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Store planer for /15
tunnelfabrik

Nordhavn Avis er en hyperlokal
avis for og om beboerne i nordhavn. En bydel hvor beboerne
selv har valgt at være pionerer,
og selv kan være med til at præge
udviklingen.

Den enorme Tunnelfabrik kan
blive et kulturhus med værksteder, atelierer, mødelokaler, spisesteder, studieboliger og forskellige sports- og legefaciliteter.
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Nedtælling til daginstitution i Sassnitzgade 8
Nordhavn får sin første daginstitution til efteråret, hvor
Københavns Kommune åbner integreret institution for 96
børn i ejendommen Orienten
• Daginstitutionen skal ligge
i ejendomskomplekset Orienten, som lige nu er ved at blive
bygget mellem Århusgade og
Helsinkigade.
Daginstitutionen har ikke fået
noget navn endnu, men bliver en integreret institution
med 5 børnegrupper, fordelt
på 2 vuggestuegrupper og 3
børnehavegrupper. Med den
nuværende normering i Københavns Kommune svarer
det til 24 vuggestuepladser og
72 børnehavepladser.
De to vuggestuegrupper fyldes i første omgang op med
Nordhavnsbørn som i dag
passes i daginstitutionen Børneflokken på Nørre Allé 75.

De øvrige pladser kan man
skrive sig op til via kommunens digitale pladsanvisning.
Typisk åbner ventelisten ca. 2
måneder inden institutionen
bliver taget i brug. På Børneflokken optages børn fra ventgelisten, når de er omkring et
år gamle.
Åbningstidspunktet for den
nye daginstitution er ikke
kendt endnu, men Domea,
som er bygherre på Orienten,
forventer at byggeriet er færdigt 'til efteråret'. Daginstitutionen bliver på 1029 kvm. og
er placeret i stueetagen og på
1. sal i bygningen, ud til den
lyse side af gårdanlægget.
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En illustration fra Domea, som viser et kig fra daginstitutionens første sal og ud i gårdanlægges. Der er udearealer både i gården og på en tagterrasse på 1. sal mod
vest.

Velkommen til Nordhavn Avis
En trykt avis, kun for Nordhavn? I 2019?
Jo det er rigtig nok. For den hyperlokale avis kan noget, som ingen andre kan. Og vi er også digitale.
Kære læser,
Du sidder eller står med den
første udgave af Nordhavn
Avis i hånden. Avisen vil udkomme hver anden torsdag - i
alt 20 gange i år. Og endnu flere gange i de følgende mange,
mange år.
Nordhavn Avis er en uafhængig, hyperlokal avis for Nordhavn, som udkommer på tryk
og digitalt. Avisen er gratis, finansieret af annoncer, og den
omdeles til husstande og virksomheder af Malik, som er
vores avisbud. Vi udkommer
også på web, hver eneste dag.
Adressen er www.nordhavnavis.dk.
Vi skriver om Nordhavns
beboere, Nordhavns udvikling, Nordhavns foreninger
og Nordhavns butikker. Vi
bringer også filmanmeldelser,
nyheder fra resten af hovedstaden samt en klumme, skrevet af en fortravlet mor til to

teenagedrenge. Men først og
fremmest er vi en avis for og
om Nordhavn.
Og hvorfor nu det? Klarer vi
os ikke udmærket med socialemedier og grupper, hvor
alle kan komme til orde med
alt hvad de har på hjerte? Vi
tror, at en avis kan meget mere
end det.
For det er jo alt sammen meget
spændende, at Nordhavn en
dag skal have museum i Svanemølleværket, kulturcenter i
Tunnelfabrikken og H.C. Andersen højhus ved krydtogstkajen.
Men hvor kan børenene blive
passet? Hvornår kommer der
en folkeskole? Bliver metroen
nogensinde færdig? Og hvad
med en tennisbane eller en
idrætshal?
Alle disse spørgsmål kan redaktionen undersøge, så vi
kan få ren besked. Og vi vil
følge sagerne til dørs.

Vi forsyner Nordhavns beboere med faktuel og aktuel viden, som kan skabe grundlag
for en sober debat, baseret på
fakta.
Derfor tror vi, at en god avis
aldrig går af mode. Og vi håber at læserne er enige, og at
i vil støtte avisen med jeres
holdninger, tips, billeder og
måske også artikler.
Endnu bor der kun et par tusinde mennesker her i Københavns nyeste bydel ved vandet.
En gang i fremtiden skal her
bo 40.000 mennesker. Nordhavn er ikke en forlængelse af
Østerbro eller andre bydele.
Den er sin egen bydel, som
skal udvikle sin egen identitet
og sine egne traditioner, foreninger, mødesteder og gode
historier.
Nordhavn Avis er skabt for at
støtte den udvikling. Vi er ka-

talysator, mødested, opslagstavle og udsigtstårn for alt
hvad der sker og kommer til at
ske i Nordhavn.
Bag avisen står et team, som
også har skabt Ørestad Avis
ude på Amager, og som ved
hvad det vil sige at flytte til
en helt ny by som nogle af de
første. Hvor man ikke en gang
ved hvor man kan parkere,
handle ind, få passet børnene
eller lavet radiatoren i sin bolig.
Som beboer i Nordhavn kan
du støtte avisen ved at læse
den, og kontakte os med klager, brok, ros, ris og nye ideer.
Som virksomhed kan du støtte
os ved at bruge avisen som annoncemedie. Vi sidder klar
med nogle rigtig gode tilbud.
Så velkommen Nordhavn, og
tillykke med jeres nye avis.
Vi ses derude!

MENY

DE GLADE FISKEMÆND
ER DANMARKS
STØRSTE FISKEHANDLER
De Glade Fiskemænd er Danmarks største fiskehandler - et ungt hold
af ildsjæle, der brænder for at give kunderne en fantastisk oplevelse,
både på service og råvarer. Afdelingen har altid et stort udvalg af fisk,
og følger naturligvis sæsonens gang og udsving.
Alle færdigvarer er hjemmelavet af friske råvarer i højeste kvalitet hvad enten det er laksesalat. lynstegt tun, sauce verde, eller
fisketapas. De kompetente medarbejdere står altid klar med et godt
råd eller inspiration til netop det du ønsker.

Vi bestræber os på, at benytte så meget MSC-mærket fisk
som muligt, da bæredygtigt fiskeri er en mærkesag for os.

Vi anbefaler:
Hjemmelavet laksesalat
Normalpris 35 kr. pr. 100 g.

Tilbud

25 kr.

Hjemmelavet laksesalat efter egen opskrift.
Vi benytter dele af laksen, som ikke sælges
som laksebøffer. På den måde minimeres
spild.

Tilbud

49 kr.
pr. 100 g.

Frisk linefanget
maldivertun
Normalpris 59 kr. pr. 100 g.

pr. 100 g.

Luksus østers
10 stk. for 250 kr.
inkl. østerskniv
Østerskniv til en værdi af 79 kr.

250 kr.
inkl. østerskniv

Følgende varianter:
- Ostra Regal
- Pousse en Calire Label Rouge
- Fine de Claire Label Rouge

Havtaske-hale

45 kr.
pr. 100 g.

Southamptongade 2, 2150 Nordhavn, man - fre kl. 9 - 20, lør - søn kl. 9 - 19, tlf. 35 13 01 30
meny helside.indd 1

03/01/2019 15.27
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SUP nu også om vinterten
• Det er nu midlertidigt tilladt at 'stand up paddle' (SUP)
i dele af Københavns havn hen
over vinteren. I Nordhavn har
SUP været midlertidigt tilladt

uge 02 2019
i resten af havnen, skal man
holde tilbage for havnebusser,
kanalrundfarter og anden erhvervstrafik. Kanalerne kan
fortsat ikke bruges til SUP.
By & Havn offentliggør om

i Nordløbsbassinet og Kronløbsbassinet. Nu er tilladelsen
forlænget frem til 1. april 2019.
I samme periode bliver en
rute fra Papirøen til Langebro
afprøvet. På denne rute som

kort tid en ny havnestrategi,
som skal omfatte regler for
endnu flere fritidsaktiviteter i
Københavns Havn.

Domeabyggeri overtaget af JCN Bolig
I starten af december 2018 gik hovedentreprenør Daurehøj Erhvervsbyg konkurs og byggeriet af Boligselskabet Domea Københavns 107 almene boliger i Århusgade stoppede. Men
4. janaur gik byggeriet igang igen med JCN Bolig som hovedentreprenør. Beboerne forventes at kunne rykke ind slutningen af i 2019
• Domea København bygger
i alt 107 almene boliger i projektet 'Orienten' på en grund
mellem Århusgade 145-159
og Helsinkigade 10-12. Det
bliver de første almene boliger i Nordhavn. Da Daurehøj
Erhvervsbyg gik konkurs i
december, stod rå-huset til
Orienten næsten færdigt, og
byggeriet fulgte tidsplanen.
Den hurtige aftale med en ny
hovedentreprenør betyder, at
forsinkelsen er begrænset til
nogle få måneder. JCN Bolig
er i gang med at lukke rå-huset, og en ny projektplan for
byggeriet er klar.

fra Domea.
9 ungdomsboliger og
24 Serviceboliger
Byggeriet Orienten er på knap
14.000 kvm. Byggeriet består
af to karreer og kommer til at
indeholde 107 almene boliger,
heraf 9 ungdomsboliger og 24
serviceboliger til Københavns
Kommunes Socialforvaltning.
Desuden kommer karreerne
til at rumme café og butikker
samt en integreret daginstitution. Byggeriet er tegnet af
Dorte Mandrup Arkitekter og
KHS Arkitekter.

Minimale konseklvenser
"Jeg er glad for den store fleksibilitet, som parterne har udvist i processen med at finde en
løsning. Aftalen, som Boligselskabet Domea København har
indgået med JCN Bolig, får
minimale konsekvenser for de
færdige boliger", siger Charlotte Nørbak, byggechef i Domea.dk, i en pressemeddelelse

Kronløbsøen får 1000 p-pladser under vand
Snart starter byggeriet af Kronløbsøen. Midt i havnebassinet ved Sundmolen skal der opføres 25.000 kvm bolig- og
erhvervsbyggeri i seks separate bebyggelser. Og nedenunder skal der være parkeringskælder i tre etager med plads til 1000 biler
• Projektet omfatter også en
tom grund på Fortkaj, hvir
der bl.a. skal anlægges en adgangstunnel ud til Kronløbsøen. Dertil kommer forbindelsesbroer mellem den kunstige
ø og resten af havneområdet.
Projektet forventes at starte i
år og løbe fire år frem.
Stor ingeniøropgave
Sidste år vandt entreprenørselskabet Per Aarsleff A/S totalentreprisen på at bygge den
kunstige ø.
"Med opgaven kan vi bringe
flere af vores faglige kompetencer i spil som vandbygning,
spunsning, grundvandssænkning, udgravning, betonkonstruktioner og på toppen af det
boligbyggeri", siger vice adm.
direktør i Aarsleff-koncernen,
Lars M. Carlsen til Licitationen - Byggeriets Dagblad.
Projekteringen af det store
byggeri foregår sammen med
rådgiverteamet, der vandt projektkonkurrencen. Det består
af Vilhelm Lauritzen Arkitekter A/S, Rambøll Danmark
A/S, arkitektfirmaet Cobe ApS
og by- og landskabsarkitekten
Sted ApS.

Bygherren Kronløbsøen Projekt P/S består af det statslige
og kommunale udviklings-

selskab By & Havn I/S (50
procents ejerandel), PensionDanmark og Nordkranen

Ejendomsudviklingsselskab,
der ejer henholdsvis 40 procent og 10 procent.

NORDHAVNNU
• Velkomst

OM NORDHAVN OG
ÅRHUSGADEKVARTERET

• Status på byggerier
og aktiviteter bl.a. i
Århusgadekvarteret,
Sundmolen,
Trælastholmen
og ydre Nordhavn

Kære naboer

• Spørgsmål til By & Havn

By & Havn inviterer til nabomøde om udviklingen i Nordhavn.

• Afrunding

På mødet fortæller By & Havns medarbejdere seneste nyt om igangværende og
kommende projekter, byggerier og aktiviteter, og der vil være mulighed for at
stille spørgsmål.

TID OG STED

Vi byder på kaffe, the og vand, og du er velkommen til at blive og få en
rundvisning i EnergyLab Nordhavn showroom.

Onsdag den 30. januar
kl. 17.00-19.00

Da der kun er plads til 120 personer i showroomet, er det nødvendigt, at du
tilmelder dig.

I showroom - EnergyHub,
Sundkaj 7, 2150 Nordhavn.

Tilmelding senest onsdag den 23. januar på mail: nabomode@byoghavn.dk
Vi glæder os til at se jer!
Med venlig hilsen,
By & Havn

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

INFO@BYOGHAVN.DK

TEL. 33769800

WWW.BYOGHAVN.DK

facebook.com/nordhavnen

NABOMØDE

PROGRAM
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Kids Club Copenhagen
A new kids club for children of all nationalities in Nordhavn is having its first event in Week 7, 11. - 15. February
2019. An initiative for kids from age 6-10 years for sparking imagination and fostering friendships. The club will
be run in English, and all nationalities are welcome. The staff
speak English, French, Danish, Swedish and Bengali, Hindi &
Urdu.
The club will be running five full days of activities including arts,
crafts, outdoor play sessions and carpet time, exclusively for 6 10 year olds. There wiil be 4 price bands ranging from 300 kroner
per day to 1675 kroner per week.
The activities will take place at Sandkaj 9A. There are only space
for up to 15 children. Food and drink is not included, children
will need to bring snacks and lunch and a water bottle for the
day. Booking via the facebookpage for Kids Club Nordhavn.

10. januar 2019

på dagen.
I dagens anledning er der desuden sørget for ekstra meget legetøj
på byttehylderne, og til de voksne er der især mange bøger at komme efter på de faste byttehylder. Desuden vil det være muligt for
både børn og voksne at lave deres eget planteterrarium i fine, gamle krukker, ligesom man kan bytte sig til en ny plante eller tage en
plantet stikling med hjem, så man har til altanen til foråret. Man
kan også få hjælp til at give sin cykel et tjek på det nye værksted.

Copenhagen welcomes
new international citizens

COBE opens an in-studio café in
collaboration with Depanneur
As the first Danish architectural office, COBE invites the
people into their world at Pakhus 54, as the café is part
of and located at COBE's studio in Nordhavn. COBE and
Depanneur will work as the intermezzo between street
and studio, and the idea is to create a cozy lobby vibe, where both
COBE’s guests and employees, neighbors and passers-bys can
have a coffee, read a magazine, have an informal meeting, buy
a book or take a look at the latest architecture models straight
from the studio. The models in the café are all smaller versions
of COBE’s buildings and projects, thus the café hosts the unique
opportunity to see where the surrounding architecture is born,
and then go for a walk in Nordhavn and experience the architecture in 1:1 scale.
Depanneur is a food and beverage business on a mission to introduce new products and projects. 'Depanneur' or 'Dep' is the
name for convenience stores in Quebec and other French-speaking parts of Canada. The word derives from the French verb 'dépanner', meaning "to help out of difficulty" or "to troubleshoot".
After living in Montreal and moving back to Denmark, the
founders realised that Copenhagen needed a Depanneur. From
the beginning, the idea was to supply the neighbourhood with
stuff you need on a regular basis: Coffee, beer, snacks, canned
tomatoes, good vibes and good times. Depanneur in Nordhavn
is the third Depanneur in Copenhagen. The other stores are located in Griffenfeldsgade and Ny Østergade.
COBE & Depanneur. Pakhus 54, Orientkaj 4, 2150 Nordhavnen,
Copenhagen. Opening hours: Monday-Thursday 8am-5pm, Friday 8am-7pm. Read more on Depanneur.dk.

Nordhavnstunnel letter
trafikken på Østerbro
For et år siden skabte tunnelen på Nordhavnsvej en smutvej mellem Helsingørmotorvejen og Nordhavn, og det kan de i den grad
mærke på Østerbro. Nordhavnsvej har ledt flere end seks millioner køretøjer ned og op fra tunnelen i løbet af strækningens
første år. Det viser en optælling, som Københavns Kommune har
foretaget. Mens 24.000 køretøjer i gennemsnit kører på den nye
strækning i hverdage, ligger tallet på 13.000 for weekenddage.
Over et helt år giver det 6,2 millioner køretøjer, oplyser Københavns Kommune. Resultatet er, at trafikken er faldet med over
20 procent på flere af de store veje på Østerbro. Især er andelen
af tung trafik i bydelen kraftigt faldende. På Øster Allé er den
faldet med 51 procent, men der er også store fald på Sejrøgade og
Jagtvej. Københavns Kommune oplyser også, at rejsetiderne særligt på Helsingørmotorvejen er blevet forbedret med åbningen af
Nord-havnstunnelen.

International House Copenhagen and the Mayor of Culture and Leisure Franciska Rosenkilde invite all new international citizens of Copenhagen to a welcome reception on Monday 14th January.
Being a new international citizen of Copenhagen, a visit to International House is at the top of the to-do-list. Here you’ll find a
helping hand in practical matters, but in fact, the house has much
more to offer – career guidance, language classes, special courses
for spouses and much, much more.
To create awareness of the many services of the house, all new
international Copenhageners are invited to a welcome reception
on Monday 14th January at 5 pm.
”I am happy that so many choose to relocate to Copenhagen from
all over the world. It is of great importance that we give our new
fellow Copenhageners the best possible start to their life in the
city. The welcome reception can be useful in order to inform them
about the many possibilities and services, we and the city have to
offer,” says Mayor of Culture and Leisure, Franciska Rosenkilde
(The Alternative), who will also be attending the reception.
International House Copenhagen is behind many both informative and social events throughout the year, aiming to provide international citizens with basic knowledge about housing, banking
and insurance, childcare and schools, employment. Traditions,
etc.
The welcome reception takes place at International House Copenhagen, Gyldenløvesgade 11, Copenhagen V. on Monday 14th January
2019 at 5 pm. to 7 pm. The reception is open to everyone.
www.ihcph.kk.dk/event/welcome-reception-1
www.ihcph.kk.dk/events/grid

Det nye fælles værksted indvies
Nordhavn Nærgenbrugsstation inviterer alle til Åbent Hus med
indvielse af bydelens nye, fælles værksted. I værkstedet kan man
reparere sin cykel, lave en ny sættekasse, låne en boremaskine,
plante sin altankasse til og meget mere. Man er meget velkommen til at komme med flere gode ideer til brugen af værkstedet

Can you translate? Or report?
Nordhavn Newspaper is partly written and published in English, and at www.nordhavn-avis.dk you can read all our
articles in English. Are you fluent in written Danish and English, and interested in translating local news, we would appreciate your assistance. Or maybe you would like to be a contributor og news and articles in english?
Please contact us for more information: kontakt@nordhavn-avis.dk or phone 31 15 30 40

EnergyLab enters final year
• The EnergyLab Nordhavn
project at Sundkaj 7 has been
extended so that it now runs
until end of October 2019.
The project develop and de-

monstrate future energy
solutions and utilizes Nordhavn as a full-scale smart city
energy lab and demonstrates
how electricity and heating,
energy-efficient
buildings

and electric transport can be
integrated into an intelligent
energy system.
In 2018 the showroom inaugurated a year ago realized its
potential hosting numerous

events and welcoming more
than 70 delegations including
ministers and mayors from all
over the world.

Metroskinner til Nordhavn
Metrolinien til Nordhavn har nu skinner, hele vejen fra Orientkaj og ind til Sortedams Sø, hvor Nordhavnsafgreningen
møder Cityringen
• Skinnelægningen i metroens
tunnelrør under Østerbro er
færdig. Der er nu lagt skinner
på hele strækningen i de to
tunneler, som forbinder de nye
metrostationer, Nordhavn og
Orientkaj, med det øvrige metronet. Det skriver www.m.dk.
Primo 2020
De kommende måneder fortsætter indretningen af tunnelerne, hvor der blandt andet
skal installeres lys og gangvej
langs siden.
”Det er en stor milepæl, at vi
nu har skinner hele vejen til
Orientkaj. Sideløbende med
arbejdet i tunnelerne fortsæt-

ter arbejdet med at færdiggøre
stationerne. Vi glæder os til at
kunne slå dørene op for passagererne i Nordhavn i begyndelsen af 2020”, siger Christopher Cox, chef for system- og
driftsafdelingen i Metroselskabet.
De to metrostationer i Nordhavn er startskuddet på den
nye metrolinje, M4, der vil
forbinde den nye bydel, Nordhavn, med det øvrige København. M4 åbner i 2020, og i
2024 udvides metrolinjen med
yderligere fem metrostationer
i Sydhavn, så man i fremtiden
kan tage fra Orientkaj i nord
og til Ny Ellebjerg i syd.

Sundmolens beboere lavede boldbane og have
Et areal på Sundmolen, der har været brugt til byggeplads, har fået en ny, midlertidig funktion som have og fodboldbane for beboerne.
• Godt 30 engagerede voksne
og børn har med hamre og
planteskeer omdannet et grusareal ud mod Klubiensvej til
en midlertidig have og fodboldbane. Sammen med Mads
Boserup Lauritsen og Lærke
Essemann Jensen fra firmaet
TagTomat - og med forudgående bistand fra entreprenørfirmaet MJ Eriksson – gik
beboerne løs på opgaven. På
en onsdag blev fodboldbanen
bygget, og søndag efter kom
højbedhaven til verdenen.
Beboernes egne ideer
Forinden blev der afholdt
workshops med beboerne,
hvor man er blevet enige om,
at det var netop en fodboldbane og højbede, der var mest
brug for på arealet. Allerede

nu er det en fast, erklæret
tradition, at beboerne spiller
en fælles fodboldkamp hver
aften. Også højbedshaven ser
nu ud til at kunne understøtte
fællesskabet blandt beboerne,
idet der mellem plantekasserne søndag eftermiddag blev
snakket livligt om vandingen
og pasningen af de nye blomster og buske.
Området kan først færdiggøres om et par år, og derfor har
By & Havn taget initiativ til en
dialog med områdets beboere
om, hvordan arealet midlertidigt kan indrettes som et
rekreativt område. Det er beboerne selv, der har stået for
etableringen af det rekreative
areal.

Henning Larsen Architects skal tegne Østre Landsret
By & Havn har solgt ca. 16.000 etagemeter byggeret på en grund på Trælastholmen til Bygningsstyrelsen. Her skal Østre Landsret flytte ud fra sin nuværende adresse i Bredgade/Fredericiagade
• Østre Landsret flytter sine
aktiviteter i 2021. Landsretten
skal bygges ved Sundkrogsgade som et såkaldt OPP-byggeri
(offentligt-privat samarbejde).
For nylig gik OPP-kontrakten
til A. Enggaard A/S med Henning Larsen Architects A/S og
Norconsult A/S som partnere..
Teamet skal udover opførelsen
også stå for drift, vedligehold
mv. i kontraktperioden på 20
år.
Byggeriet forventes at gå i

gang i foråret 2019.
Kvarteret Trælastholmen udvikles vest for Sundmolen,
Orientbassinet og Levantkaj
og øst for Kalkbrænderihavnen.
”Med grundens centrale beliggenhed på Trælastholmen og
meget tæt på Metroen vil det
blive væsentligt enklere for
brugerne at komme til landsretten, end tilfældet er i dag,”
siger landsretspræsident Bent
Carlsen, Østre Landsret.

Retsbygningen afviger en del
fra almindeligt erhvervsbyggeri. Derfor er byggefeltet
gjort bredere end forudsat i
den oprindelige lokalplan.
En planlagt kanal er bl.a. forskudt 10 meter.
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Adventure Tower på vej
• Ejendomsudviklingsselskabet H.C. Andersen Adventure
Tower har indgået en betinget
grundkøbsaftale med By &
Havn om en grund i Nord-
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havn, hvor selskabet vil opføre
en 280 meter høj skyskraber
samt en forlystelsespark for
6,5 milliarder kr.
Skyskraberen på 75 etager skal
bygges ud mod anløbskajen til

krydstogtsskibene. Det bliver
nordens højeste bygning med
hotel, observationstårn, konferencecenter,
forretninger,
kontorer og beboelse. En betingelse for aftalen er, at tår-

net og parken ikke kan tages
i brug før Nordhavnstunnelen
er færdiggjort i 2027. Teknikog Miljøudvalget har tidligere
afvist højhuse i Nordhavn, før
der er mere infrastruktur.

Der bliver meget at fortælle
og debattere i Nordhavns nye
avis, i takt med at nye byrum
og naboskaber blomstrer op,
og endnu flere grønne om-

råder, almene boliger, ungdomsboliger, metrostationer
og spændende kulturprojekter
som Tunnelfabrikken bryder
frem.

Læserbreve
DET ER I NORDHAVN,
DET SKER
Af Overborgmester Frank
Jensen (S)
• Nordhavn er inde i en rivende udvikling, og som beboere
er I med fra første parket. I er
pionerer for udviklingen af et
helt nyt fantastisk område af
København, som i disse år går
fra råt industriområde til et
moderne og bæredygtigt boligområde med grøn og klimavenlig energiforsyning.
I løbet af de seneste år er spænende butikker, hyggelige
caféer, et konditag og muligheden for at bade og sole sig
direkte ved Sandkajs havnekant blevet til virkelighed i
Århusgadekvarteret.
Nu får I også en ny lokalavis,
som kan blive et talerør for

debat og erfaringsudveksling
i det videre fælles arbejde med
at udbygge og udvikle hele
Nordhavn.
På rådhuset er vi i gang med at
udforme planen for hele Københavns udvikling frem mod
2030, men vi kan ikke gøre det
alene. De bedste input kommer fra jer, der bor og lever i
Københavns forskellige bydele
– og der er rig mulighed for at
præge og involvere sig i udviklingen af ens lokalområde.
I Nordhavn har I haft et stort
lokalt engagement i udviklingen af jeres nye, flydende beboerhus, som til sommer slår
dørene op til hygge og fællesskab ved Sandkaj og kommer
til at huse Nordhavns lokale
foreninger og vinterbadeklub.
I den kommende tid skal vi
også i gang med visionerne
for en ny Naturpark på Ydre

Nordhavn. Vi skal også i gang
med den endelige udformning
af Nordhavns metrostationspladser med træer og plads til
leg og aktiviteter, og så skal vi
videre med udviklingen af den
første del af Levantkaj.
På sigt bliver Levantkaj et helt
nyt Nordhavnskvarter med
bydelens første folkeskole og
kirke, med butikker, kultur
og arbejdspladser. Hver fjerde
bolig bliver en almen bolig,
der er til at betale. Det er jeg
glad for, for ligesom resten af
København skal Nordhavn
være en blandet bydel med
plads alle.
Et stort udviklingskridt tog vi
i slutningen af 2018 med aftalen om en helt ny københavnsk
bydel – Lynetteholmen. Den
bliver en slags ’søster-bydel’
til Nordhavn og Refshaleøen,
og i de kommende år skal vi
i gang med at drøfte, hvordan

HYPER–
LOKALE NYHEDER
I DIN MAILBOKS

vi forbinder Lynetteholmen
med Nordhavn og udbygger
med metro, boliger, strande og
grønne områder.

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.

NYTÅRSKUR!
TAK TIL KUNDER & MEDARBEJDERE
FOR ET GODT ÅR 2018

Vi fejrer nytåret med
masser af nye priser
samt attraktive modeller
Kom forbi Henrik Wessel AS
de første to weekender
i det nye år, og prøvekør
de mange nye 2019
modeller
Lørdag & Søndag d. 5.- 6. januar 2019
Lørdag & Søndag d. 12.-13. januar 2019
Begge weekender fra kl. 10 -17

Se mere på
henrikwessel.dk

+

.

Instagram:
Henrikwesselas
Facebook:
PassionatePeople
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Skybrudssikring
• Siden 2010 har Lyngbyvej
syv gange været lukket grundet oversvømmelse som følge
af skybrud. Lyngbyvejs-området er lukket inde af jernba-
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nevolde, og samtidig kommer
vandet strømmende fra Gentofte, Bispebjerg, Gladsaxe og
andre højtliggende områder.
Nu vil HOFOR omdanne en
gangtunnel ved Ryparken

Station til skybrudsbassin.
Gangtunnelen bliver dagligt
brugt af ca. 1000 fodgængere.
Men de kan bruge en gang- og
cykelbro lige ved siden af. I
2027 er det planen at etable-

ret en langt mere omfattende
skybrudssikring ved at bygge
Svanemøllen skybrudstunnel,
der vil reducere risikoen for
oversvømmelse af Lyngbyvej
markant.

Anne Skovbro inviterer til faste dialogmøder i Nordhavn
Anne Skovbro, ny administrerende direktør for By og Havn, har besluttet at der skal være faste dialogmøder med beboerne i Norhavn to gange om året

• Anne Skovbro glæder sig.
30. januar afholder By & Havn
igen nabomøde i Nordhavn,
og her skal Anne Skovbro for
første gang møde Nordhavns
beboere og tale om bydelens
udvikling. I foråret 2018 blev
der også afholdt nabomøde i
Nordhavn, og da Anne Skovbro tiltrådte som ny adm. direktør for by & havn i august
2018, var det en af hendes
første beslutninger at gøre nabomøderne til en fast tradition. De vil fremover finde sted
to gange om året.
“Da jeg hørte hvor godt mødet
blev modtaget af beboerne,
tænkte jeg straks at vi skulle
gøre det til en fast tradition,”
siger hun.
Godt kendskab til Nordhavn
Før Annde Skovbro blev direktør for By & havn var hun
filantropidirektør i Realdamia, og før det direktør i
Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. I den
periode var hun med til at udforme den overordnede plan
for udviklingen af Nordhavn.
Så hun husker udmærket
hvordan Nordhavn for bare ti
år siden var et forladt havneområde med nogle ældre havnebygninger. Sammen med By
& Havn lavede kommunen en
konkurrence om den bedste
udviklingsplan for det store
område. Der blev udpeget tre
vindere, som blev sat til at
arbejde videre med deres forslag, gennem workshops med
almindelige københavnere.
“Vi besluttede ret hurtigt, at
alting ikke kunne planlægges
ned til mindste detalje. Sådan
kan man ikke længere planlægge en hel by. Man må tage
et skridt ad gangen, og være
klar til at tilpasse sig nye vilkår
og nye behov. Derfor blev planen for Nordhavn en samling
af principper, hvor vi lagde os
fast på en bærende struktur af
bassiner og kanaler, en metrobetjent by med god plads til
cykler, og en bydel som har
bæredygtighed i sit dna.”
Bærende struktur
Hun mener at en hver bydel
har en eller anden bærende
struktur.
"Tænk på Frederiksberg Alle,
eller på kanalerne i Christianshavn. Du kan skifte et hus
ud, men ikke den bærende
struktur. Den giver hele kvarteret sin identitet. I Nordhavn
er bassiner og kanaler den
bærende sturktur, beboerne
kommer til at bo på hver sin
holm, men de kommerogså til

at deles om en masse ting."
Mere dialog
Dialog og kommunikation
er mergert vigtigt for By og
Havn, mener Anne Skovbro.
Det næste års tid kommer hun
til at arbejde med en ny virksomhedsstrategi, hvoraf en
vigtig del er, at virksomheden
skal være mere synlig. Det er
på tide at minde om, hvorfor
By og Havn findes, tror hun.
"Vi har to stærke ejere i ryggen,
en stat og en hovedstadskommune, og det er en interessant
model. Det betyder dels, at vi
kan tænke langsigtet og dels,
at vi har så store arealer, at vi
kan tænke helhedsorienteret.
Det gør, at vi kan tage ansvar
for blandt andet infrastruktur
og byliv. Vi skal fortælle den
historie, som folk kan have
glemt", siger hun.
"By & Havn skal blive mere
synlig og bedre til at fortælle,
hvad vi laver. Vi skal være
mere åbne, ikke kun overfor
investorer, men også overfor
københavnerne. Vi er en virksomhed, som bidrager til at levere noget rigtig godt til byen,
og det skal vi være tydelige
omkring".
Et kvarter ad gangen
Århusgadekvarteret er den
første fase af Nordhavn. Her
skal byen, nærmere bestemt
Østerbro, trækkes ud til vandet via Århusgade, og bydelen
skal genspejle Østerbros karreer og gader med butikker i
gadeplan.
“Vi tager en holm og et kvarter ad gangen. Og vi tilpasser
planerne efter inputs fra bl.a.
beboerne. Det ser ud til at
virke godt. Vi har lige haft en
stor workshop og fået ros fra
eksperterne. Arkitektskolens
rektor sagde at “det stadig er
den bedste plan for byudvikling, han kender”.
"Så vores principplan ser ud til
at virke. Man skal bare huske,
at det vil tage 40 år før Nordhavn er færdigudviklet. Og i
de år er det vigtigt at fortsætte
med at være i dialog med beboere og virksomheder, og
lægge planer for nye kvarterer,
som passer til tiden og menneskerne".
Flere børn end forventet
“Derfor er vi også nysgerrige
efter at vide en masse om beboerne. Vi kan se at Nordhavn
har fået mange småbørnsfamilier, flere end forvenetet, og
det skal vi være opmærksomme på i udviklingen af byen.
En anden familietype i Nord-

"Vores principplan ser ud til at virke. Man skal bare huske, at det vil tage 40 år før Nordhavn er færdigudviklet. Og i de år er det vigtigt at fortsætte med at være i
dialog med beboere og virksomheder, og lægge planer for nye kvarterer, som passer til tiden og menneskerne". (Foto: News Øresund)

havn er teenagefamilien.
Derimod har Nordhavn ikke
tiltrukket så mange senioerer
som forventet. Bydelen har en
yngre alderssammensætning
end gennemsnittet i Købehavn.," siger Anne Skovbro.
Pioner-ånd
Desuden viser statistikkerne,
at halvdelen af indflytterne
kommer fra andre steder i
Københavns Kommune. Den
anden halvdel fra andre kommuner og udlandet.
“Men en ting er de rå tal. Vi
har også lavet kvalitative undersøgelser, for at få endnu
mere viden om beboerne. Her
kan vi se, at tilflytterne vælger
Nordhavn for at være tæt på
både byen og vandet. Vi kan
også se at de har pionerånd.
De har store forventninger
til Nordhavn, og de ønsker at
være med til at forme det sted,
de bor”.
Hårdt ramt af vejarbejder
Lige nu er Anne Skovbro meget optaget af færdiggørelsen
af Århusgadekvarteret. Den
‘røde by' i starten af kvarteret skal renoveres og indrettes med nye butikker. Metropladsen overfor skal gøres
færdig, ligesom viadukten
som fører over til Nordhavn
S-togstation. Arbejdet betyder
at adgangsvejene til Århusgadekvarteret lige nu er meget
dårlige.
“Det vil de være et stykke tid

endnu. Jeg ved at beboerne er
meget udfordrede. Desværre
har By & Havn ikke så meget
indflydelse på den del af byudviklingen. Det er Københavns
Kommune og Banestyrelsen,
som står for byggearbejdet”.
Ligesom alle andre glæder
hun sig til at Århusgade åbner
igen og får ét forløb helt op til
Østerbrogade.
“Man kan godt blive utålmodig. Men faktisk er det hele
jo gået hurtigt. Århusgadekvarteret er en helt ny bydel,
som vil være bygget på fem år.
Det er hurtigere end planlagt.
Vi har hele tiden planlagt efter at gøre én holm færdig ad
gangen. Snart kan vi gå videre
med at lave by på Redmolen,
så følger Sundmolen, Trælastholmen, Levantkaj og så
videre…”
Flere studerende
Anne Skovbro har også fulgt
debatten om det kommende
kollegiebyggeri på Fortkaj.
By & Havn har søgt og fået en
ændring af lokalplanen så der
kan bygges cirka 300 kollegieboliger her. En plan som nogle
beboere i kvarteret er utilfredse med. Ikke på grund af
de studerende, men på grund
af bebyggelsens tæthed.
“Grunden var tidligere udlagt
til kombineret erhvervsbyggeri og boliger. Men vi så en mulighed for at lave et kollegium,
og vi ønsker en variation mellem boformer og livsformer

i Nordhavn. Det giver en dynamik til byen, at her både er
plads til familier, studerende,
ældre, ejerboliger og almene
boliger," siger Anne Skovbro.
Finanskrisen var lidt sund
Der er lang tidshorisont, når
man arbejder med byudvikling, og det indebærer, at der
ofte er en kritik om indsatser,
inden man kan se effekterne,
mener hun. Byudvikling er
meget konjunkturafhængig,
og det er snart ti år siden den
seneste finanskrise kom. Krisen havde stor påvirkning på
den danske ejendomsbranche, men den førte også noget
positivt med sig, synes Anne
Skovbro.
"Jeg synes faktisk, at finanskrisen har ledt til noget godt, hvor
vi er blevet bedre til at diskutere og analysere, hvad der sker.
Der er kommet en stærkere
refleksion og analysekraft ind
i forhold til mange af de ting,
som man skal forholde sig til,
når man bygger en by. Branchen er blevet tvunget ind i
det, og det har givet bedre produkter", siger hun.
Hun hører ikke til dem der
frygter, at alt nyt byggeri i København kommer til at ligne
hinanden.
"Jo, i den forstand at kvalitetsbyggeri nok vil ligne kvalitetsbyggeri. Men bortset fra
det, så rummer bygningerne
jo mange forskellige boformer
og mennesker. Og vi vil stadig

sørge for at der er en variation
mellem kvartererne”.
Tunnelfabrikken
I løbet af få måneder har By &
Havn offentliggjort planerne
for to store kulturprojekter
i Nordhavn. I denne måned
kom det frem at Svanemølleværket muligvis skal huse
et relanceret Danmarks Tekniske Museum. Og sidste år
lancerede By & Havn at den
tidligere Tunnelfabrik skal
bevares og udvikles til et kulturcentrum i samarbejde med
kommende ejere og andre investorer.
"Vi har tumlet rundt med
den her vision i et stykke tid.
Vi vil gerne genbruge så meget som muligt fra det gamle
Nordhavn. Tunnelfabrikken
er ganske vist ikke ligefrem
fredet, men den har et råt 90’er
agtigt look, og den er kæmpestor. Det bliver en lang proces
at udvikle bygningen og vi
har ikke programmeret noget. Men det er spændende at
tænke kulturliv ind i byudviklingen som noget af det første,
i stedet for at gøre det som noget af det sidste."

Erhvervsgrunde til salg
• By & Havn har sat fire erhvervsgrunde i Nordhavn til
salg. Sammenlagt er der tale
om 32.300 etagemeter byggemuligheder til erhvervsfor-

mål. De to grunde i den vestlige del af Århusgadekvarteret
udbydes samlet. Grundene
ligger ud til Kalkbrænderihavnsgade og Sundkrogsgade.
De to byggefelter på Trælast-

holmen ligger mellem den
kommende kanal og den kommende metroplads foran Orientkaj metrostation. Her opføres også Østre landsrets nye
byggeri og hotel Comwell Co-

penhagen Portside. Potentielle
købere udvælges efter deres
soliditet, deres ambitioner
samt kvaliteten af projektet.

Svanemølleværket skal være kæmpe teknologimuseum
Stærke aktører vil flytte Danmarks Tekniske Museum i Helsingør til Svanemølleværket i Nordhavn. Dansk Industri, By & Havn m.fl. vil skabe et nyt museum for dansk teknologi- og
industrihistorie. Det hele afhænger af, om der kan tjenes penge på udviklling af resten af bygningen

Den meget store bygning fra 1953 skal også rumme andre funktioner og formål, udover at være det nye Daanmarks Tekniske Museum. Men hvilke formål er endnu uvist. (Foto: Peter Sørensen).

• Danmarks Tekniske Museum, Dansk Industri og Håndværkerforeningen København
står bag planen om at skabe
det nye museum i kraftværket,
som er fra 1953.
”Vi har været utroligt glade
for at ligge i Helsingør, men
muligheden for at rykke ind i
de unikke rammer i Svanemølleværket, der i sig selv er en historisk industribygning, er en så
god mulighed, at vi er nødt til
at lave en tilbundsgående undersøgelse for at se, om det kan
lade sig gøre," siger formanden
for Danmarks Tekniske Museum, Jørgen Lindegaard.
På linie med de bedste
Han ser muligheden for at museet kan præsentere én sammenhængende historie om
teknologi, industri og videnskab som grundlaget for det
moderne højteknologiske samfund.
"Vores mål er at skabe et fantastisk teknisk museum i enestående fysiske rammer, der
på linje med de bedste internationale tekniske museer
fortæller de mange historier fra
danske opfindere, håndværk
og industri”, udtaler han.
Dansk Industri har været med
i arbejdet for at kunne få undersøgt mulighederne for at få
Danmarks Tekniske Museum
til Svanemølleværket. Den
tidligere adm. direktør i Dansk
Industri, Karsten Dybvad, er
udpeget som formand for den
erhvervsdrivende fond, som
er blevet stiftet i denne forbin-

delse.
"Danmark er ét af verdens
mest avancerede og moderne
produktionssamfund, og det er
fundamentet for det velstående
samfund, vi har i dag. Derfor
er det vigtigt at kende vores industrihistorie. Den vil vi gerne
kunne vise frem i de bedst mulige rammer for både danskere
og udenlandske turister, og her
er Svanemølleværket en oplagt
og spændende mulighed," siger
Karsten Dybvad.
Producerer kun varme
Svanemølleværket er tegnet af
arkitekt Louis Hygom. Værket
har produceret elektricitet og
varme til hovedstaden siden
1953. Men dampturbinen i
den store hal har ikke produceret strøm siden 2012. I
dag produceres der kun fjernvarme til 6.000 københavnske
husstande. I dag kører værket
på naturgas og fjernstyres fra
Ørsteds værker i Avedøre eller
fra H.C. Ørstedværket i Sydhavnen.
Skal finde indtægter
I 2030 skulle Ørsted efter
planen overdrage værket kvit
og frit til udviklingsselskabet
By & Havn, som ejer grunden
og alle de tilstødende arealer.
Men By & Havn og Ørsted
har nu indgået en betinget
købsaftale, hvor det 22.000
kvadratmeter store værk for
et endnu ukendt beløb kan
overtages allerede i 2023. Indtil
da skal det undersøges, om
Svanemølleværket er veleg-

KOM INDENFOR: SE FOTOSERIE INDE FRA SVANEMØLLEVÆRKET PÅ DET NÆSTE OPSLAG
net til at rumme Danmarks
Tekniske Museum.
Desuden skal By & Havn finde
på en måde at få indtægter ud
af den øvrige del af værket.
"Om hele planen giver mening,
afhænger af, hvad vi kan fylde
ind der, så det både giver en

værdi til byen, men også er en
businesscase, der hænger sammen. Kan enderne ikke mødes,
bliver bygningen hos Ørsted,
og så overtager vi den om 12
år", siger administrerende
direktør i By & Havn, Anne
Skovbro til Politiken.

"Risikoen er jo, at vi kommer
til at skuffe nogle, men vi vover
pelsen og går offentligt ud nu,
for det er den eneste måde,
vi kan komme til at føre de
samtaler, vi skal", siger Anne
Skovbro, som endnu ikke vil
sige noget om, hvilke øvrige

aktiviteter By & Havn konkret
overvejer på værket.
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Kom med ind i Sv

Svanemølleværket er opført 1947-1953 af Københavns Belysningsvæsen, det senere Københavns Energi, hvis
el-division i 2006 blev overtaget af DONG Energy, som idag hedder Ørsted).
Værket er tegnet af arkitekten Louis Hygom og udført i jernbeton og beklædt med røde teglsten. Bygningens
kasser og kvadrater er inspireret af funktionalistisk højhus- og fabriksbyggeri fra 1930'ernes og 1940'ernes USA.
Svanemølleværket var et kulfyret kraftværk. I 1959 var værket fuldt udbygget med seks kedler og fem dampturbiner. På kajen ud til Kalkbrænderihavnen var mange havnearbejdere beskæftiget med at losse kulskibene.
Værket blev i 1985 ombygget til naturgasfyring, mens reservebrændslet i 1992 blev ændret til letolie. Den nyere
blok 7 fra 1995 har et naturgasfyret gasturbineanlæg. To ældre kedler blev fjernet i 2005-2007 og erstattet af to
lavtryksdampkedler. I 2007-2008 blev to spidslastkedler taget i drift.
En del af moderniseringen indebar ombygning til fjernstyring, så anlægget i dag fungerer som et decentralt
kraftvarmeværk, der fjernbetjenes fra H.C. Ørstedsværket uden for normal arbejdstid i vintermånederne. I sommermånederne styres både H. C. Ørstedsværket og Svanemølleværket fra Avedøreværkets kontrolrum.
Den seneste status for værket er, at blok 7 er taget ud af drift. Der er nu kun de to spidslastkedler tilbage, som
kun tages i brug på særligt kolde vinterdage. (Kilde: Wikipedia)

vanemølleværket
Fotos af Peter Sørensen / By & Havn

torsdag 10 januar
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»filmen vinder på de karikerede karakterer og no bull-shit-attituden...«

Anden er verdensmester i børneopdragelse
Ternet Ninja Instruktion Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen Medvirkende Alfred Bjerre Larsen som Aske
Emma Sehested Høeg som Jessica Eberfrø Varighed 81 min. Censur: 11 år Premiere 25.12.2018

En barn bliver dræbt på en fabrik i Thailand, og så er tonen ellers sat i Anders Matthesens ind-til-benet, rå og politisk ukorrekte, dog hjertens idealistiske børnefilm
• Men vi spoler lige filmen lidt
frem, inden vi forklarer nærmere om Thailand.
“Hvad er det, han spiller,
mor?”
Sådan spurgte en lille pige i en
fyldt Empire-biograf på Nørrebro, hvor børnefamilier var
samlet for at se Andens nye
animationsfilm for børn, unge
og voksne.
Andens måske mest velkendte
karakter, Onkel Stewart, den
fordrukne sømand, bæller
bajere i sit køkken, mens han
nynner:
“Det er ikke mig, der hiver
sidste stik, men jeg er verdens
bedste til at spille …”

i tiden. Når Onkel Stewart
klapper en sort kvinde i røven
og siger #Metoo, og den gamle
sømand lærer sin nevø om kokain.

at hjælpe Aske, hvis Aske til
gengæld vil hjælpe ninjaen
med at dræbe en dansk forretningsmand, der har slået en
børnearbejder ihjel.
Den scene er filmens første og
sætter Askes og danske børns
situation i relief: Nej, I har det
ikke en skid hårdt, men er privilegerede.

“Jeg skulle lige til at synge
pik.”

Velkommen til virkeligheden,
unger, og så er det i øvrigt ikke
Onkel Stewart, filmen handler
om, men nevøen Aske, der har
Ih, så mange problemer. Han
er nervøs i 7. klasse, bliver trynet af sin bror og papfar, glemt
af sin biodynamiske mor,
mobbet af de store i skolen og
drømmer om skolens populære skinke, Jessica.

Genistregen hos Anden er, at
han ikke bare bruger ord som
“pik”, fordi ungerne griner.
Provokatøren sætter fokus på
tabuer og temaer, som er oppe

Men så en dag forærer Onkel
Stewart ham en ternet tøjninja
med magiske kræfter. Ninjaen
er reinkarnationen af en ældgammel ninja. Ninjaen lover

Stewart bliver forstyrret af, at
en ung knægt banker på hans
dør.
Så pigen i biografen spurgte
undrende om det der spil.
“Ehhm.”
Heldigvis for moren kom Stewart hende i forkøbet, da han
åbner døren og siger til sin
nevø:

Filmen er bygget på Andens
egen børnebog af samme navn
og tager udgangspunkt i det
univers, Anden har bygget op
i 25 år med film, serier, musik
og standup. De fleste født i firserne husker Terkel i Knibe,
Jul på Vesterbro og succes-albummet Hva’ snakker du om,
hvor der bliver taget tykt pis
på hippier, drankere, gangste-

re, narkomaner og alle andre
såkaldte udskud.
I Ternet Ninja står de unges
smag for tur: "Når der virkelig skal fest på, skal du huske
at lave pesto," lyder en parodi
på en tidstypisk, autotunet
popsang. De solariebrune skoletøser render rundt og siger
“oh my so god.” Foran spejlet
børster Aske tænder, mens
han Youtuber.
Selve plottet, at en ung mand
skal overvinde sine dæmoner
via blod, vold og en stor kæft,
er der ikke meget nyt i, men
filmen vinder på de karikerede karakterer og no bull-shitattituden.

budskab lyder flere gange til
børnene, at Aske og de unge
i det hele taget skal tage sig
sammen.
“Ham, der mobber, er jo også
bare en snotunge,” siger ninjaen.
Og at man kan ikke kan forsvare umoralske valg med
strofer som: “Hvis jeg ikke gør
det, er der bare en anden, som
gør det.”
På den måde bliver Andens
provokerende, barnlige univers til en moralsk film, som
både børn og voksne kan relatere til.
Anders Højberg Kamp

Et fortærsket, men vigtigt

Tre netop kårede
Golden Globe-vindere

Bedste film: Bohemian Rhapsody, Bryan Singer & Dexter
Fletcher, 2018
Selvom filmen om Freddie Mercury og Queen er blevet
kritiseret for ikke at være eksplicit nok, når det kommer
til stoffer og seksualitet, går historien om den identitetsplagede rockstjerne lige i hjerterne. Med godmodig humor,
en lige-til fortælling og storladen stadionrock ramte den
bestemt ikke de danske anmelder, men derimod publikum.
Og åbenbart også de 90 journalister i Hollywood Foreign
Press Association, der stemmer til Golden Globe.

Bedste udenlandske film: Roma, Alfonso Cuarón, 2018
Roma kan allerede nu ses på Netflix. Den anerkendte mexicanske instruktør Alfonso Cuarón har lavet endnu en historie om sit
hjem. Mange har set den uimodståelig road movie Og din mor
om to venner, der får en smuk kvinde med på landevejen. I sidste ende bliver det alvorligt, og det er den stilistiske og smukt
fotograferede Roma også om en tjenestepiges kår i et land fuld
af oprør.

Bedste drama-serie - The Americans, Joe Weisberg, 2013
- 2018
Den sjette sæson af The Americans løb med bedste dramaserie. Serien foregår i 80ernes USA med koldkrig, hvor to
russiske spioner er forklædt som et gift par i en amerikansk
kernefamilie med to børn og villa. Deres undercover-virksomhed bliver sat kraftigt på prøve, da en FBI-agent flytter
ind i nabohuset. Kontraspionagen imellem KGB og FBI og de
ideologiske modsætninger er i fuld gang. Seriens skaber, Joe
Weisberg, er tidligere CIA-agent.
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Desing-art at Adorno Gallery
• Adorno Gallery has opened a
450m2 collectible design gallery in Århusgade 120. A space
that physically resembles
Adornos digital gallery, show-

casing temporary exhibitions
as well as hosting dinners and
gatherings.
Adorno is currently showcasing collectible design-art
from the five Nordic Coun-

tries, and beyond.
In 2019 Adorno will partner
with new designers and curators, and launch new collections which will be available
online and presented at the

gallery in Nordhavn.
Follow Adorno at Facebook
'Adorno - Curated Collectible
Design'. Open Daily from 1016, or by appointment.

Tunnelfabrikken skal være trækplaster i Ydre Nordhavn
Den enorme Tunnelfabrik i Nordhavn blev opført som støbehal for tunnelelementerne til Øresundsforbindelsen. Siden har den bl.a. fungeret som opmagasineringshal.
Nu skal hallen være et nyt urbant økosystem af erhverv og kultur i Nordhavn
• Den 261 meter lange og 125
meter brede Tunnelfabrik kan
blive et gigantisk kulturhus.
Her kan der være værksteder,
atelierer, mødelokaler, spisesteder, studieboliger og forskellige sports- og legefaciliteter.
Intet er lagt fast endnu, men
det er By & Havns tanker, at
der omkring byggeriet skal
være et større område med
aktiv bynatur. Landskabet omkring fabrikken skal ligesom i
selve byggeriet baseres på det
nuværende områdes vilde,
selvgroede natur og bevarelse
af af lange udkig i landskabet.
Destination
Fabrikken kan blive en ny destination for københavnerne i
Nordhavn. Med placeringen
nær krydstogtterminalen forventes det også, at området kan
tiltrække nogle af de knap en
mio. gæster, som årligt ankommer og afrejser fra København

med skib.
Kultur først
Planerne for Tunnelfabrikken
er en del af By & Havn nye
filosofi om at indtænke rammerne for bylivet i den grund-

læggende byudvikling fra begyndelsen.
"Ligeså vel som vi bygger cykelstier, kloakker, kajer og veje, så
skal vi tænke kulturen ind som
vital infrastruktur i alt, hvad vi
gør. Det er Tunnelfabrikken et

eksempel på,” siger administrerende direktør i By & Havn,
Anne Skovbro.
”Vi ønsker at skabe bykvarterer, hvor folk har lyst til at flytte
ind og blive på lang sigt. Det
kan historiske rammer og kul-

turhuse, hvor man kan hyg-ge
sig og få oplevelser være med
til. Jeg er sikker på, at tiden er
inde til at udvikle Tunnelfabrikken til et nyt fællesskab af
studerende, kunstnere og professionelle aktører og beboere i

alle aldre, der har lyst til at dele
og investere deres ressourcer
og forhåbentlig skabe en masse
synergi og kvalitet,” siger hun.

Fortællinger om heste,
afdankede juletræer, færgemænd
og bordbomber
Gravers Graversen og Susan Ørum tager udgangspunkt i deres eget liv, og fortæller direkte fra hjertekulen om diverse – ofte absurde - situationer. De kan opleves i Nordhavn 24. januar
• 'Det er sjovt, det er alvorligt
der kan blive brug for et lommetørklæde' oplyser arrangørerne af "Lys i Mørket 2" som
kan opleves på Havnekulturkontoret 24. januar.
De to erfarne historiefortællere
kommmer til Nordhavn med
helt nye historier om blandt

andet heste, afdankede juletræer, færgemænd og bordbomber.
Det sker i forbindelse med
'Fortællingens dag' i København, som afholdes under mottoet: ”Lys i mørket”.
Gravers Graversen har været
med på storytelling scenen i

Danmark i årtier, og er kendt
for at være en fortæller med
underspillet humor, timing og
stilsikker sans for den gode
historie.
Susanne Ørum er kendt for at
fortælle sine 'sande løgnehistorier' råt for usødet – med plads
til både grin og tårer.

Det er foreningen FIDA –
Fortællere i Danmark- som
hvert år fejrer ”Fortællingens dag” for at udbrede den
mundtlige fortælling i Danmark. Fortællingens dag i Nordhavn præsenteres i samarbejde mellem Kultur Ø og FIDA.
Pop-up
aktiviteterne
i

Havnekulturkontoret i Århusgade er iværksat af Kultur Ø i
Københavns Kommunes Kultur og Fritidsforvaltning og
Kulturhavn 365. Huset er i en
midlertidig periode stillet til
rådighed af ByHavn.
Fortællingens dag - Lys i mør-

ket 2. 24. januar kl. 19.30 –
21.30 Med Gravers Graversen
og Susan Ørum. Instrueret og
fotograferet af Maja Clementsen. Havnekulturkontoret Nordhavn, Århusgade 126, 2150
Nordhavn. Spilletid: 2 x 40
minutter. Billetter via Billetto –
85 kr. + gebyr.
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Aarstiderne bliver i Nordhavn
• Der er gode nyheder fra
Aarstiderne, som kort før jul
pakkede grøntsager, langborde og trækasser ned og lukkede spisestedet og butikken
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i Posthallen. Men Aarstiderne
åbner snart igen på Göteborg
Plads:
"Vi har haft masser af gæster,
serveret masser af mad og
mødt en masse af jer. Det har

været fabelagtigt! Derfor er
vi også rigtig glade for at fortælle, at vi bliver i nabolaget
og fra midten af februar byder
indenfor til fællesspisninger,
café, butik og garanteret en

masse andre sjove ting i nye
lokaler på Göteborg Plads. Vi
skal nok give lyd, så snart vi
er klar til, at I kommer og hilser på," skriver Aarstiderne på
Facebook.

COBE har nu café på Orientkaj
Arkitektfirmaet COBE har åbnet café i Pakhus 54 i samarbejde med Depanneur. Idéen er at skabe en hyggelig lobby, hvor både COBEs gæster, de 130 medarbejdere, naboer og
forbipasserende kan nyde en kop kaffe, læse et magasin, have et uformelt møde, købe en bog eller tage et kig på tegnestuens seneste arkitekturmodeller

Once upon a time in Canada
From the website www.depanneur.dk:
"Depanneur is a food and beverage business on a mission to curiously explore the
world and introduce new products and projects. 'Depanneur' or 'Dep' is the name
for convenience stores in Quebec and other French-speaking parts of Canada. The
word derives from the French verb 'dépanner', meaning "to help out of difficulty" or
"to troubleshoot".
After living in Montreal and moving back to Denmark, we realised that Copenhagen
needed a Depanneur. From the beginning, the idea was to supply the neighbourhood with stuff you need on a regular basis: Coffee, beer, snacks, canned tomatoes,
good vibes and good times.
Quickly Depanneur became a regular go-to place for any necessities and eventually
the concept of troubleshooting grew into an assortment of goods created and curated by Depanneur. The goods include coffee, beer, juice and wine, but it is growing
continuously and as randomly as the shelves in a convenience store.
All goods are curated and produced with a curios, local and organic mindset and
always in collaboration with local producers."

Foto: Rasmus Hjortshøj/COBE

• Fra caféen på adressen Orientkaj 4 er der direkte adgang
til havnefronten og få skridt
til den nye metrostation Orientkaj, som åbner i 2020 - og i
øvrigt er tegnet af COBE arkitekterne.
"Vi ser byen som en forlængelse af vores eget hjem, og
med caféen ønsker vi at invitere folk inden for i vores dagligdag i tegnestuen. Alle er
velkomne til at kigge forbi og
se vores arbejde og samtidig
nyde en god kop kaffe. Depanneur er ekspert i at skabe
unikke steder med en varmog
imødekommende stemning,
og den oplevelse ønsker vi også
her, vi ser frem til at byde folk
velkommen i vores nye arkitekturcafé," siger Dan Stubbergaard, arkitekt og grundlægger
af COBE.
Alt er til salg
Caféen er designet af COBE
og Depanneur. Væggene i caféen er dekorede med plakater,
der viser nogle af tegnestuens
mange projekter taget af fotografen Rasmus Hjortshøj.
Alt er til salg. Man kan både
købe plakater, bøger og ting
designet af COBE fra en stor
reol, der adskiller caféen fra
tegnestuen.
Depanneur er en ny café og
conveniencestore i København
med foreløbig tre 'stores'.
"Vi synes, at et samarbejde med
COBE er meget spændende på
grund af blandingen af arkitektur, mad og drikke. Her har vi

en chance for at tilbyde et kig
ind i dagligdagen og produktionen på en tegnestue, det er
lidt som at have en café med et

kafferisteri eller bageri, i dette
tilfælde er det så en tegnestue,"
siger Mike Wittrup, medstifter
af Depanneur.

Åbent hus
Søndag d. 20. januar kl. 12-15
på Nordhavn Nærgenbrugsstation

Søndag d. 20. januar kl. 12-15 inviterer Nordhavn Nærgenbrugs
station alle til åbent hus med hygge i genbrugens tegn og
mulighed for at se bydelens nye, fælles værksted.
•
•
•
•
•
•

Byt dig bl.a. til legetøj, bøger eller en ny plante
Lav et flot planteterrarie eller plant en lille stikling
Spil sorteringsspil
Hyg med kaffe, te og kakao
Få hjælp til at fikse din cykel på værkstedet
Lån en ladcykel til at fragte genbrugsguld til og fra
nærgenbrugsstationen

Se det nye værksted
Vi har åbnet et nyt værksted, som alle er velkomne til at bruge.
Her kan du reparere din cykel, lave en sættekasse, låne en
boremaskine og meget mere. Se alle mulighederne på dagen
og byd gerne ind med flere idéer.
Hvor
Helsinkigade 26, 2150 Nordhavn
(i stueetagen under Phuset og Konditaget Lüders)

Lær at danse Zouk
• Hver torsdag kan man nu
lære at danse den brasilianske
pardans Zouk i Havnekulturkontoret, Århusgade 126. Man
behøver ikke at have en danse-

partner for at være med, men
man må gerne.
"Zouk er en af de smukkeste
pardanse fra Brasilien, der i
den grad kan få dig ind i flow,
hvor du glemmer alt og bare er

ét med dansen, musikken og
din partner", udtaler underviser Connie Yndal Pedersen.
OBS! den 24. januar er aflyst,
da Havnekulturkontoret har
deres eget event.

Arrangeret at Connie Yndal og
foreningen New Moves.
Kontakt:
post@connieyndal.dk

Det nye aktivitetshus - med sauna!
Til sommer kan foreninger og andre brugere tage et nyt flydende aktiviteteshus i brug ved Sandkaj. Huset ude på vandet
er blevet til i samarbejde med beboere og foreninger i Nordhavn Det kommer båce til at rumme foreningslokale, toilet- og
badefaciliteter, sauna, og omklædning

VI ANBEFALER
28.01
INFORMATIONSMØDE OM
KULTURHAVN FESTIVAL 2019
Kulturhavn Festival arrangerer igen i år et informationsmøde, hvor foreninger, kulturinstitutioner,
virksomheder og interesserede er velkomne til deltage for at få mere at vide om Kulturhavn Festival.
I år løber Kulturhavn Festivalen af stablen den 23.
- 25. august 2019, og ligesom de tidligere år, håber
vi atter engang på opbakning fra diverse foreninger,
organisationer og aktører.
Informationsmødet er for Jer, der gerne vil høre
mere om Kulturhavn Festival og dens muligheder.
Derudover er der lejlighed for at få svar på eventuelle spørgsmål og sparre med Festivalens sekretariat
om gode idéer.
De foreninger, der tidligere har været aktører på
Kulturhavn Festival, er selvfølgelig også velkomne
til Informationsmødet.
Tid: Mandag 28. januar 2019 kl. 17.00-19.00
Sted: Hal C, Arsenalvej 6, 1436 Kbh. K - mødelokale
på 1. sal.
Tilmelding via facebook eller mail til :
antoine@kulturhavn.dk .
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I alt er der 152 indendørs kvadratmeter i vinderprojektet. Huset forventes at komme til at rumme foreningslokale, toilet- og badefaciliteter, sauna, og omklædning.
Illustration: CG Jensen og Spektrum Arkitekter.

• Det blev CG Jensen og Spektrum Arkitekter, som vandt
konkurrencen om at bygge det
nye, flydende aktivitetshus ved
Sandkaj i Århusgadekvarteret. Vinderprojektet er fundet
blandt tre indkomne tilbud.
CG Jensens projekt udmærker
sig ved at være et aktivitetshus
i godt design, der understøtter
kvarterets maritime karakter
og åbner sig op mod publikum, så aktiviteterne er synlige fra Sandkaj, mener dommerpanelet.
Glæder os til klubhus
Forud for konkurrencen har
der været afholdt en række
workshops med Nordhavn
IF og repræsentanter fra de
vandsportsrelaterede foreninger, bl.a. vinterbaderne og
kajakklubberne, der også er
involverede i den midlertidige
robådsforpost på Murmanskmolen.
På den måde har foreningerne

defineret deres ønsker til projektet, og deres krav og ønsker
har været en del af oplægget til
de tre tilbudsgivere.
”Det har været inspirerende
og spændende at være med.
Det har ind imellem været
svært at forene de mange forskellige behov, foreningerne
har, men der er fundet løsninger og kompromisser. Jeg er
sikker på, at det har kvalificeret huset, at foreningerne har
været inddraget. Vi glæder os
virkelig meget til at få et fast
’klubhus’ ved Sandkaj sammen med de andre foreninger
– og dét er jeg overbevist om,
at de andre foreninger også
gør,” siger Eva Thoft fra Nordhavn Vinterbaderklub.
Foreninger med eget område
I alt er der 152 indendørs kvadratmeter i vinderprojektet.
Huset forventes at komme til
at rumme foreningslokale, toilet- og badefaciliteter, sauna,

Får din
nabo
avisen?

og omklædning.
Brugere af aktivitetshuset kan
både være foreninger og deres
medlemmer, men også almindelige borgere og beboere.
De offentlige og foreningsbaserede arealer er adskilt fra
hinanden, og der er desuden
mulighed for udvidelse af de
offentlige arealer senere.
Omgivet af vand
By & Havn er med til at finansiere og anlægge faciliteterne i
samarbejde med Københavns
Kommune.
”Nordhavn og Århusgadekvarteret er omgivet af vand,
og derfor har vi særlig fokus
på fritidsaktiviteter på vand
både sommer og vinter i bydelen. Huset formår at tilpasse
sig omgivelserne på Sandkaj
og rummer gennemtænkte,
fleksible og praktiske faciliteter, der bliver et rigtig godt
tilskud til kvarterets egenart
som en bydel ved vandet,” si-

ger udviklingschef Rikke Faaborg Jarmer, By & Havn.
Bygges i moduler
Konstruktionen af aktivitetshuset kommer til at ske ved
Prøvestenen hvorefter delelementerne sejles til Sandkaj og
monteres i moduler. Det forventes, at bygningen er klar til
brug i løbet af sommeren 2019.
By & Havn er bygherre på det
flydende aktivitetshus. Når
huset står færdigt, overtager
Københavns kommune ejerskab og drift i fællesskab med
de tilknyttede foreninger. By
& Havn har finansieret med
5,6 mio. kroner og Københavns Kommune med 2,5
mio. kroner til udvikling og
realisering af projektet.

KUNST2100 I DOCKEN
I weekenden 16.-17. februar 2019 indtager foreningen Kunst2100 igen Kulturkaj Docken i Nordhavn
med kunst i lange baner.
Mere end 50 lokale kunstnere vil her præsentere
deres nyeste værker indenfor billedkunstformer
som maleri, foto og skulptur, samt brugskunst som
keramik og smykker.
Docken, det tidligere saltlager helt ude i den østerbroske vandkant, er et fantastisk flot rum både at
fylde og besøge.
Foruden masser af kunst og kunsthåndværk, kan
gæsterne nyde en forfriskning i cafeen.
Der er åbent begge dage kl 11-17, og adressen er
Færgehavnsvej 35, Nordhavn. Entré kr. 30, børn indtil 12 år gratis.
Udstillerne vil i løbet af december, januar og februar blive præsenteret i denne begivenhed.
Evt. henvendelse kan foretages via mail kunst2100@
gmail.dk eller til Lene Alfa Rist, formand for
Kunst2100 på telefon 3119 2219.

Nordhavn Avis omdeles til alle husstande i Nordhavn og en del af nabokvartererne. Vi er igang
med at lave aftaler med hver ejendom, så vores bude kan komme ind til postkesserne og levere avisen.
Vi omdeler ikke til postkasser med det lyseblå nej-tak mærke.
Hvis du eller din nabo ikke får avisen, kan i hjælpe os ved at bede ejendommens bestyrelse
eller administrationskontor om at give Nordhavn Avis lov til at komme ind med avisen.
For mere information: kontakt@nordhavn-avis.dk
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Byudvikling anno 1500
• Arkæologer fra Københavns
Museum har i forbindelse med
et gravearbejde ved Gl. Strand
fundet en bræddevæg, der er
brugt til at inddæmme op-

fyldningsjord på et tidspunkt
mellem år 1500 og 1700. Det
er et meget tidligt eksempel på
landvinding i forbindelse med
en udvidelse af byen.
"For århundreder siden var

10. januar 2019
København på landsiden
spærret inde af voldene. I dag
er det kommunegrænserne,
som gør at man stadig laver
landindvinding mod havet,”
siger Lars Ewald Jensen, arkæ-

ologisk leder ved Københavns
Museum.
Bydele som Nordhavn, Christianshavn, Islands Brygge,
og Ørestad er nye eksempler
på landvindinger. I de kom-

mende år er der planer opm
at skabe Lynetteholmen - en
helt ny ø med plads til boliger
for 35.000 mennesker - og erhvervsdistriktet Holmene ved
Avedøre Holme.

Ingen
Antal påbegyndte sweatre: To
(Lykkedes til gengæld at strikke en slags plaid af noget pissedyrt, meget tykt garn, som
spredte uldfnuller ud over det
hele - dog væsentligt mindre,
siden magelige chihuahua annekterede plaid og dækkede
den til med hundehår. Plaid nu
flyttet fra sofa til hundekurv.)

Har siden googlet det. Det var
år.)

Med 2018 i bagagen
Et nyt år kræver ikke kun fremsyn; man må også kigge tilbage på det gamle.
Om ikke andet så for at undgå pinlige gentagelser
gentages. Det fordrer dog en
vis form for closure med det
gamle år: At man frygtløst stirrer de forrige tolv måneder lige
ind i øjnene og, helst uden at
blinke, opsummerer (fuck)Ups
& Downs og andre erfaringer i
2018 . . .

Klumme af Louise Raaschou
• Good grief, er vi allerede i
2019!? Var det ikke for poderne, der bliver synligt ældre, og
de grå hår, (hos mig, ikke sønner), som titter frem, ville jeg
mene, at sidste nytår kun lå et
par uger tilbage. Jeg synes for
eksempel ikke, at det er så længe siden, jeg skulle se at få kigget på forskudsopgørelsen for
’18. Men okay, det er nok ligegyldigt nu, jeg fokuserer på den
for i år i stedet. For man skal jo
se fremad, når et år er helt pivfriskt. Kaste det mentale blik
ud over alle dagene, som bare
ligger der helt nye og ubrugte,
lige til at samle op og udfylde
med alskens nye, fede oplevelser og erfaringer. Enkelte af os
nærer desuden et spinkelt håb
om, at nogle hændelser og erfaringer fra sidste omgang ikke

Antal gange vvs-mand akut
måtte ringes efter, fordi naturgasfyr strejkede: Tre
(Tredje gang skyldtes fejlen, at
der var blevet fyldt for meget
vand på.)
Antal gange jeg selv har fyldt
vand på naturgasfyr: En
(Se ovennævnte)
Antal bøger lånt af mig på biblioteket: Fire
Antal bøger erstattet af mig på
biblioteket: Tre
(Ingen fremtidige planer om
yderligere lån, alt for dyrt med
diverse rykker-bøder og endelig erstatning. Billigere at
købe dem selv. Undgår dermed
også nedladende bibliotekar og
hendes uopfordrede råd om at
”lave en hylde derhjemme til
lånte bøger.”)
Antal gulvtæpper smidt ud på
stedet: Et
(Idealvægtige chihuahua havde
tyndskid. Taknemmelig for, at
den ikke valgte køkken.)

Antal virkelig elendige parkeringer på grund af høj kantsten
med efterfølgende skrab på bil:
Adskillige
Antal virkelig elendige parkeringer på grund af høj kantsten
med efterfølgende vold-flænset
underskærm: En
(Først opdaget flere dage senere, da kæmpestore, flænsede
stykke plastik pludselig begyndte at flappe højlydt mod
siden af bil. Yngste pode nægtede at køre videre i dødsfælde,
også efter garanti fra vejhjælpsmand om, at det var helt ufarligt. Tog taxa videre. Betalte senere formue til værksted for ny,
uflænset plastikskærm.)
Antal af akutbesøg hos fugledyrlæge med sløj undulat: Et
Antal doser af antibiotika og
smertestillende til undulat: To.
Dagligt. I en uge.
(Behandling kunne kun administreres ved at fange flaksende
fugl, holde den overgrebsagtigt
fast og tvinge dråber ind i næb
med plastiksprøjte. Før var fugl
en anelse sky og ikke helt håndtam, når man åbnede buret. Nu
skriger den hysterisk og trykker sig mod tremmerne. Til
gengæld er den ikke død.)
Antal heteroseksuelle mænd,
jeg mente var homoseksuelle
og derfor spurgte: En

Antal heteroseksuelle mænd,
som benægtede at være homoseksuelle: En
Antal heteroseksuelle mænd,
som benægtede at være homoseksuelle, og som derefter
droppede al yderligere samtale
med mig: En
(En sart blomst - franskmand
- på beverding i Indre By. Jeg
mener stadig, at jeg havde ret;
vil i øvrigt på det kraftigste fraråde stedets ”Dødsgløgg”).
Antal Kama Sutra relaterede
julegaver fra min mor: Ingen
(Til gengæld et starterkit til at
gro min egen pot, hjembragt
fra Amsterdam. Må huske at
invitere mødrende ophav på
kaffe og spliff senere i år. Heldigvis fik min mormor kun
sættet med tulipanløg.)
Antal gange ovn gik ud midt i
vigtig madlavning: To
(Sidst var juleaften, da ænder
manglede to en halv time. Viser sig, at åndssvage ovn slukker, når den bliver for varm (!)
og først kan tændes igen, når
den er helt kølet af. Trodser
hele formålet med en ovn, vil
have ny.)
Antal garnnøgler og tilbehør
indkøbt til hjemmestrikkede
sweatre: Nok til fire
Antal færdigstrikkede sweatre:

Antal aflyste og/eller rykkede
aftaler hos tandlægen: Fire
(Får kolde fødder når dato
nærmer sig og rykker tid, indtil jeg ikke længere kan undslå mig. Har smertetærskel på
størrelse med moral i Danske
Bank (virkelig meget lille.)
Antal spiste østers: Otte
(Faktisk for første gang. Smager fint, hvis man drukner den
grimme smag af råt havvand i
frisk citronsaft og balsamicoeddike og salt og peber. Lærte
også, at man ikke skal putte
hele skallen ind i munden. Har
ret sofistikeret familie.)
Antal træer plantet i have: Et
Antal træer visnet i løbet af
sommeren: Et
(De nævnte ganske vist på
planteskolen, at vand var vigtigt de første to år. Troede jeg
havde hørt forkert, de havde
sikkert sagt de første to uger.

Godt så. Godt nytår derude!
Også til alle de af jer med nytårsforsættene om et sundere/
slankere/ /røgfrit/kærlighedsfyldt/motionerende/mere nærværende, nyt år. Jeg vil bare
gerne nå at få indsendt min
forskudsopgørelse, inden vi
runder 2020.
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.

Nordhavn Avis udkommer som trykt avis hver anden uge
– 20 gange i år.
Vi er også online. Læs flere hyperlokale nyheder på
www.nordhavn-avis.dk. Tilmeld dig nyhedsbrevet pr. mail.
Eller check vores Facebookside, som løbene bringer fotos,
begivenheder og debatter.
Vores side på Facebook hedder 'Nordhavn Avis'.
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