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Der kommer nok nogen og henter dem..

Røde huse
skal rives ned

/2 Good, clever food

in the school canteens

Københavns Kommune ventes på mandag
at godkende nedrivningen af to bygninger
i den røde by i Århusgadekvarteret.
Bygningerne er lave og gamle og uegnede
til renovering og ombygning, mener byggeselskabet Nordhavn P/S. Teknik- og
Miljøforvaltningen vil give grønt lys, men
sagen skal forbi politikerne, fordi en nabohøring gav ikke mindre end 23 indsigelser.

Vi er din lokale autoriserede el-installatør
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installation af stikkontakter og afbrydere
Udskiftning af måler og gruppetavler
Montering & tilslutning af belysning
Boligforeninger/boligselskaber
Fejlfinding & reparationer
Dør/porttelefonanlæg
Trappebelysning
Renoveringer
Alarm

/9 Gør kajfiskeri

til allemandsret

/4

"Med mindre jeg mødes med meget overbevisende argumenter, vil jeg fastholde, at
al fiskeri fra kajer i hele området skal gives
frit. Det er allemandsret. Intet mindre."
Sådan skriver Poul Gudberg fra Göteborg
Plads. Han kan ikke forstå forbudet imod
kajfiskeri visse steder i Københavns Havn.
Private grundejere kan også forbyde kajfiskeri foran ejendommene. Men fiskerne
generer jo ingen, udover de talrige torsk?

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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Bygherre vil nedrive to gamle bygninger i den røde by
To bygninger langs Glückstadtsvej i den røde by er så uegnede til renovering og ombygning, at bygherren Nordhavn P/S ønsker at rive dem ned. Teknik- og Miljøudvalget skal tage
stilling til en ansøgning om dispensation fra lokalplanen på mandag. 23 høringssvar går imod at der rives ned i den røde by, som er erklæret bevaringsværdig.
• Teknik- og Miljøudvalget
skal på sit møde på mandag
13. januar tage stilling til, om
to bygninger i den røde by i
Århusgadekvarteret må rives
ned. Teknik- og Miljøforvaltningen har givet grønt lys,
men fordi en nabohøring gav
23 indsigelser imod nedrivningen, skal politikerne nu
spørges først.
Den røde by mellem Trelleborggade, Billedvej og Århusgade er udpeget til at være
bevaringsværdig. Ifølge lokalplanen har den tætte og
varierede bebyggelse en bevaringsværdig kulturhistorisk
reference til den tidligere industrihavn.
Men Teknik- og Miljøforvaltningen mener alligevel godt at
to lave bygninger langs Glückstadtgade kan rives ned, sådan
som bygherren Nordhavn P/S
har ansøgt om.
Den røde by har en såkaldt SAVE-værdi på otte, der er den
næstlaveste værdi på skalaen
over bevaringsværdighed. De
to bygninger er ikke selvstændigt vurderede til at være bevaringsværdige.
Ikke egnet til ombygning
I ansøgningen om nedrivning
anfører Nordhavn P/S at bygningerne har en stand og konstruktion, der egner sig dårligt
til om- eller tilbygning. Nordhavn P/S er et joint venture
mellem By & Havn og Nordic
Real Estate Partners (NREP).
Selskabet råder over 13.000
kvm. lokaler til erhverv og detailhandel i Århusgadekvarteret. Bl.a. hele den røde by.
Bygherren skriver, at den sydlige bygning ikke har vinduesåbninger i stueetagen, og
der er konstateret forurening
med blandt andet tungmetaller. Desuden har bygningen
forskudte etagedæk og en lav
loftshøjde på 1,7 meter. Den

Byggefeltet i den røde by, som bygherre vil i gang med at ombygge og renovere. De lave bygninger mod
sydvest (foto t.h.) ønsker man at rive ned. (Illustrationer: Teknik- og Miljøforvaltningen, 2019).

En af de bygninger i Glückstadtgade, som Teknik- og Miljøforvaltningen nu anbefaler, at der gives dispensation til at nedrive.

nordlige bygning er delvist
bygget i træ, med ringe mulighed for ombygning.
I lokalplanen skal den røde by
ombygges og bl.a. have aktive
og udadvendte stueetager. Så
forvaltningen ser positivt på
en nedrivning, så længe bygherren lever op til lokalplanens øvrige bestemmelser.
23 svar i nabohøring
Ansøgningen om nedrivning
har været i naboorientering
fra 20. august til 11. september
2019, hvor forvaltningen modtog 23 høringssvar.
I høringssvarene er der modstand imod, at dispensationen
vil udvande lokalplanens visioner om at bevare den røde
bys lokalhistoriske værdi.
Ny bebyggelse på byggefeltet
vil i stedet skabe en meget tæt
bebygget by, og højden på det
skitserede byggeri mod Billedvej vil skabe skygge- og
indbliksgener for byrum og
naboer.
Forvaltningen mener ikke at
høringssvarene er vægtige nok

Den eksisterende lokalplan giver mulighed for at bygge til- og påbygninger i op til 20 meters højde. I et nyt oplæg foreslår bygherre at fjerne den
øversteetage i punkthuset, som skal bygges ved Billedvej.

til at afvise en dispensation.
Byggehøjde og byggetæthed er
allerede fastlagt i lokalplanen,
og vedrører ikke sagen om
nedrivning, mener forvaltningen.

Bygherren P/S Nordhavn har
på baggrund af hørinssavarene justeret sit projekt en smule, bl.a. er der taget en etage at
det punkthus, som opføres på
Billedvej. Tagflader er begrøn-
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Boliger på vej på Fortkaj
• home Nordhavn forventer
at starte salget af 81 nye boliger på Fortkaj 18 ved siden af
Kronløbshuset i januar 2020.
Interesserede kan skrive sig

op på www.fortkaj.dk. Arkitekturen er efter inspiration
fra Kay Fisker og boligerne er
fra 2 til 5 værelser. Indflytning forventes at kunne ske i
april 2021. Byggeriet af ejen-

dommens kælder og fundament er i gang, og omfatter
også nedkørsel til den kommende parkeringskælder under Kronløbsøen. Arkitekter:
Vilhelm Lauritzen og COBE.

Totalentreprise: Jönsson Entreprise. Bygherre er et selskab
ejet af By & Havn (50 pct.),
PensionDanmark (40 pct.) og
Nordkranen Ejendomsudviklingsselskab (10 pct.)

Kollegiebyggeri går i gang trods retssag
Byggeriet af et kollegium med 277 kollegieboliger er gået i gang på grunden mellem Dunkerquegade og Siloen. Siden december 2018 har der verseret en retssag anlagt imod Københavns
Kommune, hvor sagsøgerne kræver byggeriet stoppet. De mener at kommunen har begået fejl i lokalplanprocessen, og givet byggetilladelse uden at gennemføre nabohøring.
• 70 beboere omkring byggegrunden er gået sammen om
et søgsmål, som er optaget til
behandling ved Østre Landsret på grund af sagens principielle karakter.
Beboerne ønsker bl.a. byggeriet berostillet, indtil retssagen er endeligt afgjort, og
netop dette spørgsmål afventer landsrettens afgørelse i
nærmeste fremtid.
Beboerne er også utilfredse
med, at kommunen ikke har
gennemført en nabohøring,
da Udviklingsselskabet NREP
sidste år fik byggetilladelse til
at bygge et kollegium med 277
værelser.
Oprindeligt skulle der kun
have været 90 studieboliger
samt erhvervslokaler i byggeriet. Men i 2017 ændrede
NREP sit projekt til et rent
kollegium med 300 værelser,
og søgte kommunen om et
lokalplantillæg. Her reagerede 347 beboere i Århusgadekvarteret med indsigelser i
høringsprocessen. Byggeriet
var for tæt på den lille og relativt mørke grund mellem de
store ejendomme Siloen, Frihavnstårnet og Kronløbshuset, mente mange.
I januar 2019 gav Københavns
Kommune
byggetilladelse
til NREP uden forudgående
høring, til trods for at de 70
beboere allerede da havde anlagt retssagen. Sagen føres på
vegne af beboerne af advokat
Birgitte Nygaard Christensen
fra INTERLEX Advokater i
Aarhus.
"Vi bygger sagen på, at der skal
flere og mere vægtige begrundelser til at ændre projektet.
Som det ser ud nu, ser det kun
ud til at være af økonomiske

grunde. Og så et argument
om, at der mangler studieboliger i København. Men det har
der jo gjort i mange år, og det
kan ikke være et argument for
netop dette projekt," siger talskvinde for sagsøgerne, Charlotte Danielsen.
Hun understreger, at beboerne
intet har imod hverken kollegier eller unge mennesker. Da
sagen kom frem for to år siden,
blev den omtalt i flere medier,
men her blev Nordhavnsbeboerne beskrevet som velhavere,
der ikke ønskede andre befolkningsgrupper ind i deres
kvarter.
"På den måde forsøgte man at
lukke munden på os. Og dække over, at der er blevet begået
fejl. Men vi har jo selv børn og
unge, og hver sommer holder
vi fest for hele København på
Sandkaj. Så kritikken er forfejlet," siger Charlotte Danielsen.
Forhastet projekt
For hende og de øvrige sagsøgere handler sagen i virkeligheden om, at kommunen tillader at man klemmer
studerende sammen på små
værelser med ringe dagslys.
Lokalplantillægget virker forhastet og der er ikke tænkt på
cykelparkering, naboerne får
direkte indblik til altaner, og
der er heller ingen handicapboliger.
“Med hensyn til unge og byliv,
og uden at være gammeldags,
så er vi et lille landsbysamfund her i Nordhavn, og vi har
i forvejen haft gener fra bilrace
og hærværk i Lüders. Sandkaj
er propfyldt hele sommeren.
Der er grænser for, hvor meget
af københavns gadeliv, vi kan
rumme," tilføjer Charlotte Da-

nielsen.
Vi bliver ignoreret
Hun mener at kommunen har
mødt beboernes kritik med
enten tavshed eller arrogance.
"Vi har bedt om foretræde, og
inviteret Borgerrepræsentationen herud, men de er taget
hjem igen og har ignoreret os.
Og stadig kan de ikke redegøre for de begrundelser, der
skulle være for at lave planændringen og tillade så mange studieboliger," siger hun,
imens der høres dybe dunk fra
en piloteringsmaskine fra den
aarhusianske
entreprenørvirksomhed JCN Bolig, som
allerede er gået i gang med at
bygge på den omstride kollegiegrund.
Vil bygge hele projektet nu
JCN Bolig har i to år arbejdet
sammen med arkitektfirmaet
Tetris og udviklingsselskabet
NREP om projektet 'Umeus,
som er et nyudviklet 'co-living
koncept' for studerende. Det
første Umeuskollegie er ved at
blive bygget i Ørestad Nord.
I Nordhavn skal Umeus kollegiet have 277 værelser.
Hos NREP oplyser Head of
Communications, Jon Black
Andersen, at NREP som bygherre har igangsat HELE byggeriet, startende med pilotering.
”Vi ønsker at færdiggøre byggeriet så hurtigt som muligt og
stiler mod slutningen af 2021,”
skriver han i en mail til Nordhavn Avis.
NREP vil ikke kommentere på
retssagen imod Københavns
Kommune.

Kollegiet er et nyudviklet co-living koncept for studerende kaldet Umeus. Det godkendte projekt har 277
studieboliger, imod det oprindelige projekt som havde 90 studieboliger. (Illustration fra lokalplantillægget)

Piloteringen af byggegrunden er i gang. Pladsen er trang. Naboerne har sagt nej til at entreprenøren JCN
Bolig må bruge fortove og veje omkring grunden til maskiner og materialer.

Debat: Gør kajfiskeri til allemandsret
Jeg er fisker – det siger jeg med stolthed selvom helbreddet har sat aktiviteten på stand by i øjeblikket.

Af Poul Gudberg, Göteborg
Plads
• Jeg har været fisker siden jeg
var dreng i Nørresundby og

boede lige op ad Limfjorden,
som var et oplagt sted for denne fritidsinteresse. Her var al
den kajplads man kunne ønske sig, når ikke ikke pladsen
var optaget af fragtskibe, som
ikke var det store problem.
Vi fiskede bare imellem dem,
uden at det generede nogen.
Det var dagligdag, og der var
mange fisk af alle slags, så
der var tit fisk på bordet i mit
hjem, helt fra jeg var en stor
knægt.
Senere skiftede jeg fiskevandet
ud med Lindenborg Å, hvor
jeg kom med min bedstefar.
Det var et helt andet fiskeri ef-

ter ædelfisk, og det er da også
blevet til nogle store havørreder i tidens løb.
Det har været gode timer ved
å, fjord og hav både i ind- som
i udland.
Jeg havde derfor planlagt et
større raid mod fiskebestanden i Københavns Havn og
Nordhavns vande, men som
sagt har helbreddet spillet mig
et puds på det område. Det bliver forhåbentlig bedre.
Hvad jeg også håber meget bliver bedre er fiskemulighederne i Nordhavn. Kajfiskeriet må
forbedres. Det må gives frit.
Det bør være enhvers ret at

kunne sætte sig på kajen med
en stang og tilbringe nogle
timer med andre eller sig selv
uden at være lovovertræder og
befinde sig på ulovligt område
med sin helt legitime interesse.
Og hvorfor er det ikke tilladt
overalt?
Det kan da ikke være på grund
af kollission med andre, der
færdes på kajerne. Vi er jo vant
til at tage hensyn til hinanden.
Der er afskærmet for havnebadene, og det er forståeligt, men
hvorfor yderligere?
Man kan argumentere med
at private ejere ikke skal tåle
fremmed indtrængen – men

hvorfor egentlig? Det generer
ingen, at der står folk fredeligt
og roligt og udøver deres fritidsinteresse, tværtimod ligger deres ejendom da ikke øde
hen så længe.
Hvad med miljøhensyn? kunne man spørge.
Jeg kan ikke forestille mig at
bedstefar og barnebarn har
nogen mulighed for i den grad
at true fiskebestanden, at der
bør indføres restriktioner af
nogen art overfor dem.
Man skulle hellere se på bestanden af sæler og skarv, der
om nogen truer vores fiskebestand, i en sådan grad, at der

bør pålægges disse dyrebetande et fiskestop.
Så med mindre jeg mødes med
meget overbevisende argumenter, vil jeg fastholde, at al
fiskeri fra kajer i hele området skal gives frit. Det er allemandsret! Intet mindre!
pg@advokat-gudberg.dk
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Kuplen længes efter penge

Gratis parkering for elbiler - i resten af byen

• Den gamle kobberkuppel, som sad oven på Veritas Oliefabrik i Nordhavn i gamle dage, ligger på
et værksted, hvor den venter på at blive restaureret. Men det koster penge. Lokalhistorisk forening
håber, de snart dukker op, så Nordhavn kan få sit vartegn.
I det meste af et århundrede sad en stor kobberkuppel på taget af oliefabrikken yderst på Sandkaj.
Men da huset blev revet ned, røg kuplen med i svinget og endte som skrot i en brombærkrat på
Amager, indtil en opmærksom sjæl fandt den, og lokalhistorisk forening under stor ståhej sidste år
fik den sejlet hjem til Nordhavn gennem Københavns Havn.
- Men den har et træskelet indeni, og det er kommet en del til skade. Derudover skal den pudses og repareres, og det kan komme til at koste 500-600.000 kroner, siger Jan Vestergaard, som
er formand for den spirende Nordhavn Lokalhistorisk
Forening.
Hverken foreningen eller By og Havn har haft mulighed
for at betale det store beløb, så der skal søges fonde.
"Vi er i dialog med den lokalhistoriske forening om det,
og her i begyndelsen af det nye år skal vi have lavet en
fondsansøgning", siger kommunikationschef i By &
Havn, Kristian Wederkinck Olesen til Nordhavn Avis.
For at kunne søge fonde har det været nødvendigt, at
den lokalhistoriske forening var korrekt registreret, og
det er den blevet nu, så nu lysner det for den hengemte
kuppel, som foreningen har store planer for.
"Vi har talt om enten at sætte den op herude ved dens
oprindelige placering for enden af Sandkaj eller måske i
den anden ende af Sandkaj, hvor der i dag er parkeringsplads, men hvor der skal være park. By & Havn er åbne
over for begge forslag. Kuplen skal være et vartegn for
området, siger Jan Vestergaard". MAV

• Fra 1. januar har elbiler, brintbiler og elmotorcykler kunnet parkere gratis på offentlige parkeringspladser i Københavns Kommune. I underjordiske parkeringsanlæg skal man dog betale den
gældende takst. Fritagelsen gælder heller ikke for Plug in-hybridbiler. Men det kan også være lige
megget, for ingen af de to nye tiltag har betydning i Nordhavn, hvor parkering på vej ikke er tilladt, og hvor ladestanderne er placeret i betalings p-huse.
Københavns Kommune har også startet et forsøg med tre timers tidsbegrænsning på 24 udvalgte
parkeringspladser med ladestander. Bl.a. på Østerbro.
Formålet er at skabe større rotation på ladepladserne. Tidsbegrænsningen gælder på hverdage
klokken 8-19. I Nordhavn er det fortsat et spørgsmål om at vise 'god stil' og flytte sin bil efter opladning i p-hus Lüders.

Derfor lukker metroen i to uger
• Før den nye M4 metrolinie til Nordhavn kan åbne, er det nødvendigt at omstille de store, komplicerede softwaresystemer, der styrer den fuldautomatiske togdrift, og som er afgørende for passagerernes sikkerhed. Af den grund er disse systemer fulgt af intensive sikkerhedsforanstaltninger.
Det forklarer metroselskabet i forbindelse med at hele M3 metrolinien lukkes i to uger fra søndag • En politipatrulje kørte natten til 8. janaur ud til et indbrud i en kontorbygning i Nordhavn. Patruljen fik hurtigt øje på tre mænd, der gik rundt med lommelygter inde i bygningen. De tre mænd
12. januar til søndag 26. januar og erstattes af metrobusser.
Når M3 åbner, skal styrestystemet kunne flette togene fra M3 og M4 ind i hinanden ved sporskiftet blev anholdt og sigtet for indbrud .#politidk
under Sortedamsøen. Testen af systemet er tidskrævende, og den oprindelige løsning, hvor M3 Vi sender et par gange om måneden.
kun ville være lukket om aftenen/natten og i weekender ville trække ud i mindst seks uger og være
forbundet med høj risiko for, at M3 ikke åbner til morgenmyldretiden. Metroselskabet har ikke Nemt at tilmelde og afmelde.
sat dato på åbningen af M4 til Nordhavn og Orientkaj. Datoen afhænger hvordan testen forløber. Dine oplysninger videregives ikke til nogen som helst.
kommende testperiode.
• En ny undersøgelse viser, at 8 ud af 10 københavnere mener, at det er vigtigt for dem at mindske
madspildet i deres husholdning. Alligevel smider en københavner i gennemsnit 42 kilo spiselig
mad ud om året. Manglende planlægning, svigtende overblik i køleskabet og tvivl om holdbarhed
spænder ben for de gode intentioner.
Gennem en ny kampagne, ”Mad-uden-spild”, vil teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) lære københavnerne at mindske madspildet. Kommunen oplyser, at tre enkle vaner kan
reducere madspildet med i gennemsnit 28 procent:
1. Lær at vurdere, om maden er for gammel
Nordhavn Avis omdeles til alle husstande
i Nordhavn og en del af nabokvartererne. Vi er igang
2. Skab overblik og lav en ”Skal spises snart” hylde i køleskabet
med at lave aftaler med hver ejendom,
vores bude
kanaftensmaden
komme ind
tilfør.postkesserne og levere avisen.
3. Kigså
i køleskabet
og planlæg
dagen
I et otte ugers træningsforløb skal borgerne indlære vanerne. De vil modtage tre 'redskaber' med
Vi omdeler ikke til postkasser med
det lyseblå nej-tak mærke.
posten, samt 11 motiverende mails og 9 sms'er i læringsperioden.
Tilbuddet gælder i hele 2020, for folk med bopæl i København.
www.mad-uden-spild.kk.dk/tilmeld
Hvis du eller din nabo ikke får avisen,
kan i hjælpe os ved at bede ejendommens bestyrelse

hyper–
LOKALE NYHEDER
i din mailboks

Får din
nabo
avisen?

Indbruddig
i kontorbygning
Tilmeld
Nordhavn Avis'
nyhedsbrev på www.nordhavn-avis.dk

Borgmester vil lære Dem at undgå madspild

eller administrationskontor om at give Nordhavn Avis lov til at komme ind med avisen.
For mere information: kontakt@nordhavn-avis.dk

Metroselskabet viste rundt på M4 metrolinien ved Orientkaj i august 2019.
c

+

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

VI ANBEFALER

Af Elisabeth Frank-Rasmussen
Musikalsk kulør på 2020
En anden måde at byde det nye år velkomment på kunne være
Wiener Nytårskoncerten 2020. Københavns konservatorium får
besøg af Wiener Operette Teater 10. januar kl.20, som med sin
stab af solister, kor, ballet og orkester lægger op til en festlig aften
med folkekære melodier af Franz Lehar, Jacques Offenbach og
"kongen af wienervals" Johan Strauss.
Kan man ikke nå denne begivenhed, er der mulighed for at opleve en anden nytårskoncert 17. januar kl.19.30, når Copenhagen
Phil sammen med brødrene Price og sopranen Louise Fribo sætter musikalsk kulør på 2020.
Musik af valsekongerne Johan Strauss Den Ældre og Den Yngre,
operettetoner af Offenbach og musicalmusik af Andrew Lloyd
Webber er garant for munterhed og glæde. Med Adam Price som
konferencier og James Price som dirigent er der lagt op til en
underholdende aften.
Koncerterne finder sted i Konservatoriets Koncertsal, Julius
Thomsens gade 1. www.dkdm.dk

ØSTERBRO HAR FÅET NYT TEATER
TEATER HUND & CO. åbner i januar som Østerbros
nye bydelsteater for børn og familier. Det sker med
et brag af en åbningsdag på KRUDTTØNDEN 18.
JANUAR KL. 11.15 - 16.00. Teater Hund & Co. vil
være en aktiv og synlig kulturinstitution på Østerbro,
både i form af et progressivt forestillingsrepertoire,
udbydere af workshops til skoler og institutioner og
som samarbejdspartnere med diverse andre aktører
i bydelen. Der er velkomst ved teaterleder METHE
BENDIX og åbningstaler ved Kulturborgmester
FRANCISKA ROSENKILDE og MARIANNE JELVED,
MF.
Teatrets premiereforestilling HIMLEN KALDER
JORDEN spiller gratis for gæsterne kl. 12.00 & kl.
14.00. Kl. 13.00 kan man opleve fantastiske TROMME
KALLE kendt fra Ramasjang, og kl. 15.00 runder
børnekoret fra Østerbro Musikskole dagen af.
Teater Hund & Co. på Krudttønden, Serridselvvej 2.
teaterhund.dk

Foto: Ana Cecilie Gonzales

Jule-deto
Er børnene mættede af grønt gran og røde nisser, var det måske
en idé at tage dem med på Glyptoteket, hvor renfærdige, hvide
marmorskulpturer dominerer billedet.
Og skulle man umiddelbart tænke, at det da ikke er noget for
børn, kan man roligt tro om igen. Museet tilbyder nemlig en ´Safari for børn´, som øger deres nysgerrighed og opmærksomhed
og leder dem gennem en række af Glyptotekets sale på en legende
måde.
Safarien starter i den i sig selv eventyrlige vinterhave, og efter
at have fundet stedets levende dyr går jagten nu videre efter
dyreskulpturer af alskens art. Undervejs skal man forcere junglesøer og slippe helskindet over et ’jorden er giftig’-gulv. God
aktivitet for børn, som går hjem med en oplevelse af, at det er
sjovt at gå på museum.
Glyptoteket. Dantes Plads 7. Tirsdag-søndag kl. 10-17 Torsdag kl.
10-21. Mandag lukket. www.glyptoteket.dk

En oase i Syrien og dens skæbne
Et af antikkens multikulturelle samfund, oasebyen Palmyra i
den syriske ørken, blev i 2015 invaderet af IS, og antikke ruiner
og monumenter sprængt i stykker. Glyptoteket viser i udstillingen 'Vejen til Palmyra' sin samling af gravrelieffer fra byen, der
danner basis for formidlingen af historien om det levende og
kosmopolitiske handelscentrum. Udstillingen giver stof til eftertanke og taler samtidig til sanserne – f.eks. er det anskueliggørende at se de materialer, som datidens farvestoffer blev lavet
af, for ikke at tale om at stikke næsen ned i - ikke alle lige velduftende! - eksotiske krydderier.
Er man blevet nysgerrig efter at få uddybet de aktuelle perspektiver i udstillingen, vil en samtale mellem tidligere Mellemøstkorrespondent Steen Nørskov og udstillingens kurator Anne Marie
Nielsen sætte fokus på den truede kulturarv og motiverne bag
nutidens ødelæggelser af antikke monumenter.
Samtalen finder sted 23/1 kl.17-18.30
Udstillingen 'Vejen til Palmyra' løber frem til 1. marts.
www.glyptoteket.dk/udstilling/vejen-til-palmyra/

18.01

Sidste chance: BIG-udstilling i Dansk Arkitektur Center
BIG’s store udstilling: ’Formgiving – An Architectural Future
History from Big Bang to Singularity’. har i 2019 tiltrukket
mere end 38.000 internationale turister. I alt 73.000 har besøgt
BIG-udstillingen i Dansk Arkitektur Center. Det kan stadig nås.
Oplev den store finale på BIG-udstillingen, der lukker den 12.
januar.
Med intet mindre end 71 af BIG’s globale projekter fra de seneste
5 år, er der nok at gå på opdagelse i. Udstillingen folder sig ud
som en farverig jungle i fuld rumhøjde og kategoriserer arkitekturen efter, hvad den kan bidrage med til verden. Der er i alt 10
farvestrålende arkitekturfloder, som alle sætter nye idéer på tegnebrættet for udviklingen af fremtidens byer og samfund.
Første gang Dansk Arkitektur Center viste BIG var i 2009 med
udstillingen ’Yes is More’, hvor den unge tegnestue viste frem
af sine projekter, blandt andet med bygninger som VM Bjerget,
8-tallet og VM-husene i Ørestad. Siden da er det gået stærkt for
tegnestuen, der i dag tæller over 500 medarbejdere fordelt på
kontorer i London, Barcelona, New York og København.

25.01
LET'S TALK CONVERSATION GROUP
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 25. januar 2020 kl. 16.00-18.00
Østerbro Bibliotek. Dag Hammarskjölds Allé 19, 2100
Copenhagen.

7/ KULTUR / FILM
Unge forfatterspirer - se her
• Unge mellem 11 og 18 år, som
elsker at skrive, og måske har en
forfatter i maven, kan nu tilmelde sig Forfatterspirernes skriveklub på Østerbro Bibliotek. De

vil blive undervist i forskellige
elementer og stiltræk fra flere
litterære genrer. Deltagerne læser op fra de tekster, som skrives
undervejs, og giver hinanden
feedback.

Forløbet starter 6. februar, og
vil blive afholdt torsdage fra
kl. 16.30 – 18.30 frem til maj
2020. Man skal tilmelde sig en
hel sæson. Underviseren er Liv
Ea, 20 år og uddannet fra For-

fatterskolen for Børnelitteratur.
Hun debuterede i 2018 med den
anmelderroste bog ‘Kigger ned
falder op,’ som er udgivet af forlaget Jensen & Dalgaard.

3

hurtige nyheder
fra FILMENS VERDEN

Golden Globe vindere
kåret for 77. gang søndag.

Joaquin Phoenix holdt en takketale med en opfordring til at flyve mindre og hjælpe klimaet. Han
vandt for bedste skuespiller i Joker. Sam Mendes
nye krigsfilm 1917 vandt for bedste drama, mens
bedste komedie gik til Once Upon a Time ... in Hollywood.
Overraskende nok blev Netflix med filmene The
Irishman og Marriage Story overset. De er ellers
værd at se og derfor værd at nævne. Det sydkoreanske mesterværk Parasite vandt for bedste udenlandske film. Så der er nok at gå i gang med.

I Frankrig er der ingen berøringsangst
Titel: Les Miserables. Instruktør: Ladj Ly. Skuespillere: Damien Bonnard, Alexis Manenti, Djibril Zonga, Issa Percia.
Varighed: 103 minutter. Premiere: 2. januar.

* Bedste Film, drama: "1917".
* Bedste Film, musical eller komedie: "Once Upon a
Time ... in Hollywood".
* Bedste Skuespiller, drama: Joaquin Phoenix, "Joker".
* Bedste Skuespillerinde, drama: Renée Zellweger,
"Judy".
* Bedste Skuespiller, musical eller komedie: Taron
Egerton, "Rocketman".
* Bedste Skuespillerinde, musical eller komedie:
Awkwafina, "The Farewell".
* Bedste Mandlige Birolle: Brad Pitt, "Once Upon a
Time ... in Hollywood".
* Bedste Kvindelige Birolle: Laura Dern, "Marriage
Story".
* Bedste Instruktør: Sam Mendes, "1917".
* Bedste Filmmanuskript: Quentin Tarantino,
"Once Upon a Time ... in Hollywood".
* Bedste Udenlandske Film: "Parasite".
* Bedste Animerede Film: "Missing Link".
/ritzau/

Med masser af absurd humor og hårdkogt realisme skildrer ny politifilm ghettolivet i Paris’ forstader, uden at det
koger over med hverken rigtige meninger eller hadsk racisme.
• De er tre betjente i den parisiske forstad Montfermeil.
Hårdhændede Chris, der ikke
giver noget for regler. Den nytilkomne landbetjent Stéphane, spillet af erfarne Damien
Bonnard, der vil gøre tingene
ordentligt. Og så Gwada, der
på grund af sin opvækst i området har en vis autoritet.

Sammen turnerer de ghettoen, kropsvisiterer og slår
til, hvis der opstår ballade, og
med de hverdagsagtige, sexistiske samtaler mellem betjentene sikrer skuespillet den
tilstræbte realisme i Oscarnominerede Les Miserables
instrueret af debutanten Ladj
Ly, der vandt juryprisen for
filmen i Cannes.
I det franske kvarter findes
blandt andre Borgmesteren, en selvudnævnt chef der
samarbejder med politiet og
holder narkoen i skak. Og
kebabmesteren Salah, der er
tidligere bandeleder, men nu
prædiker gennem det muslimske broderskab. Og et hav
af unger, der fordriver tiden
langt fra forældrenes opsyn
og begår småkriminalitet i
kvarteret. Blandt dem er unge

Issa. Han er på politistationen, fordi han har stjålet en
pose med levende høns. Faren
slår ud efter ham. Er magtesløs over for sin uvorne unge.
Men balladen er løs, da en løveunge bliver stjålet.

fra højhustagene ikke kun pigeværelser, men også politiets
lange arm.
Filmen har masser af temperament og fremdrift. Og
heldigvis bliver hele virakket
leveret med humor.

Filmen skildrer fra primært
politibetjentenes perspektiv
livet, som det leves i parisiske
forstæder, hvor fattigdom og
arbejdsløshed går hånd i hånd
med kriminalitet. Hvor muslimske foreninger, bander og
selvudnævnte ledere holder
lågen på gryden, der konstant
risikerer at boble over i anarki
og optøjer. I Norden har der
været massiv mediefokus på
ballademagerne i Malmö,
men i modsætning til svenskerne, lader Frankrig ikke
til at have samme berøringsangst over for problemerne
blandt efterkommere af indvandrere. En lignende rå
skildring af utilpassede unge
har vi i hvert fald ikke set herhjemme.

Det er kosteligt morsomt, når
en gruppe pumpede sigøjnere
med køller stiller sig op foran
en gruppe afrikanere og arabere og skændes om, hvem
der har stjålet sigøjnernes løve
fra et cirkus. Politisk ukorrekte ord som ‘neger’ og ‘bøsser’
flyver i flæng. Underklassen
siger det, vi andre ikke må, og
de truer hinanden med bål.
Politiet må hellere finde den
løveunge.

Et perspektiv til gademiljøet
er den stigende private overvågning. En ung dreng har
købt en drone og udspionerer

Og det er nu, det går grueligt
galt. På en asfaltfodboldbane kommer de tre betjente i
klammeri med gadens unger,

Nok kan de etnisk-kulturelle
skildringer ikke undgå at
blive karikerede, og dermed
en anelse stereotype, men det
baner vej for en let humor, der
gør en i stand til at holde de
primitive, voldsparate situationer ud.

der overfalder dem. Gwana
reagerer med sin flash-ballpistol, et mildere håndvåben,
der dog kan dræbe.
De tager en såret dreng ind
i politibilen, men det hele er
blevet optaget af dronen. Nu
må politiet arbejde sammen
med Borgmesteren og kebabmesteren Salah for at finde
optagelsen, der, hvis den bliver offentliggjort, kan skabe
kaos og optøjer, som dem der
fandt sted i Paris i 2005. Alt
imens lider drengen.
De tilspidsede situationer
skaber konflikter mellem de
tre betjente. Den hårdhændede Chris, den diplomatiske
Stéphane og den stressramte
Gwana, der har fyret pistolen
af.
Undrer man sig over referencen til 1800-talsromanen Les
Misérables, får man tidligt
svar. Blandt andet foregår
noget af romanen, oversat
til dansk De Elendige, i selvsamme kvarter, bare 100 år
tidligere.
Anders Højberg Kamp

Robert-nomineringerne er ude

27. januar bliver de bedste danske filmpræstationer
fejret, når Robert-uddelingen finder sted. Dronningen er som det danske Oscar-bud den helt store
favorit, men ligesom den forbigik en Oscarnominering, kan den få skarp konkurrence af de andre
danske film i feltet, der også holder et godt niveau.
Årets danske spillefilm:
Danmarks sønner
Dronningen
Før frosten
Onkel
Ser du månen, Daniel
Årets instruktør:
Frelle Petersen (Onkel)
May el-Toukhy (Dronningen)
Michael Noer (Før frosten)
Niels Arden Oplev & Anders W. Berthelsen (Ser du
månen, Daniel)
Ulaa Salim (Danmarks sønner)

8/ KULTUR / GODT LIV
The tiger who came to tea
• "Sophie opened the door, and
there was a big, furry, stripy tiger. The tiger said, "Excuse me,
but I'm very hungry. Do you
think I could have tea with

you?"
Storytime at Østerbro Bibliotek starts the new year with a
childrens book by Judith Kerr,
"The tiger who came to tea".
This session is mostly suited

for children between 3 and 6
years old, but all can join.
Storytime. Sunday January
19th. 10.30 -11.30. Age: Suitable from 3-6 but everyone

is welcome. Østerbro Library,
Children's section. Dag Hammarskjölds Allé 19.

I ly for 2020
Det nye år kickboksede sin ankomst, men hvad der ikke slår én ihjel, gør forhåbentlig én tyndere. Og i hvert fald nostalgisk efter gode gamle ’19

Af Louise Raaschou
• Så nåede man endnu en omgang rundt på brættet og det
med hvinende hjul og skred
i svingene. Er du sunshine,
det gik stærkt, nåede knap at
nyde udsigten i ’19, før 2020
bankede på døren. Vær da så
velkommen, bruger du mælk
i kaffen?
Men ’20 er slet ikke til den
slags høfligheder. Det er all
business, viser det sig: Ingen
grund til at udskyde tingene
eller fordele dem lidt mere
jævnt hen over året. Jeg sidder derfor i skrivende stund
hjemme med yngste pode,
som måtte hentes akut i går,
på første skoledag, fordi han
havde kastet op. Meget pludseligt og uventet og derfor
også på tøj og sko. Dreng fortsatte festen aftenen og natten (hele natten!) igennem
med utallige toiletbesøg, idet
maveonde havde udviklet sig
til tyndskid.
Samtidig har ældste søn det
sidste døgns tid forlangt jævn-

lige input om årsag, antal og
graden af synlighed, idet han
har kortlagt hver eneste, hormonelt betingede bums i sit
ansigt. Men det er jeg nu kun
gået halvhjertet ind i, for der
har jo også været vedligeholdelseskrævende chihuahua og
dens galopperende øjenbetændelse at se til, og en hel del af
min tid i det nye år er derfor
gået med at dryppe hundeøjne
fire gange dagligt. Med to forskellige præparater. (Som i
øvrigt, under ingen omstændigheder, må gives samtidigt.)
Fornemmer allerede nu, på
årets tredje dag, at 2020 ikke
er af den blødsødne slags.
Bliver helt nostalgisk efter
gode, gamle ’19 . . .
Antallet af kroner jeg fik for
gamle bil, da jeg udskiftede
med en ny:
Ganske, ganske få. Altså,
virkelig, ganske absurd få.
(Måtte nærmest betale bilforhandler for at aftage aldrende auto. Fik at vide, at
gaffatapede skade på ene forskærm var en stor del af årsagen. Plus den manglende
kofanger og andre dimser, der
også var faldet af i årenes løb.
Pernittengryn! Som om de
dele havde noget med kørslen
at gøre.)
Behov for at udskifte underlag i bagagerum på nye bil:

Absolut intet.
(Lod alligevel rare bilsælger forklare udførligt om
henholdsvis vinter- og sommerunderlag. Han virkede så
begejstret for, at de fulgte med;
nænnede ikke at tage glæden
fra ham.)

stand, hvilket medførte smertefulde sammenstød mellem den og alle skinneben på
matriklen. Googlede mig frem
til, at der sidder nogle fjedre,
man selv kan udskifte. Bestilte fjedre og gik i gang med
at fikse.)

Antal gange jeg er blevet direkte konfronteret med det
faktum, at yngste pode ikke
er en lille dreng længere:
Alt for mange.
(Oftest i en fysisk kontekst.
Som når knægt, helt og aldeles
uopfordret, forklarer, at det
er ret irriterende, når ”tissemandshårene sidder fast i underbukserne, mor . . .”)

Antal af indkøbte, nye
opvaskemaskiner: 1.
(Reparation temmelig fejlslået. Da jeg forsøgte at hive
dør af for at komme ind til
de gamle fjedre, fløj det rundt
om ørerne på mig med diverse komponenter og dimser. Erfarede, dels at diverse
komponenter ikke kunne tåle
at blive hevet i, dels at det var
dem, der, sammen med dimserne, holdt dør fast på selve
maskinen. Uhyre lærerigt.
Kunne til gengæld hverken
lime diverse, knækkede komponenter eller ødelagte dimser
sammen, kunne heller ikke få
dør på plads igen. Bestilte ny
opvaskemaskine med ekstra
spændstige dørfjedre.)

Antal gange pissedyre hundeforsikring har dækket
pissedyre dyrlægeregninger:
0.
(Forsikring af chihuahua
kommer med forbehold, race
har tilsyneladende utallige,
medfødte skavanker: Problemer og/eller sygdomme, der
involverer knogler, tænder,
bevægeapparat, øjne, ører eller
indre organer, anses derfor
som forventelige. Får kræ en
pilatesskade, er der til gengæld
ingen smalle steder i min forsikringspolice.)
Antal af større gør-det-selv
projekter: 1.
(Dør på opvaskemaskine
havde pludselig ingen mod-

Antal henvendelser fra Skattestyrelsen: 4.
(De vil jo gerne opdateres
jævnligt derinde, så hver gang
jeg modtog noget med, ”du
kan nu rette i din…” noterede
jeg diverse tal i diverse felter.
Hvis dét kunne løfte humøret
hos styrelsesfolkene, så gik der
jo ingen skår af mig. Men man
skal virkelig passe på med at

notere tal i felter - også selv om
det umiddelbart virker til, at
det er præcis de felter, præcis
de tal skal noteres i.
For det er det ikke. Derimod
kan man såre nemt fejlagtigt
registrere sig selv som førtidspensionist med hobbyvirksomhed i kælderen, eget
hus på Maldiverne og et befordringsfradrag på trehundredetusinde. Må ringe til
styrelse en af dagene og rette
misforståelser.)

ket på den konto: Det er ikke
utænkeligt, at rygetrangen
ganske enkelt vil blive tævet
ud af mig.
Med bitch-slaps og personlig
hilsen fra 2020.

Antal mænd, som bare
MÅTTE have mig: 0.
(Blev lige zingle i løbet af året.
Det er ”a whole new world,”
som Aladdin synger, og ja, jeg
kan relatere, selv om det er et
flyvende tæppe, og ikke livet
uden for et parforhold, han
mener. Ikke at jeg er nået så
langt i mine refleksioner.
Arbejder egentlig mest bare
på ikke at være kvinden med
de blå tænder, når jeg befinder
mig i sociale sammenhænge.
Skal muligvis arbejde mere
seriøst på det område; ville jo
gerne kunne notere ”muligvis
en enkelt, i et kvarters tid” på
næste opsummering.)

Louise Raaschou er uddannet
journalist og arbejder som freelancer. Hun er 48 år gammel,
har to sønner på 18 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.

I øvrigt lavede jeg absolut ingen nytårsfortsæt den sidste
aften i ’19. Ikke engang den
oplagte om at, (jeg burde, jeg
burde, jeg burde), holde op
med at ryge, var til overvejelse.
Men man kan jo blive overras-

LIDT OM OSLOBÅDEN
Fra vore vinduer på Sandkaj er der et godt kik over på Oslo-båden, som vi alle ved afgår hver dag ved 16.30 tiden og ankommer den følgende dag lidt over 9.

Klumme af Morten RiiseKnudsen, Sandkaj
• Det er naturligvis ikke den
samme færge, da det jo rent
tidsmæssigt ikke kan lade sig
gøre. Altså, er der to færger,
men de har ikke altid haft ankerplads ved Marmormolen.
I mange år lagde de til og fra
ved Larsens Plads, hvor Amaliehaven nu ligger så smukt.
Mange læsere kan måske
huske 'Far til fire i sneen',
hvor familien går ombord
netop på Larsens Plads, og da
lignede det en rigtig havn med
havnearbejdere og et virvar af

mennesker.
Færgen var dengang ikke
meget bedre end en Storebæltsfærge, men med kahytter
til forskel. Hyggelig var den,
men synd at sige, at komforten
var stor, og maden var som
i resten af Danmark ganske
begrædelig. Til gengæld var
udsigten fra Oslo-færgen dengang aldeles vidunderlig med
Amalienborg om nærmeste
nabo og i aksens yderste sigtepunkt stod Marmorkirken
med den tredjestørste kuppel
i Europa! Marmorkirken er
altså kønnere end Marmormolen, selvom de begge har
marmor til fælles.
Bemærk, at færgen i dag er
udstyret med store skruer på
sider såvel bagbord som styrbord, som gør det muligt at
dreje færgen på et forbløffende
lille areal. Mere teknik vil jeg
ikke trætte læserne med, selv

om skribenten er søn af en
skibsingeniør, som i mange år
tegnede skibe for ØK og senere
for Dansk Esso - begge selskaber helt væk fra skibsfart i dag.
Tilbage til Oslo-båden. Det
er jo ikke samme flotte konstruktion som de store krydstogtskibe, som vi også ser
fra vinduerne ankomme og
forlade Langeliniekajen, men
rent nostalgisk spændende at
tænke på, at færgerne til vort
nordlige broderland har sejlet
i mere end 100 år. Dag efter
dag, bortset fra de 2 verdenskrige, hvor regelmæssig sejllads ikke kunne lade sig gøre.
I en fjernere fortid var sejladserne, så vidt jeg kan læse mig
frem til, ikke daglige.
Se der var endnu noget, man
kan se fra vinduerne i Nordhavn. Endnu et plus ved at bo
ude i vores dejlige forstad.

Åbent hus i Børneflokken
• På mandag 13. januar er der
åbent hus i Nordhavns nye
børneinstitution Børneflokken
Orienten, som efter planen skal
åbne 27. januar i Sassnitzgade.

Lokalerne er endnu ikke møbleret, men man kan se de fysiske
rammer og tale med daginstitutionens ledelse.
"Jeg har set lokalerne, og det
bliver rigtig flot", siger Anne

Henriksen, som er leder af
Børneflokken og til dagligt vil
arbejde fra afdelingen i Vordingborggade. I Nordhavn
vil souschef Gitte Haff-Jensen
være til stede på daglig basis.

Den integrerede daginstitutionen kommer til at have 5 børnegrupper. 		
MAV
Åbent Hus. Børneflokken Orienten. Sassnitzgade 8, fra kl. 14.00
til 15.30.

Food Sustainability in International School Canteens
We Little Reporters are on a mission to understand the concept of food sustainability in our respective school kitchen canteens.
Written by Natpapas (Bella)
Chunhacha, Roman Pugacev,
Saanvi Parija and Anna Tammeoja
• Sustainable food is safe and
healthy for consumers. It is
produced without any ecological damage to the planet, in a
socially and economically responsible way.
Roman Pugacev and Saanvi
Parija interviewed Anne-Marie:
Anne-Marie is the head of
culinary school in European
School Copenhagen (ESCPH).
She is an organized chef when
it comes to planning food service each week. She focuses
greatly at variety. ESCPH canteen offers three days of vegetarian food, one day is reserved
for fish and one for meat.
Every two weeks students get
Danish rye bread with a blend
of hot and cold dishes along
with soups and salads. All food
offered at ESCPH is 90-100%
fresh and organic as per the
municipality regulations.
Locally produced food
Anne-Marie tries not to overindulge when buying groceries
and works with-in her budget.
Anne Marie describes the importance of locally produced
ingredients where vegetables
and fruits are grown without
chemicals using only wind, sun

and water energies. She lays
emphasis on sustainable handling of food which means using everything with minimum
wastage.
Anne Marie and her team are
currently working on reducing
food wastage. “We face a lot of
food wastage when the food is
not to everyone’s liking”.
She explained that food that
has been on the table needs
to be thrown out for hygienic
reasons but the food that never
left the kitchen is used in multiple ways.
Try out new things
Anna spoke to Iben Katz from
International School of Hellerup (ISH):
Iben thinks that sustainability
is high priority for her because
“we are going to leave the earth
to our children.” She wants to
do her very best to make small
steps towards protecting our
planet.
Iben emphasizes the use of locally grown, seasonal fruits and
vegetables. They are not only
nutritious but also abundantly
available. She is conscious
about how her choices impact
the environment and wants to
spread more awareness. She
prefers to buy food in bulk
and tries out various cooking
methods to use her groceries.
Iben loves to challenge her
cooking skills where she tries
to cook not just delicious food

but food that is appealing to
the eyes.
“I am happy to encourage
young eaters to try out new
things and appreciate all that
nature has to offer.” When
asked about food wastage; Iben
totally disagreed on throwing
the food. She tries to offer the
waste food to the animals on
the near-by farm.
Meatless Mondays
Bella met up with Rune, souschef from Copenhagen International School in Nordhavn
(CIS):
Rune and the kitchen staff in
CIS are mindful about their
use of food and are constantly
trying to reduce waste. When
it comes to planning menu,
Rune said “we believe in planning ahead, we plan for 3 weeks
together”.
CIS is proud to follow the concept of “Meatless Monday”, one
day fish, one day meat, which is
either beef or pork. We always
try to create variety so that “we
are not eating chicken everyday”.
Rune and his team ensure that
they are not buying in bulk but
they try to use various groceries for different recipes while
being mindful about the quantity. Buying locally available
produce is a sustainable way to
reduce our carbon footprints.
Rune feels that understanding food consumption (among

staff and students) is the key
to reduce wastage. This helps
him to plan and cook appropriate food quantities so that
not much is left as left overs.
Packing left over food into take
away boxes is another way to
reuse the food that is safe for
consumption.
We all can contribute
Little Reporters are conscious
about the well-being of our
planet and have grown in our
understanding about sustainability. It has been a great
learning experience for us. We
would like to follow some of the
above mentioned ideas in our
daily lives to help our environment. Putting all the information together, we realized that
all schools are trying to have
a sustainable approach with
food, to buy locally produced
groceries, reducing waste and
reusing. It has to be a constant
approach to improve the sustainability of school kitchens.
It’s high time we join hands and
contribute to the well-being of
our planet in our small way.
LITTLE REPORTER
Little Reporter is a creative
writing program for children to
master the art of content writing using the practical tools of
Journalism. Enquiries and more
information: visit www.Lcen.dk
or write to learningcentredk@
gmail.com.
Iben Katz from International School of Hellerup (ISH):
Iben thinks that sustainability is high priority for her because “we are
going to leave the earth to our children.”

The Little Reporters team include students from three schools: Copenhagen International School (CIS), European School Copenhagen (ESCPH) and International School of Hellerup (ISH). Roman Pugacev, Natpapas
(Bella) Chunhacha, Saanvi Parija and Anna Tammeoja.
Bella met up with Rune,
souschef on Copenhagen
International School in
Nordhavn (CIS).

Roman and Saanvi interviewed Anne Marie, head of culinary school in European School Copenhagen (ESCPH).

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

SKUFFESAG

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.

KØBER FRA
NORDHAVN

Pris
3.850.000
Udbetaling
195.000
Ejerudgifter/md. 1.877
Brt/nt u/ejerudg. 15.580/13.746
Bolig

71 m2

Opført
Sag
Kontakt tlf.

2019
21006038
35253388

KØBER FRA
RØDOVRE

A

A

15

Helsinkigade 20, 3. sal, 4. - 2150 Nordhavn

Flot og højloftet lejlighed i den gamle kornsilo
EDC er stolte af at kunne præsentere denne unikke liebhaverlejlighed som
ligger i det smukke prisbelønnede byggeri ”Frihavns Tårnet i Nordhavnen.
Frihavns Tårnet er tegnet af Praksis arkitekter som har formået at skabe
særdeles eksklusive rammer, hvor der ikke er gået på kompromis med
kvalitet og æstetik. Yderst præsentabelt indgangsparti/hall hvorfra der er
2 elevatorer til lejligheden på 3 sal samt tagterrasse på 13 sal. Fra tagterrassen er det muligt at nyde udsigten til Sverige, Øresund og byens tage.

SOLGT
Etage
Bolig
Rum/vær.
Opført/omb.
Sag
Kontakt

3
151 m2
4/4
1959/2016
21005680
35253388

15

Helsinkigade 23, 3. TV - 2150 Nordhavn

4 værelses lejlighed med 2 altaner
Denne smukke lejlighed er beliggende i ejendommen Kronløbshuset, som
med sin nye opførelse stod klar i 2016. Lejligheden består af entré med
indbygget skabsplads. Med gennemgang fra entréen møder du lejlighedens omdrejningspunkt, nemlig det flotte køkken/alrum. I forlængelse af
køkkenet er lejlighedens rummelig stue, hvorfra man har udgang til en af
lejlighedens østvendte altan – herfra har man den mest fantastiske udsigt
ud over vandet og Kronløbsbassinet.

SOLGT
Etage
Bolig
Rum/vær.
Opført
Sag
Kontakt

3
102 m2
4/4
2015
21005848
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

Åbent køberkartotek
Vil du vide hvor mange købere der er til din bolig?
Se mere på edc.dk/findkøber

Vi gør en forskel for dig og dit salg

Har du boligen?
Så har vi køberen.
EJERLEJLIGHED:
Kunde søger ejerlejlighed i Nordhavn. Det skal minimum en 2 eller 3-værelses og den skal minimum være 50 m2. Der skal være separat bruseniche i badeværelset.
Prisniveau: kr. 4.000.000

Kunde ID
Kontakt
Telefon

9538568
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

.

KAAS & MARKSØ

Ejendomsmægler & Valuar MDE • Pakhus 11 • Dampfærgevej 2A • 2100 København Ø • 4579 0005 • www.k-m.dk

Din lokale liebhavermægler bor hos dig !
Fortjener din lejlighed lidt mere end en traditionel kædemægler kan
tilbyde dig, så er KAAS & MARKSØ det helt rigtige valg.
Vi er en uafhængig liebhavermægler med mange års erfaring i vores
Lokalområde fra Langelinie Allé til Nordhavn.
Du skal forvente lidt mere af os. Vi gør os nemlig godt gammeldags
umage, og sætter en ære i at få den bedste pris hjem til dig, når du skal
sælge din bolig.

Fra Langelinie Allé til Nordhavn
.

