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Nye regler:
Her må der fiskes

FREDERIK OG LIV HAR FUNDET ET GODT FISKESPOT. DET ER NU LOVLIGT AT FISKE I (NÆSTEN) HELE HAVNEN
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Hvor er Nordhavns lysskilt?
Nordhavns kirke skal være grøn, Joshua vil skabe byens bedste
Kunstner håber på genopsætning siger Tobias fra Menighedsrådet Streetfood-marked ved Docken
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Hans Egedes Kirke skal være en grøn, bæredygtig kirke
Nyt udvalg under Menighedsrådet vil gøre Hans Egedes Kirke til en grøn kirke,
hvor bæredygtighed er en del af både prædikener og arbejdsgange.

"Kristendom har en grundlæggende forvalterskabstanke. Mennesket er herre på jorden, men det betyder ikke at
vi kan gøre hvad vi vil med den," siger Tobias Simonsen fra Menighedsrådet. Portrætfoto: Johny Kristensen.

• Grøn Kirke? Det lyder specielt,
men mange kirker i Danmark
arbejder på at blive bæredygtige
- både når det gælder kirkens
drift, kirkens arrangementer
i lokalsamfundet og præstens
prædikener.
Efter
menighedsrådsvalget
i november 2020 trådte et nyt
menighedsråd sammen med
Maria Horn Rasmussen som ny
formand, og kort efter blev der
nedsat en Grøn Gruppe. Den
arbejder nu på at få Hans Egedes Kirke, som også er Nordhavns Kirke, certificeret som
Grøn Kirke. Det er der allerede
268 andre kirker i Danmark,
som er.
Bag Grøn Kirke står Grøn
Kirke-Gruppen under Danske
Kirkers Råd. For at blive Grøn
Kirke skal man arbejde med en
tjekliste med 48 punkter inden

for 6 kategorier. Når man kan
sætte kryds ved 25 punkter med
mindst to punkter i hver kategori, kan man registrere sig som
Grøn Kirke.
Tobias Simonsen er medlem
af Grøn Gruppe i Hans Egedes
Sogn, og for ham er det helt naturligt at kirken også arbejder
med bæredygtighed på alle niveauer.
"Kristendom har en grundlægende forvalterskabstanke.
Mennesket er herre på jorden,
men det betyder ikke at vi kan
gøre hvad vi vil med den. Faktisk bør vi efterlade jorden i
bedre stand, end da vi fik den.
Der kommer mange geretationer efter os. Vi har den kun til
låns," siger Tobias Simonsen.
Arbejdet i Grøn Gruppe er
kun lige startet, og på grud af
Corona må de første offentlige

Hilsen fra Nordhavns metro

åbne mine døre for de ventende
passagerer på slaget, vise dem
den fine vandudsigt fra Orientkaj St. og lade dem nyde min
fortrinlige acceleration. Jeg var
klar til at have hele byens øjne
hvilende på mig.
Men da tiden kom, var der ingen øjne. Ingen passagerer. Ligesom alle de, der er gået glip af
runde fødselsdage, bryllupper,
fejringer af milepæle, gik jeg
også glip af den glæde, det skulle have været at føre en masse
passagerer til og fra Nordhavn.
Jeg har dog stadig været her.

Arne Jacobsens Allé 15, 2300 København S.
+45 31 15 30 40
kontakt@nordhavn-avis.dk
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Tobias Simonsen, medlem af
menighedsrådets Grøn Gruppe

arrangementer omkring bæredygtighed vente lidt endnu.
Men det er planden at alle sognets medlemmer skal inviteres
med i arbejdet.
"Vi glæder os til at invitere alle
med i arbejdet, og er klar med
flere aktiviteter. Foreløbig har vi
synliggjort vores mål på hjemmesiden, på plakater og i det seneste kirkeblad. Bæredygtighed
skal være med i alt hvad vi laver.
Lige fra prædikener til kirkens
daglige drift," siger Tobias.

Tak for mit første år
– må det andet blive en
anelse mere festligt.

Metrotoget på linie M4

Og jeg har fået lov til at køre
passagerer til deres destination.
Ikke mange, men jeg er alligevel
glad for at kunne fejre min 1-års

fødselsdag i dag. Uden fejring,
ganske vist.
I mine træningstimer til driften så jeg for mig, hvordan mit
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Bæredygtighed skal
være med i alt hvad vi
laver. Lige fra prædikener til kirkens daglige
drift

»

Metroens Linie M4 til Nordhavn og Orientkaj har netop
fejret 1 års fødselsdag 28. marts. Men ligesom for et år
siden, sker det uden fest. Metroselskabet har udsendt
denne hilsen fra de hvide tog, som kører utrætteligt på
linien:
• ER I DERUDE, NORDHAVN?,
råbte jeg højt til min åbningsfest.
Men ingen svarede. De havde
ellers lovet mig, at den ville
blive fejret lige så godt som min
storesøster, M3 Cityringen. Ja,
du har nok gættet min identitet – det er mig, M4 Nordhavn.
Yngstebarnet, der blev født i en
pandemi og gik glip af sin egen
dåb.
I mange år var jeg på træningsbænken, mens jeg forberedte mig på første dag på jobbet. Jeg så det for mig; jeg ville

»
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job ville være. Jeg ville gøre mig
selv uundværlig, når folk skulle
på arbejde og i skole. Måske ind
og ønske Dronningen tillykke

med fødselsdagen ved Marmorkirken. Hjem fra julefrokoster.
Ind til nytårsfesten på Rådhuspladsen.
Mit første leveår har været
meget specielt, men på den anden side har jeg aldrig kendt
til andet. Og de passagerer, der
alligevel har kørt med mig, har
været de bedste, jeg overhovedet kunne ønske mig.
Tak for mit første år – må det
andet blive en anelse mere festligt.
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Byggeri foran Marmorbyen
• Snart kommer der byggeplads
foran Marmorbyen og ved Marmorvej.
AP Pension begynder at bygge
et 8.600 kvm. stort kontorhus

på grunden ud til Kalkbrænderihavnsgade. Projektet er tegnet
af Henning Larsen Architects
og ligner i høj grad det tidligere
projekt på grunden, som tegnestuen lavede for virksomheden

PwC. Nu har AP Pension overtaget byggegrunden, og de forventer at starte byggeriet senere
i år.
Syd for Marmorvej ønsker
Pension Danmark at bygge end-

nu et kontorhus, som skal ligge
ud mod Kalkbrænderihavnsgade - i forlængelse af det nye
hovedsæde for DFDS.
Der er ved at blive udarbejdet
byggeansøgning til projektet.

Corona-året blev det store gennembrud for lystfiskeri
i Københavns Havn, og stadig flere af lystfiskerne har
søgt ud på Nordhavn for at finde fred ... og fisk.

Lystfiskerne er overalt
– og nu må de godt
• "Jeg fangede en torsk lige her
i sidste uge. Men det er nok
lidt tidligt på dagen endnu. De
kommer ind for at finde føde
lige før solnedgang."
Ordene kommer fra Frederik,
som er ivrig lystfisker i Københavns Havn. For nylig fandt han
og kæresten Liv et nyt fiskested
for enden af Kattegatvej. Og de
er ikke de eneste.
Hele vejen fra fiskerihavnen
og hen til Nordhavnstippen står
der lystfiskere.
"Du skulle næsten blive og se
NÅR vi fanger noget," siger Liv,
som også har fisket i flere år, og
er aktiv i Fiskekollektivet Fiskekonerne, en gruppe kvinder
som bl.a. har afholdt fisketræf
for »queens, queers og allierede«
foran Udenrigsministeriet.
Frederik har også fisket i Inderhavnen, og mange andre
steder. "Og jeg er aldrig blevet

»

Jeg har tit fisket
i Inderhavnen – og er
aldrig blevet bedt om
at fjerne mig
Frederik, lystfisker i havnen

bedt om at flytte mig. Men herude finder man lidt mere ro og
en dejlig udsigt. Det er mere afslappende," siger han.
Stang i næsten hele havnen
Gennem de seneste år er interessen for lystfiskeri steget
kraftigt. Og corona-året 2020
betød at endnu flere søgte ud
mod vandet med en fiskestang.
I 2020 steg salget af fisketegn
ifølge Fiskeristyrelsen med 25%
på landsplan sammenlignet
med året forinden.

Frederik og Liv fisker tit og ofte. Stensætningen for enden af Kattegatvej er deres nye yndlingssted. "Her er så dejlig roligt", siger de.

Bl.a. derfor har By & Havn
og Københavns Kommune nu
opsdateret havnereglementet,
så man kan fiske med stang
i hele havnen året rundt med
undtagelse af nogle få områder,
hvor der er særlige sikkerhedshensyn.
Desuden undtages Inderhav-

Der står gerne mange lystfiskere på stensætningen for enden af Kattegatvej.

Her må der fiskes! Bemærk begrænsningerne på Oceankaj,
Levantkaj, DFDS-terminalen og yderst i Kalkbrænderiløbet. Dette er såkaldte ISPS-områder hvor alt fiskeri er
forbudt. ISPS står for 'International Ship and Port Facility'
Kilde: Havnereglement for Københavns Havn 2021.

nen fra 1. maj til 30. september
(Mellem Bryggebroen og den
sydlige ende af Langeliniekaj).
Lystfiskerne skal også være opmærksomme på, at der er private bolværker og bådebroer langs
havnen, og det kan kræve en
særlig tilladelse at fiske derfra.
De fleste sejlklubber og både-

broejere tillader ikke fiskeri fra
deres anlæg.
Vigtigt pusterum
Løsningen er fundet efter dialog med Danmarks Sportsfiskerforbund.
"Hovedstadens borgere har
virkelig taget lystfiskeriet til

sig under coronapandemien og
det viser med al tydelighed, at
lystfiskeriet har været et vigtigt pusterum for mange. Vi er
derfor også utrolig glade for, at
der bliver bedre muligheder for
at smide snøren i vandet," siger
Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Oceankaj er også et populært fiskeområde. Det er faktisk ikke tilladt – men porten ind til kajen står åben.
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Lysskilt efterlyses!
• Kunstner Niels Otto er manden bag det flotte lysskilt ved
Nordhavn metrostation, som
blev sat op i september 2020.
Lysskiltet forsvandt imidlertid

i februar i år.
"Hegnet, det hang på, var væltet i blæst. For at lave skiltet var
det nødvendigt at skrue det løs
fra hegnet, og lige netop den ene
nat, hvor skiltet stod for sig selv,

blev det stjålet af ukendte gerningsfolk," fortæller Niels Otto.
Siden februar har skiltet været
eftersøgt, men foreløbig uden
held. Niels Otto er glad for alle
de positive tilbagemeldinger

han har fået, og håber stadig at
skiltet kan findes. Ellers vil han
evt. starte en indsamling. Det
vil koste i omegnen af 63.000
kroner at få et nyt skilt op.
Mail til: contact@nielsotto.work

Nye havneregler giver frihed til SUP'erne
Københavns Havn har fået et nyt havnereglement.
Stand Up Paddling - SUP - tillades på linie med kajakker, og der kan fiskes løs med stang, men ingen høj
musik og badning udenfor badezoner.
• Det gamle havnereglement
var blot fem år gammelt, men
udviklingen går stærkt i Københavns Havn. Flere og flere
ønsker at bade, sejle, ro, padle
og fiske i det blå byrum.
Både By & Havn og Københavns Kommune har ønsket at
opdatere reglerne, så de både
gør livet i havnen mere sikkert,
og samtidig giver flere brugere
adgang til at bruge kajerne og
vandet.
"Udgangspunktet har været
at skabe plads til alle i havnen
samtidig med, at sikkerheden er
i top. Vi har været i dialog med
en lang række af havnens aktører og fundet nye muligheder
for, hvordan livet kan udfolde
sig. Sikkerheden i havnen kan
dog ikke klares alene med et
havnereglement, men er i sidste ende et fælles ansvar, hvor

Regler for alle brugere af havnen
• Det er nu helt forbudt at bade udenfor de 10 afmærkede
badesteder og to dyppezoner, og politiet kan give bøder for
ulovlig badning.

det er helt afgørende, at vi tager
hensyn til hinanden på vandet
og skaber en god havnekultur
sammen," udtaler Per Schulze,
udviklingschef i By & Havn.

• Man må højst sejle 6 knob i hovedløbet og 4 knob i kanalerne.
Syd for Jernbanebroen ved Slusen er den maksimale hastighed
5 knob

SUP er OK
En anden idræt i vækst, som
får udvidet mulighederne, er
Stand Up Paddling (SUP). Siden 2018 har By & Havn testet
og evalueret nye muligheder for
SUP i havnen - sammen med
Dansk Surf & Rafting Forbund
og klubben Copenhagen Watersports.
Resultater er at SUP og kajak
sidestilles i det nye havnereglement, så man kan SUP’e i hele
havnen.
"Vi glæder os rigtig meget til
at gå sommeren i møde med hele
havnen som vores farvand. Vi
er allerede ved at planlægge en

• Man må ikke sejle på vandscootere, jetski, kitesurfing, windsurfing og andre vinddrevne sejlbrædder, da de enten er for
hurtige eller svære at navigere og kan blive til fare for andre i
havnen.

• Man må kun afspille forstærket musik kl. 07-22, så natteroen
sikres for dem, der bor langs havnen.

• Man må ikke fritids- og erhvervsdykke, med mindre man har
en særlig tilladelse.
række kurser i løbet af foråret,
hvor man kan få en introduktion til havnen, nogle fif til teknikken og blive opmærksom på
de vigtigste sikkerhedsaspekter",
udtaler Ditte Toft Clausen fra
Copenhagen Watersports.
Bøde for at bade
På andre områder skærpes reg-

lerne. For eksempel er det nu
kun tilladt at afspille forstærket
musik på vandet i dagtimerne
kl. 07-22.
Havnereglementet strammer også reglerne for badning. Der er kun sikkerhed
for, at vandet er rent nok til
en badetur ved de 10 havnebade og badezoner, hvor

vandkvaliteten bliver målt og
markeret med rødt eller grønt
signal.
Samtidig kan det være farligt at bade, hvor der er trafik.
Det er nu helt forbudt at bade
udenfor de 10 afmærkede badesteder og to dyppezoner,
og politiet kan give bøder for
ulovlig badning.

Sejlbåde i Teglværksbassinet
Hidtil har det kun været tilladt
at sejle for sejl i den nordlige
del af havnen nord for Nordre
Toldbod og batteriet Sixtus.
Det nye havnereglement giver
nu plads til en kravlegård for
sejlere i Teglværksbassinet i
Sydhavn, så der fremover må
sejles med sejljoller der.

DRIK VIN MED
GOD SMAG I MUNDEN
Unikke orangevine fra Loire og Alsace
Chenin Orange
100% Chenin Blanc, 70 år gamle vinstokke, høstet manuelt.
“Rosa guld” farve med kobber-skær. En delikat næse af tørret appelsinskal og
karamelliseret kvæde. Rund krop med en imponerende tæthed, høj syre,
adstringens og lang finish.
Kr. 251,-

L'Étrange Orange
Økologisk
En blomsternæse med toner af abrikos og bergamot. På ganen er den frisk,
fyldig krop, milde tanniner og lang finish.
Kr. 188,-

Ordolia
Aromatisk næse præget af delikate noter af citrus, tørrede blomster og hvid
fersken. Tilsvarende smag med diskrete tanniner og let saltet finish.
100% Pinot Gris.
Køb via webshop
Kr. 224,www.minfranskevinimportor.dk
FRI LEVERING I NORDHAVN
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Københavneren flytter
- til Gladsaxe og Bornholm
• København vokser, men siden
2016 med faldende hastighed.
Tilvæksten skyldes at mange fødes som københavnere, og ikke

at man flytter hertil. Faktisk
flytter flere væk end der flytter
til. Nye tal viser hvor københavnerne flytter hen. De flytter
ikke særlig langt væk.
De største udflytningskom-

muner for københavnerne er
således Gentofte, Gladsaxe og
Hvidovre, som tilsammen har
modtaget mere end 8.000 tilflyttende københavnere i løbet
af 2020.

På fjerdepladsen over kommuner som københavnerne flytter
til, kommer landets næststørste
kommune, nemlig Aarhus. En
enkelt provinskommune er også
populær, nemlig Bornholm.
FOTO: WIKI COMMONS/JACOB LJØRRING

JOSHUA TAGER CHANCEN:

Laver street-mekka ved Docken
Nordhavn er moden til
Streetfoodmarked – og det
første er allerede åbnet på
'stranden' foran Docken
på Færgehavnsvej. Joshua
Yasin driver hele markedet
og alle madvognene:
"En gang i mellem må man
bare tage chancen - og
denne her mulighed ville
jeg ikke glippe", siger han.
• De første seks madvogne er på
plads, og salget af indisk, mexikansk og tyrkisk mad er i gang.
På denne tirsdag er der måske ikke så mange kunder på
'stranden' ved Docken lige
ud til Øresund. Men Docken
Street Food har også kun været
åben i tre dage. Flere vogne er
på vej, der er bestilt borde- og
bænkesæt, og kulørte lamper.
Men de kommer først på plads
når coronasituationen tillader
det.
Og frem for at bruge mange
penge på store reklamer, tror
aktørerne bag markedet på
mund-til-øre metoden. Det nye
Streetfood spot i København
skal nok blive et hit til sommer.
"Mange siger: Det går ikke,
Joshua! Men det gør det. Bare
vent og se," siger Joshua Yasin,
som på egen risiko driver alle
vognene og har ansat alt personalet på Docken Streetfood.
Ingen naboklager
Foran madvognene ved Docken kan folk sidde lige ned til
vandet og se over til Tuborg
Havn og ud til Øresund.
"Her er ingen naboer, som bliver generet af larm. Hvis vi får
klager skal de da komme der-

ovre fra!" siger Joshua og peger
ud på den svenske ø Hven.
Spicy India
Joshua er uddannet psykolog,
og har også arbejdet i plejesektoren, men får fem år siden besluttede han sig for at gå 100%
ind i streetfood og afprøve sine
drømme om det bedste streetfoodmarked.
I et par år har hans egne 'Spicy
India' vogne kørt Danmark
tyndt hver sommer. Han har
tidligere været med til at arrangere 'Mad rundt om Søerne' i
København.

"Jeg tror at mulighederne er
rigtig gode herude. Det bliver
det nye sted, som alle skal ud
at se. Der er jo allerede mange
som tager ud på Nordhavn for
at gå ture og fiske. Til sommer
kan vi forhåbentlig lave koncerter," siger Joshua.

Han er inspireret af det store
streetfoodmarked på Papirøen, og senere det på Reffen,
men vil noget lidt andet.
"Det kan også blive for stort,
og der kan komme for mange
vogne, så hver enkelt vogn har
for lidt omsætning. jeg tænker

i lidt mindre formater, hvor der
er mere plads til at hænge ud,
og hvor medarbejderne også
kan trives," siger Joshua Yasin.

Åbningstiden er lige nu 11-20,
men til sommer skal den forhåbentlig forlænges til 02.

"Der er jo allerede mange som tager ud på Nordhavn for at gå ture og fiske. Til sommer kan vi forhåbentlig
lave koncerter," siger Joshua Yasin.

Alexandra fra Timpre Tacos vognen glæder sig til flere gæster.

Joshua Yasin og 'Morfar' Dres, som har været med til at bygge markedet op ved Docken.

7/

KORT
NYT

Penge til vejkryds
– og til nye toiletter
• Vejkrydset Sundkrogsgade/Kalkbrænderihavnsgade skal ombygges. Københavns
Kommune har netop afsat 2,1 mio. kroner til en
ombygning af signalanlægget i krydset så det
bliver 'fuldt trafikstyret' og bl.a. har detektion af
fodgængere, cyklister og biltrafik.
Bevillingen er kommet i forbindelse med den
politiske aftale fordeling af ubrugte budgetmidler. Det er også vedtaget at afsætte 600.000 kroner til "ekstra kapacitet til toiletter ved sommerhotspots". Om Sandkaj i Nordhavn er et af disee
hotspots fremgår ikke af aftalen - men mon ikke?

Cykelbro over havnen
til Refshaleøen
• Om et par år bliver det måske muligt at gå og
cykle ad en ny bro over til Refshaleøen. Hvor broen præcist skal bygges, er ikke afgjort, men det
skal en foranalyse nu være med til at vise. Ifølge
Magasinet KBH er det mest sandsynligt, at broen
kommer til at starte ved Nordre Toldbod (vandflyverpladsen). Københavns Kommune vil i første
omgang investere to millioner kroner i at få lavet
foranalysen af broen. Idéen var også med i kommuneplanen fra sidste år. Her var det tanken at
broen skulle starte ved Langelinie Lystbådehavn.

Læserbreve

• Et nyt borgerforslag til Folketinget vil have udskudt beslutningen om Lynetteholmen til næste
år. Et borgerforslag kan blive fremsat i Folketinget, hvis det har 50.000 underskrifter.
Gruppen bag borgerforslaget mener at beslutningsprocessen omkring Lynetteholmen går for
stærkt, og at borgerne ikke bliver hørt.
Lynetteholmen er Danmarkshistoriens største
landvindingsprojekt, som skal skabe en næsten
tre kvadratkilometer stor ø med naturområder
og boligbyggeri til estimerede 35.000 indbyggere.
I øjeblikket er Folketingets førstebehandling af
anlægsloven netop sat i gang. Den endelige vedtagelse kan være på plads inden sommerferien.
Senest er By og Havn blevet bedt om udarbejde
en supplerende miljøkonsekvensrapport, som nu
sendes i 30 dages høring. Den nye rapport giver
supplerende oplysninger om projektets påvirkning af vandområderne omkring København,
særligt mht. muligheden for opfyldelse af miljømålene iht. lov om vandplanlægning. "Den nye
rapport bekræfter igen, at Lynetteholmsprojektet
kan gennemføres uden væsentlige miljøpåvirkninger for vandmiljøet", skriver By & Havn.

Stem på byens
smukkeste byggeri
• Alle københavnere kan nu være med til at
udpege byens smukkeste nybyggeri. Afstemningen til Publikumsprisen i forbindelse med
Københavns Kommunes årlige bygningspræmiering er i gang. 10 byggerier er nomineret til
publikumsprisen i år, bl.a. metrostationerne på
Cityringen, Frihedsmuseet og Charlottetårnet
på Østerbro. Der kan stemmes til og med 20.
april på www.kk.dk/bygningspraemiering.

Af Lena Holm Jensen Lindskog,
Havneholmen, Kandidat til BR for
Venstre

• De konservative på Københavns Rådhus offentliggjorde d.
17. marts et forslag om at ”afprivatisere” områder langs havnefronten for at komme skrald og
støj til livs.
Det er i sin grundtanke et tilbud, som umiddelbart kunne
være fristende for grundejerne
– at slippe for at betale for rengøring og ødelæggelser, samt
at politiet straks kommer til
udsætning, fordi støj og natteroderi nu er et kommunalt
problem og ikke et privat borgerproblem.
Før grundejerne med denne
håbløse konstruktion af en lo-

Flere penge til blomsterenge
• I Danmark er knap 2.000 dyrearter truet på eksistensen. Københavns Kommune har nu oprettet en Biodiversitetspulje, som støtter projekter
er mere og bedre bynatur. Ambitionen er at sikre
grønne åndehuller for insekter, fugle og smådyr.
Man kan for eksempel få penge til at omdanne græsplæner til blomsterenge.
Man kan få penge til at købe planter og frø, hvis man vil lave
bede omkring gadetræer,
eller til blomsterkasser på
fortovene. Eller man kan
få penge til at afholde
foredrag i boligforeninger og på skoler
om, hvordan man i
det konkrete område
kan øge kvaliteten
af naturen. Når københavnerne skal
søge om midler i
puljen, kan de spørge
Danmarks Naturfred-

ningsforening til råds om biodiversitet i projekterne. Derer 3,8 mio, kroner i biodiversitetspuljen. Det bliver muligt at søge om midler to gange
årligt. Læs mere på www.kk.dk/biodiversitet.

DELTAG I DEBATTEN! Send dit læserbrev til: debat@nordhavn-avis.dk
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Kan kommunen
love, at områderne
ikke fortsætter som festområder, nu bare i en
kommunal version?

AFPRIVATISERING
AF OMRÅDER
LANGS HAVNEN?

VISUAL: MAGASINETKBH

Borgerforslag:
Udskyd Lynetteholmen

kalplan (privat område med offentlig adgang) klapper i hænderne og forærer deres grund
væk, bør man bl.a. overveje
følgende:
For det første vil grunderejerne, som bor ved havnefronten og forærer deres område til
kommunen, miste indflydelse
på, hvad kommunen ønsker at
anvende områderne til.
Kommunen kan derefter suverænt beslutte, hvad der skal
foregå på kajen og på de grønne
områder, som i øjeblikket er
privatejede. Kan man som tidligere grundejer få indflydelse
på anvendelsen af områderne?
Kan kommunen love, at områderne ikke fortsætter som festområder, nu bare i en kommunal version?
For det andet udgør de private
områder en værdi, som der er
betalt for ved køb af ejendom-

men, og som der også er blevet
betalt skat for. Bliver ejendomsskatterne så nedsat?
For det tredje trækker det ud
med at få vedtaget det kommunale ordenskorps. På nuværende tidspunkt kommer det
tidligst i funktion i sommeren
2022, så det vil sandsynligvis
ikke hjælpe på den kommende
sommers udfordringer med
støj at give afkald på ejerskabet
til private områder.
Det er ærgerligt, at Teknikog Miljøudvalget d. 8. marts
ikke benyttede lejligheden til at
stramme mere op på ”de lokale
ordensregler ved visse lokaliteter i byen”, hvor ændringsforslag om bl.a. ”fastsættelse
af et maksimalt lydniveau for
afspilning af forstærket musik”,
”forbud mod at afspille forstærket musik indenfor 50 meter til
beboelse uden særlig tilladelse”
samt et ”generelt forbud mod
sound boxe mm. i udvalgte
parker, pladser og havnearealer” alle blev nedstemt.
Der er brug for klare regler,
så alle ved hvor, hvornår og
hvordan, der må festes – det
gør det nemmere at håndhæve
og nemmere for de festglade at
forholde sig til.

SLUT MED
ULOVLIG PARKERING
Af Cheanne Nielsen (DF),
suppleant i BR, og Finn Rudaizky
(DF), medlem af BR

• I København er der stadig store problemer med for få ledige
parkeringspladser til handicappede. Det skyldes desværre
ikke dårlig byplanlægning,
men derimod dårlig opførsel.
Det er uacceptabelt, at handicappede ikke kan få lov til at
holde tæt på indgangen, hvad
enten det er ved eget hjem eller
i det offentlige rum, når bilister uden behov eller tilladelse
tager pladserne fra gangbesværede. Det skal vi simpelthen
have stoppet.
I den netop afsluttede overførselssag har vi i Dansk Folkeparti derfor fået indført en
skærpet kontrol med handi-

capparkeringspladserne. Det
manglede bare, når vores bilister med særlig tilladelse har
brug for at kunne stige ud af
bilen og have kortere vej til destinationen end andre – hver
gang.
Vi kender det da allesammen.
Når det er svært at finde en
parkeringsplads og irriterende
at køre rundt og lede efter et
sted til bilen. Men her taler vi
altså om mennesker, der slet
ikke har muligheden for at
holde længere væk. Hvis ikke
bilister med handicap får deres særlige plads, så må de opgive og vende om. Det kan man
simpelthen ikke være bekendt
at byde andre.
Med den øgede kontrol får
vi bugt både med bilister uden
behov og med dem, der snyder
med ugyldige handicapkort.
Det skal ske ved ansættelse
af flere parkeringsvagter, der
både kontrollerer handicapparkeringspladserne generelt
og fører skærpet kontrol med
handicapkortenes gyldighed.
Det er glædeligt, at de øvrige forligspartier på rådhuset
endelig efter flere år bakker
Dansk Folkeparti op om forslaget.

MUSIK PÅ SANDKAJ
OG KONDITAGET
Af Richard Sandmand,
Beboer, Helsinkigade

• I Nordhavn Avis har I skrevet om musik på Sandkaj. I har
nævnt, at det drejer sig om at få
brugerne til at dæmpe musikken. Det er en misforståelse.
Som der står på skiltene, så er
det forbudt at spille musik på
Sandkaj og Lüders. Så der skal
slukkes for musikken.
Det undrer mig, at politiet
skulle have bedt dem, der føler
sig generet af musikken, om
ikke at påtale det direkte.
Jeg har mange gange bedt
brugerne om at slukke. Næsten altid bliver jeg mødt med
en omgående slukning, en
undskyldning og et udsagn
om, at de ikke viste, at det var
forbudt.
I to tilfælde har jeg været
nødt til at være vedholdende og
sige det adskillige gange. Men
jeg har ikke følt nogen fare ved
at gøre det.
Hvis vi af frygt lader være med
at påtale overtrædelser af reglementet, giver vi kraften fra os.
Det skal vi ikke.
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"Det fille, det falle i min hovedskalle"
Velkommen til Anonyme Ængstelige. Opgradering til angst er inkluderet i medlemsskab

Af Louise Raaschou

• Jeg ser egentlig ikke mig selv
som den angste type. Bevares,
jeg kan da godt føle lidt ængstelse, når årsopgørelsen bliver
frigivet, her har jeg dog en effektiv mestringsstrategi: Hvis
jeg ignorerer opgørelse, forsvinder følelse. Men ellers er det
ikke så let at bevare roen. For
dagligt bliver man bombarderet med input om eventuelle risici, mulige farer og det-kunneske- skrækscenarier. Ikke kun
coronarelateret, men på hele
spektret af vores eksistens, og
skulle dét ikke være nok, kan
man jo altid selv søge angstprovokerende informationer. For
der er rigeligt at blive bange for
derude.

Det er, for eksempel, helt fantastisk farligt at befinde sig i sollys. Forleden aften anbefalede
vejrdame på nyhederne - på det
kraftigste - at vi alle ”kendte
vores hudtype” for at determinere ”vores risiko” ude i solen.
En smart app kunne tilsyneladende fortælle, om man kunne
nøjes med høj, høj solfaktor
i ansigtet, eller om man simpelthen blev nødt til at søge ly
for de livsfarlige stråler. Det
var i marts. Hvor solens styrke
strengt taget vel kun er relevant
for dagslys-allergikere og albinoer, (som stensikkert har deres
egen, specialiserede app), men
alligevel installerede vejrdame
en lille, bekymret tvivl i mig:
Sjit. Jeg havde jo siddet i haven
den dag. Helt uden solcreme i
krydderen. Og uden at kende
min hudtype! Overvejede et
øjeblik at google ”tegn på følgevirkninger af hasarderet adfærd
i sol”, men orkede det ikke. For
der dukker altid noget andet, og

meget værre, op, når man bevæger sig ned ad google-symptomer-vejen.
Nu tænker de fleste nok influenza (corona), hvis jeg nævner
feber, hovedpine, hoste, ondt i
halsen og manglende appetit.
Men det kan faktisk også være
tyfus. Jo, jo den er god nok.
Skift derefter et par symptomer
ud med træthed og muskelsmerter og et par hævede kirtler
og vupti, så ligner man til forveksling et klassisk tilfælde af
byldepest. For det er jo det, der
sker, når bekymring bliver til
ængstelighed, som igen bliver
skubbet over i angst: Worst case
er det eneste, man er i stand til
at opfatte. Og så bliver det meget nemt at overbevise sig selv
om, at man lider af en obskur
sygdom, som stort set er udryddet, og hvis den ikke er, så er
den i hvert fald vildt sjælden og
optræder i øvrigt kun i tredje
verdens lande. For man kan

mærke smerter i muskler og
led, og man er træt, og har man
ikke også lidt kvalme? Jo, der er
helt sikkert også noget kvalme.
Okay, tænderne falder så ikke
lige ud, men tre ud af fire symptomer er tæt nok: Skørbug. Det
er ganske vist.
For slet ikke at nævne farerne
ved stråler fra mobiler, sendemaster og trådløse netværk.
Det er ganske vist ikke fastslået,
at de fremprovokerer kræft, da
der stort set ingen forskning er
på området. Men da der stort
set ingen forskning er på området, er der er så heller ingen
forskning, som viser, at de ikke
gør. Google lige dén og se, om
du nogensinde tør fjerne alufolien fra vinduerne igen. Og
naturen prøver sgu’ også at slå
os ihjel! Med giftige gevækster.
Det kræver naturligvis, at man
aktivt finder den blomst eller
svamp og plukker den og helt
bevidst spiser den, og man skal

derudover være ret opsøgende,
for så mange giftige planter er
der heller ikke herhjemme, men
alligevel. Man skal bare være
hamrende forsigtig ude i den
natur, den er simpelthen livsfarlig. Hvis den ikke forsøger
at nakke os med planter, så gør
den det ved solens hjælp.
Men faktisk lurer farerne overalt. Og hvis man er rigtig skarp,
kan man spotte dem lynhurtigt:
Der er kviksølv i fisk og radon
i kældre, og det er også farligt
at spise for meget sukker. Man
risikerer at dø af kulilteforgiftning, hvis man tænder op i
brændeovnen, for meget kaffe
giver koffeinchok og tyndskid,
og mere end syv glas alkohol
om ugen er den sikre vej til et liv
på gaden. Med skrumpelever.
Og så er de fleste i øvrigt overhængende fare for at få støvmideallergi, da de færreste får
vasket samtlige tekstiler, puder,
dyner og madrasser regelmæs-

sigt foruden ekstrem-rengøring
en gang om ugen og grundig
udluftning tre gange dagligt.
Det havde ellers været en ret fin
dag, den solskinsdag i marts.
Forårsfornemmelser havde sneget sig ind, og humøret var i top,
for forårsfornemmelser hjælper
på alt. Men det var naturligvis
før vejrdames formaning om
de livsfarlige solstråler. Og før
et efterfølgende indslag, som
fortalte om et alvorligt udbrud
af hesteherpes på et stutteri i
Nordjylland. I dag ved vi jo alt
for godt, hvordan det kan gå,
hvis et dyr får noget smitsomt,
og da angst allerede var blevet behørigt ansporet, blev jeg
naturligvis bange. For var et
landsdækkende herpesudbrud
ikke overvejende sandsynligt nu? Gik i seng med en lille
knude i maven og lovede mig
selv, som det første næste dag,
at tømme apotek for zovir. Og
solcreme.
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Local Committee of Østerbro
– what does it do?
• The local committee is 23
volunteers from Østerbro and
Nordhavn who represent political parties, housing associati-

ons, the local business community as well as cultural and
sports associations.
The volunteers are devoted to
ensure that local knowledge is
taken into consideration when

developing Østerbro/Nordhavn.
The municipality furthermore
always consults the Local Committee in matters that affect
Østerbro/Nordhavn.
The Local Committee distri-

butes funds to activities that
benefit the people in the local
area.
And you are always welcome
to contact the secretariat:
oesterbrolokaludvalg@okf.kk.dk

OSCARNOMINERET HJERTESKÆRENDE DOKUMENTAR:

En mand og en blæksprutte
De kommer med ned i dybderne i både åndelig og vandlig
forstand. Blæksprutte-dokumentar er en af årets mest
populære, måske fordi den både har drama og nærvær.

Den begynder således: En
tangskov svinger på havbunden. Og mellem havtræerne en
blæksprutte. Fotokvaliteten er i
dragende top. Hver en farve og
detalje på havets bund, hver en
pote på sprutten, næsten så man
selv var ude at snorkle. Man får
lyst til det.
Dykkeren Craig sidder ved et
bord i sit hjem nær kysten. Han
taler klassisk ind til kameraet,
og dokumentaren skifter mellem interviewet og havscenerne. Han har fulgt blæksprutten
det meste af dyrets liv. Dagligt
er han dykket ned for at forstå
væsenet.
“Man kalder den en alien,
men den minder meget om
mennesker,” siger han, og man
ser optagelse, hvor han leger
med blækspruttens fangarme.
Underforstået, de er venner.
Første tanke er dog, hvad der
driver et menneske til så minutiøst at skabe en relation til

»

Blæksprutten er
selv en undersøger.
Den hopper over til
Craig flere gange og
suger sig fast.

et bløddyr, og selv om svaret
svæver lidt, kalder den midaldrende mand på et tidspunkt de
mange timer med blæksprutten for 'to år i helvede', og han
siger at han har slidt sig selv
op. Blæksprutten er uanset en
meget mærkværdig størrelse.
Gemmer sig i algeblade som
den folder sig sammen i, skifter
farve efter naturen, hopper op
på landet, dækker sig til med
muslingeskaller, bor i en hule.
Vi ser optagelse af dens hverdag. Den jagter krabber og leger
med fiskestimer.
Om den minder om et menneske ved jeg ikke, men filmen viser, hvor speciel naturens væsner er, og hvorfor vi skal være i
den, bevare den, undersøge den.
Blæksprutten er selv en undersøger. Den hopper over til
Craig flere gange og suger sig
fast. Det går lige ned i maven at
se relationen udfolde sig, men
selve dramaet er motoren. For
jævnligt kommer de farlige én
meter lange pyjamashajer forbi.
Og vi kan ikke lade være med
at holde med vores lille ven, når
den flygter og kæmper med de
store rovdyr. Og man sidder på
kanten af stolen, da den i midten af filmen bliver jagtet og

Crip Camp - Starten på en
revolution
Den skulle
være tiltrækkende
som en
forårsforelskelse.
Varm og
længselsfuld. Crip Camp handler
om en sommerlejr for
handicappede teenagere, som
starter en bevægelse for lige
adgang til løn, cafeer og arbejdsmarked for handicappede.

bidt!
At der er storladen musik, gør
kun dramaet om vores lille helt

og de farlige skurke til et lille
stykke minimalistisk teater, der
får meget ud af lidt. Lidt lige-

Titel: Hvad jeg lærte
af en blæksprutte.
Engelsk titel:
My Octopus Teacher.
Instruktør: Pippa
Ehrlich & James Reed.
Medvirkende: Far
Craig Foster, søn Tom
Foster, en blæksprutte.
Varighed: 85 minutter.
Premiere: 2020. Kan lige
nu ses på Netflix.

BESØG VORES NYE NETAVIS
www.nordhavn-avis.dk

Collective
En thriller om en gruppe
rumænske journalister, der
går til bunds i en brand
på en natklub, hvor 27
mennesker døde. Både
sundhedssektoren og den
rumænske regering skulle
have dækket over sagen.

som Craig.
Man kan godt undre sig over,
hvorfor det ikke har været nok
for Craig bare have sin hobby
for sig selv. Hvorfor optage det
dagligt og ikke bare være i det?
Der ligger helt sikkert en skabertrang, som der også gjorde
med Werner Herzogs 'Grizzly
Man' (2005) eller med løvinden 'Elsa', som blev venner
med menneske. I 1961 kom den
første dokumentar ' Elsa the
Lioness ' med legenden David
Attenborough som oplæser.
Historien om blæksprutten
kommer helt sikkert også til
at skrive sig ind i historien om
dem, hvor vilde dyr og mennesker bliver venner.
Anders Højberg

Time
Doku’en handler om en
sort, amerikansk familie,
som kæmper uretfærdigt med
fængselsvæsenet. Vi følger konens kamp for at få løsladt sin
mand og hendes kamp mod et
fængselssystem, hun ser som
en forlængelse af slaveriet.
The Mole Agent
en noget så aparte som en
rørende spionfilm. Den
handler om en chilensk
privatdetektiv, der afslører
ældres ensomhed. De er
blevet glemt. Er det snart tid
til at besøge de gamle?

SUDOKU
No. 268

2

E-avis, nyhedsbrev, debat - og masser af lokalstof
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The solutions will be published here in the next issue.
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To complete Sudoku, fill the board
by entering numbers 1 to 9 such
that each row, column and 3x3 box
contains every number uniquely.
© 2020 Syndicated Puzzles

• Der er netop kommet Oscarnomineringer, og den alt for
oversete 'Bedste dokumentar'
kategori er som oftest en af de
mest interessante at følge. Bare
tag dokumentaren her om en en
mand og en blæksprutte ved en
kyst i Sydafrika.
Og tro det eller ej. Den vanvittige dokumentar om en dykkers
optagelser af en blækspruttes
liv på havbunden er noget så
absurd som dramatisk, rørende
og storladen. Og så gør det ikke
noget, at også bliver klogere på
dyrets anatomi.

DE ØVRIGE OSCARNOMINERINGER I
DOKU-KATEGORIEN:

For many strategies, hints and tips,
visit www.sudokuwiki.org
If you like Sudoku you’ll really like
‘Str8ts’ and our other puzzles, Apps
and books. Visit www.str8ts.com
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TRELLEBORGGADE 4, ST. TV.
SOLGT
KR. 6.100.000,SKAL VI OGSÅ SÆLGE DIT HJEM?
VI TILBYDER EN GRATIS OG
UFORPLIGTENDE SALGSVURDERING.

ÅBENT HUS
KOM TIL ÅBENT HUS I THE SILO I PÅSKEN
MANDAG D. 5. APRIL
HELSINKIGADE 29, 8. TH. - KL. 12.00 - 12.30
HELSINKIGADE 29, 7. TH. - KL. 12.30 - 13.00
KONTAKT OS FOR TILMELDING
TLF. 2020 4949 | NK@MAILREAL.DK

RealMæglerne Nordhavn
Sandkaj 17A, 2150 Nordhavn
Tlf.: 4358 2100 - nordhavn@mailreal.dk

