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Togstation flyttes nærmere.
Pris: 100 millioner kroner

NORDHAVN STATION UDVIDES HEN TIL METROEN VED ÅRHUSGADE, SÅ PASSAGERERNE KAN SPARE 5 MINUTTER

Endelig i gang igen.
'Moro by Larsen' har travlt

Naturpark eller Idrætspark ?
Kulturkamp om Nordspidsen

LÆS SIDE 5/

Tillykke metro med 1-årsdagen
– du larmer stadig for meget

TEASER...

SUNDKAJ 87, ST. TH.
3 VÆR. | 73 M2 | CPH PORTHOUSE
KONTAKT OS HVIS DU VIL VIDE MERE.
TLF. 2224 8030 | MYM@MAILREAL.DK
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'Endelig kan vi komme i gang'
Frisør Moro By Larsen i
Århusgade nåede at holde
åbent i fire dage sidste år.
Så kom den hårde nedlukning.

• "Det var noget af en hård
start.," siger frisør og indehaver
Nick T. Larsen om corona-nedlukningen for godt et år siden.
"Vi vidste ikke, om vi som
nyåbnet frisør kunne få del i
hjælpepakkerne. Men det gik
heldigvis i orden," siger Nick i
en kort pause mellem betjening
af kunderne.
Der har nemlig været rigtig
travlt hos frisøren i Århusgade
163 siden genåbningen sidste
tirsdag.
"Det er bare så dejligt, også
når folk bare kommer ind fra
gaden for at sige hej og byde os
velkommen," siger Nick.

Niels (herover) skal klippes af Nick, mens mor sidder i sofaen bagved.
Hanne (t.v.) nyder i fulde drag at få ordnet håret af Lærke.

Smitten er høj i Nordhavn - her er reglerne for ny nedlukning
Nye smittetal på sogneniveau viser at Nordhavns sogn, Hans Egedes Sogn, har et ret højt smitteniveau.
Ser man på nabosognet Sankt
Jakobs Sogn, er smittetallet
markant lavere men også over
landsgennemsnittet. Her er der
en smitteprocent på 0,7 procent.

• 145 borgere i Hans Egedes
Sogn var i går registreret som
smittede med Covid-19. Det viser de nye tal for Corona-smitte
på sogneniveau, som Statens Seruminstitut har offentliggjort.
Smittetallet betyder, at 1,0
procent af de 9.624 indbyggere
i sognet er smittet. På landsplan
er den tilsvarende positivprocent på 0,36 procent (13. april).

Syv-dages tal
De 145 smittede i Hans Egedes
Sogn har fået et positivt testsvar
indenfor de seneste syv dage.
De øvrige tal er også opgjort

over en syv-dages periode.
Kan nedlukke igen
Den nye opgørelsesmetode på
sogneniveau skal gøre det muligt for myndighedere at indføre
nedlukning af skoler, butikker
mv. i mindre områder, i stedet
for i en hel kommune.
Modellen for nedlukning anviser, at sogn skal nedlukke,
hvis følgende tre parametre alle

er opfyldt:
– Der er mere end 400 smittede
pr. 100.000 borgere
– Der er 20 eller flere smittetilfælde i alt de sidste syv dage
– Positivprocenten er på 2 procent eller mere.
Nedlukkede sogne kan genåbne, når sognet er under niveau
for ét af de relevante parametre
i syv dage i træk.
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BROCCOLISALAT
2 X TIRAMISU

PR. STK.

179,PURE FOOD LINE

ØKOLOGISKE BANANER

Østershatte deller, spinatdeller,
snackpeber deller, majsdeller
170 g
Normalpris 30,SPAR

6 stk.
Normalpris 25,-

NU

20,-

SPAR

5,-

PR. STK.

20,-

10,-

BENIÉRES
CHARDONNAY
Hvidvin

2 LUNE FRIKADELLER
M/FLØDESTUVEDE
SPAR
KARTOFLER
OP TIL
KUN

40,-

SPAR

50

95

1995

LIND & LIME GIN
Normalpris 399,95

PR. STK.

349,-

Fedmefuld, rig og intens

Suverænt druemateriale, malolaktisk
gæring og fadlagring har givet en
overdådig rig hvidvin, hvor fersken,
honning, melon og smør dominerer.
En tør og fyldig hvidvin der er perfekt
ved 10 grader til ﬁsk, ost, pasta og
lette kødretter og ikke mindst som
hyggespreder.

Normalpris 99,95

95
69
PR. FLASKE

Southamptongade 22 st.,
st., 2150
2150 Nordhavn
Nordhavn
Southamptongade
Åbningstider:
19:00
Åbningstider: Man.- fre. 8:00-20:00 lør. - søn. 9:00 - 19:00
DER
TAGES
FORBEHOLD
FOR
PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
14.04.2021
TILJANUAR
20.04.2021
DER
TAGES
FORBEHOLD
FOR
PRISÆNDRINGER,
TASTEFEJL
OGOG
UDSOLGTE
VARER.
TILBUDDENE
GÆLDER
8. JANUAR
- 13.
2020.

SPAR

30,-
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P-hus ved Orientkaj
• Til august starter byggeriet
af P-hus Orientkaj på hjørnet
Orientkaj/Sundkrogsgade. Det
oplyser By & Havn i sin nyeste
byggestatus på facebook 'Nord-

havnen'. P-huset kommer til
at rumme ca. 350 biler og 260
kvm. udadvendt funktion i
stueetagen.
Vilhelm Lauritzen Arkitekter
har designet facaderne og be-

lysningen i p-huset med STED
By- og landskabsarkitekter som
underrådgiver.
Der er planlagt yderligere to
p-anlæg i området Århusgadekvarteret-Sundmolen. Det ene

anlæg bliver p-kælderen under
Kronløbsøen.
Det andet bliver et p-hus ved
krydset Helsinkigade/Glückstadtsvej (P-hus 2.05). Det påbegyndes i maj 2022.

Fodbold eller frøer ?
Naturpark eller Idrætspark? Nordhavn får en stor park på størrelse med 65 fodboldbaner. Men hvad skal den indeholde? Nogle ønsker et nyt, uberørt naturområde. Andre
vil have plads til boldbaner, skatepark, træningsstationer, løbestier, discgolfbane,
havnebad, naturlegeplads, idrætshal – og et bassin til kajakpolo.
• Ude ved Kattegatvej og Oceanvej har Københavns Kommune udlagt 28 hektar til en
kommende park. Den skal både
rumme den nuværende Nordhavnstippen, en del af jordopfyldningen ud mod øst, samt en
halvø ude i vigen foran tippen.
Indtil nu har foreningen
Nordhavns Naturvenner været
hurtigst til at sætte dagsordenen i debatten om det 'rekreative areal', som det foreløbig
hedder.
Foreningen har hurtigt døbt
området
'Nordhavn Naturpark', og fremlagt en plan for
parken, designet af landskabsarkitekt Marianne Levinsen.
Her er parken vokset til 100
hektar, og det eneste byggeri vil
være fugletårne, shelters og en
bålplads:
"Det skal være en park, hvor
du kan få indblik i diversitetens
rigdom, og udsyn over græsserne og vandet. En park, hvor du
kan møde fugle, padder og andet levende i deres mange skikkelser, og hvor du kan glæde
dig over de rum, som tilfældige
buskadser eller træer danner på
sine egne præmisser. En park,

som er dejlig blot at være i. Og
en park, hvor du kan udfolde
dig indenfor de rammer, som
naturen giver," skriver Nordhavns Naturvenner.
Mennesker frem for padder
Københavns Kommune og By
& Havn har imidlertid ikke planer om at området skal være på

»

Det skal være en
park, hvor du kan få
indblik i diversitetens
rigdom, og udsyn over
græsserne og vandet.
Nordhavns Naturvenner

100 hektar. I den seneste strukturplan for Ydre Nordhavn er
arelaet på 28 hektar. Og det er
langt fra sikkert, at området
kun kommer til at bestå af viber, padder, tårnfalke og orkidéer.
I april måned har partiet Venstre i Borgerrepræsentationen
fremlagt deres egen plan for
parken i Nordhavn. Og her er

en trediedel af området reserveret til menneskelige aktiviteter. 'Nordhavn Idrætspark'
skal blandt andet bestå af to
boldbaner, en skatepark, udendørs træningsstationer, oplyste
løbestier, en discgolfbane, et
havnebad, en naturlegeplads,
en idrætshal og et bassin til kajakpolo.
Området skal hellere bruges
til sport og sunde vaner end en
ny Amager Fælled, mener Venstres leder i København, Cecilia
Lonning-Skovgaard.
"Muligheden for at komme
ud og opleve vild natur findes
andre steder i og uden for København. Her kan vi lave en helt
fantastisk aktivitetspark, uden
at tage noget natur fra nogen",
siger hun til Politiken.
Kan kun gå på nogle stier
Planen for Nordhavn Idrætspark er lavet sammen med DGI
Storkøbenhavn og flere af hovedstadens idrætsforeninger.
Ifølge Cecilia Lonning-Skovgaard er der stærkt brug for det
hele, for man har glemt at tænke
idrætslivet ind i udviklingen af
Nordhavn, hvor der på sigt skal
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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.
© 2021 Syndicated Puzzles

4

Tough

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

Nordhavnsparken med masser af
aktiviteter, som idrætsforeningerne forestiller sig den kunne
komme til at se ud. Ill.: WERK

bo 40.000 mennesker.
"Det, der bekymrer mig, når
jeg ser på forslaget fra Nordhavnens Naturvenner, er, at det er

»

Det, der bekymrer
mig, når jeg ser på
forslaget fra Nordhavnens Naturvenner, er,
at det er naturen før
mennesker.
Cecilia Lonning-Skovgaard (V)

naturen før mennesker. Det er
ikke et område, der inviterer til,
at man kan invitere foreningsidrætten indenfor. Det er meget

den enkelte, der vil skulle gå ud
og bevæge sig rundt på nogle
stier", siger hun.
Halvøen skal være uberørt
Formand for Nordhavns Naturvenner, Knud Erik Hansen,
er også formand for Danmarks
Naturfredningsforening i København.
Han kalder planerne om en
idrætspark for en "stor fejltagelse". Og mener at i hvert fald den
halvø, der skal laves ude foran
Nordhavnstippen, skal være et
naturområde med skov, eng,
krat og vådområder.
"Den slags natur har københavnerne større glæde af end
en discgolfbane og mountain-

bikestier", mener Knud Erik
Hansen.
Begge dele?
Efter planen skal parken ude på
spidsen af Nordhavn være klar i
2024. De politiske beslutninger
for området skal tages til næste
år.
Socialdemokraternes politiske
ordfører, Jonas Bjørn Jensen,
går efter finde en balance, hvor
både idrætsliv og naturelskere
bliver glade.
"Jeg forestiller mig, at det kan
rumme områder med vild natur, hvor der er stille og fredeligt, samtidig med vi kan bruge
området til idrætsformål for
københavnerne", siger han.

Prøv vores nyhedsbrev
Nordhavn Avis har lanceret 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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Status på Sundmolen
• Til maj måned vil flere af anlægsprojekterne på Sundmolen
være færdige, lover By & Havn.
Man forventer om en måned
at være færdige med:
– Det Grønne Forløb på Klubi-

ensvej inklusive den sydlige del
af Legehaven.
– Bro 7B ud til Glückstadtsvej.
– Bro 11 på Orientkaj.
– Grøn Gyde 2 og den vestlige
del af Kanalpladsen ved Sundkaj.

– Bro 9 ved Sundkaj forventes
færdig til august.
– Nordlig del af Legehaven udskydes eller anlægges i en midlertidig form.
– Østlig del af Kanalpladsen anlægges til efteråret.

Nordhavn Station skal flyttes tættere på Nordhavn
Gammel plan om at flytte Nordhavn Station hen til
Århusgade er med i regeringens nye infrastrukturplan.
Pris: 100 millioner kroner.
• Metroen til Nordhavn har
gjort Nordhavn Station til et
nyt trafikknudepunkt, men
mange passagerer gider ikke
gå de 250 meter for at skifte
mellem S-tog og metro.
Allerede i 2016 lavede Gottlieb Paludan Architects og
NIRAS en forundersøgelse og
et skitseprojekt for en forlængelse af perronerne på Nordhavn Station hen til Århusgade, og adgang til stationen via
elevator og trappe ved Århusgadetunnelen. Men projektet
blev lagt i mølpose, bl.a. fordi
By & Havn og Banedanmark
ikke var helt enige om hvordan regningen skulle deles.
Elevator og trappe
Nu er projektet taget op af
skuffen igen. Regeringen
ønsker i sin nye infrastrukturplan at afsætte 100 mio.
kroner til ombygning af Nordhavn Station.

Ifølge den gamle plan skal
perronerne på Nordhavn Station forlænges hen til Århusgade, hvor der bygges elevator
og trappe i jernbanetunnelen.
Planen om at forlænge/f lytte
Nordhavn Station skal nu indgå i forhandlingerne med Folketingets partier om de næste
15 års trafikinvesteringer i
Danmark.
Får tre adgangsniveauer
I infrastrukturplanen skriver
Transportministeriet:
"Opgaven har især fokuseret
på mulighederne for at modernisere stationen og tilpasse
den til nye trafikformer. Der
har været særlig opmærksomhed på cykelforbindelser
og på at skabe et centralt omstigningssted med adgang til
transport i tre niveauer: S-tog
på en dæmning, busser og anden trafik i terræn samt metro
under jorden."

Ombygningen betyder, at der etableres en adgang til stationen her ved viadukten i Århusgade, hvor der bygges elevator, trappe og en forplads
ud mod Kalkbrænderihavnsgade. Indsat illustration: Gottlieb & Paludan Architects

NYT HAVNEREGLEMENT SIKRER
NYE MULIGHEDER OG REGLER
FOR LIVET I KØBENHAVNS HAVN
Den 24. marts trådte et nyt havnereglement i kraft i Københavns Havn.
Reglementet definerer reglerne og mulighederne for, hvordan vi kan
bruge vores fælles blå byrum.

Hvad er det

nye?

STAND UP PADDLING
OG KAJAK SIDESTILLES
SUP er en idrætsgren i hastig vækst både
på verdensplan og i Danmark, og gennem
de seneste år har adskillige pilotprojekter
og forsøgsordninger afsøgt sikkerheden for
SUP i havnen. På den baggrund sidestiller
det nye havnereglement SUP og kajak,
så man må bruge sit SUP-board i hele
den rekreative havn.

BLIV KLOGERE PÅ HAVNEREGLEMENTET
Hent den korte udgave af havnereglementet
på By & Havns hjemmeside.
Du er naturligvis også velkommen til at
hente og læse selve havnereglementet.

”Udgangspunktet for det nye havnereglement 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 havne
reglement, men er i sidste ende et fælles
ansvar, hvor det er helt afgørende, at vi
tager hensyn til hinanden på vandet og
skaber en god havnekultur sammen.”
PER SCHULZE, UDVIKLINGSCHEF I BY & HAVN.

NATTEROEN SIKRES
Gennem de seneste år er interessen for lystfiskeri steget med raketfart, og under coronanedlukningen er endnu flere kommet til.
I 2020 steg salget af fisketegn ifølge Fiskeristyrelsen med 25% på landsplan sammenlignet med året forinden.
Det bliver tilladt at fiske med stang i hele
havnen med undtagelse af nogle få områder,
hvor der er særlige sikkerhedshensyn. I
sommersæsonen fra 1. maj - 30. september
er inderhavnen undtaget fra fisketilladelsen,
da der er særligt mange aktiviteter i havnen,
og derfor er det i denne periode forbudt at
fiske fra Bryggebroen til den sydlige ende
af Langeliniekaj.

BØDE FOR ULOVLIG BADNING
Det er ikke alle steder i havnen, der egner
sig til en dukkert, da det kun er ved de afmærkede badesteder, der er sikkerhed for,
at vandet er rent nok til at man kan bade i
det, og fordi det kan være farligt at bade,
hvor der er trafik i havnen.
For at opretholde sikkerheden kan politiet
give bøder, hvis der bades udenfor de 10
afmærkede badesteder eller to dyppezoner
i havnen.

LYSTFISKERI I HELE HAVNEN
Gennem de seneste år er interessen for lystfiskeri steget med raketfart, og under coronanedlukningen er endnu flere kommet til.
I 2020 steg salget af fisketegn ifølge Fiskeristyrelsen med 25% på landsplan sammenlignet med året forinden.
Det bliver tilladt at fiske med stang i hele
havnen med undtagelse af nogle få områder,
hvor der er særlige sikkerhedshensyn. I
sommersæsonen fra 1. maj - 30. september
er inderhavnen undtaget fra fisketilladelsen,
da der er særligt mange aktiviteter i havnen,
og derfor er det i denne periode forbudt
at fiske fra Bryggebroen til den sydlige
ende af Langeliniekaj.
Se hvor
du kan fiske
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Nordhavn rydder op!
• På søndag 18. april kl. 10-15
samles alle beboere i Nordhavn
for at samle skrald op i bydelen.
Det er i hvert fald håbet hos
Dennis og Jonas, som har ar-

rangeret en lokal skraldeindsamling i forbindelse med
Danmarks
Naturfredningsforenings landsdækkende Affaldsindsamling 2021.
"Vi skal passe på vores natur

og rydde op, så mange generationer efter os kan nyde godt af
den også" skriver arrangørerne
på www.affaldsindsamlingen.dk.
Det er ganske nemt for alle at
deltage. De skal blot møde op på

Göteborg Plads 2 kl. 10 på søndag. Her vil der være udlevering
af affaldsposer og evt. også affaldsstænger mv.
Billedet er fra en tidligere affaldsindsamlingsdag.

Skarpe fronter på borgermøde om Lynetteholmen
Et tv-transmitteret online-borgermøde om Lynetteholm
blev afholdt i søndags. Beslutningstagerne synes ikke, at
der er lavet for få miljøvurderinger, eller at høringsfasen
har været forhastet. Kritikerne synes ikke, at deres argumenter blev hørt.
• Østerbro Lokaludvalg og fire
andre lokaludvalg i København
var gået sammen med TV2 Lorry om at afholde borgermøde
om Lynetteholm projektet i
søndags. Mødet kunne følges på
tv-kanalen og på facebook.
Mødeleder var journalist
Marci Houlind, som bød velkommen til debatpanelet. Det
bestod af Gorm Anker Gunnarsen fra Enhedslisten, Overborgmester Lars Weiss fra Socialdemokratiet, Adm. direktør Anne
Skovbro fra By & Havn, samt
salgsdirektør Ingvardt Sejr
Hansen, også fra By & Havn.
Ikke to imod to!
"Men i er jo ikke to imod to! I
er jo tre mod én!" rasede en af
de borgere, som fik lov til at
komme igennem til panelet via
skærmene i studiet.
Men som panelets eneste
modstander af Lynetteholmprojektet svarede Gorm Anker
Gunnarsen faktisk godt for sig.
Og dertil kom, at samtlige de

cirka 10 borgere, som kom på
skærmen med deres spørgsmål,
også var arge modstandere af
planen, som betyder at der i de
kommende 50 år vil blive bygget en stor bolig-ø lige foran
Københavns Havn.
Skovbro: 'Masser af debat'
Uden lange oplæg gik borgermødet straks i gang med at konfrontere panelet med spørgsmål
fra borgerne. Mange af dem gik
på manglende debat og manglende miljøundersøgelser.
Anne Skovbro fastholdt at der
var afholdt indtil flere informations- og debatmøder, foruden
en høring af miljøkonsekvensrapporten for Lynetteholmen
- og en yderligere supplerende
høring om de spørgsmål, den
første høring havde medført.
Gorm Gunnarsen mente, at
det ville være helt uansvarligt
at træffe den store beslutning
om Lynetteholmen kun seks
måneder før kommunalvalget i
november.

LYNETTEHOLMEN – KORT FORTALT
Lynetteholm er en plan om en ny kunstig ø i Øresund ud for
Københavns Havn - mellem Refshaleøen og Nordhavn.
Planen omfatter en kunstig ø på 2,8 kvm. som skal fungere
som stormflodssikring af København. Kronløbet skal være den
eneste gennemsejling, og her bygges en port, der kan lukkes ved
stomflod.
Lynetteholmen er også et infrastrukturprojekt og et boligprojekt.
Øen skal være bindeled for den østlige ringvej, man vil bygge fra
Nordhavn til Københavns Lufhavn, øst om Amager. På øen skal
der bygges en ny bydel med 35.000 indbyggere og ligeså mange
arbejdspladser. Øen skal have metroforbindelse via Østerport.
Opfyldning med overskudsjord vil vare 30-40 år, og skal starte
i år. Kommunen har nemlig ikke andre steder at gøre af jorden,
når opfyldning i Nordhavn er færdig. Projektet forventes først at
være helt gennemført i 2070.

Borgermødet blev afholdt digitalt og på TV2 Lorry. De deltagende borgere var på forhånd udvalgt, så de fra hver sin skærm kunne stille spørgsmål
til panelet. Foto: TV2 Lorry.

"Den eneste grund til at vedtage projektet inden kommunalvalget, må være at der efter
valget vil være flertal imod det,"
sagde han blandt andet.
Salami-metoden
Lars Weiss svarede på spørgsmålet om manglende miljøundersøgelser.
By & Havn har i første omgang kun fået lavet en miljøkonsekvensvurdering af anlægget af selve øen, herunder
jordtransporterne
gennem
København, virkningerne på
dyreliv, og havgennemstrømning mv.
Men da planen om Lynetteholmen blev lanceret for fire år
siden, var den tænkt som en del
af et større projekt, som også
omfatter en østlig ringvej, metroforbindelse og boligbyggeri
på øen. Og disse ting er ikke
blevet undersøgt. Kritikerne
mener, at beslutningstagerne
benytter sig af en såkaldt salami-metode, hvor projektet deles op i indre bidder. Der findes også en dom fra EU, som
netop drejer sig om et projekt,
der var blevet 'slicet' op i mindre bidder, for at slippe for at
lave VVM-redegørelse.
"Det gør vi ikke her. Der bliver lavet VVM nu på jordopfyldet ude i Lynetteholmen, når
vi så senere hen forhåbentligfår lavet en metroforbindelse,
skal der laves en VVM på den.
Og når der skal laves en østlig
omfartsvej, så skal der laves
en VVM på den, og når der
forhåbentlig også kommer byudvikling på Lynetteholmen,
så skal der også laves en VVM
på den. Og de VVM'er kommer også til at tage højde for de
sammenhænge der er mellem
de fire forskellige projekter,”
forklarede Lars Weiss.
Hvad er overskudsjord?
Borgerne, som kom igennem
til studiet, fortsatte med at stille spørgsmål til panelet. Nogle

var bekymrede for sikkerheden for mindre både, som i
fremtiden skal sejle i Kronløbet sammen med store skibe.
Andre pegede på trafikproblemer på Nordøstamager. Og
andre mente, at folk med små
eller almindelige indkomster
aldrig vil kunne komme i nærheden af boligerne på Lynetteholmen.
Gorm Anker Gunnarsen ønskede en diskussion af Køben-

havns Kommunes anvendelse
af overskudsjord.
"Jordanvendelse er et politisk
spørgsmål. Faktisk er jorden en
ressource, og vi bør diskutere,
hvordan vi kan bruge den helt
lokalt, der hvor der bygges. I
stedet for at køre den rundt i
byen og hælde den i Øresund.
Der kan f.eks. være andre
stormflodsprojekter i nærheden af København, som har
brug for jorden," sagde han.

»

Faktisk er jord
en ressource, og vi bør
diskutere, hvordan
vi kan bruge den helt
lokalt, der hvor der
bygges. I stedet for at
køre den rundt i byen og
hælde den i Øresund.

Gorm Anker Gunnarsen (EL)

Regeringen vil forlænge Nordhavnstunnel
– samt gå videre med planerne om en østlig
ringvej og en metro til Lynetteholmen
• Regeringens nye infrastrukturplan blev fremlagt i sidste
uge. Og Nordhavn er med i planen. Regeringen vil bl.a. støtte
en forlængelse af Nordhavnstunnelen. Tunnelen skal foreløbig kun bygges ud til Kattegatvej på Nordhavnsiden. Men
regeringen mener at den skal
føres videre ud til Lynetteholmen.
Desuden vil regeringen gen-

nemføre en VVM-undersøgelse
af en fuld ny Østlig Ringvej via
Nordhavn og Lynetteholmen.
Man ønsker også at gennemføre
VVM-undersøgelse og anlæg af
en metroforbindelse fra Østerport over Refshaleøen til Lynetteholm.
København skal selv betale
Der følger bare ikke nogen penge med. Regeringen vil finan-

siere det hele med grundsalg på
Lynetteholmen.
Det svarer ifølge Overborgmester Lars Weiss (S) til at
København bliver "fodret med
vores egen hale".
"Regeringen sover i timen,
når den har blikket rettet mod
udviklingen uden for hovedstaden, mens pungen er tom, når
det gælder København«, udtaler Lars Weiss.
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KORT
NYT
70'erne på Docken
• Koncert- og eventstedet Docken på Kattegatvej
er klar til genåbning efter coronakrisen, og har
et omfattende koncertprogram klar for resten
af året, hvis det altså bliver muligt i forhold til
evt. coronarestriktioner. Traditionen tro holder
Docken sig til de store navne fra 70'erne:

Deltag i debatten
om Tunnelfabrikken
• De kan stadig nå at indsende høringssvar til
lokalplanen for Tunnelfabrikken på Oceanvej i
Nordhavn. Fristen er 26. april.
Tunnelfabrikken, som blev bygget i 1990'erne
for at bygge tunnelelementer til Øresundsforbindelsen, skal ombygges til boliger, kultur og erhverv. By & Havn ønsker i samarbejde med NREP
og Unionkul Ejendomme at opføre 80.100 kvm.
erhverv og kulturfunktioner, heraf 13.500 kvm.
ungdomsboliger. Desuden ønsker boligselskabet
fsb at opføre 4.500 kvm. almene kollegieboliger i
en ny bebyggelse udenfor Tunnelfabrikken. Airtrix Klatre & Trampolinpark, der er placeret i lagerbygningen vest for Tunnelfabrikken, kan blive
liggende.
Området udvikles som et bilfrit område, det vil
sige kun med parkerinqspladser til afsætning, varelevering, handicapparkering mv.
I en udbygningsaftale forpligter grundejer sig
til at lave en sammenhængende stiforbindelse for
gående og cyklende fra Indre Nordhavn til Tunnelfabrikken. Desuden også en skybrudssikring
med tilhørende sti nordøst for lokalplanområdet.
Læs lokalplanforslaget og indsend høringssvar på
www.blivhoert.kk.dk/hoering/

Naturprojekter støttes
Friluftsrådet udlodder 17 mio. kr. til projekter,
der kan få flere ud i naturen, eller få flere til at
fordybe sig eller være sammen i naturen.
Ansøgningsfristen er 1. september.
Pengene kan f.eks. gå til at lave nye vandrestier
eller shelterpladser, arrangere gå-hold i naturen,
lave bål- og aktivitetshytter. Eller de kan gå til
kajakker, SUP-boards og skolehaver.
Puljerne er opdelt i tre temaer:
'Flere ud i naturen', handler om tilskud til forskellige fysiske tiltag eller oplysningsmaterialer.

Læserbrev

YOUNG FLOWERS............................................... 5. juni
SUZI QUATRO......................................................... 19. sept.
GILBERT O’SULLIVAN..................................... 16 okt.
SWEET + SLADE.................................................... 22. okt.
ALPHAVILLE............................................................ 23. okt.
EARTH, WIND & FIRE..................................... 12. nov.
ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA.............. 13. nov.
DR. HOOK................................................................... 14. nov.
ALBERT HAMMOND........................................ 21. nov.
THE MANHATTAN TRANSFER............... 2. dec.
BONNIE TYLER..................................................... 15. jan.

Sag om metroskat tabt
• Orly Christensen fra Nordhavn har på eget initiativ ført sagen om den omstridte 'metroskat' for
grundejere i Nordhavn til Østre Landsret. Sagen
handler om at alle grundejere skal betale en ekstra
afgift til By & Havn, fordi bydelen har fået en metroforbindelse. Både private og erhvervsejendomme er blevet pålagt en såkaldt tillægskøbesum.
En ejerlejlighed på 100 kvm. i Nordhavn bliver
f.eks. 5.100 kroner dyrere at bo i om året de næste
60 år. I alt vil grundejerne komme til at betale omkring 934 mio. kroner.
"Det føles lidt som David mod Goliath. De kan
kalde det hvad de vil, men hvorfor skal jeg betale
for noget, som alle andre får gratis? Folk griner jo
lidt og tror ikke på os, når vi fortæller at vi skal betale for at have metroforbindelse," sagde Orly Christensen til TV Lorry i marts. Men Østre Landsret
frikendte 6. april By & Havn for at indføre afgiften.
Dermed stadfæstede Østre Landsret den dom, som
byretten i København kom frem til sidste år.
'Fordybelse i naturen' støtter projekter, der giver befolkningen en bedre forståelse af naturen
via formidling og aktiviteter.
'Sammen i naturen' støtter projekter, der giver
f lere mennesker mulighed for at opleve et fællesskab med andre i naturen. Det kunne være
fælles havedyrkning, en madklub i naturen,
opstart af en friluftsklub for unge eller naturforløb målrettet psykisk sårbare eller udsatte
borgere.
www.friluftsraadet.dk/tilskud-til-projekter

Advarsler om forurenet badevand bliver bedre
• Varslingssystemet, som fortæller om badevandets kvalitet, skal nu være digitalt i hele havnen.
Det betyder bl.a. at badestederne kan åbnes 7 timer efter systemet har sagt god for badning - mod
12 timer i dag.
Ændringerne kommer også til at betyde, at der
kan oprettes flere badesteder, oplyser Teknik- og
Miljøforvaltningen. De nye digitale målere er
mere præcis. Derfor kan man reducere den nu-

værende sikkerhedsafstand til kloakker, der udleder det forurenende overløbsvand fra 200 meter
til 180 meter.
Det nye system er ifølge forvaltningen mere sikkert, væsentligt hurtigere og mere stabilt. Bl.a.
med opdaterede data om overløb af kloakvand.
Derfor bliver det ikke nødvendigt at have badevandsvagter, som kommer ud og sætter flag op
ved badestederne.

Bibliotekerne åbner - lidt mere
• Fra onsdag 21. april åbner bibliotekerne for
ophold på biblioteket, så det igen bliver muligt at finde bøger på reoler og bogudstillinger.
Samtidig er det ved at være tid, hvis De skal aflevere bøger eller andre lån fra Københavns Biblioteker.
Coronatidens 'gebyrfrihed' udløber mandag 3.
maj. Tidligere skulle man bestille tid for at aflevere bøger, men det behøver man ikke mere.

Økonomisk plus
hos By & Havn
• By & Havns primære driftsresultat i 2020 endte
trods Covid-19 på næsten 50 mio. kr. Det er kun
knapt 10 mio. kr. under niveauet i 2019 og det
budgetterede for 2020. Det samlede resultat for
2020 udgør 595 mio. kr. mod 230 mio. kr. i 2019.
By & Havns formål er at finansiere metrobyggeriet i Københavns Kommune, og derfor er selskabet født med en stor gæld. Ved udgangen af
2020 udgør By & Havns nominelle gæld 12.406
mio. kr., hvilket er en nedgang på 430 mio. kr.
i forhold til 2019. Egenkapitalen er på minus
2.948 mio. kr.

I 2020 var der en positiv pengestrøm fra drifts
aktiviteterne og indtægterne fra salg af byggeretter lå for fjerde år i træk over 1 mia. kr. Det
samlede salg af byggeretter udgjorde 1.178 mio. kr.
Også i 2021 forventes salget af byggeretter at nå
over 1. mia. kr.
"I de kommende år vil gælden i By & Havn dog
stige, som følge af betalinger til Nordhavnstunnellen og store investeringer i byggemodning,
parkeringsanlæg og ikke mindst en kommende
containerterminal i Nordhavn," skriver By &
Havn.

DELTAG I DEBATTEN! Send dit læserbrev til: debat@nordhavn-avis.dk
og her i påsken var det helt vildt
med forgæves afgange.
Metroen er langt fra den
grønne løsning som det ellers
var den politiske målsætning.
Men det kommer vel nok en
dag, ligesom frisk mælk til københavnerne gjorde for Storebæltsbroen.

NERVEPIRRENDE STØJ
FRA METROEN
Af Henrik Salée, Sundmolen

• Kære Metro; stort tillykke
med 1 års fødselsdagen. Du blev
nok født lidt for tidlig i forhold
til dit kald. Der køres alt for meget med tomme vogne, både om
dagen, i aften- og nattetimerne,

Efter 1 års med metroen kan
vi beboere sige, at det er blevet
et flot anlæg. Men her slutter
uddelingen af roser også. For
ingeniørerne har bestemt ikke
gjort deres arbejde færdigt med
metrotoget og banelegemet.
Der er fortsat en nervepirrende, gentagende støj. Ingen
har tilsyneladende skænke støj-

»

Ingen har tilsyneladende skænke støjniveauet en tanke, selv
ikke når man planlægger at køre et tog op
af undergrunden til
første sals højde, på en
strækning af kun 3-400
meter.

niveauet en tanke, selv ikke når
man planlægger at køre et tog
op af undergrunden til første
sals højde, på en strækning af
kun 3-400 meter.
Det medfører faktisk et sandt
støjhelvede for naboerne. Stø-

jen er rigtig slem
for dem der bor i
første række op til
Orientkaj station,
men
generende
for stort set alle
ejendommene på
Sundmolen, samt
beboerne på nordsiden af Århusgadekvarteret.
Løsningen på problemet kender
vi fra motorvejene. Her sættes
der støjværn op i byområderne
for at reducere problemerne.
Men i Nordhavn er der tilsyneladende ingen tiltag der kan
reducere støjen. Man har skabt
et kæmpe sundhedsproblem for

de mange nye
beboere.
Heldigvis er
der meget, der
kan gøres. Man
må i første omgang straks begrænse støjen
ved kilden, ved
at reducere kørehastigheden
(en billig og
grøn løsning), ændre motor- og
bremsestyringen, montere støjfrihjul og skinner mv.
Er det ikke virksomt nok, kan
der installeres den nødvendige
støjafskærmning, så støjniveauet bliver til at leve med.
Jeg håber at alle, der har væ-

ret involveret i metroprojektet,
vil sikre at arbejdet med støjreduktionen gennemføres. Gerne
med en politisk opbakning til
denne sag.
P.S. Historien om metroen ligner lidt den beslutning, der blev
taget om at alle ejendomme på
Sundmolen i Nordhavn skulle
have fælles affaldssug.
En beslutning taget ud fra en
mavefornemmelse. Her er der
(heller) ikke nogen beregning
af miljø- og støjeffekter. Og i
øvrigt virker affaldssuget stadig
ikke, mere end 2 år efter at vi
flyttede ind. Men det er en anden sag.
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KULTUR
HVORFOR BYGGER VI, SOM VI GØR?
Bør det for eksempel være storbyens ansvar at bevare biodiversiteten?
Ny udstilling på DAC viser hvad der foregår, når arkitekter og
byplanlæggere skaber byrum og bygninger.

Nordhavn er også repræsenteret
i udstillingen 'Bag Facaden'. Her
har arkitekter og byplanlæggere
afprøvet mange nye tanker omkring bæredygtighed og bydesign.
Fotos: Rasmus Korshøj/DAC.

'Bag Facaden'
21. april – 3. oktober 2021
Åbent alle dage kl. 10-18
(Torsdag til kl. 21)
Dansk Arkitektur Center
Bryghuspladsen 10
www.dac.dk
• I næste uge åbner Dansk Arkitektur Centers nye, store udstilling 'Bag Facaden'.
Udstillingen – som Nordhavn
(selvfølgelig) også indgår i – vil
vise publikum hvad der foregår
i hovederne på arkitekter og byplanlæggere, når de planlægger
nye byrum og nye bygninger.
Der er nemlig mange dagsordener i spil.
Har folk overhovedet råd til at
bo i byen? Er der plads til piger
i byrum? Hvorfor og hvordan
skal byen være med til at sikre
biodiversitet? Er der plads til
udsatte hjemløse? Er byerne
rustet til at håndtere klimaforandringer?
"Bag Facaden inviterer gæsterne til at stoppe op, reflektere
og diskutere nogle af de komplekse spørgsmål for bedre at
forstå, hvad der egentlig er på
spil bag facaden. Og så går den
helt tæt på den enkelte, for hvad
kan vi selv gøre for at påvirke
vores fælles fremtid?", skriver
Dansk Arkitektur Center
Scenografisk opbygget
Udstillingen er bygget op som
en teaterscene med scenografier, kapitler og historier., og består af cases, billeder, 1:1 installationer,
arkitekturmodeller,
film og interaktive elementer.
I fem 'sæt-stykker' kommer
man bl.a. tæt på prisvindende
danske tegnestuer og banebrydende arkitekter som Jørn Utzon, Dorthe Mandrup og Bjarke
Ingels.

»

Man kan også
dykke ned i historien
om designikonet PHlampen ... Hang den
i Poul Henningsens
eget hjem?

De besøgende kan også opleve
en større installation af Solnedgangspladsen i Skagen, som er
tegnet af Kristine Jensen. Her
kan man smide skoene, lægge
sig ned og se solen gå ned over
Danmarks nordligste punkt.
I en VR-installation kan man,
inspireret af Bjarke Ingels kreative univers, udfordre familien i
at tegne de flotteste arkitektoniske mesterværker, og derigennem få en intuitiv forståelse af
rumlighed og skala, som arkitekterne arbejder med.
Udstillingen er bygget op som en teaterscene med scenografier, kapitler og historier, der kan opleves uafhængigt af hinanden.

Udstillingen kommer også
forbi Grønland og det moderne
fængsel, Ny anstalt Nuuk, hvor
arkitekterne har arbejdet med
lyset og naturomgivelserne i arkitekturen.
Tre beboere fortæller deres historie om, hvordan det er at bo

i et byggeri, der er placeret på
Danmarks ghettoliste.
Man kan også dykke ned i
historien om designikonet PHlampen, der hænger i tusindvis
af restauranter, offentlige bygninger, hoteller og private hjem.
Hang den også i Poul Hen-

ningsens eget hjem?
Jan Gehl, Skagen og VR
Udstillingen har også et særligt
afsnit om den danske arkitekt
og byplanlægger Jan Gehl - et
forholdsvis ukendt navn herhjemme, men hans arbejde

har høstet stor international
anerkendelse og hans bog "Livet mellem husene" er oversat
til 40 sprog. I udstillingen kan
man besøge Jan Gehls private
arbejdsværelse, høre ham selv
fortælle på en film, gå på opdagelse i hans notesbøger.

Kørner
Endelig er den internationalt
anerkendte billedkunstner John
Kørner inviteret til at komme
med sit bud på, hvordan arkitekturen påvirker os. I litografiserien Understanding the impact of architecture (2014-2020)
zoomer Kørner ind på arkitekturen og dens indflydelse og påvirkning.

REN CYKEL
X
WINTHER
Ren Cykels Værksted i Nordhavn sælger
nu cykler fra den traditionsrige danske
cykelproducent Winther. Cyklerne er af
højeste kvalitet og er sammensat af
komponenter fra øverste hylde.
Teamet i Nordhavn glæder sig til at vise
jer hele sortimentet.

Ren Cykel Værksted
Århusgade 153,
2150 Nordhavn
Mandag

08.00–17.00

Tirsdag

08.00–17.00

Onsdag

08.00–17.00

Torsdag

08.00–17.00

Fredag

08.00–17.00

Lørdag

10.00–15.00

Søndag

LUKKET

NY LEJEBOLIG
THE SILO - FORTKAJ 30, 4. TV.
•
•
•
•

FORTKAJ 30, 4. TV. (4 + 5 SAL)
5 VÆR.
2 ALTANER (ØST OG VEST)
217 M2

• LEJEN ER KR. 30.000,- PR.
MDR. + FORBRUG/DRIFT SOM
UDGØR CA. 3.500 KR. / ALTSÅ
EN SAMLET LEJE PÅ 33.500 KR.
INKL. FORBRUG, CONCIERGE,
FITNESS CENTER.

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION
TLF. 2224 8030 | MYM@MAILREAL.DK

FIND VORES
SKUFFESAGER PÅ

VI SØGER EJERLEJLIGHED
I ÅRHUSGADEKVARTERET
TIL VENTENDE KØBER
• MIN. 3 VÆR.
• MIN. 80 M2
• UDSIGT TIL VAND

KONTAKT OS HVIS DU
GÅR MED SALGSTANKER.

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

