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En januarsolskinsdag i Nordhavn, ved Lautrupskaj.

Airtrix er god, vild
og dyr

/4 Ren Cykel

er kommet til byen

/2 Ny parkeringsplan

Det kan godt være at City har Tivoli, og
Klampenborg har Bakken, men Nordhavn
har Airtrix ude på Kattegatvej.
Kom med til forlystelsesparken, hvor børnene boltrer sig i weekenden, mens forældrene tager en timeout. Vi besøgte stedet
en søndag med to eksperter på 8 og 11 år.
"Man bliver aldrig træt af det adrenalinsus, man får her," sagde de bl.a.

/6

Nordhavns beboere kan se frem til to parkeringshuse, en parkeringskælder beliggende under vand, og over 140 midlertidige parkeringspladser. Det viser en ny
parkeringsplan for Nordhavn. De første
ændringer sker i april, hvor der oprettes en
midlertidig parkeringsplads foran Meny
på Nordhavn Plads. Lige ved siden af begynder et nyt parkeringshus at skyde op.
3. februar slog Ren Cykel dørene op for
deres cykelværksted i Aarhusgade 153.
Her har de tre ejere Christian Koch, Nicolai Ladefoged og Nikolaj Riis et hold cykelsmede, som kan reparere og servicere alle
slags cykler. Deres koncept minder om et
menukort. Der er faste priser på service og
reparationer, og ingen timepris eller ekstraudgifter. Snart vil Ren Cykel præsentere
sit eget bud på en moderne cykel - RC Version 1.0.
"Vi har 20 mekanikere, der hver dag skruer
på cykler, så vi har en masse viden at lave
en cykel ud fra," siger Christian Koch.

Er du kaffetørstig
og nysgerrig på boligmarkedet i Nordhavn?
Kom forbi vores butik på Corkgade til en
kop kaffe og en uformel snak om
køb og salg i Nordhavn.
Vi glæder os til at se dig!

RealMæglerne Nordhavn
Corkgade 4 / 2150 Nordhavn
Tlf. 4358 2100 / nordhavn@mailreal.dk
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Ren Cykel er åbnet i Orienten
Nordhavn har fået et cykelværksted, hvor alle cykler er velkomne. Her er der cykelservice til en gennemskuelig pris og første klasses reservedele.
Af Marie Varming
• For et par år siden var der et
cykelvaskfirma, der fik sparket døren ind hos Saxo Bank.
De ville vaske og servicere
bankens medarbejderes cykler, og det blev en stor succes.
Faktisk så stor, at Ren Cykler
i dag har omkring 300 københavnske virksomheder som
kunder. 3. februar slog Ren
Cykel også dørene op til et
ægte cykelværksted i Nordhavn, nemlig i den bygning,
der hedder Orienten. Adressen er Aarhusgade 153.
Som et menukort
Her har de tre ejere Christian
Koch, Nicolai Ladefoged og
Nikolaj Riis et hold cykelsmede, som kan reparere og servicere alle slags cykler. De tre
ejere kommer fra henholdsvis
detailbranchen og sportsverdenen, men fremover vil de
sammen drive virksomheden
fra forretningen i Nordhavn.
"Vi går op i gennemsigtighed.
Vi er ligesom en restaurant
med et menukort, for når du

bestiller, så ved du, hvad du
skal betale. Vi arbejder ikke
med timeløn og uforudsete
omkostninger," siger Christian Koch.
Alle cykler er velkomne
"Vi servicerer alle cykler, og
vi er faktisk et koncept, der
passer godt til hr og fru Danmark-cykler," siger han.
Der er dog det ved det, at Ren
Cykel kun har de bedste reservedele på hylderne, så hos dem
kan man ikke vælge mellem
en billig og en dyr løsning.
"Vi har kun den bedste," siger
Christian Koch.
Udvikler egen cykel
Inden for et par måneder
kommer Ren Cykel til at lancere sin egen cykel, RC Version 1.0, og det bliver ud fra en
god portion erfaring.
"Vi har 20 mekanikere, der
hver dag skruer på cykler, så vi
har en masse viden at lave en
cykel ud fra," siger Christian
Koch, som glæder sig til at vise
Nordhavns beboere både forretningen og den nye cykel.

Christian Koch, Nicolai Ladefoged og Nikolaj Riis. "Vi servicerer alle cykler, og vi er faktisk et koncept, der passer godt til hr og fru Danmarkcykler," siger Christian.

Tidskapsel lagt under DFDS-byggeriet
Det næste firmadomicil med Øresunds-udsigt skyder op på Marmormolen. Tirsdag 28. januar var der tidskapsel-nedlæggelse for DFDS' nye hus.
• PLH Arkitekter har tegnet
huset, der skal ligge med udsigt til rederiets egne skibe i
DFDS terminalen. Mod nord
får beboerne i Marmorbyen til
gengæld fjernet den udsigt.
Som grundsten er en forseglet
tidskapsel med genstande fra
byggeåret nu lagt under byggeriet.
På dagen var der taler af bl.a.
overborgmester Frank Jensen
(S) og adm. direktør i Pension
Danmark (bygherren), Torben Möger Pedersen.

DFDS, entreprenøren NCC og
PLH Arkitekter deltog også.
”I PensionDanmark er vi meget stolte af at kunne bidrage
med en moderne og bæredygtig supertanker af et domicil
til DFDS. Det er et byggeri i
superligaklassen, der vil blive
klassificeret efter certificeringsordningen DGNB Guld,"
sagde, Torben Möger Pedersen.
Bygningen minder nok mere
om et kydstogtskib på land
end om en supertanker.

DFDS-domicilet bliver på
12.500 kvm. i seks etager plus
parkeringskælder. I alt 700
mennesker vil få deres daglige
gang i byggeriet. I stueetagen
vil en ny café få offentlig adgang.
Byggeprisen er 293,5 mio. kroner. Huset er klar til indflytning i 2022.

Visualisering af DFDS huset (PLH arkitekter).
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Ny strategiplan
• Torsdag offentliggjorde By
& Havn en ny forretningsstrategi for 2020-2023 med et nyt
selvstændigt fokusområde om
’Bæredygtig byudvikling og

Byliv’. I Nordhavn står arealudviklingen til boliger lidt på
stand by, indtil Nordhavnstunnelen er etableret.
Til gengæld skal selskabets
omkring 700 lejemål udvikles.

Mange er lagerbygninger på
lejet grund og pladskrævende
virksomheder i Ydre Nordhavn, som i de kommende år
skal vige pladsen for byudvikling. By & Havn vil i stedet

gå i gang med en 'omfattende
renovering og konvertering'
af pakhuse på Sundmolen til
moderne erhvervslokaler. En
investering i størrelsesordenen 300 mio. kr.

Airtrix: God, dyr, vild og vellykket søndagsudflugt
Det kan godt være, City har Tivoli, og Klampenborg har Bakken, men Nordhavn har Airtrix.
Kom med til forlystelsesparken, hvor børnene boltrer sig i weekenden, mens forældrene tager en timeout.
Af Marie Varming
• Man kan bestille tid til sin
tur til Airtrix over nettet, hvis
man vil være sikker på, at der
er plads til ens børn. Og eftersom man nødig vil blive afvist
med skuffede børn til følge, er
det det vi gør en ellers kedelig
vintersøndag. Man kan vælge
mellem tre perioder: En time,
halvanden time eller to timer
til henholdsvis 135 kroner, 165
kroner og 195 kroner. Vi lægger hårdt ud og vælger to timer, eftersom prisforskellen jo
trods alt ikke er større. Der røg
så 390 kroner på to børn, men
nuvel: Det er faktisk Danmarks største trampolinpark.
Forældrelounge
Parkeringspladsen er godt
fyldt op, da vi kommer frem.
Der er mange, der har fået
samme ide. Men køen ved indgangen er forbløffende kort, og
vi bliver hurtigt tjekket ind og
kan komme i gang – også selv
om vi er mødt op en halv time
inden, vores bookede tid var.
Børnene smider overtøj og sko
i en garderobe, der ligner en
børnehavegarderobe, der har
været uden opsyn i månedsvis.
Det generer tydeligvis ingen
børn. Så skal de se en to minutter lang sikkerhedsfilm,

som lige til at starte med kan
tage modet fra de fleste. Man
må faktisk ikke ret meget i
Airtrix. Man må for eksempel
ikke være to børn på én trampolin, man må ikke hoppe på
et ben, ligge ned eller sidde på
en trampolin. Og en hel række andre ting, der er forbudt.
Men okay, man vil jo også
gerne afslutte dagen uden at
involvere ortopædkirurgerne.
Forhallen fungerer både som
garderobe men også som ventesal for forældrene, og du,
kære læser, må gætte helt frit,
hvad de laver.
De stirrer på mobiltelefon,
skriver på deres medbragte
laptops, drikker kaffe og siger
”schhyyyy” til speedede børn,
der kommer løbende ud og
fortæller om deres seneste vilde spring inde i de tre haller,
hvor det hele foregår.
Akustikken er nok det værste. Hovedpinen indtræffer en
halv time efter ankomst. Til
gengæld er der som en formildende omstændighed wifi og
bløde stole. Men husk høreværn, hvis du er kommet for
skade at reservere de forjættede to timer.
Alt i hop og spring
Stedet er opdelt i en klatrepark,
som man betaler selvstændig

entré til, medmindre man har
købt en såkaldt kombibillet,
som går til begge steder.
I klatreparken er 28 udfordringer, hvor der kan være 44
gæster ad gangen.
I de næste rum starter trampolinparken, som består af
tre store rum – nærmest betonhaller – hvor der i alt er
plads til 180 springende, løbende, hoppende, dansende
og konkurrerende gæster.
Trampolinparken er 4500
kvadratmeter. De tre haller
er henholdsvis Freestylezone
med blandt andet trampolinbasket, der er Ninjahallen med
ninjabaner, parkourområde
og klatrevæg og til sidst er der
Actionhallen med airbagbane,
trampolinfodbold og meget
andet.
Stedet lyder meget børnevenligt, og det er det også, men
Airtrix håber faktisk at kunne
tiltrække voksne til mere end
blot ventesalen.
Man kan nemlig også lave
teambuilding, poltabend og
events, hvor man for eksempel kan booke instruktører til
klatrevæg eller lignende.
Kontrabande frugtposer
Der er meget strenge regler på
stedet, men heldigvis ser det
ikke ud til, at den første bliver

håndholdt: Medbragt mad og
drikke må ikke indtages og vil
blive konfiskeret, hvis det opdages. Men de familier der lige
har lagt op imod 200 kroner
pr barn ser stort på reglen og
forsyner sig ivrigt i fryserposer med skåret frugt og kontrabande rugbrødsklemmer
for at undgå at skulle bruge
yderligere hundredvis af kroner på pizza fra mikroovnen,
slushice og chokoladeis.
Børnene kommer nemlig
jævnligt ud på lynvisit for at
blive tanket op efter at have
forbrændt omkring en milliard kalorier på trampolinerne
og i de forskellige rum.
Ved udgangen er børnene,
svedige, lykkelige og ret trætte. De orker ikke engang at
kaste et blik på den 18-huls
minigolfbane, der er udenfor,
men de vil gerne tilbage til
Airtrix så hurtigt som muligt.
Og er det må jo være det, det
hele handler om!

Interview med Carl, 8 år og Villads, 11 år:
Hvad synes I om Airtrix?
V: Der er meget forskelligt at lave, og det er rigtig godt.
C: Ja, der er mange forskellige trampoliner, som slet ikke ligner
dem, man normalt ser i en have.
V: Man får ekstra sus i maven på grund af dynamikken her.
C: Nogle trampoliner gør, at man kan hoppe ekstra højt, eller
man kan hoppe den fra et højt sted, det er det fede ved at være
herude.
V: Man bliver aldrig træt af det adrenalinsus, man får her
C: Man kan lave parkour i et rum, eller hænge i en trapez. Det
er ligesom et cirkus på trampoliner. Det er virkelig et fedt sted.
Er der noget, der ikke fungerer så godt?
V: Det første trampolinrum har de ikke gjort så meget ud af.
C: De trampoliner, der bøjer op ad væggen, er ikke så fede. De ser
bare fede ud. Det ville også være fedt hvis de satte vandposter op
derinde, så man lige kunne tage noget vand.
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Sauna genåbnet efter brand
• Efter ildebranden 19. janauar
kan vinterbaderne nu igen
bruge saunaen i Det Flydende
Aktivitetshus. De elektriske
installationer, som der gik ild

i, er blevet skiftet ud. Da branden opstod, måtte vinterbaderne hente vand i havnen for
at slukke branden, da der ikke
var nogen ildslukkere. Kulturog Fritidsforvaltningen, som

har ansvar for brandsikkerheden, har nu opsat to skumslukkere.
”Sikkerheden er blevet justeret opad, og medlemmerne
er tilbage igen. Der er mange

udfordringer med nøgler,
armbånd og IT-systemer, men
meldingen er, at alle er glade
for at bruge saunaen,” siger
Jeppe Kerckhoffs, bestyrelsesmedlem i Nordhavns vinter-

badeklub, Norvin.
Klubben arbejder også på at få
et system som kan alarmere
brandvæsenet, hvis der er røgudvikling i saunaen, når der
ikke er gæster.

Nye skraldespande - måske - på vej til Nordhavn
I flere år har Nordhavn døjet med affaldsproblemer – specielt på Sandkaj om sommeren. Men de nye skraldespande, som By & Havn har bestilt, lever ikke op til forventningerne.
• Når sommeren kommer til
Nordhavn, gør affaldet det
også. Badegæsterne bestiller
pizza, køber proviant i Netto
og sætter flasker, emballage og
deslige fra sig på Sandkaj med
det resultat, at skraldespandene bliver fyldte, før nogen kan
nå at tømme dem igen.
”De fleste forsøger at ramme
spandene, men det kan de jo
ikke, når de er overfyldte, og
det er så møgulækkert at se
affald over det hele, når man
er ude at gå eller løbe,” siger
Charlotte Danielsen, som er
bestyrelsesmedlem i grundejerforeningen.
Hun synes, By & Havn har
været lige lovligt langsomme
til at skaffe nye spande, som
kan rumme mere – og blandt
andet en pizzabakke - uden at
de bliver tilstoppede.
”Det er min holdning, at der er
gået alt for lang tid. Til sommer har vi haft det problem i
tre år. Vi har haft problemet
oppe flere gange, fordi affald er et voldsomt problem

i Nordhavn om sommeren,”
siger hun.
For små eller for store
Problemet er – måske – tættere på en løsning. By & Havn
har nemlig bestilt 20 nye og
større skraldespande hjem til
området som kompensation
for de små skraldespande, området oprindeligt havde.
Men når løsningen ikke er så
tæt på, som man skulle tro, er
der en simpel forklaring.
”Vi har fået leveret nogle nye
skraldespande, som lige nu
står på vores lager i Nordhavn.
Det er en model, vi har valgt
sammen med grundejerne,
men da den blev leveret i december, kunne vi se, at skraldespandene har de forkerte
mål i forhold til, hvad vi har
bestilt,” siger Maria KanstrupClausen, som er sekretariatschef for grundejerforeningssekretariatet i Nordhavn.
Ifølge hende lever spandene
simpelthen ikke op til det datablad, de er bestilt ud fra.

”De er ikke sat op endnu, fordi
vi er ved at vurdere, om vi kan
bruge dem, selv om de er højere og bredere, end dem, vi
havde bestilt,” siger hun.
Demo i byrummet
By & Havn vil nu holde møder
med leverandøren for at se, om
der kan findes en løsning.
”Desuden kan det være, vi
sætter et par prøvemodeller op
for at se, hvordan de tager sig
ud i byrummet. Det kan være
noget helt andet end at se dem
på et lager, hvor de står og ser
store ud,” siger hun.
Charlotte Danielsen håber,
at hun får lov at se spandene
sammen med resten af grundejerforeningen.
”Jeg har ikke set de nye spande, men det synes jeg, vi skal.
Så kan vi bedre se, om de skal
stilles op”.

Nordhavns nuværende skraldespande er pæne, men kan ikke tage imod pizzabakker, og så er der fri adgang
for skaderne.

By & Havn er ude af
detailhandelsselskab

Kom med til

FORÅRSSBANKO

Siden 2015 har By & Havn og NREP ejet, udviklet og drevet butiksmiljøet i Århusgadekvarteret i det fælles selskab Nordhavn P/S. Nu sælger By & Havn og NREP selskabet
til PFA. Dog bevarer NREP en mindre ejerandel for at fortsætte med at udvikle områdets
handelsliv.
• "Vi er glade for at have været med til at igangsætte og
udvikle en god detailhandel i
Århusgadekvarteret, hvor der
har været fokus på at tilbyde
beboerne i området et forretningsliv med stor variation og
høj kvalitet. By & Havn har
været fødselshjælper i dette
projekt, og med salget til PFA
mener vi at detailhandelsselskabet kommer på gode
hænder, der sikrer et langsigtet engagement," udtaler
Udviklings- og salgsdirektør
Michael Soetmann fra By &
Havn.
NREP fortsætter
Med en mindre ejerandel fortsætter NREP sit arbejde med
at finde de rigtige lejere og udvikle retailkonceptet i Nordhavn P/S.
”Der er mange eksempler på,
hvor svært det er at skabe liv i
nyudviklede byområder. Men
med en klar vision er det lykkedes godt her i Nordhavn,
som er blevet et område man
følger og forsøger at lære af,
både i og uden for Danmark.

Det er tydeligt, at både beboere og københavnerne i det hele
taget nyder kvarterets blanding af tilbud, og vi glæder os
til at videreføre ambitionerne
sammen med PFA. Snart genåbner viadukten til Århusgade
og med to nye metrostationer
starter et nyt, spændende kapitel for området,” siger Thomas Riise-Jakobsen, partner i
NREP.
Manifest for butikkerne
By & Havn og NREP (Nordic Reat Estate Partners) stiftede for fem år siden selskabet
Nordhavn P/S. By & Havns
andel bestod af butikslokaler
mv. som man havde købt tilbage fra bygherrer i Nordhavn.
I samarbejde med NREP blev
der udviklet et manifest for
detailudviklingen med vægt
på bæredygtighed, lokalt engagement og kvalitet.
Nu ønsker PFA at gennemføre
den næste fase af detailhandelsudviklingen og driften i
området. PFA ønsker at være
langsigtet ejer af selskabet i
Århusgadekvarteret. Pensi-

onsselskabet har i forvejen
store interesser i Nordhavn,
bl.a. hovedsædet på Sundkrogsgade/Helsinkigade samt
Redmolen, hvor der lige nu er
startet byggeri af boliger og erhvervsejendomme.
"PFA er beliggende i Nordhavn, og vi har et ønske om at
bidrage aktivt i vores nærområde. Det betyder, at vi selvfølgelig ønsker at tage et aktivt
ejerskab, og derfor har vi valgt
at gå langsigtet ind i denne
investering for at drive og udvikle en sund byudvikling af
området, som kommer beboere til gavn. Da det er lykkedes
at skabe et varieret univers af
oplevelser forankret i nødvendighedsdrevet retail og bæredygtighed, passer investeringen rigtig godt ind i vores
samlede ejendomsportefølje,”
siger Mikael Arne Fogemann,
chef for Danske Ejendomme i
PFA.
Salget og overdragelsen af detailhandelselskabet Nordhavn
P/S skete med virkning fra 31.
januar 2020.

Østerbro Lokaludvalg og Nabo Østerbro inviterer
til to hyggelige banko-søndage for hele familien
Det er gratis at deltage, og der er kaffe og kage. Vi håber, at I har
lyst til at komme og nyde jeres søndag med os, enten:

Søndag 1. marts
Kl. 14.00 - 16.30
Odensegade 5

Søndag 8. marts
Kl. 14.00 - 16.30
Nyborggade 9

Tilmelding senest d. 27. februar på tlf.: 3526 0120 eller e-mail:
kontor@naboosterbro.dk. Der er et begrænset antal pladser, som
fordeles efter først-til-mølle-princippet.
Husk at fortælle, hvilken af de to dage du deltager.
Der er fine præmier på spil, og alle er velkomne.
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Pop-Up restaurant i The Audo
• I februar og marts måned har
The Audo inviteret Birkemosegård Køkken fra Sjællands
Odde til at lave mad og servere
den i deres lokaler i Århusgade

130. The Audo er et samlingspunkt for design og arkitektur, skabt af tidligere CEO og
stifter af designvirksomheden
MENU, Bjarne Hansen. The
Audo består af restaurant, de-

sign butik, café, showroom,
kontorer og 10 designerhotelværelser. Bag Birkemosegård
Køkken står Marie Hertz og
Martin Kvedéris, som til daglig driver restaurant på den

økologiske Birkemosegård på
Sjællands Odde.
Pop-Up køkkenet har åbnet
torsdag, fredag og lørdag kl.
17-21.20.
birkemosegaardkokken.dk

Nye planer for parkering
Nordhavns beboere kan se frem til to parkeringshuse, en parkeringskælder beliggende under vand og over 140 midlertidige parkeringspladser. Det viser ny parkeringsplan for Nordhavn.
• I takt med at Nordhavn
vokser og boliger og virksomheder kommer til, skal By &
Havn hele tiden sørge for at
der er det antal parkeringspladser, som kommunen kræver. Samtidig med at der planlægges nye parkeringshuse,
skal der også løbende etableres midlertidige parkeringsmuligheder. Nu præsenteres
en plan for de næste tre år. (Se
stort kort herunder).
”Jo længere vi kommer med
byudviklingen, jo færre grunde har vi til rådighed til de
midlertidige parkeringspladser. Derfor gør vi et stort arbejde for at få puslespillet til at
gå op, indtil Nordhavns planlagte parkeringshuse er færdigbygget - og jeg er glad for
den plan, vi nu har på plads. Vi
er klar over, at det kan medføre forandringer, når vi flytter
rundt på p-pladser og opretter
nye. Hvis man har spørgsmål,
kan vi altid kontaktes, og vi er
også med til nabomødet den 3.
marts, hvor spørgsmål til parkeringsmulighederne i Nord-

havn er meget velkomne”, siger chef for Parkering i By &
Havn, Heidi Olsen.
Ny plan for Sundmolen
Den 14. februar lukker den
midlertidige P-plads Southampton, som ligger for enden
af Kronløbsbassinet nærmest
Sundmolen. I stedet er der
oprettet 30 nye midlertidige
parkeringspladser
mellem
Pakhus 47 og 48 ved Sundkaj
på Sundmolen (se kort). Samtidig er det muligt at benytte
P-plads Levantkaj, hvor der
er 120 pladser. Til sommer
vil der komme ændringer på
spidsen af Sundmolen, hvor
den midlertidige parkeringsplads lukker for at gøre plads
til det kommende byggeri af
BIGs domicil.
Nye parkeringspladser
på vej i hele Nordhavn
Lige nu er byggeriet af Kronløbsøens
parkeringskælder
i fuld gang, og i løbet af i år
bliver der sat gang i byggeriet
af to planlagte parkeringshuse

– et ved Nordhavns Plads i
Århusgadekvarteret og et ved
Orient Plads på Trælastholmen. De to parkeringshuse
ventes at stå klar i starten af
2022, og Kronløbsøen vil være
færdigbygget i 2023.
84 pladser foran Meny
I april i år bliver der oprettet
84 midlertidige p-pladser ved
Nordhavns Plads, indtil det
planlagte p-hus står klar. På
Sundmolen planlægger By &
Havn 60 nye midlertidige ppladser ved Pakhus 52 i starten af 2021.
Elbiler
De kommende år har By &
Havn også fokus på opladning af elbiler. På nuværende
tidspunkt er der mulighed
for at oplade sin elbil på både
Sundmolen, i P-hus Lüders i
Århusgadekvarteret og i Marmormolens parkeringskælder.
Den 29. oktober 2019 afholdt
By & Havn en workshop om
fremtidens opladning af elbiler i Nordhavn.

PARKERING I INDRE NORDHAVN

P-plads Levantkaj

P-pladser på
Sundmolen

P-plads
Glückstadsvej

Kommende p-huse
• P-kælder Kronløbsøen. 1.100 pladser.
Færdigbygget 2023.
• P-hus ved Nordhavns Plads. Ca. 200 pladser.
Færdig i 1. kvartal 2022 (igangsættes i 2020)
• P-hus ved Orient Plads. 370 pladser. Færdig i 1.
kvartal 2022 (igangsættes i 2020)
Nye midlertidige p-pladser
• Parkeringsplads ved Nordhavns Plads. 84
pladser (april 2020)
• Parkeringsplads ved Pakhus 52, Sundmolen. 60
pladser (primo 2021)

P-hus Lüders

Eksisterende parkeringspladser:
• P-hus Lüders. 485 pladser
• Midlertidig P-plads. Gittervej. 85 pladser
• Midlertidig P-plads. Glückstadsvej. 51 pladser
• Midlertidig P-plads Levantkaj. 120 pladser
• Midlertidige P-pladser på Sundmolen. P.t. 380
pladser
• Opladning af el-biler

P-plads Gittervej
(P-kælder Marmormolen)

"De mange konstruktive input
fra workshoppen indgår i en
ny strategi, der skal sikre, at
beboere, besøgende, medarbejdere og virksomheder med

el-bil i Nordhavn har nem adgang til at oplade den," skriver
By & Havn.
Spørgsmål til parkering i Nord-

havnkan rettes til By & Havns
parkeringsafdeling på parkering@byoghavn.dk eller på tlf.
3262 3323 man-fre kl. 09.00 12.00.

Tårnkraner og asfaltvej i Kronløbsbassinnet
I oktober 2019 besøgte Nordhavn Avis byggepladsen for Kronløbsøen. Siden er der sket rigtig meget, og nu kommer tårnkranerne, to sekantmaskiner og en asfalteret kørevej til øen, som
foreløbig stikker 13 meter - ned i vandet.
• Når produktionsdirektør
Claus Munk Petersen fra NCC
fortæller om alt det, der skal
foregå på Kronløbsøen i år, står
arbejdet med parkeringskælderen helt centralt.
"Frem til det sene forår graver
vi hele kælderen ud, så vi senere kan gå i gang med at
fundere og støbe. Inden vi når
dertil, kommer der to såkaldte
sekantmaskiner til byggepladsen. De skal bore lodrette
huller i undergrunden, så vi
kan etablere de nødvendige
fundamenter for det videre
arbejde med parkeringskælderen, fortæller Claus Munk
Petersen og nævner, at de to
sekantmaskiner er nogle af de

største maskiner, der kommer i
2020 og vejer op mod 115 tons.
Fire tårnkraner på vej
Et meget synligt tegn på, at
byggeriet på Kronløbsøen er i
fremdrift, viser sig når fire høje
tårnkraner bliver stillet op først
på sommeren.
"Vi skal bruge kranerne til at
etablere parkeringskælderen,
og bagefter bruger vi dem til
det kommende boligbyggeri på
øen. Arbejdet med parkeringskælderen varer cirka et år, og
når kælderen er færdig, bliver
vores arbejde mere synligt. Så
går vi nemlig i gang med at
opføre husene, og ganske hurtigt vil man kunne fornemme

konturerne af det kommende
etagebyggeri, siger Claus Munk
Petersen.
Asfalteret kørevej
Hen over sommeren kommer
100 ekstra jord- og betonarbejdere til, og der bliver anlagt en
asfalteret kørevej på byggepladsen omkring byggegruben.
Asfaltvejen vil mindske generne fra støv og støj, og vejene
uden for byggepladsen slipper
for snavs og møg. NCC har
overvejet om vejen skulle anlægges før eller efter at tilkørselstunnellen fra Fortkaj blev
bygget. Det komplicerede forberedende arbejde har stået på
i nogle måneder. Blandt andet
skal tunnellen føre op igennem
et andet byggeri på Fortkaj, og
krydse over et stort vandafledningsrør. Men arbejdet er
nu nået så langt, at NCC har
besluttet at lave hele tilkørselstunnelen i februar, så asfaltvejen derefter kan lægges ovenpå.
"Så får vi en ubrudt kørevej
omkring hele byggegruben, og
det giver mange fordele – også
for naboerne, vurderer Claus
Munk Petersen.
(Kilde:
www.kronlobsbassinet.dk. Fotos: Stine Skøtt Olesen / NXT. Dronefotos: Kontraframe.)
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KORT NYT
Tour de France tæt på Nordhavn
• Verdens bedste cykelryttere kører fredag 2. juli 2021 kører gennem Østerbro via Langelinie, Folke
Bernadottes All, Østerbrogade og Jagtvej. Her ligger en del af ruten på 1. etape af Tour de France
med start ved H. C. Andersens Boulevard og mål ved Rådhuspladsen i København.
Ruten blev offentliggjort 4. februar af blandt andre Tour de France-arrangørerne, erhvervsministeren og en række borgmestre på et pressemøde i Vejle.
1. etape bliver en 13 kilometer lang og teknisk udfordrende enkeltstart. Den er dog også tilrettelagt,
så de mange millioner tv-seere får flere kendte kulturattraktioner at se, bl.a. Kastellet og Den Lille
Havfrue. Cykelekspert Rolf Sørensen peger på at den tekniske svære passage omkring Kastellet og
ved Langelinie kan blive et højdepunkt på etapen.
"Der er mega smalt. En meget fed passage, der er teknisk svær, men som bliver super flot at se på
omkring den Lille Havfrue. Her ville jeg stå, hvis jeg var tilskuer den dag," siger Rolf Sørensen
iføgle TV Lorry.

Statsministermøde på Sundmolen
• Statsminister Mette Frederiksen tog imod Letlands statsminister Arturs Karin fredag 31. januar.
De besøgte sammen EnergyLab på Sundmolen i Nordhavn. Her fik de et indblik i EnergyLabs
demonstrationsprojekter for fremtidens energiløsninger. Løsninger som til dels er afprøvet i Nordhavns boliger, og som kan øge andelen af grøn energi ved at sikre samspil mellem el, varme, bygninger og transport på en intelligent måde. Der var også et besøg i Århusgadekvarteret på programmet, før de to statsministre spiste en arbejdsfrokost i Statsministeriet. (Foto: Niels Christian
Vilmann/Ritzau Scanpix)

Tunnelfabrik med skilt på
Nytårskur hos lokaludvalget

• Et kæmpe navneskilt i store aluminiumsprofiler er blevet hejst op på taget af Tunnelfabrikken,
Kattegatvej. Her vil Unionkul A/S, NREP og By & Havn i de kommende år udvikle et kulturcenter.
Blandt ideerne er kulturpark, startups og virksomheder indenfor byudvikling og madspild, fabrication labs (værksteder), sport, mad, urbant landbrug, studerende, og legepladser for store og små.

• Fredag 31. januar holdt Østerbro Lokaludvalg sin årlige Nytårskur i Østerbrohuset i Århusgade 103. Omkring 75 mennesker var mødt frem til jazzmusik, traktement og et glas vin. I sin tale
takkede lokaludvalgsformand Allan Marouf alle medlemmer af udvalget for et godt samarbejde i
2019. Og han så frem til arbejdet i indeværende år. Lokaludvalget har en række fagudvalg under
sig, blandt andet fagudvalget for Kultur, Fritid og Idræt. Her fortalte formand David Rønne om
arbejdet for at danne et kulturnetværk for alle foreninger og aktører på Østerbro inklusive Nordhavn. Til Nytårskuren var der umiddelbart ingen kendte ansigter at se fra Nordhavn. Gad vide om
Nordhavns beboere og foreninger overhovedet er repræsenteret i udvalget?

c

Nordhavn Apotek åbner april i Århusgade 134A

Oprydningsdag i Nordhavn
• Søndag 26. januar kl. 10.00 var alle beboere inviteret til oprydningsdag i Nordhavn. Der var
endda præmier til de mest ihærdige skraldesamlere. Mødestedet var foran Meny, som også var den
venlige sponsor af sække, handsker og drikkevarer til de ihærdige fremmødte. Meny havde også i
præmier til de tre, der samlede allermest skrald ind. Oprydningsområdet var inddelt i seks zoner,
og arrangørerne sørgede for, at affaldet blev sorteret og bragt væk.

• Nordhavn Apotek er registreret under virksomheden Farum Apotek, og vil åbne et moderne
apotek med både fysisk butik og nethandel på nordhavnapotek.dk.
Man kan også afhente sin medicin 24/7 i en afhentningsautomat. Apoteket tilbyder et bredt udvalgt
af kosttilskud, hudplejeprodukter, intimpleje produkter, produkter til tandpleje, sportsbind m.m.
Apoteket er desuden tilknyttet outlet-apoteket.dk, som er en hjemmeside der ønsker at bekæmpe
produktspild. Her kan man købe apoteksbrands som har kort udløb eller bliver solgt til nedsat pris
pga. restlager og overlager.
"Vi vil tilbyde rejsevaccination hele året, hvor du nemt kan få det hele ordnet et sted", skriver Nordhavn Apotek på sin facebookside.
Apoteket kommer også til at tilbyde influenzavaccination, gratis medicinsamtale med apotekets
farmaceut, compliancesamtale hvis man oplever problemer med sin medicin samt 'nødrecept' via
apotekeets behandlerfarmaceut.

Så er der

NABOMØDE I NORDHAVN

3. marts 2020

TID OG STED
→ Tirsdag den 3. marts
kl. 16.00 til 19.00
→ Showroomet i Pakhus 47,
Sundkaj 125, 2. sal, t.h.

TILMELDING
Af hensyn til forplejning vil vi gerne
høre, om du kigger forbi nabomødet.
Tilmelding på mail senest fredag den
28. februar: nabomode@byoghavn.dk

NORDHAVNNU
KÆRE NABOER
By & Havn inviterer til ’Åbent-Hus-Nabomøde’
tirsdag den 3. marts i Pakhus 47 på Sundmolen.
Vi slår dørene op fra kl. 16.00 til 19.00, hvor du
i løbet af de tre timer har mulighed for at kigge
forbi fem forskellige temaborde og få en snak om
trafiksikkerhed, metro, byggerier, foreningslivet,
butikslivet, havnelivet og meget mere!
Du kan møde et stærkt team af By & Havnmedarbejdere og håndplukkede medarbejdere
fra Københavns Kommune, Nordhavn IF,
Metroselskabet, NREP, Kronløbsøen,
BIG Architects, Detailhandelsselskabet
og PFA, der udvikler Redmolen - og besøg den
selvkørende el-bus i pakhus 54.
Børn er også meget velkomne. Der vil være et
børnebord med legesager og tegnegrej, og vi
serverer kage og sodavand undervejs.
Med venlig hilsen
By & Havn

TEMABORDE
1

Århusgadekvarteret,
Marmormolen & Redmolen

2

Sundmolen & Levantkaj

3

Kronløbsøen

4

Trafiksikkerhed,
Parkering & Metro

5

Fritid, Byrum,
Parker & Havneliv
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Et lægehus - og måske et gravmæle?
En personlig klumme om faciliteter og steder, som kunne gøre Nordhavn til en bydel for alle fra vugge til grav.

Af Else Togo Trust
• Hvad mangler Nordhavn i
vores nye 2020-årti? Mine to
tanker om nye tiltag for vores
Nordhavn er ikke reciprokt
forbundne på den måde, at det
ene nødvendigvis er en konsekvens af det andet. Et lægehus
er for os alle, et gravsted - et
fælles mausoleum - er blot en
helhedstanke for Nordhavn
omkring livets finale.
Årsagen til at mine tanker
kredser om nærhed af lægehjælp og om livets afslutning
er dels egen alder, dels tanker
i forbindelse med nyheden om
en kommende kirke i år 2025 i
Nordhavn.
Foreløbig glæder jeg mig over i
mit daglige Fusionistaliv (fusionista.dk) at være den heldige
beboer i et byrum med masser
af faciliteter for aktiviteter. På
vandet har vi et flydende aktivitetshus og 24 m over gadeplan et aktivt konditag på det
beplantede P-hus Lüders. Det
er samtidig omkranset af en
smuk frise, der fortæller havnens historie.
Vi nybyggere i Nordhavn bør
også på vores måde være med
til at forme og præge Nord-

havns nye historie. Ikke blot
ved at vise den frem for hinanden, men også for vore efterkommere. Udover områdets
nye arkitektur tænker jeg her
på vores eftermæle post mortem. Se næste afsnit.
Måske er det forbigået min
opmærksomhed, men jeg mener ikke at have hørt noget om
planer for et Lægehus i Nordhavn. Et Apotek er dog på vej
til åbning i "Orienten", og det
ser jeg meget frem til.
I november havde jeg brug for
akut lægehjælp og ønskede
mig mulighed for både konsultation og kontrol i nærmiljøet i et dertil indrettet
LÆGEHUS. Det er meget forståeligt, at unge læger af i dag
ikke finder det interessant og
lærerigt at sidde alene i en almen enmandspraksis. Derfor
må et lægehus med forskellige
specialer og tilhørende ambulante undersøgelsesmuligheder da være på ønskelisten
for enhver læge med lyst til at
praktisere blandt borgerne! Et
lægehus med let adgang kan
vel ikke kun være et ønske fra
den ældre generation i Nordhavnsområdet? Alle børnefamilierne har vel ligeledes brug
for samme faciliteter i deres
nærmiljø? Min egen læge bor
på 2. sal i en ældre ejendom
på Østerbrogade UDEN elevator, og min lungebetændelse

var længe om at liste sig helt
derop. Ikke at jeg tog skade af
det, men havde jeg også været
gangbesværet havde det været
et problem.
Derfor kunne jeg godt tænke
mig en åben dialog med rette
tekniske instanser på højt
kommunalt niveau for at høre,
om der eksisterer planer for
et lægehus i voksende Nordhavn?
Et Gravmæle
Alt her i vores nye Nordhavnsbydel synes indtil videre gennemtænkt og planlagt fra de
første trådte barnesko i et
kreativt “Legehav” til beboernes daglige behov for en smidig infrastruktur (det bliver

snart bedre) til alt for livets
opretholdelse fra indkøb til
recycling.
Derfor, i en total livscyklustanke for Nordhavn, synes jeg
det kunne være interessant at
høre, om nogen “deroppe” i
de kommunale hierarkier har
planer om noget "dernede"
Six Feet Under? Dernede hvor
man ender, når livsbanen er
afsluttet? Ikke fordi det er et
“brændende” ønske for mig,
men en skønne trist dag får vi
alle uden undtagelse brug for
vores sidste rasteplads.
Jeg er ikke bekendt med en
byplanlæggers mindset, men
har da erfaret, at der både er
tænkt livssammenhæng og

kvalitet ind i vores 2150 hood.
Om godt 5 år – engang i 2025
– skulle der således være opført en 200 millioner kroner
dyr kirke i det nye Nordhavns
Sogn. (- Selvom der er 1012 kirker i vores nærhed på
Østerbro!).
Kommer kirken til os, kunne
det være interessant at vide,
om der ved samme lejlighed
planlægges rumplads omkring dødens eftermæle for
Nordhavnsboerne?
Et spektakulært og skulpturelt mausoleum kunne være
første tiltag til at præge historiefortællingen om nybyggerne rundt om Københavns
Havn. Rammerne omkring

vores sortie må gerne være
både pompøse og storladne,
ikke blot for de efterladte,
men også for os der skal vælge
gravplads. Min livlige fantasi
ser nyanlagte kanaler mellem
broer og monumentale søjlegange, der rummer vores jordiske rester. Det ser smukt og
roligt ud. Også for fremtiden.
Vi fra de store årgange har
altid været parate til alternative og kreative tilvalg og ville
elske, hvis vi i døden kunne
være med til at skrive endnu
en historie og samtidig tage os
godt ud for eftertiden.
Godt nytårsårti til Nordhavn
fra en Fusionista årgang 1945

Skjulte øjne
I fortsættelse af Else Togo Trusts velskrevne artikel 'De andres liv' (nov. 2019) lod jeg mig inspirere til at anstille nogle betragtninger over det at være nabo på Sandkaj. Vejen går over Hollywood.

Klumme af Morten RiiseKnudsen, Sandkaj
• Filmen 'Rear Window' er
nok mest kendt i Danmark
under titlen 'Skjulte øjne'. For
feinschmeckere er filmen én af
Hitchcocks bedste – men hvad
har det dog så med Sandkaj og
Nordhavn at gøre?
Jo, lejlighederne ligger for
manges, måske alles, vedkommende med vinduer mod
gården. Det er så her Hitchcocks geniale film kommer
ind i billedet. James Stewart
som hovedperson er på gr-

und af brækket ben bundet til
en kørestol, og hvad er mere
spændende end at udforske
naboerne i lejlighederne overfor ham med en profession
som fotograf i bagagen. I filmen begås et makabert mord,
hvis efterspil følges tæt op af
vor hovedperson. Med kikkert og fotografiapparat blotlægger han genboens adfærd.
Læseren spørger nu så utålmodigt, hvad kommer det dog
Sandkaj ved?
Jo, Flere nætter hører man forfærdende høje skrig og hyl. Vi
ved nu, at det er 2 katte, som
har et særligt – undskyld udtrykket – misforhold for, det
går ikke stille af. I starten
var vi overbevist om, at morderen, Lars Thorwald (spillet
af en meget ung Raymond
Burr), var på spil i lejligheden
overfor. Han og fru Thorwald

skændtes bravt. Det gør folk
ikke på Sandkaj – det vil sige
i hvert fald ikke for åbne vinduer.
I 'Rear Window' i 1950’erne
var det tilsyneladende ikke
TV, der opslugte James Stewarts genboer. Mærkeligt nok,
for det var trods alt relativt
nyt og spændende eller også,
og det er vist tættere sandheden, var Hitchcock på ingen
måde ude i et ærinde om at
vise TV’seere for sit biografpublikum. I Sandkaj ses der
unægtelig meget TV. Så meget
at man ofte ud på aftenen ser
en række blågrønne firkanter
i mosaik, der flimrer over hele
gården og ellers mørke.
Endelig er der på Sandkaj
den glade genbo, der gerne
ler på altanen faktisk hvert 3.
minut, men hun har det måske

også sjovere end dem, der ser
TV. Eller rettere: Hun har det
væsentligt sjovere.
Tilbage til filmen. I 'Rear Window' hører man en pianist og
komponist komponere sig
frem til et fint lille værk. Vi
har ikke bemærket levende
musik af nogen art her på
Sandkaj, men højttalermusik.
Desværre indimellem frem
til over midnat. Bare der dog
var en person af George Gershwins tilsnit. Vi har ganske
vist en kunstner i bebyggelsen,
men hun er stille, når hun skaber sine skulpturer.
Og så er der jo lige det med
gardiner. Visse lejligheder
bruger det ikke. James Stewart
har i 'Rear Window' glæde af,
at der ikke er gardiner, da han
jo kan følge genboernes udfoldelser. Er det ikke et tegn på

sund og normal nysgerrighed,
åbenhed og tillid og slet ikke
ekshibitionisme, at man vil
følge med, og måske ikke har
noget at skjule, som morderen
i 'Rear Window'?
Når man først har set filmen,
vil man, når man har sat sig til
rette og kigger ud i gården aldrig glemme de indtryk, som
udsprang af dette vidunder-

lige filmmesterværk, og det
kan være, at de, der nu læser
artiklen, har det på nøjagtig
samme måde. Så ville Hitchcock jo være glad!
Husk, at se filmen. Det kan jo
være den kommer i den nye
biograf i restaureret version?
Hermed en opfordring til biografejeren.
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Beslutning om bibliotek udsat
• Der stadig uvist, om biblioteket på Jagtvej 227 lukker, og
hvor det i givet fald flyttes hen.
Kultur- og Fritidsudvalget
skulle 30. januar stemme om at

lukke biblioteket og flytte hhv.
børneafdelingen til Svanemøllehallen og voksenafdelingen
til Kulturhus Kildevæld. Men
protester fra borgere og uenighed i udvalget betyder at be-

slutningen er udskudt.
Kultur- og Fritidsforvaltningen
blev sat til at genoptage dialogen med biblioteksbrugere,
lokalområdet og lokaludvalget.
En ny biblioteksplan skal fore-

lægges Kultur- og Fritidsudvalget inden sommerferien 2020.
Projektforslaget om at bygge en
ny ejendom med bibliotek på
Jagtvej 227 er således stadig i
spil (foto).

3

hurtige nyheder
fra FILMENS VERDEN

Kontroversiel fransk film
kommer til Danmark
Med hele 12 César-nomineringer – det franske svar
på Oscar-statuetten – virker det logisk, at den franske film 'Officer og spion' skal have dansk premiere.
Men når instruktøren bag hedder Roman Polanski,
opstår der hurtigt kontroverser i tiderne efter #metoo.
Den i dag 77-årige, amerikanske instruktør har
igennem karrieren stået bag mesterværker som
'Rosemary’s baby' og 'Chinatown', men han har
også været i eksil fra sit hjemland i årtier på grund
af anklager om seksuel omgang med mindreårige.
Hvad det kommer til at betyde for biograftallene
herhjemme vides endnu ikke. 'Officer og spion' får
danske premiere 23. april.

Forfald foran fyret
Titel: The Lighthouse. Instruktør: Robert Eggers. Skuespillere: Robert Pattinson, Willem Dafoe, Valeriia Karaman,
Logan Hawkes. Varighed: 109 minutter. Premiere: 30. januar.

'The Lighthouse' river og flår i sit publikum på en stille, rolig og sorthvid måde.
• I det øjeblik vi ser ansigterne, ved vi, at det vil ende galt.
Ephraim Winslow (Robert
Pattinson) og Thomas Wake
(Willem Dafoe) er to fyrpassere på kanten af verden. Både
geografisk og mentalt. Efter at
have slæbt deres forråd til fire
ugers sæsonarbejde i land på
en lille ø ud for kysten ved
Maine i New England engang
i slutningen af 1800-tallet,
står de to mænd med tomme
blikke og kigger langt efter
skibet, der sejler væk fra øen.
Blæsten bruser ind i de to
mænds udtryksløse ansigter.
Det her kan kun gå galt, og
det gør det. Men det vidunderligt skræmmende og fascinerende ved 'The Lighthouse'
er måden, alt bryder sammen
på.

For ude på den lille ø er der
nærmest ingenting, men alligevel er alt ubehageligt godt
filmet. 'The Lighthous'e er
indrammet i formatet ”mo-

vietone”, hvilket vil sige, at
den ligner noget fra filmmediets første skridt op imod
det store lærred. Altså fortættes stemningen i et sorthvidt
filter. Vi er mere end 100 år
tilbage i tiden, selvom vi sidder lunt i biografsædet med
en iPhone på lydløs i lommen.
Dette filmiske bedrag skyldes
ikke kun teknikken, men i
den grad også skuespillerne.
For Willem Dafoe og Robert
Pattinson er nedtonet overgjorte i 'The Lighthouse'. Den
gamle fyrmester Thomas
Wake er en arrig satan, som
holder lærling Winslow i kort
snor. Konstant er han over
ham, og med sine gammeldags remser om livets sandheder får Wake også fortalt, at
han har det med at slide folk
op på den lille ø. Eller nærmere, at de bliver vanvittige af
at være der.
Med stor ro i billederne træk-

ker en storm ind over fyret,
og da Winslow og Wake en
dag er blæst inde, fornemmer
vi, at galskaben er enhver ensom mands følgesvend. Især
hvis han ikke bryder sig om
hverken andres eller sit eget
selskab.
Alligevel bliver 'The Lighthouse' aldrig en dødedans
eller en tungsindig film. Det
skyldes, at instruktør Robert
Eggers har styr på sine virkemidler – hvilket debutspillefilmen ’The Witch’ fra 2015
i øvrigt allerede beviste. Det
er lidt af et benspænd, at placere sin handling på en lille ø,
hvor det overordnede drama
ligger i, om lærlingen en dag
må få lov til at komme med
helt op til lyskeglen i fyret,
eller om han skal blive ved
med at vaske gulve og gå ud
med lortespanden. Men ved
at trække på filmmediets tidlige dage og konstant referere
til 1920’ernes tyske ekspres-

hyper–
LOKALE NYHEDER
i din mailboks

sionister og de samtidige og
morsomme,
amerikanske
stumfilmskomedier, formår
Eggers at gøre tonen overraskende let.
Især da alt begynder at rable
for de to mænd på den lille ø,
skabes der øjeblikke af stor
filmisk kvalitet og morskab.
Winslow og Wake kan ikke
gøre andet end at drikke sig
fra sans og samling, og mens
stormen hærger, skvulper deres identiteter over og opløses
i filmens sorthvide rammer.
Det er også først her, man
opdager, at instruktør Eggers
nok har trukket tristessen en
anelse for langt i begyndelsen, for skuespillet, fortællingen og de filmiske idéer løfter
sig ikke for alvor, førend der
er gået en times tid. Men så
løfter 'The Lighthouse' sig til
gengæld også og hyler i blæsten som to gale mænd på en
mission i eget sind.
Casper Hindse

To milliarder timer
med Adam Sandler
I øjeblikket er Adam Sandler aktuel i kultbrødreinstruktørparret Josh og Benny Safdies 'Uncut
Gems', der netop har fået dansk premiere på Netflix. Og samtidig har Netflix offentliggjort, at deres
brugere har streamet svimlende to milliarder timer
med netop Sandler. Det skriver Screen Daily.
Sandler, der er notorisk kendt for at kunne gå fra
fiasko til succes i karrieren, har været med i Netflixhit som den anmelderrose 'The Meyerowitz Stories
'og den anmeldertilsvinede 'Murder Mystery'. Men
fælles for hans film er altså, at publikum ser dem
igen og igen.
Senere på året er skuespilleren i øvrigt igen aktuel
på Netflix. Det sker, når han spiller med i familiefilmen 'Hubie Halloween'.

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.

12/ KULTUR / DET SKER
Let's Talk
• Culture Østerbro Network
invites you to join us at Østerbro Library for the Let's Talk
Conversation Group.
Are you new to the city, or just

looking to meet people from
all cultures come and join
us for a fun and interesting
evening where we get to know
each other and chat about anything and everything.

We meet at 16.00 in the conference room (close to information counter) where Lina our
volunteer host will be there.

Let´s Talk Conversation Group
Culture Østerbro Network.
Saturday 29. februar at 16.0018.00. Østerbro Library. Dag
Hammarskjölds Allé 19.

Nu åbner Københavns Museum

VI ANBEFALER

7. februar slår Københavns Museum dørene op i Stormgade 18, det tidligere Overformynderi. H.M. Dronningen er til stede ved
åbningen.
• Fra de første istidsjægere
over byens ældste spor fra vikingetiden, over pest, brande
og bombardementer til nutidens Christiania. Der bliver
meget at opleve når det nye
Københavns Museum åbner
fredag.
Københavns Museum dækker
byen og historien fra de første
spor af mennesker frem til i
dag. Udstillingen er bygget
op over 14 'nedslag' i byen: Fra
kendte pladser og markante
bygninger til nye bydele, bl.a.

Ørestad.
For hvert nedslag har museet
udvalgt de mest spændende
arkæologiske fund og historiske genstande. For eksempel en godt brugt benkam fra
vikingetiden, et skelet af en
kriger fra middelalderen og en
cykel i træ.
Dertil kommer en ny og stor
interaktiv bymodel og interaktive installationer, lyde,
stemmer og film som bringer
museumsgæsten tæt på historien.

08.02-09.02
HIMLEN KALDER JORDEN.

KULTUR I BYEN
Af Elisabeth Frank-Rasmussen

Passion for lys

Trænger man til mere lys, er den nyåbnede udstilling på Louisiana Hot Pink Turquoise en oplagt mulighed. Her viser den belgiske kunstner Ann Veronica Janssens en række kunstneriske
installationer, som er resultatet af en livslang optagethed af og
nysgerrighed over for optiske fænomener og den måde, de kan
udfordre vores sanser på.
Ann Veronica Janssens bruger lys i alle dets former, og lyseffekter, farvespor og tågedannelser udgør udstillingens scenografi. Også her er der mulighed for interaktivt at inddrage sin
egen krop i oplevelsen af værkerne, så der kan sanses, leges og
reflekteres på én og samme tid.
Udstillingen kan ses frem til 17. maj.
www.louisiana.dk/udstilling/hot-pink-turquoise

Sidste to forestilinger: Jens lever sit ensomme voksenliv
med livrem og seler, redningsvest og faldskærm. Han
savner nogen til at tage sig af sig. Han savner sin mor og
far. Men en dag besøger han dem i himlen, hvor de tager
ham ud på en overraskende rejse, og han får et helt nyt
syn på livet med hjem. En forestilling for de 5-10 årige
båret af humor, varme og leg – om at overvinde frygten
og turde gribe fat i livet. Frit baseret på Ulf Starks bog ‘Da
Jeg Besøgte Himlen’.
Forestillingen er en co-produktion med Teatret Masken.
Himlen Kalder Jorden. Teater Hund & Co. og Krudttønden.
Indtil 9. feb. Krudttønden, Serridslevvej 2.
www.teaterbilletter.dk. Spilletider Fre. Lør. & søn. kl.
12.00 & 14.00.. Varighed 50 min.

19.02
FORTÆLLEKONCERT I KIRKEN

Foto: Mathias Peter Christian v. Kongshaug Production

Farverig lyskunst i februars mørke

Frem til 23. februar brydes februarmørket af Københavns Lysfestival – en lang række lyskunstværker, der installeres rundt
omkring i byen, og overrasker, opliver og forandrer byens rum.
Fra Nationalbankens facade til vandet foran Skuespilhuset, fra
Børsen til Kulturhuset på Islands Brygge – her og utallige andre
steder bliver der kastet nyt lys på byen. F.eks. vender lyd- og lysskulpturen The Wave tilbage til Ofelia Plads – den 80 m. lange
skulptur af trekantede lysporte, som man kan bevæge sig igennem, mens lyset og lyden pulserer omkring én – en smuk oplevelse på en mørk aften.
Flere af lysværkerne er interaktive, f.eks. The Live Drawing Project på Trianglen, hvor tilskuerne selv er medskabere til værket.
Tegninger fra ens smartphone vises på en stor projektion, hvor
de blander sig med andres i et foranderligt forløb. (20.-23./2
kl.17-22)
Der arrangeres guidede kanalrundfarter, gå-, cykel- ja sågar kajakture, så man kan få så mange facetter af det spektakulære lysshow med som muligt.
www.copenhagenlightfestival.org/festival-2020/

Foto: Roger Buchard / Brøndum & Co.

Kunstneriske teknikker med egne hænder

Hvis de lysoplevelser, som februar giver mulighed for, har vakt
ens legelyst og nysgerrighed, åbner Louisiana dørene for, at man
selv kan prøve kræfter med de kreative aktiviteter. I løbet af
forårsmånederne udbydes en række workshops, der alle tager
udgangspunkt i de aktuelle udstillinger eller i museets samling.
Her kan man f.eks. arbejde i ler efter levende model eller afprøve
koldnålsradering eller teknikker inden for maleri og fotografi.
Workshopsene starter med en introduktion til en kunstner, et
værk og en teknik, og derefter går man i det praktiske værksted,
hvor man kan udfolde den inspiration, museet har givet en, med
egne hænder!
Der kræves ingen forkundskaber for at kunne deltage. Men skynd dig – nogle af workshopsene bliver lynhurtigt udsolgt.
www.louisiana.dk/det-sker/workshop

Hans Egedes Kirke og Papirskoven vil gerne invitere
sognets børn og deres voksne ind i en verden af
ro og musikalsk nærvær med fortællekoncerten
”Lyt til træerne”, som er bygget over børnebogen
"Skrædderkaninerne lytter til træerne".
Fortællekoncerten bliver til i en vekslen mellem
højtlæsning og genkendelige, klassiske musikværker
af komponister som Mozart, Beethoven og Bach.
Musikken strømmer ind og ud af fortællingen, og
indimellem dukker også anderledes lyde og nye toner
op, som en introduktion til den klassiske musikskat – i
børnehøjde.
Forfatteren til bogen Marie Priem er fortæller. I tæt
samspil med musikerne Karen Duelund Guastavino
og Louise Schrøder bliver bogens ord levende i rummet
i et univers med farverige skabeloner, fællessang og
spændende instrumenter i alle afskygninger.
"Lyt til træerne" handler om, at vi hellere skal lytte
til træerne og finde den indre ro, i stedet for at stresse
afsted.
Poetisk fortælling og musikalsk nærvær. Hans Egedes
Kirke. VARDEGADE 14. Onsdag 19. februar kl. 10.00 + kl.
12.30. For børn mellem 2-6 år i vuggestuer, børnehaver og
mødregrupper. Tilmelding: los@km.dk. Begrænsede antal
pladser. Varighed ca. 30 minutter.

Film Club
• Georges and Anne are a
couple of retired music teachers enjoying life in their
eighties. Anne suddenly has
a stroke at breakfast and their

lives are never the same. That
incident begins Anne's harrowingly steep physical and
mental decline as Georges attempts to care for her at home
as she wishes. Tthe couple's

hopes for some dignity prove
a dispiriting struggle even as
their daughter enters the conflict. The screening will take
place in the childrens section
of the library.

International Film Club.
Østerbro Library. Dag Hammarskjölds Allé 19. Thursday
13. februar at 19.00-21.00. billetto.dk

Jeg burde bare være et bedre menneske
Man får det direkte dårligt med sig selv af nogle, helt bestemte ord. Burde er et af dem.
Af Louise Raaschou
• Dette er et folkekrav!
(Masserne vil følge mig - og
det hurtigere end man kan
råbe ”afskaf.”) Fjern ordet
burde fra det danske sprog!
Det skal simpelthen slettes.
Omgående. Er kravet for
radikalt, så må ordet i det
mindste omklassificeres til
et fy-ord på linje med hottentot og husmor. Det er
absolut minimum, længere
kan vi ikke strække os. For
ord skaber tanker, og tanker
skaber følelser, og hvis der er
noget, man overhovedet ikke
har brug for, så er det et ord,
der slynger en ned i et dybt
hul af endeløse, jeg-burdeogså tanker, som udelukkende fører videre til én eneste
følelse: Sjit, altså.

Det slog mig, en søndag
forleden, da jeg fyldte benzin

på bil og samtidig kunne observere tankstationens øvrige
klientel: Alle mænd, der plejede automobiler med børster
og vaskeskind og støvsugere
og glaspuds. Og jeg kiggede
på min egen, lille dyt, der
trods dens meget unge alder,
var dækket af mudder og alment snavs fra vejene garneret med en fugleklat eller to på
diverse ruder. Og jeg tænkte,
sjit altså. Jeg burde jo også . . .
. . . vaske min bil og i øvrigt
passe bedre på den. Og jeg
burde også se at få skiftet til
korrekte årstidsdæk, faktisk virkelig ringe af mig,
når jeg nu også kører med
mine børn og har forælderansvar. Hvilket jeg desuden
burde tage mere alvorligt og
ikke give efter, når yngste
søn foreslår McDonalds, i
stedet burde drenge udelukkende spise sunde, hjem-

megjorte måltider alle årets
dage. Det ville selvfølgelig
forudsætte en vis planlægning, som jeg ærlig talt også
burde være bedre til, i så fald
ville jeg heller ikke generere
så meget madspild, som slet
ikke burde finde sted, hvis
jeg havde bare den mindste
omtanke for miljøet. Som jeg
burde have.
Jeg burde også gå mere til
yoga, hvis zen og bindevæv
overhovedet skal kunne
mærke en forskel, desuden
betaler jeg jo for det der
medlem-skab. Og jeg burde
dyrke flere forskellige former
for yoga, som stedet anbefaler, og ikke kun den mildeste
form, som er overstået på
en time, og som derfor lige
giver tid til en smøg udenfor bagefter. Og jeg burde
slet ikke ryge. Overhovedet.
Der-imod burde jeg bruge

Kom og slå dig løs til

FASTELAVN I
FÆLLEDPARKEN

tiden bedre og have daglige,
autentiske samtaler med
begge mine aflæggere om
deres dag og tanker og altid
huske at advare dem mod at
ryge hash. Og jeg burde sætte
regler for skærmforbrug og i
stedet bage brød fra bunden
og spille brætspil med sønner
og tage dem på vandreture og
teltferier i Jylland resten af
tiden.
Og jeg burde være et mere
rummeligt menneske og ikke
blive pisseirriteret, når damen foran køen i Brugsen er
ti minutter om at finde sin
pung frem, fordi det tilsyneladende kommer som en
overraskelse for hende, at varerne også skal betales.
I stedet burde jeg være overbærende, jeg ved jo ikke,
hvad hun slås med i hverdagen, og den ekstra tid kan jeg
så bruge på knibeøvelser, som
bladene siger, at jeg burde udføre flere gange dagligt. Ellers
risikerer jeg at være Tena
bruger om få år, har jeg læst,
og så er det jo min egen skyld,
for det burde jeg have vidst.
Jeg burde også være en bedre
veninde og være opmærksom på jobskifte og mammografiundersøgelser, og jeg
burde huske alle deres børns
fødselsdage og ringe tillykke
i stedet for bare at smække
en lagkage emojii op på Facebook. Jeg burde desuden invitere oftere og fylde hjem
med glade mennesker og
tændte stearinlys og friske
blomster.
Og jeg burde bruge fritid på
at læse nogle af de mange
klassikere, jeg har stående på

reolen, for de udfordrer og
sætter tanker i gang i modsætning til de engelske krimier, som kun underholder, og
som jeg derfor læser.
Jeg burde holde op med at
købe klassiske ankelstøvler
med hæl og i stedet rydde ud
i skabene, så jeg kunne finde
alle de andre par klassiske
ankelstøvler med hæl, som
jeg allerede har købt.
Og jeg burde skrive taknemmelighedsdagbog og lave
moodboards, så jeg kan visualisere mine mål her i livet.
(Burde i det hele taget have
mål her i livet, som kan visualiseres på moodboard.)
I øvrigt burde jeg erkende, at
jeg ikke længere er i tyverne
og derfor burde bære en
brandert med mere værdighed, ligesom jeg burde
erkende, at jeg en dag bliver
rigtig gammel. Burde ringe
til bank og tjekke pension . . .
Se bare! Det er sådan, det
ord påvirker sindet. Det ene
burde tager det andet, og
før man har fået fyldt bilen
med benzin, er man fanget i
en spændetrøje af utilstrækkelighed. Som en ukærlig
mor, der ringer dagligt for
at minde en om alle de ting,
man kunne (og burde) gøre
bedre. Det er et skod-ord,
simpelthen.
Nu har jeg ikke helt styr på,
(burde jeg have), hvor mange
underskrifter, der skal til for
at kickstarte et folkekrav,
men hermed er bolden i hvert
fald givet op. Her på falderebet vil jeg i øvrigt også opfordre til at støtte den landsdækkende indsats for at få
den helt utroligt, uappetitlige

glose kødsubstitutter fjernet
fra det danske ordforråd.
Foreløbig er erstatningen
UVF (Uidentificerbare Veganske Fødevarer) i spil . . .
Louise Raaschou er uddannet
journalist og arbejder som freelancer. Hun er 49 år gammel,
har to sønner på 18 og 13 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.

SUDOKU
No. 244

Medium

Østerbro Lokaludvalg inviterer alle bydelens børn
til fastelavnsfest i Fælledparken

6 5
4

Arrangementet er gratis, og alle Østerbros børn og deres forældre
er velkomne. Kom gerne i din bedste fastelavnsudklædning.
Vi glæder os til at se dig!
Tid: søndag den 23. februar kl. 10.00 - 12.00
Sted: den franske legeplads i Fælledparken
ved Borgmester Jensens Allé
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The solutions will be published here in the next issue.
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To complete Sudoku, fill the board
by entering numbers 1 to 9 such
that each row, column and 3x3 box
contains every number uniquely.
© 2020 Syndicated Puzzles

Vi slår katten af tønden, kårer kattedronninger og kattekonger,
spiser fastelavnsboller og drikker varm kakao og kaffe.

8
3
1

Previous solution - Easy

For many strategies, hints and tips,
visit www.sudokuwiki.org
If you like Sudoku you’ll really like
‘Str8ts’ and our other puzzles, Apps
and books. Visit www.str8ts.com

Vi gør en forskel for dig og dit salg
EDC Poul Erik Bech er Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed,
og vores salgsstyrke gør en forskel for dig. Vi er primært ejet af Poul Erik
Bech Fonden, og via overskuddet i mæglervirksomheden støtter Fonden
foreninger, der gør en forskel for børn.

Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE

Specialister i
Nordhavn

Fokus på

Nordhavn
Michael Thuesen
58 58 79 10
mht@edc.dk

Ann-Sophie Andersen
58 58 79 13
asa@edc.dk

EDC Poul Erik Bech • Danmarks største og eneste landsdækkende mæglervirksomhed

NYHED
ÅBENT HUS
Med tilmelding
Søndag d. 9/2
kl. 14:00

A

20

Sundkaj 33, 1.TV - 2150 Nordhavn

Rummelig lejlighed med stor altan
Velkommen til den nye bydel ’Nordhavnen’. Det ligger i navnet Nordhavn, at området er omkranset af vand
og maritim stemning, og et af kerneelementerne i udviklingen af Nordhavnen har netop været at forbinde by
og natur. Dette gøres bl.a. ved etablering af promenader med plads til badning og havkajak, ligesom der
udvikles byrum med plads til ophold og leg. Centralt er bygget et fælles parkeringshus, hvor der på toppen
er etableret legeplads og udendørs fitnessrum. Nordhavn byder ligeledes på gode indkøbsmuligheder i det
nye MENU eller Netto, samt det friskbagte morgenbrød kan hentes hos Lagkagehuset – herudover består
området af lækre restauranter, vinbarer og ikke mindst skønt havnebad. I 2020 forventes den nye metro linje
at åbne ganske nært ved lejligheden. Her er uden tvivl tale om et område, som først lige er begyndt at
blomstre, og man kan vente sig meget mere i fremtiden.

Pris
3.850.000
Udb.
195.000
Ejerudgifter/md. 3.127
Brt/nt u/ejerudg. 15.524/13.695
Bolig
Rum/vær.
Opført
Sag
Kontakt

71 m2
3/1
2019
21006038
35253388

Poul Erik Bech
Ndr. Frihavnsgade 41
2100 København Ø
35253388

En del af byens liv

Vi gør en forskel for dig og dit salg
EDC Poul Erik Bech er Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed,
og vores salgsstyrke gør en forskel for dig. Vi er primært ejet af Poul Erik
Bech Fonden, og via overskuddet i mæglervirksomheden støtter Fonden
foreninger, der gør en forskel for børn.

Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE

Specialister i
Nordhavn

Fokus på

Nordhavn
Michael Thuesen
58 58 79 10
mht@edc.dk

Ann-Sophie Andersen
58 58 79 13
asa@edc.dk

EDC Poul Erik Bech • Danmarks største og eneste landsdækkende mæglervirksomhed

Har du boligen?
Så har vi køberen.
EJERLEJLIGHED:
Køber søger ejerlejlighed på min. 55 m² og min. 2 beboelsesrum, beliggende i Nordhavn. Der skal være altan og gerne med vandudsigt, og lav
boligydelse. Prisniveau: kr. 4.500.000.

Kunde ID
Kontakt
Telefon

1367796
EDC Østerbro
35253388

Har du boligen?
Så har vi køberen.
EJERLEJLIGHED:
Kunde søger ejerlejlighed i Nordhavn med min. 3-4 værelser. De vil ikke
have noget, hvor der ligger en høj bygning overfor, og de vil gerne bo
højt oppe. Der skal være god udsigt fra lejligheden.
Prisniveau: kr. 8.000.000

Kunde ID
Kontakt
Telefon

Find
din
køber
her

9572902
EDC Østerbro
35253388

Har du boligen?
Så har vi køberen.
EJERLEJLIGHED:
Kunde søger ejerlejlighed i Nordhavn på min. 70 m2 og min. 3 beboelsesrum. Der skal være direkte udgang til gård eller altan og boligen skal
fremstå i indsflytningsklar stand med godt køkken og bad.
Prisniveau: kr. 5.400.000

Kunde ID
Kontakt
Telefon

9569955
EDC Østerbro
35253388

Har du boligen?
Så har vi køberen.
EJERLEJLIGHED:
Kunde søger liebhaverbolig i Nordhavn. Lejligheden skal have flot udsigt
og have terrasse/altan. En god planløsning er også vigtig.
Prisniveau: kr. 10.500.000

Kunde ID
Kontakt
Telefon

9234920
EDC Østerbro
35253388

Vi gør en forskel for dig og dit salg med:



Største salgsstyrke



Åbent Køberkartotek



EDC Effekt

Flere end 55 boligbutikker finder købere fra hele Danmark
Se, hvor mange købere der er til netop din bolig her:
edc.dk/findkøber
Sælg hurtigere online med EDC Effekt. Guldvinder ved
Danish Digital Awards 2018 – navnet forpligter!

Poul Erik Bech
Ndr. Frihavnsgade 41
2100 København Ø
35253388

En del af byens liv

DIN ANNONCE HER?
_______
6 spalter x 175 mm bagside
Introduktionspris 1499,Excl. moms

kontakt@nordhavn-avis.dk
Tlf. 3115 3040

