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Lokaludvalg:

		 Nu skal der findes en løsning på

luftforurening fra krydtogtskibene
/2

Havnekulturkontor /6 Her er det nye
- men hvor længe?
værksted for alle

/15 CIS får flere
Nordhavnsbørn

30-40 familier fra Nordhavn har børn på
Copenhagen International School, og tallet vil stige kraftigt i de kommende år.
"Flere udlændinge vil bosætte sig i Nordhavn for at være tæt på vores skole. Skolevalget er noget af det vigtigste for familier,
der skal til København for at arbejde", siger udviklingschef Thomas Nielsen

Havnekulturkontoret har haft en uvurderlig betydning for udviklingen af kultur- og
foreningslivet i Nordhavn. Flere tusinde
har i de sidste tre år deltaget i aktiviteterne
i Århusgade 126. Ildsjælen Maria Franz
skal nu være leder af et nyt kulturcenter,
men indtil videre fortsætter kontoret, nu
med Trine Marxen som vært.
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Borgermøde om luftforureningen
fra krydstogtskibe
Luftforureningen fra krydstogtskibe er værre end på H.C. Andersens Boulevard i myldretiden.
Nu vil Østerbro Lokaludvalg rejse debatten om forureningen igen, og kræve at havnen får et anlæg til landstrøm.
• Østerbro Lokaludvalg vil nu
lægge pres på politikerne på
Københavns Rådhus, og finde
en løsning på den massive forurening fra krydstogtskibene
på Langelinie og Oceankaj.
"Vi vil informere om hvor sagen står lige nu, og opfordre
borgerne til at lægge pres på
deres politikere, så der snart
kommer en løsning," siger formand for Østerbro Lokaludvalg, Allan Marouf.
Lokaludvalget tog i 2017 selv
initiativ til at få lavet en undersøgelse af luftforureningens omfang. Den viste at for-

ureningen fra skibene er lige
så høj som luftforureningen
på H.C. Andersens Boulevard
i myldretiden på en vindstille
dag. Siden 2017 er forureningen sandsynligvis steget. For
to år siden havde krydstogtskibe over 300 havneanløb
med 600.000 passagerer på
Oceankaj og Langelinie. Det
tal forventes fordoblet de næste 10 år.
Folk kan blive syge af det her
Københavns Kommune har
siden fået lavet sin egen undersøgelse af COWI, og resul-
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Andre byer kan godt
Han understreger, at lokaludvalget ikke har noget ønske

om strikse regler, der rammer
turismen i København.
"Det er bare et spørgsmål om
at finde en forsvarlig og miljømæssig korrekt måde at undgå
forureningen på.
Han tror selv at løsningen må
være et landstrømsanlæg som
skibene kan slutte sig til.
"Det må være muligt, når byer
som Bergen og Göteborg har
gjort det samme,' siger Allan
Marouf.
Har eget kraftværk med
Skibene er flydende hoteller
i 5-7 etager med eget kraftværk, som forsyner passagererne med varmt vand, elektricitet m.v.
Motorerne kører på bunker-

"Alle må have en interesse i at få løst problemet. Både rederier, turismeerhverv,
politikere og borgerne på Østerbro og i Nordhavn," siger Allan Marouf.

olie, som kan indeholde 100
gange mere svovl end almindelig diesel. Skibene har ikke
krav om
røggasrensning.
Undersøgelsen, som Østerbro Lokaludvalg bestilte, er
lavet af Det Økologiske Råd i
2017. Målingerne blev støttet
økonomisk af den amerikan-

ske klimafond ClimateWorks
foundation.
Borgermøde om
luftforurening.
Onsdag 6. februar kl. 19.0021.00. Østerbrohuset ‘Salen’,
Århusgade 103. Alle er velkomne.

Welcome to Nordhavn Avis
A print newspaper, only for Nordhavn? In 2019?
Yep, that's what we are. Because the hyperlocal newspaper can do what no one else does
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Husstandsomdeles i 2150 Nordhavn og
		
nabokvarterer ud til Langelinie,
		Strandboulevarden, Svanemøllehavnen
Hent en avis

taterne herfra bliver fremlagt i
næste måned.
"Jeg tror at der er politisk vilje
til at gøre noget ved problemet nu. Vi forventer at sagen
kommer op i Teknik- og Miljøudvalget i dette forår. Men
vi skal blive ved med at presse
på. Vi har hørt folk fortælle
om olielugt på deres altaner,
og sod der skal vaskes af vindueskarmene. Folk kan blive
syge af det her. Og det gælder
sådan set også passagererne på
krydstogtskibene. Så der er en
fælles interesse her", siger Allan Marouf.

Havnekulturkontoret, Meny, Himmel og Hav

Få flere lokale nyheder og deltag i debatten på www.nordhavn-avis.dk
Read all articles in english at our website www.nordhavn-avis.dk
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Dear Reader,
You are reading the second issue of Nordhavn Avis - Nordhavns own newspaper.
We are on print every second
thursday - this year 20 times
in total. We plan to issue even
more numbers in the coming
years.
Nordhavn Avis is an independent, hyperlocal newspaper
for Nordhavn, and we are also
onlin at www.nordhavn-avis.
dk.
It is a free paper, based on advertisments, and distributed
to every home ind Nordhavn
as well as companies and
shops.
We write about you, the inhabitants of Nordhavn, the
development of the city, the

acitivities, the community and
the local shops.
We also bring you reviews,
blogs and news from the rest
of the capital Copenhagen.
But first of all, we are a newpaper for and about Nordhavn.
But why? you could ask. Have
we not enough information
and communication on the
digital media?
In our opinion, a hyperlocial
newspaper can do much better
than that. Not only is it nice to
sit down with the printed copy
and a cup of tea.
The paper also brings you the
local news about Tunnelfabrikken, Svanemølleværket or
the H.C. Andersen scyscraper
at the cruise ship pier.
We ask questions about where
your kids can go to daycare

and school. When the metro
will be ready. And what the
plans are for more sports facilities in Nordhavn. The editorial team will investigate, get
answers and hold politicians
and authorities responsible.
We provide facts, news and
opnions.
In the near future, 40.000
people will live in Nordhavn.
Yet we are only a couple of
thousands. Nordhavn is not
just some more Østerbro, it is a
neighbourhood of its own. In
the process of developing its
own identity and traditions.
Its own clubs, meeting spaces
and stories to be told.
Nordhavn Avis is here to support the community.
We have also created Ørestad

Avis on Amager, so we know a
lot about living in a developing
area, and how it is to move in,
without knowing where to
park, where to shop, how to get
the radiator fixed, or where to
send the kids to school.
As a Nordhavn citizen, you
can participate ind the newspaper. Your complaints, ideas
and opinions are welcome. As
a company or shop, you can
support us as an advertiser.
We are independent and will
continue to be so. Therefore,
we strive to offer good opportunities for local businesses.
We are right here by the phone
and the mail, eager to hear
from you all.
Once again, welcome to the
newspaper!

MENY

VI HAR VERDENS
BEDSTE BØF!
SASHI kød og CHOCO kød er for kødelskeren, der kræver noget mere
og sætter pris på mere end kun mørhed, og for dem der vil smage
selve kødet, og ikke kun garnituren. Kød fra SASHI serien, er af en international ekspertjury og en forbruger jury, blevet kåret til verdens
bedste oksekød ved konkurrencen WORLD STEAK CHALLENGE.
SACHI kød er med rette “what all other beef wishes it could be”

Kom og få en snak med vores slagtere
om de forskellige udskæringer.

Alle udskæringer

59,90,pr. 100 g.

ENTRECOTE, COTE DE BEUF,
T-BONE STEAKS, HØJREBSSTEG,
OG RIB-EYE

Southamptongade 2, 2150 Nordhavn, man - fre kl. 9 - 20, lør - søn kl. 9 - 19, tlf. 35 13 01 30
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Flere fædre tager orlov
• På fem år er der sket en tredobling i andelen af fædre ansat i Københavns Kommune,
der holder forældreorlov i
mindst 14 uger. Det viser en

ny opgørelse fra Københavns
Kommune over mandlige
medarbejdere, som fik barn
i 2017 og gik på forældreorlov. 26 procent af disse fædre
holdt mellem otte og 13 ugers

forældreorlov. Yderligere 36
procent afholdt mindst 14
ugers orlov. Det betyder, at i
alt 62 procent af de nybagte
fædre holdt orlov på otte uger
eller mere. Det er en markant

stigning fra 2013, hvor kun 32
procent af fædrene holdt otte
ugersm orlov eller mere.

Den store internationale skole
- også for de lokale
Copenhagen International School har allerede børn fra omkring 40 Nordhavnsfamilier.
Flere kommer til. Skolen kan gøre Nordhavn til en magnet for udenlandske børnefamilier
• Cirka 40 familier fra Nordhavn lyder ikke af meget på en
stor skole som Copenhagen
International School (CIS) på
Levantkaj, hvor der i øjeblikket går 970 elever.
Men der kommer hele tiden
flere Nordhavnsbørn til og
med en elevudskiftning på op
til 30% hvert år vil udviklingen accelerere i de kommende
år. Det er udviklingschef på
CIS, Thomas Nielsen overbevist om.
Det høje antal af elever, der
starter og stopper på skolen
hvert år, er en naturlig del af
livet på en international skole.
Familierne er typisk i Danmark fordi en af forældrene
har en åremålsansættelse, og
skal hjem igen eller videre til
et andet land efter nogle år.
"Netop derfor tror vi, at endnu
flere udenlandske familier
vil bosætte sig i Nordhavn i
de kommende år. Skolevalget er et af de vigtigste valg,
en familie skal træffe når den
flytter til et andet land. Derefter kommer boligen, og den
skal helst ligge tæt på skolen.
Da CIS lå i Hellerup, var der
mange udlændinge i Hellerup. Nu rykker de nye familier
til Nordhavn, for at være tæt
på børnenes skole," forklarer
Thomas Nielsen.
Nordhavn
som international by
Han tror at Nordhavn kan leve
op til de udenlandske familiers behov og ønsker.
"Der er stadig et stykke vej
endnu, men når Nordhavn
får metro og flere færdigbyggede kvarterer, så bliver det
et hotspot i København, som

vil være meget attraktivt for
udlændinge. Det er dog vigtigt at bydelen får en variation
i boliger og mennesker. Der
skal også være et kultur- og
fritidsliv for den medfølgende
ægtefælle. Her på skolen er
der dannet en 'Dad's club' for
fædre, der er fulgt med deres
hustru, fordi hun har fået job
i Danmark".
"Desuden skal boligpriserne
helst ikke blive for høje. Det
koster ret mange penge at
sætte sine børn i skole på CIS,
og de udenlandske familier er
ikke millionærer. De er faktisk meget ligesom os andre,
og når de bliver tilbudt en
udstationering, får de typisk
tilbudt et fast beløb udover
lønnen, som de kan bruge på
bolig og skolegang til børnene.
Det er et regnskab, som skal gå
op i den enkelte familie," siger
Thomas Nielsen.
Han tilføjer at danske elever
også er velkomne. 20% af eleverne er i dag danske.
"De vælger os for det høje
faglige niveau, det internationale miljø og muligheden for
at studere i udlandet med en
international studentereksamen," siger Thomas Nielsen.
Nordisk skolebyggeri
Med 970 elever Er Copenhagen International School på
Levantkaj allerede en stor skole, men der er plads til endnu
flere i den store skolebygning,
som kan rumme 1200 elever.
Skolen, tegnet af C.F. Møller
Architects, består af en base
med to etager, hvor alle fællesfunktioner som bibliotek, teatersal, kantine og idrætshaller
er placeret. Elevernes klasselo-

kaler er fordelt efter alderstrin
i fire tårne.
"Arkitekterne har arbejdet
meget med transparens i bygningen. Du kan se ind i klasselokalerne og ud i idrætshallerne. Der er lange kig gennem
bygningen, som giver lys, men
også betyder at alle der færdes
på skolen kan ses af andre, og
se andre", siger Thomas Nielsen.
Global tankegang
CIS er en del af det internationale skolefællesskab 'International Baccalaureate' (IB
World) som findes på 4000
skoler i verden. Skolerne er
opbygget på samme måde, og
følger de samme pædagogiske
principper.
"Forældre fra alle kulturer
og nationaliteter skal kunne
sende deres børn i en IB skole
med ro i sindet. Vi er funderet
i en vestlig tradition, men har
en global tilgang til undervisning og i vidt omfang respekt
for kulturforskelle. Og når vi
har 84 nationaliteter her på
skolen, må det være et tegn på
at principperne virker".
"I Danmark taler f.eks. vi om
'tabet' af Norge. I Norge taler
de om den dag, hvor de blev
frie. Sådanne forskelle - og
mange andre - skal vi kunne
rumme her på CIS, og det gør
vi også".
Undersøgende elever
Pædagogikken er baseret på
'inquiry based learning'. Eleverne skal undersøge problemstillinger opstille hypoteser, og finde løsninger. Alt
sammen under kyndig vejledning fra lærerne.

Facaderne på skolen er beklædt med solpaneler, som dækker 50% af skolens strømforbrug.

Omkring det store centrale torv i bygningen finder man indgangen, bibliotek og kantine-

"Nogle af vores elever så at der
lå en masse plastik i havnebassinnet. De søgte skolen om
penge til nogle store net, så
de kunne samle plastik op fra
havnen. Men lærerne bad dem
først om at undersøge, hvordan havnevæsenet overvåger
havnen for flydende affald, og
hvor ofte de samler affaldet
op. Det kom der en fin rapport ud af, som gør at eleverne
nu ved en masse om affaldshåndtering, bæredygtighed og
havnedrift," fortæller Thomas
Nielsen.
Fra 3 til 19 år
Børnene kan være ned til tre
år gamle, når de starter på
CIS. Det kan virke meget anderledes for danske elever,
men meget naturligt for andre
nationaliteter.
"Vores skole skal ses som ét
langt forløb, som hænger
sammen fra før-skole til high
school. Men de mindste har
deres egen afdeling i et af skolens tårne. De kan løbe lige ud
på den store legeplads på taget. Og de indføres selvfølgelig
langsomt i skolelivet på CIS,"
forklarer Thomas Nielsen.

Nordhavn udvikler sig på begge sider af vores skole. Det er et spændende sted
at være, både som barn og som voksen", siger udviklingschef Thomas Nielsen.

Også idrætshallerne har store glaspartier, som giver dagslys og mulighed for
at alle kan kigge med.

Legepladsen i anden sals højde ligger lige ud for de mindste børns klasselokaler.
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+ NEWS IN ENGLISH
Møde i Nordhavn
lokalhistoriske gruppe

Nordhavn Kids Club

Nordhavn lokalhistoriske gruppe holder sit næste møde torsdag
7. februar, kl. 19.00 i Menu Space. Gruppen blev dannet sidste år
og har indtil nu afholdt 3 møder, hvoraf et var et meget velbesøgt
foredrag om modstandskampen i Nordhavn under 2. Verdenskrig.
"Der er stor interesse for projektet, og jeg har allerede indledt
samarbejde med Havnekulturkontoret, Menu Space samt By &
Havn. På sigt har vi visioner om et museum, informationsplader,
guidede ture osv.", siger initiativtager til gruppen, Jan Vestergaard Christiansen.
Gruppen er så småt begyndt at arbejde for bevarelse af historiske
mindesmærker fra Nordhavn, bl.a. en stor kobberkugle, som sad
på en bygning yderst på molen. Gruppen mener også at man bør
bevare dele af hegnet, som var rundt om frihavnsområdet, og
dele af kajkanten.
På mødet 7. februar vil Menu Space byde på en kop kaffe og
præsentere sig selv og deres visioner. Derefter er dagens emner:
Hvad er vores visionen i gruppen?
Skal vi være en forening?
Hvem skal vi samarbejde med?
Hvad skal vi lave til vores møder og hvor mange større arrangementer skal vi lave i 2019?
Nordhavn lokalhistoriske gruppe. 7. februar kl. 19.00.
Menu Space, Hamborg Plads.

If you are looking for something for your children to do in Week The new Metro Cityring will open this summer, and architects
7, there are still places available at the new Nordhavn Kids Club, are working on designing the 17 new Cityringen stations. Acfrom 11 - 15 February.
cording to Metroselskabet, the experience of being in a safe,
The club has been initiated by two expat mothers who couldn’t light, airy, well-organised space - as in the metrostations i CPH
find a good selection of holiday activities for their children in today - will be carried over into the new stations.
Århusgadekvarteret and decided to organise their own.
However, designers are working on new forms, colours and maTheir idea is to offer a programme solely during the school holi- terials for wall coverings, platform flooring-, and fittings, such
days with structured days for children to experience, explore as railings and elevators. While the existing stations are more or
and engage with others their own age. The club will be running less identical, there will be more variation between the Cityrinfor five full days, with arts, crafts, outdoor play, indoor play and gen stations.
story time.
The diversity of the urban spaces into which Cityringen’s staThe club will be in English, and all nationalities are welcome. tions will be integrated is respected and taken into account. LoDebdutta is a fully qualified teacher who teaches after-school art cal variations will affect the design of elements, such as stairat several of the international schools and conducts art work- ways and skylights. In addition to providing the subterranean
shops for children, and Katrina is a professional events manager cityscape of the Metro with daylight, at some locations, skylights
with experience in running children’s parties in the UK.
will be designed to function as integrated and attractive features
Between them they speak English, French, Danish, Swedish, of the cityscape above ground.
Bengali and Hindi.
The two metro stations Nordhavn and Orientkaj will open later
There will be 4 price bands ranging from 300 kroner for a 9-4pm than the 17 stations in the Cityring. They are planned to open in
day, to 1575 kroner for a full week from 8-5pm.
the beginning of 2020. Out of the total metrobuilding project,
Numbers are limited to 15, and children will need to bring lunch, the entrepreneurs have completed 99,5% of the work. Architecsnacks and a water bottle for the day. The activities will take place tural finish remains, and here the workers have completed 66%
at Sandkaj 9A and bookingsVi
cansender
be made on
Facebook
page
the total amount of work to be done.
etthe
par
gange
omofmåneden.
for Nordhavn Kids Club or by emailing nordhavnkidsclub@gmail.
Nemt at tilmelde og afmelde.
com
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i din mailboks

Får din
nabo
avisen?

New cool metrostations

Tilmeld dig Nordhavn Avis'
nyhedsbrev på www.nordhavn-avis.dk
Dine oplysninger videregives ikke til nogen som helst.

Nordhavn Avis omdeles til alle husstande i Nordhavn og en del af nabokvartererne. Vi er igang
med at lave aftaler med hver ejendom, så vores bude kan komme ind til postkesserne og levere avisen.
Vi omdeler ikke til postkasser med det lyseblå nej-tak mærke.
Hvis du eller din nabo ikke får avisen, kan i hjælpe os ved at bede ejendommens bestyrelse
eller administrationskontor om at give Nordhavn Avis lov til at komme ind med avisen.
The coming Vibenshus Runddel metrostation. (Visualization from MetroselFor mere information: kontakt@nordhavn-avis.dk
skabet).

En stor kobberkugle stod i gamle dage som et vartegn ved indsejlingen til
Nordhavn. Kuglen sad på en nedrevet bygning yderst på molen. Den findes
stadig, og der arbejdes på at få den bragt tilbage til Nordhavn.

Nye penge i Østerbropuljen

2.058.384 kroner. Så mange penge står lige nu til rådighed i
Østerbropuljen. Pengene kan gå til aktiviteter, der kan styrke og
udvikle bydelens identitet, understøtte eller udvikle netværk og
skabe dialog om relevante emner for bydelens liv.
Alle kan søge puljen, enkeltpersoner, grupper, foreninger mv.
Next meeting ind 'Nordhavn Lokalhistoriske Gruppe' is 7. febru- Lokaludvalget prioriterer dog projekter, der har lokale samarary 19.00 at Menu Space, Hamborg Plads.
bejdsparter. Udbetalingen sker løbende efterhånden som proThe group
will discussAvis
organization
and newsom
projects.
Theavis
local hver
jekterne
afholdes
og der
kanMen
løbende
Nordhavn
udkommer
trykt
anden
ugeog–afsluttes,
20 gange
i år.
vi ske
er tilbageløb
også online. Læs flere hyperlokale
historic group is working for more historic information about til puljen af uforbrugte midler. Østerbro Lokaludvalg har i alt
nyheder
på www.nordhavn-avis.dk.
digstillet
nyhedsbrevet
pr. mail. Eller check vores Facebookside, som løbene
Nordhavn,
conservation
of historic sites and objects, guidedTilmeld
tours, fået
3.408.000 kroner i puljemidler til rådighed af Københistoricbringer
plates etc.fotos, begivenheder og debatter. Vores
havns
Kommune.
Men nogle
af pengene
er i forvejenAvis'.
afsat til
side
på Facebook
hedder
'Nordhavn
One of the projects involve a copperdome, that used to sit on a aktiviteter, som lokaludvalget selv afholder samt til den såkaldte
building in Nordhavn, and could possibly be recovered and re- Lynpulje, der kun er for unge mellem 13 og 25 år.
stored. New members are welcome.
www.oesterbrolokaludvalg.kk.dk.

Meeting in Nordhavn
Local Historic Group

+

Can you translate?
Nordhavn Newspaper is partly written and published in English, but at www.nordhavn-avis.dk you can read all our
articles in English. Are you fluent in written Danish and English, and interested in translating the local news, we would
appreciate your assistance. This can be done via our online translation module on your own computer.
Please contact us for more information: kontakt@nordhavn-avis.dk

Skraldetur i Nordhavn
• 31. marts arrangerer Danmarks
Naturfredningsforening igen den landsdækkende affaldsindsamling. Alle
kan oprette en indsamling,

måske også i Nordhavn?
Det foregår på på www.affaldsindsamlingen.dk.
Her
kan man oprette sin indsamling, herunder mødested og
tid. Man er velkommen til

selv at reklamere for sin indsamling i lokalområpdet. De
lokale arrangører modtager
derefter pakke med posten
med affaldssække.
Søndag 31. marts udleveres

Ingen cykelsti til
Indiakaj i år

sækkene ved mødestedet. Efter indsamlingen skal affaldet
optælles og vejes. Hver fyldt
sæk vejer omkring 8-10 kilo.
resultatet tastes ind på www.
affaldsindsamlingen.

www.cis.dk

Nedbarberingen af kommunens anlægsbudget har også ramt Nordhavn.
Cykelsti og havnebus er udsat.
Otte anlægsprojekter på
Østerbro blev 7. janaur sat
i bero efter en forhandling
i Teknik- og Miljøudvalget,
som nu 23. januar er endeligt vedtaget i Økonomiudvalget.
I Nordhavn er et projekt for
cykelsti på Indiakaj taget af
budgettet.
Der kommer heller ikke
noget stoppested til havnebussen i Nordhavn i år.
Havnebusserne skal snart i
udbud, og der planlægges
nye havnebusser, der sejler
på renere energi end de nuværende. I den forbindelse
vedtog Teknik- og Miljøudvalget i 2018 at begynde at

etablere flere stoppesteder,
blandt andet i Nordhavn.
Forslaget kom med i budgetaftalen for 2019, men er
altså nu taget af igen.
27 andre projekter på Østerbro overlevede forhandlingen, som kommunen har
været nødt til at gennemføre for at overholde det anlægsloft, som kommunerne
skal overholde i hele landet.
Københavns Kommune må
anlægge for lige over 3 mia.
kr. i år, hvor det tidligere
anslåede anlægsbehov var
på godt 5 mia. kroner.
I alt er 110 af Teknik- og
Miljøforvaltningens planlagte anlægsprojekter i hele

København blevet sat i bero,
hvilket betyder, at de er blevet
udskudt på ubestemt tid.
“I den kommende tid vil vi i
forvaltningen dels udarbejde
en plan for de projekter, som
skal udføres i 2019, og dels
skal vi se på, hvordan vi på
den bedste måde får bremset
de projekter, som nu er sat i
bero, men som jo skal kunne
genoptages på et senere tidspunkt,” siger centerchef for
anlægsprojekter i Teknik- og
Miljøforvaltningen Henriette
Hall-Andersen.

To IB
or not to be?
That’s really not a question: Only the International
Baccalaureate, with close to 4000 member schools,
offers a truly international, ﬁrst-class education for
students aged 3 to 19. And with the IB Diploma you
will be ready to take on the world and a globalized
future together with CIS students from more than
80 nations.
CIS is very proud to be a founding member of the
IB and a strong advocate for inclusive and inquirybased learning. Our students learn to ask the right
questions instead of memorizing given answers.
And we teach our students at the pace that is
just right for them. The results speak for themselves as our graduates are consistently accepted
at top universities across the globe. For more
information please visit cis.dk

Disse projekter bliver til noget
i og omkring Nordhavn:

Disse projekter bliver alligevel ikke til noget
i 2019 i og omkring Nordhavn:

• EnergyLab Nordhavn
• Omlægning af Nordre Frihavnsgade

• Stoppesteder for havnebussen i Nordhavn
• Cykelstier på Indiakaj
• Genopretning af Østbanegade
• Cykelsti på Strandboulevarden syd
• Østre Gasværk, aktivitetsring

til cykelgade

• Nordhavnsvejen
• Midlertidig renovering af Svanemølle Pier
• Facadebelysning historiske bygninger
• Bycykler
• Klima - ladestandere til elbiler
• Trafiksignaler, ændringer som følge
af metroarbejder

• Udvikling af byrum - forbedring af de
kommende metrostationsf

• orpladser
• Luftforurening, pilotprojekt
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Cyklerne får magten i
Nordre Frihavnsgade
• Renoveringen af Nordre
Frihavnsgade går i gang som
planlagt i 2019.
Projektet har været undervejs

længe, og var i fare for at blive
udsat yderligere, da Teknikog Miljøudvalget blev sat til
at spare en halv mia. kroner
på anlægsbudgettet i december måned. Men på et møde 7.

januar blev bevillingen til projektet reddet, og arbejdet kan
gå i gang i år.
Nordre Frihavnsgade bliver
nu ændret til en cykelgade,
hvor biler ikke er forbudt,

men hvor de skal underlægge
sig bløde trafikanter. Det sker
efter adskillige uheld på vejen.
Bl.a. er cyklister blevet væltet omkuld af bildøre, der er
smækket op.

aftale med lutter fordele og
ingen pris at betale for skatteborgerne. Men hvorfor blev
den så indgået i al hemmelighed og uden forudgående inddragelse af københavnerne?
Enhedslisten vil insistere på,
at københavnerne får en reel
medindflydelse på den endelige bydel. Tidligere undersøgelser viser, at københavnerne
foretrækker god kollektiv
transport og cykelmuligheder
frem for gode muligheder for
bilkørsel.
Enhedslisten er kritisk overfor
principaftalens præmis om, at
salget af grunde skal finansiere
både metro og en havnetunnel
målrettet biler. Det betyder, at
huslejen i de nye boliger bliver
unødigt dyre. Lynetteholmen
skal være en ny bydel for alle
københavnere og ikke kun for
de få med store indtægter.
Vi vil kæmpe imod en havnetunnel og arbejde for, at
grundene kan sælges under
markedsprisen direkte til de
almene boligselskaber, hvilket
er lovligt at gøre med kommunale grunde. En havnetunnel
vil give øget biltrafik og underminere vores arbejde med
at skabe en CO2-neutral hovedstad. Vi mener, det er meget visionsløst og uansvarligt,
at gøre en havnetunnel til en
forudsætning for en bydel, der
først står klar om 50 år.
Vi skal hellere skabe en bæredygtig bydel med grønne løsninger og transportformer.
Bydelen har potentialet til at
blive et mønstereksempel på
bæredygtig byudvikling, men
for at det kan lykkes vi nødt til
først og fremmest at inddrage
og lytte til københavnerne.
Og hvis prisen for en reel de-

mokratisk proces er, at vi ikke
får staten med, så er vi i Enhedslisten parate hertil.

Læserbreve
NYE ØER LØSER IKKE
DE AKTUELLE
UDFORDRINGER

Af Mia Nyegaard (R), Socialborgmester og Mette Annelie
Rasmussen (R), gruppeformand og Teknik- og miljøordfører
• Vi fulgte nysgerrigt med, da
planerne om ni nye, kunstige
øer ud for Avedøre Holme blev
præsenteret i sidste uge. Øerne
skal være et nyt erhvervs- og
industriområde og lægge jord
til 12.000 arbejdspladser
Det er meget positivt, at der
kommer bedre muligheder for
erhverv omkring hovedstaden. Det styrker hele regionen
i forhold til at tiltrække virksomheder, investeringer og
kvalificeret arbejdskraft, og
det giver også muligheder for
at styrke Københavns position
som førende indenfor bæredygtighed og grøn omstilling.
Men der er også mange
spørgsmål, der skal besvares,
inden nysgerrigheden måske
kan ændres til fuldtonet begejstring.
Ikke mindst hvordan den
øgede trafik til og fra området
skal lade sig gøre uden at skabe
endnu flere trafikpropper og

endnu mere luftforurening i
og rundt om København?
Med regeringens initiativer
om Lynetteholmen og nu Holmene ved Avedøre er det som,
der kun er fokus på dem, der
skal bo i København i 2040.
Men der er stærkt behov for
visioner for København nu.
Og der er især brug for at sikre, at udbygningen af København kan ske uden at komme
de nuværende beboere til last
med mere trængsel, mere luftforurening, mere larm og støj.
Derfor er der mere end nogensinde brug for miljøzoner og
roadpricing. Den del lader der
desværre ikke til at være opmærksomhed på i regeringen,
og derfor må vi finde løsningerne på Københavns Rådhus.

MERE
MEDBESTEMMELSE
OVER NY Ø

Af Karina Vestergaard Madsen (EL), gruppeformand
• Da overborgmester Frank
Jensen og statsminister Lars
Løkke præsenterede principaftalen om den nye kunstige
ø, Lynetteholmen, betegnede
statsministeren det som en

RATIONELT AT
NEDLÆGGE
REGIONERNE

Af Jacob Rosenberg (LA),
folketingskandidat og medlem
af Regionsrådet i Region
Hovedstaden, samt og MayBritt Kattrup (LA), MF og
sundhedsordfører
• Regionsstrukturen indebærer meget høje omkostninger
til administration, og det er
penge, som vi hellere vil anvende til patientbehandling.
F.eks. er de centrale administrationsomkostninger i Region Hovedstaden ca. 3 milliarder kroner om året.
En stor central administration
påvirker også mængden af
administration på de enkelte
sygehuse.
Læger og sygeplejersker pålægges arbejdsopgaver og dataindsamling for at fodre den
centrale administration i en
sådan grad, at fokus tages væk
fra patienterne.
Med andre ord betyder det, at
patienten alt for sjældent ser

en læge eller en sygeplejerske.
Sygehusene efterspørger flere
midler til dyrere medicin og
nye behandlinger, og det er
vanskeligt at finde mange
hundrede millioner ekstra
hvert år. Løsningen er derfor
oplagt at reducere den centrale
administration.
Vi kan ikke komme videre
ved blot at pålægge generelle
besparelser på de enkelte afdelinger. Vi skal omlægge hele
strukturen for derved at flytte
mange hundrede millioner fra
de såkaldte kolde til de varme
hænder – dvs. fra administration (i bred forstand) til de patientnære funktioner.
Den eneste gangbare metode
til en så markant reduktion af
administrationen er at ændre
hele strukturen for sygehusvæsenet. Man må derfor nytænke hele opbygningen, og
dette er netop en del af regeringens udspil til en gennemgribende sundhedsreform.

BYEN SKAL FUNGERE
I HVERDAGEN

Af Jacob Næsager (K), Gruppeformand og politisk leder
• Når et nyt år begynder, giver

det god anledning til at overveje, hvad året skal bruges til.
På Københavns Rådhus vil vi
konservative bruge det nye år
til at arbejde målrettet på at
få København til at fungere
bedre
Vi har to hovedfokus.
Vi ønsker, at den københavnske folkeskole skal være
landets bedste. I dag har vi i
København en af Danmarks
dyreste folkeskoler, men
desværre ikke en af landets
bedste. Vores ambition er, at
faglighed og trivsel skal være
i top i den københavnske folkeskole.
Det skylder vi børnene. Vi skal
have det meget høje fravær sat
ned, og så skal vi styrke lærerne, så fagligheden bliver
højere.
Vores andet fokusområde for
at gøre København bedre i
hverdagen er fremkommeligheden. Det skal være lettere
og hurtigere at komme rundt
i København. Derfor skal alle
bydele have Metro, så alle kan
færdes hurtigt og bekvemt på
tværs af vores by.
Også cyklister og bilister skal
have bede fremkommelighed. Ved at lægge mere trafik
ned under jorden i Metro og
havnetunnel, bliver der bedre
plads over jorden til cyklister,
gående og lokaltrafik.
Det skal også være lettere for
københavnerne at finde en
parkeringsplads, så vi alle
undgå den overflødige søgetrafik efter de alt for få ledige
parkeringspladser.
I Nordhavn skal der naturligvis være parkeringspladser til
rådighed og til rimelige priser.
København skal fungere i
hverdagen. Godt nytår.
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Tre hurtige fra
1800-tallets
Danmark

Babettes gæstebud

Gabriel Axel, 1987
Filminstruktøren Gabriel Axel, kendt for 'Familien
Gyldenkål' og lystspillet '3 piger i Paris', vandt flere
priser for sin Karen Blixen-fortolkning om en ung,
fransk husholderske, der arbejder for to præstedøtre
i en vestjysk provins. En dag vinder hun i lotteriet
og inviterer søstrene og byens spidser på middag. En
middag man sent vil glemme. Babettes gæstebud er en
minimalistisk film med humor og underfundighed.

Før Frosten er
historisk forførende
Før Frosten Instruktion Michael Noer. Medvirkende Jesper Christensen, Clara Rosager, Magnus Krepper, Elliott Crosset
Hove. Varighed 104 minutter Premiere 10. januar

Autentiske Jesper Christensen udfolder sig i nyt visuelt mesterværk, der med drama og tragedie forfører seeren til
1850’ernes Danmark, hvor en fattig bondemand sælger sig selv og sin familie til en storbonde med firlænget herregård
• Jens har endelig fundet lykken. Skægget smiler i hans
rynkede fjæs, da han giver
hånden til storbonden Gustav
på sin plørede bondegård. Han
har netop solgt hele sin grund,
sin afdøde søsters drenge og
ham selv til arbejde. Plus sin
datter til ægte.
Hun er ellers forelsket og
skulle giftes lykkeligt med
den unge mand fra den fattige
nabogård. Men nu er der håb.
Familien havde for nylig fået
pladser bagerst i landsbykirken. Helt nede blandt tiggerne.
De delte forleden et tørt brød
til aftensmad. Og koen skulle
sælges. Men næste søndag sidder de forrest. Familiens status er sikret.
Gustav, spillet af Magnus
Krepper, har også flere fordele
ved handlen. En smuk ung
pige. En udvidet grund, der
kan udnyttes til storbrug. Og
forsikring på gården i tilfælde
af brand!

Men 'Før frosten' er, som titlen
antyder, også en tragedie. For
der skal betales en pris for at
rykke frem i gelederne. Jens
kommer til at træffe umoralske valg for at indynde sig hos
de rige.
Spørgsmålet er, om han gør
det for sig selv eller sine børn.
Det svar blæser heldigvis i
vinden, for Michael Noers nye
landsbywestern er lige så nuanceret som hans andre hårdkogte machofilm som 'Nordvest' og 'R'.
Jens bliver spillet af Jesper
Christensen, der ligesom i
'Bænken' stråler i en autentisk
rolle. Ja, selv med tyk københavnerdialekt fungerer hans
hærdede fjæs langt ude på landet.
Netop ansigterne er godt valgt
ud. Den altoverskyggende Elliott Crosset Hove spiller papsøn til Jens og hans brogede,

nærmest befriende menneskelig ansigt burde alene give
ham internationale roller.
Med 'Journal 64' og 'Vinterbrødre' har han allerede markeret sig i dansk film, og i 'Før
Frosten' er det da også ham,
der gør oprør og skaber splid.
I det hele taget er det et solidt
cast. Noer-gengangere som
brødrene Giese har roller som
naboknægtene, Ghita Nørby
har en lille, men modbydelig
vigtig rolle som Gustavs mor,
smukke Clara Rosager spiller
overbevisende datteren, der
modsætter sig ægteskabet,
men langsomt åbner sig op
over for sin nyrige tilværelse.
Og svenske Gustav er ingen
ond mand. I hvert fald ikke
kun. Han har væbnere til det
beskidte arbejde.
Filmen er heldigvis ikke bare
en film om fattigdom, familier
og arrangerede ægteskaber.
Det er også en film om indu-

strialisering og sammenlægningen af marker til storlandbrug i en tid, hvor flere og flere
tog til byen, fordi der ikke var
mere arbejde at få. I en tid hvor
køer gik fra at have navne til
at have numre. Til Jens’ store
fortrydelse. Men fortællingen
dømmer ikke udviklingen.

Lykke-Per

Bille August, 2018
Historien om det gale geni, der lider af storhedsvanvid, blev flot fortolket af Bille August 2018. Peter
Andreas Sidenius, spillet af stortalentet Esben Smed,
har ideer i 1890erne om vedvarende energi og en rig
jødisk familie tager ham til sig. Midt i det rige selskabsliv forelsker han sig i den smukke unge Jakobe,
spillet af Katrine Greis-Rosenthal, men Sidenius er
sin egen værste fjende. Filmen drager seeren lige ind i
1800-tallets København og fuld af psykologiske lag i
en tid, hvor man talte om overmennesket.

Det er til gengæld en visuel
fornøjelse. Mørk og mudret,
så man nærmest selv står med
knæene i sumpen.
Filmens manuskript er en
anelse forceret. For at historien kommer videre, skal der
ske dramatiske hændelser,
og den del føles af og til mere
fortænkt end som en naturlig
udvikling.
Det skal heldigvis ikke afholde
seerne for en stor biografoplevelse, og et klart bud på en af
årets bedste danske film.
Anders Højberg Kamp

Sort Høst

Anders Refn, 1993
Omkring skiftet til 1900 styrer en godsejer familien
med hård hånd. Med magt og liderlighed har han underkuet sin kone, og kun datteren, spillet af en ung
Sofie Gråbøl, der vandt en Bodil for sin hovedrolle,
tør sætte sig op mod faderen. Filmen er et seværdigt
periodedrama og en skildring af en tid, hvor få mænd
sad på for meget. Det minder måske om i dag?

24. januar 2019
biblioteker i den kommende
tid borgermøder, hvor borgerne kan give deres holdninger
til kende.
På Østerbro holdes borgermødet 4. februar på Østerbro

Ny biblioteksplan
• Københavns Biblioteker skal
udvikles og en helt ny biblioteksplan for Københavns Kommune er på vej.
Derfor arrangerer en række

Bibliotek.
Borgermødet arrangeres af
Københavns Hovedbibliotek,
Østerbro Bibliotek, Øbro Jagtvej Bibliotek, Indre By Lokaludvalg og Østerbro Lokalud-

valg.
Borgermøde. Mandag 4. februar kl. 19.00-21.00. Østerbro
Bibliotek. Dag Hammarskjölds
Allé 19.

VI ANBEFALER

Kulturdynamoen i den røde by
Havnekulturkontorets fremtid er uafklaret.
Men de imponerende resultater har sat et varigt aftryk i Nordhavn.
• Nordhavns kulturdynamo
bor i Århusgade 126. Her har
de fleste lokale foreninger set
dagens lys, og her er der både
holdt barnedåbsfest, madklub
og rulleskøjtediskotek.
"Det var både vildt og fantastisk at starte kulturaktiviteter
op her i Nordhavn. Ved første
indtryk var Nordhavn en byggeplads! Der var noget vindblæst og øde. Men så snart vi
åbnede, så myldrede folk frem.
Jeg husker at der mødte 88 beboere op til det første borgermøde vi holdt," husker Maria
Franz.
Kort efter var der startet en
madklub, en filmklub, en fotoklub og en lokalhistorisk
gruppe.
På kort tid blev Havnekulturkontoret et brugerdrevet hus,
hvor alle passede på huset.
"Vi blev også til et godt gammeldags forsamlingshus, hvor
man kunne holde sin barnedåbsfest. Kun et år senere
havde vi haft 400 aktiviteter
og 12.000 mennesker gennem
døren!" siger Maria Franz med
stor begejstring i stemmen.
Tidligt ind i ny bydel
At Nordhavn skulle få et kulturcenter så tidligt i sin nye
historie som boligområde, var
en følge af projektet Kulturhavn365, som i samarbejde
med By & Havn og andre aktører stod for aktiviteter i og
omkring Københavns Havn
i 2016. Da den store havnefestival var overstået, besluttede
Kultur Ø og By & Havn at fortsætte kontoret i Nordhavn, for
at hjælpe kultur og fritidslivet
på vej i den nye bydel.
"Det har haft en kæmpe betydning at vi kunne sætte
Maria ind som en fast base
i Nordhavn. Det har gjort
hele forskellen, at der sad en
kulturmedarbejder og sagde
'Hvad kan jeg hjælpe med' når
der kom en borger ind med
en idé. Det blev gjort som en
strategisk satsning. vi kunne

28.01
INFORMATIONSMØDE OM
KULTURHAVN FESTIVAL 2019

Fra venstre ses:
Trine Marxen, kulturmedarbejder, og ny driftsansvarlig for Havnekulturkontoret, foreløbig indtil marts 2019.
Maria Franz, kulturkoordinator og driftsansvarlig for Havnekulturkontoret fra starten i efteråret 2016 og indtil udgangen af 2018.
Helene Rendtorff, leder for kultur og samskabelse i Kultur Ø, Kultur- og fritidsforvaltningen i Københavns Kommune.

godt se, at det var vigtigt at
sætte et præg på byen så tidligt
som muligt," fortæller Helene
Rendtorff, som er leder for
kultur og samskabelse i Kultur Ø.
Nordhavnsmodellen
I dag er det samlede antal aktiviteter nået op på 600, og med
hjælp fra DBU, DGI og By &
Havn har kontoret lagt lokaler
til etableringen af Nordhavn
IF. I år bygges der et maritimt
aktivitetshus ved Sandkaj.
Spørgsmålet er, om Nordhavn
var nået så langt uden Havnekulturkontoret.

"Man taler allerede om 'Nordhavnsmodellen' blandt vores
samarbejdspartnere. Det at
man går ind så tidligt i byudviklingsprocessen, og skaber
noget sammen med ressourcestærke borgere, det kan måske bruges andre steder. Vores
måde at arbejde på med kultur
og fritid er ved at ændre sig.
Vi planlægger ikke alt på forhånd, men lægger vejen imens
vi går," siger Helene Rendtorff.
Uvis fremtid
30. juni i år udløber udlånsaftalen, der er blevet forlænget
flere gange siden 2017.Bygnin-

hyper–
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i din mailboks

gerne skal renoveres og derefter sælges eller udlejes. Hvad
der skal ske med Havnekulturkontoret, er endnu uvist.
Til maj kommer der en evaluering af hele Havnekulturkontorets indsats siden 2016.
Man kan fortsat bruge huset
til aktiviteter, og Havnekulturkontoret planlægger selv
flere events, blandt andet et
samarbejde med Teater Hund.
Sidste år fik kontoret 200.000
kr. i støtte fra Kultur og Fritidsudvalget til borgerinddragende aktiviteter. Det har man
ikke længere, så arranøgerne
skal dække deres udgifter ved
billetsalg.
Der er også arrangementer
med DUI Leg & Virke og Art
Adventure. Nordhavns faste
traditioner, nemlig juletræsfesten og Skt. Hans, fortsætter
også.
"Det ville selvfølgelig være
rart at vide, om kontoret bliver
permanent. Men lige nu kører
vi godt på den energi der opstår, når noget er midlertidigt
og drevet af engagement," siger Trine Marxen.

Kulturhavn Festival arrangerer igen i år et informationsmøde, hvor foreninger, kulturinstitutioner,
virksomheder og interesserede er velkomne til deltage for at få mere at vide om Kulturhavn Festival.
I år løber Kulturhavn Festivalen af stablen den 23.
- 25. august 2019, og ligesom de tidligere år, håber
vi atter engang på opbakning fra diverse foreninger,
organisationer og aktører.
Informationsmødet er for Jer, der gerne vil høre
mere om Kulturhavn Festival og dens muligheder.
Derudover er der lejlighed for at få svar på eventuelle spørgsmål og sparre med Festivalens sekretariat
om gode idéer.
De foreninger, der tidligere har været aktører på
Kulturhavn Festival, er selvfølgelig også velkomne
til Informationsmødet.
Tid: Mandag 28. januar 2019 kl. 17.00-19.00
Sted: Hal C, Arsenalvej 6, 1436 Kbh. K - mødelokale
på 1. sal.
Tilmelding via facebook eller mail til :
antoine@kulturhavn.dk .

02.02
CHARLOTTENBORG FORÅRSUDSTILLING
Charlottenborg Forårsudstilling er én af de vigtigste åbne, censurerede udstillinger i Europa og har
siden 1857 været en del af Kunsthal Charlottenborgs
årsprogram. Udstillingen byder traditionen tro på
et særligt udvalg af værker indenfor fagområderne
kunst, arkitektur og design. Charlottenborg Forårsudstilling 2019 modtog 657 ansøgninger, hvoraf
45 udvalgte kunstnere fra hele verden står bag de
78 værker, der i år udstilles. Udstillingen byder på
kunstneriske bidrag af etablerede kunstnere, men
også spirende talenter fra både Danmark og Europa
samt lande som Iran, Israel, Sydkorea, Tyrkiet og
USA. I forbindelse med udstillingen udgives et rigt
illustreret katalog, der inkluderer alle udstillende
kunstnere. Under Charlottenborg Forårsudstilling
2019 kan publikum møde nogle af de deltagende
kunstnere og høre mere om deres kunstneriske
praksis. Alle arrangementer er gratis og foregår i
kunsthallens biograf.
Charlottenborg Forårsudstilling. Kunsthal Charlottenborg. Kongens Nytorv 1.
2. februar – 10. marts 2019. Fernisering 1. februar
kl. 19-24 (udstillingen lukker kl. 22.00).

Tilmeld dig Nordhavn Avis'
nyhedsbrev på www.nordhavn-avis.dk
Vi sender et par gange om måneden.
Nemt at tilmelde og afmelde.
Dine oplysninger videregives ikke til nogen som helst.
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Ny restaurant og bar
• 1. februar åbner Buvette
Nordhavn på Göteborg Plads 2.
"Vi byder på GRATIS mad og
drikke så tag dine bedste venner under armen og kom ned

og hils på os! Det vil være muligt at smage på lækre retter fra
vores menukort samt få slukket tørsten," skriver Buvette
Nordhavn på facebook.
Buvette Nordhavn er en mo-

derne Paris-inspireret restaurant og bar.

Nostalgi på Docken:

Resterne af Sweet og Slade er på vej
De to store britiske glamrock-bands spiller i Nordhavn 2. november. Det vil sige, kun få af de oprindelige medlemmer er tilbage.
Docken har netop sat siddepladser til salg til koncerten.
2. november spiller de to 70'er
glamrock/glampop bands fra
England - Slade og Sweet - en
dobbeltkoncert på Docken på
Færgehavnsvej.
En del af bandmedlemmerne
er imidlertid stoppet som
musikere, eller ligefrem gået
bort. I Sweet er det kun Andy
Scott som kommer til Docken.
I Slade er det Don Powell og
Dave Hill, som holder sammen på bandet, bl.a. med ny
forsanger.
Slade har angiveligt haft 23
store hits, blandt andet Cum
On Feel The Noize og Coz I
Luv You - og så er der selvfølgelig Merry Christmas Everybody.
Imens Slade var arbejderklassens foretrukne slemme
drenge, var Sweet for de mere
- man tror det næppe - stilfulde

The Drifters feat. Ray Lewis

teenagere. Sweet kom fra poppen og det høres i deres rocknumre som Poppa Joe, Block
Buster, Hellraiser, Ballroom
Blitz, Teenage Rampage og
ikke mindst Fox on the Run.
Dørene åbner kl. 18.00 og kon-

certen starter kl. 20.00, og det
både muligt at købe ståpladser,
nummererede
siddepladser
samt VIP pladser.
Flere gamle bands på Docken
Arrangør er City Concerts, og

Borgermøde om

Luftforurening
på Østerbro

Når krydstogtskibene lægger til kaj, er der på dage
med pålandsvind mere forurening på Langelinie end
på H.C. Andersens Boulevard.
Dette viser en undersøgelse, som Østerbro Lokaludvalg har fået
lavet om konsekvenserne af et stigende antal krydstogtskibe.
Hør mere om dette og om luftforurening generelt på Østerbro, når
Det Økologiske Råd præsenterer målinger og rapport.
Alle er velkomne.
Tid: Onsdag den 6/2 kl. 19:00-21:00
Sted: Østerbrohuset ‘Salen’, Århusgade 103

de har flere af de gamle stjerner
på plakaten.
I år kan man se og høre mange
af 70'ernes puddelhundehårede
ikoner, som vækker ungdomsminder i den rette generation.
F.eks. kommer:

Al McKays Earth, Wind & Fire
Experience (30.+31. januar)
The Dublin Legends - The
Dubliners" (1. februar)
Dr. Hook starring Dennis Locorriere (23. februar)
Hot Chocolate (28. april)
Procol Harum (5. maj)
Smokie (11. maj)
The Drifters - Still Drifting ft.

Ray Lewis (8. september)
The Hollies (18. september)
Boney M feat. Liz Mitchell (26.
oktober).
Docken. Færgehavnsvej 35,
2150 Nordhavn, København,
Danmark. Web: cityconcerts.dk.
Læs mere på www.docken.dk
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14/ KULTUR / GODT LIV
Østergro håber på at fortsætte
• I december kom det frem,
at taglandbruget ØsterGro i
Æbeløgade på Østerbro er truet, da der er krav om at opføre
23 parkeringspladser på taget

efter byggeloven.
Men både ejeren af bygningen og politikerne ønsker at
ØsterGro bevarer det grønne
tag, der indgåpr i projekt Klimakvarter Østerbro.

ØsterGro har nu tilknyttet et
advokatfirma, der arbejder
på en dispensation fra parkeringskravet med hjemmel i
planloven.
Et enigt teknik- og miljøud-

valg i Københavns Kommune
har bedt forvaltningen om at
undersøge denne og eventuelt
andre muligheder, så ØsterGro kan bevares. Samtidig er
der kommet 14.000 elektroni-

ske underskrifter for at bevare
stedet.
"Jeg er optimistisk og positiv
og tror på en løsning," siger
Mette Annelie Rasmussen (R)
til minby.dk.

Pas på! Det varme vand er varmt
Hvis hverdagens advarsler var nyttige, eller bare relevante, kunne mange fadæser undgås.
Tåbelige selvfølgeligheder har aldrig hjulpet nogen
lig ikke nødvendigvis cool
derhjemme. Den multifarvede
maxikjole af tyl og bambusfibre ser ikke nær så fiks ud i
bussen mod Nørreport en tirsdag i marts, som den gjorde
ugen før på en ø i Det Indiske
Ocean. Det gør rasta-fletningerne med de pink perler højst
sandsynligt heller ikke.

Klumme af Louise Raaschou
• Jeg blev ret forskrækket,
første gang jeg skiftede min
printers blækpatron. På den
brugte patron stod nemlig en
advarsel: Inden jeg smed den
ud, skulle jeg HUSKE at sætte
hætten på; det var uhyre vigtigt, at jeg ikke smed tomme
blækbeholder væk uden behørig beskyttelse.
Hvilket jeg selvfølgelig kom
til. Og således, med alt håb
ude, kunne jeg kun lukke øjnene og vente på eksplosionen.
Jeg regnede med, at den ville
have epicenter i skraldespanden. Eller måske ville printeren simpelthen selvdestruere
og fylde stue med epson-konfetti? Ingen af delene skete,
men åh nej, jeg havde fået blæk
på fingrene. Uha. Da. Da.
Havde jeg dog bare skilt mig
af med patronen på den foreskrevne facon; blæktilsølede
fingerspidser er jo en af de al-

lerstørste stressfaktorer, det
ved alle.
Og mens vi er ved absurde
advarsler, så er det heller ikke
godt at vide hvor mange mennesker, der uafvidende ville
spise alle mulige mærkelige
ting, hvis der ikke blev advaret imod det. For eksempel
står der ”OBS! Ikke egnet til
menneskeføde” på de små
plasticpose-dimser, der skal
holde fugt væk fra hundens
godbidder. Og heldigvis for
det. Ellers ville hundredevis af
hundeejere utvivlsomt - også
- æde den lille fugtsuger, efter
de havde fortæret hele posen
med uhm-uhm hundesnacks
lavet på kyllingebrusk. Den
slags folk har jo ingen grænser.
Fis i en hornlygte, siger jeg
bare. Hvis der endelig skal
bruges tid og tanker på at gøre
os opmærksomme på skjulte
farer i hverdagen, så er der
andre advarsler, som vil gøre
langt større nytte:

Alle butikker, hvor tingene
er uvirkeligt billige (Søstrene
Grene, IKEA, Flying Tiger)
burde have et skilt på døren:
”Er du nu sikker på, at du lige
vil smutte herind bare for at
købe en pakke stearinlys?”
Det bliver nemlig den dyreste
pakke stearinlys ever, for inden man når frem til kassen,
har man også lagt et par ekstra
ting i kurven. Bare småtterier,
forstås. Alt er jo så billigt, det
er helt utroligt, ja, faktisk ville
det være dumt at lade være, får
man overbevist sig selv om,
mens pigen ved kassen når
frem til en samlet pris på to
tusinde kroner.
Samtlige
beklædningsgenstande (og accessories) indkøbt på rejser i eksotiske lande
skulle have påsyet en reminder:
”To our visitors: There is a
time and a place for this piece
of clothing.”
Cool under palmerne er nem-

Ethvert IKEA møbel med
mere end tre dele, der skal
samles, (det vil sige dem alle),
burde bære et stort NB! Om
at man ikke på nogen måde
skal forsøge at samle tingesten
alene. Minimum to personer,
og gerne flere, skal der til. For
man vil uvægerligt komme
i en situation, hvor to lange
metalstænger skal holdes parallelt, mens fire skruer skal
skrues omvendt i en plade,
som samtidig skal balancere
på de to metalstænger. Om
det så bare er et spejl, man har
købt, så vil der være noget, der
skal skrues i noget, der skal
balancere. Altid.
Wondershape-super-opstrammende-ekstra-holdundertøj burde i høj grad også
komme med en påmindelse:
Man bliver IKKE tyndere, og
deller forsvinder ikke. De bliver kun omfordelt. Hvis superduper-ekstra-hold trusserne
gør mave flad, så vil mave
helt sikkert vise sig et andet
sted. Oftest som bombastisk,
kødfuld fold ned over øverste
trussekant. Som så kræver en
super-duper-ekstra-hold top,
hvorefter man får helt utroligt
tykke skuldre.
Hvis man er heldig. De mindre
heldige vil få mavedelle omfordelt som lille rygpukkel. At

modellen, som bærer undertøjet, ikke har hverken pukler
eller folder skyldes udelukkende, at hun i virkeligheden
er næsten to meter høj, vejer
halvtreds kilo og måtte have
undertøjet syet ind.
Wifi routere og forstærkere
skulle slet ikke være lovlige at
sælge uden følgende tekst på
æsken:
”Tillykke med dit nye wifi.
Vær opmærksom på, at uanset
hvor ofte sælger fortæller dig,
at det ”bare skal sættes i stikket”, så er dette ikke korrekt.
Du vil skulle bruge timer på at
ringe til wifi-producent, bredbåndsudbyder og kabel-ejere,
indtil nogen endelig forbarmer sig over dig og giver dig
den tolv-cifrede kode, som systemet kræver. Vær yderligere
opmærksom på, at vedkommende ikke kan forklare dig,
præcis hvor koden skal tastes
ind. Regn derudover med, at
du, uden at vide det, nu også
har ændret hele husstandens
abonnement på både mobil og
bredbånd.”
Og sådan kunne man fortsætte, for listen er lang.
Meget lang. Faktisk er jeg rent
ud sagt forbløffet over, at endnu ingen har fattet behovet for
flere relevante advarsler i dagligdagen. Og færre af de overflødige. Tænk på tidsspildet!
Hver gang folk skal bruge tid
på at læse etiketten med ”OBS!
Leca kuglerne må ikke spises” på samtlige potteplanter
i kontormiljøet, (really, altså,
der kommer jo kun voksne
mennesker. Højst sandsynligt
har de passeret alderen, hvor
man putter alt i munden), går
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der tid fra noget andet.
Og alt andet lige er folk nok
også rigeligt pressede i forvejen; hætter til blækpatroner
skal jo jævnligt lægges til side
og findes frem igen, hver gang
printeren løber tør for blæk.
Louise Raaschou er uddannet
journalist og arbejder som freelancer. Hun er 48 år gammel,
har to sønner på 17 og 12 år
samt åbenlyse vanskeligheder
med voksenrollen. Hun evner
ikke at tale girafsprog til sine
børn og kan sjældent overskue
skolens intranet. Hun har en
udpræget mangel på overblik, er elendig til smalltalk og
til møder på skolen siger hun
ofte det forkerte. Til gengæld
bliver hun lidt for besoffen til
forældrefesterne. Hun kan ikke
lave en ordentlig smoothie og
har aldrig postet billeder af
friske buketter fra haven eller
hjemmelavede brød på facebook. Oven i købet ryger hun.
Foruden børnene tæller familien en overvægtig chihuahua
samt to hysteriske undulater,
og nåh, ja, så er hun alenemor.
Noget af tiden. For hun deler
drengene med deres fædre.
Jeps. Dem er der også to af.

24. januar 2019
Ledige pladser
i Olriks børnehave
• I efteråret 2018 manglede der
børn i Olriks børnehave på
Østbanegade 151-153. Børnehaven er normeret til 22 børn,

men i september måned var
der kun 6 børn.
Det lave børnetal skyldtes ikke
dårlig trivsel, men at der generelt er færre børnehavebørn på
Østerbro. Børnehavens besty-

relse besluttede at flytte sammen med Børnehuset Hjortøgade. Men Olriks børnehave
er ikke nedlagt og håber at
flytte tilbage til Østbanegade,
når børnetallet kommer op på

16 børn.
"Vi har brug for, at netop dit
kommende børnehavebarn vil
gå i vores lille, trygge og lokale
børnehave på Østbanegade der
er fuld af gode læringsmiljøer.

Nyt værksted klar til at blive indtaget

Så kontakt pladsanvisningen
og bliv skrevet op til os! Vi bor
lige på den anden side af jernbaneskinnerne," skriver bestyrelsesformand Søren Hvalsøe i
et opslag på facebook.

Læs mere om Olriks børnehave
her:
www.olriksboernehave.kbhbarn.kk.dk

VI ANBEFALER

Et nyt værksted for alle i Nordhavn står klar i Nærgenbrugsstationen på Helsinkigade 26.
Endnu er hylderne og væggene tomme, men snart bliver de fyldt med det værktøj, som beboerne selv har ønsket sig.
• Snart kan alle i Nordhavn
gå ned på Nærgenbrugsstationen på Helsinkigade 26,
og lappe cyklen, samle reolen
eller bygge en bænk. Kun fantasien sætter grænser i det nye
værksted, hvor der er plads til
at hænge cyklen op på kroge,
skære plader eller pusle om
planter.
Værkstedet åbnede første gang
ved Åbent Hus på Nærgenbrugsstationen i søndags, dog
uden værktøj.
"Vi vil gerne indrette værkstedet sammen med beboerne, så
der kommer det værktøjl som
brugerne har behov for. Derfor er her gabende tomt i dag.
Vi indsamler gode ideer, og så
skal værkstedet nok blive fyldt
op", siger Brian, som er daglig
leder af Nærgenbrugsstationen.
Værkstedet vil være åbnet når
Brian er til stede i genbrugsstationens åbningsted, tre dage

om ugen. udenfor den bemandede åbningstid kan brugerne
låne værktøj fra et låneskab på
ydersiden af værkstedet.
"Det er meningen at man skal
kunne åbne låneskabet med sit
sygesikringskort, så der altid
er adgang til låneværktøjet.
Med tiden kan det måske også
blive muoligt at komme ind i
værkastedet på den måde, bare
det er en ordning som fungerer rent sikkerhedsmæssigt, og
bliver respekteret af brugerne,"
siger driftsleder René Marx
fra ARC (Amager, Ressource
Center) som driver stationen
for Københavns Kommune.
Sortering og bytning
Nordhavn Genbrugsstation
har været en succes siden åbningen i august 2017. Det 400
kvadratmeter store lokale i
stueetagen i parkeringshuset
Lüders bliver brugt af beboerne alle dage i ugen. Statio-

nens vægge er beklædt med
genbrugsmaterialer, som viser
beboerne, hvor de kan aflevere
de almindelige former for affald som pap, plast, glas og
metal. og byttehylderne med
legetøj, bøger osv. bruges flittigt.
Godt taget imod
Nærgenbrugsstationen er bemandet (med Brian) onsdag
og fredag kl. 12.00 -18.00 samt
søndag kl. 10.00 - 16.00. Han
kan hjælpe og svare på spørgsmål vedrørende affald og genanvendelse. Man kan dog aflevere sit genanvendeligt affald
alle ugens dage, døgnet rundt.
"Folk har taget godt imod stationen og bruger den rigtig
meget. Se bare det fine klaver,
som lige er kommet ind. Jeg
synes også at beboerne passer
godt på stedet. OK, lige efter
jul lå der godt nok juletræer
over det hele!" siger Brian.
Der er masser af plads til værktøj i det nye værksted, som skal indrettes i samarbejde med brugerne. I den kommende
tid vil værkstedet blive fyldt op med både nyt værktøj og genbrugsværkstøj. Både til træarbejde, cykelreparationer og
planteprojekter.

På væggen foran værkstedet kommer der et låneskab. Her kan man låne forskelligt værktøj. I søndags kunne alle skrive
deres ønsker til værktøj op, og Nærgenbrugsstationen vil i den kommende tid fremskaffe det. Låneskabet skal kunne åbnes
ved hjælp af sygesikringskort.

I storskraldsrummet afholdt reWILD Studio en workshop. Nynne Juul var facilitator for en plante-event, hvor deltagerne
skabte et lukket øko-miljø i store sylteglas. Planterne i disse glas kan blive op til 50 år eller mere, uden at få tilført luft eller
vand.

Åbent Hus i søndags trak over 100 til genbrugsstationen. Især det store bytterum havde mange gæster, blandt andre børn
med forældre, som var på jagt efter gammelt men spændende legetøj, som fik et nyt liv i et nyt børneværelse.
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