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KARMA RENGØRING
God Ren Karma
Hos Karma Rengøring tilbyder vi
høj service, god kommunikation,
grundighed og tillid. Vi udfører både
privat og erhvervsrengøring, og hos
os er glade kunder gode kunder.
Kontakt os for et uforpligtende
tilbud.

Undersøgelse: Sådan bruger
vi vores altaner i Nordhavn

20.000 har indtil videre sagt ja
til invitation til havnefest 5. juni

Telefon: 42465757
E-mail: info@karmarengoering.dk
CVR: 42134392
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Nordhavn tar' skraldet i næste uge
Miljøpunkt Østerbro gentager succesen fra sidste år og
inviterer til fælles - men hver for sig - affaldsindsamling
på Østerbro og i Nordhavn.

Man deltager i affaldsindsamlingen ved
at gå en tur alene eller i
sin ”boble”

Lån en grabber
Som noget nyt kan man i år også
låne grabbere / gribetænger til
sin affaldstur. Man skal blot
møde op på Trianglen St. (metro) lørdag 20. marts mellem kl.
10 – 12, hvor Miljøpunkt Østerbro står klar med grabbere til
alle interesserede – selvfølgelig
på behørig afstand og bevæbnet
med håndsprit og mundbind.
Grabberne kan afleveres igen
samme sted lørdag 27. marts
kl. 10 – 12, eller efter aftale hos
Miljøpunkt Østerbro på Masnedøgade 20 (skriv til info@
miljopunkt-osterbro.dk ).

• Da coronaen ramte landet
sidste år, blev den planlagte forårsrengøring af Nordhavn og
Østerbro erstattet af en fælles
affaldsindsamling – hver for sig.
I løbet af en hel uge greb seje
børn og voksne til handling og
befriede bydelen for take-away
emballage, cigaretskodder, øldåser, plastikflasker og andet
skrald.
Nu gentager Miljøpunkt
Østerbro succesen sammen
med Østerbro Lokaludvalg og
Kulturcenter Kildevæld. Affaldsindsamlingen ledsages af
en fotokonkurrence, hvor man
kan vinde præmier fra lokale,
bæredygtige butikker, caféer og
virksomheder.
Indsamlingen skydes i gang
lørdag 20. marts, hvor Miljøpunkt Østerbro står klar med
uddeling af grabbere på Trianglen kl. 10-12.

Sådan deltager man
Man deltager i affaldsindsamlingen ved at gå en tur alene
eller i sin ”boble” og samle det
skrald man finder på sin vej –
det kan være på gaden, i parker
eller ved vandet.

»

Man kan også deltage i fotokonkurrencen ved at dele et billede fra sin tur i Facebook-siden for
indsamlingen eller på Instagram
med hashtagget #nordhavntagerskraldet. Husk at Instagramprofilen skal være offentlig.
Hver dag udtrækkes en vinder
blandt billederne, som vinder en
præmie fra eller et gavekort til en
af bydelens bæredygtige butikker, caféer eller virksomheder.
Man kan selvfølgelig også samle
affald, uden at deltage i fotokonkurrencen. Selv den mindste lille
affaldstur tæller.

I forbindelse med affaldsindsamlingen afholdes en fotokonkurrence, hvor man kan vinde præmier fra lokale
butikker, caféer og virksomheder.

Affaldsindsamlingen er støttet
af Østerbro Lokaludvalg, og
indkøb af grabbere til udlån er
støttet af Miljøstyrelsen.

Second hand i siloen
The Silo åbner igen dørene til stort luksus-tøjmarked
Arrangementet plejer at være
velbesøgt, så man må forvente
en smule kø, så alle kan føle sig
trygge, mens de kigger på stativerne. De ventende kan varme
sig med en kop kaffe fra den besøgende kaffevogn.

• I The Silos foyer afholdes det
halvårlige
luksustøjmarked
traditionen tro 27. marts kl. 1015, hvor boderne er beboernes,
men alle er velkomne til at
komme og kigge.
”Det er tøj af god kvalitet;
mest dametøj, lidt herretøj og
masser af sko, støvler, tasker
og accessories. Vi har en aftale
om, at man kun kommer med
helt rent og pænt tøj, som ikke
er meget brugt. Det er ikke
kun dyre luksusvarer men også
mange low-end mærker, så der
er noget for alle” fortæller arrangør, Dorthe Korsgaard.

»

Ikke kun dyre
luksusvarer men også
mange low-end mærker,
så der er noget for alle”
Arrangør Dorthe Korsgaard

Der er luksus i lange rækker, når beboerne i The Silo inviterer til tøjmarked.
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Rift om opladning
• Er der for få ladepladser til elbiler i Nordhavn?
Eller handler det også om at
elbeilejere bruger ladepladserne
til parkering?

Det emne diskuteres livligt på
sociale platforme. By & Havn
har foreløbigt opstillet 12 Spiiri
ladestandere til elbiler i P-hus
Lüders.
En bruger på Facebook har på

en lørdag kl. 08.07 observeret,
at 10 af pladserne var optaget af
fuldt opladede elbiler.
"Så igen, kunne vi ikke se om
vi kunne få skabt en bedre ladekultur i Nordhavn? Så er der

sikkert ladepladser nok til alle
et godt stykke tid endnu, uden
at By & Havn behøver at indføre tidsbegrænsning for opladning", skriver brugeren blandt
andet.

Nu bygger BIG deres domicil på Sundmolen
Byggeriet af projektet BIG
HQ yderst på Sundkaj er
begyndt 8. marts 2021.
Forvent støj fra pæleramning de næste par måneder.
• Det nye 'eadquarters' på spidsen af Sundmolen er selvfølgelig
tegnet af den store internationale arkitekttegnestue selv.
Hovedkontoret for Bjarke Ingels Group (BIG) bliver 27 meter og 7 etager højt.
BIG har skrevet til alle naboer
om det støjende arbejde i forbindelse med pæleramning og
spunsarbejder. Arbejdet udføres fra nu og frem til medio
maj. Men ikke kontinuerligt,
hvilket betyder, at der vil være
perioder hvor der ikke rammes
og støjes. Det forventes, at arbejdet vil blive udført på hverdage i tidsrummet 8-17, og at
der især i opstarts- og slutfasen
kan opleves tung trafik i forbindelse med transport af byggemateriel og maskiner til og fra
byggepladsen. Hvis naboer og
andre har spørgsmål, oplyser
BIG, at man kan maile til Michael Kepke (bhq@big.dk).
Politiske smagsdommere
I begyndelsen af 2019 sagde
medlemmerne af Københavns
Kommunes Teknik- og Miljøudvalg nej til stjernearkitektens
eget forslag til tegnestuens nye
hovedkontor. Et flertal mente
at byggeriet ikke var i orden ud
fra et æstetisk og klimamæssigt
synspunkt.
"Det er meget sjældent, vi hiver
i nødbremsen på denne måde i
forhold til lokalplaner, men det
her byggeri er simpelthen historisk grimt. Byggeriet skal jo
stå ved indsejlingen til Københavns havn, og det passer meget
dårligt ind i omgivelserne. Vi
er er jo valgt på holdninger, og

Herover en visualisering af
det kommende hovedkontor
for tegnestuen BIG i Nordhavn.
Ill.: Bjarne Ingels Group

»

Det her byggeri er
simpelthen historisk
grimt (...) Så sætter man
et par plantekasser på
en trappe. Jeg er ikke
imponeret.
Jakob Næsager (K); før og efter BIG
ændrede projektets udformning.

vores holdning er, at det er sjældent grimt", sagde Jakob Næsager (K) dengang til TV 2 Lorry.
Bjarke Ingels svarede på kritikken; "Det er en form for
kompliment, at bidrage til danmarkshistorien på den måde.
Og derudover kan jeg jo ikke
sige andet, end at det synes jeg
jo ikke. Jakob Næsager er næppe blevet valgt ind i rådhuset på
grund af hans æstetiske sans.

Det håber jeg i hvert fald ikke,"
sagde Bjarke Ingels. Han tilføjede at kritikken af byggeriets
klimavenlige kvaliteter var forfejlet. Bygningen opføres f.eks. i
beton, lavet på en "særlig energibesparende måde".
'I maj 2019 vendte BIG tilbage
til Teknik- og Miljøudvalget
med et nyt og revideret forslag.
Ændringer bestod primært af
grøn beplantning af facaden og

området foran kontoret. Det fik
udvalget til at godkende byggeriet. Dog ikke Jakob Næsager (K), der nok engang stemte
imod med denne bemærkning
til Dagens Byggeri: "Man går
fra en udendørs belægning på
55 procent granit og asfalt til 45
procent, og så sætter man et par
plantekasser på en trappe. Jeg
er ikke imponeret", sagde Jakob
Næsager.

Bjarke Ingels Group hører til
blandt verdens mest hædrede
tegnestuer de seneste år.
I København er tegnestuen
blandt andet kendt og hædret
for Amager Bakke, Ørestadsbyggerierne 8-tallet, VM-Husene og Bjerget, det nye Noma,
Superkilen gennem Nørrebro,
almenboligerne på Dortheavej
og Museet for Søfart i Helsingør.

»

Jakob Næsager er
næppe blevet valgt ind
i rådhuset på grund
af hans æstetiske sans.
Det håber jeg i hvert
fald ikke.
Bjarke Ingels, arkitekt;
svar på Jakob Næsagers kritik.

Skiltning imod ulovlig standsning
På Sundmolen parkerer mange mennesker i kort tid på de sjoveste steder. De slipper afsted med det,
fordi det kan betegnes som en standsning. Det problem vil By & Havn og Europark nu gøre noget ved.
• Netop nu bliver der sat nye
skilte op med forbud mod
standsning på særlig udsatte
steder. Samtidig vil Europark,
der udfører parkeringskontrol i
området, være ekstra opmærksomme på problemet. Indsatsen
imod ulovlig standsning var
ét af emnerne på By & Havns
online-dialogmødet torsdag 11.
februar for beboere på Sundmolen. By & Havn lovede at vende
tilbage med en løsning på problemet efterfølgende.
Skiltningen er ét ud af flere tiltag, som skal 'optimere de mid-

lertidige parkeringsmuligheder
på Sundmolen'. Der er en del
byggeaktivitet på molen i denne
tid, og derfor er der nu etableret
yderligere parkeringspladser på
Orientkaj.
"Desuden opdaterer vi løbende
parkeringskortet for Sundmolen, som du kan finde på Sundmolens hjemmeside. Parkeringskortet viser hvor, du aktuelt kan
parkere på molen," skriver By &
Havn på deres hjemmeside.
Fugleklatter og elbiler
Apropos parkering, så har By &

Havn ad flere omgange modtaget klager om fugleekskrementer på biler, der er parkeret på
den midlertidige parkeringsplads ved pakhus 54 og 'Dronningeporten'.
"Derfor har vi nu sat håndværkere til at lave en løsning,
således at fugle ikke besørger
de parkerede elbiler på stålkonstruktionen henover området for elbilsparkering. Vi har
valgt at prioritere disse parkeringspladser, da elbiler ikke har
mulighed for at parkere andre
steder, og derfor altid er udsat,"

fortælles der. Desuden mindes
beboerne om, at man med sin
parkeringslicens også kan parkere på parkeringspladsen ved
Glückstadsvej, eller parkeringspladsen ved CIS, som man nu
let kan komme til og fra via den
nye plads og sti ved Orientkaj
Station.
Parkeringsforholdene
på
Sundmolen er stadig midlertidige. De permanente anlæg bliver opført under Kronløbsøen
og i det kommende parkeringsanlæg på Sundmolen, hvor pakhus 52 står i dag.

Kreativ gratis parkering/standsning bliver nu forbudt på Sundmolen.
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Portland Towers solgt
• De tre pensionsfonde PFA,
ATP og PensionDanmark har
solgt de ikoniske Portland Towers i Nordhavn til ejendoms-

selskabet Hines.
Prisen for kontorejenedommen er ikke offentliggjort. Portland Towers epå Göteborg Plads
er tidligere industrisiloer, som i

2014 blev omdannet til 12.753
kvm kontorlokaler.
Blandt lejerne i de mange kvadratmeter er Den Tyske Ambassade, FIH Partners, PA Consul-

ting Group og Dansk Standard.
Kontorsiloerne har en høj
standard indenfor bæredygtigt
bygningsdesign, konstruktion
og drift.

står kulturiværksætterne Mai
Seidelin og Johan Bylling Lang.
Begge har de erfaring som ansvarlige for kulturevents og
festivaler. Bl.a.Jazz Vocal Live,
Fringe Jazz Fest og Harvest.
Copenhagen Harbour Parade
opstod ud af asken på Coronakrisen.
"Vi skulle skabe et projekt,
der kom mange til glæde, uden
at vi skulle samles. På vandet er
der masser af plads og mange
kan følge med fra havnens
mange boligområder og broer.
Københavns hjerte banker for
kunsten i alle dens afskygninger, lige fra de store gamle
kulturinstitutioner omkring
havnen til den allestedsnærværende avantgarde – vi satte
det bare ind i kulissen – Københavns Havn. Og pludselig
gav det hele sig selv, scenen lå
Med over 700 tilmeldte aktører og nær 20.000 interesserede på facebook-eventet, ser Copenhagen Harbour Parade ud til at blive årets havnebegivenhed. der allerede, klar til en tværkulturel flydende parade, et
• "Vi er helt i brædderne over er en tværkunstnerisk flydende onskilderne er Bosch Parade havn, men alle nordhavnere Danish Music Awards 2020 kunstnerisk flagskib der binder
interessen for Copenhagen parade der foregår Grundlovs- i Holland og Burning Man i som kan sejle, gå eller cykle, for den mest innovative kon- København sammen som by
kan søge ind mod inderhavnen certoplevelse. Men i år er para- for havneliv og kunst," fortælHarbour Parade 2021! Det gæl- dag i Københavns inderhavn. Nevada .
der både støttegivere, partnere Kunstværker,
performances,
Paraden starter kl. 13 i Syd- og opleve det flydende optog. den udvidet til at have et tvær- ler de.
Program bliver offentliggjort
og ikke mindst det vigtigste; installationer, musik og ord havnen og de flydende scener Måske i egen kunstnerisk far- kunstnerisk aspekt i projektet
vores publikum," skriver arran- sejler gennem havnen i et over- opleves fra land såvel som fra tøj eller mundering?
og ved at have mange flere sam- løbende fra 1.april og månederI 2020 vandt Copenhagen arbejdspartnere om bord. Bag ne frem.
gørerne på facebook.
flødighedshorn af farver, lyde, både og kajakker til vands.
Copenhagen Harbour Parade indtryk og udtryk. InspiratiParaden når ikke til Nord- Harbour Parade en pris ved Copenhagen Harbour Parade

Du må godt:
Harbour Parade
afholdes 5. juni
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Nattog fra Nordhavn?
• Landskrona Stad i Skåne har
fremlagt et forslag for trafikudvalget i den svenske Riksdag,
om en jernbane- og vejtunnel
mellem Landskrona og Nord-

havn. Projektet 'Europaspåret'
består af en sænketunnel med
vej og jernbane under Øresund.
Ved Nordhavn kan der bygges
et togstation. Vejforbindelsen
skal kædes sammen med den

planlagte Østre Ringvej. Togene skal fortsætte i en boret
tunnel under København, med
stop i en ny togterminal under
Tivoli.
Andre skånske byer har frem-

lagt deres egne forslag til en ny
Øresundsforbindelse. Nemlig
Helsingborg og Malmø. Der er
også undersøgelser i gang vedrørende en metroforbindelse
mellem København og Malmø.

Apartment hotel på Redmolen
Hotellet er den store karrébygning til venstre.Forrest ses
Gdanskgade. Mellem de to bygninger den lille plads 'Stenhaven'.
Ill: PFA Ejendomme

Long-Stay hotel på
Redmolen skal drives af
Marriott-kæden, som har
lejet sig ind i det Henning
Larsen-tegnede hotelbyggeri på 11.500 kvm. Hotellet forventer at slå dørene
op i 2023.
• Det bliver tale om et 'apartment' hotel med 95 lejligheder.
Det nye hotel 'Residence Inn by
Marriott Copenhagen Nordhavn' er en blanding af residens
og kontor. Her kan forretningsrejsende og expats både bo og
arbejde.
I stil med hotelkoncepter som
f.eks. STAY og Joyn. Marriot
International har allerede flere
hoteller i hovedstaden, men
Nordø-hotellet bliver det første
af kædens Residence-hoteller.

Redmolen (alias Nordø) har følgende fem byggefelter:
1. Mod nordvest, Gdanskgade: Kontorbygningen 'Porten'.
2. Mod nordøst, Gdanskgade: Residence Inn by Marriott
Copenhagen Nordhavn. Et karrébyggeri med indre gård
3. Mod sydvest, v. Murmanskgade/Sandkaj:
Boligbyggeriet 'Nordøkaréen'
4. Mod sydøst: Boligbyggeriet 'Nordøhuset': Relativt lille etagebyggeri. De to boligblokke mod syd trapper ned mod hinanden,
så der opstår en lille plads.
5. Yderst mod øst: 'Spidsen' - den 62 meter høje og cylinderformede bygning ud mod Øresund. I dens indre vil man finde en
stor vinterhave som bliver offentligt tilgængelig. Stueetagen lejes
ud til butikker, restauranter eller udstillingsområder.

Læserbreve

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

»

»

Lokaludvalgene
understøtter et
velfungerende
nærdemokrati. Det
skal vi sætte pris på.

LOKALUDVALG SKAL
UNDERSTØTTE KØBENHAVN I GENÅBNINGEN
Af Mia Nyegaard (RV), socialborgmester, og Christopher Røhl
Andersen (RV), gruppeformand.

• Vi går vist efterhånden alle og
glæder os utroligt meget til, at
coronarestriktionerne kan lempes, og vi igen kan gøre alle de
ting, vi savner – mødes med vores venner og bruge byen, nyde
Københavns mange kulturtilbud og engagere os i, hvordan
vores bydel skal udvikle sig og
meget mere.
Vi trænger til at få genoptaget
samtalerne om, hvordan København – og de enkelte bydele
– skal udvikle sig. Bydelenes lokaludvalg har fingeren på pulsen
og ved, hvad der rører sig lokalt
i forhold til kultur, erhverv, byudvikling mv. De kan derfor
igangsætte mange aktiviteter,

der bringer bydelens borgere,
erhvervsdrivende og kulturliv
sammen til snak og debat om,
hvordan bydelen skal udvikle
sig. Derfor ser vi også meget gerne, at lokaludvalgene kan spille
en stærk rolle i den lokale genåbning af de forskellige bydele.
I 2020 har lokaludvalgene
måttet aflyse mange arrangementer på grund af coronarestriktionerne. Derfor har vi
foreslået, at lokaludvalgene får
lov at overføre de ubrugte midler, så de har ressourcer til at
sætte endnu flere aktiviteter i
gang, så snart restriktionerne
lempes. Det håber vi, der er opbakning til i Borgerrepræsentationen.
Lokaludvalgene understøtter
et velfungerende nærdemokrati. Det skal vi sætte pris på ved
at give lokaludvalgene ressourcer til at spille en central rolle
i bydelene i den genåbning, vi
forhåbentlig snart kan komme
i gang med.

»

Det vil mindste
trængslen i København,
hvis flere stiller bilen i
parkeringsanlæg langs
Metroen, og bruger Metroen det sidste stykke
ind til Indre By
VENSTRE VIL
STYRKE MATEMATIKUNDERVISNING

SÆNK PRISEN FOR AT
PARKERE I NORDHAVN
Af beskæftigelses- og integrationsborgmester Jakob Næsager (K),
Politisk leder og MB

• Det er alt for dyrt at parkere
i Nordhavn, og man er ikke en
gang sikker på, at der er en ledig plads. Vi konservative vil
gerne sætte prisen for at parkere ned.
Københavns Kommune har
et overskud på kommunens
regnskab i 2020 på 900 mio kr.
Vi vil gerne bruge nogle af disse penge til at sætte prisen ned
på parkering. Vi ser gerne, at
kommunen lejer parkeringspladserne af By & Havn og
stiller dem billigt til rådighed
for beboere og pendlere.
Ved at stille pladserne billigt
til rådighed - kan vi samtidig
gennemføre et forsøg, hvor
pendlere kan parkere billigt i

Vi skal have alle
med, men det er også
vigtigt, at talentet bliver
udfoldet.

Af Jens-Kristian Lütken (V),
medlem af Børne- og Ungdomsudvalget

dagtimerne og bruge Metroen
videre til deres arbejdsplads
- sådanne Parkér og Rejsanlæg (Park and Ride) er kendt
mange steder i udlandet, men
bruges ikke i København. Det
vil mindste trængslen i København, hvis flere stiller bilen
i parkeringsanlæg langs Metroen, og bruger Metroen det
sidste stykke ind til Indre By.
Vi har kæmpet i årevis for
lavere parkeringspriser i Nordhavn. Dette forsøg skulle gerne
gøre det endnu mere attraktivt
at nedsætte prisen på parkering - og få endnu flere til at
bakke op om det konservative
forslag.

• Danske børn er blevet markant dårligere til matematik i
løbet af de seneste fire år og har
svært ved at følge med niveauet
i mange andre lande. Det konkluderer en stor international
undersøgelse, der blev offentligt
gjort i december sidste år.
I København er det faglige niveau steget i de seneste år efter
at have været katastrofalt lavt.
Desværre så er der nogle skoler
og elevgrupper, som falder helt
igennem, og det har store konsekvenser for elevernes mulighed for at komme videre på en
ungdomsuddannelse.
I Venstre vil vi gerne styrke
matematikundervisningen al-

lerede i de små klasser. Vi skal
have alle med, men det er også
vigtigt, at talentet bliver udfoldet. Netop derfor ser vi det som
afgørende, at det ikke blot bliver
endnu et kommunalt projekt,
men at vi også får omverdenen
med på denne afgørende opgave. Vi mener, de store almennyttige fonde kan spille en vigtig rolle, ikke blot med penge,
men også med viden i forhold
til, hvordan vi gør matematik
spændende og udfordrende for
alle uanset niveau.
Derfor glæder det os, at der
var stor opbakning fra de andre
partier på Rådhuset til forslaget
om en intensivering af matematikundervisningen i de københavnske folkeskoler, og at Københavns Kommune indleder
et ambitiøst samarbejde med
private fonde om at styrke matematikundervisningen.
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Kitesurfing ud for Nordhavnstippen?
• By & Havn overvejer at etablere faciliteter til
kitesurfing ved Nordhavnstippen, mellem rundkørslen for enden af Kattegatvej og hen mod
jorddepotet. Det kan være med til at sprede kitesurfing ud over et større område. Men der er også
udfordringer: "Noget sådant vil kræve afklaring
af parkerings- og adgangsforhold, og relationen

til den nuværende dykkerfacilitet Noas Ark, samt
områdets øvrige, rekreative aktiviteter. Det kan
eventuelt kombineres med udviklingen af ny park
i Nordhavn," oplyser By & Havn til kommunen.
Udmeldingen kommer i forbindelse med en ny
'Strategi for liv og udfoldelse på vandet' hvor kommunen bl.a. har undersøgt forholdene for kite-

surfing i København. Dialogen med brugernehar
vist, at der har været mindre konflikter mellem
kitesurferne og hhv. badende og naturinteresserede. I Amager Strandpark kommer kitesurfere
nogle gange i karambolage med strandgæster. På
Sydstranden på Amager kan de komme til at sejle
ind i fredet natur.

Bæredygtige kontorer
ved siden af PFA
• PFA bygger et kontorhus på hjørnet Helsinkigade/Sundkrogsgade Lige op til gavlen på pensionsselskabets eget domicil.
MT Højgaard er entreprenør på den 8.600 kvm.
store flerbrugerkontorejendom, og byggeriet går i
gang i denne måned, skriver Børsen.
Projektets pris løber op i 325 mio. kr., og det er
første gang, at pensionsinvestoren får DGNB platin-certificeringen – den højeste standard inden
for bæredygtighed – på et af sine byggerier.
Byggeriet af kontorbygningen, der skal kunne
huse op til 17 lejemål og 780 medarbejdere, forventes at stå færdigt i juli 2023.

Bussen er forsinket – cirka 3 måneder
• Etableringen af havnebusstoppestedet i Nordhavn er forsinket. Det gælder også de nye stoppesteder ved Islands Brygge Syd samt ved Enghave Brygge. Teknik- og Miljøforvaltningen har
oplyst, at de tre stoppesteder først vil være klar i
oktober 2021, hvilket svarer til en forsinkelse på
ca. tre måneder. Men da havnebusserne skal op-

lades ved Nordhavn er der yderligeree forsinkelse
her. Arriva skal først teste lade-infrastrukturen,
diverse kabler og den gribekrog, der holder havnebussen fast under opladning (automooring). Dette
kan tage op til otte uger. Havnebusserne forventes
derfor at kunne sejle til og fra Nordhavn senest fra
december 2021, oplyser forvaltningen.

Nyt gadenavn:
Kronløbsgade

Nominering: Eget
ansigt på nyt frimærke

• Kronløbsøen har fået et officielt navn. Den skal
hedde 'Kronløbsøen'. Samtidig skal den gade,
som fører ud på øen, hedde Kronløbsgade. Det
har Vejnavnenævnet i Københavns Kommune
besluttet.
Det nye gadenavn gælder det kommende vejstykke fra Fortkaj, over broen og ud på øen. Gaden på Kronløbsøen skulle egentlig have heddet
Dunkerquegade, da den ligger i forlængelse af
Dunkerquegade inde på Fortkaj. Det besluttede
Vejnavnenævnet i 2013.
Men bygherren Kronløbsøen Projekt P/S har
ønsket at gaden skulle have sit eget navn, og at
navnet skulle være det samme som ø-navnet:
'Kronløbsøen'. Men Vejnavnenævnet mener at
det vil være misvisende at fastsætte et ø-navn
som vejnavn. Vejnavnenævnet ønsker derfor at
selve øen navngives 'Kronløbsøen', og øens vej
'Kronløbsgade'. Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune skulle vedtage vejnavneændringen 15. marts 2021, men sagen blev udsat.

• Fredag 19. marts er sidste frist for at indsende
forslag til de fem danskere, som skal trykkes på
fire millioner frimærker til efteråret. Allerede nu
har 1.000 danskere nomineret en hverdagshelt til
at komme på frimærke, og hovedstadsområdet
ligger på andenpladsen med 201 nomineringer.
Det er første gang nogensinde, at fem nulevende, ikke-royale personer får plads på et frimærke.
Personerne kan være alt fra flaskesamleren, der
støtter coronaramte, over eminent sundhedspersonale, den omsorgsfulde nabo, til købmænd der
hjælper og samler deres lokalsamfund.
Man kan nominere danskerne online. En jury
med Nadia Nadim, Anne Glad, Mads Steffensen
samt direktørerne for PostNord og Falck kårer de
fem hverdagshelte, der kommer på frimærker.
De udvalgte hverdagshelte bliver tegnet af Thomas Thorhauge fra Politiken, og tegningerne bliver udgivet som frimærker 16. september 2021 i et
oplag på fire millioner.

Hofor vil fange CO2
• Både nationalt og internationalt er der aktuelt
stor interesse for CO2-fangst (Carbon Capture,
eller CC) fra industrianlæg og kraftværker. Der
er mulighed for enten at lagre den opfangede CO2
i undergrunden eller anvende den til nye formål.
For eksempel til at producere fremtidens fossilfrie brændstoffer ved såkaldt Power-to-X. Forsyningssselskabet Hofor er gået med i klyngesamarbejdet C4, hvor en række store energiaktører i
hovedstadsområdet sammen vil undersøge mulighederne for at indfange CO2 i store mængder.
Hofor mener at Amagerværket vil være et perfekt
sted at lave en CC-anlæg. Men det kræver ny lov-

givning i forhold til, om man må bruge biomasse
til at lave CO2-fangst. Potentialet for CO2-fangst
på Amagerværket er op mod 1 million ton om
året. Der vil gå mindst 6-7 år, før et anlæg kan
stå klar. "Der er mange løse ender, vi skal have
styr på. Der skal f.eks. være plads til at etablere et
CO2-fangst anlæg tæt på Amagerværket. Det vil
være en stor investering i et anlæg, som kræver
en del energi at drive. Samtidig er de økonomiske
rammebetingelser for etablering af CC slet ikke
på plads. Et CC-anlæg i den størrelse, som vi taler
om, koster i omegnen af 3-4 milliarder kr.," siger
planchef i Hofor, Charlotte Søndergren.
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'Webergrillen skal være ligesom de andres'
Nordhavn er med i ny forskningsrapport om danskernes brug af altaner. Der er ikke
så mange 'Rosé på altanen' oplevelser, som reklamerne lover. Men vi er glade for vores
altaner, og bruger dem til at tale i telefon på, flashe prideflag eller FCK-bannere - og
til at få frisk luft ind i lejligheden.
• På deres store altane i Nordhavn holder de middagsselskaber, og sæsonen forlænges med
varmelamper.
"Vi er altid ude, vi spiser ude
hver aften. Det er kun hvis det
virkelig regner ind på terrassen,
at vi ikke sidder herude. Men ellers så har vi 'varmerne' på, og
så har vi tøj på til det, et tæppe
og så kan vi altid sidde herude
og spise."
Det fortæller Helle, som er en
af interviewpersonerne i en ny
forskningsrapport - 'A ltaners
Sociale Liv' - fra forskningsgruppen BUILD ved Aalborg
Universitet København. Rapporten bygger på feltundersøgelser i tre ejendomme i hhv.
Sandkaj i Nordhavn, Vesterbro
og Nørrebro.
Rapporten er lavet fordi nye
altaner i disse år skyder frem
overalt på byens facader - mod
både gården og gaden. Beboerne får et privat, rekreativt uderum. Men hvad gør altanerne
ved byens fælles rum og sociale
liv? Får vi et kakofonisk byrum,
der domineres af 'private udposninger', som råber om kap?
Det er nogle af spørgsmålene i
rapporten.
Man kan f.eks. bruge sin altan
til at vise et tilhørsforhold eller
en identitet. På Nørrebro hænger et stort FCK-banner på en
altan. I Nordhavn to Pride-flag.

»

Der kører vist en
uofficiel konkurrence
blandt mændene om
at have den største grill.
Beboer i Nordhavn

En beboer fra Nordhavn fortæller, hvordan samtlige altaner
på facaden har fået samme type
store webergrill, og tilføjede, at
der vist kørte en uofficiel kon-

kurrence blandt mændene om
at have den største grill.
Hvem har den største grill
Helles store middagsselskaber
på altanen modsvares af andre
fortællinger fra beboere, som
ikke bruger deres altan særlig
tit, når det kommer til stykket.
Pia bor i Nordhavn med sin
mand og sine to sønner. Hendes
mand sætter særligt pris på altanen, fordi de kan bruge den til
at grille og spise måltider. Men
der sker bare ikke så tit:
"Grille, det gør vi, men sidde
og spise, gør vi faktisk ikke.
Sidste sommer gjorde vi det
tre gange, denne sommer har
vi ikke gjort det. Det er mere
noget med, at min mand kommer hjem fra arbejde og står og
griller. Vi andre kommer ikke
derud. Hvis det er godt vejr, kan
jeg måske sidde og sole, men
ikke hver dag."
Det bliver lidt liguster-agtigt
I Nordhavn har der også været
interne diskussioner i ejendommen omkring ophæng af forskelligt inventar. Nogle ejendomme har lavet retningslinier
for, hvilke typer varmelamper
og markiser der må sættes op.
Men selv uden retningslinier
ses der en klar tendens til, at
altaner, der ligger tæt på hinanden, møbleres med samme
typer krukker, stole, grill mv.
Martin i Nordhavn sammenligner de ensartede altaner med
parcelhusenes ligusterhække
og forhaver. Man kan gennem
altanernes indretning holde øje
med folk, ligesom man i parcelhusene kan tjekke om græsset
er klippet, og hvor stor en bil
der holder i carporten.
"Vi har en altan, og så er vi
usynlige uden at være det. Det
er lige som en ligusterhæk. Man
har sit rum som stadig er lukket.
Den er begrænset af det her gelænder, som dikterer grænsen".

Udlændinge indretter
deres altaner anderledes
Han mener at man tydeligt kan
se, hvor der bor udlændinge –
for her adskiller indretningen
sig.
"Det der er fantastisk ved
Nordhavn er, at der bor mange
udlændinge. Man kan se det
på altanindretningen. Næsten
alle danskere sætter varmt lys
op – men udlændinge sætter
farvet lys op - og farvet lys på
juletræet".
Støj og pædagog-politi
Den undersøgte ejendom i
Nordhavn ligger ud mod Sandkaj. Ikke overraskende peger
altanejerne på støjen fra unge
mennesker, som enten råber,
hviner eller har taget deres
højtalere med på havnekanten.
Forskningsrapporten beskriver
også, hvordan beboerne har oplevet folk der går ind i gårdene,
hvor de besørger eller efterlader
skrald. Der har også været indbrud i kældrene.
Beboerklientellet i Nordhavn
kan sagtens finde på at gå ned
på havnekanten, for at bede de
unge om at skrue ned for deres
højttalere.
Tina fra Nordhavn fortæller:
"I starten kunne vi gå ned og
sige, om de lige ville skrue ned
og de sagde ok, og det havde vi
slet ikke tænkt over. Men det er
blevet anderledes nu, der er så
mange, og selv politiet siger: I
skal ikke gå derover, de bliver
aggressive. Der har også været
fester her på altanerne, som varede til kl. 6 om morgenen, hvor
folk så går ned og bader".
En beboer, der tidligere har
boet på Nørrebro, beskriver
sine naboer på denne måde:
"Der er lidt mere pædagogpoliti herude. Mennesker der er
sådan: Nok er nok”.
Den tomme altan til gården
I Nordhavn har mange beboere to altaner og måske også en

tagterrasse. Altanen til gaden
bruges mest. Eller den fælles
tagterrasse, som bliver brugt
når der inviteres til større arrangementer.
Gårdrummene er til gengæld
meget smalle, og her bruges altanerne ikke særlig meget. Kun
som et rum, beboerne åbner døren ud til. Alligevel føler ejerne,
at de får adgang til et uderum.
Gårdaltanen tilfredsstiller behovet for at komme ud og få
frisk luft.
Også gårdaltanen skal være
indrettet og ryddelig. Mange
er tilbøjelige til at se lidt skævt
til naboer, som blot lader den
stå tom eller bruger den til rod,
vasketøj, skrald, tomme øldåser

og opbevaring.
”Min mand siger, at vi har
pligt til, at det skal være i orden,
da vi bor nede [i stueetagen],
hvor folk også kommer og kigger. Vi fjerner rester, det skal se
præsentabelt ud, sådan at man
har lyst til at være her (...) Både
for vores egen skyld og for andres øjne," siger en Nordhavnbeboer.
'Urbane fælleslokaler'
I deres konklusion skriver forskerne bl.a. at selv om vi er
tilbøjelige til at tænke på altanen som en forlængelse af vores private dagligstue, så bør
de professionelle aktører som
kommuner, arkitekter, byg-

ningsejere og altanfirmaer nok
snarere tænke på altanerne som
'urbane fælleslokaler på højkant'.
Altaner understøtter beboernes privatliv, men de indgår i og
præger også det fælles byrum:
"Som forskningsprojektet har
vist, kan altaner bringe mange
gode ting med sig: De tilbyder byboere lys, luft, udsigt, et
pauserum, og en platform for at
nyde byen lidt på afstand. I nogle tilfælde giver de endda også
positiv kontakt til naboer. Hvis
det kan få flere til at vælge at bo
i en etagebolig i den tætte by,
frem for et hus med have, kan
altaner måske endda bidrage til
en mere bæredygtig boligform".

Kilde: Altaners sociale liv – Altaners betydning for boligliv, naboskab og byens fælles rum en empirisk arbejdsrapport af Marie Stender, Maja Wolters og Signe Rudå. Build - Aalborg Universitet København 2021.
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Kø til Konditaget Lüders
• Foreningen 'Nordhavn Løb &
Motion' har nu meldt ud, hvornår
foreningerne under Nordhavn IF
har førsteret til træningsfaciliteterne på Konditaget.

De reserverede tider er:
Mandag
kl. 17-19
Onsdag
kl. 16.45-18
Lørdag
kl. 8-11
(Gratis cross-gym lør.9.30-10.30)

Konditaget kan bruges af alle,
men det er Nordhavn IF, som
driver og passer taget, og derfor
har deres foreningerne førsteret
til dele af anlægget i nævnte tider.

Syret og filosofisk voksentegnefilm for fritænkere
Man bliver fyldt med højpandede tanker og psykedeliske tåger i frihedssøgende animationsserie
om en lyserød teenagedreng, der tager på trips via
en bio-organisk computer.

3 HURTIGE OM FILM
Tina Turnerdoku går i
detaljer med
rædslerne
“Han fandt et
eller andet, en
bøjle for eksempel, og gennempryglede
mig. Så kneppede han mig”.
Sådan siger Tina Turner,
ifølge pol.dk, i dokumentaren 'Tina', der netop har
haft premiere på Berlinalen. Doku’en fortæller hele
historien. Ike Turner døde i
2007 af en kokain-overdosis,
indrømmede at have banket
hende, men nedtonede
volden.

• Teenagedrengen Clancy bor
isoleret i et lille hus placeret
ovenpå en campingvogn med
en supercomputer, der sender ham på rejser langt ud i
den kosmiske rundkørsel, helt
derud hvor hjulene bare drejer
rundt, mand, og hvor hver en
filosofisk tanke bliver vendt.
Med naivistisk 70’er-flippet
grafik i masser af farver møder
han fremmede væsner i skæve
universer.
I galakserne interviewer Clancy om livets store spørgsmål
til sin Spacecast. Samtidig udspiller sig et plot. Den historie
afspejler selvfølgelig samtalen.
Filosofi bliver dermed blandet
med velkendt amerikansk underholdning: Splat og mord i
en pærevælling af gakket humor.
I afsnit 6 ud af 8 lander Clancy
midt i et fængsel, højt og gråt
som et middelaldertårn. Han
møder et grønt væsen i en af
cellerne, Bob, der har mistet sin
tunge. Det fortæller Bobs sjæledyr, som er en fugl der indleder en samtale om buddhisme
og reinkarnation. Den siger, at
livet fundament er tomhed. At
den tibetanske buddhisme er
ikke-eksistentialisme. Der bliver lavet en analogi til 'World
of Warcraft': Vi bruger flid og
kræfter på en karakter, der
ikke eksisterer. Livet er en byrde, fordi livet er forgængeligt.
Vi ser en hvalp miste sin mor.
Døden er en orgasme.
Samtidig udspiller en visuel

historie sig, hvor Bob konstant
bliver dræbt af fængselsvagter
med pistoler, og så at sige bliver født på ny. Men for hvert liv
kommer Bob et trin op i fængslet som i Platons hulelignelse.
Der er både komplekst hjernespind, masser af slapstick-humor og en dragende udvikling
i ' The Midnight Gospel' . Serien
er lavet i et klogt, kunstnerisk
samarbejde:
Adventure
Time-tegneren
Pendleton Ward står for den
detaljerede grafik, mens samtalerne i serien er taget fra uddrag
af interview med farverige,
offbeat forfattere, tænkere og
akademikere, som komikeren
Duncan Trussel har interviewet til sin podcast, kaldet ' The
Duncan Trussell Family Hour'
: en ugentlig lyttesalon med
samtaler om psychedelia, konspirationer, kulte, det okkulte,
porno, UFO’er, spiritualitet og

alt andet fra overdrevet. Således
er sjælefuglen forfatteren Jason
Louv, der har skrevet en bog om
Elizabeth 1.’s rådgiver John Dee
og hans forhold til engle!
Seriens akilleshæl er imidlertid
tempoet, for når den bestemt
ikke lefler for vanlig amerikansk konservativ værdipolitik,
lefler den for tidens trang til
travlhed.

Titel: The Midnight
Gospel.
Skabere: Pendleton Ward
& Duncan Trussell.
Varighed: 8 afsnit
mellem 20 og 35
minutter.
Streaming: Netflix

Feriecamp for piger i påsken
Der er masser af pige-power i Ryparkens Idrætsanlæg i påsken.
• I fem dage er der feriecamp i
påskeferien, når Kultur Ø og
Kildevæld Kulturcenter åbner
Ryparken op med masser af aktiviteter, en en kvindelig vært
samt kvindelige idræts- og kulturaktører.
Deltagerne kan blandt andet
prøve beach volley, street tennis og fægtning, komme til
workshop om hjemmelavede
læbepomader, lave teatersport
og kunst.
Så tag din søster eller gode
veninde i hånden og kom og
vær med - enten til en enkelt
aktivitet eller hele ugen.

Aktiviteter
• Fægtning v. Fægteklubben Trekanten
• Hjemmelavet sæbe og læbepomade v. Clorofille
• Fodbold fitness v. BK Skjold
• Teatersport v. Teaterkompasset
• Påsketræer v. Clorofille
• Strand håndbold v. Kbh Håndboldklub
• Teatersport v. Teaterkompasset
• Street tennis v. Street tennis
• Beach volley v. Cph Beach
• Cyanotopi v. Østerbro billedskole
Aldersgruppe: 6-17 år. Tid: 10-13.30.
Sted: Ryparkens Idrætsanlæg, Lyngbyvej 110, 2100 Kbh. Ø.
Corona-restriktionerne vil blive overholdt ifm. arrangementet.

»

Clancy, forvandlet
til lyserød kæmpe i
Gandalf-hat, interviewer en præsident.
Præsidenten elsker pot,
vil legalisere det. Og
skyder samtidig zombier
i et storcenter

Det går stærkt, der er flere små
sidehistorier, der sker noget for
hvert klip og altid to ting på
samme tid, noget fortalt i ord,
andet i billeder, og det er muligvis en ironisk pointe, men
det bliver af og til lidt anstrengende med fart over feltet i en
dyb samtale om meditation, og
som der så alligevel ikke bliver
så rødvinsdyb endda.
Man skal i hvert fald holde tungen og lyttebøfferne lige. Eller
se afsnittene to eller tre gange.
Og så er det bare om at nyde begyndelsen fra første afsnit, hvor
Clancy, forvandlet til lyserød
kæmpe i Gandalf-hat, interviewer en præsident. Præsidenten
elsker pot, vil legalisere det. Og
skyder samtidig zombier i et
storcenter, der selvfølgelig er en
reference til ' Dawn of the Dead'
. Og det er langt fra det værste!v
Anders Højberg

Fast & Furious-serien
og Parasite fortsætter
De testosteronramte F& F
film fortsætter, selv om de i
en #MeToo-tid stinker langt
væk af stenalder. En niende
film får premiere til sommer,
og der er spinoffs på vej. En
af dem er en fortsættelse
til den første spinoff-film
'Hobbs & Shaw', skriver
Kino.dk. Også den sydkoreanske kunstfilmsucces
'Parasite' får to efterfølgere,
afslørede instruktør Bong
Joon-Ho i podcasten “The
Director’s Cut”, skriver
Filmz.dk.
Nomadland vinder
Golden Globe
Chloe Zhaos 'Nomadland'
med Frances McDormand
i hovedrollen vandt årets
Golden Globe. Det øger
dermed dens Oscar-chancer,
historisk set. Bedste ikkeengelsksprogede film gik til
det koreansk-amerikanske
drama 'Minari'.
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Lån en ladcykel
• Skal du flytte, transportere
noget tungt eller købe stort ind?
Så lån en ladcykel og spar turen
i bil.
Miljøpunkt Østerbro har

netop genåbnet deres udlån af
ladvykler. Ladcyklerne udlånes
for en uge af gangen, fra mandag til søndag, og Miljøpunktet
sørger for afspritning og behørig afstand. På hjemmesiden

miljopunktosterbro.dk kan du
se i kalenderen, hvornår der er
en cykel ledig.
Booking foregår på mail:
cykel@miljopunkt-osterbro.dk,
hvor du skriver tid og dato for,

hvornår du vil låne en cykel,
samt dit navn og telefonnummer. Hvis der er en cykel ledig,
vil du få en bekræftelse og mere
information om selve lånet.
Husk at booke i god tid.

Man fik en evighed foræret
Nye færdigheder, udvidede horisonter og masser af motion - meget kunne opnås i et nedlukket år. Man gjorde det bare ikke

Af Louise Raaschou
• Good grief, er der virkelig
gået et år med den fnattede virus? Et helt år! Det er alligevel
en slat dage. Og de fleste af dem
har, stort set, ikke rummet andet end . . . nå ja, dage. Tid, simpelthen. Ren og skær tid, som
pludselig har været helt uvant
til rådighed, og som man derfor
har kunnet spendere på nye og
berigende måder, hvilket rigtig
mange mennesker utvivlsomt
også har gjort. Desværre er jeg
ikke et af dem. Pisseærgerligt i
virkeligheden, for tænk, hvad
jeg kunne have udrettet med
al den tid, hvis det var gået op
for mig noget før. Altså, for omkring et år siden.
Jeg kunne have lært russisk. Fi-

reogfyrre ugers træning skulle
kunne gøre det, har jeg læst mig
frem til. Daglig træning ganske
vist, men alligevel. Mon ikke
man kunne have presset nogle
sprogtimer ind i en begivenhedsløs hverdag? Men okay,
måske er der en grund til, at
jeg ikke samlede et nyt, eksotisk fremmedsprog op; jeg vil
nok aldrig få brug for russisk,
heller ikke når verden engang
genåbner. (Fuldstændig ligesom beregningen af pi, i øvrigt.
Antallet af gange, jeg har haft
brug for den i mit liv, er præcis:
Aldrig. Just saying, hvis gamle
matematiklærer skulle læse
med her.)

(1) gang. Især det sidste var jeg
pinlig bevidst om, da jeg endelig stod i kø ved teststed. Faktisk
var jeg en anelse bekymret for,
om spotlys og alarm ville blive
aktiveret, i det øjeblik mit cpr
ramte systemet. Og i mit stille
sind velsignede jeg mundbindet,
som alt andet lige ville vanskeliggøre genkendelse. Jeg fik dog
bluffet mig igennem, som var
det en fast, ugentlig oplevelse.
(Sandsynligvis fordi jeg lynsnart
opfattede test jargon og straks
pegede på højre side, da testfyr
spurgte til mit ”foretrukne podningsnæsebor”.)
Strengt taget kunne jeg også
have forbedret kondi væsentligt
med en hel del lange og friske
ture til fods. Udendørs. Også
sammen med poderne, som på
den måde kunne have fået mere
outdoorsie input i deres generelle opvækst. I stedet for de ganske
få, ikke særligt lange, ture langs
den lokale å, som jo ikke er overdådigt udi traven i løbet af et helt

Og hvis vi skal blive i virussfæren, så kunne jeg vel også
have nået at blive testet en tredive-fyrre gange i det forløbne
år. Hvis jeg havde været rigtig
entusiastisk omkring det. Og
hvis jeg desuden var en ordentlig samfundsborger i stedet for
mig, som kun er blevet testet en

år. I øvrigt adskilt af åen med
mig på den modsatte side af sønner, fordi sønner i mangel af wifi
bruger gåture til at råbeskrige
tissemandsrelaterede fornærmelser ad hinanden. Dog fodrede vi faktisk svaner ude på en sø
en gang. Meget sultne, en smule
aggressive og ret kæmpestore
svaner. Mens andre forældre
holdt deres unger lidt tilbage, lod
jeg mine drenge komme helt tæt
på og bad dem stå stille og håndfodre de mandshøje fugle til ære
for kameraet. (Måske heller ikke
overdådigt udi forældreevner,
men poder havde det sjovt. Desuden kan svaner ikke bide igennem handsker. Ikke helt.)
Og hvor meget vedligeholdelse
af matrikel og maveskind kan
man nå på et år? Ret meget er
jeg sikker på, men det er udelukkende en teoretisk vurdering. Jeg kunne vel nok have
fundet tid til lidt spartel og maling, for eksempel i soveværelse,
som ligner et håndværkertil-

bud. Stadig. Og jeg kunne vel
nok have fundet en ledig time
hist og her til at følge en af de
mange træningssessions yogasted har streamet direkte. Det
valgte jeg så at lade være med,
også selv om det dybest set ikke
kræver andet end viljen. I hvert
fald undlod jeg yderligere gentagelser efter et enkelt, patetisk
forsøg, hvor det gik op for mig,
at jeg kunne dreje min skærm,
så instruktør ikke kunne se
mig. Og at jeg derfor kunne
slippe afsted med at ligge stille
og kun hive efter vejret, i stedet for at køre de sindssygt
hårde sit-ups. Og viljen? Ved
ikke lige, hvor den havde forputtet sig, men jeg har ikke
fundet den endnu. Desuden
var yngste pode ikke begejstret
for, at jeg straffede mig selv på
hans værelse og frabad sig det
fremover. (Han gik også meget grundigt til værks, da han
bagefter, kravlende nede på alle
fire, afsøgte gulv for sveddråber.)

Nu kan jeg jo lige så godt afsløre, hvad jeg så rent faktisk
har brugt helt grotesk mange
timer og dage på: Skodserier
på Netf lix. Jeps, hvis der findes serie om teenagevarulve
og deres kæresteproblemer
i gymnasiet, så har jeg stensikkert set den. Samtlige sæsoner. Arj, men for helvede,
altså, det er jo skamfuldt. Det
kiksede fuldstændigt for mig
denne her gang, men måske
kan jeg rette op på det fremover.
Ja, næste pandemi skal være
helt anderledes: Jeg lover mig
selv, at jeg f luks opsiger Netf lix abonnement. Og køber
vildt meget spartelmasse. Og
lader mig teste f lere gange om
ugen. Og jeg vil så kun vælge
testcentre på Sydsjælland,
som kræver en dagsrejse til
fods. Og den eneste underholdning skal være en lingolær-et-sprog- app. Jeg tænker
hindi.

Skal du spille på UHØRT?
På trods af Corona fortsætter forberedelserne til den niende UHØRT Festival som finder sted på Vesterbro 20.-21. august. Lige nu er der åbent for tilmelding af bands og artister.
• Når UHØRT for 9. gang løber
af stablen i København 20. – 21.
august, bliver det efter planen
med omkring 2.000 publikummer og ca. 40 nye danske navne,
der fylder pladsen og scenerne
i Remisen / KPH Volume på
Enghavevej.
UHØRT har fokus på den ALLERNYESTE musik, som kan
bryde igennem på den danske
musikscene. Alle interesserede
bands or artister opfordres til at
ansøge om at spille på UHØRT.

Om det så er nye og idérige musikere, som ønsker at nå ud til
et bredere publikum, eller mere
etablerede musikere, der optræder i nye konstellationer.
Arrangørerne vil især gerne
have flere ansøgninger fra kvindelige artister:
"Der er en kønsulighed på
livescenen, og dét har vi naturligvis stor fokus på i bookingen til årets UHØRT Festival.
Derfor er det vigtigt, at vi får
en masse gode ansøgninger fra

kvindelige artister til festivalen," skriver UHØRT i deres
seneste udmelding.
Her startede The Minds of 99
I løbet af årene har UHØRT
Festival etableret sig som landets vigtigste festival for den
allernyeste musik. Festivalens
formål er at give de optrædende, unge talenter et skub i den
rigtige retning. UHØRT blev
første gang afholdt i 2013 på en
græsplet på Refshaleøen. Den-
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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

gang varede festivalen 1 dag,
der var 3 scener og 26 bands –
blandt andet nogen, som kaldte
sig The Minds Of 99.
Siden da er festivalen rykket til stenbroen og udvidet
til at være en 2 dages festival
med 39 bands på de 3 scener i
2020. Nogle af navnene sidste år
var Alpas Ave, Askling, blæst,
Blitzkrig, Cherryhead, Chili,
Clovis, CRUISE, Dying Hydra,
FABER, føl som, FVN, GRETA,
Henret, Himmelrum, Snaks,
Swash, Telos, TERESE, Natlyst
og ROT AWAY.
Lytteudvalg
UHØRT Festivals musikprogram er hvert år sammensat
på baggrund af en ansøgningsrunde, hvor nye dygtige bands
og solister fra hele landet har
mulighed for at ansøge om at
spille på UHØRT Festival. Musikprogrammet findes gennem
to lytterunder, hvor to forskellige udvalg gennemlytter det
indsendte materiale og vurderer, hvem der bør få en plads på
UHØRT Festival. Hvis du og
dit band bliver udtaget, skal I
kunne spille et sæt, der varer 30
minutter.
Coaches
UHØRT Festival tilbyder de
optrædende bands livecoaching af "nogle af landets bedste
coaches, som er erfarne og re-

Bassisten fra Velvet Volume giver den fuld gas. Foto: Tue Blichfeldt

levante musikpersonligheder".
Her får bandet eller solisten
værktøjer til at udvikle deres

liveoptræden og/eller rådgivning om musikbranchen.
 Læs mere på www.uhørt.dk

11/ KULTUR
Skraldebingo på stranden
• Lørdag 27. marts afholdes
Skraldebingo på Svanemøllen
Strand kl. 13-15.
Tag familien og vennerne i
hånden til Trash Bingo. Det er

en sjov måde at bruge noget tid
udendørs, og samtidig gøre noget godt for planeten.
1. Download bingo kortet på
www.nordicoceanwatch.dk/
trash-bingo.

2. Tag på stranden, og find tre
fra samme række, eller måske
dem alle sammen.
3. Upload et billede af dit bingo
skrald på Instagram og/eller
Facebook.

Så deltager du automatisk i lodtrækningen om en TAVAHA
drikkeflaske. Vinderen vil blive
annonceret mandag 29. marts.
Arrangør: Miljøpunkt Østerbro
og Nordic Ocean Watch.

Alle er velkomne i arkitekternes fotokonkurrence
Den populære fotokonkurrence 'Fang Din By' er i gang. Fra lørdag 13. marts kan du indsende dit foto til konkurrencen. Årets tema er 'En by for alle'.
• Det er sjette år i træk, at
Dansk Arkitektur Center
(DAC) udskriver den åbne
konkurrence, hvor alle kan
deltage med deres bedste skud
fra deres egen by. I år er temaet
for fotokonkurrencen 'En by
for alle'.
I fotokonkurrencen Fang din
by opfordrer Dansk Arkitektur
Center til, at man viser sin by,
som man selv ser den. Det kan
være de gode eksempler, men
også de mindre gode.
"Vi er fælles om vores byer
– men er der egentligt plads
til alle? Inviterer vores byers
arkitektur til at alle borgere
kan bruge byens rum? Er der
muligheder for alle at udfolde
sig uanset køn, alder, etnicitet,
eller særlige behov?" skriver
DAC i konkurrenceprogrammet.
"Sidste år fik vi rekordmange
indsendte bidrag, og vi håber,
at danskerne stadig har lyst til
at komme ud og gå på opdagelse i vores byer rundt omkring

i hele Danmark og vise os lige
præcist det, som de oplever
byen kan eller ikke kan," fortæller Tanya Lindkvist, Programchef på Dansk Arkitektur
Center.
De 55 bedste fotografier
bliver udstillet på Bryghuspladsen ved Dansk Arkitektur
Center til sommer, og som noget helt nyt i år også på fem udvalgte biblioteker fordelt over
hele landet. Udstillingsperioden er 18. juni – 7. oktober.
Sådan deltager du
Læg dit billede på instagram
med
#DACfangdinby2021.
Eller send dit billede og kontaktoplysninger til fangdinby@dac.dk med ”Fang din
by 2021 – hovedkonkurrence”
i emnefeltet. Konkurrencen
løber fra 13. marts til 13. maj
2021. Fotograferne bag de udvalgte fotos og vinderne får
direkte besked i uge 21.

Læs mere på www.dac.dk.

Udsnit af konkurrencebidrag til 'Fang Din By 2020' taget af Dennis Skyum på Göteborg Plads.

Så er der bogfestival for børn
Københavns børnelitteraturfestival ’Vi elsker bøger’
hylder vidunderlige venskaber i børnelitteraturen fra
17.-21. marts. I år afvikles festivalen digitalt, men der er
alligevel masser af arrangementer.
• Børnelitteraturfestivalen ’Vi
elsker bøger’ samler for tredje
år i træk børn og deres voksne
om børnelitteraturen. Festivalen afholdes digitalt i år, grundet Covid-19, men under temaet ”Vidunderlige venskaber”
har Københavns Biblioteker
lavet en masse online arrangementer både til børneværelset
derhjemme og til gåturen rundt
i byen.
"I stedet for at lade alting gå i
stå på grund af corona, så står vi
med et stærkt festivalprogram,
der giver nye veje for børn til
at opdage, opleve og udforske
børnelitteraturen hjemmefra,
rundt om i byen og forhåbentlig
på vores biblioteker når vi åbner
igen", siger festivalleder for ’Vi
elsker bøger” Tanne Søndertoft.
Vidunderlige venskaber
I år hylder festivalen de vidunderlige venskaber, som man
kan finde i børnelitteraturen.
Om det så er Ronja Røverdatter
og Birk, Peter Plys og Grisling,
Mis & Mus eller Harry, Ron og
Hermione. I det gode venskab,
lærer man sig selv at kende,
man dannes som menneske og
udvikler sig til den man bliver.
At tale om venskaber, kan også
være at tale om mobning, en-

Fakta: Vi elsker bøger
'Vi elsker bøger' er Københavns store børnelitteraturfestival arrangeret af
Københavns Biblioteker.
Festivalen blev afholdt første
gang i 2019 og i år er festivalen tilbage for tredje gang
17.-21. marts.

»

Et stærkt festivalprogram, der giver nye veje
for børn til at opdage,
opleve og udforske
børnelitteraturen
hjemmefra

Festivalen henvender sig
til børn og børnefamilier i
alderen 0 til 12+, skoler og
fagprofessionelle.

Tanne Søndertoft, Festivalleder

Alle kan frit deltage på festivalen. Der bliver livestreamet tegneworkshops, booktalks og meget mere på
Facebook.

somhed og at være ”på kanten
af fællesskabet” –også her danner børnelitteraturen et godt
udgangspunkt for en samtale
om noget, der ellers kan være
svært at sætte ord på.
Livestreams med tegnerne
Familieprogrammet byder på
en bred vifte af forskellige boglige arrangementer i festivalperioden.
Hen over festivalens fem dage
vil det være muligt at opleve
læsedyster, højtlæsning, booktalks, forfattermøder, kreative
workshops, udendørs quizzer
og meget mere. Der er aktiviteter at finde i samtlige bydele
med noget for enhver smag.
Kom i mesterlære på den digitale tegnestue og prøv dine
kunstneriske færdigheder af
på en tretrinsraket af masterclasses. Søndagsprogrammet

Udendørsaktiviteterne
foregår med app’en Woop i
en række bydele.
Alle festivalarrangementerne er digitale eller på egen
hånd, så de overtræder ikke
de gældende corona-restriktioner som for eksempel
forsamlingsforbuddet.

står nemlig i illustrationernes
tegn, hvor de deltagende kan
komme i forment selskab med
illustratorer og forfattere. Her
vil StineStregen, kendt for sine
charmerende hverdagsbetragt-

ninger i ”Myntes Dagbog”bogserien, og Niels Bo Bojesen,
illustratoren bag den karakteristiske streg i Vitello-bøgerne,
tegne og fortælle fra deres respektive universer. Og med

Manga Workshop Denmark,
som også optræder via livestream samme dag, kan de tegneglade børn og deres voksne få
lov til at afbillede deres favoritkarakterer fra børnelitteraturen i bedste manga-stil.

Hjemmeside:
bibliotek.kk.dk/vielsker
Facebook:
koebenhavnsboernebiblioteker
Instagram:
@koebenhavnsboernebiblioteker
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FIND VORES
SKUFFESAGER PÅ

VI SØGER LEJLIGHED I
HARBOUR PARK TIL
VENTENDE KUNDE
• MIN. 3 VÆR.
• MIN. 80 M2
• UDSIGT TIL VAND
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