Intro til OCR-træning i Nordhavn
Obstacle Course Racing (OCR) - eller på dansk 'forhindringsløb' - er blevet en populær sport.
24. marts kan den afprøves i Århusgade.
I OCR vil forhindringerne ofte
være høje vægge, tunge ting du
skal løbe eller løfte, mudder,
pigtråd og lign.
Så man skal både løbe, klatre,
hoppe og løfte. Man løber oftest sammen to og to eller flere,
og venter på hinanden undervejs, men man kan også løbe
individuelt og konkurrere mod
andre. Man er ikke tvunget

til at gennemføre alle forhindringer.
Introduktionen til OCR gives
af Leon Kofoed, som er OCR
Europamester (Short Course)
2018 og grundlægger af OCR
Training Denmark.
På workshoppen får man
viden om OCR's historie og
udvikling, og om de fysiske
krav i OCR. Dertil kommer en

træningssession.
OCR Intro.
Havnekulturkontoret, Århusgade 126.
24. marts kl. 14.00-16.30.
Pris: 195 kr.
Tilmelding: www.dgi.dk.
Arrangør: DGI og Dansk Atletik
Forbund. Medarrangører: Leon
Kofoed - OCR Athlete

hyper–
LOKALE NYHEDER
i din mailboks

Mød op og gå derfra med 20 begyndertegn, der
passer lige netop til din baby, og som du kan anvende med det samme. Der er plads til, at du kan tage
baby med ind i barnevognen eller lade baby stå og
sove ude foran vinduerne - du vil få udbytte, uanset
om baby sover eller er vågen, da det er dig, der skal
lære tegnene først.
Giv dit barn et forspring i sin tale- og kognitive
udvikling helt op i skolealderen! (Statistisk påvist
i Amerikanske studier fra National Institute of
Health, der har arbejdet med tegn til babyer siden
1996)
Tid: Torsdag 14. marts 2019 kl. 10.30-12.00
Sted: Havnekulturkontoret
Pris: 250 kr.
Tilmelding/billetter:
www.facebook.com/havnekulturkontoret

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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Kunst2100 på Docken
• I weekenden 16. - 17. februar
indtager Kunst2100 igen Kulturkaj Docken i Nordhavn.
52 lokale kunstnere vil præsentere deres nyeste værker

inden for maleri og skulptur,
samt brugtskunst som keramik og smykker.
Kunst2100 er en sammenslutning af kunstnere på Østerbro,
som arrangerer åbne værkste-

der og fælles udstilling, de
seneste gange på Kulturkaj
Docken.
(Illustration: Maleri af Jette
Fabian).

Kunst2100. Kulturkaj Docken.
Færgehavnsvej 35. 16.-17. februar kl. 11-17. Entré kr. 30,
børn indtil 12 år gratis.
Se mere om de enkelte kunstnere på www.kunst2100.dk

Lækre ledningsfrie liv
Det kræver omhu og grundighed at leve i labre omgivelser. Gætter jeg mig til
dinerne, så med lidt god vilje
kan pletter godt ligne skygger.
Eller et fuldstændig abstrakt
og meget vovet mønster.

Klumme af Louise Raaschou
• Fornylig var jeg hjemme hos
en af mine absolutte favoritter
i familien, og han bor virkelig
fedt, min fætter. Som i virkelig, virkelig fedt. Cool design
strøet rundt omkring på den
smagfulde, enkle måde, blandet med andre ting, der viser
kant og personlighed, så indretningen ikke ligner bolig
nr. 8 i et interiørkatalog. Pivskarpt, simpelthen.
Og derudover noget yderst
forbløffende: Helt fri for ledninger på tværs af gulve,
plamager på vægge, løse dørhåndtag og sofamoduler, der
glider fra hinanden. Bare for
at nævne et par ting, der viser
personlighed i indretningen
her på matriklen.
Gådefuldt. Hvor gør fætter og
andre folk af ledningerne - borer de dem ind i væggen? Eller
er al elforsyning gået wireless,
og jeg har bare overset beske-

den i e-boks?
Jeg vil også have et cool og pivskarpt interiør, og det inkluderer helt sikkert ikke synlige
bunker af ledninger og stikbokse.
Har forsøgt mig med de der
små dimser, man sømmer ledninger fast med, men af uransaglige årsager har de en anden effekt herhjemme. Hvis de
ikke falder ud igen, kommer
de altid til at sidde mærkeligt
skævt.
Så i stedet for at holde fire
meter lange forlængerledning
i baggrunden fremhæver de
den. Hvorefter man ikke alene får øje på fire meter lange
forlængerledning - og dimser - men også den afskallede
maling på karme, hvor jeg har
ramt forkert med hammeren.
Gaffatape er heller ikke meget
bevendt i den henseende, dens
evne til at holde og klistre er
stærkt overdrevet, kan jeg
oplyse. Desuden kan man slet

ikke få gaffa i farven Smånusset Hvid.
Måske handler det om at udvise omhu. Og om at passe på
sine ting. Ingen af delene har
jeg endnu excelleret i, uanset
hvor meget jeg tror, jeg gør
det.
Jeg syntes ellers, at jeg gik all
in med omhu, da jeg i efteråret
skulle male stue. Vi snakker
grundrens og slibning og udfyldning af huller med polyfilla tillige, der var ingen smalle
steder.
Ved første øjekast ser det da
også ud til, at malerprojekt er
vellykket på den lækre, pivskarpe måde, ikke mindst fordi det lykkedes mig at gemme
nogle ledninger bag en sofa.
Indtil man kigger nøjere efter.
På rullegardinerne. Når de er
rullet ned, bliver plamagerne
af den maling, jeg spildte på
dem, helt tydelige. Heldigvis
er maling hvid, ligesom gar-

Det står heller ikke så pivskarpt til udendørs, hvor man
stadig kan ane tegninger på
husets facade. De har været
der siden halloween for to år
siden.
I den anledning mente jeg, at
det var alletiders ide at dekorere muren med selvlysende
spraypaint, og jeg syntes bestemt, at der stod ”kan vaskes
af” på dåsen.
Eller måske gjorde der ikke.
Hvilket også er komplet ligegyldigt, for dekorationer bliver
siddende, uanset.
Og mens vi er i gang med det
udendørs, så er der i den forbindelse et spørgsmål, ældste
pode jævnligt stiller mig:
”Mor, hvorfor er du så ligeglad
med din bil?”
Mit ærlige svar er: Jeg aner
det simpelthen ikke. Men det
er umuligt for mig at fravriste
den mindste interesse fra mig
selv for, hvordan min bil ser
ud. Såvel udenpå som indvendig. Når bare den kan køre, og
hjul og/eller underskærm ikke
pludselig falder af midt i processen, så er alle mine behov
som bilejer dækket.
Af samme årsag ser min bil
også helt anderledes ud end,
for eksempel, genboens, som
skinner spejlblankt, (bilen,
ikke genboen), fordi manden
vasker, pudser og polerer den
om søndagen. Hver. Søndag. (I
år er treårige søn begyndt oplæring i den ædle kunst. Også
hver søndag.)
Genbos bil ligner garanteret også en ny bil indvendigt,

uden hundehår, kaffepletter
og løse dele af bilens interiør
på gulvet.
Mens intet i denne verden ville kunne genskabe mit køretøj.
Det er ganske enkelt for sent
at passe på en bil, der sagtens
kan bære en bule, fordi den
har så mange i forvejen. Til
gengæld forsøger jeg at udvise
omhu der, hvor jeg kan: Jeg
sætter altid vinduesviskeren
på igen, når den falder af.
Kan man forestille sig, at
omhu og grundighed er medfødte træk?
Det ville jeg være ret ok med,
det ville forklare, hvorfor tingene aldrig er helt i orden her
på matriklen. Når jeg endelig
får skruet håndtag på toiletdør
ordentligt fast - indtil næste
gang, det ikke længere sidder
ordenligt fast - så falder rist
fra emhætte ned i gryden, for
risten har jeg også selv stået
for at skrue ordentlig fast.
Det er skruen (hødr! I det
mindste er jeg morsom) uden
ende, og hvis jeg ikke kan gøre
noget ved det, så kan jeg måske udvikle en strategi i stedet.
Et lille bluff, kunne vi godt
kalde det. Så når folk spørger,
hvorfor loft i stue ikke også er
nymalet, er der ingen grund
overhovedet til at sige, hvordan det virkelig forholder sig:
At jeg droppede loftet. Orkede
det simpelthen ikke, væggene
alene tog jo en krig!
I stedet vil jeg berette, at det
var et helt bevidst valg for at
bibeholde den del af stuen i
sin oprindelige form. Dét er
en cool fortælling. Pivskarp,
faktisk.
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_______
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Introduktionspris 1280,Excl. moms. Yderligere rabat ved flere indrykninger.

kontakt@nordhavn-avis.dk
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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.

Gå på opdagelse i
Århusgadekvarteret
Århusgadekvarteret i Nordhavn er i fuld gang med transformationen fra frihavn til ny,
moderne bydel. I det gamle frihavnsområde finder du i dag en fantastisk samling af
specialbutikker og spisesteder – og der kommer hele tiden nye til. Fælles for dem alle
er et stort fokus på kvalitet, bæredygtighed og den gode oplevelse.
Allerede nu kan du opleve følgende butikker og spisesteder i kvarteret:

AARSTIDERNE
ADORNO
ANDERSEN & MAILLARD
BAR UNO
BIG BIO (ultimo 2019)
BUVE T TE NORDHAVN
HANDVÄRK
MENU SPACE
LE TZ SUSHI NORDHAVN
LIDL (ultimo 2019)
MENY
NE T TO
ORIGINAL COFFEE
PLANT KØBENHAVN
YUME
Og mange flere er på vej…

Å R H U S G A D E K VA R T E R E T. D K

14/ KULTUR / GODT LIV
Nyt møbelbrand
åbner i Nordhavn
• Nu kan man snart se og købe
møbler fra HANDVÄRK i
Århusgadekvarteret.
Emil
Thorup lancerede sit møbel-

brand, HANDVÄRK, i 2015.
Sortimentet omfatter spiseborde, coffee tables, sofaer og
daybeds mv. Materialerne er
stål, marmor, messing og læder, og møblerne er produceret

i Danmark. HANDVÄRK forhandles i 25 lande. Butikken i
Nordhavn kommer samtidig
med at Handelsforeningen
Århusgadekvarteret har lanceret to andre nye forretnin-

ger. Snart åbner nemlig også
spisested og butik Aarstiderne
samt bageri og kafferisteri
Andersen & Maillard. Senere
på året følger supermarkedet
LiDL og biografen Big Bio.

God og nem hverdagsmad:

Polentagrød med kål og syltede løg
Fremover vil kok Rasmus Kofoed Christensen give enkle opskrifter, som både er lækre og lige til at gå til
Polentagrød med kål
og syltede løg
Opskrift til 2 Personer
Polentagrød:
1 stk. almindeligt løg
1 stk. fed hvidløg
2 dl. polenta (ikke en grov)
0,5 dl. mælk
35 gr. revet ost (gerne vesterhavsost)
35 gr. smør
Salt
Peber
Olie
Eddike
Løg og hvidløg, hakkes fint
og svitset i en gryde i lidt olie.
Kom herefter mælk i gryden
og kog op. Når mælken koger
tilsættes polentaen. Under
omrøring koges ”grøden” i 4-5
minutter. Konsistensen skal
være blød og cremet. Bliver
den ”tør” i gryden tilsættes
lidt vand. Når grøden har passende konsistens, røres smør
og ost i grøden. Smag til med
salt, peber og lidt eddike.
Syltede løg:
2 stk. salatløg
100 gr. sukker
110 gr. eddikke

og pluk dem ud i lidt mindre
stykker.
Skyl kålene godt og dryp af.
Varm olie op i en gryde, når
olien er varm svitses grønkålen til den får farve. Tag
gryden fra varmen og tilsæt
rosenkålsbladene. Smag til
med salt og servér straks.
Tilbehør:
Kan toppes med: Friske krydderurter, hakkede saltede
mandler, lidt revet citronskal
eller måske et pocheret æg.
Det er kun fantasien der sætter grænser.

Opskrift af :
Rasmus Kofoed Christensen
Instagram: @rasmuscowfoot

Kog eddike og sukker op. Pil
løget og skær det i små både.
Hæld den kogende eddike lage
over løgene og lad dem trække
i 3-4 timer. Dette kan med fordel laves dagen før. (Opskriften er til mere end 2 personer,
men de syltede løg smager
også godt til meget andet end
polentagrød.)
Kål:
100 gr. rosenkål
50 gr. grønkål eller violetgrønkål
Olie, Salt
Skær det nederste af bunden
af rosenkålene, og pil dem ud
i de enkelte blade. Det er lidt af
et arbejde, men det hele værd.
Skær grønkålen fra stokken

Når Rasmus ikke skriver opskrifter
arbejder han til dagligt i Social Cantina i Brønshøj, som blev årets kantine 2018. Han driver, sammen med
en ven firmaet Højborg x Kofoed,
der blandt andet laver fine-privatedining. Rasmus har baggrund fra
nogle af landets bedste restauranter
og var fra 2014 – 2017 på Det Danske
kokkelandshold.
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Nemt at tilmelde og afmelde.
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International Film Club
• Play it, Sam...
Culture Østerbro Network
invites you to join a screening
of an international film with
English subtitles. This time an

essential classic from 1942 that
was nominated for 7 academy
awards and won 3. Humphrey
Bogart and Ingrid Bergman
where headlining the cast.
The story: Rick Blaine, a cy-

nical world-weary ex-patriate,
runs a nightclub in Casablanca during the early stages of
WWII. Despite the pressure
from local authorities, Rick's
cafe has become a kind of

Byg et camera obscura
Æsker, rør, kasser. Mange ting kan bruges til at indfange lys og lave billeder.
Den ældgamle hulkamera-teknik kan nu prøves på en workshop i Havnekulturkontoret.
• Mandag 11. februar vil er
der 'Pinhole workshop' i Havnekulturkontoret.
Her kan man komme tæt på de
oprindelige teknikker bag fotografiets skabelse. Med egne
hænder bygger man et fuldt,
funktionsdygtigt kamera ud
af simple hverdagsgenstande
og lærer at bruge det og fremkalde sine egne billeder. Metoden kan give et nærmere
bekendtskab med fotografiets
bagvedliggende teknikker, og
bryde de fotografiske vaner,
som erfaring kan medføre.
Facilitator for workshoppen er
Nikolaj Svennevig, som er uddannet fotojournalist fra Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. De seneste par år har
han primært arbejdet med den
kreative proces bag fotografiet, og med sine workshops i
forsøger han at hjælpe andre
til at finde deres personlige fotografiske udtryk.
Her har han vendt sig væk fra
de højteknologiske værktøjer,
der har oversvømmet vores
verden og i stedet kastet sin
kærlighed over 'pinholefotografiet'.
"Pinholefotografering er en
kreativ proces, der nærmest
kan betragtes som at fotografere i blinde. Her sænker vi
farten og slipper kontrollen,
arbejder ind i vores intuition
og lader fantasien få frit løb.

haven for refugees seeking to
obtain illicit letters that will
help them escape to America.
When Ilsa, a former lover of
Rick's, and her husband, show
up one day, Rick faces a tough

challenge.
International Film Club.
Østerbro Bibliotek, Dag Hammarskjölds Allé 19, Thursday
14. february kl. 19.00-21.00.

MAIREAD
when love locks you up
and throws away the key
A new drama by Tanja Mastilo

Belønningen er unikke og visuelt stærke fotografier," fortæller programmet.
På workshoppen i Nordhavn
bruger deltagerne papæsker
som base for skabelsen af deres kamera.
Når alle har et færdigt kamera,
går de på opdagelse med det i
kvarteret, inden de vender tilbage og fremkalder billederne
- i kaffe.
Workshoppen er for alle på
tværs af aldre og fotografisk

erfaring, og kan være en familieaktivitet.
Pinhole Workshop
Mandag 11. februar 2019 kl.
11.00-15.00. Havnekulturkontoret.
Pris: 250 kr. Dette inkluderer
alle materialer. Man må gerne
tage 1 barn (5-10 år) med i prisen for én billet.
Tilmelding/billetter på Facebook 'Havnekulturkontoret'

Om Pinhole kameraet
Pinhole (hulkamera) metoden er den simpleste form for fotografi – det er arketypen af et apparat skabt til at
fastholde et optisk billede; et camera obscura. Det latinske begreb betyder mørkt (obscura) rum (camera).
Det primære princip har været kendt siden Aristoteles tid. Når en lysstråle skinner igennem en lille åbning
og falder på en mørk overflade, kaster det et spejlvendt, formindsket billede på den modsatte side eller væg.
Før 1830erne, da Louis Daguerre udviklede de metoder, der ledte til moderne fotografi, blev camera obscura
metoden benyttet både af kunstnere og arkitekter, der med spejle og linser projekterede billedet på papir for
at kunne aftegne det. Et pinhole kamera bruger den samme effekt: Det er en lystæt boks med et meget lille
afdækket hul på den ene og en lysfølsom film på den modsatte side. Filmen belyses alene ved at lade lys slippe
igennem hullet, så eksponeringen til enhver tid kan stoppes og fortsættes. Teknikken lader verden fremstå
tidsløs og stille. Alt, der bevæger sig, forsvinder. New York City ses uden mennesker. Forskellige tidspunkter
på dagen smelter sammen. Blikket er med og uden fokus, på samme tid langt borte og tæt på.
(Kilde: Marianne Engberg /marianneengberg.dk)

15 FEB - 9 MAR
whynottheatre.dk | theatre in english

Vesterbrogade 150
1620 København V
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About the pinhole camera
The pinhole method is the simplest form of photography — the archetype of a device retaining
an optical image: the camera obscura. The term is Latin; camera meaning chamber, obscura dark. The basic
principle has been known since the time of Aristotle: When a ray of light goes through a slight opening and
falls on a dark surface, it projects a reversed, small scale image on the opposite plane. Before the 1830s, when
Louis Daguerre developed the methods which would lead to modern photography, the camera obscura was
used by artists and architects alike, who applied mirrors and lenses to project the camera image on to paper,
where it could be copied by drawing. A pinhole camera uses that same effect: It is a light-tight box with a very
small coverable hole on one side and a film on the opposing side. The film is exposed by letting light through
the tiny hole, meaning that the exposure can be interrupted and resumed at will. The technique makes a soft
and silent world. You see New York City without people, or different day times melted into one, which creates
a notion of timelessness. Everything that moves disappears. The view is in and out of focus, at the same time
far away and intimately close.
(Source: Marianne Engberg /marianneengberg.dk)

Pinhole Workshop
Monday 11. february 2019 kl. 11.00-15.00. Havnekulturkontoret.
DKK 250 including materials and 1 extra entrance for 1 child (age 5-10 år)
Sign up and buy ticket at Facebook: 'Havnekulturkontoret (events)

tickets

billet@sortehest.com
33 31 06 06

kontakt@nordhavn-avis.dk
Tlf. 3115 3040
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