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Måske daginstitution ved Legehaven på Sundmolen
Indretningen af de grønne forløb på Sundmolen er gået
i gang, men udformningen af Legehaven midt på molen
er endnu ikke afklaret. Kommunen har mulighed for at
placere en daginstitution på en del af arealet.
• Oprindeligt skulle Legehaven
være et centralt grønt byrum
på byggefelt 5.07 mellem de to
pakhuse 53 og 54, hvor der i dag
er parkeringsplads.
Området skal stadig være et
grønt byrum, men ifølge lokalplanen er der mulighed for at
etablere en daginstitution på
en del af arealet. Institutionens
friarealer skal støde op til det
grønne byrum. Der kan opføres et hegn, men der skal være
adgang til institutionens friareal for beboere. Københavns
Kommune har endnu ikke besluttet, om man vil benytte sig
af muligheden for at lave en
daginstitlution på byggefeltet.
"Det er ikke på nuværende
tidspunkt besluttet af Københavns Kommune, om der skal
anlægges en institution, og det
er i sidste ende også Københavns Kommune, der afgør
om legepladsen skal indhegnes
eller ej," oplyser By & Havn til
Nordhavn Avis.
Omfanget er usikkert
By & Havn har modtaget klager fra beboere på Sundmolen
over at det grønne areal bliver
formindsket med op til 80 procent.
"Vi er endnu ikke bekendt
med, hvor stor en procentdel
af arealet, der vil/kan blive
indhegnet, men vi vurderer
at det er langt mindre end 80
procent, da en del af det grønne
areal anlægges på en del af det
sydlige byggefelt 5.07," oplyser
By & Havn.
Beboerne har imidlertid ret i,
at det vil kræve en supplerende
lokalplan, hvis der skal bygges
på området. Og det er korrekt.
Dette gælder for alle de nordlige byggefelter på Sundmolen.

Lokalplanen bestemmer også,
at friarealet til institutionen
skal anlægges direkte i tilknytning til det grønne område, og
skal "kunne anvendes af beboerne uden for institutionernes
åbningstid".
Hæk, gitter eller halvmur
Der må gerne "hegnes med hæk,
åbent gitter/hegn, halvmur eller
lignende i henholdsvis op til 0,8
og 1,3 meter og terrænet på det
omgivende areal".
Anlæggelsen af det grønneforløb i øst-vestgående retning
på Sundmolen er netop gået
i gang, og de første etaper af
projektet forventes færdige i
april måned.

Herover ses byggefelterne på Sundmolen med felt 5.07 i midten. By & Havn oplyser, at området med rød streg omkring kun er vejledende. Det
er ikke sikkert at daginstitutionen kommer, og hvis den kommer, er det ikke sikkret at den vil fylde så meget. Og en stor del af firkanten vil
være grønt friareal til institutionen. Illustration fra By & Havns hjemmeside (www.byoghavn.dk/nordhavn/sundmolen/).

Sundmolen i år
Klubiensvej centralt på
Sundmolen skal i følge
Lokalplanen for Sundmolen omdannes til en kæde
af haverum som et fælles
gård-rum ned langs midten
af Sundmolen. Etableringen begyndte vestfra i
januar 2021.
Det grønne forløb fra
Glückstadtsvej til og med
Legehaven forventes anlagt
fra januar til april 2021.
Sundmolen får også to
kanaler og fire broer. Broen
ved Stubkaj skal være åben
nu. Broen ved Glückstadtsvej skal åbne samtidig med
det grønneforløb i april
måned. Senere anlægges to
broer over den kanal, som
graves øst for pakhus 54.
Illustration fra lokalplanen. Det grønne forløb gennem Sundmolen, som arkitekterne forestiller sig det. Legehaven anes læængst fremme.
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VALENTINSDAG FREDAG
DEN 14. FEBRUAR 2021
Vi hjælper romantikken lidt på vej
Sæt trumf på den romantiske stemning med vin og Champagne
til valentinsdag.
♥ 1 halvflaske Champagne Taittinger Prestige Brut Rosé
♥ 1 2018 Mâcon-Lugny ”Les Charmes” - Albert Bichot
(Les Charmes = Den charmerende)
♥ 1 2018 Vacqueyras Rouge ”Les Deux Amants” - Vignobles Cheron
(Les Deaux Amants = De 2 elskende)

GAVEKASSE
KUN

399,NORMALPRIS 489,-

MENY Nordhavn, Southamptongade 2, 2150 Nordhavn

KALVE RIBEYE

GRAND GOUT

400 g
Normalpris 89,-

BEMERONI NØDDER

Dahlsuppe
Jordskokke suppe
Hummersuppe
Normalpris 40,-

PR. PAKKE

69,-

PR. STK.

SPAR

20,-

34

200-300 g
Paranødder
Cashewnødder ristede og saltede
Nødder Deluxe (mix af: Mandler,
cashewnødder, hasselnødder,
paranødder valnødder)
Valnødder luksus
Mandler ristede og finsaltede

95
SPAR

5,-

SPAR

995

SPAR

40,-

RUSSIAN
STANDARD
VODKA

FAZER
HAVRE RIS

Normalpris 179,95

1 kg
Normalpris 34,95

PR. FL.

PR. STK.

139

95

Normal pris 69,95

PR. STK.

59

95

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
DER
TAGES
FORBEHOLD
FOR
PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
03.02.2020
09.02.2020
DER
TAGES
FORBEHOLD
FOR
PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
OGOG
UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
8. JANUAR
- 13.-JANUAR
2020.

SPAR

10,-
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Guidetur i din egen bydel
• Nordhavn er et interessant
udflugtsmål for mange danske
og udenlandske turister. Ofte
er der arrangerede ture i kvarteret. Måske ville det være inte-

ressant at komme med på guidetur i den bydel, man selv bor
i? En af turene er arrangeret af
Slow Tours Copenhagen, som
beskriver byvandringen som
en tur til "et af Nordeuropas

største byudviklingsprojekter".
Turen starter ved Østerport og
fører igennem Søndre Frihavn
til Amerikakaj. Men så går turen også videre til Nordhavn,
hvor deltagerne skal se både

Silo, Portland Towers og Konditaget Lüders, inden turen
slutter efter 2,5 timer og fire
kilometer.
www.slowtourscopenhagen.dk

Danmarks største byggeplads
Vi giver dig en status over Nordhavns største byggeprojekter:
Hvad bliver bygget hvor – og hvornår er det færdigt?

4

5 Nordhavnstunnelen

Nordhavnstunnelen
Byggeperiode: 2021-2027

Byggeperiode:
2021-2027
Formål: At trafikken
kan komme
fra Nordhavnsvej
Formål:
At trafikken
og ud
kanpåkomme
Ydre
fra
Nordhavnsvej
og ud på Ydre
Nordhavn,
så byudviklingen
af
Ydre Nordhavn
Nordhavn,
så byudviklingen
kan begynde. af
Ydre
Nordhavn
kan begynde.
Størrelse:
De firesporede
tunnel

Nordhavn Plads
Byggeperiode: Vides
Byggeperiode:
Videsikke.
ikke.

1

Århusgade Vest &
Kalkbrænderihavnsgade
Byggeperiode: 2021-?
Byggeperiode:
2021-?
Formål:
Formål: 8.000
8.000 kvm.
kvm. erhverv
erhverv
Højde:
Højde: Varierende
Varierende højder
højder maks.
maks.
5 etager.

Formål: En
Formål:
En central
central stationsplads
stationsplads
ved Nordhavn metrostation. To
byggefelter til erhverv. Et byggefelt til parkeringshus.

2

Trælastkaj &
Orientkaj station
Byggeperiode: Igang
Byggeperiode:
Igang

3

Status: De
Status:
De to
to erhvervsgrunde
erhvervsgrunde
er stadig under forhandling.
Parkeringshuset og stationspladsen afventer.

Trælastholmen

Antal
Antal byggefolk:
byggefolk:Cirka
Cirka200,
200,men
men
endnu flere når montagearbejdet
begynder.

Formål: Stationsplads
Formål:
Stationsplads ved
ved
Orientkaj metrostation

Byggeperiode: 2020-?
Byggeperiode:
2020-?

Bygherre:
Bygherre: KPC
KPC

Bygherre:
Bygherre:By
By&
&Havn
Havn
Bonusinfo:
Bonusinfo:Arkitektfirmaet
Arkitektfirmaet
SLETH har tegnet stationspladsen ved Trælastkaj. Forslaget for
det langstrakte byrum laver en
nænsom opdeling af pladsen og
skaber mulighed for cykelparkering og rekreative rum med tæt
beplantning og udstrakte siddemuligheder ved vandet.

Hotel Comwell Copenhagen
Portside: Færdigt

Bonusinfo:
Bonusinfo: Arkitektfirma
ArkitektfirmaAART
AART
Architects beskriver projektet
som "Et flerbrugerhus med fælles
kantine og fitness/coworkingcafé, så huset vil bidrage til at
udvikle de fremtidige fællesskaber i og omkring Nordhavn".
www.kronloebsoen.dk

Formål: Fire
Formål:
Fire erhvervsbyggefelter;
erhvervsbyggefelter;

Østre Landsret: Ibrugtages 2021
Accura advokatfirma: Forventet
færdig 2022. Kontorejendom.
AP Pension. Ikke påbegyndt.
Bonusinfo:Trælastholmen
Bonusinfo:
Trælastholmener
erved
at fåatetableret
ved
få etableret
ændret
ændret
kanalforkanalløb og og
forløb
nyenye
veje.
veje.

Bonusinfo: COBE
Bonusinfo:
COBEarkitekter
arkitekter
har vundet konkurrencen om
Nordhavn plads og cykelstien
Det Grønne Loop. Pladsen kommer til at fremstå markant med
en rød teglbelægning, som viser
pladsens tilknytning til ’Den
røde by’ i Århusgadekvarteret.
Samtidig foreslås det, at der
plantes masser af træer både
på pladsen og langs cykelstien
Det Grønne Loop, som etableres
langs metroens linjeføring og
bliver Nordhavns kollektive
hovedfærdselsåre.

Størrelse:
bliver
1,4 kilometer
De firesporede
lang, og
tunnel
bliver
lang, og
starter1,4
vedkilometer
Nordhavnsvej/østsiden afved
starter
Strandvænget,
Nordhavnsvej/østog ender
ved Kattegatvej
siden
af Strandvænget,
på Nordhavn.
og ender
ved
Kattegatvej
på
Nordhavn.
Højde: Minus 20 meter
Højde:
Minus 20?meter
Antal byggefolk:

Bygherre: Vejdirektoratet
Bygherre:
Vejdirektoratetskal
skal
opføre Nordhavnstunnellen.
Vejarbejderne på Nordhavnsiden
skal By & Havn og Københavns
Kommune stå for.
Entreprenør: Opgaven
Entreprenør:
Opgavener
erii
udbud.
Bonusinfo: NordhavnstunnelBonusinfo:
Nordhavnstunlen kankan
blive
første
etape
af af
nellen
blive
første
etape
den omdiskuterede Havnering.
Fra Kattegatvej kan vejen føres
videre ud i en tunnel øst om
København via Lynetteholmen
til lufthavnen. Projektet har ikke
været politisk behandlet endnu.
www.vejdirektoratet.dk/projekt/
nordhavnstunnel
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Kirken har fået Covid-andagt
- og er på Instagram
• Hans Egedes Kirke i Vardegade på Østerbro er Nordhavns
kirke, og det seneste menighedsrådsvalg gav et nyt menig-

hedsråd med nye ideer. Således
afholdes der her i coronatiden
video-andagter som bl.a. transmitteres på Facebook. Covid
andagt #1 handlede om 'Angst'.
Andagterne er et pastoratsam-

arbejde mellem Taksigelseskirken, Lundehus og Hans Egedes
kirke. På accordion og klaver
spiller Martin Bennebo, Sofie
Shelde Sløk synger, og præsten
er Lars Obel. Kirken er også

8
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Svanemølleholmen
Byggeperiode: 2020-2023
Byggeperiode:
2020-2023
Formål: 50.000
Formål:
50.000 kvm.
kvm. erhverv
erhverv til
hhv.
til
hhv.
Nykredit
Nykredit
og og
APAP
Pension.
Pension.
To
syvsyv
To
etager
etager
højehøje
byggerier
byggerier
medmed
facader ud mod Kalkbrænderiløbet.
Højde: 38
Højde:
38 meter
meter

Fortkaj Vest
Byggeperiode: 2020-?
Formål: Fortkaj 1,2 og 3 er tre
byggefelter til boligejendomme.
1 igangværende, 2 afventer.
ger + 1.561 kvm. offentlige og
erhvervsfunktioner.
Højde: 16 meter.

Arkitekt: PLH Arkitekter
Arkitekt:

Bygherre: Kronløbsøen P/S
Entreprenør:

Bonusinfo:Fundamentet
Bonusinfo:
Fundamentettil
til
Svanemøllehomens første kontorhus er ved at være færdigt. På
holmen skal der senere anlægges
en park - Kranparken.

Bonusinfo: Fortkaj 1 rummer 81
ejerlejligheder tegnet af Vilhelm
Lauritzen Arkitekter og Cobe.
boliger fra 64 til 144 kvm.
www.fortkaj.dk

kommet på billedtjenesten
Instagram! I Hans Egedes kirke
er der højmesse hver søndag eftermiddag kl. 17, og præsterne
arrangerer børnegudstjenester
for hele familien.

10

Kronløbsøen

Redmolen: Nordø

Byggeperiode: 2019-2023
Byggeperiode:
2019-2023

Byggeperiode: 2019-2023

Formål: 24.700 kvm. boliger
bestående af 233 boliger på
54-272 kvm. 300 kvm. erhverv.
Og under det hele 33.000 kvm.
parkeringsanlæg i fire etager med
adgang fra Fortkaj.

Formål: 5 byggefelter med i alt
ca. 55.000 kvm. fordelt på 115
boliger, 2 erhvervsdomiciler og
ca. 300 hotelværelser.

Højde: 24
Højde:
24 meter.
meter.

9

Stubkaj
Byggeperiode: 2020-2022
Byggeperiode:
2020-2022

Højde: Den cylinderformede
kontorbygning på spidsen bliver
62 meter høj. De øvrige bygninger bliver 20 meter høje.

Antal byggefolk:
Antal
byggefolk:P.t.
P.t.200,
200,men
men
endnu flere når montagearbejdet
begynder.

Formål: 10.597
Formål:
10.597 kvm.
kvm. boliger
boliger ++
1.561 kvm. offentlige og erhvervsfunktioner .

Bygherre:By
Bygherre:
By&
&Havn,
Havn,PenPensionDanmark og Nordkranen
Ejendomsudviklingsselskab.

Højde: 16
Højde:
16 meter.
meter.

Antal byggefolk: Cirka 200, men
endnu flere når montagearbejdet
begynder.

Bygherrre: Walls
Bygherrre:
Wallsog
ogNordkranen
Nordkranen

Bygherre: PFA Ejendomme.

Entreprenør:
Entreprenør: NCC
NCC

Arkitekt: WERK
Arkitekt:

Entreprenør: Pihl & Søn A/S

Bonusinfo:Byggeriet
Bonusinfo:
Byggerietfår
fåren
en
stueetage med offentlig adgang
og aktiviteter med relation til
vandsport mv. Ud til kajen
anlægges Kvarterpladsen som et
åbent byrum tæt på vandet.
www.nordkranen.dk/igangvaerende-projekter/stubkaj

Bonusinfo: Byggeprojektet skiftede i 2020 navn fra Redmolen
til Nordø. De lokale indbyggere
kalder imidlertid stadig molen
for Redmolen. Information om
byggeprocessen findes på www.
redmolen.dk. Information om
boligerne: www.nordø.dk

Bonusinfo:
Bonusinfo: Byggeprojektet
Byggeprojekteter
er
blevet ændret flere gange, også
efter at byggeriet er startet. Senest har Københavns Kommune
givet dispensation til flytning af
adgangsbroer mv. www.kronloebsoen.dk
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Bjarke Ingels Group
Byggeperiode: 2020-2022
Formål: 4.646 kvm. domicil for
Bjarke Ingels Group
Højde: 27 meter
Bygherre: Bjarke Ingels Group
Arkitekt: Bjarke Ingels Group
Bonusinfo: I første omgang
syntes politikerne ikke om arkitektens ideer. Men projektet blev
vedtaget efter at BIG fremlagde
et nyt og mere 'begrønnet' hus.
Den rå industrihavnestil blev
fastholdt.
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OK til Lynetteholm
• Østerbro Lokaludvalg har afgivet høringssvar til miljørapporten om Lynetteholmen. Og
lokaludvalget bakker op om
de overordnede formål med

det enorme projekt lige ud for
Østerbro. Bl.a. mener udvalget,
at der er fundet en "fornuftig
løsning" på jordtransporten set
fra Østerbros perspektiv.
Forinden havde godt 2.000

østerbroborgere i et borgerpanel deltaget i en undersøgelse
om Lynetteholmen 68 % af dem,
der tager stilling, ser Lynetteholmen som løsning på Københavns problemer med at sikre

København mod oversvømmelser. 65 % er enig i, at projektet
vil være en løsning i forhold til
transport af overskudsjord. 64
% mener, at projektet kan være
med til at løse boligproblemer.

Tunnelfabrikken vedtages torsdag - uden biler !
Det ambitiøse lokalplanforslag for Tunnelfabrikken i
Nordhavn skal torsdag aften 4. februar vedtages i Borgerrepræsentationen. Nyt flertal ønsker et bilfrit område.
• Planen skal gøre Tunnelfabrikken til stort mekka for
kunst, kultur og håndværk.
Samtidig er lokalplanen blevet
til en kampzone for tilhængere og modstandere af biler. For
første gang nogensinde er der
opstået et f lertal i Borgerrepræsentationen for at bestemme at en lokalplan skal skabe
et bilfrit område hvor der kun
etableres parkeringspladser til
afsætning, handicapparkering
m.v.
Det skete, da Teknik- og miljøudvalget i starten af januar
havde sagen til behandling.
Bilfrit flertal
Teknik- og Miljøforvaltningen havde indstillet, at der
skulle oprettes cirka 400 nye
parkeringspladser i gadeplan.
På længere sigt var det planen
at oprette fælles parkeringshuse for Tunnelfabrikken og
de kommende boligområder.
Men alle partier undtagen
Venstre og Konservative stemte for at indføre den bilfri zone
omkring
Tunnelfabrikken.
Det nye 'bilfrie f lertal' består
af Enhedslisten, Alternativet,
Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti. Afstemningen var tæt.
Ændringen til bilfrit området

Læserbreve

Gøge-unge effekt
Flertallet bestod ved Økonomiudvalgets behandling 26.
januar. Her var der 11 stemmer mod 2. Ingen medlemmer
undlod at stemme. Igen var
det kun Venstre og Konservative der stemte imod.
"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 gøge-unge-effekt, hvor beboerne
i Nordhavn risikerer, at der
ikke er nok parkeringspladser
til dem,” udtaler de to partier
i en såkaldt protokolbemærkning.
Tag metro eller cykel
Ifølge kommuneplanen kan
man godt gøre et område bilfrit, hvis der er maks. 600
meter til nærmeste tog- eller
metrostation. I dag er der 1,4
kilometer til den nærmeste

De nye metrostationer Levantkaj og Krydstogtkaj vil ligge nærmere, omkring 350 meter fra Tunnelfabrikken. Dog er den præcise linieføring af metrolinien på Ydre Nordhavn ikke fastlagt endnu, og den forventes
først at være bygget i 2030.

station, Orientkaj. Men de nye
metrostationer Levantkaj og
Krydstogtkaj vil ligge nærmere, omkring 350 meter fra
Tunnelfabrikken. Dog er den
præcise linieføring af metrolinien på Ydre Nordhavn ikke
fastlagt endnu, og den forventes først at være bygget i 2030.
Det Grønne Loop forlænges
Indtil da håber politikerne, at
de mange tusinde besøgende
til Tunelfabrikken vil tage

»

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

Protokolbemærkning fra
Konservative og Venstre

cyklen.
Cykelforbindelsen
Det Grønne Loop, som indtil
nu er anlagt til Helsinkigade,
skal forlænges helt ud på Ydre
Nordhavn langs Kronløbsbassinnet, Levantkaj og Skudehavnen. Men konsortiet bag
Tunnelfabrikken ønsker dog
at få lov til at etablere parkeringspladser, som kan bruges
indtil metrostationerne er
etableret. Konsortiet består af
NREP, Union Kul A/S og By &
Havn.

Ifølge planen, vil der desuden blive skabt mulighed
for aktiviteter i byrummene,
som fx. udendørs udstillinger og kunstnerværksteder, der har relation til
de kulturelle funktioner i
Tunnelfabrikken.
Der skal være et parkområde syd for Tunnelfabrikken som skal være en del af
et grønt forløb fra den planlagte naturpark mod nord
og den nye containerhavn
og krydstogtterminalen til
Svanemøllehavnen.
Der er i dag tre træer (pil,
mirabel og birk) i området,
der lever op til kommunens
kriterier for bevaringsværdige træer. Lokalplanen
fastlægger, at der plantes
mindst 112 nye træer.

DELTAG I DEBATTEN! Send dit læserbrev til: debat@nordhavn-avis.dk

»

Mange certificeringsordninger er
mangelfulde, eller
i værste fald næsten
ubrugelige

Andreas Petersen,
Verdens Skove

NÅR LOKALPOLITIK HAR
GLOBAL KONSEKVENS

• Al politik er lokal. Sådan
lyder en forslidt frase, som
synes rammende i et kommunalt valgår. Men lokalpolitik
handler ikke kun om det nære.
Mange politiske handlinger i
København har globale konsekvenser.
Sådan er det ikke mindst, når
det gælder klima og miljø. Her
vækker udledning af spildevand i Øresund - med rette - et
ramaskrig.
Samtidig løftes der knap et
øjenbryn, når Københavns

Lokalplanen handler om
ombygning og opførelse
af op til 80.100 kvm.
serviceerhverv, private
kollegieboliger, almene ungdomsboliger og kulturfunktioner ved Oceanvej i Ydre
Nordhavn. Heraf placeres
ca. 68.000 kvm. i Tunnelfabrikken ved en ombygning
af den eksisterende fabriksog lagerbygning.

blev vedtaget med 6 stemmer
mod 5. Ingen undlod at stemme.

handlinger indirekte ødelæg-

Af Andreas Petersen,
Verdens Skove

Tunnelfabrikken

ger miljøet i fjerne lande.
Skoleeksemplet på hvor galt
det kan gå, er Københavns
´grønne´ energi. Varmen i vores radiatorer kommer ikke fra
vindmøller eller varmepumper, men hovedsageligt fra træ.
Der er tale om træpiller, der
importeres fra eksempelvis
Baltikum. På trods af at baltiske miljøorganisationer og
forskere, advarer om, at deres
skove udpines bl.a. som følge
af denne efterspørgsel.
Sidste år afslørede TV2,
at HOFOR også importerer
træflis fra Amazonas, træflis,
der brændes for at give os

varme i vinterkulden. Samtidig blev der rettet alvorlige
beskyldninger mod HOFOR’s
brasilianske leverandør for
overgreb mod lokale. HOFOR
lovede interne kontroller og
henviste til, at de kun bruger
“certificeret” biomasse.
Men så enkelt er det ikke mange certificeringsordninger
er mangelfulde, eller i værste
fald næsten ubrugelige. Den
kendte brasilianske præst Fader Sisto, der arbejder for rettigheder til landarbejdere og
småbønder i Brasilien, appellerede for nylig til danskerne om
at plante “træer i Danmark i
stedet for at fælde vores træer”.
Dansk efterspørgsel efter træ
fra Amazonas bidrager ifølge
ham således til afskovning og
tyveri af land.
Hans krasse ord var møntet
på firmaet AMCEL, det samme
firma, som forsyner HOFOR
med flis, der ender som varme
i de københavnske radiatorer.
HOFOR skylder fortsat københavnerne en forklaring på,
at de fortsætter med at indkøbe
AMCEL’s produkter.

DF: NEJ TIL LINE BARFOD
Af Finn Rudaizky (DF), medlem
af BR, spidskandidat til KV-21

• Nyheden om at Enhedslisten
har valgt Line Barfod som
partiets spidskandidat i København, aktualiserer debatten
om Enhedslisten kan fravriste
socialdemokraterne den mere
end 100 år besatte overborgmesterpost ? Lad mig skære det helt
ud i pap.
Dansk Folkeparti vil under
ingen omstændigheder støtte,
at Enhedslisten sætter sig på
Københavns vigtigste politiske
post. Men, vi har bestemt heller
ikke været begejstret for Frank
Jensen’s manglende sociale ind-

sats. Det har været en katastrofe
for de svagest stillede i vort samfund. Nu er Frank Jensen væk
og Lars Weiss “vikarierer” som
Overborgmester. Og den opgave
klarer han faktisk fint.
Jeg har læst, at kommende Overborgmester Sophie
Hæstorp Andersen (S) siger, at
byen ikke kun skal være for “de
rige og smukke”. Men, det er jo
netop disse grupper som S i de
sidste 10 år har favoriseret. Det
er sket ved tilladelse til eksklusive bebyggelser, ved at sætte
enormt meget fokus på formel-1,
Tour d’France og dyre V.I.P.
sammenkomster. Ting som ligger fjernt fra “almindelige” borgeres hverdag. Det er disse “almindelige” borgere, som vi i DF
mener har været forsømt.
Selvfølgelig vil DF gerne have
erobret en borgmesterpost
tilbage i København. Et bud
kunne være, at der blev oprettet
en borgmester for tryghed. Der
skulle tages hånd om en langt
bedre interesse og handling til
vore ældre borgere, men trygheden skulle også omfatte bekæmpelse af bander og kriminalitet.

I de sidste 10 år er der kommet
en langt mere alvorlig kriminalitet med mord, vold og racistiske overgreb. Der er er brugt
milliarder af penge, men der er
faktisk ikke kommet ret meget
ud af det. Det mener vi i DF er
en kærneopgave som nu må løses, men ikke så blødsødent som
hidtil. Den bløde bekæmpelse
har kun bragt mere vold og kriminalitet med sig.
Og så vil vi forøvrigt se på, at
vi skal vedligeholde vore idrætshaller og faciliteter meget bedre.
Men, også bygge flere idrætshaller samt fodboldbaner. Det er en
af forudsætningerne for at få flere til at dyrke motion. Desuden
vil DF på Københavns Rådhus
kæmpe for en mere grøn by med
flere træer og grønne parker,
men også bekæmpelse af luftforureningen, skal blive langt mere
skarp. I DF vil vi ikke længere se
på, at folk bliver syge og dør på
grund af forurening. Derfor vil
vi presse socialdemokraterne
til at tage dette spørgsmål langt
mere alvorligt. Det er ikke længere nok, at holde fine skåltaler.
Nu skal der ske noget.
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Garbanzo
søger 'pitapushere'
• Garbanzo melder 'meget snart' åbningsdatoen
ud for sin nye gourmetpita shop i Nordhavn.
Lige nu søger butikken
medarbejdere.
Man kan sende en ansøgning til job@garbanzo.dk. Garbanzo åbner i
Århusgade 147. Bag Garbanzo står Simon Jensen
og Søren Skaarup.

Klinikken er åben
• Ondt i nakke eller ryg? Det har mange
menesker i coronatiden, pga. hjemmeargejde eller manglende tilbud om fysisk
træning. Elite Fysioterapis afdeling
i Nordhavn, på Kattegatvej 4, har
stadig åbent - og bemandingen er
faktisk blevet sat op, så der er flere
ledige tider.
Klinikken er specialklinik for
sports- og erhvervsskader med
mere end 12 års erfaring. De ansatte er autoriserede osteopater
og fysioterapeuter. Der er åbent
i receptionen hver dag mellem
8 og 15 eller på info@elitefys.dk.

Kontorkompleks i Østbanegade klar igen
• Skattestyrelsen har forladt det store kontorkompleks i Østbanegade 121-123 og nu er stedet relanceret som "Tietgens Have" og klar til udlejning.
I markedsføringen gøres der meget ud af beliggenheden tæt på Nordhavn. Et billedgalleri viser
Århusgadekvarteret fra sin bedste side, og materialet fortæller om den nemme adgang til Nordhavn, metrostation mv.:
"Med Nordhavn Station og metro som nærmeste genbo, egen p-kælder med 196 p-pladser og

få min. kørsel til motorvejsnettet takket være
Nordhavnstunnelen, kan det næsten ikke
blive bedre.
Få min. gang til Århusgadekvarteret, som
er under transformation fra frihavn til ny
moderne bydel."
Der er plads til omkring 15 virksomheder med i alt omkring 1000 medarbejdere
i de syv kontorblokke på i alt 15.000 kvm.
Indflytning kan ske pr. 1. januar 2022.

Dispensation til Kronløbsøen - men uden taghuse
• Teknik- og Miljøudvalget i
Københavns Kommue skulle
25. januar tage stilling til en
række dispensationer til lokalplanen for Kronløbsøen, det
25.000 kvm. store boligbyggeri
mellem Fortkaj og Sundmolen.
Bygherren - Kronløbsøen projekt P/S - ville bl.a. gerne have
lov til øge højden på byggeriet
med taghuse. Taghusene ville
blive trukket 3 m tilbage fra facaden og have en højde på ca.
23,2 m over terræn. Det vil sige
1-1,5 m højere end byggerierne
nord og syd for Kronløbsøen.
Nabobyggerierne langs Fortkaj
og Sundmolen har alle tilbagetrukne taghuse - de fleste med
indvendige opholdsrum.
47 høringssvar
Dispensationsansøgningen har
været i naboorientering fra 13.
oktober til 9. november 2020.
Der kom 47 høringssvar, og
mange af dem kom fra naboer,
som var imod at byggeriet skulle
gøres højere.

»

I den efterfølgende
kvalificering " fejlfortolkede forvaltningen
højdebestemmelsen i
lokalplanen"

Taghusene ville blive trukket 3 m tilbage fra facaden og have en højde på maks. 23,2 m over terræn. Politikerne sagde nej.

Men Teknik- og Miljøforvaltningen indstillede til politikerne, at ansøgningen burde
godkendes.
Forvaltningen vurderer, at
det samlede projekt lever op til
lokalplanens intention om, at
Kronløbsøen skal have en "særlig arkitektonisk identitet".
'Vi begik fejl'
Forvaltningen mener desuden,
at det vindende projekt i arkitektkonkurrencen netop var udformet 'med udkragede byrum
mod øst og vest og med taghuse
af samme omfang som nu ansøgt'.
Men i den efterfølgende kvalificering "fejlfortolkede forvaltningen højdebestemmelsen

i lokalplanen og blev først sent
i processen opmærksom på, at
taghuse ville kræve dispensation
fra lokalplanen".
Derfor mente forvaltningen er
det ville være fair at give dispensationen. Men det var udvalget
uenig i. Med samtlige partier for,
blev ansøgningen om taghaver
afvist.
Ja tak til nye byrum
Bygherren ønskede også at etablere tre offentligt tilgængelige
byrum.
Mod øst et byrum med en terrasseret afsats, der trinvist trapper op og går udover kanten af
øen og fungerer som udsigtspunkt mod Øresund.
Mod vest et byrum med en ter-

rasseret afsats som giver adgang
til vandet.
På midten af øen ønskes et
større landskabeligt grønt byrum med mere læ.
De tre byrum vil kræve dispensation fra lokalplanen, da
de medfører en overskridelse af
øens maks. størrelse på 9.500
kvm. med ca. 217 kvm. Desuden
mindskes afstanden til Stubkaj
fra 45 meter til 41,2 meter.
Udvalget gav enstemmmigt
tilladelse til dette.
Bygherren har også fået lov til
at flytte ca. 60 procent af arealet
fra de to byrum ud til vandet til
byrummet i midten af karréen.
Men samlet set etableres over 10
procent flere ubefæstede arealer end krævet. Ændringen skal

gøre det muligt at etablere færdsels-, brandveje, cykelparkering
og opholdsmuligheder.
Mindre plads
til Christianiacyklerne
Endelig fik bygherren også lov til
at ændre parkeringsnormen for
pladskrævende cykler fra 5 pladser pr. 1.000 etagemeter bolig til
2 pladser pr. 1000 etagemeter.
Dette vil svare til ca. 50 pladskrævende cykler, og de vil fylde
ca. 160 kvm. plus manøvreplads.
Dispensationen blev vedtaget,
dog anførtre Enhedslisten, at
parkering til pladskrævende
cykler i virkeligheden burde placeres ip-kælderen, så det ikke
tager pladsen fra det grønne gårdrum.’

Smallere bro og flytning af broer
Kronløbsøen skal forbindes til
Århusgadekvarteret med en bro,
ved Dunkerquegade, der også
fungerer som adgangsvej for
brand- og renovationskøretøjer. Bygherre vil gerne mindske
bredden på broen fra 10 meter
til 7,6 meter.
Mod nord skal der etableres to stibroer til Sundmolen.
Bygherre vil gerne flytte broernehenholdsvis 7 m og 13,5 m
længere mod øst, så de tilpasses
placeringen af bygningerne på
Kronløbsøen. Det vil nemlig
lede den gående trafik udenom
bygningerne, i stedet for igennem dem.
Også dette gav udvalget lov til.
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Captain Nalle and his creator
On a cloudy Wednesday,
Vedhika, Amy and Mitchell
took a trip to Nordhavn in
search of Thomas Dambo’s
newest “giant” – Captain
Nalle. It was quite the experience!
Written by Little reporters:
Vedhika v. Krishnan and Amy
Hobdari

• We started at Nordhavn
train station which was our
meeting point. The sky was
grey and cloudy while a breeze swept through as we were
trying to find our way through
the city.
It was an adventure to all of
us as we began to explore the
outskirts of the city to find
Captain Nalle who was supposedly hiding. Following the
roads, we reached the local
trampoline park, AirTrix and
found an empty path leading
to the treasure, which was quite muddy. The roads we walked
on were busy and industrial
until we reached the entrance
to Captain Nalle’s abode.
Suddenly, we were in a new
and calm environment and it
was just the four of us and the
Captain. It was a sight to see,
with nothing but fall colors
and nature surrounding the
nearby land.
The captain found
Captain Nalle was a big figure,
pulling a boat, and it almost
felt as if he was hovering over
us. His eyes were made of big
bottle caps and it looked like
he was looking outward at something, longingly. So many
recycled materials were put
together to bring emotion and
character into the giant, that it
tells a whole story by itself. It
made all of us quite intrigued
towards the giant.
Now, given this opportunity,
we went around the area taking videos and photos of the
giant and with the giant. This
isn’t something we get to see
every day! Thomas Dambo had
really created more than just
an artwork!
Who is Thomas Dambo?
It may raise the question – just
as it did for us - who is Thomas
Dambo and what has he done?
Thomas Dambo is a 41-year-old man Danish recycling
artist, who is known for his
eye-capturing wooden troll
sculptures placed around Copenhagen. Ever since Thomas
was a young kid, he always
had a fascination with building things, such as treehouses
and boxcars from old wood he
found around his neighbourhood. After he graduated from

We went around the area taking videos and photos of the giant and with the giant. This isn’t something we get to see every day!

high school Thomas wanted to
become a carpenter, but very
quickly, he became bored with
the thought of repetitive work
he would have to do.
So instead, he decided to
go into design school, and he
started seeing art in the things
people threw out, especially
all the wood that was thrown
away on construction sites.
3000 birdhouses
One day he found a container
filled with wood, he had a brilliant idea and created his first
major street art called “Happy
City Birds”.
Since that street art was published, Thomas has produced
over 3000 birdhouses in several
cities around the world. After
graduating from college, Thomas started his business in his
own workshop, while still creating street art.
The reason Thomas decided
to put the wooden trolls around
Copenhagen and hide them in
the wilderness is because he
wants to lure people away from
computer screens and into the
wilderness.

Amy also a creator

Amy feels she and Thomas have
a lot in common, not just building, but creating new things
out of trash or random objects.
When Amy was younger, she
really enjoyed building Legos
and making different shapes
with them, or even using different pieces of paper to create a

»

His eyes were made
of big bottle caps and it
looked like he was looking outward at
something, longingly.

weird shape.
Amy never repeated the same
ones because she would get irritated doing the same shapes,
again just like Thomas.
Goodbye to the giant
The way Thomas built and
created these pieces out of our
everyday recycled materials was

something to appreciate. Seeing
Captain Nalle in person was a
whole different feeling from
looking at it’s pictures. Our trip
was worthwhile, despite the day
being cold and grey. We left
sooner than planned, but the
time spent to and with the giant
was one to remember.

Vedhika, Amy and Mitchell
are students of International
School of Hellerup. thir supervisor is Ms. Rashmi.
Little Reporter is a creative
writing program for children to
master the art of content writing using the practical tools
of Journalism. Enquiries and
more information: visit www.
Lcen.dk or write to learningcentredk@gmail.com

One day Thomas found a container filled with wood, he had a
brilliant idea and created his first
major street art called “Happy
City Birds”.
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KUNST2100 til oktober
• Der er kommet en ny dato for
KUNST2100 PÅ DOCKEN i år.
Det er nemlig lykkedes af få
fastlagt en ny udstillingsweek-

end for Kunst2100s årlige udstilling på Docken. Det bliver weekenden 2-3. oktober
2021. Udstillingen blev senest
afholdt i februar 2020, men

pga. coronakrisen er arrangementet nu rykket til efteråret.
KUNST2100 er et kunsterfællesskab på Østerbro, som afholder fælles udstillinger og events.

Docken på Færgehavnsvej 35 i
Nordhavn er et tidligere saltlager, som i mange år har været
indrettet som koncert-, eventog udstillingssted.

Høj på vand, brød og te. Og en sjat LSD
Ny dokumentar hylder LSD med en række underholdende
anekdoter fra stjerneskuespillere og sangere, men glemmer de udsatte.
• Overskriften til artiklen er
en henvisning til en sang fra
det danske syrerockband Spids
Nøgenhat, der hylder psykedeliske svampe og LSD. Et band
med rødder i 60’ernes hippiegrupper, der sang om og eksperimenterede med psychedelia.
Nogle hippier kom ud, hvor de
ikke kunne bunde, og andre alt
for langt ud. Gasolin’ sang om
hippien Provoknud, der endte
med at begå mord. I Frederiksberg Hospitals kælder blev
sindssygepatienter spændt fast
på meget høje doser. Flere af
dem begik selvmord.
Skræmmehistorier om LSD er
der nok af, og ofte går et trip
galt, hvis man som Provoknud
er sindslidende eller ganske enkelt ikke ved, hvad man har at
gøre med og ikke er klar.
Efter 60’ernes tur til galakserne har syre levet i undergrunden med små revivals. I 10’erne
fik det psykedeliske univers i
hvert fald en musikalsk vækkelse i særligt rockmusikken. Det
skete i både ind- og udland med

2 HURTIGE OM FILM

»

Selv om hyldesten er
befriende og dokumentaren modig, glemmer
den alle de udsatte eksistenser, hjemløse som
psykisk syge, der går ned
på stoffer
danske bands som førnævnte
Spids Nøgenhat, Fribytterdrømme og De Underjordiske
og fra udlandet fik vi blandt
mange andre Oh Sees, Wooden
Shjips og mere mainstream’ede
Tame Impala.
Nu er LSD også kommet til en
dokumentar, hvor en række
kulturpersoner frit fra posen
fortæller, hvad der skete, dengang de tog LSD. Skuespillere
som Ben Stiller, Carrie Fisher,
musikere som Sting og Donovan og kokken Anthony Bourdain har omkring fem minutter
hver foran kameraet. Fortællingerne foran kameraet bliver
kombineret med små humori-

Stjerneinstruktør laver
serie om punklegender
"Forestil dig at sparke ind
døren til The Crown- og
Downton Abbey-verdenen
sammen med dine venner
og udskrige jeres sange og
jeres vrede over alt, hvad
den verden repræsenterer.
Dette er det øjeblik, hvor det
britiske samfund og kultur
blev ændret for evigt.”
LSD kan åbenbart fremme den overvældende følelse af, at være helt tæt forbundet med jordkloden.

stiske og syrede film, der gengiver oplevelserne. Nogle er optaget med rigtige skuespillere,
andre er animerede.
Den sjoveste fortællinger kommer måske fra rapperen Rocky
Asap, der sidder med solbriller,
dreadlocks, en joint, sandaler,
sølvtænder, en poncho og et
charmerende gavflabsmil foran
egen tipi i sin baghave. Det var

Titel: Have a Good Trip:
Adventures in Psychedelics.
Instruktør: Donick Cary
Medvirkende: Sting,
Ben Stiller, Carrie Fisher,
Rocky Asap
Varighed: 85 minutter
Premiere: 2020.
Kan lige nu ses på Netflix

Et lille trip på tungen får store konsekvenser for filmens personer.

en pige, der først gav ham LSD,
og da de skulle have sex ... Det
må du selv se. Rocky Asap fortæller overraskende, at han lytter til gammel psych-rock som
Jimi Hendrix og Jefferson Airplane.
Bourdain fortæller om et roadtrip med to udfordrende piger,
der gik helt galt. Stiller fortæller
om, hvordan han panisk ringe-

de til sin far. Carrie Fisher bor
ikke overraskende fuldstændig
buddhistisk og fortæller om en
samtale med et agern.
Det er en meget let fortalt dokumentar. Den underholdende
stil gør så også, at vi aldrig rigtig kommer i dybden med stoffets virkning, videnskabeligt
som historisk, og selvom hyldesten er befriende og dokumentaren modig, glemmer den alle
de udsatte eksistenser, hjemløse
som psykisk syge, der går ned
på stoffer.
Og så skal man have for øje,
at vi ikke længere har Carrie
Fisher og Anthony Bourdain,
der begge kæmpede mod stofmisbrug.
Når det er sagt, er det dumt
og unødigt at fordømme stoffet,
der har givet rigtig mange mennesker positive oplevelser, de
ikke ville være foruden. Blandt
andet de mange interviewede
her i dokumentaren, der er
en lille skjult perle på Netflix.


Anders Højberg

Sagt ifølge Gaffa.dk af Danny
Boyle ('Trainspotting', '28
Days Later' og' Slumdog
Millionaire'), som nu vil lave
en film baseret på guitarist
Steve Jones’ erindringer. Sex
Pistols udgav kun et album,
'Never Mind the Bollocks',
der burde stå i ethvert hjem.
Det samfundsrevsende album
vakte ramaskrig i England
i 1977, og hittet 'God Save
the Queen' blev suspenderet
på landsdækkende radiostationer. Optagelserne går i
gang 7. marts.
Mere sex and drugs
Mere nørdet kommer der til
foråret en spillefilm om det
uafhængige britiske pladeselskab, Creation Records,
der stod bag bands som My
Bloody Valentine, Oasis,
Primal Scream, The Cramps
og Jesus & Mary Chain, der
efter planen snart spiller koncert i Den Grå Hal. Og det er
såmænd også Danny Boyle,
der står bag filmen med
navnet 'Creation Stories'.

BESØG VORES NYE NETAVIS
www.nordhavn-avis.dk

E-avis, nyhedsbrev, debat - og masser af lokalstof
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Henrik på en af sine besøg hos
Myléne i Languedoc i Sydfrankrig. "Der skal være en god kkemi
mellem os og vinproducenten,"
siger han. (Privatfoto).

Lokalt familiefirma vil lære
os om god, bæredygtig vin

»

Citat placeres i en
spalte. Skubber automatisk til brødtekst. Tilpas
højden æstetisk – citat.
Citat_navn_kilde evt.

Henrik, Victor og Emilie Berger har startet familievirksomheden Min Franske Vinimportør med base i Nordhavn. Danskerne skal opdage, hvor godt vin kan smage,
mener de. Og kunderne tager godt imod de bæredygtige
franske vine.
• Henrik Berger har siden 2016
boet i Frihavnstårnet. Han har
arbejdet i og med Frankrig i
mange år, og har et stort netværk blandt vinproducenter, da
hans vinagentur sælger vin direkte fra producenterne til det
asiatiske marked.
Men i 2019 besluttede han sig
for også at blive registreret som
vinimportør i Danmark.
I første omgang for at sælge
bæredygtig vin til forretninger
og restauranter.
Skulle bare lave video
Om sommeren tog sønnen Victor med på vinrejse til Frankrig,
for at lave en video om de lokale
vinproducenter, som sælger vinen til Henrik uden mellemled.
"Jeg blev mere og mere interesseret i vin og i at starte et
familefirma med min far, og da
jeg samtidig havde gjort min
bachelor færdig, besluttede jeg
mig for at gå helhjertet ind i
projektet, fortæller Victor Berger.
"Samtidig har jeg arbejdet på
at opbygge min viden om vin,
og jeg har netop afsluttet den
internationale vin-uddannelse
WSET," fortæller Victor.
Så lokal som man kan være
Vinfirmaet har sit lager ude på
Skagerrakvej, og flere af vinene
er til salg i Meny Nordhavn,
hvor Henrik og Victor også har
afholdt vinsmagninger - før corona. Victor Berger bor i Ori-

enten i nabohuset til sin far. Så
det kan næsten ikke blive mere
lokalt.
"Jeg er faldet rigtig godt til her.
I de første år var der meget byggeri, men nu er tingene ved at
falde på plads," siger Henrik.
Også Victors søster Emilie arbejder i familiefirmaet, men
kunne ikke være med til interviewet med Nordhavn AVIS.
Vin via webshop
I 2020 besluttede familien at 'rebrande' og oprette firmaet Min
Franske Vinimportør.
"Coronakrisen har lært os,
at det ikke giver mening kun
at satse på enten private eller
professionelle kunder. Man må
være fleksibel og arbejde med
alle slagskanaler," siger Henrik.
Victors uddannelse i medier
og marketing kom firmaet til
gode, da de samtidig lavede en
webshop for at komme i direkte
kontakt med de private kunder.
"Der er meget arbejde i digital
markedsføring, men vi oplever
stor interesse fra kunderne, og
får meget positiv feedback på
vores vine," siger han.
God kemi med producenterne
Firmaet sælger kun fransk vin,
kun fra lokale producenter som
de kender, og vinene er alle økologiske, biodynamiske, naturvine eller bæredygtighedscertificerede vine.
"Vi lægger vægt på at producenterne har en høj etik og fag-

Forholdet mellem kvalitet og pris hænger rigtig godt sammen, når det gælder vin. Betaler man lidt mere, er det fordi at vinproducenten er en god
håndværker som bruger mere tid på at lave en god vin, mener Henrik og Victor. Se mere på minfranskevimimportor.dk.

lighed. Der skal også være god
kemi mellem os. Vi holder kontakt og besøger dem".
Bæredygtige vine
Henrik og Victor oplever at
danskerne tager godt imod de
bæredygtige vine, som er lavet
af mindre, lokale producenter.
Firmaet har haft en vækst i omsætningen på 50% fra 2019 til
2020.
Det glæder Henrik Berger.
Han forklarer, at naturvin er
et produkt af naturen, dyrket
og fremstillet så naturligt som
mulig.
"For eksempel bruger man
ikke traktor, men heste i vinmarken. Så jorden omkring

»

Folk bliver altid
positivt overraskede. De
vidste ikke, at vin kunne
smage sådan, og så godt

vinstokkene ikke bliver sammenpresset. Markerne ligger
også afsides, i god afstand til
andre landbrug som bruger
gødning og kemikalier."
Lidt dyrere - meget bedre vin
Vinene hos Min Franske Vinimportør koster mere end de
50 kroner, som mange lader sig
friste af, for en flaske. Vinene i

den nye webshop koster fra 89
kroner og opefter.
"Det siger næsten sig selv.
Forholdet mellem kvalitet og
pris hænger nemlig rigtig godt
sammen, når det gælder vin.
Betaler du lidt mere, er det fordi
at vinproducenten er en god
håndværker som bruger mere
tid på at lave en god vin," siger
Henrik.
Han undrer sig tit over, hvor
ufattelig meget dårlig vin der
sælges i Danmark.
"Meget af det er lige til at
hælde ud i vasken. Jeg kan godt
finde på at sige nej tak til et glas
vin, når jeg er ude. Det smager
simpelthen ikke godt. Så tager
jeg hellere et glas vand."

De fleste vine som sælges i
Danmark er industriprodukter.
Hårdt filtreret druesaft. Det siger sig selv, at en vin til 50 kroner ikke kan være særlig god,
når der både skal betales afgifter, moms og fortjeneste til butik og importør. Så er der ikke
mange penge tilbage til producenten," siger Henrik.
Positive overraskelser
Så han er glad for at flere danskere har fået lyst til at udforske
nogle anderledes vine.
"”Vi får altid positiv respons
på vores vine, og flere og flere
ønsker at tage nogle skridt op
ad kvalitetsstigen, når de først
har smagt”," tilføjer Victor.

11/ GODT LIV
Fem foreninger får et løft
• Fem foreninger i bydelen
Østerbro har fået penge fra en
ekstraordinær klubhuspulje, så
de kan opgradere deres faciliteter under coronakrisen. De

fem foreninger er Roklubben
Skjold, Danske Studenters Roklub, Roklubben Gefion, Boldklubben Skjold, Copenhagen
Beach Volley. Klubhuspuljen
blev skabt i foråret 2020 i for-

bindelse med, at anlægsloftet hvor mange penge kommunen
må bruge på byggeri og anlæg
- blev fjernet i 2020. Derfor
kunne en række renoveringsprojekter og mindre om- og

tilbygninger realiseres i 2020.
23 projekter blev godkendt.
Samlet set har alle klubberne
modtaget 8,4 millioner i støtte
til projekterne.

"Der er stadig god plads til at
holde afstand derude. Især hvis
man søger lidt væk fra de mest
populære udflugtsmål," skriver
Naturstyrelsen diplomatisk.
Foto: Naturstyrelsen.

Spred jer lidt ude i naturen
Mange tusinde mennesker bruger fritiden på at gå i naturen - som et alternativ til
kulturtilbud og underholdning i coronatiden. det giver nærmest kødannelser i de mest
populære skove. Naturstyrelsen har lavet en guide til 15 smukke naturvandringer.

Gode vandringsruter tæt på København
Amarminoen – 27 km.
Nyanlagt rute på Amager fra DR Byen i nord, over Sydvestpynten i syd og hele vejen til Dragør Fort i øst.

Parforceruten – 16 km.
Afmærket rute gennem Dyrehaven og Jægersborg Hegn – smuk tur gennem verdensarven.

Folehave Skov og Rungsted Hegn – 10 km.
Smuk afmærket tur gennem løvskov. Planlæg din egen tur videre gennem Maglemosen, Trørød Hegn og Jægersborg Hegn til Jægerborg Dyrehave.

Rudersdalruten – 42 km.
Lang rute, som man kan tage over flere dage eller nappe en del af. Forbinder mange af Naturstyrelsens skove
nord for København. Stå af og på som du vil.

Københavns Befæstning langs Vestvolden – 15 km.
Mellem Avedøre og Utterslev Mose strækker Vestvolden sig, som et næsten 15 kilometer langt lige militært
voldanlæg. Anlægget er fredet, men åben for offentligheden og byder på et væld af spændende oplevelser.

Langs Mølleåen fra Buresø til Strandmøllen – 40 km eller længere.
Følg Mølleåen fra dens udløb ved Ølstykke og helt til den løber ud i Øresund.

Øvre Mølleåsti – 20 km vandre- og cykelsti.
Gå gennem smukke, afvekslende landskaber uden trafik langs Mølleåen mellem Farum St. og Ølstykke St.

Furesøen rundt - 21 km.
Rundt om Danmarks dybeste sø omkranset af rørskov og et rigt fugleliv. Kun 12 km fra Rådhuspladsen.

Rude Skov rundt – 9 km.
Afmærket rute på gennem smuk løvskov med mange søer og rastepladser.

Vestskoven – 10 km.
På turen kommer man rundt i store dele af Vestskoven lige fra åbne arealer med det skotske højlandskvæg, gennem mørke granskove, ind mellem lyse egetræer og forbi den idylliske landsby, Risby - og Vikingelandsbyen.

• "Statens naturområder tæt på
København er velbesøgte, men
der er stadig god plads til at
holde afstand derude. Især hvis
man søger lidt væk fra de mest
populære udflugtsmål," skriver
Naturstyrelsen diplomatisk i
sin nye digitale folder over nye
vandreture.
Faktisk var der IKKE god
plads ved Bagsværd Sø i forrige
weekend, bemærker redaktøren. Så mange hundeluftere, familier og mountainbikekørere
var på færde på stierne, at der

»

Der er stadig
god plads til at holde
afstand derude
Naturstyrelsen

opstod regulære kødannelser
ved skrænter og sving på skovstien.
Naturstyrelsens liste fortæller
om længere vandreruter igen-

nem hele eller dele af statens
naturområder. Alle har det
tilfælles, at de kan nås efter en
kort køretur fra hovedstaden
med enten bil, cykel eller offentlig transport. Har man tid
og lyst til at køre lidt længere,
har Naturstyrelsen også fem
bud på en god vandring.
Hent inspiration til flere vandreture - blandt andet 100 udvalgte
gåture i hele Danmark på www.
naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/aktiviteter/vandreruter/

Prøv vores nye nyhedsbrev
Nordhavn Avis lancerer nu et nyt nyhedsbrev, hvor
du 1-2 gange om ugen får seneste nyt fra Nordhavn.
Serveret i et læsevenligt format, som betyder at du
kan læse nyhederne direkte i din mail.
Vi vil selvfølgelig gerne have at du klikker videre på
de mange links i nyhedsbrevet, og det kan du bare
gøre, hvis du ønsker at dykke længere ned i et af
emnerne.
GODMORGEN NORDHAVN er gratis.
Tilmeld dig på forsiden af www.nordhavn-avis.dk
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