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Stemningsfoto af Thomas Visby Snitker.

Nye butikker på vej men hvilke?

/2 Martin passer
på Nordhavn

/6

Ren Cykel, apotek, Kin Kin og LIDL. Det
er indtil nu listen over butikker og restauranter, som er åbnet eller helt sikkert
åbner meget snart i Århusgadekvarteret.
Men der er masser af ledige kvadratmetre
tilbage. NREP som står får udlejning af de
fleste butikker, lover at flere er på vej, men
kan endnu ikke afsløre hvilke, hvor mange
og hvornår.

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

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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LOKALE
NYHEDER
Invasion af nye butikker lader vente på sig
Der er nye butikker på vej til Århusgadekvarteret, men kun få af dem er klar til at blive offentliggjort lige nu, fortæller NREP.
Af Marie Varming
• Den røde by er f.eks. udset
til at blive et rigtigt handelskvarter, men der er endnu
ikke offentliggjort nogle konkrete projekter, og det vart et
stykke tid før det sker, opolyser NREP, som er By & Havns
partner, når det kommer til at
finde lejere til de tomme lokaler, man finder i store dele af
Nordhavn.
NREP har selv kontor i Southamptongade, og der er nok
at se til, når tusindvis af ledige
kvadratmeter skal matches
med de helt rigtige butiksindehavere. Og så er nogle af
kvadratmeterne ikke engang
klar endnu, selv om der er nok
om buddet.
”Byggefelt 1.04 (Århusgade
120-126 i den røde by, red.)
kræver nye forsyninger, og så
er der en gammel postterminal inde i gården, som skal udvikles,” siger Mads Birkedahl
Dehlbæk, som er manager for
NREP.
Om udvikling er synonymt
med nedrivning, ved han ikke
helt endnu. Han er til gengæld
ikke i tvivl om, at bygningerne
nok skal blive udlejet, selv om
det drejer sig om mange kvadratmeter i stueplan og på
første sal. Helt konkret er han
i dialog med en lejer til PH-Ellokalet, men han kan ikke sige
endnu, hvem det er.
Cykler og piller
Længere nede ad Århusgade
har NREP ved redaktionens
slutning udlejet 1 ud af 11 lokaler i det almennyttige byggeri Orienten. Her kommer
cykelforretningen Ren Cykel.
et apotek skulle også ligge i
Orienten, men de har siden
valgt at flytte over på den anden side af Århusgade. Begge
dele kommer i begyndelsen af
2020.
Der skal ligge ti andre butik-

Nordhavns butiksudlejer NREP lover at der er flere nye butikker og restauranter på vej, men lige nu kan
man ikke røbe noget. Her ses Orienten, som er indrettet med 11 butikslejemål i stueplanet.

ker i Orienten, men ingen af
dem kan NREP sætte navn på
endnu.
”Det er ikke noget, der bekymrer os. Vi er i dialog med
mange, men fordi vi går efter
mindre aktører, vil de stå i lokalet og mærke det, inden de
skriver under. Det var noget
andet, hvis det for eksempel
var de store brands,” siger
Mads Birkedahl Dehlbæk fra
NREP.
Endnu mere detail i Big Bio
I det store Big Bio-byggeri,
skal NREP udleje 2200 kvadratmeter i stueplan og små
1000 kvadratmeter oven på
biografen.
Dags dato er to restauranter
så godt som i hus – den ene
bliver sandsynligvis en burgerrestaurant. På tagetagen er
der ikke konkrete planer. Det
er der til gengælds i bunden af
Frihavnstårnet.
"Her kommer en restaurant af
meget høj kvalitet, som kommer til at spille godt sammen

med biografen,” siger Mads
Birkedahl Dehlbæk, som dog
ikke må afsløre, hvem ejeren
af restauranten er.
Kini Kini og LIDL
Det kan han dog på Gøteborg
Plads, som netop har fået endnu en restaurant nemlig Henrik Ydes seneste skud på stammen af asiatiske restauranter,
den indonesiske restaurant
Kini Kini, som åbnede 10. december.
”Til sidst kommer der en LIDL
i bunden af biografen, og det
bliver et ekstraordinært koncept, hvor LIDL som noget
helt nyt vil indrette sig med
genbrugsmaterialer,” fortæller
Mads Birkedahl Dehlbæk.
Høje krav til koncepter
Faktisk er det ekstraordinære
et krav til alle butikker, som
ønsker at rykke ind i Nordhavn.
”Vi skal have nogle fede og
unikke koncepter, som kunne
minde om dem, der lejer sig

ind i Jægersborggade. Vi leder
efter nogle cool aktører, som
vil gøre området til en eksklusiv handelsgade,” forklarer
Mads Birkedahl Dehlbæk.
Derfor er de traditionelle butikskæder også blevet bedt
om at tænke sig ind i visionen
for Nordhavn, ligesom LIDL
kommer til i biograf-bygningen, og Letz Sushi har gjort
det.
”Vi går ikke efter de store kæder i traditionel form. Dem
kan man finde på Østerbrogade. Nordhavn skal kunne noget andet og være en handelsdestination i sig selv for både
de lokale og resten af København,” forklarer Mads Birkedahl Dehlbæk, som dog har et
udmærket forhold til kæderne
og ofte er i dialog med dem.
”Alle får at vide, at de skal lave
noget, der passer ind i vores
koncept. Det handler også om
vores troværdighed, at vi ikke
afviger fra strategien” siger
Mads Birkedahl Dehlbæk.

Imens kan De bruge ventetiden på f.eks. Restaurant Kini Kini, Göteborg Plads 9. Indonesisk/balinesisk køkken skabt af restauratør Henrik
Yde. Læs mere på side 7.

Nordhavns detailmanifest
Hvis butikkerne i Nordhavn skal kunne tiltrække endnu
flere end blot dem, der bor i området, skal de være unikke
og samtidig passe ind i området. Derfor har NREP udarbejdet et manifest, så interesserede butiksejere kan se,
hvad de skal leve op til.
• Bæredygtighed – det gælder blandt andet økologisk og
bæredygtige varer og måden, de produceres og leveres på.
• Innovation – butikker i Nordhavn skal tænke nyt i forhold til butiksindretning, fremstilling af produkter, markedsføring og brugerinddragelse
• Vidensudvikling – butikker i Nordhavn skal optimalt set
være tilknyttet en læreinstitution, så Århusgadekvarteret
kan blive et retail-laboratorium, hvor nye ideer testes, efterprøves og analyseres.
• Community + passion – medarbejderne i butikkerne er
identitetsskabende, og der skal altid være en enten ejer eller en passioneret medarbejder til stede i butikken, som
skaber gode relationer til beboerne i området.
• Unikke koncepter – alle forretninger i området skal tilbyde noget, man ikke finder andre steder, så området som
helhed kan tiltrække besøgende udefra. Kædebutikker
skal gentænke deres koncept for at komme i betragtning.
Kilde: NREP
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Kommunen afhenter juletræer
• Ligesom de foregående år
indsamler Københavns Kommune brugte juletræer efter
24. december. Træerne bliver
genanvendt og lavet om til

kompost. Sidste jul indsamlede kommunen 23.500 træer.
Men der findes jo nok mange
flere juletræer ude i de københavnske stuer. Etageejendomme kan booke kommunen til

at hente ejendommens juletræer. De må højst være 120
cm høje. Hvis træet er højere,
skal det skæres ned, og der må
hverken være pynt eller fod på.
Den affaldsansvarlige i ejen-

dommen kan bestille afhentning i 'Nem Affaldsservice'
frem til 10. februar 2020. Første mulige afhentningsdato er
d. 26. december 2019.

Biograf med kønsneutrale toiletter og upcyclede uniformer
BIG BIO åbner på Göteborg Plads 18. december med bæredygtig emballage, LGBT-certificering og upcyclede kitler, som er blevet syet om på en socialøkonomisk systue.
• Anders Morgenthaler har lavet en infofilm om affaldssortering. Hella Joof lægger speak
til de gode råd, gæsterne får når
de skal besøge de kønsneutrale
toiletter. Popcornbægre og
krus er 100% komposterbare.
De ikoniske Onion-lamper fra
Verner Panton er 2.sortering,
og sofaerne er specialdesignet
med genbrugsstoffer.
Og det er så bare nogle af de
tiltag, BIG BIO Nordhavn har
sat i værk for at være en rummelig biograf, som arbejder på
at blive så klimaneutral som
muligt.
"Vi bilder os ikke ind, at vi er
perfekte. Men vi har fokus på at
tage bæredygtige og etisk forsvarlige valg, hvor det er muligt,
og vi tror på at gøre tingene
ordentligt. Derfor har vi vendt
og drejet hver en sten i vores
værdikæde og taget stilling og
ansvar dér, hvor vi har kunnet
gøre en forskel," siger biografejer Henrik Obel.
LGBT-certificering
Biografparret Henrik og Louise
Obel vil gerne være en biograf
for absolut alle. Derfor er rummeligheden også i fokus. BIG
BIO arbejder på at blive den
første LGBT-certificerede biograf herhjemme, så toiletterne
er kønsneutrale. Skuespiller,
instruktør og entertainer Hella
Joof har indtalt en speak til
toiletterne,, hvor hun vejleder
om, hvordan man bedst tager

hensyn til hverandre, når man
benytter sig af ”mennesketoiletterne”, som hun kalder dem.
Biografen har også allieret sig
med filminstruktør, satiriker,
tegner og klimaforkæmper
Anders Morgenthaler, som
med en lille tegnefilm fortæller
og illustrerer, hvordan biografens gæster skal hjælpe med
affaldssortering.
Lokal bæredygtighedsekspert
Bæredygtigheden er udviklet
i samarbejde med bæredygtighedsekspert Marie Engberg, forkvinde for Nordhavns
handelsforening og ejer af
YUME i Århusgade.
For eksempel er emballagen
til sodavand, popcorn, slik og
kaffekopper er lavet så den kan
komposteres og blive til jord.
På et år kan 30 tons affald omdannes muld.
Biografens medarbejdere kommer til at gå i redesignede kitler
doneret af DFD, De Forenede
Dampvaskerier. De upcyclede
kitler er blevet syet om på en
socialøkonomisk systue under
Huset Venture.
Brugte vinglas
Og sådan kunne man fortsætte.
Drikkeglassene er lavet af
genanvendt glas, vinglassene
er indkøbt rundt i landet hos
diverse genbrugsbutikker, det
samme gælder al bestik, og biografens keramikstel er brændt
over åben ild ved en økologisk

Indretningsarkitekt Morten Hedegaard og YUME i Nordhavns indehaver Marie Engberg sammen med direktørparret Henrik og Louise Obel, De
har alle de upcyclede genbrugsuniformer på, som er syet på en socialøkonomisk virksomhed. Foto: Pernille Ringsing.

ren produktion i en skov i Letland.
Indretningen af biografen er
sket i samarbejde med indretningsarkitekt Morten Hedegaard, som også har været
med til at indrette flere prisvindende Boutique-hoteller i
København.
Endelig er selve bygningen
som biografen ligger i, ved at

blive guld-certificeret indenfor
bæredygtigt byggeri efter den
tyske DGNB-standard.
Udstilling
og gratis mødelokale
BIG BIO Nordhavn har fem
sale og i alt 619 pladser. Alle
sale er udstyret med 'reclinere'
– elektronisk styrede sæder,
der kan lægges ned – samt

Dolby Atmos lydanlæg.
På den nederste etage er der,
udover foyer og café, et udstillingsområde hvor der løbende
vil være forskellige udstillinger
startende med krigsfotograf
Jan Grarups billedserie fra det
lokale Østerbro.
På den øverste etage i biografen
vil der være et mødelokale,
som gratis kan bookes i dag-

timerne af alle, f.eks. studiegrupper, mødregrupper og
arbejdsgrupper. Desuden er
der etableret borde med stik, så
det også er muligt at sætte sig
med sin laptop. Med åbningen
af BIG BIO i Nordhavn og en
tilsvarende biograf i Holstebro,
vil Henrik og Louise Obel stå
bag i alt tre BIG BIO biografer i
Danmark fra februar 2020.

Jordkørsel fortsætter måske i Nordhavn i 30 år mere
Store protester på Amager over at jorden til den kommende ø Lynetteholmen skal køres gennem boligområder. Alternativet er at jordkørsel til Nordhavn fortsætter i 40 år mere, og
derfra sejles ud til den nye holm. VVM-undersøgelser skal vise, hvilke løsninger der er mindst skadelige for miljø og sundhed.
• Netop nu kører der ca. 300
lastbiler om dagen med jord
til jorddepoterne i ydre Nordhavn, og tilbage igen. Opfyldningen af Nordhavn ventes at
være færdig til næste år, men
der vil fortsat være brug for et
depot til de mange tons overskudsjord, som fortsætter med
at komme fra byggeprojekter i
hele hovedstaden.
Det nye projekt for øen Lynetteholmen kommer derfor meget belejligt, men på Amager
er beboere og lokalpolitikere
stærkt imod at lastbilerne skal
køre gennem byen og over
Refshaleøen for at læsse jorden af.
I den nuværende plan skal der
bl.a. anlægges en ny vej direkte hen over Margretheholmen
og lystbådehavnen Lynetten.
Når Borgerrepræsentationen
mødes i aften 12. december
skal Overborgmester Frank

Jensen (S) blandt andet svare
på en forespørgsel fra de Konservative om jordkørselen over
Amager til Lynetteholmen.
De Konservative vil bl.a. gerne vide "hvordan overborgmesteren vil sikre, at København kan fungerer i hverdagen
samtidig med, at der skal køres
i tusindvis af lastbilfulde jord
ud til Lynetteholmen?"
Jorden kan sejles på pramme
Overborgmesteren kan næppe
gøre andet end at henvise til
den VVM-undersøglse, som
netop er ved at blive lavet.
Men By & Havn har tidligere
anvist forskellige modeller for
jordtransport.
En model er lastbiltransport
over Refshaleøen. En anden
model er transport over vand
med pram fra Nordhavn. I alt
skal der tilføres 2,7 millioner
ton jord årligt til depotet i Ly-

netteholmen. Jordmængden
svarer til 360 lastbiler om dagen. Som måske kan ende med
at køre gennem Nordhavn 30
år mere.

12. december 2019
Tromsøgade kommer
• En ny vej i Nordhavn skal
starte ved Helsinkigade med
ind- og udkørsel, løbe langs
med metropladsen og PFA, og
ende med en vendeplads ved

Kalkbrænderihavnsgade. Vejen
bliver også adgangsvejen til et
nyt parkeringshus.
Vejnavnenævnet har tidliger
i år valgt at vejen skal hedde
Tromsøgade, og det er ny også

vedtaget i Teknik- og Miljøudvalget. Navnet stammer tilbage
fra 2013, hvor Nordhavns øvrige nye vej- og pladsnavne vblev
vedtaget. Men vejen, som skulle
have haft dette navn, blev aldrig

etableret. Nu får bydelen så alligevel en Tromsøgade. Navnet
passer sammen med de øvrige
navne i området, hvor hovedparten af pladser og veje har
navne efter havnebyer.

Byudviklingen i København startede på Amerika Plads
Agat Ejendomme og By & Havn har solgt den 800 pladser store p-kælder på Amerika Plads til ejendomsvirksomheden Jeudan for 335 mio. kr.
Salget indebærer, at By & Havn og Agat Ejendomme ikke længere har aktiver i bykvarteret.
• Dermed er et af Københavns
første større byudviklingsprojekter afsluttet. Omkring år
2000 indgik det daværende
TK Development (nu Agat
Ejendomme) og det daværende Københavns Havn (nu
By & Havn) et 50/50-ejet partnerskab omkring udviklingen
af Amerika Plads. De såkaldte
Danlink-arealer blev købt
af DSB (nu BaneDanmark),
mens Københavns Havn lagde
egne arealer ind i partnerskabet.
Mix af nyt og gammelt
Helhedsplanen for området
blev skabt af den internationalt anerkendte arkitekt,
hollandske Adriaan Geuze
og hans arkitektvirksomhed
WEST 8.
Grundideen var at skabe et
fortættet og aktivt byggeri
med både boliger og arbejdspladser på Amerika Plads
med i alt 150.000 etagemeter
byggeri, hvoraf en trediedel
(50.000 etm.) bestod af historiske bygninger og resten af
nybyggeri.
Flere anerkendte danske tegnestuer har tegnet erhvervsog boligbyggerier til området,

Før og efter fotos. Til venstre et billede af nutidens fuldt udbyggede Amerika Plads kvarter. Til højre ses det hvordan området så ud i 2008. Fotos: By & Havn.

bl.a. om Lundgaard og Tranberg, C.F. Møller, Arkitema,
Hvidt og Mølgaard og Vilhelm
Lauritzen Arkitekter. I dag er
bydel færdigbygget, og fremstår som et mix af nyt og gammelt i en tæt byplan.
Enorm p-kælder
Under stort set hele Amerika

Plads ligger den sammenhængende p-kælder, som nu
er solgt til Jeudan. P-kælderen
benyttes af områdets beboere
og medarbejdere og fungerer
både til abonnementsparkering og timeparkering.
Salget af p-kælderen er på
samme tid både vemodigt
og opløftende. Vemodigt, da

salget afslutter en succesfuld
udvikling af et fantastisk
spændende område i København, hvor samspillet med
By & Havn og mange samarbejdspartnere gennem årene
har været fortræffeligt. Opløftende, da det netop har været
en succes for beboerne og brugerne, for området, for byen

og for de 2 partnere," siger
Adm. direktør Robert Andersen, Agat Ejendomme.
Et nordhavnskvarter
By & Havn glæder sig over at
have bidraget til etableringen
af Amerika Plads som et godt
og velfungerende bykvarter.
"For By & Havn har det des-

uden været vigtigt at sikre en
sammenhæng mellem Amerika Plads og de øvrige nordhavnskvarterer, Marmormolen og Århusgadekvarteret,
der ligger lige nord for området," siger Udviklings- og
salgsdirektør Michael Soetmann, By & Havn.

DET SIMRERS JULEFROKOST
2019
Serveres hver dag kl 11:30 – 21:00 Fra 1. november til 31. december

Marineret sild og hjemmelavet karrysild med rødløg og kapers
Æg med rejer og estragonmayo
Røget færøsk laks med syltet fennikel
Confiteret and med hjemmelavet rødkål
Hjemmelavet rillette af and og gris med cornichoner
Hjemmelavet hønsesalat
Grønkålsalat med løg, æble og valnødder
To slags ost med sennepsoliven
Ris a la mande med kirsebærsauce
298 kr/person

JULEFROKOST
2019

2-45 personer Fadservering ved bordet
Kun mod forudbestilling
Reservér på 35553141 eller på spisehus@detsimrer.dk
Melchiors Plads 3, 2100 København Ø
www.detsimrer.dk

6/ LOKALE NYHEDER /
Betonpæle sættes i
på Kollegiegrunden
• Naboerne til den såkaldte
kollegiegrund (byggefelt 1.24)
har fået information fra byggefirmaet JCN Bolig, om at

der nu skal rammes betonpæle ned i grunden. Beboerne
skal varsles mindst 14 dage
før sådan et arbejde sættes i
gan, og opslaget er dateret 28.
november. I lokalplanen skal

der bygges kollegieboliger og
erhvervslokaler på grunden.
Men beboere i området har
anlagt sag imod Københavns
Kommune for at have tilladt
for store ændringer i den op-

rindelige lokalplan, især fordi
antallet af kollegieboliger blev
sat kraftigt op. Retssagen har
opsættende virkning, således
at selve byggeriet ikke kan gå i
gang før en dom er afsagt.

Politiet har ikke travlt i Nordhavn
Sidste mandag stod nærpolitiet klar i Århusgade til at tage imod borgernes bekymringer og spørgsmål.
Men der kom ikke mange, og generelt er Nordhavn et meget, meget roligt område.
Af Marie Varming
• Der var da et par meget unge
Nordhavn-borgere, der syntes, det var rigtig spændende
med en ægte politibil i gaden,
da nærpolitiet – med Martin
og Jonas i front – var på en times visit med den mobile politistation i mandags.
"Det vil nok være lidt over målet at betragte det som en succes, siger politibetjent Martin
Rump", da Nordhavn Avis
fanger ham efterfølgende.
"Det kan skyldes årstiden eller tidspunktet, men generelt
giver det nok lidt mere, når vi
står med den mobile politistation i belastede områder", siger
han.
Om kort tid får politiet både
roll-ups og andre ting, der kan
gøre besøgene mere synlige,
for på Østerbro har borgerne
en tendens til at tro, at når politiet er på besøg, så er det fordi, de er ude at løse en konkret

opgave, hvilket for eksempel
ikke var tilfældet i mandags.
Ring til Martin
Nordhavn er derudover meget
langt fra et belastet område.
Den ordning, der hedder Din
betjent, har da heller ikke glødende telefonlinjer fra Nordhavn.
I mandags handlede borgernes
få henvendelser da også mest
om trafik og saltning, som er
opgaver for henholdsvis færdselsafdelingen og kommunen.
Men politiet vil meget gerne
gøre opmærksom på Din betjent-ordningen.
"Man kan ringe til os, hvis
man har en tilbagevendende
bekymring. Det kan for eksempel være, at nogle unge
mennesker begynder at sidde
om et bord i den samme kælder og ryge hash hver dag. Så
tager vi meget gerne ud og
snakker med dem", siger han
og understreger, at fordelen

ved nærpolitiet er det indgående lokalkendskab, de har.
Det har blandt andet betydet,
at politiet har været på visit,
når sommeren giver Nordhavn et stort opbud af unge
gæster med hang til musik og
øl.
Det er nærpolitiet klar til at
holde øje med igen til sommer.
"Men vi skal jo ikke opfinde
opgaverne for at komme herud, og når der er mere brug for
os andre steder i København,
tager vi derhen".
Ikke biljagter hver dag
Martin Rump har siddet i
forskellige stillinger i Københavns Politi, men nu er han
en del af nærpolitiet Nordøst,
som dækker Nørrebro, Østerbro og Nordhavn i samarbejde
med hans faste makker i nærpolitiet, Jonas Strand, som har
været på Østerbro i otte år.
Biljagter, skyderier og afsløringer af en kriminel under-

Martin Rump er en del af nærpolitiet Nordøst, som dækker Nørrebro, Østerbro og Nordhavn. Han samarbejder med sin faste makker Jonas Strand, som har været på Østerbro i otte år.

verden skal man dog spejde
langt efter i Martin Rumps
hverdag.

"Nej, det er der ikke meget af,
men jeg har været 20 år i politiet, og det passer mig fint",

smiler han.

ALL YOU NEED TO MEET
Møder, events & konferencer i København

Se mere på
www.cabinn.com/
konference

Vicki Maddison

Vil du vide mere?
Skriv til General
Manager Eda Durnal
på ed@cabinn.com

PÅ GENSYN!

igennem det sidste år haft et stærkt samarbejde med CABINN.
” ViVi har
har oplevet en stor fleksibilitet i forhold til lokaler, forplejning og ikke
mindst en super service. Vi har afviklet alt fra små til store events og specielt
var vores netværksevnet CUBE 2019 var et meget vellykket event, hvor vi
oplevede personalet var utrolig hjælpsomme, kreative med at skræddersy
vores event til en succes

”

Kent Ewert, Commercial Upside

4 HURTIGE PRISEKSEMPLER
5 deltagere til en mødedag*
Inkl. drikkevarer og frisk frugt
I ALT KUN DKK 995,-

Biograf leje i en halv dag
Pr. person (min. 20 deltagere)
FRA KUN DKK 50,-

10 deltagere til en mødedag*
Inkl. drikkevarer + en lækker frokost
I ALT KUN DKK 3.990,-

Enkeltværelse m. bad og toilet
Overnatning pr. person
FRA KUN DKK 504,-

*Alle faciliteter såsom
AV udstyr er til rådighed.

VORES KUNDER TALER FOR SIG SELV
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Nyt verdenskøkken hos Kini Kini

Børneflokken kommer til Orienten

• Tirsdag 10. december åbnede restauratør Henrik Yde endnu et asiatisk spisested i København,
nemlig Kini Kini på Göteborg Plads 9. I Nordhavn ligger også Kiin Kiin To Go på Dampfærgevej 7.
På Göteborg Plads har Yde kastet sig over den indonesiske køkken, mere præcist Bali. Som det er
tilfældet i hans øvrige restauranter er der gjort meget ud af indretningen, en opgave som restauratøren selv står for.
"Vores tema er concrete jungle. En grøn og frodig jungle møder Nordhavns hårde cement med
bambus og specialimporterede brændte sten fra Marokko," siger han til migogkbh.dk.
Menuen byder på nye bekendtskaber som kerupuk udang, jantung sapi og siomay goreng. Der er
både oversættelser og billeder af maden på menukortet. Man kan få den store balinesiske menu på
omkring 9 serveringer til 345 kroner.

• 27. januar kan man høre flere børnestemmer i Nordhavn end normalt. Her flytter bydelens nye
institution ind i Orienten. Den skal i første omgang huse 24 spændte vuggestuebørn samt en flok
ligeledes nye børnehavebørn. Vuggestuebørnene kommer fra institutionen Børneflokken, som i
60 år har holdt til på toppen af Egmont Kollegiet på grænsen mellem Nørrebro og Østerbro. I lang
tid har småbørnsforældre i Nordhavn vidst, at institutionen skulle flytte, så derfor er en stor del af
børnene lokale Nordhavnsbørn.
Desuden kommer der to ny ekstra vuggestuegrupper, hvoraf den ene med tiden skal vokse op og
blive til en ekstra børnehavegruppe, så institutionen ender med at have tre vuggestuegrupper og
to børnehavegrupper.
Institutionen skal ligge i huset Orienten i Århusgade, som for tiden er ét stort byggerod.
"Jeg har set lokalerne, og det bliver rigtig flot", siger Anne Henriksen, som er leder af Børneflokken,
som lige nu har adresser både på Egmont Kollegiet og på en adresse i Vordingborggade. Men kun
Egmont-børnene flytter til Nordhavn. Til dagligt kommer Anne Henriksen primært til at sidde i
Vordingborggade. I Nordhavn vil souschefen Gitte Haff-Jensen være til stede på daglig basis.
En del af personalet inkl. køkkendamen flytter med til Orienten. Men fordi Børneflokken har været præget af usikkerhed i lang tid, har der også været personaleudskiftning, og der skal derfor
hyres nye folk. Selv om det bliver en stor omvæltning, er Anne Henriksen klar.
"Vi lukker ned på toppen af kollegiet og åbner vores hjerter for noget nyt", siger hun. MAV

Julesokker i supermarkedet
• Meny i Århusgade fik hele 122 sokker fra børn i Nordhavn, da de lokkede med søde sager. Hver
søndag i december kan man hente godter i sin sok i Men, hvis man nåede at hænge den op i Meny
inden 1. december. Det var der hele 122 børn, der gjorde. Det har overvældet personalet, som ofte
må ud med trappestigen, når der kommer et spændt barn og vil se indholdet af sin julesok. MAV

Nordhavns første almene lejere flytter ind

hyper–
LOKALE NYHEDER
i din mailboks

Tilmeld dig Nordhavn Avis'
• Snart kan 131 familier og borgere flytte ind i Orienten i Århusgadekvarteret. De to boligkarréer
består af 12 erhvervslejemål, en daginstitution og 131 almennyttige boliger. Heraf er én opgang nyhedsbrev på www.nordhavn-avis.dk
indrettet til handicappede borgere, og en anden opgang er indrettet til borger med psykisk handicap. Der er også et antal ungdomsboliger i det 14.000 kvm. store byggeri, som opføres af boligsel- Vi sender et par gange om måneden.
skabet Domea og er tegnet af Dorte Mandrup Arkitekter i samarbejde med tegnestuen KHS. JCN
Bolig er hovedentreprenør. Daginstitutionen afleveres i løbet af december, mens de første borgere Nemt at tilmelde og afmelde.
kan flytte ind fra midten af januar. Med åbningen stiger andelen af almennyttige boliger i Århus- Dine oplysninger videregives ikke til
gadekvarteret fra nul til syv procent.

Minigolf på Kattegatvej

nogen som helst.

• Airtrix Klatre & Trampolinpark på Kattegatvej 4 har fået en 18-hullers minigolfbane, udsmykket
med street art og store figuerer skåret i træ. En runde minigolf inkl. kølle, bold og scorekort koster
kr. 55,- pr. spiller.

Får din
nabo
avisen?

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

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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Jytte Loehr udgiver ny kunstbog
Nordhavns egen billedkunstner Jytte Loehr er klar med endnu en bog om sit arbejde med kunsten.
• Hun har været her, siden
dengang siloer var siloer, og
der ikke var andet imellem
hendes hus og Øresund end
grus, græs og en fiskekutter.
I dag bor Jytte Loehr flot i det,
der tidligere var hendes atelier
på i Nordisk Film bygningen i
Bilbaogade.
Jytte Loehrs nye bog handler
om de mange eventyr, hun
har oplevet i verden med sin
kunst.
Blandt andet hvordan hun i
det hele taget blev kunstner på
fuld tid.
”Jeg sad og kedede mig på
et job som korrespondent i
Bruxelles, og ved siden af lavede jeg en masse kreativt og
drømte om at lære italiensk i
Firenze,” husker den i dag 76årge Jytte Loehr.
Men Udenrigsministeriet ville
ikke give Jytte fri til at lære italiensk.
”Jeg sagde op og søgte i stedet
for ind på Akademiet i Bruxelles. Fra da af har jeg gjort,
hvad jeg ville. Og siden da har
jeg malet som en gal,” siger
Jytte Loehr, og viser vej ind på
sit farverige atelier, som hun
deler med sin mand og kollega, Jean-Marc Lafon.
Til dagligt står hun her og laver sine billeder, der beskrives
som ”lyrisk ekspressionisme”.
Selv sætter Jytte Loehr ikke
den slags mærkater på sin
kunst, og hvis et af hendes

billeder ligger i vejen på gulvet, får det et kærligt spark
hen i et hjørne.
”Det kan de godt lide,” siger
hun og kigger smilende efter
billedet.
Hun lever af salg fra udstillinger, til private og udsmykninger. I disse dage lukker
hende seneste udstilling på
Galleri Syd i Nykøbing Falster,
men bogen, 'Maleri Magi', er

KULTUR I BYEN

Af Elisabeth Frank-Rasmussen

Så er det jul igen
Hvis man gerne vil give børn en oplevelse af teaterets magi, så er
'Nøddeknækkeren' et oplagt sted at starte. Her er teatermagien
på sit højeste, når der udspilles drabelige slåskampe mellem farlige mus og standhaftige tinsoldater, og når søde drømme tager
form af sukkerfeer, smægtende arabisk kaffe og dansende polkagrise. Spænding og poesi i ét.
I år har Det Kgl. Teater samarbejdet med flere skoler, hvor en
række 4.- og 5.-klasser får professionel hjælp til at sætte deres
egen version af den populære juleforestilling op; her kan eleverne trække på garvet ekspertise til både kostume, koreografi og
instruktion. Samtidig vil man booste teaterinteressen hos unge,
derfor har Kasper Holten fejret sit første år som teaterchef for
Det Kgl. Teater med et juletilbud til alle unge under 25 år: Med et
årsabonnement på 1000 kr. kan man få adgang til samtlige forestillinger på både Skuespilhuset, Operaen, Gamle Scene samt
udendørsforestillinger i 2020: Måske var gaveideen her?
Det Kongelige Teater, Kongens Nytorv 10, København K.
www.kglteater.dk/det-sker

på gaden. Den kan købes hos
hende selv, indtil den kommer
i handlen. Den indeholder
mange flere historier fra hendes liv, og billederne har også
fået god plads på siderne.
”Jeg er så glad for, at de sagde
nej til at jeg måtte tage det italienskkursus. Jeg har takket
Udenrigsministeriet sidenhen
i tankerne,” siger Jytte Loehr.

Lav selv julepynt – af den bæredygtige slags
Har du lyst til at lave julepynt af den lidt mere utraditionelle slags
– og så ovenikøbet bæredygtigt, idet materialerne er strå, tråd
og gamle udstillingsplakater – så er muligheden der på DAC –
Dansk Arkitektur Centers – familieværksted, hvor man kan få
trænet fingerfærdigheden og det skarpe øje, når man med inspiration fra en gammel finsk juletradition kan lave geometrisk
julepynt og skabe julestjerner af DAC’s genbrugsplakater.
Familieværkstedets aktiviteter er velegnede både for mindre
børn fra 3-6 år og for de større fra 7-12 år. Værkstedet er åbent i
weekenden kl.11-16
DAC, Bryghuspladsen 10, København K.
www.dac.dk/oplev/
De glemte kvinder
Øregaard Museum i Hellerup er et smukt gammelt landsted, der
bl.a. har lagt kulisser til Lykke-Per filmen. Her kan man for tiden
se udstillingen med titlen 'Astrid Holm & Co'.
Klinger navnet Matisse mon velkendt? Og navnet Astrid Holm?
Mange vil nok nikke ja til det første, men ryste spørgende på
hovedet til det andet – og netop dette ønsker Øregaard Museum
med sin aktuelle udstilling at rette op på. Matisse-eleven Astrid
Holm (1876-1937) hørte nemlig til en gruppe af modernismens
frontløbere, der stort set er glemt i dag - en gruppe af kvindelige
kunstnere, der rejste ud i verden og opsøgte de nye strømninger
i maleriet, men som pga. deres køn var udelukket fra kunstnersammenslutninger som Grønningen, og som derfor havde svært
ved at få præsenteret deres arbejder og slå deres navn fast i publikums bevidsthed. Udover at vise stærkt koloristiske værker af
Astrid Holm og en række andre af tidens kvindelige kunstnere
(bl.a. Karen Blixen) udfoldes også den interessante historie om

kvindernes uddannelses- og udstillingsmuligheder – eller rettere manglen på samme.
Øregaard Museum, Ørehøj Allé 2, Hellerup.
www.oregaard.dk/

'Rose dækker bord'. Astrid Holm 1914. Foto: SMK)
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Code Time
• A coding program for
children conducted by Learning Centre in collaboration
with Øbro Jagtvej Library marked the finale to season 1 of

Programming sessions. At the
Coding Family Day parents
participated in their children’s
coding journey. Children were
proud to share their learning
and creativity in an interactive

way which included animation,
game and story creation and
more. All in all code time is
happy to build computational
thinking in children while they
are having fun. Season 2 will

start in January 2020 offering
coding programs for beginners
and intermediate levels.
www.Lcen.dk
Contact:
leaningcentredk@gmail.com

3

hurtige nyheder
fra FILMENS VERDEN

Scorsese arbejder på ny film
med sine to stjerner
Robert De Niro har sagt ja. Leonardo DiCaprio har
sagt ja. Dermed forenes Scorseses gamle yndling
fra 70’erne, 80’erne og 90’erne (Taxi Driver, Raging
Bull, King of Comedy, Cape Fear m.fl.) med hans
nye yndling fra 00'erne og 10'erne (Gangs of New
York, Aviator, The Departed, Shutter Island, The
Wolf of Wall Street).
Historien er bygget på den journalistiske bog fra
2017, Killers of the Flower Moon, om en række indianermord begået af oliehungrende hvide amerikanere.

Mord, humor og amerikansk kernehistorie
Titel: The Irishman. Instruktør: Martin Scorsese. Skuespillere: Al Pacino, Robert de Niro, Joe Pesci, Ray Romano.
Varighed: 209 minutter. Premiere: 27. november på Netflix.

Scorsese har endnu engang begået en gangsterfilm fuld af karakter, miljømættet stemning og så meget suspense, at
man bliver ved til det sidste. Hele 3,5 timer.
• “Ved du, hvad det vil sige at
male mure?” spørger filmens
hovedperson, irsk-amerikaneren Frank Sheeran, spillet
af Robert de Niro, der tidligere har arbejdet sammen med
Martin Scorsese i mesterværker som Taxi Driver og Goodfellas.

Han sidder på et plejehjem
omkring årtusindskiftet og
husker sin lange, hektiske
livshistorie som lejemorder,
der begyndte i slutningen af
50'erne, da han levede i en
kernefamilie og kørte lastbil.
Det er Scorsese classic. Vi får
opbygget baggrundshistorien
for venskabet mellem lastbilchaufføren og de mafiabosser,
der bliver hans nye venner.
Spillet af gamle kendinge som
Harvey Keitel og Joe Pesci, og
I ved; en opgave her, en opgave der, og pludselig er den
ærgerrige lastbilchauffør blevet lejemorder for den udadtil
godmodige Russell Bufalino
(Pesci).
Interessant er de alle gjort

yngre ved hjælp af computerteknologi. Det kan man vælge
at grine af, når ansigtsmimikken hos Robert de Niro forsvinder som hos en aldrende
poptøs med botox, men bærer
man over med den slags, er
det et fantastisk gensyn med
gamle stjerner, der fører en
tilbage i amerikansk historie.
Til særligt 50’erne, 60’erne
og 70’erne. Med fagforeninger styret af mafiaen, valgresultater styret af mafiaen og
mordet på JFK iscenesat af
mafiaen. For meget er sort.
Humoren er sort, jakkesættene er sorte, og pengene er
sorte. Fagforeninger, gangstere og politikere er afhængige af hinanden i en grad, så
Scorsese giver et meget dunkelt syn på, hvad Amerika i
virkeligheden er lavet af.
FIlmen bygger på 70’er-bogen
I Heard You Paint Houses om
en lejemorders møde med
Bufalino-familien, med historiske postulater om hvem
der dræbte hvem, og fortællingen handler egentlig om

fagforeningslederen Jimmy
Hoffa, der blev skudt i 1975.
Hoffa, der er spillet til en
guldmedalje af Al Pacino og
egentlig er filmens stjerne,
havde hænderne dybt nede i
mafiaens penge, og det betød,
at han hyrer Frank Sheeran til
at beskytte sig.

folk skal komme til tiden. Eller når han arrogant omtaler
en af de italienske gangstere:
“Tony, Tony, hvem Tony, de
hedder alle sammen Tony.”

Martin Scorsese er kendt for
karakterdrevne frem for plotdrevne film, hans visuelle stil
er mørk som en krimi noir,
men med et tydeligt personligt aftryk som voice over og
lange, insisterende scener.

Humoren minder om Tarantinos sorte komik, og i
mellem dialogerne skal der
plaffes ned, og det står Frank
Sheeran for. Han er psykopat
til det sidste, man ser ham stige i graderne, få berømte venner og ny kone. Men forholdet
til datteren knager. Lærer han
nogensinde at forstå konsekvenserne af sine handlinger?

Det er dermed ikke plottet, for eksempel om Hoffa
overlever, der er interessant,
men karakteristikken af den
temperamentsfulde Hoffa og
hans smuldrende forhold til
gangsterne, ordensmagten og
befolkningens tillid.

Hvor Godfather-filmene er
blevet beskyldt for at romantisere gangsterlivet, kan man
ikke sige det samme her. Ingen publikummer ønsker
at lide samme skæbne som
Frank, som den han lider i livets sidste mange år.

Hoffas kompromisløse personlighed bliver hans skæbne. Al Pacino brillerer i humoristiske scener, når han
slås med de bare næver og giver hidsige monologer om, at

Filmen gik kun kortvarigt i
biograferne, men kan ses på
Netflix.
Anders Højberg Kamp

Dronningen forbigår Golden Globe
- Netflix styrer
Hypen om danske Dronningen har været stor, og
derfor var det en dansk skuffelse, da nomineringerne til Golden Globes 2020 blev offentliggjort. Således ser puljen for bedste ikke-amerikanske film
sådan her ud:
The Farewell (Kinesisk komedie. Dansk premiere
er ikke planlagt)
Smerte og ære (Almodovars seneste. Har gået i biffen)
Portræt af en kvinde i flammer (fransk periodedrama med premiere i februar)
Parasite (Den sydkoreanske Cannes-vinder. I biffen nu. Betragtes som en af årets mesterværker)
Les Misérables (Fransk drama om urolighederne i
en parisisk forstad. Premiere i januar)
Ellers sidder Netflix tungt på nomineringer med de
amerikanske film Marriage Story og The Irishman.
Golden Globe bliver afholdt femte januar. Her konkurreres der blandt andet også om:
Bedste dramafilm
1917
Irishman
Joker
Marriage Story
The Two Popes
Bedste instruktør
Bong Joon-ho - Parasite
Sam Mendes - 1917
Quentin Tarantino - Once Upon A Time... in Hollywood
Martin Scorsese - The Irishman
Todd Phillips - Joker

Storytime & Craft:
Stick Man Booked
• Christmas is coming and Family Club at Østerbro Bibliotek is getting ready for the last
Storytime session of the year.

We will be reading Stick Man
by Julia Donaldson and after
that we will make decorations
for the Christmas tree.
This time it is necessary to
sign up in advance through

Biletto, but the activity is free
of charge. Please only book
tickets for your children (not
the parents).
Stick Man Booked. Sunday De-

cember 15th. 10.30 -11.30. Age:
Suitable from 4-7 but everyone
is welcome.
Where: Østerbro Library,
Children's section.

”Du har lige brugt din pension”
Økonomisk uansvarlighed og selvbedrag er efterhånden umuligt. Næsten.
Klumme af Louise Raaschou

• Det er blevet trange tider
for os uden økonomisk
overblik. Siden bankerne
har lanceret diverse mobiltiltag, som nidkært oplyser
om hver eneste, spenderet
krone, er det blevet tiltagende vanskeligt at gå i
flyverskjul. Det er tough
love fra pengeinstitutterne til os. For vores egen
skyld, naturligvis, og jeg
skal så sandelig love for, at
fløjlshandskerne er blevet
flået af. Ikke engang en
lille smule fortrængning
kan man slippe afsted med
mere. Det har ellers virket
så fortrinligt, men det var
naturligvis før beskederne,
som popper op på skærmen, tre nano-sekunder
efter at købet er godkendt:
”Du har brugt 585 kroner
i denne måned på Shell
tankens bake-off produkter. De 400 kroner udelukkende på kæmpe kanelbasser.”
Bloody hell, altså! Hvem
filan har lyst til at vide det?
Ikke mig, det er helt sikkert, og da slet ikke når
det kun er den niende i
måneden. Det ser jo vildt
voldsomt ud, sådan helt officielt på tryk. Og desuden
tilgængeligt ikke bare for
PET og diverse, udenlandske
sikkerhedstjenester,
men også for bankmand.
Aldrig mere vil han tro på,
at en ret stor udskrivning
var dybt nødvendig til en

taxa hjem, fordi man var
blevet bortført af aliens,
som af ukendte årsager
havde sat en af igen et sted i
nærheden af Solrød Strand.
Men ok, bankmand har nok
været klar over tingenes
rette sammenhæng alligevel. Det er straks værre,
at jeg selv ikke længere kan
lukke øjnene. Når ens økonomiske omtanke aldrig

glæder: Så står man der i
Matas og har lige betalt for
vatrondeller og skumgummiklude samt en læbestift i
superfed nuance. Straks får
man følgende besked:
”Du har brugt helt åndssvagt store beløb på Personlig Pleje i denne måned.
En læbestift, really? Endnu
en? Har du ikke allerede
fire i den farve? Det må
du selvfølgelig helt selv

"Man når jo ikke så langt, som jeg er
nået, indenfor økonomisk selvbedrag
uden mestringsstrategier af ret høj
kvalitet. Man har lært et og andet. ..."
har udviklet sig længere
end til, vi-leger-købmandstadiet, (næææh, kun 4.000
for den lækre sandkage?
Den vil jeg gerne købe, her
er otte sneglehuse, jeg vil
gerne betale resten med
modelérvoks . . .), så er det
uhyre angstprovokerende
sådan at få virkeligheden
slynget op på mobilen:
’What? Over 1200 bobs på
madvarer i denne måned,
men det er jo kun den
første! Har ikke købt andet end mælk. Og de der
småting fra nonfood afdelingen, men det tæller da
ikke. Sjit, må holde op med
at spise.’
Som om det ikke var nok
få skræmt livet af sig,
skal man derudover også
have frarøvet sig sine små

om, men det er penge, der
kunne være gået til din
pension. Siger det bare.”
Man får jo slet ikke lyst til
tage den læbestift på, nu
man er så velinformeret og
ved, at hver eneste gang den
bliver taget i brug, ryger der
en dag med mad engang i
2035.
Ja, ja. Ved naturligvis godt,
at det er sundt for mig; at
jeg måske ligefrem vil blive
glad for den venligtsindede, løftede pegefinger. På
den lange bane. Og skulle
det ikke ske, har jeg hørt, at
man simpelthen kan deaktivere funktionen, men
da jeg faktisk ikke er klar
over, hvordan jeg overhovedet kom til at aktivere
den, er den løsning ikke
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You can find more help, tips and hints at www.str8ts.com
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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.

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

SUDOKU

No. 239

3

Det er ren win-win. Hvis
alt går vel, vil jeg ikke
tapsvede af nervøsitet, når
beskeden fra omsorgsfulde
pengeinstitut, straks efter
hver nyerhvervelse, plinger

ind på mobilen. Jeg vil derimod med ro i sindet kunne
læse mig til, at jeg netop
har brugt 768 kroner på elementære nødvendigheder.
Og kan med ren samvittighed glæde mig over min
nye håndcreme. Desuden
vil det syne, som at jeg
rent faktisk har taget noget
til mig, hvilket vil bringe
glæde til bankmand også.
Måske vil han ovenikøbet
gå hjem en aften og rørt
fortælle familien om den
utrolige forvandling: Historien om kunden, som
før var notorisk helt uden
for pædagogisk rækkevidde, men som nu pludselig
er blevet økonomisk ansvarlig. Se, dét var en rigtig
julefortælling.

7
8
9
1
2

6
1
2
4
3
5

3
1
2
8
6
3
4
4 7 5
8 7

2
3

4
5
6

No. 239

5
6
8
7
4

Easy

6 3
4

9

3

6

How to beat Str8ts –
Like Sudoku, no single number can
repeat in any row or column. But...
rows and columns are divided by black
squares into compartments. These
need to be filled in with numbers that
complete a ‘straight’. A straight is a set
of numbers with no gaps but can be in
any order, eg [4,2,3,5]. Clues in black
cells remove that number as an option
in that row and column, and are not part
of any straight. Glance at the solution to
The solutions will be published here in the next issue.
see how ‘straights’ are formed.
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Previous solution - Very Hard
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mit umiddelbare valg. Desuden vil jeg så nødig skuffe
bankmand, fordi han er
en meget venlig og overbærende en af slagsen, og
han mener helt sikkert, at
jeg har hårdt brug for støtten. Det synspunkt skal jeg
ikke diskutere her.
Kun vil jeg lige påpege:
Man når jo ikke så langt,
som jeg er nået, indenfor økonomisk selvbedrag
uden mestringsstrategier
af ret høj kvalitet. Man har
lært et og andet. Og derfor
tror jeg også, at jeg har fundet en løsning, som både
kan fjerne mit ubehag og
samtidig undgå at skuffe
rare bankmand.
Man kan nemlig - vistnok
- selv navngive de forskellige områder for sit forbrug.
Og hvis dét er muligt, ser
verden jo helt anderledes
ud: I stedet for Restaurantbesøg og Take-out har jeg
brugt store beløb på Mad
Til Mine Børn. De lidt for
mange-cifrede tal inden for
Shopping bliver til reelle,
mange-cifrede beløb indenfor Elementære Nødvendigheder. Og hvad angår Fornøjelser, vil posten
fremover hedde Basale
Uundværligheder. Så skulle
den ged være barberet.
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To complete Sudoku, fill the
board by entering numbers 1 to 9
such that each row, column and
3x3 box contains every number
uniquely.
For many strategies, hints and
tips, visit www.sudokuwiki.org
If you like Str8ts check out our
books, iPhone/iPad Apps and
much more on our store.

WWW.BYOGHAVN.DK

NORDHAVNNU

By & Havn ønsker
alle en glædelig jul

UDVIKLINGSSELSKABET BY & HAVN I/S

INFO@BYOGHAVN.DK

TEL. 3376 9800

Kære alle
Tak for et spændende og travlt år i Nordhavn.
Tak for jeres store engagement, når I deltager i nabomøder og
skriver til os med spørgsmål, ros, ris og praj, så vi sammen kan
gøre Nordhavn til et endnu bedre sted at bo og arbejde.
Vi har bl.a. samlet op på jeres ønsker om flere rekreative
muligheder; det flydende aktivitetshus er indviet, vi var med til
at arrangere bl.a. Bæredygtig Weekend og Kulturhavn Festival,
ligesom der er skabt bedre vilkår for at bruge havnen rekreativt.
Der bygges fortsat i Nordhavn, og støj og trafik er sommetider
en udfordring. Vi er opmærksomme på problemerne og arbejder
for at nedbringe generne og sikre vejene særligt for de bløde
trafikanter.
Vi glæder os til næste år - og dermed næste årti - i Nordhavns
udvikling. Udviklingen fortsætter, og alle jer, der bor og arbejder i
Nordhavn, er en vigtig ressource i den videre udvikling med jeres
viden om hverdagen i Københavns blå bydel.
Med ønsket om en god jul og et godt nytår
Fra alle os i By & Havn

.

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
.

