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Løbeklubben:
Vi
starter
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altid
meget
kunne sludre,
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mens man
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LOKALE
NYHEDER

Tunnelfabrikken skal være bilfrit område
Lokalplanen for kultur- og
eventområdet Tunnelfabrikken i Nordhavn blev
vedtaget 11. januar med
en vigtig ændring i sidste øjeblik: Der må ikke
komme biler ind og ud af
området.
• Da den omfattende lokalplan for det 80.000 kvm. store
projekt skulle til afstemning i
Teknik- og Miljøudvalget, blev
der stillet ændringsforsalg fra
de fem partier Enhedslisten,
Alternativet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og
Dansk Folkeparti. Partierne
ville stemme for lokalplanen,
"dog således at området etableres som bilfrit område og der
kun etableres parkeringspladser til afsætning, handicapparkering m.v.". Ændringsforslaget blev vedtaget med 6
stemmer mod 5,
Bilister vil belaste naboerne
De konservative raser imod ændringen, og endte da også med
at stemme imod hele lokalplanen af samme grund:
"Hvis området gøres helt eller
delvist bilfrit stort set uden parkeringsmuligheder frygter vi,
at de forventede 4.500 forventede gæster blot vil belaste de
omliggende naboområder med
parkering, så det bliver endnu
sværere for beboerne i naboområder at finde ledige parkeringspladser. Vi ønsker ikke at medvirke til denne gøgeunge-effekt,
hvor beboerne i Nordhavn risikerer, at der ikke er nok parkeringspladser til dem,” anførte
partiet i en protokolbemærkning til afstemningen. Socialdemokratiet var også imod en
bilfri Tunnelfabrik:
"Vi kan ikke stemme for forslaget om bilfrihed, før vi har
fået endeligt afklaret, hvordan
adgang til området bliver," mener partiet.

Området omkring Tunnelfabrikken set fra øst mod vest. Midt for ses Fabrikspladsen, til højre ses
Fabrikshusene, som er almene ungdomsboliger. De viste karréer i forgrunden er ikke omfattet af
lokalplanen. Illustration: SLA og Arcgency.

Sådan ser området bag tunnelfabrikken ud i dag.

80.000 kvadratmeter
kultur og ungdomsboliger

Strukturplan for Nordhavn. Tunnelfabrikken markeret med rød ramme. Ill: Cobe, Sleth og Sangberg.
1,4 kilometer til metroen
P-Forvaltningen havde beskrevet den bilfri løsning i lokalplanmaterialet. I første omgang
vil parkeringkunne ske på områdets eksisterende, lovlige terrænparkering. Men senere kan
bygherren og grundejeren (By
& Havn) nedlægge p-pladserne,

uden at der vil blive etableret
erstatningspladser. By & Havn
har oplyst, at så længe der ikke
er metrostationer i området, bør
lokalplanområdet indeholde det
antal p-pladser, som der er behov for til de kulturelle faciliteter, koncertsalen, restaurationer,
butikker, værksteder med mere.

Der er i dag 1,4 kilometer fra
tunnelfabrikken til nærmeste
metrostation ved Orientkaj.
Den samlede lokalplan endte
med at blive vedtaget med 10
stemmer mod 1 i udvalget. Nu
skal den videre til afstemning i
Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.

uge 3 2021
Address 		
Telephone 		
Email 		
Facebook 		
Netavis		

Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S.
+45 31 15 30 40
kontakt@nordhavn-avis.dk
Nordhavn Avis
www.nordhavn-avis.dk

Oplag		
Årgang		
Tryk		
Distribution
Omdeling		
		
		

2.400
2
Trykkeriet Nordvest, Holbæk
Bydelsaviserne
Husstandsomdeles i 2150 Nordhavn
samt Marmormolen, Amerika Plads,
Dampfærgevej, India Kaj og Langelinie Allé.

Hent en avis

Meny Nordhavn, Letz Sushi, Olioli, home m.fl.

Art Director
Publisher		
CVR		

Chris Adam
Bydelsaviserne
29253315

Skribenter		
Anders Højberg,
Louise Raaschou

Chief editor/ ansv. redaktør
Lars Greir

Tegner
Elisa Petrolo
Layouter
Peter Bo Hansen
Fotos og illustrationer
Enhedslisten/Rune Johansen,
Københavns Kommune, DR, TV
Lorry, Arcgency/SLA, By & Havn
Nyheder og debat på
nordhavn-avis.dk
Read all articles at our website.

Planen for Tunnelfabrikken er fremlagt af By & Havn, NREP og
Union Kul A/S, som vil omdanne Tunnelfabrikken og arealerne
rundt om.
Planen omfatter 80.100 kvadratmeter serviceerhverv, private
kollegieboliger, almene ungdomsboliger og kulturfunktioner .
68.000 kvm. placeres i selve Tunnelfabrikken, hvor der skal
være arbejdende værksteder og kulturaktiviteter, som f.eks.
koncerter, kreative erhverv og restauranter.
13.300 kvm. private kollegieboliger placeres øverst oppe i Tunnelfabrikken og 4.500 kvm. almene ungdomsboliger bygges nord
for Tunnelfabrikken.
Alle ungdomsboligerne får fælles friarealer på pladsen nord og
vest for Tunnelfabrikken bl.a. med sports-og motionsfaciliter.
Det er også planen at de skal deles om fælleslokaler, affaldssortering, cykelværksted, vaskeri m.v.
Airtrix Klatre & Trampolinpark i lagerbygningen vest for Tunnelfabrikken kan blive liggende.
Den grønne cykelrute 'Det Grønne Loop' forlænges ud til Tunnelfabrikken over Trælastholmen og via Skudehavnens nordkaj.
Tunnelparken - et parkområde syd for Tunnelfabrikken - skal
på sigt være en del af et grønt område, som skal løbe gennem
Ydre Nordhavn fra den planlagte naturpark til Svanemøllehavnen.
Tunnelfabrikken forventes at få en metrostation. Men placeringen af de nye metrostationer Levantkaj og Krydstogtkaj er ikke
endeligt besluttet og forventes tidligst anlagt i 2030.
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Dyppezone
• Kort før jul sejlede kommunen
en såkaldt dyppezone fra Kalvebod Bølge til Sandkaj, hvor den
fremover skal ligge. Kalvebod
Bølge har nemlig fået en helt

ny dyppezone i stedet for. Men
begge dyppezoner kan flyttes
rundt i Københavns Havn efter
behov.
Nordhavns dyppezone er er
en ottekantet konstruktion på

6x6 meter med bassinåbning i
midten og en landgangsbro på
en af siderne. Der er bund i bassinåbningen med en justerbar
dybde på 60-140 cm. Det gør
badekarret velegnet til vin-

terbadning. Dyppezonerne er
åbne, men der henstilles til, at
brugere af faciliteterne overholder gældende retningslinjer for
at hindre spredning af coronasmitte.

Det sociale er kernen i Nordhavns løbeklub
I Nordhavns løbeklub skal man kunne sludre, mens
man løber. Og alle slags mennesker er velkomne. Det
tilbud giver flere og flere medlemmer.
• “Her løber vi ikke fra de bagerste løbere, vi løber tilbage til
dem, og følges ad hjem.”
Sådan forklarer Per Bodholdt
filosofien i NLM 2150 løbeklub.
Han for formand for klubben,
som er vokset fra 30 til 90 medlemmer på to år.
“Vi starter og slutter løbeturen i samlet flok, og nogle tager
også en dukkert sammen, før vi
skilles igen,” siger Per, som lige
er kommet tilbage fra søndagens fælles morgenløbetur på 5
kilometer.
Der var 15 løbere med denne
dag, som løb i hold på fem ad
gangen. Nogle af dem var med
for første gang. Alene i januar
har klubben fået 12 nye medlemmer.
I NLM løber man ikke for at
vinde, men for at træne på sit
eget niveau - og være sammen
med andre. Og det tiltaler mange Nordhavnere.
“Mentaliteten er, at man skal
kunne tale sammen, mens man
løber. Det skal være hyggeligt”,
tilføjer næstformand Sofie Reimer.
Meget sociale mennesker
Hun flyttede ind i Orienten i
marts 2020.
“Det var vigtigt for mig at lære
Nordhavnerne at kende, og der
er foreningerne jo det helt oplagte sted at mødes. Gennem
NLM har jeg fået venner i kvarteret, masser af folk som jeg kan
hilse på i supermarkedet. Nordhavn er et utrolig socialt område, folk ønsker at lære hinanden
at kende herude,” siger hun.
Den hyggelige løbeklub
Lidt over halvdelen af de 90
medlemmer i NLM2150 bor i
Nordhavn, resten i nabokvar-

»

“Mentaliteten
er, at man skal kunne
tale sammen, mens
man løber. Det skal
være hyggeligt
Sofie Reimer,
næstformand

terer eller helt andre steder i
hovedstadsområdet. For hvis
man gerne vil løbe, og leder
efter en hyggelig og social løbeklub, så finder man en dag frem
til NLM 2150. Alle medlemmer
kan byde ind med deres ideer til
nye løbe- og træningsformer.
Løberne træner nu med såkaldte TRX-stropper, hvor man
bruger sin egen kropsvægt til
styrketræning. Andre finder på

at løbe spontane ture med andre
medlemmer.
Absolute Beginners
Klubben har nu så mange medlemmer, at man kan lave løbehold, hvor løberne passer sammen træningsmæssigt.
“Vi er nok anderledes end
mange af de større løbeklubber,
hvor der er mere fokus på præstation og vindermentalitet,”
siger Rasmus Lønskov, som senere i år bliver tovholder for et
nyt ‘Absolute Beginners’ hold.
Altså hardcore begyndere, som
måske ikke har løbet siden dengang, de skulle nå skolebussen i
firserne. Målet er at holdet kan
løbe 5 kilometer efter 10 ugers
træning.
“Vi starter MEGET langsomt, for at undgå skader, og
for at bygge kroppen op stille
og roligt. De føret ture bliver
en kombination af at gå og løbe,
og så lægger vi også noget let
styrketræning ind,” forklarer
Rasmus.
Corona
Coronakrisen har betydet flere
medlemmer. Mange har mere
tid hjemme, og bruger løbeturene for at komme lidt væk og
være sammen med andre.
“Men vi kan bestemt også mærke, at folk er forsigtige. Ingen
ønsker at skulle fortælle kolleger og familie, at de er ‘blevet
smittet på en løbetur’. På den
anden side er det vel naturligt,
at man har et behov for at røre
sig og komme ud under coronakrisen. Nogle af vores medlemmer er helt afhængige af det. Og
vi overholder alle restriktioner
og retningsliner,” siger Per Bodholdt.
Aktivitetshuset
Avisen møder NLM 2150 løbeklub i Aktivitetshuset på Sandkaj. Her har alle de fem aktive
foreninger under Nordhavn
IF deres fælles klublokale. Når
man ikke så ofte ser mennesker
inde i klublokalet, skyldes det
kun coronarestriktionerne.
“Normalt ville vi have yogahold herinde hver søndag. Om
mandagen ville der være foredragsaftener. Vores klub nåede
at holde to informationsaftener
om genoplivning, før corona
stoppede det hele,” siger Sofie
Reimer.
Til gengæld har klubben holdt
et festligt nytårsløb i Dyrehaven, med champagneskål og
badning bagefter. Interesserede
kan følge med på klubbens facebookside, og se de mange selfies
fra turene rundt i København,
som medlemmerne lægger ud.

God afstand og godt humør. Løberne i NLM 2150 mødes altid på Göteborg Plads. Foto: NLM 2150.

Et løbehold på vej ud i byen. Foto: NLM 2150.

Per Bodholdt, Sofie Reimer og Rasmus Lønskov i Aktivitetshuset.

René, Anne og Louise varmer op til nytårsaften med champagne
efter morgenløbeturen 31.december. Andre gange er det kaffe og
kage, der nydes efter løb for dem der har lyst til at hænge lidt ud.
Foto: NLM 2150.

En af de længere søndagsture gik til Cirkelbroen på Christianshavn, gennem et øde Strøget og et gråt Kastellet tilbage til Nordhavn. I langsomt
tempo kan de fleste medlemmer løbe 12-15 km. Og der er altid tid til at
tage et billede. Foto: NLM 2150.

Konditaget
NLM 2150 er også en motionsklub med træning på næsten
daglig basis på konditaget Lüders. Holdene træner ‘core’ og

merne skal mærke at de får et
kontant udbytte af at være med
i klubben.
“Derfor betaler vi f.eks. halvdelen af deltagergebyret til flere

‘cross-gym’ med instruktører og det har været en stor succes.
Kontingentet er 300 kroner
pr. halvår. Pengene går til træningsudstyr og ture. Medlem-

af de store løb i København i løbet af sæsonen. Og når corona
er overstået, holder vi en stor
fest her i Aktivitetshuset,” lover
Per Bodholdt.
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Line Barfod vil
være overborgmester
• Et stort flertal af Enhedslistens
medlemmer i København har
ved en urafstemning peget på
Line Barfod, som partiets borg-

mesterkandidat ved kommunalvalget 16. november 2021.
Den seneste vælgermåling viser
næsten dødt løb mellem Socialdemokraterne og Enhedslisten i
København.

"Enhedslisten er et af de største partier i København, og vi
skal blive endnu stærkere. Der
er brug for nye tanker og idéer
til, hvordan vi går forrest i klimakampen, og hvordan vi får

flere boliger som almindelige
københavnere har råd til," udtaler Line Barfod.
Valget af Line Barfod skal
godkendes på en generalforsamling 6. februar.

simple living L1020076
Det ene af de to rum i boligen er om dagen spisestue med plads til seks og
har udgang til den store terrasse. Men det kan også hurtigt forvandles til
Verea værelse (herunder):

Tina er helt tosset
med sin tiny 2V’er

Her over: Den store terrasse er
boligens tredje rum om sommeren. Lige foran ejendommen
kommer den 'grønne kile' og dele
af Klubiensvej lukkes for trafik.
Til venstre: Det ene af de to rum
i boligen er om dagen spisestue
med plads til seks og har udgang
til den store terrasse. Men det kan
også hurtigt forvandles til Veras
værelse.

Fra 105 til 44 kvadratmeter: Tina og Vera er lykkelige for
deres nye 'simple living style' på Sundkaj. “Du får energi
og ro ved at skille dig af med alle de ting, du alligevel
aldrig bruger.”
• Tina Pårup og og hendes datter Vera flyttede i marts 2020
ind i deres nye bolig på Sundkaj.
Tina havde allerede købt den
lille stuelejlighed som projektbolig et år tidligere og forberedt
sig grundigt på at flytte fra en
lejlighed på 105 kvm. på Østerbro til de 44 kvm. som der var at
gøre godt med på Sundkaj.
“Jeg havde længe været optaget af begrebet Simple Living,
ligesom der findes et stort
community på nettet omkring
'tiny homes’. Jeg fik lyst til at
prøve de tanker af i virkeligheden. Jeg var selvfølgelig noget
bekymret for, om det virkelig
kunne lade sig gøre at leve med
så få ting og så lidt plads - men
det er lykkedes vildt godt,” siger
Tina.
Sengeskab og vægpejs
Det ene af de to rum i boligen er
om dagen spisestue med plads
til seks og har udgang til den
store terrasse. Langs den ene
væg står sengeskabet - et møbel
som indeholder en god seng til
Vera og en lang hylde, hvor hun
kan have sine ting. Det tager
få sekunder at indrette hendes
værelse. Bordet skal lige rykkes
lidt til side, så kan sengen vippes ned.
Det andet rum i boligen er

kombineret køkken, dagligstue
og soveværelse for Tina. Den
enkle og brede sofa kan trækkes ud og blive til en seng. Ved
siden af er der plads til en lille
lænestol. På væggen sidder en
rund vægpejs hvor flammerne
giver en hyggelig stemning.
Langs den anden væg finder
man et fuldt køkken.
“Vi har alt have vi har brug
for her. Vi skal bare huske oprydning. Tingene kan ikke ligge
og hobe sig op. Vi har lært at
lave en aktivitet ad gangen, og
så sætte tingene på plads, før vi
går igang med noget andet. Det
er en god øvelse. Det giver ro i
sindet,” siger Tina.
Alt det som er ‘på vej ud’
Tina havde alt for mange ting,
da hun skulle flytte.
“Jeg måtte skille mig af med
meget tøj - det gik meget godt
da jeg først sagde til mig selv
“sig farvel til alt det, som du alligevel aldrig bruger”.
Den samme regel kom til at
gælde for bøger, billeder, lamper osv.
“Jeg måtte prioritere benhårdt. Men når man har mere
plads, har man faktisk mange
ting, som ‘er på vej ud’. Du ved
at du ikke har brug for dem
længere, men de får lov til at stå

Nederst: Det andet rum i boligen
er kombineret køkken, dagligstue
og soveværelse for Tina. Den
enkle og brede sofa kan trækkes
ud og blive til en seng.

så meget hele tiden. Det giver
frihed.”

og samle støv i nogle år, før de
kommer på genbrugspladsen”.
Det giver frihed
Indretningen er inspireret af
‘Feng Shui’ som er en kinesisk
filosofi om at boligen er med til
at harmonisere mennesket.
Tina har aldrig været storshopper, men sætter pris på at

have pæne ting omkring sig.
Simple Living betyder for hende, at hun får mulighed for at
købe pæne ting, som har bedre
kvalitet, som holder længere, og
som måske kan sælges videre.
De skal ikke gemmes væk.
“Hvis jeg får noget nyt ind, må
jeg sige farvel til noget andet,
som skal ud.”

Hun er vokset op på en landejendom med masser af plads
og hun fik mange af de ting,
hun ønskede sig.
"Nu prøver jeg at lære Vera, at
man slet ikke behøver så mange
ting. Men at man kan få stor
glæde ud af færre, men smukke
og betydningsfulde ting. Vi
sparer penge ved ikke at købe

Grønt område og kanal på vej
Tina bor ikke ud til kajen, men
ud til Klubiensvej. Det gør ikke
noget. Snart laves den grønne
kile mellem boligerne og pakhusene, og vejen udenfor hendes terrasse bliver nedlagt. Lidt
længere henne om hjørnet bygges der også en kanal på tværs af
Sundmolen, så vandet kommer
endnu tættere på.
Hun fortryder ikke at hun tog
springet til de 44 kvadratmeter
i Nordhavn.
“Jeg elsker at bo her! Der var
også fredeligt på Østerbro, hvor
jeg har boet i 10 år, men her i
Nordhavn er der endnu mere ro,
og så er der et stærkt community og fællesskab - masser af
ressourcestærke
mennesker,
som starter aktiviteter - og tæt
på vandet. Jeg er vild med det.”
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700 færre lastbiler
i døgnet på Nordsøvej
• Der kommer ikke flere lastbiler i København, når Lynetteholm skal etableres, end der
er i dag. Men lokalt vil der være
ændringer. Det skriver By &

Havn i et nyt notat, for at præcisere tallene for lastbiltrafik
ved etablering af Lynetteholm.
I dag kommer byggepladserne
i Storkøbenhavn af med deres
overskydende jord i Nordhavn,
men fra 2023 bliver destinatio-

nen ændret til Lynetteholm via
Amager. Det betyder at Kalkbrænderihavnsgade på Østerbro får 358 færre lastbiler pr.
døgn sammenlignet med i dag.
Nordsøvej får 700 færre lastbiler, og Nordhavnsvej får 54

færre lastbiler. Miljøvurderingen for Lynetteholm er i høring
frem til den 25. januar og man
kan sende sit høringssvar til
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

JANUARBILLEDE

Det er koldt, det er mørkt, skiltet ved metroen er
ved at vælte, butikker og restauranter er i lockdown.
Men på den anden side: Smittetallet er på vej ned,
foråret venter. Og imens mange har hjemmearbejde og hjemmeskole, er der gang i byggepladserne i
Nordhavn. Entreprenører og håndværkere bygger
stædigt videre på den nye bydel.
I næste udgave af Nordhavn Avis giver vi en status på områdets mest markante byggepladser.

Læserbreve

KØBENHAVN SKAL
VÆRE EN BY MED
PLADS TIL ALLE
Af Mia Nyegaard (RV),
socialborgmester i København

• Da statsministeren på årets
første dag tonede frem på skærmen og holdt sin nytårstale,
kom hun blandt andet omkring
København. Her bemærkede
hun, at København er en by,
der ”stadig huser sin egen befolkning”. Men den position er
under pres.
Vi mangler boliger, der er til
at betale for dem, der ikke er i
stand til at varetage et job. Vi
mangler botilbud til københavnere med et handicap eller med
en psykisk lidelse. Hvis vi ikke
gør noget ved det, bliver København en by for de mest privilegerede. Sådan må det ikke blive.
Statsministeren kom da også
ind på behovet for billige boliger i København. Og mon ikke,
at det også er et budskab, der vil
gå igen, når hendes partifæl-

DELTAG I DEBATTEN! Send dit læserbrev til: debat@nordhavn-avis.dk
ler i København til efterårets
kommunalvalg skal forsøge at
bevare overborgmesterposten?
Men én ting er politiske budskaber. Noget andet er at sætte
handling bag dem. Her kniber
det i København, hvis vi skal gøre
alvor af målsætningen om, at København skal være en by for alle.
Det håber jeg, at de vil være med
til nu at få gjort noget ved.
Jeg har i mine tre år som socialborgmester arbejdet for at
skaffe flere boliger til socialt

»

Vi mangler boliger,
der er til at betale for
dem, der ikke er i stand
til at varetage et job

udsatte københavnerne. Der er
bl.a. blevet bygget flere skæve
boliger til hjemløse. Og med
den nye kommuneplan har vi
fået indført som princip, at nye
byudviklingsprojekter som udgangspunkt altid vil skulle indeholde sociale boliger. Det er
vigtige skridt. Men det er også
tydeligt, at der er brug for både
bedre rammer for at bygge sociale boliger – og flere boliger.
Den kamp vil jeg fortsætte i år.
For det er helt nødvendigt,
hvis København skal blive ved
med at være en by med plads til
alle. En by i grøn og social balance.

VETERANERNE SKAL
HAVE GRATIS ADGANG
TIL BYENS MUSEER
Af beskæftigelses- og integrationsborgmester Cecilia LonningSkovgaard og kulturordfører
Flemming Steen Munch (V)

• I Venstre ligger det os meget
på sinde at forbedre forholdene for vores veteraner i København og anerkende deres
afgørende indsats - det skylder

»

I medierne er
København tidligere
blevet kaldt for ”den
værste kommune at
være veteran i”.

vi dem. Vores by rummer adskillige spændende museer i
mange genrer fra den danske
modstandskamp på Frihedsmuseet til byens historie på
Københavns bymuseum og til

Thorvaldsens værker på Thorvaldsens Museum. Vi ønsker,
at veteranerne får gratis adgang til de mange gode oplevelser på byens museer.
I medierne er København
tidligere blevet kaldt for ”den
værste kommune at være veteran i”. Den udtalelse gjorde
stærkt indtryk på os, og det
skal ikke være realiteten i Københavns Kommune. Danmarks veteraner har bidraget
til, at vi alle kan leve i trygt og
frit hjemme. De har uselvisk
stillet op og kæmpet for den
tryghed, der er grundstenen
for vores velfærdssamfund. Vi
har derfor meget at takke veteranerne for, og vi vil gerne give
noget tilbage. Der er stor forskel på, hvordan det er at komme hjem efter en mission og
skabe en hverdag herhjemme
igen. Der er brug for positive
indtryk og stimulering alene
eller med familien.
I andre lande er der gratis
adgang til en række museer for
veteranerne. Dette er desværre
ikke tilfældet i hverken København eller i resten af landet.
Det vil vi gerne lave om på og
har derfor stillet et forslag til
politisk behandling. Nu sætter
vi vores lid til, at vores kollegaer i Borgerrepræsentationen
også vil være med til denne erkendtlighed til dem vi skylder.

SOCIALDEMOKRATISK
DOBBELTSPIL OM
FØDSLER I REGION
HOVEDSTADEN
Af Finn Rudaizky (DF)
Medlem af Region Hovedstaden,
Sundhedsordfører

• I forskellige medier optræder socialdemokraternes nye
spidskandidat til Region Hovedstaden, Lars Gaardhøj, med
påstand om, at hans parti skam
er imod hjemsendelse af mor
og nyfødt 8 timer efter fødslen.

»

Det passer bare ikke.
Socialdemokraterne
spiller dobbeltspil.

Det passer bare ikke. Socialdemokraterne spiller dobbeltspil. 52 jordmødre på Hvidovre
Hospital har den 8. januar sendt
et relevant protestbrev til Regionsformand Sophie Hæstorp
Andersen (S) over, at det for flere

uger siden, på deres arbejdsplads, er blevet meldt ud, at “tilbuddet om to overnatninger på
barselsgangen for førstegangsfødende fra april 2021 ikke længere står ved magt”. Jordmødrene
påpeger, at det skaber ulighed i
sundhed, når det offentlige tilbud ikke er godt nok. Det påvirker også barnets trivsel, hvis
forældrene ikke får den nødvendige støtte og vejledning til amning og barnets trivsel i de første
timer og dage. I værste fald kan
der forekomme situationer, hvor
vi risikerer, at forældrene ikke
reagerer på tegn på mistrivsel
hos den nyfødte.
Som politiker i Region Hovedstaden, ved enhver, at sådanne
drastiske beslutninger om, at
sende nyfødt og mor hjem 8
timer efter fødslen, ikke kan
foreslås og gennemføres, uden
at socialdemokraternes regionsformand og direktionen selvfølgelig er dybt involveret i beslutningen. Og mere end det. Vær
helt sikker på, at hverken Regionsformand eller direktion har
protesteret. Nu er sagen kommet frem i offentligheden. Det
er valgår. Og pludselig lyder det,
at socialdemokraterne selvfølgelig er imod hurtig hjemsendelse.
Det er ikke særlig troværdigt.
Men, godt vi har medierne til
åbne for lys på dette hykleriske
dobbeltspil.
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Ren Cykel
i Løvernes hule
•
Ren Cykel - som bl.a. har cykelværksted i
Nordhavn - var i sidste uge med i tv-programmet
'Løvernes Hule'. De tre iværkstættere bag cykelfirmaet fik stor anerkendelse for deres succes men det blev ikke til nogen milliardkontrakt.
Ren Cykel var sidste år med i et nyhedsindslag
om Covid-19 udfordringerne på TV2 News, og
bagefter blev teamet bag Ren Cykel kontaktet af
tilrettelægerne bag succesprogrammet Løvernes
hule på DR. De ønskede Ren Cykel med i den nye
'Løvernes hule' sæson, som løber over skærmen
netop nu. Det tog ikke langt tid for teamet bag
Ren Cykel, at takke ja, og deltagelsen var en super
god oplevelse, fortæller Christian Koch fra Ren
Cykel.
I programmet fortalte stifterne af firmaet Christian Koch, Nicolai Ladefoged og Nikolaj
Riis - at de på 5 år havde fået omkring 20.000 årlige kunder, 18 medarbejdere og en omsætning på
11-12 mio. kroner.
”Jeg startede med at tage rundt i København
og kigge ind i alle baggårde og parkeringskældre for at se hvor mange cykler der stod. Var der
mange cykler, var der også et grundlag for vores
forretning – og så tog jeg kontakt til den enkelte
virksomhed eller boligforening og tilbød dem at
vi kom ud og vaskede og servicerede cykler for
dem, der ønskede det,” fortæller Christian Koch
om starten på Ren Cykler. Saxo Bank var blandt
de første der sagde ja, og i dag har Ren Cykel godt
300 virksomheder på kundelisten.
De har nået deres mål om at levere Danmarks
bedste mobile cykelservice, samtidig med at
der nu er etableret to fysiske cykelværksteder - i
Nordhavn og på Fisketorvet. Næste mål er at få
kunderne til at tegne et såkaldt PRO abonnement,
så man for en fast månedlig ydelse er sikker på at
få service og 'vejhjælp' til sin cykel, så snart man
har brug for det.
I 'Løvernes Hule' var løverne imponerede over
hvor langt de tre iværksættere var nået, og de
spurgte interesseret ind til den nye abonnementsordning. Det blev dog ikke til nogen investoraftale, dommerne var usikre på, om det nye PRO
koncept kunne tiltrække nok faste abonnenter.
"Vi var ærllig talt heller ikke super motiverede
for at få nye partnere ind. Jo, hvis det helt rigtige
tilbud kommer på bordet. Men det var meget lærerigt at være med i programmet, og vi er glade
for al omtalen og de rosende ord, vi fik," siger
Christian Koch.

Comwell åbnede
med balloner og rabat

Meny-Mikael
var også på tv
• Ikke kun Ren Cykel, men også Mikael Kristiansen fra Meny Nordhavn har været i farvefjernsyn her i januar. I et indslag på TV Lorry
fortæller Mikael om Meny's samarbejde med
Energylab Nordhavn.
I et energispareprojekt føres spildvarme fra
kølediskene ud i fjernvarmenettet. På den måde
reduceres CO 2 -udledningen. Konceptet er blot
en af de mange løsninger, som Energylab demonstrerer i Nordhavn.
"Vi oplever et stort engagement fra både jer der
er direkte involveret i vores demonstrationsprojekter og fra alle øvrige interesserede. I Foreningen EnergyLab Nordhavn håber vi at vi 2021 kan
se jer lidt mere ansigt-ansigt end vi har kunnet i
2020," skriver Christoffer Greisen fra EnergyLab
Nordhavn. Læs evt. mere på LinkedIn: EnergyLab Nordhavn.

To stk. postkasser
• Ud af det blå er der kommet to af de fine, røde
postkasser til Nordhavn. De er opsat på nordsiden af Meny. Det er Mia Otterstad som har
taget billedet af postkasserne, og hendes opslag
på facebook viser at mens nogle ikke aner hvad
e skal bruge en postkasse til, så er andre meget
glade for at kunne sende breve og postkort lokalt. "Som i en rigtig landsby", skriver en beboer.

• Mandag 11. januar åbnede hotellet Comwell
Copenhagen Portside i Sundkrogsgade. Men den
officielle fejring må vente til mennesker atter må
mødes i større forsamlinger.
Det nye hotel rummer bl.a. 484 værelser, restaurant med åbent køkken, Co-Work og loungeområde indrettet med danske designklassikere.
Hotellet råder også over et eventområde på 1200
kvm. Comwell tilbyder 30% rabat i hele januar.
Der er også en hilsen til lokalområdet på hotellets facebookside:
"Vi håber, at du vil tage godt imod vores nyeste
skud på stammen... Når I skal holde barnedåb,
bryllup, fødselsdag, fredagsbar eller når moster
kommer på besøg - vi er lige her! Egentlig behøver I slet ingen undskyldning for at kigge forbi håber vi ses!" skriver Team Comwell Copenhagen
Portside .
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Nytårsnederen!
Farvel til det mest handlingslammede år, hvor NOUGAT var ét af højdepunkterne

Af Louise Raaschou

• Nytår. Godt så. Hvad er det nu, formålet plejer at være. . .? Nå,
jo, man plejer jo at kigge tilbage på store begivenheder og oplevelser i det gamle år og se frem til store begivenheder og oplevelser i det nye år. Jamen, så lad mig da lige give et kort referat
fra begge fronter: Nul og - med overvejende stor sandsynlighed
- nada. Der er vitterligt ikke sket en f løjtende fis af større beskaffenhed her på matriklen i det mest lukkede år nogensinde.
Sprælskheden har været på størrelse med et virus-genom, fristes man til at sige, og jeg klynger mig til et eneste håb, som gør,
at jeg ikke føler mig dybt pinligt berørt over mit lillebitte liv: At
alle andres er ligeså små.

• Nyindkøbte lyskæder til have: Tre
• Nyindkøbte lyskæder opsat i have: En

(Projekt klip-kæmpe-busk-i-lækker-organisk-form-og-dækmed-lyskæder gik ikke som planlagt. Busk havde ikke små,
klipbare grene, men lårtykke stammer inde under bladene.
Måtte save mig igennem. Endte med tre fjerdedele af busk i stor
sankthans bunke på plænen, resterende buske-træ ikke lækker
& rund, men sær & udhulet. Og skæv. Hang lyskæde på alligevel og gik i gang med grenfræsermaskine for at minimere
bunke.
Maskine fræsede effektivt grene, også de tykke. Den ændrede
heller ikke hastighed, da den kværnede lyskæde, som på en eller anden måde fik sneget sig selv med. Lykønskede mig selv
med proaktivt indkøb af f lere lyskæder og hængte en anden
op på busketræ. Droppede sidste kæde efter to timers forgæves
forsøg på at rette ud fra sammenfiltret klump.)

• Cafe latte nydt i bil: Ret mange
• Cafe latte væltet i bil: Også ret mange
• Bilvask: En

(Fordi bilvaskbesatte genbo, som vasker egen auto 357 dage om
året, en dag bemærkede, at ”den er meget snavset, din bil.” Nyvasket bil så nyvasket ud i tretten timer, derefter lignede den sig
selv igen. Totalt spild af vand og tid, nægter at køre den gennem
bilvask igen. Nu også lidt i trods og for at genere bilvaskbesatte
genbo.)

• Nougatblokke til overs fra jul: Tre
• Nougatblokke spist af mig mellem jul og 2.juledag: Tre

(Den første, fordi det var så røvsygt at være mig. De to andre dagen efter, fordi det var synd for mig, at det var så røvsygt at være
mig.)

• Sæsoner set af Friends: Alle

(Holder stadig. Jeg vil også have Rachel-hår og flad Rachel-mave.
Får sandsynligvis ikke Rachel-hår. Får helt sikkert aldrig flad
Rachel-mave, ingen nougat i Friends.)

• Mundbind af satin med sprøde broderier indkøbt på nettet: To
• Mundbind af satin med sprøde broderier taget i brug: Nul

(Ser åndssvag ud med mundbind, ret tåbeligt at tiltrække ekstra
opmærksomhed med broderi af neongrønne kolibrier. Ikke så
gennemtænkt. Dog bedre end latterlige små hagevisirer, der ligner noget, man burde søge tandlæge for.)

• Håndsprit indkøbt i liter: Femten
• Håndsprit pøset ud over hænder i liter: Ditto
• Pissedyr håndcreme indkøbt i tuber: Tyve

(Forsøg på udligning af sprit og konstante håndvask. Har ikke
hjulpet synderligt. Hænder næsten dobbelt så gamle nu end for et

år siden; burde sidde på otteoghalvfems-årig kvinde, som har været markarbejder siden konfirmationen. Overvejer at tjene penge
som håndmodel i reklamespots for plejehjem og seniorprodukter.)

• Overvejelser af nyt kæledyr til matriklen: Enkelte

(En mini kælegris har været oppe og vende i plenum. Nedstemt
efter research: Kælegris bliver ikke ved med at være mini. Kræver
desuden en eller anden særlig form for tilladelse fra myndigheder,
samt at matrikel og have kan indrettes som landbrug. Legede med
tanken om en leopardgekko, men det vil være lidt som at få et
udstoppet dyr. Som skal fodres med levende larver. No go.)

• Samtaler ført med flotte mænd: En kvart

(Nye tandlæge. Helt åndssvagt lækker. Desværre svært at flirte,
mens man ligger ned, med smerter, i en stol. Jeg kan heller ikke
rigtig vurdere hvor mange ord, der går rent igennem spytsuger
og vatrondeller; gør mig alligevel umage for at lyde interessant og
velbelæst. Singlelivet pt er så u-happening.)

• Fuglehus indkøbt: Et

(Forestillede mig timevis af beroligende hygge med fuglekiggeri
fra stuen. Burde måske have lagt mærke til længden på den pind,
huset står på, for hus kunne kun stå, hvis den blev boret et stykke
ned i plænen. Et ret stort stykke, rationen er omtrent den samme
som et isbjerg. En kat skal være virkelig kortbenet og blottet for
jagtinstinkter for ikke at kunne transportere sig selv det lille stykke op. Desuden beskytter tag ikke noget som helst, fuglefrø har
ligget i vand siden september. Ser kun store, skræppende skader
gennem ruderne, virker på ingen måde beroligende.)

• Nytårsfortsæt: Beskedne

(Stå klar med armen det sekund, det er muligt. I mellemtiden
hamstre nougatblokke, som lige nu er meget billige.)

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.
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Københavns Museum
tæt på fornem pris
• Københavns Museum er
blandt de nominerede til prisen
’European Museum of The Year’,
der hvert år uddeles af European

Museum Forum. Blandt de øvrige nominerede finder man
blandt andet Futurium i Berlin, Cosmocaixa i Barcelona
og Museum of Design i Zürich.
Det nye Københavns Museum

åbnede dørene for første gang
i februar 2020 i det tidligere
Overformynderi fra 1894 på
Stormgade 18.
Den nye udstilling er lavet
som en vandring gennem byen

fra de første spor af mennesker
frem til i dag. Et highlight er
en stor, ny interaktive model af
hovedstaden med panorama,
og en række interaktive installationer, lyde, stemmer og film.

Er der liv derude?

3 KORTE OM FILM

Med nye, offentliggjorte UFO-videoer er forskeren Bob
Lazar blevet genstand for stor hype med en dokumentar,
der giver oprejsning til manden, der påstår at have arbejdet med flyvende tallerkener.
• Nu hvor biograferne og alle
andre af storbyens lokkende,
overfladiske og neonblinkende
tilbud er lukket ned, er jeg begyndt at dykke ned i tilværelsens mystifistiske baner. I april
måned offentliggjorde Pentagon tre videoer med udentificerede flyvende objekter filmet af
piloter, og jeg spurgte mig selv:
Havde ham UFO-tossen Bob
Lazar ret? Altså fysikeren der
i 1989 stillede sig op i amerikansk tv og fortalte, at han havde arbejdet ved den hemmelige
militærbase Area 51 i Nevadaørkenen, på et sted kaldet S4,
hvor han skilte en UFO ad. Han
blev en superstjerne i 90’ernes
UFO-miljø og sidenhen glemt.
Nu har Jeremy Corbell, der
både er modeskaber, kunstner
og dokumentarisk med blik for

det utrolige, og det bliver vitterligt utroligt, lavet en undersøgende dokumentar, der tegner
et portræt af Bob Lazar, der
stadig står ved sine påstande.
Filmen har også masser af arkivmateriale med interview fra
90erne og Mickey Rourke som
fortæller!
Med tattoos og gråt seniorhipsterskæg besøger Corbell
Bob Lazar flere gange. Lazar
lever i dag et dag et stille liv
med sine kone i en typisk amerikansk forstad, og sammen
sælger de kemikalier. Lazar
ligner sig selv med store fysikerbriller, et nørdet sprog og
en punket “jeg er ligeglad med,
om du tror mig-”attitude. Han
siger selv, han ikke kan bevise
sine påstande om UFO’er, men
at han er nødt til at fortælle folk

sandheden om den teknologi,
USA er i besiddelse af.
Men sandhed er som bekendt
altid til diskussion. Problemet
er, at Lazar heller ikke kan bevise, at han har været ansat på det
berømte New Mexico-laboratorium Los Alamos, ikke engang
at han har to master-grader i
Fysik og Elektronisk Teknologi.
Årsagen til manglende beviser
er, at regeringen har slettet ham
fra årsbøgerne, selv hans fød-

Titel: Bob Lazar: Area
51 & Flying Saucers.
Instruktør: Jeremy
Corbell.
Medvirkende: Bob Lazar,
Mickey Rourke, George
Knapp, Jeremy Corbell.
Varighed: 126 minutter.
Premiere: 2018.
Kan lige nu ses på Netflix
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En dokumentar,
der vækker ekstrem
nysgerrighed, hvis man
er UFO-interesseret

i 89, og vandt en pris for historien. Knapp er i øvrigt også
filmens producer og bekræfter,
at Lazar taler sandt om sine
arbejds- og uddannelsesforhold. At han har talt med kolleger, chauffører og venner, der
bekræfter Lazars historie. At
han har talt med institutioner,
der bekræfter, at S4 findes og
spørger os, hvordan i alverden
Lazar skulle kende til en mand
som Mike Thigpen, som lavede
sikkerhedstjek for militæret?
Spørgsmålet er så, om vi tror på
Knapps research-evner.
Uanset er det en dokumentar, der vækker ekstrem nysgerrighed, hvis man ellers er
UFO-interesseret. På nettet har
Lazar masser af følgere, men
også alt for mange, der “debunker” hans historie, som har
baggrundstjekket Lazar og i
modsætning til Knapp ikke kan
finde hold i påstandene. Men
den slags negativitet vader Corbell ikke for meget i - han vil
hellere vist hellere have os til at
tro, og det er sgu helt fedt, for verden lidt er mere spændende med
mytomaner og utrolige tænkere.
Anders Højberg

The Mandalorian er
favorit blandt netpiraterne
Det skriver Filmz.dk. Således
er Star Wars-serien den mest
ulovligt downloadede serie
i 2020. Serien, der følger
dusørjægeren Mando rejse
fra planet til planet altid
med nye opgaver og en babyYoda under armen, vækker
opsigt med sine tydelige
referencer til både spaghettiwesterns og gamle Kurosawasamurai-film. Selvom den har
sine corny Disney-øjeblikke
og ofte er liiidt for Middle of
the Road, er den på grund
af sine historiske forbilleder
bestemt værd at se.
Drukfilm på vej
Er man til rendestenslitteratur, værtshuse og beskidt
realisme er det bare om at
glæde sig. Hybriddokumentaren Bloody Nose, Empty
Pockets om en sidste aften
på en bar i Las Vegas er på
vej. Hold øje.
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Previous solution - Tough

9
7
3
5
2
8
6
4
1

selsattest, lyder det fra Lazar,
der dog heller ikke selv fremviser dokumentation.
Corbell interviewer så George Knapp, den undersøgende
og prisvindende journalist, der
lækkede historien om fysikeren

Ny dokumentar om
Velvet Underground
Instruktøren Todd Haynes,
kendt for den Oscarvindende road movie Carol og
Bob Dylan-portrættet I’m
Not There, er på vej med en
doku om bandet, man siger,
der fik alle deres få tusinder
lyttere i 60’erne til at starte
et band i 70’erne. Velvet
Underground, med Lou
Reed og John Cale, er enhver
rockconnoisseurs favorit. De
nåede at udgive fire album
med eksperimelt, hårdtslående protopunk, inden
både Cale og Reed gik solo.
Dokumentaren skulle bestå
af en masse sjældne og gamle
optagelser, så man kun
glæde sig. Forhåbelig også et
genhør med fede numre som
I’m Waiting for the Man.

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

www.oravis.dk

E-avis, nyhedsbrev, debat - og masser af lokalstof
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Når forandringens vinde blæser…
Bygger nogle læhegn og andre vindmøller.
Vi har bygget ”vindmøller” i 2020, og havde endda en helt
forrygende salgsperiode i slutningen af året.
LG0T00,SO
Helsinkigade 29, 15. th. (THE SILO) kr. 23.0
00.
Københavns næsthøjeste realiserede pris i 2020*

SOLG0T00,Fortkaj 30, 13. tv. (THE SILO) kr. 20.200.
Københavns tredjehøjeste realiserede pris i 2020
- højest realiserede skuffesalg i 2020**

SOLG
Helsinkigade 29, 11. mf. (THE SILO) kr. 8.250.
0T
00,-

SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT

Murmanskgade 3, 2. mf.
Helsinkigade 18, 5. 2.
Sundkaj 89, 2. th.
Sundkaj 85, 1. mf.
Sundkaj 73, st. tv.
Fortkaj 22, 1. th.
Dover Passage 2, 1. th.

SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT

Helsinkigade 20, 3. 3.
Sundkaj 85, st. mf.
Sundkaj 87, 2. tv.
Helsinkigade 23, 2. th.
Helsinkigade 20, 5. 2.
Murmanskgade 1, 1. th.
Fortkaj 20, 4. tv.

SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIN?

RealMæglerne Nordhavn
Helsinkigade 29 - THE SILO
Tlf.: 4358 2100 - nordhavn@mailreal.dk
* https://www.boligsiden.dk/salgspris/solgt/alle/1?periode.from=2020-01-01&sortdescending=true&sort=salgspris&postnummer=2150&periode.to=2021-12-31
** ejerlejligheder i København Kommune.

