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LOKALE
NYHEDER
"Det hedder da Redmolen?"
Protester i Nordhavn over at byggeprojektet på Redmolen ændrer navn fra Redmolen til 'Nordø'. Det er bare et projektnavn, siger bygherren PFA.
• Flere nordhavnere har undret sig over, at PFA's byggeprojekt på Redmolen har ændret navn til 'Nordø'.
"Redmolen rummer mere
end hundrede års historie,
og jeg ville være ked af, hvis
Redmolens navn bliver sløjfet
fra landkortet til fordel for
Nordø, som kunne være hvor
som helst eller hvad som helst.
Molen ligger ikke engang mod
nord, men mod øst. Hvad ligger bag det nye navn og hvorfor ændre det? " spurgte en beboer forleden på By & Havns
digitale nabomøde.
PFA Ejendomme har svaret på
kritikken.
"Med byggeriet starter et helt
nyt kapitel, og derfor synes
PFA Ejendomme også, at netop et nyt navn kunne markere
dette. Samtidig ønskede PFA
Ejendomme et navn, der siger noget om den helt unikke
placering for området og som

samtidig er knyttet til den
samlede bydel, som området
hænger tæt sammen med,
Nordhavn. Mange kreative
idéer har været i spil, og valget
faldt på Nordø."
PFA understreger, at Nordø er
et kaldenavn, og at det ikke vil
påvirke vejnavne og adresser i
området.
I Nordhavn Lokalhistorisk
Forening ærgrer formand Jan
Vestergaard sig over det nye
navn.
"Det er uforståeligt hvordan
man med et pennestrøg kan
risikere at fjerne vigtige historiske detaljer fra Nordhavns i
forvejen sparsomme historie.
Lad os bevare navnet Redmolen, det er en integreret del
af Nordhavns historie," siger
han.
Læs til højre om Redmolens historie. Fortællingen er leveret
til os af Nordhavn Lokalhistorisk Forening.

REDHAVNEN

REDMOLEN

Navnet Redmolen henviser til Redhavnen, som lå lige ved siden af. Redhavnen blev etableret samtidigt med resten af Nordhavn 1885-1890 i
forbindelse med udvidelse af Frihavnen. Forud for dette havde Svanemøllebugten kun nogle mindre havne og et forsvarsværk på en tange,
som gik ud i vandet. Det hed Kalkbrænderi Batteri, og den sidste del af det blev bortsprængt i 1915.
Redhavnen fik sit navn fordi skibene lå forankret på Reden uden for København, og ventede på at kunne komme til kajs for at laste og losse.
Skibene fik leveret proviant mv. af mindre forsyningsskibe, som udgik fra Redhavnen.
Redmolen øst for Redhavnen blev anlagt 1915-1917 og udbygget indtil 1930, hvor der var 21 store tanke til brændselsolie. Redmolen var nedgravet og ombygget med mure efter brandmyndighedernes krav. Den dybe stenmole var forsynet med trælossebroer rundt om. Den nordlige
bro eksisterer stadig. Yderst på molen lå det østlige toldkontor fra 1920, som midlertidigt er revet ned i 2020, for at give plads til nybyggeriet
på Redmolen. Toldkontoret skal genopføres på samme placering.
Redhavnen mistede eksistens og navn i 1974 da den blev opfyldt, og de to Portland cementsiloer blev bygget på stedet i 1979. Redmolen blev
ryddet for bygninger og tanke fra 1992 og fremefter. Sidenhen er der foretaget oprensning af forurenet jord. Redmolen blev til sidst en ø for
sig selv i 2015, da Redmolekanalen blev udgravet. (Foto: Københavns Stadsarkiv).

Indbrud i Nordhavn ikke en bølge
Er der tale om en regulær indbrudsbølge i Nordhavn, når der på Facebook står, at der har været tre indbrud og fire forsøg på 14 dage? Ikke, hvis man spørger politiet.
Af Marie Varming
• Pas på jeres ting! Sådan var
budskabet for to uger siden på
Facebookgruppen Alle os i 2150.
Der havde nemlig været en
række indbrud og indbrudsforsøg, kunne Nordhavns beboere rapportere. Men ifølge
Københavns Politi er der ikke
tale om en stigning.
Indbrud hos Blank Spaces
Derimod oplever politiet, at der
i forskellige Facebookgrupper
ofte står et højt antal indbrud,
som de ikke genkender, og det
gælder også i dette tilfælde.
Det kan skyldes, at mange indbrud ikke anmeldes, lyder det

fra Københavns Politi.
En af dem, som har anmeldt et
indbrud, er madvirksomheden
Blank Spaces, der holder til i Istids lokaler på Gøteborg Plads.
"Vi har haft indbrud natten mellem 17. og 18. september, og jeg
tror, tyvene gik efter kontanter.
Men dem havde vi ikke, så de
har taget andre værdigenstande,"
siger en ærgerlig Theresa Blank
Schjønning.

var et meget sikkert område, så
det chokerer os," siger Theresa,
som heldigvis var forsikret.

Overrasket og utryg
Hun er overrasket over, at der er
så mange indbrud i området.
"Generelt er der mange indbrud
de seneste uger, og jeg tror, de
fleste er i området omkring
Göteborg Plads. Vi troede, det
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KVIE HØJREB M/BEN
9-12 KG

PR. STK.

2000,-

BESTILLES I SLAGTER DISKEN
BEGRÆNSET PARTI

OLIVIER & LAFONT
VACQUEYRAS

HAKKET SASHI

Normalpris 149,95
Literpris 133,27

PR ½ KG.

37

95

PR. FLASKE

99

95

SPAR
OP TIL

50,-

SPAR

14,-

PR. KG.
ØKOLOGISKE
BANANER

10,-

MONINI OLIE
500 ml.

PR. STK.

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

Åbningstider: Man.- fre. 8:00-20:00 lør. - søn. 9:00 - 19:00
Åbningstider:
19:00
TAGES
FORBEHOLD
PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
30.09.2020
06.10.2020
DERDER
TAGES
FORBEHOLD
FORFOR
PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
OG OG
UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
8. JANUAR
- 13. -JANUAR
2020.
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Gin, korsang og træning
• Elsassf Fonen står bag en
konkurrence, der giver danskere med handicap stemme
i en coronatid. 61-årige Peder
Stausholm fra Nordhavn er

nomineret i konkurrencen.
Han har gennem hele coronaperioden rapporteret om sit
nordhavnsliv med handicap og
corona.
I dagens coronaindslag, som

det er blevet kaldt, har Peder
dokumenteret dele af sit liv på
sociale medier. Nogle af disse
coronaindslag er klippet sammen til en sammenhængende
video, hvor han fortæller om

forandringer i hverdagen og
sine samfundsmæssige overvejelser.
www.elsassfonden.dk

Reparationsværkstedet er genåbnet
Nordhavns beboere kan igen reparere deres ting, hvis de går ned på genbrugsstationen.
Af Marie Varming
• Det var en stor glæde for genbrugsvejleder Peter Brøndum
Johansson at kunne genåbne
det lille reparationsværksted i
Nordhavn sidste onsdag.
I anledningen af åbningen var
der
cykelreparationsworkshop, hvor de otte fremmødte
kunne blive undervist i at reparere deres egne cykler.
Meningen med værkstedet er

nemlig, at faciliteterne bliver
stillet til rådighed, men at man
selv skal i gang med værktøjet.
"For jeg er ikke håndværker,
men derimod kontoruddannet," siger daglig leder, Peter
Brøndum Johansson, med et
smil. Det er ham, man kan
møde de tre åbningsdage hver
uge, men han åbner blot døren
til værkstedet – han reparerer
ikke din stavblender for dig!
Værkstedet er åbent, når gen-

brugsstationen er bemandet,
og det er den onsdag og fredag
eftermiddag samt søndag fra
10 til 16, hvor Peter både er
klar til at åbne døren til værkstedet, vejlede om genbrug og
affald og endda byde på en kop
kaffe.
"Jo, jeg har altid en kop kaffe
klar til dem, der gerne vil have
det," siger han og tilføjer:
"Det her er et fantastisk arbejde, for jeg ser hele tiden glade
mennesker. Denne her genbrugsstation er godt besøgt,"
siger han og peger ned på en
klik-tæller i hånden, som denne regnfulde fredag står på 82
besøgende.
"Der kan godt være 190-150
besøgende på en dag, og de
kommer alle steder fra. Mange
af dem genkender jeg fra genbrugsstationen i Tingbjerg,
hvor jeg også er," siger Peter.
Der er igen cykelworkshops på
nærgenbrugsstationen 4. oktober, 21. oktober og 1. november.

INFORMATION OM
KABELARBEJDE

"Jeg har altid en kop kaffe klar til dem, der gerne vil have det," siger Peter Brøndum Johansson.

HØJMESSER

SØNDAG D. 4. OKT. KL. 17.00 V. LARS OBEL
SØNDAG D. 11. OKT. KL. 17.00 V. LARS PETERSEN
SØNDAG D. 18. OKT. KL. 17.00 V. LARS OBEL
SØNDAG D. 25. OKT. KL. 17.00 V. LOUISE SIHM KNUDSEN

På Østerbro, Nordhavn, Øresund
og ind til Amagerværket

FÆRØSK GUDSTJENESTE

SØNDAG D. 4. OKT. KL 14.00 V. BORGNY BRÜNNINGS HANSEN
SØNDAG D. 4. OKT. KL 14.00 V. BORGNY BRÛNNINGS HANSEN

BABYSALMESANG HVER TIRSDAG KL. 11.00 .
Energinet lægger et nyt elkabel fra Svanemølle koblingsstation på Østerbro til
Amagerværket
Vi gør det for at fremtidssikre elforsyningen i København og hjælpe den grønne
omstilling på vej.

Hvis du har spørgsmål til projektet, er du
velkommen til at kontakte os.
Strækningen kan ses herunder. Et mere
detaljeret kort kan ses på hjemmesiden.

Der vil være anlægsarbejde fra Svanemølle koblingsstation i Nyborggade
– østpå mod Kalkbrænderihavnsgade/
Strandvænget til Strandpromenaden hvor
kablet går i vandet. Herefter slår kablet en
stor bue om Nordhavnen ud i Øresund og
ind ved Lynetteholmen, Margretheholm
Havn til Amagerværket. Anlægsarbejdet
på land går i gang i løbet af efteråret
2020. I løbet af sommeren 2021 vil
anlægsarbejdet til vands gå i gang.

En musikalsk aktivitet for denne verdens nye små puslinge. Når man synger
for og med et barn formidles følelser af nærvær, af glæde og ømhed. Alle er
velkomne med deres nye små. Husk at medbringe egen yogamåtte eller tæppe.
Aktiviteten er gratis.

BARSELSLITTERATURCIRKLEN HVER MANDAG KL. 11.15-12.30.

Her vil den nu pensionerede skuespiller Ingrid Dal i fællesskab med jer gå på opdagelse i litteraturen. Her kan du få lidt intellektuel hjernegymnastik og inspiration til livet sammen med din lille guldklump. Kaffe og te tilbydes til aktiviteten.
Det er for barslende forældre M/K. Aktiviteten er gratis.

HALLOWEEN D. 31. OKT. KL. 18.30-19.30.

Vi åbner dørene for en dramatisk Halloween aften for børn mellem 8-12 år og
deres forældre. Dramaskolen, KOMPAS DRAMA - stiller op og improviserer over
temaet halloween. Kom og deltag og vær med til at skabe den helt rigtige halloween stemning. Der vil være godteposer til alle tilmeldte.

FAMILIEGUDSTJENESTE D. 7. OKT. KL. 17.00-19.00.

Oktober er over os, blæsten blæser, kulden bider og naturen folder den store
farvelade ud. Gudstjenesten skal handle om alt det vi kan mærke, blæsten,
kulden og den lille røde kastanje i lommen... om hvad der bliver tilbage, og hvad
der kommer igen. Efter gudstjenesten spiser vi en lækker portionsanrettet ret.
Fra spisehuset "Det Simrer". Det er derfor vigtigt at tilmelde sig og fortælle hvor
mange i deltager pr. familie. Via Facebook el. hjemmeside.

Vi forsøger at mindske generne ved
anlægsarbejdet mest muligt.

Hans Egedes Kirke
Ring til os
+45 70 22 06 20

Skriv til os
KBH-EL@energinet.dk

Læs mere om projektet
www.energinet.dk/KBH

OM ENERGINET: Energinet arbejder for en grøn omstilling af energisystemerne, så borgere og virksomheder kan
bruge vedvarende energi til alt, med en høj forsyningssikkerhed og til en pris, der kan betales. Energinet er en
selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi – og Forsyningsministeriet

Vardegade 14 2100 København Ø.
Tlf. 35 42 64 46
www.hansegedeskirke.dk

Tilmelding til arrangementer kan ske på
hjemmesiden, kirkens facebookside eller på
mail: jodl@km.dk

FAST PRIS
PÅ ALT KAFFE
25,-

GÖTEBORG PLADS 14

6/ LOKALE NYHEDER /
Influenzavaccine
på Nordhavn Apotek
• Fra 1. oktober kan alle, der
er fyldt 65 år, få en gratis vaccination mod influenza på
Nordhavn Apotek. Det gælder

også borgere i en række risikogrupper. Tilbuddet gælder
i hele apotekets åbningstid,
og der er ingen tidsbestilling.
Apoteket vaccinerer frem til
15. januar.

2. oktober 2020
"Det er også muligt at blive
vaccineret mod influenza selv
om man ikke er 65 år eller er
i en risikogruppe. Det koster
185 kr. og apoteket tilbyder
også at lave virksomhedsaftal-

er, hvor det også er muligt at
blive vaccineret på apoteket,"
siger Vural Kocak, Apoteker
på Nordhavn Apotek.

Nordhavns elbilejere skal lære roaming og Spirii at kende
By & Havn sætter sine egne ladestandere til elbilisterne op i p-huse og på p-pladser. Standerne skal drives af den nye operatør på markedet, Spirii, som tilbyder en åben løsning, hvor andre
operatører er velkomne. De vil bare ikke være med.
• I Nordhavn er 4,76 procent
af bilerne elektriske. Det er
noget nær Danmarksrekord.
I hele Københavns Kommune
er andelen på kun 0,76 procent.
Elbilisterne er derfor meget interesserede i adgang til
mange ladestandere med billig strøm. Og By & havn har
netop startet udrulningen af
en plan, der skal firedoble antallet af ladepunkter i Indre
Nordhavn. Frem mod 2022 vil
By & Havn udskifte alle ladestandere i sine parkeringsanlæg med sine egne, og i P-hus
Lüders er de nye standere allerede kommet op.
Den nye operatør for standerne hedder Spirii, et nyt selskab
på markedet for strøm til elbilerne. De er ved at opbygge
en åben betalingsstruktur, så
man kan få strøm med både
sit dankort og via abonnementsordninger fra de øvrige
leverandører af bilstrøm.
Men Spirii har meget få standere i Danmark. Så hvis elbilisterne vil bruge deres bil som
de vil, er de tvunget til at beholde et abonnement hos store
leverandører med landsdækkende standernet, som Clever
og E.ON.
Selskaber, som ikke er glade
for den nye Spirii-operatør,
og ikke ønsker at sælge deres
strøm gennem deres 'åbne'
struktur.
De tillægger derfor en 'roamingpris' til deres strøm når
det købes via andre selskaber
og standere. Roamingprisen
kan være op til 5 kroner pr. kilowatt-time. Indtil videre forsøger de store selskaber altså
at holde den lille nye Spirii ude
af markedet. Og der er lange
udsigter til et frit marked for
strøm til elbilerne, hvor man
kan oplade hvor som helst
uanset om man har et abon-

nement eller ej.
Standere tages ned
By & Havn i gang med at afprøve sine nye ladepladser på
udvalgte parkeringsanlæg i
Lüders. Målet er at rulle egne
ladepladser ud i stor skala på
alle selskabets parkeringsanlæg frem mod 2022.
Tidligere har elbilejerne i
Nordhavn efterspurgt ladestandere fra de store operatører som E.ON og Clever.
Mange biler sælges med et fast
abonnement hos en af de to
operatører, og det er også dem,
der kan tilbyde ladestandere i
hele landet.
By & Havn mener dog ikke
at der er noget til hinder for,
at man både kan have Spirii
App og samtidig fastholde et
abonnement fra f. eks. E.on
eller Clever. By & Havn er "i
dialog" med de ter to selskaber
om muligheden for, at deres
fastprisabonnementskunder
kan benytte By & Havns ladestandere.
"I By & Havn håber vi meget,
at markedet er parat til at åbne
op, så kunderne kan benytte
samme ladestandere, uanset
hvilket firma de er kunde hos,"
siger Katrine Hansen.
Kun strøm fra egne standere
Men dialogen er gået i stå.
E.ON, som ejer Danmarks
største ladenetværk med mere
end 1.600 ladepunkter i byer
og langs motorveje, oplyser
til Nordhavn Avis at de IKKE
kommer til at tilbyde deres
kunder at lade op via deres
abonnementer på andre standere end deres egne.
"Det vigtigste for os som leverandør er at kunne garantere
vores kunder faste priser og
velfungerende opladning – det
kan vi ikke, hvis opladningen
ligger hos en anden leverandør, hvor vi ikke har kontrol

med produktet," skriver Hanne Langseth Nilsson, Head of
Communication, i en mail til
Nordhavn Avis.
"Det er beklageligt, at By &
Havns elbil-ejere fremover
ikke kan bruge det samme
abonnement til opladning i
p-anlægget og på Danmarks
største ladenetværk. Set fra
vores synspunkt er det kunderne, der oplever det største
tab ved By & Havns beslutning," fortsætter hun.
E.ON mener at samarbejde på
tværs af operatører lige nu er
administrativt og operationelt
for komplekst til, at det lønner
sig.
"Vi har stadig med en relativt ny teknologi at gøre, der
kræver massive investeringer,
men vi håber da på, at vi kan
se frem imod fri roaming på

elbilsmarkedet engang i fremtiden. Præcis som vi kender
det fra mobiltelefoner."
Clever: Vi er klar
Den anden store el-operatører
i Danmark er Clever, og her
siger Kommunikationschef
Henrik Skyggebjerg, at ingen
af Clevers kunder er tvunget
til abonnementer. Clever tilbyder forbrugsafregnet opladning på lige fod med Spirii
samt flat rate-abonnement.
Det står alle frit for, om de ønsker abonnement eller betale
pr. forbrug.
"Desuden er Clevers priser
ens på tværs af landet, mens
forbrugerne møder forskellige
priser rundt omkring på Spiriis ladepunkter," siger han.
Clever vil også gerne roame
direkte med alle andre udby-

"Vi går ind for mere konkurrence"
Forenede Danske Elbilister (FDEL) har både ros og ris til omlægningen af elopladning i Nordhavn.
• Markedet for elbil-opladning
er stadig lidt af en jungle, og
lige nu får de to store landsdækkende ladeoperatører i
Danmark, E.ON og Clever,
selskab af både store internationale og mindre lokale
ladeoperatører, som tilbyder
fleksible ordninger.
Det bliver fremtiden
FDEL siger ja tak til mere konkurrence på markedet for el-

bilopladning .
"Det bliver helt sikkert fremtiden og drives af bl.a. forbrugernes krav og EU lovgivningen til fremme af elektrisk
mobilitet," siger Mads Aarup,
bestyrelsesmedlem i FDEL.
Men han advarer også imod at
nedtage standere fra de etablerede operatører.
“Det vil være ærgerligt, hvis
ladestandere tages ned. Især
for de elbilejere, som mister en

god og billig opladningsmulighed."
"Omvendt er det godt, at By &
Havn vil skrue op for opsætningen af nye standere og involvere endnu en ladeoperatør
i området. Netop konkurrence
skal være med til at sikre, at
det er billigere at køre elbil end
fossilbil, så vi hurtigere får renere biler," siger Mads Aarup.

dere, inklusive E.ON og Spirii.
Men der skal tages højde for at
Clever har investeret et trecifret millionbeløb i mere end 10
år i den danske åbne offentlige
ladeinfrastruktur.
"Clever står klar til at lave direkte roaming-aftale med Spirii til en fair pris, der afspejler
investeringer og antal ladepunkter," siger han.
Clever er ikke enige med E.ON
om at samarbejde på tværs af
operatører lige nu er administrativt og operationelt for
komplekst til, at det lønner sig.
"Det er Clever ikke enige i.
Clever er klar teknisk og med
fair roaming-priser, der afspejler investeringer og antal
ladepunkter".
Forstår kunders frustration
Hos den nye spiller i bran-

chen, Spirii, mener at man at
en åben sruktur hvor alle kan
lade alle steder vil komme,
uanset at der lige nu er svært
at opnå aftaler.
"Vi forstår beboernes udfordring. De har en fastprisordning med én udbyder og ønsker ikke yderligere udgifter
til opladning," siger Karen
Marie Jensen, kommunikationschef hos Spirii.
Men Spirii's mission er netop,
at elbilister frit skal kunne tilgå offentlig opladning, hvor de
kun betaler for deres faktiske
forbrug.
"Vi mener derfor, at det er
helt nødvendigt at de nuværende ladeoperatører indgår
i en konstruktiv dialog om et
åbent ladenetværk, så vi kan få
skabt de bedste vilkår for elbilisterne," siger hun.

Nye tider for elbilejerne
1. august åbnede By & Havn 16 nye ladepladser i P-Hus Lüders.
Her tilbyder den nye operatør Spirii opladning til fast kWh-pris
uden abonnement.
Prisen for opladning på By & Havns nye ladebokse er til 2,5 kr.
per kWh inkl. moms for brugere med parkeringsabonnement
gennem PARKinCPH. For øvrige brugere er prisen 3,5 kr. per
kWh.
I dag er der 20 ladepunkter i Indre Nordhavn. By & Havn planlægger at etablere 80 ladepunkter i områderne Århusgadekvarteret Øst+Vest, Kronløbsøen, Sundmolen og Trælastholmen inden udgangen af 2022.
Udover de nye standere drevet af Spirii, kan man oplade hos
E.ON ved fire standere på Orientkaj 2.
Nordhavns bilister er glade for elbiler. I Københavns Kommune
er 0,76 % af bilerne elektriske. I Nordhavn er andelen på 4,3 %.
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NABOMØDE
Bådpladser i Nordbassinet

• NABOMØDE: En anden beboer, Henrik, ønskede at vide hvor de planlagte bådpladser i
Nordbassinet kommer. By & Havn vil etablere en
bådebro for enden af Nordbassinet ved Gittervej,
hvor der skal være 38 pladser til mindre både,
forbeholdt beboere i Nordhavn.
"Vi er stødt på problemer vedrørende selve anlægsfasen, og derfor er projektet udskudt. Udfordringerne drejer sig dels om usikker leveringstid
i forbindelse med corona-virussen, og dels adgangen til byggearealet via parkeringspladsen
(Gittervej), som har vist sig ikke at være mulig
fra vandsiden.Vi kigger derfor ind i alternative
løsninger, og har ikke på nuværende tidspunkt
en tidshorisont for anlæggelsen," svarer Simon
fra By & Havn. For at komme i betragtning til
en bådplads, skal man skrive sig på en venteliste
på mail: PHA@byoghavn.dk. Ventelisten gælder
også for de allerede eksisterende bådpladser i
Redmolekanalen.
By & Havn fortalte også, at der ikke på nuværende tidspunkt ikke planer om at etablere bådpladser omkring Sundmolen.

hvor anlægschef Hans Vasehus gav status på projekterne:
- Kanalforløbet mod vest er ved at være færdigt, og der vil være vand i kanalerne i 2. kvartal 2102.
En dag vil man også kunne sejle gennem kanalerne og vest om Sundmolen. Men det sker først når
Kronløbsøen er færdigbygget, så der går et par år.
- Første del af det grønne forløb gennem Sundmolen hen til Pakhus 53 vil stå klar 2. kvartal 2021.
- Anden del videre ud på molen afventer ombygningen af Pakhus 53 og 47. Det samme gælder anlægget af den østlige kanal samt broer midt på Sundmolen.
Videoen fik bl.a. Kenn Saxtorph Haagaard til at efterspørge en tidsplan for den østlige kanal. By
& Havn svarede, at udgravningen af kanalen først kan gå i gang efter renoveringen af pakhusene.
"Pakhus 47 er i opstartsfasen og på nuværende tidspunkt forventer vi at huset kan være i drift
i løbet af 2023. Vi forventer at opstarte ombygningen af Pakhus 53 tidligst i slutningen af 2021.
Derefter kan vi påbegynde udgravningen af kanalen. Tidsplanerne er foreløbige, men det er det vi
forventer på nuværende tidspunkt," lød svaret fra By & Havn.

Kajakklub vil selv lave flydende kajakhus
• NABOMØDE: 25.-27. september holdt By & Havn digitalt nabomøde for Nordhavn. Med videooplæg og online Q&A via facebook forsøgte By & Havn at komme ud til så mange som muligt
med information om især tre emner: Blå og grønne byrum, status på byggerier samt visioner for
pakhusene på Sundmolen. Status var at 83 deltog i mødet, men debatten og spørgsmålene kom vidt
omkring.
Thomas Bonde Larsen fra Kajakklubben Nordhavn noterede f.eks., at klubben stadig har stort
behov for en løsning vedr. opbevaring af kajakkerne, der henover sommeren har været meget
udsatte, da de ligger udendørs. Klubben har efterhånden knap 400 medlemmer, hvor langt størstedelen er lokale beboere. For at kunne styrke klubbens aktiviteter vil klubben nu selv at betale for en
flydende ponton i samme stil som det flydende aktivitetshus.
"Tanken er, at vi kopierer et modul på 9x12 meter og får det placeret mod øst, uden at dække for
udsynet i saunaen. Pontonen skal udelukkende være et rum i samme byggestil og materialer som
de øvrige to flydende huse, hvor kajakker og udstyr kan opbevares aflåst og sikkert," skrev thomas
Bonde Larsen, som spurgte hvordan By & Havn kan give organisatorisk hjælp og støtte. Klubben
har også fremsendt samme ønske til grundejerforeningen. Ved nabomødet lovede udviklingschef
Per Schutze at tage kontakt til kajakklubben snarest, og aftale nærmere.

Ny vej og cykelsti til Marmorvej
• NABOMØDE: Parkeringspladsen på Gittervej var også oppe at
vende på nabomødet. P-pladsen
er midlertidig, og skal nedlægges
når der er bygget nye parkeringshuse i området. Det kan også ske
at bilerne på vige når det kommende byggeri på den tilstødende
byggegrund (gruspladsen) går i
gang. Lige nu er adgangen til ppladsen lagt om, så bilerne skal
gøre igennem Trelleborggade og
Sandkaj. Flere beboere har opfordret By & Havn til at ensrette
trafikken, og det gør man så nu.
"På opfordring af flere af jer beboere i området har vi besluttet
at gå videre med en ensretning af
ind- og udkørslen til og fra parkeringspladsen, således at trafikken gennem blandt andet Trelleborggade halvveres. Rent praktisk vil
det fungere sådan, at indkørslen til parkeringspladsen bliver fra nord ad Trelleborgvej/Sandkaj, og
udkørslen bliver mod syd ad en nyanlagt vej til Marmorvej," oplyser By & Havn.
I samme ombæring bliver der også lavet en dobbeltrettet cykelsti til krydset Marmorvej/Kalkbrænderihavnsgade. Projektet er lige nu til myndighedsbehandling hos Københavns Kommune, som
ventes at give grønt lys allerede i denne uge.

Beboerne på Sundmolen vil have deres kanaler
• NABOMØDE: Et af temaerne på nabomødet var pakhusene på Sundmolen, som By & Havn har
planer om at udvikle. Video-oplægget fra By & Havn om 'Visioner for pakhusene på Sundmolen'affødte rigtig mange spørgsmål, bl.a. om færdiggørelsen af de kommende grønne forløb, kanaler og
broer på molen. Så mange, at By & Havn på andendagen af nabomødet lagde en ekstra video op,

Nyt om Sankt Petersborg Plads
NABOMØDE: Anlæggelsen af Sankt Petersborg Plads mellem p-hus Lüders og Harbour Park begynder i foråret 2021 og afsluttes inden sommer. Det fortalte By & Havn på nabomødet.
Pladsen bliver et "meget frodigt byrum til ro og fordybelse". Den bliver sænket 30 cm i forhold til
gadeniveau så man ’går ned og ind i’ byrummet, hvor der er græs til ophold. Beplantningen og
inventaret er en fortolkning af en havbund hvor farverne holdes i blå-grønne nuancer og afgrænsningen af beplantningen udføres i bølgede former.
Der kommer også legeplads og sandkasse til de helt små børn. En belægning langs kanten af sandkassen etableres af hensyn til, at sandet kan fejes op igen.
Udsigten til bede, græs og sandkasse gør at flere beboere forventer - eller frygter - at Sankt Petersborg Plads bliver et hotspot for hunde og hundeejere.
"Kunne man tænke ind at der findes en dispenser med hunde(lorts)poser ejeren kunne trække og
tage med?", spurgte en mødedeltager, og en anden beboer, Jesper Hansen, var enig:
" Ja også min bekymring. Hvis der ikke bliver taget hensyn til hundendes adfærd i forbindelse med
anlæggelsen, så er der ikke en levende busk efter 5 år. Se i Murmanskgade hvordan det går."
By & Havn har nu taget ønsket om hunde(lort)posestativ med i planlægningen af pladsen.
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Copenhagen International School indstillet til pris for kommunikation
Copenhagen International School er indstillet til SEVERIN-PRISEN 2020 for online indhold, der viser skolens værdier.
• En billedserie om elevernes
opfattelser af fred blev udslagsgivende for indstillingen
til prisen. Copenhagen International School (CIS) på
Levantkaj fejrede i september
FNs Peace Day – og delte det
med verden på Facebook.
Smilende børn, som fortæller, hvad fred betyder for dem,
blev sat sammen til et såkaldt
“peace quilt” – en collage af
billeder og forklaringer af begrebet ”fred.”
I disse dage udtages kandidater til SEVERIN-PRISEN, en
pris som sætter fokus på de
frie skolers stemme i det digitale mediebillede. Og nu er
CIS indstillet til prisen for sit
medieindhold
"Det bliver eleverne glade for
at høre – og det blev jeg naturligvis også", fortæller kommunikationschef på CIS, Ida
Storm Jansen.
"Alle på skolen, elever som lærere, lægger meget vægt på engagement i samfundet – både i

Danmark og verden. Det er en
drivende kraft for skolen, som
vi er meget stolte af," siger hun.
Det gode eksempels pris
Tidligere vindere af SEVERIN-PRISEN er Glamsbjerg
Friskole og Fredericia Realskole. Formand for Efterskoleforeningen, Torben Vind
Rasmussens er med i SEVERIN-PRISENs 2020-jury. Han
kalder prisen 'det gode eksempels pris,' fordi den retter
fokus mod godt og værdibåret
indhold i det digitale.
Indstillingen til SEVERINPRISEN er åben til og med 18.
oktober, og enhver kan indstille en fri skole, som de synes
gør det godt på digitale platforme. Tre nominerede vælges
ud af juryen, og derefter er der
offentlig afstemning.

Et af opslagene på facebook viser børnenes arbejde med en 'peace quilt'.

Børnebørnene giver os så meget

Bliv inﬂuenzavaccineret på apoteket
Fra 1. oktober kan du få en gratis inﬂuenzavaccination,
hvis du er fyldt 65 år, eller du er i en særlig risikogruppe.
Du behøver ikke engang at bestille tid. Kom ned til os og hør mere.
Læs mere på apoteket.dk/inﬂuenzavaccination

"Alle på skolen, elever som lærere, lægger meget vægt på engagement
i samfundet – både i Danmark og verden. Det er en drivende kraft for
skolen, som vi er meget stolte af," siger kommunikationschef Ida Storm
Jansen.

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 klar til afhentning.
3) Afhent din ordre hele døgnet, når det passer dig.

2. oktober 2020
Rejse i kvindeundertøj
• Hans Egedes Kirke inviterer
22. oktober til foredrag med
etnolog og madhistoriker
Frederikke Heick. Hun har
pakket en kuffert med korset-

ter, chemiser, brystholdere
og meget andet fra midten af
1800-tallet til 1980'erne, og
vil fortælle om kvindeliv og
kropsidealer i en stilhistorisk rejse fra krinolinetidens

snørekorsetter over 'chokoladebuksen' til 1980'ernes
spandex. Forandringen i kvindeidealer kan nemlig aflæses
tydeligt i forskellige perioders
undertøj.

Chokoladebuks og andre unævnelige. Foredrag med etnolog
Frederikke Heick. Hans Egedes
Kirke, Vardegade 14. Torsdag
22. Oktober kl. 19.00–20.30.
www.hansegedeskirke.dk.

En dansk nyklassiker er født
Titel: Druk. Instruktør: Thomas Vinterberg. Skuespillere: Mads Mikkelsen, Lars Ranthe, Magnus Millang, Thomas Bo Larsen. Varighed: 115 minutter. Premiere: 24. august

Thomas Vinterbergs nye komediedrama Druk har mesterligt skuespil, man griner derudaf og alligevel giver den nødvendig dybde til at skabe en ægte storfilm.
• Der findes en opsigtsvækkende teori i Norge om druk.
Den norske psykiater Finn
Skårderud mener, at vi er født
med en halv promille for lidt i
blodet. For mennesket er simpelthen bedst tuned, når vi har
en lillebitte skid på.
Og den for nogle provokerende teori, bliver der taget kærligt hånd om i Thomas Vinterbergs nye dramakomedie, der
er en befriende frigjort hyldest
til dansk druk i en ellers nypuritansk tid, hvor Sundhedsstyrelsen anbefaler maks 7 for
kvinder og 14 for mænd, som
historielærer Martin, spillet
med alle skuespillets nuancer
af Mads Mikkelsen, fortæller
klassen:
“Hvor meget drikker du, Jason,” spørger han en elev, og
3.g griner.

Mads Mikkelsens gymnasielærer har fået et godt forhold
til sin klasse, efter han er begyndt at hælde sprut i kaffekoppen og fortælle anekdoter,
om Churchills og Roosevelts

fantastiske politiske præstationer på grund af druk.
De klagede ellers over ham,
han var støvet og forvirret, og
filmens begyndelse afslører
en dybt deprimeret familiefar, der har tabt kontakten til
sin søde svenske kone, spillet følsomt og stærkt af Maria
Bonnevie, og hans to mutte
sønner.
Mikkelsens ansigtsudtryk fra
deprimeret til rablende glad er
nærmest hele filmen værd.

Da han sammen med tre
kollegaer starter det norske
eksperiment, videnskabeligt
naturligvis, alle resultater af
oplevelser med promiller bliver omhyggeligt skrevet ned
i et essay, flytter de fire drukkammerater sig menneskeligt,
socialt og fagligt.
Først drikker de op til en promille på 0,5, så videre og endelig til maks, så vi får hele turen
med de fire lærere: Martin,
Tommy, Peter og Nikolaj, der
udadtil har gode jobs, men
snart viser skrøbelige og yn-

Klummeskriver Poul Gudberg død

kelige sider.
Nikolaj, spillet af den dygtige
komiker Magnus Millang, bor
sammen med sin rige kone,
rig på grund af farmand, og
deres tre børn i et stort hus,
og han kæmper med at huske
at købe bleer og hø til kaninburet, at købe frisk torsk og få
daglige skældud fra sin alt for
praktiske kone. Hun er spillet
af Thomas Vinterbergs kone,
Helene Neumann, og drengerøvsskildringen af den kedelige og sure kone er nærmest
en provokation i sig selv i tider,

Ældre/Seniorrådet i Silkeborg.
Poul Gudberg var også ivrig
skribent og foredragsholder,
og så snart han var flyttet ind
i Nordhavn, kontaktede han
Nordhavn Avis.
Det blev til 15 klummer i
avisen, bl.a. en hel serie på
10 klummer om livet under
Coronakrisen. Poul Gudbergs 'Coronatanker 1-10' i
Nordhavn Avis er optaget i
et forskningsprojekt om 'Den
pandemiske By' som Århus
Universitet og RUC står bag.
Æret være Poul Gudbergs
minde.

en nervøs elev til eksamen med vodka i glasset. Men i sit
privatliv fandt han aldrig en
kone.
Under eksperimentet får vi
vilde drukture med masser af
Charlie Chaplin-komik, som
skuespillere der går ind i døre
og falder fulde i supermarkedet, vi får langsomt fortalte
scener med psykologisk dybde, og vi får tragedie.
Men i sidste ende er budskabet
klart: Druk er en af livets store
forstærkere.
Anders Højberg

Thomas Bo Larsens brovtende, “sydhavnske” Tommy lever
alene, men finder eksistentiel
mening på drengefodboldholdet, han træner, og med stor
succes som promillerne stiger,
og hvor han tager sig af Brille den udsatte dreng på fodboldholdet.
Så er den blide og rare gymnasielærer Peter, spillet af stærkt
af Lars Ranthe, som får gang
i gymnasiekoret og hjælper

SUDOKU
No. 259
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Poul Gudberg (1946-2020) sov stille ind mandag 28. september i en alder af 74 år.
• Poul Gudberg boede siden
1. maj 2019 på Göteborg Plads
med sin kone. Han var forinden gået på pension, og havde
lukket sin advokatpraksis i
Silkeborg. Ægteparret flyttede
til København for at være tæt
på deres tre børn og fem børnebørn.
Poul Gudberg havde været
privatpraktiserende advokat
i Silkeborg i 42 år. Han var
bl.a. advokat for fagbevægelsen, kriseramte landmænd og
adskillige organisationer. Han
var i ni år medlem af Silkeborg
Byråd og senere formand for

hvor kvinder skriger efter roller med nuancer.
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The solutions will be published here in the next issue.
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To complete Sudoku, fill the board
by entering numbers 1 to 9 such
that each row, column and 3x3 box
contains every number uniquely.
© 2020 Syndicated Puzzles

“Ja, jeg er på druk torsdag,
fredag og lørdag. Drikker
4-5 bajere søndag og onsdag,
hvis der er Champions League,” svarer den drukglade
knægt, og det bliver i alt til
over 50 genstande om ugen ikke unormalt for de tørstige
gymnasieelever i Danmark,
der bliver hyldet i en særskilt
scene i filmens start, hvor de
unge drikker sig i hegnet til
højlydt musik og vælter rundt
i København.

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

XMPJVIQZMWRMRK
QIHXMPQIPHMRK
7IIHGHO

$


$QWZHUSHQJDGH'ºUOHMO1RUGKDYQ

'HWEHGVWHKMºUQHDI.ºEHQKDYQ

9HONRPPHQWLO1RUGKDYQKHUI§UGXGHWEHGVWHIUDYHUGHQHUKYDGHQGGXHUWLOOLYHWYHG
KDYQHSURPHQDGHQHOOHUVºJHUGHWFKDUPHUHQGHE\OLYS§VWHUEUR(QPHUHFHQWUDODGUHVVHVNDOGXOHGH
O¨QJHHIWHUGHWHUK«U.ºEHQKDYQXGYLNOHUVLJ.YDUWHUHWHUDOOHUHGHQXV¨UGHOHVJRGWHWDEOHUHWPHG
O¨NUHVSLVHVWHGHULQGNºERJFDIHPLOMºHU0HWUR 6WRJοQGHUGXOLJHOHGHVLJ§DIVWDQG/HMOLJKHGHQHU
V¨UGHOHVYHOLQGUHWWHWRJPHGHWVNºQWRJVM¨OGHQWO\VLQGIDOGGDGHUHUWDOHRPHQKMºUQHOHMOLJKHG
/LJHOHGHVHUKHUHQVM¨OGHQRJPHJHWVPXNXGVLJWWLOGHPDQJHπRWWHWU¨HUIRUDQHMHQGRPPHQ+HUHUHW
VWRUWºMHIRUIXQNWLRQDOLWHWRJRSWLPDOXGQ\WWHOVHDINYDGUDWPHWHUQH9HONRPPHQWLO

/SRXERXTVMW
9HFIXEPMRK
)NIVYHKQH
&VXRXYINYHK
&SPMK
6YQZ©VIPWIV
3TJ»VX
7EK
/SRXEOX





Qu





('&3RXO(ULN%HFK
1GU)ULKDYQVJDGH
.ºEHQKDYQ


'HWKDQGOHURPDWJºUHVLJXPDJH

;NXºLJW+TW¨QIWJPºGN
3TWIMF[S
4EVWSQFSVM2SVHLEZRPIHIVIJXIVIRPINPMKLIHXMPYHPINRMRKM
2SVHLEZRWSQHIVIWHEXXIVWOEPSZIVXEKISQIXTEV¨Vcc
0INPMKLIHIRWOEPKIVRIZ©VIQMRMQYQQLEZIZ©VIPWIVZ©VI
HIPIZIRPMKSKWX¨JSVLSPHWZMWMRHŵ]XRMRKWOPEV
4VMWRMZIEY

/YRHI-(
/SRXEOX
8IPIJSR


)('WXIVFVS


;NXºLJW1JOQNLMJI
RJIZIXNLY
4EVQIHXIIREKIHEXXIVW»KIVIRP©OOIVPINPMKLIHM2SVHLEZR
0INPMKLIHIRWOEPLEZIKSHYHWMKXSKZ©VIQIHWXSVEPXERIPPIVXIVVEWWI
0INPMKLIHIRWOEPQMRMQYQLEZIWSZIZ©VIPWIVSKZ©VIQMRMQYQ
QQIRKIVRIQIVI
4VMWRMZIEYOV

/YRHI-(
/SRXEOX
8IPIJSR


)('WXIVFVS


;NXºLJW1JOQNLMJIN
0WTSQºGXMZXJY

;NXºLJW1JOQNLMJI
ZIJSGTU¨QXUQNLY

/YRHIPIHIVIJXIVFSPMKM2SVHLEZR&SPMKIRWOEPFVYKIWXMP
YHPINRMRKcc0INPMKLIHIRWOEPQMRMQYQZ©VIQSKLEZIZ©VIPWIV
SKLZMWQYPMKXSKW¨KIVRIXSMPIXXIV/VSRP»FWLYWIXWEQXLEZRILYWIX
IVWTIGMIPXMRXIVIWWERXcc
4VMWRMZIEYOV

/YRHIPIHIVIJXIVPINPMKLIHM2SVHLEZR0INPMKLIHIRWOEPLIPWXZ©VI
YHIRFST©PWTPMKXWSQHSKMOOIIXOVEZcc0INPMKLIHIRWOEPLEZIQMR
Z©VIPWIVSKZ©VIQMRQcc
4VMWRMZIEYOV

/YRHI-(
/SRXEOX
8IPIJSR


)('WXIVFVS


/YRHI-(
/SRXEOX
8IPIJSR


)('WXIVFVS


;NXºLJW1JOQNLMJI[JI ;NXºLJW1ȰGMF[JWNN
8FSIPFO
3TWIMF[S
/YRHIHIVPMKIIVŵ]XXIXJVE(YFEMW»KIVINIVPINPMKLIHM2SVHLEZR(IZMP
QMRMQYQLEZIIRZ©VIPWIWT¨Q(IZMPMOOILEZIRSKIXLZSV
HIVPMKKIVIRL»NF]KRMRKSZIVJSVSKZMPKIVRIFSL»NXSTTI(SKMOOI
WTIGMŴOOIOVEZXMPIXEKI7ERHOENSK7YRHOENIVIOWXVEMRXIVIWWERXI
4VMWRMZIEY/V

/YRHI-(
/SRXEOX
8IPIJSR


)('WXIVFVS


/»FIVJVE6YRKWXIH/]WXW»KIVINIVPINPMKLIHT¨QMRQuSKQMR
FIFSIPWIWVYQFIPMKKIRHIM2SVHLEZR0INPMKLIHIRWOEPPMKKI
»ZIVWXSKLEZIWXSVEPXERIPPIVXIVVEWWI7TIGMIPXINIRHSQQIRI
SQOVMRK7ERHOENIVVIPIZERXI
4VMWRMZIEYOV

/YRHI-(
/SRXEOX
8IPIJSR


)('WXIVFVS


('&3RXO(ULN%HFK
1GU)ULKDYQVJDGH
.ºEHQKDYQ


'HWKDQGOHURPDWJºUHVLJXPDJH

Sæt kulør på efteråret med farverige boligtekstiler
De køligere måneder venter forude og her vil en pude eller plaid gøre dét, de er bedst
til – nemlig at indhylle dig i et blødt og behageligt kram.
Farverige puder og plaider er samtidig en af de nemmeste og hurtigste måder at give
sin stue og sofa et forfriskende løft. Har du en ensfarvet sofa i fx. sort eller grå, kan en
dekorativ pude eller plaid være lige det, der fuldender din stue og binder indretningen
sammen.
Vi forhandler de lækre plaider fra italiensk Missoni Home, der emmer af luksus.
Missoni er kendetegnet ved dets mangfoldighed af tidsløse mønstre og geometriske
former i smukke farvekombinationer, der passer ind i stort set alle hjem.
Alle vores puder er i eget design, så du finder dem eksklusivt her hos Green Square.
Vil du hellere selv bestemme designet, så kig forbi vores store stofafdeling, så hjælper
vi dig gerne med at vælge de helt rigtige tekstiler, så de matcher din boligindretning.

Kom ind i vores showroom og find puder og plaider
til en blød, varm og farverig boligindretning.

GREEN SQUARE ANTIQUES
SUNDKAJ 161

PAKHUS 48

NINJA SEVEN

2150 NORDHAVN

T: +45 3257 5959

WWW.GREENSQUARE.COM

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG: 10.00 - 17.30 / LØRDAG: 10.00 - 15.00

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.

