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PROTESTER FRA NABOERNE: PROJEKTSELSKAB VIL BYGGE KRONLØBSØEN 3,7 METER HØJERE.

Julie Nielsen fra Buvette åbner
ny restaurant under Big Bio

Der er doughnuts i lange baner
hos 'dejtøserne' i Århusgade

Læs side 5/

Hårdkogt ghettodrama giver
solid action for biografpengene

Vi er flyttet!
Flotte nye lokaler
i THE SILO.
Kig forbi til en snak om dit boligsalg.

Nyt anlæg i Nordhavn skal
lave fjernvarme af ud havvand

Halloweens mest uhyggelige
fotos kåret i konkurrence

RealMæglerne Nordhavn
Helsinkigade 29 - THE SILO
nordhavn@mailreal.dk
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Øko-doughnuts rammer Århusgade
De skal vente helt til næste år, men så kommer der søde
sager i en spritny cafe i Århusgade 171. Bag Dough Girls
Bakery står en australsk/tysk familie.
Af Marie Varming

• Doughnuts er et populært
bagværk, som de seneste år har
fået et mere og mere kunstigt
udseende, men det skal der
gøres noget ved. En australsk/
tysk familie åbner til februar –
eller måske lidt senere - cafeen
Dough Girls Bakery i Århusgade, og det bliver med økoprodukter, uden kunstig farve
og tilsætningsstoffer.
“Vi laver ikke gennemsnitsdoughnuts. Vi gør det modsatte
af, hvad vi ser mange andre steder med præfabrikerede doughnuts. Vi har baggrund som bagere, og vi laver alt fra bunden,”
siger Pamela Poncelin.

kilo mel, vi bruger om måneden, kommer direkte fra en
mølle til os. Vi bruger ikke tilsætningsstoffer, og derfor kasserer vi doughnuts, som ikke
er blevet solgt, om aftenen, for
de kan ikke holde sig til næste
dag,” siger Pamela Poncelin.
“Der er heller ikke tilsat kun-

»

Det er Pamelas
forældre, der bager,
søstrene, der står
i forretningen og
Pamela, der
driver den

Familiefirma
Historien om familien er, at
de er australiere med tysk
baggrund, som har haft et
bageri i Australien. Men først
flyttede Pamela til Danmark
og siden hendes to søstre,
og så fulgte deres forældre
til sidst med, og i februar
åbnede de deres første
doughnutbutik på
Frederiksborggade i
København, Dough
Girls Doughnuts.
Derfor er det også lidt
af en familievirksomhed, der kommer til
Nordhavn.
Det er nemlig Pamelas forældre, der bager,
søstrene, der står i forretningen og Pamela, der
driver forretningerne, som
der altså snart er to af.

Pamela Poncelin (til højre) og hendes søstre har også doughnut butik i Frederiksborggade. I
Nordhavn bliver den nye butik også en café, og udover doughnuts kan man også købe te, kaffe og
australsk inspireret bagværk. Fotos: Marie Varming/Doughnut Girls.

stig farve, så de bliver
ikke så blå og grønne,
som man ser andre steder,
“tilføjer hun.
I Århusgade 171 - overfor Frihavnstårnet ved Helsinkigade
- bliver der tale om mere end

Også café
“Vi laver kvalitetsdoughnuts,
hvor vi får æggene fra en gård
uden for Ringsted, og de 800
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blot et doughnut-udsalg. Her
kommer nemlig en hel cafe,
hvor man kan købe te, kaffe,
australsk inspireret bagværk
og selvfølgeligt doughnuts. Der
bliver glasvægge ud til køkkenet, så gæsterne kan se, at ba-

geren ikke snyder med produkterne, og så bageren kan se de
glade gæster.
Nu venter doughgirlen Pamela blot på kommunens tilladelse
til en mindre ombygning, så de
kan åbne til februar – måske!
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GULLASH ELLER
STROGANOFF

RAGUSA

Freygaard

PR. STK.

PR. 1/2 KG.

20,-

59

95

FYRFADSLYS

6 timers brændetid
100 stk.

SALAT BAR

PR. PK.

45,-

STOR BOWLE

PENCARROW SAUVIGNON BLANC

PARXET CAVA CUVEE 21

50,-

MARTINBOROUGH, NEW ZEALAND

ALELLA, SPANIEN

Smagen er fyldig og rund for Sauvignon
Blanc og holdes oppe af en vigtig livlig og
velafstemt frugtsyre, og eftersmagen sprudler
af saft og energi.
Nyd den i selskab med nærmest alt godt fra
havet, ikke mindst skaldyr ledsaget af sprøde
salater. Prøv også til lyst kød med lette saucer.

Skøn, elegant og tør øko-cava med et sødmefuldt
twist! Cuvée 21 på de klassiske Cavadruer - Pansa
Blanca, Macabeo og Parellada - er lavet på den
traditionelle metode. Yndefuld, aromatisk og frugtig
aroma af grønne æbler, kvæde, der får selskab af
ristede salt-mandler, brød og citron. Nyd afkølet
som aperitif, til skaldyr, salater eller blot til hygge.
Normalpris pr. fl. 129,-

PR. FL.

PR. FL.

85,-

SPAR

50,-

80,-

SPAR

49,-

Southamptongade 22 st.,
st., 2150
2150 Nordhavn
Nordhavn
Southamptongade

Åbningstider:
19:00
Åbningstider: Man.- fre. 8:00-20:00 lør. - søn. 9:00 - 19:00
DER TAGES
FORBEHOLD
FOR PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
OG UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
11.11.2020
17.11.20202020.
DER TAGES
FORBEHOLD
FOR PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
OG UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
8. JANUAR
- 13.- JANUAR
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Farvelweekend hos
PLANT København
• I foråret 2017 åbnede Gro,
Cille og Maja PLANT København i Nordhavn, som den
allerførste butik i Århusgade.
"Mange sagde, at vi var skøre.

Det var vi helt sikkert også.
Men vi synes også, at vi var modige, og vores mål var at bringe
grønne planter til alle de nye
hjem i området. Men nu skal
der ske noget nyt," fortæller de
tre kvinder på deres facebook-

side.
Nu vil de kaste sig over nye
projekter, og PLANT lukker i
Nordhavn med en afskedsweekend 20. - 22. november. Alle er
velkomne til at komme og tømme butikken.

Nu kommer burgerne til Nordhavn
Igen skal Nordhavn siger velkommen til en ny beboer,
men igen bliver det desværre uden den store åbningsfest.
Fryd & Gammen åbner under Big Bio den 18. november
med burgere, morgenmad og et sødt tilbud.
Af Marie Varming

• Det er langt fra fremmede, der
kommer til byen på onsdag 18.
november, hvor Fryd og Gammen åbner. Det er nemlig folkene bag Buvette, som har fået
deres anden restaurant i 2150.
Konceptet bliver dog et helt andet, forklarer Julie Nielsen, som
er daglig leder på Buvette og
også bliver det på Fryd & Gammen.
”Om morgenen serverer vi
klassiske morgenmadsretter og
nyfortolkninger som for eksempel bowls med chia, vafler
og surdejsbrød. Det bliver lidt i
retning af nyt nordisk. Til frokost og aften har vi gourmetburgere, tavleretter og salater,”
forklarer Julie Nielsen.
Det hele bliver lavet på nøje
udvalgte råvarer, og stort set
alt er hjemmelavet. Der vil også

være halloumiburgere, veganske burgere, kyllinge- og okseburgere på menuen.
En god blanding
Julie kommer oprindeligt fra
et tjenerjob på Hotel Admiral,
men har siden Buvettes åbning
været med på Göteborg Plads,
og det har ikke skræmt hende
og ejerkredsen, at det har været
en rolig start.
”NREP har været gode til at
mixe restauranterne. Det ville
jo være kedeligt, hvis der i forvejen lå tre burgerrestauranter
herude, men der er ikke andre
herude.”
Hun ser da også kun konkurrencen som en fordel.
”Det gør faktisk bydelen mere
attraktiv, at vi er så mange herude. Folk skal nok finde os, for
især de lokale er gode til at gå ud
og spise,” siger hun.

»

Det ville jo være kedeligt, hvis der i forvejen
lå tre burgerrestauranter i Nordhavn, men der er
ikke andre herude. Julie Nielsen, restaurant Fryd & Gammen

Det kommer de forhåbentligt
også til allerede de to første åbningsdage, 18. og 19. november.
Her er der nemlig gratis overraskelsesdessert til alle, der
bestiller bord på Fryd & Gammen. Det hænger smukt sammen med, at Big Bio i de dage
har premiere på den nye dan-

ske storfilm, 'Retfærdighedens
ryttere', og både restaurant og
biograf håber på en synergi, så
gæsterne kombinerer film med
burger.
”I det hele taget håber vi, at
vi kommer til at samarbejde
meget med biografen om for
eksempel børnefødselsdage, og

vi håber, de lokale vil bruge os
til selskaber,” siger Julie Nielsen og kigger rundt på de i alt
460 kvadratmeter, som Fryd &
Gammen fylder.
”Vi kan have 200 gæster og kan
for eksempel lave buffet. Det er
noget, vi ved, der har manglet i
Nordhavn,” forklarer hun.

Foreløbigt kommer Fryd &
Gammen til at have åbent på
hverdage fra 8 til 22 og i weekenden fra klokken 9, og første
dag er 18. november. Børn er
velkomne, og priserne er også
familievenlige. En burger med
fritter og dip koster omkring
135 kroner.

Nordhavn Apotek
Århusgade 134 A st. • 2150 Nordhavn
nordhavnapotek.dk
tlf. 4290 3232 • nordhavn@apoteket.dk

Afhent din medicin og andre
apotekervarer hele døgnet:
1) Bestil og betal din ordre på nordhavnapotek.dk
2) Du får en smskode, når ordren er kla tning.
3) Afhent din ordre hele døgnet, når det passer dig.
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Skinneslibning og
mobildækning i metroen
• I næste uge og igen i uge 49
vil der blive indsat metrobusser
på metroelinien til Nordhavn.
I uge 47 og uge 49 vil metroen

være lukket fra kl 19 til 06 søndag til onsdag. I forrige uge var
der også indsat metrobusser.
Denne gang vil Metroselskabet
indsætte flere busser, og begrænse antallet af passagerer i

hver bus.
Metrolukningen skyldes - igen
- skinneslibning. Det er en del
af det almindelige vedligeholdelsesarbejde, som bl.a. bidrager til behagelig rejse og lavere

støjniveau.
Samtidig kan Metroselskabet fortæller at der nu er mobildækning på strækningen
strækning fra Orientkaj til
Marmorkirken.

HOV – nu blev Kronløbsøen en etage højere
Beboere og boligforeninger protesterer over nye dispensationer til bygherren på
Kronløbsøen. Byggeriet skal nu være 3,7 meter højere, broer flyttes og facader
ændres. En nabohøring er netop afsluttet, og nu skal politikerne bestemme, om
de vil gå ind i sagen
• Både ejerforeninger, grundejerforeninger og beboere har
sendt indsigelser til Teknik- og
Miljøforvaltningen i den nabohøring, som sluttede i denne
uge. Beboerne er især forundrede over, at byggeriet, som er
godt i gang, pludselig skal være
en 3,7 meter højere. Det skyldes at bygherren - Kronløbsøen
Projekt P/S - vil indrette taghaver til 29 af de øverste lejligheder i de seks boligblokke på
Kronløbsøen. Det kræver at
der bygges såkaldte trappehuse
med solceller på taget. I forvejen skal der også bygges teknikhuse øverst oppe. Så byggehøjden øges med 3,7 meter.

Beboerne mener, at ændringerne i praksis betyder at byggeriet får med en ekstra etage.
Teknik- og Miljøforvaltningen
anfører at bebyggelsesprocenten i området er høj, så flere
udeområder er en fordel. Ændringen kommer efter at der
tidligere har været stor debat
om Kronløbsøen. I 2019 ændrede selskabet bag byggeriet
f.eks. formen på øen, så den blev
lidt smallere, men længere. Det
berørte også flere af naboernes
udsigt og udsyn.
Ikke præcise mål i lokalplanen
Før familien Fridh købte deres
lejlighed på første sal i Copen-

Taghusene er "arkitektonisk velintegrerede og sikrer at tagfladerne kan
bruges til bolignære udvendige opholdsarealer". Og de vil kun medføre
"en meget minimal øget skyggevirkning på Sundmolen i vintermånederne". Mener Teknik- og Miljøforvaltningen, Naboerne synes at der i
realiteten er tale om en ekstra etage på byggeriet.

Politiker: Vi har set svarene
Projektselskabet Kronløbsøen P/S ønsker ikke at kommentere
på nabohøringen lige nu, da man ønsker at afvente Teknik- og
Miljøforvaltningens afgørelse i sagen. Det er nemlig Teknik- og
Miljøforvaltningenn i Københavns Kommune, som har udarbejdet dispensationsansøgningen på vegne af bygherren. Det
er også Teknik- og Miljøforvaltningen, som kan give dispensationen, men politikerne i udvalget får ikke pr. automatik sagen
til politisk behandling.
"Men vi er blevet orienteret som sagen og har set de mange svar
som er kommet ind i nabohøringen," siger medlem af udvalget,
Klaus Mygind (SF). Han mener at borgernes høringssvar og
andre henvendelser altid skal tages alvorligt.
"Jeg vil nu sætte mig grundigt ind i sagen om Kronløbsøen, og
derefter beslutter vi i SF om vi vil tage sagen op i udvalget. Det er
vigtigt at følge godt med i byggesagerne i Nordhavn. Nogle gange
går det lidt for stærkt, når der laves lokalplan, og så kommer alle
disse ændringer. Det er ikke altid rimeligt overfor de beboere,
som har købt bolig i god tro," siger Klaus Mygind.

»

Man kan se på de
nye tegninger at det i
realiteten kommer til at
være en ekstra etage på
husene. Det tager meget
af lyset og udsigten fra
de øverste lejligheder på
hele Sundmolen

Julie Fridh, medlem af
ejerforeningens bestyrelse

hagen Porthouse Nordhavn,
havde de gjort en del ud af at
undersøge lokalplanen, og de
vidste udmærket at Kronløbsøen ville blive bygget.
“Der var angivet en række minimums afstandsmål til Sundmolen, og vi kunne se at netop
vores bolig ville gå fri af øen, så
vi havde kig til vandet i havnen.
Men da vi havde købt lejligheden, blev øens form ændret,
så den nu går hen foran vores
ejendom. Og nu kommer der
så en dispensationsansøgning,
som yderligere ændrer forholdene,” siger Julie Fridh, som er
medlem af ejerforeningens bestyrelse, og har været med til at
udarbejde høringssvar i nabohøringen.
Trappehuse udgør ny etag
Det er især to forhold i dispensationsansøgningen, som
berører Julie, hendes familie og
de øvrige beboere i huset. For
det første er der forhøjelsen af
byggeriet med trappehuse.
"Der er ikke kun tale om små
trappehuse. Man kan se på de
nye tegninger at det i realiteten kommer til at være en ekstra etage på husene. Det tager
meget af lyset og udsigten fra
de øverste lejligheder på hele
Sundmolen," siger Julie Fridh.
Broer flyttes
En anden ændring i planerne,
som især vil berøre beboerne
nede i gadeplan, er at bygherren vil flytte de to broer mellem
Sundmolen og Kronløbsøen
syv meter længere mod øst.
“Broen længst mod øst kommer nu til at ligge op til det
smalleste sted på Sundkaj. Vi
synes at det er en uhensigtsmæssig løsning, og vi er bekymrede for, at det smalle stykke ikke er optimalt i forhold til
den trafik, der vil komme," siger
hun.
Desuden skal der på selve broen nu være en lang siddeplint.
"Jeg er helt klart tilhænger af,
at der er opholdsmuligheder

“Broen længst mod øst kommer nu til at ligge op til det smalleste sted på Sundkaj. Vi synes at det er en uhensigtsmæssig løsning, og vi er bekymrede for, at det smalle stykke ikke er optimalt i forhold til den trafik, der
vil komme," siger Julie Fridh.

Udsigt over øen: Her foran altanen bliver der 29 meter over til husene på Kronløbsøen. En ekstra etage på
husene tager lys og udsigt fra mange beboere, mener boligforeningerne på Sundkaj.

og siddebænke i vores lokalområde. Men at lave sådan en
lang siddeplint på broen er en
invitation til fester og ulovlig
badning. Der er andre områder
at opholde sig. Vi synes ikke, at
man ligefrem skal invitere til at
det sker på broen," siger Julie
Fridh.
Hvad er årsagen?
Da familien flyttede til Nordhavn for halvandet år siden,
blev de mødt med en hilsen:
"Velkommen, og husk at
herude er lokalplaner kun vejledende!". For der har tidligere
været sager om ændringer i
lokalplanen, bl.a. om bebyg-

gelsesprocenter og ungdomsboliger. Julie efterlyser nogle gode
begrundelser for at planen nu
skal ændres igen.
"Vi må da i det mindste få noget information om årsagerne
til, at bygherren nu vil ændre
projektet - igen. Er det økonomiske hensyn? For deres argument om at der er behov for flere grønne opholdsmuligheder
virker ikke overbevisende. Det
er jo kun ejerne af penthouselejligheder, som får glæde af at der
kommer taghaver på tagene",
siger Julie Fridh.
Vi er ikke forkælede
Hun og de øvrige frivillige

beboerrepræsentanter på Sundkaj har også talt om, hvordan
deres klager vil blive modtaget
og besvaret.
“Jeg har en oplevelse af, at
man godt kan blive opfatte som
forkælet, fordi vi bor hvor vi
bor. Men for mig er det et helt
principielt spørgsmål, man skal
regne med en lokalplan, og må
som minimum kunne forvente
nogen solide argumenter for
hvorfor dispensationer er nødvendige. Det synes jeg mangler
i den her sag."
"Bortset fra det, så har vi hele
tiden vidst, at Kronløbsøen ville
blive bygget, og jeg tror egentlig, at det bliver et flot byggeri!”
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Derfor mistede
Nordhavn SailGP
• Næste år skulle de store foilende katamaraner i SailGP serien
have dystet lige ud for Nordhavn, med tusinder at tilskuere
på tribuner ved krydstogtska-

jen. Men i september blev hele
arrangementet pludselig flyttet
til Århus. Jonas Høegh, CEO
for det danske hold 'Denmark
SailGP Team' har nu forklaret
hvorfor. Covid-19 har betydet at de fleste internationale

turneringer og begivenheder,
ikke kun i sejlsporten, er ramt
af aflysninger i år, og det har
lagt pres på kalenderen i 2021.
Både i København men også
for SailGP organisationen, som
måtte lave om på hele deres

turneringsprogram. Det lykkedes ikke at finde en ny dato
i København, og derfor er Jonas Høegh trods alt glad for at
det lykkes at fastholde eventet i
Danmark, fortæller han til Bådmagasinet.

Nyt anlæg i Nordhavn skal lave fjernvarme ud af havvand
HOFOR vil bygge et havvands-varmeanlæg ved den
kommende Kranparken på Svanemølleholmen. Den kan
forsyne halvdelen af Østerbro med klimavenlig fjernvarme,
som erstatter afbrænding af biomasse, affald og gas.
• Anlægget skal placeres i en firkantet bygning ved Nordhavns
kommende park, Kranparken.
Her skal en stor eldreven varmepumpe på 20 MW suge havvand ind, opvarme det og sende
varmeenergien ud i fjernvarmenettet på Østerbro.
Anlægget kan også bruges til
fjernkøling. Her sender anlægget køligere vand tilbage til store bygninger på Nordhavn og
Østerbro, som om sommeren
har brug for nedkøling i stedet
for varme.
Mindre CO2
Varmepumpen skal brug strøm
for at fungere, men elproduktionen bliver i stigende baseret
på vedvarende energi, og samtidig erstatter anlægget en del
af fjernvarmeproduktionen ved
biomasse- og affaldsforbrænding samt naturgasfyr. Derfor

mener HOFOR at det samlede
klimaregnskab bliver positivt.
Beregningerne bag projektet
viser ifølge HOFOR, at anlægget kan reducere udledningen
af CO2 med 7000 tons om året,
og udledningen af NOx med 45
tons.
Ørsted advarer
I et høringssvar har energiselskabet Ørsted A/S advaret imod
projektet. I samarbejde med
Energinet arbejder Ørsted på en
helt ny energiproduktion kaldet
Power2x. Her produceres syntetiske brændstoffer ved hjælp
af vindenergi og elektrolyse.
Power2x anlæg producerer også
en stor mængde spildvarme, og
den skal fjernvarmesystemet
gerne kunne aftage.
"Spildvarmen fra elektrolyseprocesserne udgør i størrelsesordenen 30–40%, hvorfor det er

»

Investering i
varmepumper kunne
vise sig at være en
fejlinvestering
Ørsted A/S

Til energicentralen hører et havvandskammer på hjørnet af Levantkaj Vest, hvor havvand føres ind og
pumpes videre til varmepumpeanlægget via en havvandsledning. Ligeledes er der en havvandsledning
fra energicentralen mod vest til udløb i Kalkbrænderiløbet.

BESTIL ÅRETS JULEFROKOST HOS MUNDWERK
UD AF HUSET - TIL FIRMAER OG PRIVATE

væsentligt, at København kan
aftage denne mængde. Da der
er konkrete planer om at placere
P2X i København, vil investering
i varmepumper kunne vise sig at
være en fejlinvestering," skriver
Ørsted A/S i sit høringssvar.
Kommunen: OK
Københavns Kommune skal
godkende havvands varmepumpeanlægget, og Teknik- og
miljøforvaltningen
anbefaler
projektet. De mener ikke at an-

lægget vil stå i vejen for nye energiteknologier, men tværtimod vil
bidrage med ny viden om brugen
af havvand til fjernvarme.
HOFOR driver allerede i dag
to eldrevne varmepumper. Den
ene er en kombineret hav- og
spildevandsvarmepumpe ved
Sjællandsbroens
Pumpestation. Den anden er en grundvandsvarmepumpe som også er
placeret i Nordhavn, hvor den
for- syner tre krydstogtterminalbygningerne samt UNICEF.

KRYDREDE OG MARINEREDE DANSKE SILD
karrychutney - skalotteløg - kapers - smilende æg
GRAVAD NORDSØLAKS
rævesauce - maltcrumble - peberrod - crudité
SPRØDSTEGT FISKEFILET
grov pickles - citron - dild
HØNSESALAT
karl johan - jordskokker - asier - bacon
ANDERILLETTE
grønkål - tyttebær - sennepscreme - cornichoner
BRØD OG PISKET SMØR
rug- og surdejsbrød
GRILLET OG CONFITERET SVINEBRYST
stegte kartofler - citron - brunet smør
rødkål - ribsgelé - anisurter
hjemmesylt - sauce
RISALAMANDE
helt klassisk - kirsebærsauce og mandel

395,pr. kuvert

BESTIL PÅ WWW.MUNDWERK.DK
MUNDWERK - Sundkrogsgade 50 - 2150 nordhavn
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Slow fashion
Politiet rykker ud
med fartkontrol
• Ove Dahl Kristensen fra Helsinkigade fortæller
i et læserbrev i denne avis (side 9) at han forgæves
har forsøgt at få politiet til at lave fartkontrol i
Kalkbrænderihavnsgade, hvor bilerne tit kører
alt for stærkt. Han har ligeledes henvendt sig til
kommunen for at høre om man har overvejet at
sætte hastighedsgrænsen ned fra 60
til 50 km/t.
Københavns Politi oplyser nu til
Nordhavn Avis, at politiet ofte får
henvendelser om hastigheden i Kalkbrænderihavnsgade.
”Derfor er det en strækning, vi har
fokus på, og hvor vi også har lavet
flere færdselskontroller. Vi betragter
borgernes bekymring i Nordhavn
Avis som en ny borgerhenvendelse,
og vil derfor planlægge en ny færdselskontrol på strækningen i nær
fremtid,” siger,” politikommissær i
operativ færdselsafdeling, Henning
Pedersen.
Alle borgere kan anmode om færdselskontrol i deres område via www.politi.dk/bestil/bestil-en-betjent/bestil-en-faerdselskontrol.

TIL DIT NÆSTE FIRMA- ELLER
PRIVATARRANGEMENT:
FEST, JULEFROKOST, MØDE, BRYLLUP,
PRIVATE DINING, FØDSELSDAG MM.

PRISER FRA DKK 6000,Re-Fashion Days finder sted i Balsalen i Villa
Kultur 24.-26. november. Det er gratis at deltage,
men det er nødvendigt at bestille en billet. Der er
pladsrestriktioner på billetterne. www.villakultur.dk/kalender

•
•
•
•
•

STOR FLEKSIBILITET
ALT I AV OG MØDEFACILITETER
FRI PARKERING
STORT UDEAREAL MED PETANQUE
FRA 10 TIL 60 PERSONER

MØDER OG
KONFERENCE

UDSIGT OG
NATURLIGT LYS
RÅ OG ENKEL
INDRETNING
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• For en måned siden
var en christianshavnerlejlighed Københavns dyreste med
en salgspris på
28,5 mio. kroner.
Men den pris er
nu overgået af
en fem-værelses
penthouselejlighed i The Silo i
Nordhavn, der
er sat til salg til
svimlende
32,5
millioner kroner.
Det skriver Magasinet KBH.
Lejligheden på i alt
264 kvm. Ligger på 15. og
16. etage af den 17 etager høje
bygning, og har desuden privat
tagterrasse på taget af Silotårnet.
Der er i alt 38 luksuslejligheder i The
Silo. I 2015 blev bygningens største lejlighed, den
401 kvm. store såkaldte 'katedral', sat til salg som
projektsalg for 31.995.000 kroner.

LEJ THE LITTLE BLACK CAFE

FO

Silo-penthouse
til 32,5
millioner

• I dagene op til Black Friday sætter Østerbro
Lokaludvalg og Miljøpunkt Østerbro fokus på
tøj-spild og bæredygtigt tøjforbrug med den tredages mini-festival 'Re-Fashion Days' i Villa Kultur på Krausesvej 3 på Østerbro.
Her kommer bl.a. KK Cirkulær Økonomi og
fortæller om genanvendelse af tekstilfibre. ResRes, der har sat sig grundigt ind i værdikæden
bagved tøjproduktion, kommer også og giver
gode råd til hvordan man kommer i gang med at
eje mindre mængder tøj i bedre kvalitet.

• World Toilet Day
afholdes 19. november verden over - for
syvende gang.
Den
internationale toiletdag sætter
fokus på de sanitære forhold i verden. Hovedstadens
Forsyningsselskab
HOFOR har valgt
at bruge dagen til
at opfordre folk til
at lade være med at
skylle vatpinde, gebisser, renseservietter, hårtotter, cigaretskod, strømper,
menstruationsbind
og bleer ud i toilettet. Alle disse ting
bliver nemlig fun- Hvis du holder dig til tre ting i toilettet – så holder du dig gode venner med både din
det i kloaksystemet. kloak og med spildevandsmedarbejder Johnny Pedersen fra HOFOR.
Og det kan tilstoppe
kloakrør eller sætte pumper i stå.
vil du forblive gode venner med både dit toilet,
"Det er i grunden såre simpelt, der er nemlig din kloak og ikke mindst med spildevandsmedkun tre ting, der må ryge i toilettet, og det er: lort, arbejderen", fortæller sektionsleder Johnny Pepis og papir. Holder du dig til kun de tre ting, så dersen fra HOFORs spildevandsafdeling.

HYGGE OG
UDEAREAL

SOCIALE EVENTS
FESTER OG MIDDAGE

THE LITTLE BLACK CAFE
KATTEGATVEJ 4
WWW.THELITTLEBLACKCAFE.DK
INFO@THELITTLEBLACKCAFE.DK
+45 31 31 32 09
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Præmien for de
t
bedste familieel ler
gruppebi llede
går til
familien Enev
oldsen
og dette velkom
ponerede familief
oto.

Uhyggeligt skræmmende
fotokonkurrence
Halloween i Nordhavn blev i år fejret uden trick-or-treat og store forsamlinger.
Men mange deltog i stedet i Halloweengruppens skræmmende fotokonkurrence.
• Meny Nordhavn havde stillet
præmier på højkant og mange
familier havde gjort sig umage
med at lave skrækkelige fotos
og sende dem ind til dommerkomitéen. De lokale dommere i
år var Halloween-connoisseur
Shouka Pelaseyed, kunstundervisningsguru Debdutta Sengupta Dasgupta og mesterfotograf Søren Bech.
Præmien for det bedste familiefamilie eller gruppe billede
gik til Lene Enevoldsens velkomponerede familiebillede.
Præmien for det bedste græskar eller dekorationsbillede gik
til to søde piger, der betragter
deres græskar på altanen - det
var postet af Nicolai Ellehuus.
Præmien for det bedste ko-

stumebillede gik til en opstilling med Halloweentræ og et

»

Det er så dejligt at
se der er blevet gjort en
masse ud af Halloween
rundt omkring.
Vi glæder os meget
til næste år
Halloweengruppen

hjemmelavet skraldemonster postet af Sandesh Rao.
Vinderne blev kåret allerede
søndag 1. november, og vinder-

ne kunne hente deres præmier i
Meny dagen efter.
Meny havde doneret Halloween slikspande med chokolade, karamel, bland-selv slik,
og til det bedste gruppebillede
var der også en lille kasse Jacobsen øl.
"1000 tak for de flotte fotos!
Det er så dejligt at se der er
blevet gjort en masse ud af
Halloween rundt omkring.
Vi glæder os meget til næste
år, hvor det forhåbentligt
kan blive halloween 'as usual'
med masser af løjer og slik :-)"
skriver Halloweengruppen.

Familien Rao vandt konkurrencen i
kategorien 'Det Bedste Kostumefoto'

r el ler
t bedste græska
Præmien for de
de piger,
sø
de
til
r
llede gå
dekorationsbi
altanen.
på
r
deres græska
der betrag ter

En uhyggestund hos
familien Daa Svarer.

Familien Sedlinska deltog
i konkurrencen med dette
skræmmende billede!
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Åben strikkecafé
• Coronatiderne giver gang i
strikketøjet, og i stedet for at
strikke alene, kan De nu deltage
i åben strikkecafé hver 2. tors-

dag på Øbro Jagtvej biblioteks
3. sal. Lisbet hjælper gerne med
opskrifter, materialevalg og
teknik. Caféen er for alle: unge,
ældre, nybegyndere, øvede og

mænd og kvinder.
Der må maks. være 10 personer til strikkecaféen. Dem som
først ankommer, får plads.
De skal bære mundbind eller

visir på biblioteket, mens De er
i bevægelse. Desuden beder biblioteket om, at man holder god
afstand og spritter hænderne
godt af.

Højdramatisk action i dansk ghetto
Der er action for alle biografpengene, når to betjente
bliver fanget midt i ilden i en dansk ghetto i oprør

De er som remoulade og leverpostej. Jens, spillet af Simon
Sears ('Vinterbrødre'), er rolig,
fattet og barberet, sat til at patruljere med Mike (Jacob Lohmann), en af de hårde drenge,
som andre betjente på lokalstationen mener burde have karantæne ligesom de to betjente,
der er skyld i, at den unge sorte
mand nu ligger på hospitalet.
Mike - med skæg - er snakkende og racistisk. De perkere skal
bare sættes på plads.
Det lærer man, når man har
været i faget, og jeg har skiftet
holdning, siger Mike til Jens,
der holder sin mund for ikke at
skabe konflikt.
Men pludselig står de midt
i ilden i Svalegården, da det
forlyder i radioen, at den unge
mand er død. Hele styrken bliver sat ud, og de to bliver fanget i krydsilden med en anholdt
på bagsædet, den unge knægt
Amos, spillet særdeles natura-

»

Trine Dyrholm i krig hitter
Krigsdramaet Erna i Krig,
Henrik Ruben Genzs nye
film om en sønderjysk
kvinde, spillet af Trine
Dyrholm, i en tysk skyttegrav under 1. Verdenskrig, er
blevet set af mere end 50.000
danskere. Filmen er med til
at sætte en tendens under
corona, nemlig den, at danske film redder de danske
biografer

Mike - med
skæg - er snakkende
og racistisk. De
perkere skal bare
sættes på plads.

listisk af Tarek Zayat, opvokset
i Mjølnerparken på Nørrebro,
og som selv har oplevet, ifølge
et interview i Soundvenue, at
politiet har kigget ned i hans
underbukser af patruljerende
betjente (i øvrigt læser han jura
på Københavns Universitet).
Sammen flygter de rundt
mellem betonmurene, flygter
fra vold, bomber og pistoler, og
flugten varer filmen ud.
De to betjente, the good cop og
the bad cop, optrapper konflikten fra mundtlig til fysisk, men
indtrykket af dem ændrer sig
også. Som i en god dansk film
er karakterbilledet mere broget
end helte og skurke.
Der er en række glimrende
scener. En kioskfatter bliver
angrebet af unge bøller, poli-

tiet hjælper ham, og så hjælper
kioskfatter politiet. Han vil
bare være i fred og sælge sine
varer, men bliver dagligt chikaneret. I en anden morbid scene

Af Ove Dahl Kristensen,
Helsinkigade

Det er supergodt at Nordhavn
Avis interesserer sig for trafiksikkerheden, f.eks. i Sundkrogsgadekrydset. Jeg savner
imidlertid at der bliver gjort

noget ved hastigheden på
Kalkbrænderihavnsgade.
Hastighederne er urimelige,
og derfor bliver trafikkrydset
også farligere for andre trafikanter. Især når der køres over
for rødt lys. Om aftenen og i
weekender køres der meget ofte
bilræs på gaden.
Der burde være døgnovervågning på hastighederne på kalkbrænderihavnsgade. Men der
er noget galt i politiets prioriteringer. For godt to år siden
skrev jeg til politiet og teknikog miljøborgmester Ninna
Hedeager Olsen, og gjorde opmærksom på problemet med
alt for høje hastigheder. Jeg
foreslog også, at hastigheden

angriber en kamphund en af
betjentene i en elevator. Den er
en horrorfilm værdig.
De debuterende instruktører
Frederik Louis Hviid og An-

ders Ølholm er blevet kritiseret
for at gøre underholdning ud af
strukturel facisme og for som
hvide mennesker ikke at have
aktie i miljøet, men filmen sætter uanset både politiet og ghettoens oprørere i nuanceret lys.
Spørgsmålet er, hvor troværdigt det er med den slags optøjer i Danmark. Og optøjerne
erstatter langsommere scener,
der går i dybden med karaktererne og særdeleshed miljøet i
ghettoen, der aldrig når samme
styrke som sidste års fantastiske
'Les Misérables' om tre politibetjente, der ja, havner i et stort
opgør i en fransk ghetto.
'Shorta' er så actionudgaven af
det plot. Solid action!
Anders Højberg

Titel: Shorta
Instruktør: Frederik
Louis Hviid, Anders
Ølholm
Medvirkende: Jacob
Lohmann, Simon
Sears, Tarek Zayat, Issa
Khattab
Varighed: 108 minutter
Premiere: 8. oktober

Læserbrev

FARTKONTROL PÅ KALKBRÆNDERIHAVNSGADE

Sean Connery er død
Han blev 90 år gammel.
Skotten er bedst kendt som
den ægte James Bond, han
spillede fra 1962 til 1971,
og næstbedst måske for sin
birolle i De Uovervindelige,
han modtog en Golden
Globe for. Han er også med i
film som Indiana Jones and
the Last Crusade, Jagten på
Røde Oktober og Finding
Forrester. I 1989 blev han
desuden kåret til verdens
mest sexede mand af magasinet People.

Jacob Lohmann og Tarek Zayat spiller hovedrollerne som hhv. betjenten Mike og den unge knægt Amos.

Kræver millioner af Netflix
600 europæiske filmfolk
har skrevet under på en
erklæring, der ønsker, at
Netflix investerer 25 procent
af deres overskud i Europa i
det europæiske filmmarked.
80 procent skal gå til uafhængige filmselskaber. Det
skriver Filmmagasinet Ekko.
Blandt underskriverne er
stjerneinstruktørerne Pedro
Almodóvar og Pawel Pawlikowski.

SUDOKU
blev sat ned fra 60 km/t til 50
km/t, af hensyn til trafikstøjen.
Men det ville ingen af parterne
høre tale om.
Politiet lovede at holde øje
med hastighederne, men der
har så vidt jeg ved ikke været
foretaget hastighedskontrol.
I stedet bruger politiet nu
kræfterne i Nordhavnstunnelen, hvor det er nemt at pågribe
bilister i at køre for hurtigt. De
kommer jo lige fra Lyngbymotorvejen og kører på en vej uden
cykler eller gående.
Det ville være rart, hvis politiet lavede fartkontrol de steder,
hvor trafikken udgør en fare for
andre trafikanter, for eksempel
på kalbrænderihavnsgade.
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To complete Sudoku, fill the board
by entering numbers 1 to 9 such
that each row, column and 3x3 box
contains every number uniquely.
© 2020 Syndicated Puzzles

• “Jeg kan ikke få vejret,” råber
en sort mand i en lejlighed i filmens stort set eneste location,
en ghetto kaldet Svalegården,
og så er vi i gang. Første scene
er selvfølgelig en reference til
senere års mange politimord i
USA og sloganet I can't breathe,
der har fået vind i USA, siden
George Floyd blev dræbt af en
politimand.
Forestil jer, hvis det også
skete i Danmark. Og tag så
Hollywoods kærlighed for
action i et hæsblæsende
tempo og sæt det ind i
en dansk socialrealistisk kontekst. Så har vi
'Shorta', der i øvrigt betyder “politi” på arabisk,
og som der bliver tagget
på to politikollegaers bil.

3 HURTIGE OM FILM

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

Velkommen til NINJIA SEVEN - en ung Nordhavner, som har sine egne meninger om
bydelen. Ninjia Seven er skabt af Elisa Petrolo, som også bor i Nordhavn.
Ninjia Seven dukker op her på bagsiden cirka en gang om måneden.

Blomsterdekoratørens eventyrlige jul

11. nov - 22. dec

ERIK BUCH

Julen er hjerternes fest og et lyspunkt for de fleste i en mørk
tid, hvor dagene er korte og kolde. Byd julen velkommen med
stilfulde adventskranse og juledekorationer lavet af den anerkendte
blomsterkunstner Erik Buch og hans team.
Erik Buch er et fyrtårn inden for dansk blomsterkunst og mange husker
hans helt eventyrlige dekorationer til kronprinseparrets bryllup i 2004.
Frem til d. 22 december kan du gå på opdagelse i Erik Buchs smukke
og kreative juleunivers, når han afholder en pop-up shop i vores
showroom. Her har du mulighed for at købe en af de mange smukke
adventskranse eller dekorationer med hjem, lave en personlig bestilling
eller blot suge masser af inspiration til dig.
Hver fredag og lørdag frem til jul, byder vi desuden på et stykke julekage
samt et glas portvin.

Kom ind i vores showroom og oplev Erik Buchs kunstfærdige
juledekorationer i november og december.
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