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En januarsolskinsdag i Nordhavn, ved Lautrupskaj.

Hård vinter
for spisestederne

/4 Verdens hurtigste

sejlere til Nordhavn

/2 Hvor skal metroen gå /6

Der er stille på Nordhavns spisesteder
midt i januar, og mange restauratører må
sno sig for at overleve. Sweetdeals og januarlukket er nogle af løsningerne.
En vinbar lukker, et spisested er også på
vej væk, samtidig med at en hel række nye
restauranter er på vej. Udviklingen giver
ikke nervøsitet, så længe alle har hver deres profil, og bydelen undgår at bylivet domineres af 'store spillere'.

hen?

Højbanen slutter brat ved Orientkaj metrostation, men sådan bliver det ikke ved
med at være.
Byplanlæggerne har lavet tre scenarier for
næste metrolinie. I ét af dem må Nordhavn nøjes med to ekstra stationer, hvorefter metroen kører til Lynetteholmen.
De to øvrige scenarier kører helt udenom
Nordhavn for at koble sig til byens metronet ved Østerport i stedet for.

Skal vi også hjælpe dig til et godt salg?
Vi har blandt andet solgt:
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT

Fortkaj 30,6 .tv.
Helsinkigade 29, 7. tv.
Dover Passage 2, 2. tv.
Fortkaj 30, 2/3. th.
Dover passage 2. 3.
Helsinkigade 29, 6. th.

SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT
SOLGT

Dover Passage 4, 1. th.
Helsinkigade 29, 13. th.
Dover Passage 4, st. tv.
Århusgade 131A, 3. th.
Dunkerquegade 1, 2. tv.
Sundkaj 71, 3. th.

RealMæglerne Nordhavn
Corkgade 4 / 2150 Nordhavn
nordhavn@mailreal.dk / Tlf.: 4358 2100

2/

LOKALE
NYHEDER
Sejlsportens Formel 1 kommer til Nordhavn
Sejlsportens svar på Formel 1, SAIL GP, lægger et af sine stævner i København. Københavns Kommune har sagt ja tak til at være vært, og støtter eventet med 2,7 mio, kroner. Dermed er
det sikkert, at der til september bliver sejl-race ud for Oceankaj i Nordhavn med anslået 15.000 tilskuere.
• SAIL GP sejles i lynhurtige
katamaraner, som svæver over
vandet på såkaldte 'foils' med
op til 98 km i timen.
Det internationale Grand Prix
består af syv stævner med
deltagelse af syv af verdens
førende sejlsportsnationer. I
december 2019 blev Danmark
optaget som en af de syv nationer, efter at tidligere OL-guldvinder Jonas Høegh-Christensen har skaffet bl.a. Rockwool
som sponsor.
Kommer til september
Og nu er det så besluttet, at et
af stævnerne skal foregå lige
ud for Oceankaj i Nordhavn.
Her skal en del af kajen give
plads til tribuner, fanzone mv.
Stævnet skal afholdes ud for
Oceankaj i Nordhavn i weekenden 11. og 12. september.
Bådene vender helt inde ved
land, så de kan opleves på tæt
hold af de cirka15.000 tilskuere.
Et flertal i Københavns Kommunes økonomiudvalg har
onsdag 22. januar vedtaget at
støtte stævnet med 2,7 mio.
kroner fra kommunens Mega-eventpulje. Det bekræftes
af BR-medlem Jonas Bjørn
Jensen (S) ifølge TV 2 Lorry.
Sidste år afviste politikerne en
lignende ansøgning om at afholde SAIL GP i København.
Dengang søgte arrangørerne
om et tilskud på 6,12 millioner
kroner.
SAIL GP ser sig selv som et
alternativ til bilernes Formel
1, bare uden benzin. Arrangørerne har en målsætning om
at være et fuldstændig CO2
neutralt event i 2025. En aftale
man har lavet med UNFCCC
Sport for climate action.
Træner i New Zealand
Lige nu det danske SAIL GP
team på i alt 19 danskere i
New Zealand for at lære båd-

De danske sejlere har gennemgået et dykkerkursus, så de ved hvad de skal gøre hvis båden kæntrer, og de bliver fanget under den.

F50 one design:

typen at kende og udtage det
endelige hold. 30-årige Nicolai Sehested er rorsmand og de
i alt fem gaster er ved at blive
udtaget. Hele den danske SAIL
GP trup er på 19 mand.
"Vi har sat et rigtigt godt hold
rundt om teamet, som gør det
muligt for sejlerne at yde deres
bedste," forklarer Jonas HøghChristensen, som selv er team
manager, ifølge Minbaad.dk.

15 meter lang
8,8 meter bred
5 mand om bord, helmsman, wing-trimmer, flight controller and two
grinders
Vægtgrænse 438 kilo (gennemsnit 87.5 kg per sejler)
Vægt 2,5 ton - i kulfiber
Topfart: 53 knob
On board camera: 3
On board mikrofoner: 3
Deltagende nationer: Great Britain, United States, Australia, Denmark, France, Chinam Japan
Stævner: Sydney, San Francisco, New York, Cowes, Copenhagen,
Marseille.
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SPAR
39,-

SPAR
5,MIN 12

AWENA CAPE
RØDVIN

HEL OKSEMØRBRAD

79

249,-

3 liter
Pris pr. liter 26,65

1,2-1,5 kg.
Pris pr. kg. 166,-

95

SPAR
20,-

SPAR
20,-

SPAR
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SPA9R5
29

HAKKET OKSE SMÅKØD
500 g.
8-14% fedt
Pris pr. kg. 58,-

PR. PK.

29,-

r
n hakke
Slagtere ver dag
frisk h

SKAFTKOTELETTER

JOMFRU HUMMERSUPPE

ARGENTINSKE REJER

39,-

40.,-

40.,-

Min 400 g.
Pris pr. kg. 54,6

SPA95R
9

SKIPPER´S LAKRIDSPIBER
136 g.
Pris pr. kg. 110,3

15.,-

500 ml.
Pris pr. liter 80,-

SPAR
8,-

ØKO ÆBLER I BAKKE
6 stk. pr. bakke

20.,-

250 g.
Pris pr. kg. 160,-

SPAR
8,-

ØKO PÆRER I BAKKE
4 stk. pr. bakke

20.,-

SPAR
10,-

ØKO KLEMENTINER I BAKKE
6 stk. pr. bakke

20.,-

Southamptongade 2 st., 2150 Nordhavn
Åbningstider: Man.- fre. 8:00-20:00 lør. - søn. 9:00 - 19:00
DER TAGES FORBEHOLD FOR PRISÆNDRINGER, TASTEFEJL OG UDSOLGTE VARER. TILBUDDENE GÆLDER 8. JANUAR - 13. JANUAR 2020.
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Nedrivning i den røde by
• Teknik- og Miljøudvalget
har 13. januar godkendt nedrivningen af to bygninger
på Glückstadtsvej i den røde
by. Bygherren (Nordhavn

P/S) mener at bygningerne
er uegnede til renovering og
ombygning. Teknik- og Miljøudvalget har derfor givet
dispensation fra lokalplanen.
Der indkom 23 høringssvar,

de fleste var imod nedrivning.
Et samlet udvalg godkendte
dispensationen men afgav en
protokolbemærkning: ”Partierne ser frem til at følge
nybyggeriet, pladsdannelsen

og renoveringen, der skal ske
med respekt for områdets historie og med fokus på genanvendelse af byggemateriale
som bygherre, har indikeret,"
står der bl.a.

Vinteren er hård ved Nordhavns restauranter
Der er stille på Nordhavns spisesteder midt i januar, og mange restauratører må sno sig for at overleve. En enkelt er bukket under, men de mange nye restauranter, der er på vej, giver ikke
nervøsitet. Tværtimod.
• Lige nu er der ni restauranter
i Nordhavn plus et par kaffebarer, som også serverer mad.
Mange af dem ligger nærmest øde hen i vinteren, hvor
Nordhavn ikke er en attraktiv
destination for badegæster og
turister. En rundspørge, som
Nordhavn Avis har foretaget
blandt restauratørerne, viser,
at mange må sno sig for at
klare vinteren. Én er begyndt
at arbejde med Sweetdeals, en
anden holder lukket om mandagen, mens et par stykker
holder endog meget lange juleferier, der strækker sig langt
ind i januar og februar.
Flere kommer til
Om kort tid får biografbygningen to restauranter i stueplan og måske en på øverste
etage, ligesom Frihavnstårnet
får en restaurant, og den røde
by inden for nogle år også skal
være et område med både butikker og restauranter. Det er
selskabet Nordic Real Estate
Partners (NREP), som står for
udviklingen af detailhandelen
og restaurationslivet i Nordhavn på vegne af By & Havn.
I en stor del af ejendomsprojekterne i Nordhavn har By &
Havn købt lokalerne i stueplan
tilbage fra udviklerne, og sat
NREP til at udvikle et handelsliv efter nogle særlige retningslinier for bæredygtighed,
design og lokalt engagement.
Diversitet og profil
En af dem, som har været restauratør i området længst,
er Peter Altenburg, som ejer
Bar Uno. Han roser NREP for
den diversitet der er opstået i
restaurationslivet i Nordhavn,
men mange forskellige restauranter med hver sin skarpe
profil. Han glæder sig også
over åbningen af både biograf
og metro, som gerne skulle
trække endnu flere mennesker
til Nordhavn. Alligevel er der
skår i glæden.
”Jeg behøver ikke falde på halen over vores (restauratørernes, red.) evne til at tiltrække
gæster fra andre dele af byen.
Eller mangel på samme. I vintermånederne har samtlige
restauranter svært ved at opnå
et absolut minimumsgrundlag for at drive forretning. Det
giver en spøgelsesbyagtig fornemmelse for besøgende, som
måske ikke har oplevet det
hektiske, inspirerende, folkelige, inciterende og St. Tropezlignende Göteborg Plads om
sommeren,” siger han.
Han er dog bange for, at de
store spillere på markedet som
for eksempel Madklubben en-

der med at stjæle scenen fremfor de nuværende ”blærede
forretninger med enestående
story telling og et imagefyldt
produkt.” Men noget skal der
ske for at trække et større publikum til Nordhavn.
Aarstiderne til Sydhavn
Aarstiderne lukker f.eks. deres
spisested på Göteborg Plads
inden for det næste halve års
tid. Bjarke Bille Hal fra Aarstiderne mener dog at hans sted
er noget lidt andet end de øvrige spistesteder.
”Det er gået fint, og vi er meget glade for vores location i
Nordhavn. Men vi er ikke en
café eller restaurant i klassisk forstand, vi fokuserer
derimod på fællesspisning for
vores medlemmer og på arrangementer. Vi er heller ikke
en rigtig pop-up-restaurant,
men vi skifter placering ind
imellem, og det har hele tiden
været planen, at vi skulle flytte
til et andet sted. Lige nu er vi i
gang med at bygge vores næste
location i Sydhavn. Planen er,
at vi er ude af Nordhavn om et
halvt års tid,” siger Bjarke Bille
Hal Fra Aarstiderne.
Farvel til en vinbar
Just a Winebar i Murmanskgade har været lukket siden
nytår, og er ifølge CVR-registreret under konkursbehandling. Vinbaren er ikke
lukket på grund af konkurrencemellem restauratørerne
i Nordhavn, siger vinabrens
indehaver, Tim Faber. Faktisk
kom konkurrencen blandt
Nordhavns spisesteder vinbaren til gode.
”Jeg kan godt forestille mig, at
konkurrencen er hård blandt
dem, der serverer mad. Men
jeg har ofte oplevet, at både
Silo sendte kunder i min retning til drinks, ligesom jeg
ofte har kunnet mærke et ryk,
når Buvette lukkede tidligt om
aftenen,” siger han.
Det var en klausul i hans kontrakt, der endte med at tage
livet af den populære vinbar.
”Jeg har en klausul om, at jeg
skal servere morgenmad for
hotellets (det nærliggende Hotel Stay, red.) gæster hver dag
fra syv til ti, men der er ingen
gæster og derfor ingen økonomi i det. Det koster mig 1000
kroner pr dag at have åbent til
morgenmad, og sidste år omsatte jeg for 33.000 kr. til morgenmad,” siger han ærgerligt.
Fordi han ikke har haft økonomi til at have personale om
morgenen, har han ofte selv
stået der, og det har kostet
dyrt.

”Når jeg er der til morgenmad,
kan jeg ikke stå og servere vin
og underholde hele aftenen
365 dage om året.”
Desuden har det kommende
byggeri på Redmolen skræmt
ham væk, for til foråret begynder byggeriet derude,
og det betyder støv, larm og
lastbiler, som kommer til at
kunne mærkes på vinbarens
33 udepladser. Tim Faber vil
dog ikke afvise, at han en dag
vender tilbage til Nordhavn,
for som han siger, er han i lidt
af en identitetskrise efter at
have skænket vin i bydelen de
seneste to et halvt år.
”Jeg smækker ikke med døren,
og da jeg sagde farvel 1. januar
med flæskestegssandwich til
gæsterne, og der kom 80-90
mennesker og sagde farvel, var
jeg rørt.”
Ros til Nordhavns beboere
Tilbage til Peter Altenburg fra

Bar Uno, som godt kan være
bekymret for forholdet mellem antal beboere og antal spise- og drikkesteder fremover.
"Otte ud af ti forretninger
udbyder varer, der kan fortæres, hvilket betyder, at de otte
kæmper om det samme rådighedsbeløb hos områdets beboere. Hvis ikke beboerne havde
været så ovenud dygtige til at
bruge de lokale tilbud, havde
projekt Nordhavn aldrig kunnet lade sig gøre. For det skal
vi alle være taknemmelige."
Han frygter at kun de største
spillere på markedet kan klare
de affolkede måneder.
"Det vil medføre, at koncepter som Madklubben vil drive
området i en retning, hvor der
er mindre incitament til at
besøge Nordhavn, da gæsten
ikke længere er i fokus. Området vil i denne opbygningsfase
konstant have brug for dem
med noget på hjerte".

Peter Altenburg, indehaver Bar Uno, Gøteborg Plads:
Hvordan går det for jer, og kan I mærke konkurrencen?
"Det går godt for Nordhavn og udbuddet af restaurantoplevelser i
2150. Der er en dejlig diversitet i udbuddet af restauranter, der ganske sikkert vil tiltrække flere mennesker over tid til området. Med
åbningen af Big Bio bliver det interessant, om Nordhavn vil opleve
en publikumsgennemstrømning, der vil være effektiv nok til at holde
hånden under nuværende og fremtidige restauranter i de affolkede
vintermåneder i denne del af vores enestående metropol."

Restauranter i Nordhavn:
Spanske Fristelser – Sandkaj
Sushi Anaba – Sandkaj
Buvette – Gøteborg Plads
Restaurant Silo – Helsinkigade
Letz Sushi – Bordeauxgade
Kini Kini – Gøteborg Plads
Bar Uno – Gøteborg Plads
Istid – Gøteborg Plads

Restauranter på vej:

To i Biografbygningens stueetage, mens overetagen er uafklaret.
Én i Frihavnstårnet
Et ukendt antal i Røde By

Lukket eller på vej til lukning:
Just a Winebar
Aarstiderne – Gøteborg Plads

Julie Nielsen, daglig leder Buvette, Gøteborg Plads:
Hvordan går det for jer, og kan I mærke konkurrencen?
"Vi har oplevet en nedgang efter sommeren, men det havde vi også
ventet. Nu holder vi lukket om mandagen, for den er helt død. Jeg
synes dog, januar går godt, for vi kan mærke, at biografen er åbnet.
Samlet set har det været et godt år, vi har haft åbent, og beboerne har
taget godt imod os, og vi har lært meget om målgruppen. Kajen var
jo fyldt i sommer, men når man kigger ud nu, er der ikke ret mange."
Hvad siger I til, at der kommer mange nye restauranter?
"Det gør ikke noget, for jeg synes, NREP er gode til at skabe diversitet
i området, og det hele er jo ikke franske restauranter. De planlægger det godt. Der kommer også mange nye mennesker til området lige
nu."
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Vil bevare bibliotek
• Biblioteket på Jagtvej 227
står til at blive revet ned. Københavns Kommune vil flytte
børnebiblioteket til Kildevældsskolen og voksenafdelingen

til Svanemøllehallen. Fremtiden for Borgerservice er uvis,
men beboere i Nordhavn kan
risikere en lang rejse, når de
fremover skal brevstemme eller
forny pas. En underskriftind-

samling er lige nu i gang for at
bevare et bibliotek på Jagtvej
227. Der foreligger et projekt for
at bygge en ny og mere tidssvarende bygning på stedet, betalt
af et alment boligselskab (foto).

Kultur- og fritidsudvalget skal
stemme om flytningen 30. januar.
www.skrivunder.net/stot_at_
der_ogsa_i_fremtiden_ligger_
et_bibliotek_pa_jagtvej_227

Hvordan går det?
Vi har spurgt de nordhavnske spisesteder hvordan de klarer sig i vinteren, og om de frygter fremtiden med endnu flere konkurrenter:

Anniken Sand, medejer Istid, Gøteborg Plads:

Anders Barsøe, direktør, Letz Sushi, Bordeauxgade:

Hvordan går det for jer, og kan I mærke konkurrencen?
"Vores vinter er ikke gået så godt, for det har været svært at kommunikere, at vi begyndte at sælge varm mad og ikke kun is. Sommeren
er noget helt andet, men om vinteren skal vi virkelig have en overlevelsesstrategi, fordi vi ellers kun sælger is. Jeg oplever ikke hård konkurrence, men snarere at der ikke er så mange mennesker i området
endnu. Men de lokale bakker os op, og det skal nok blive godt, når der
kommer flere beboere herud."

Hvordan går det for jer? Kan I mærke konkurrencen?
"Det går godt, men der er kæmpe forskel på sommer og vinter. Jeg
synes, vi har fået godt fat i markedet selv i de kolde måneder. Det er
dog især takeaway, vi har fat i, for på hverdagsaftner har vi ikke altid
ret meget mere end 8-12 gæster."

Hvad når der kommer nye restauranter?
"Så må vi håbe, at folk er meget sultne!"

Morten Egesborg-Brünnich,
medejer Spanske Fristelser, Sandkaj:

Hvad siger du til at der kommer en håndfuld nye restauranter til området?
"Hvis der er ti nye sushirestauranter, vil svaret nok ikke være det samme, men jeg synes faktisk, NREP går op i, at det skal kunne hænge
sammen herude. For eksempel ringede de og informerede mig, da
Sushi Anaba skulle åbne, men de er jo et helt andet koncept end os. Jeg
tror faktisk ikke, det er en dårlig ting, at der kommer nye restauranter, for så kan området blive en destination, og det er det ikke endnu."

Hvordan går det for jer, og kan I mærke konkurrencen?
"Det går godt, men vi har været nødt til at begynde at bruge Sweetdeals og den slags. Nu venter vi på, at metroen åbner, for det kan godt
give noget, ligesom biografens åbning har gjort det. Jeg synes ikke,
konkurrencen er hård, selv om jeg godt kan se, at nogle af stederne
herude gibber efter vejret. Men vi er blevet taget godt imod, og naboerne kommer tit og spørger til os. Men vi startede på et kropumuligt
tidspunkt og havde ikke ret meget kapital med, så det har været lidt
op ad bakke, men nu er vi begyndt at have nogle gin-arrangementer,
og de blev udsolgt på kun tre dage."
Hvad siger I til, at der kommer mange nye restauranter?
"The more, the merrier. Eller sagt på godt dansk: Jo flere restauranter,
desto større udvalg og flere besøgende."

Probably the best bike shop in Copenhagen

“Our customers are kings”

velohouse.dk

Amerika Plads 33 . 2100 København Ø . Telefon 41 37 21 00
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Tromsøgade vedtaget
• Nordhavn skal have en ny
vej, og Københavns Teknikog Miljøduvalg har nu godkendt at den skal hedde Tromsøgade. Tromsøgade leder ind

til den kommende Nordhavn
Plads. Den løber fra Helsinkigade til en vendeplads ved
Kalkbrænderihavnsgade. Det
er forventningen, at vejen er
klar til brug i løbet af i år.

Tromsø er en af Norges nordlige havnebyer, og navnet passer derfor godt til Nordhavns
andre veje og pladser, der også
er opkaldt efter store havnebyer. Vejnavnet trådte officielt

i kraft 15. januar 2020, og Københavns Kommune sørger
for at opsætte vejnavneskilt.
Den nye navngivning betyder,
at adresserne Nordhavn Plads
5 og 7 skal ændres.

Hvordan skal metroen fortsætte?
Center for Byudvikling i Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune sidder og lige nu tegner fremtidens nye metrolinier. Tre forskellige linieføringer er i spil i Nordhavn og
Lynetteholmen.

M4 Løsningen: Nordhavnsmetroen drejer til højre og forlænges til Lynetteholmen, Refshaleøen og Amager. Nordhavn får kun to nye stationer. 6 nye stationer i alt.

M5 ØST Løsningen: Nordhavnsmetroen får fire ekstra stationer. Ny
metrolinie
Østerport-Lynetteholmen-Refshaleøen-Amager-København H. 10 nye stationer inkl. Nordhavn.

• Da politikerne vedtog at anlægge Lynetteholmen ud for
Nordhavn og Refshaleøen, var
en metrobetjening af den nye
bydel med i planen.
Københavns Kommune hararbejdet på forskellige scenarier for metrolinieføringen.
I alt tre forslag indgår nu i den
forundersøgelse, som forventes afsluttet senest maj i år.
Oprindeligt var der kun to
forslag til den kommende
metrostrækning, men da det
i juni sidste år blev besluttet,
at Lynetteholmen skulle være
omkring en halv gang større,
kom der en tredie løsning i
spil.

men, videre til Amager og med
endestation på København H.
Københavns Kommune har
tidligere henvendt sig til Metroselskabet og spurgt, om det
ville være muligt at forbinde
M5 ØST til Nordhavn i stedet
for Østerport. Men Metroselskabet foretrak at forbinde
den nye linie med 'et større
trafikalt knudepunkt', altså
Østerport.
Behovet for en forbindelse
mellem Lynetteholmen og
Nordhavn er beskedent, mener Metroselskabet. Deres
Trafikmodelberegninger viser
at kun 6% af turene til og fra
Lynetteholmen vil have Nordhavn som destination.
Metroselskabet har tidligere
vurderet, at det vil koste ca. 17
mia. kroner at opføre M5 Øst.

M4: Nordhavn-Lynetteholmen-Kløverparken.
Det ene af forslagene går på at

Nordhavnsmetroen fortsætter fra Orientkaj, men drejer
skarpt til højre og forlænges
ud til Lynetteholmen. Derfra
skal den køre under vand til
Refshaleøen og ende i Kløverparken.
Dette forslag vil kun give
Nordhavn 2 ekstra metrostationer. Metroselskabet har tidligere vurderet, at løsningen vil
koste ca. 7 mia. kroner.
M5 ØST: Østerport- Lynetteholmen-København H
I det andet forslag vil Nordhavnsmetroen M4 få yderliger
fire 4 stationer i en bugtet metrolinie ud på Nordhavn. Men
M4 ØST forbindes ikke med
Lynetteholmen.
I stedet anlægges en ny metro
fra Østerport over Lynettehol-

Komplet ”plug and play” kamerapakke.
Pakken indeholder:
•
•
•
•

4 stk. 5MP kameraer med indbygget ir
1 stk. 4 kanals harddiskoptager
4 stk. 20 mtr. tilslutningskabler
Gratis APP til fjernovervågning

M5 VEST:
Lynetteholmen-Prags Boulevard
For nylig kom det tredie scenarie så på bordet. M5 VEST
går heller ikke til Nordhavn,
men løber fra Lynetteholmen

M5 VEST Løsningen: Nordhavnsmetroen får fire ekstra stationer. Ny
metrolinie udgår fra Lynetteholmen og føres via Østerport til København H og Amager. Endestation Prags Boulevard. 10 nye stationer.

over Refshaleøen på højbane,
hvorpå den dykker ned under
havnen og kører til Østerport.
Herfra fortsætter M5 VEST
under de indre brokvarterer
via København H.til endestationen på Prags Boulevard på

Amager.
Prisen for denne løsning er nu
ved at blive beregnet, og vil
indgå i den endelige undersøgelse som fremlægges til maj.

FREDAGSBAR
Hver fredag på Buvette
kl. 15.00 – 18.00

Happy Hour
2 for 1 pris

På udvalgte øl, vine og drinks
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Minister på Orientkaj

Frems landplads er reddet - grøn stribe i fare

• Onsdag 22. januar besøgte transportminister Benny Engelbrecht (S) Orientkaj metrostation, der
sammen med Nordhavn Station udgør de to nye metrostationer på M4 Nordhavn. Den omfattende
testkørsel, der har holdt M3 lukket i snart 2 uger, går som planlagt, og M4 forventes dermed fortsat
at åbne i første kvartal 2020. Metroselskabet forventer at kunne melde den endelige åbningsdato
ud meget snart. M4 Nordhavn får i alt 8 stationer, da linjen deler spor med M3 Cityringen mellem
København H og Østerport.
Pladsen ved Orientkaj station, som er tegnet af arkitektfirmaet Sleth, forventes at stå helt færdig i
løbet af sommeren 2020, men pladsen omkring Nordhavn metrostation - tegnet af Cobe arkitekter
- vil først blive færdigetableret i 2025.
Stationsforpladserne er en del af den samlede byudvikling i Nordhavn som stadig foregår, hvorfor
de ikke vil fremstå færdige ved indvielsen af M4. Begge stationsforpladser vil dog være klar til brug,
når metroen åbner. Ved Nordhavn Station anlægges en midlertidig forplads, da der skal bygges på
de tre byggefelter ved siden af Nordhavn Plads. Tilsammen får de to stationer cirka 9.000 daglige
påstigere i 2025.

• Når der i 2023 skal bygges et nyt spidsbelastningsanlæg uden for Svanemølleværket, bliver det
ikke på sejlklubben Frems landplads. Den er reddet. Værre ser det ud for den grønne stribe græs
mellem roklubberne og Strandvænget.
I november sidste år kunne Nordhavn Avis berette, at sejlklubben Frem var i fare for at miste sin
landplads – der hvor medlemmernes både kommer hen, når de er på land. De ville være ødelæggende for hele sejlklubben, fortalte klubbens bestyrelsesmedlem, Susanne Kristensen, til avisen.
Men nu kan hun og de øvrige medlemmer ånde lettet op, for Økonomiudvalget i Københavns
Kommune besluttede i december at skåne sejlklubben og i stedet placere anlægget på den grønne
stribe græs, som ligger ud til Strandvænget.
Spidsbelastningsanlægget skal bygges som konsekvens af, at Svanemølleværket skal ryddes. Det
skal i stedet huse Teknisk Museum samt boliger og offentlige områder. I samme ombæring skal der
formentligt bygges boliger på den såkaldte Kulplads, som i dag er landplads for både sejklubberne
KAS og Frem. Hvor de cirka 60 store både fremover skal placeres, vides endnu ikke, men By &
Havn har lovet sejlerne en erstatningsplads i Nordhavn. MAV

Oprydningsdag i Nordhavn
• På søndag 26. januar kl. 10.00 er alle beboere inviteret til oprydningsdag i Nordhavn. Der er
endda præmier til de mest ihærdige skraldesamlere. Mødestedet er foran Meny, som også er den
venlige sponsor, der sørger for sække, handsker og drikkevarer til de ihærdige fremmødte.
Mikael Kristiansen, som er leder af Meny i Nordhavn, lover, at der er præmier til de tre, der samler allermest skrald ind, og der er præmiertil både børn og voksne. Området vil på søndag være
inddelt i seks zoner, så alle ikke kommer til at gå det samme sted, og arrangørerne sørger for, at
affaldet både sorteres og bringes væk.Ved redaktionens slutning havde 27 meldt deres deltagelse på
Facebook, og arrangørerne appellerer til at Nordhavnerne melder sig i større tal. Vejret vil hjælpe
med at opkvikke deltagerne med 5-8 grader og en god vind. MAV

c

Vi tilbyder resten af januar og februar 2020 20% på Takeaway af Klassisk tapas.
Når du ringer og bestiller skal du sige “Nordhavn avis”. Ring 25756590 for bestilling. Vi glæder os til at høre fra jer.
Tilbudet kan ikke kombineres med andre deals eller tilbud. Minimum 2 personer max. 8 personer.
Mvh Spanske Fristelser, SandKaj 19, 2150 Nordhavn.
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Af Elisabeth Frank-Rasmussen
1400-tallet til i dag har SMK landets største samling af tegninger
og grafik.
Hænder skal vaskes og tasker afleveres, inden man får lov til at
sætte sig med de skrøbelige værker, men så kan man også få mulighed for f.eks. at få hentet Goyas grafiske serie ”Krigens rædsler” op fra magasinet, eller bede om at se Rembrandts religiøse
ætsninger tæt på. Det kræver, at man booker tid på forhånd,
og man skal medbringe billedlegitimation som f.eks. pas el.
kørekort, men man kan kun glæde sig over, at der på samme tid
bliver taget godt vare på kulturarven og åbnet mulighed for, at
den samling, der oprindeligt tilhørte de danske kongers private
samlinger, nu tilhører os alle sammen og kan komme alle til
gavn.
Statens Museum for Kunst, Sølvgade 48-50. Studiesalen. Åbent
onsdag – fredag kl. 11-15. Tlf. 25527213 E-mail: studiesal@smk.
dk. www.smk.dk/article/studiesalen/

Highlights på papir på SMK
Værkerne fra Den Kongelige Kobberstiksamling er ikke altid let
tilgængelige. Værker på papir – det være sig tegninger, pasteller,
akvareller – er sarte og tåler ikke at hænge fremme permanent.
Derfor er det en fin chance, der byder sig nu, for at se blot et
diminutivt udsnit af de mere end 240.000 værker på papir, som
Kobberstiksamlingen rummer. En række af museets inspektører
har udvalgt yndlingsværker, og udstillingen er så tilpas lille og
intim, at man kan nå at fordybe sig i en perlerække af billeder
fra Dürer over Rembrandt, Degas, Cézanne, Toulouse-Lautrec
og til kunstnere fra vores tid som f.eks. Palle Nielsen og Bjørn
Nørgaard.
Den Kongelige Kobberstiksamling, Statens Museum for Kunst,
Sølvgade 48-50. Udstillingen løber frem til 10. maj.
www.smk.dk
Hands on – med stor forsigtighed!
Skulle man på ovennævnte udstilling af Hovedværker fra Den
Kongelige Kobberstiksamling have fået lyst til mere, er der mulighed for at komme i nærkontakt med enkeltværker på SMK’s
studiesal. Med mere end 240.000 kunstværker på papir fra

”Vort svage mod” – litterær koncert
Hvordan forholder litteraturens stemmer sig til en fremvoksende fascisme? Hvad gør man, når ens forældre er blevet dræbt
pga. deres etniske afstamning, og man selv har overlevet en
ødelæggende krigs rædsler?
Det bliver der givet en række litterære eksempler på fra tiden
omkring Anden Verdenskrig ved en poetisk koncert om eksil og
krig, kunst og kamp. De litterære stemmer tilhører de danske
digtere Gustaf Munch-Petersen, Tom Kristensen, tyske Bertolt
Brecht og rumænske Paul Celan.
Teksterne – bl.a. Celans bevægende ”Dødsfuga” – bliver sunget
af tenoren Mads Elung-Jensen til musik af tre klassiske modernister. Studievært i DR Tore Leifer introducerer, og diskuterer
undervejs i koncerten værkerne og deres paralleller til vores tids
menneskelige og politiske udfordringer.
Paul Celan har sagt: ”Et digt (…) kan være som en flaskepost,
smidt ud i havet med det ikke altid stærke håb om, at det en dag
skylles op et sted, måske på kystlinjen af et hjerte.” Flaskeposten
finder helt sikkert en kyst på LiteraturHaus.
Vort Svage Mod. Litterær koncert. Sted: LiteraturHaus, Møllegade
7, Kbh.N. Tid: 3. februar kl.20.00
www.literaturhaus.dk

Er du kaffetørstig
og nysgerrig på boligmarkedet i Nordhavn?
Kom forbi vores butik på Corkgade til en
kop kaffe og en uformel snak om
køb og salg i Nordhavn.
Vi glæder os til at se dig!

RealMæglerne Nordhavn
Corkgade 4 / 2150 Nordhavn
Tlf. 4358 2100 / nordhavn@mailreal.dk

Tore Leifer, vært på det daglige kulturprogram Kulturen på P1,
fortæller om værkerne og de fire digtere. (Foto: Wikimedia).

24.01-29.04
COBE UDSTILLER I BERLIN
Den nordhavnske arkitektvirksomhed Cobe har netop
åbnet udstillingen 'Our Urban Living Room' i det
verdenskendte arkitekturgalleri Aedes Architecture
Forum i Berlin.
Udstillingen åbnede fredag 17. januar ved en event med
taler af bl.a. Cobes grundlægger, Dan Stubbergaard,
den danske ambassadør i Tyskland, Friis Arne Petersen
og Aedes grundlægger, Kristin Feireiss.
Our Urban Living Room' tager sit udgangspunkt i bogen
af samme navn og har fokus på arkitektvirksomheden
Cobe, der siden grundlæggelsen i 2006 har fået et
stort gennembrud både herhjemme og internationalt.
Med udstillingen opfordrer Cobe til at opleve byen
fra et andet perspektiv; som en udvidet dagligstue,
hvor grænsen mellem det private og offentlige rum
udviskes. Udstillingen viser udvalgte Cobe-projekter,
der tilsammen fortæller en historie om Københavns
arkitektoniske udvikling, og om hvordan den udvikling
og forandring har påvirket folks levevilkår.
Gæsterne inviteres til at træde ind i Cobe’s kæmpestore
træreol, der indeholder modeller, billeder, tekster,
tegninger og meget andet, og som de besøgende kan
kravle ind i, mærke på og lytte til. Bogen ’Our Urban
Living Room’ står i reolen rundt omkring i udstillingen,
og udstilling og bog går på den måde hånd i hånd.
Bogen ‘Our Urban Living Room’ udkom i 2016 i
forbindelse med Cobes store udstilling af samme
navn på Dansk Arkitektur Center, der kunne opleves
fra oktober 2016 til januar 2017. I den korte periode
fik udstillingen mere end 22.000 besøgende og
høstede flotte anmeldelser både af nationale såvel som
internationale medier. I 2018 blev udstillingen vist på
Laituri i Helsinki.
Udstillingen vises fra den 18. januar 2020 – 29. april 2020
hos Aedes Architecture Forum, Christinestr. 18-19, 10119
Berlin. Udstillingen har gratis entré.
Foto: Rasmus Hjortshøj – COAST.
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Unge forfatterspirer - se her
• Unge mellem 11 og 18 år, som
elsker at skrive, og måske har en
forfatter i maven, kan nu tilmelde sig Forfatterspirernes skriveklub på Østerbro Bibliotek. De

vil blive undervist i forskellige
elementer og stiltræk fra flere
litterære genrer. Deltagerne læser op fra de tekster, som skrives
undervejs, og giver hinanden
feedback.

Forløbet starter 6. februar, og
vil blive afholdt torsdage fra
kl. 16.30 – 18.30 frem til maj
2020. Man skal tilmelde sig en
hel sæson. Underviseren er Liv
Ea, 20 år og uddannet fra For-

fatterskolen for Børnelitteratur.
Hun debuterede i 2018 med den
anmelderroste bog ‘Kigger ned
falder op,’ som er udgivet af forlaget Jensen & Dalgaard.

3

hurtige nyheder
fra FILMENS VERDEN

Populær Simpson’s-stemme stopper
Stemmen bag den indiske kioskejer Apu stopper.
Det sker efter 30 år, og årsagen skal måske findes
i den seneste års kritik. Kridhvide Hank Azaria er
nemlig blevet beskyldt for at fremelske en racistisk
stereotyp af en inder. Det er blandt andet sket i dokumentaren 'The Problem with Apu'.
Manden bag Simpsons, Matt Groening, har forsvaret karakteren ved, at alle Simpsons-karakterer er
stereotyper. Beslutningen om Azarias stop er dog
taget i fællesskab med Matt Groening, og spørgsmålet er, hvad der nu skal ske med Apu.

Underholdende, kunstnerisk
og socialt indigneret

Bodilnomineringerne er på plads

Titel: Parasite. Instruktør: Bong Joon-ho. Skuespillere: Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik.
Varighed: 132 minutter. Premiere: 25. december.

Sydkoreanske Parasite maler med hele paletten af filmiske virkemidler og vil få selv det actionglade Hollywoodsegment til at kigge med. Hele vejen til slut.

Noget overraskende blev hverken 'Ser du månen,
Daniel' eller 'Danmarks sønner' en nominering
blandt bedste film, men begge er dog repræsenteret
i andre kategorier som bedste kvindelige og mandlige hovedrolle.
I stedet skal ikke så overraskende 'Dronningen'
med Trine Dyrholm dyste med med blandt andre
outsideren 'Onkel,' der har fået enorm ros blandt
kritikere.

Bodil-nomineringer 2020
• Du har sikkert hørt om 'Parasite' fra venner, i radioen eller tv’et. De fleste har lovprist
den. Den vandt Guldpalmen i
Cannes og er nomineret til et
hav af Oscars. Til trods for at
den ikke er amerikansk. Og
med god grund, for der er noget om hypen. Går du i biffen
og ser 'Parasite', vil du opleve
en skideskør film, en film der
vil fortælle noget om ulighed, og som ikke ulig Tarantino bruger virkemidler som
vold og humor til at sluge det
hele. Alt det tilsat originalt
tænkt kunstneriske billeder,
der finder sted i en families
slumkvarter og i et overklassehjem så tomt og stort, at der
mon ikke er plads til en fattig
familie og lidt til?

Det begynder socialrealistisk.
Far, mor, teenagesøn Kim Kiwoo og teenagedatter Kim
Ki-jeong lever en kummerlig
tilværelse i en kælder for enden af gyde, hvor folk kommer forbi og pisser, og som er

daglig truet af oversvømmelser, som var det en slet, skjult
kommentar til verdens klimakrise. Familien lever af at
folde pizzabakker. Men så får
sønnike et tilbud fra en ven,
der skal studere i udlandet.
Et vikariat hvor han skal lære
en smuk rigmandsdatter engelsk. Det kræver bare et par
eksamenspapirer, hans søster
klarer på en computercafe.
Og så begynder humoren.
Både rigmandsmor og rigmandsdatter i den arkitekttegnede villa falder for komediespilleren, der kommer
forberedt med pænt tøj og
rent hår. Jakkesætfaren har
så travlt med sit arbejde, at
han lader sin naive kone kører
showet. Så da Ki-woo hører,
at rigmandsfamilien mangler
en lærerinde til deres lille, talentløse søn, introducerer han
sin søster. Og snart får de to
med al for feje tricks vippet
både chauffør og husets stueog køkkenpige ud af villaen,

og så er hele fattigfamilien
ansat. Det giver en række absurde optrin.
Men herfra bliver komedien
til en thriller og ja, splatter.
For sydkoreansk film er bindegalt, og det hele er drevet af
social indignation. Det, der
kan fælde familiens plan, er
deres lugt. For fattige mennesker lugter åbenbart i Sydkorea!
Sydkoreansk film har fået en
del opmærksom de senere år
med film som 'The Handmaiden' (2016), 'Train to busan'
(2016) og 'Burning' (2018), og
nu ser det ud til, at sydkoreansk film står bag et folkeligt
gennembrud. Bag filmen står
den koreanske instruktør
Bong Joon-ho, der også har
lavet nationale sællerter som
'The Host' og 'Snowpiercer'.
Hans seneste, 'Parasite', er en
af flere socialt indignerede
film, man kan se i biografen

for tiden. Ken Loach er også
aktuel med en glimrende og
i sin tone, mere alvorlig film,
'Sorry We Missed You', om
en engelsk arbejderfamilie i
Newcastle, som kæmper med
at få tingene til at hænge sammen.
Verdens økonomiske ulighed
er tårnhøj. I en tid med hungersnød i det sydlige Afrika,
og hvor klodens rigeste 2000
mennesker ifølge organisationen Oxfam tilsammen ejer
mere end 4,5 milliarder mennesker, hvoraf mange sulter,
er det højst nødvendigt med
film, der viser den sociale
slagside. Fra Europa over
Afrika til Asien.
Situationen i rigmandsvillaen
tilspidser, da den tidligere, fyrede stuepige ringer på døren,
og derfra tager historien en
uventet drejning. Inden det
totale, voldsomme anarki udspiller sig.
Anders Højberg Kamp

Bedste danske film
Cutterhead, Rasmus Kloster Bro
De frivillige, Frederikke Aspöck
Dronningen, May el-Toukhy
Før frosten, Michael Noer
Onkel, Frelle Petersen

Bedste kvindelige hovedrolle
Christine Sønderris, Cutterhead
Jette Søndergaard, Onkel
Lisa Carlehed, Til vi falder
Trine Dyrholm, Dronningen
Victoria Carmen Sonne, Usynligt hjerte

Bedste mandlige hovedrolle
Esben Smed, Ser du månen, Daniel
Jacob Lohmann, De frivillige
Jesper Christensen, Før frosten
Mohammed Ismail Mohammed, Danmarks sønner
Zaki Youssef, Danmarks sønner
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International Tax Seminar
• Is opening your tax assessment notice a nail-biting experience? It doesn't have to be!
Join a free Danish Tax Seminar tailored for internationals

who are living and working
in Denmark. The Danish Tax
Agency will be at hand to
guide you through the Danish
tax system and answer your
questions. You will get an in-

troduction to the Danish tax
system, find out what deductions and allowances you’re
entitled to, and much more.
Tax Seminar. Tursday March
5. at 16.45-19.00. University of

Copenhagen, Ole Maaløes Vej
5, 2100 København Ø. Free of
charge, registration required.
Sign up on International
House Copenhagen's website
www.ihcph.kk.dk.

Og hvad synes De om farven, lille frue?
Nogle mænd sidder fast i halvtredsernes kønsroller, andre har stadig ikke rigtig forladt stenhulerne. Man får næsten ondt af dem - hvis det ikke var så nuttet.

Louise Raaschou

bag os, den verden. Virkelig,
SÅ meget bag os. For længst,
da.

For eksempel artikler som,
’En husmoder hitter på,’ som
næppe ville hitte i dag.
Og ægtemanden, der i en
reklame forbløffet roser sin
forklædeiklædte hustru for en
eller anden hjemmesyltet ret,
(”han anede ikke, at hun var så
dygtig!”), ville ikke klare en tur
på nutidens gade.

Og så alligevel . . . not, fristes
man til at indsparke.
Ikke et ord herfra om ligestilling, barsel til mænd eller Me
Too. Næh, vi skal endnu dybere ind. Helt derind, hvor reptilhjernen stadig har en kvindefigur indridset i klippevæggen.
Hvor hun ikke foretager sig
en hylende fis. Ikke en eneste
mine fortrækker hun, (hun
har så heller ikke noget ansigt),
på trods af de sprælske tændstikmænd omkring hende;
disse fyrige fyre, med store
lændeklæder og lange spyd, i
fuld galop efter en mammut.

Ukvemsord og spytklatter
ville hagle ned over ham, og
sandsynligvis ville han også få
sådan én på siden af hovedet.
Af sin (eks)kone, forhåbentlig.
For Lillemor kan mere end
at sylte, og ægtemand er ikke
længere den eneste med beslutningsbeføjelser. Vi har lagt den

Handlingslammet kvinde og
handlekraftige
actionmænd
indridset i sten, der jo, som
bekendt, evigt består. Hvilket
måske forklarer, hvorfor de nye
tider er gået lidt hen over hovedet på overraskende mange af
mammutjægernes efterkommere. Jeg ved det, for jeg er

• Jeg faldt lige over et par
dameblade fra halvtredserne
forleden og faldt i målløse
staver over en helt, helt anden
verden.

selv rendt ind i flere af dem.
Og det hverken i hulerne eller
halvtredserne, men indenfor
de seneste år.
For eksempel gik der Lille Frue
i den, da jeg og eksmand engang skulle købe ny bil. Bilsælger italesatte begejstret alt fra
brændstofforbrug til airbags
overfor eksmand. Og som en
eftertanke vendte han sig mod
mig: ”Og hvad siger du til farven?”
(Hvad jeg siger til farven? Jo,
nu skal du bare høre, Bil Bent:
Pis mig i øjet, gider du?! Jeg
betaler halvdelen af denne her
bil og dermed også halvdelen af
din kommission. Jeg skal også
køre den, det vil sige styre rat
og pedaler, faktisk nok oftere
end min mand, ham din brother derovre, som i øvrigt går
mere op i farven, end jeg gør.
Så måske du lige skulle justere
din salgsteknik en anelse, Bent
min ven.)
Men det sagde jeg ikke højt. I
stedet hvinede jeg frydefuldt
ved synet af kabinens kophold-

ere og lod det være ved det.
Ikke så meget for at glæde tilbagestående bilsælger, som for
at få sat en stopper for hans endeløse snak, så vi kunne få købt
den bil og komme videre i livet.
Desuden var jeg fløjtende med
farven.
Og der var dengang, nogle
år senere, da vaskemaskinen
strejkede. En midaldrende,
vaskemaskinekyndig
mand
kom ud og efter længere tids
hovedrystende og sukkende
undersøgelse, nåede han frem
til, at det så sort ud.
Om den kunne repareres?
Tjaaa, tjoooo, det ville nok
blive en bekostelig affære, han
var faktisk ikke sikker på, om
det overhovedet kunne betale
sig, det var jo en gammel maskine. Op til denne udveksling
havde jeg haft fornemmelsen af,
at jeg havde en helt almindelig
samtale med en vaskemaskinekyndig. Men da han hørte,
at jeg så ville skrotte den gamle
maskine og købe en ny, skiftede noget i ham. Han glippede

med øjnene og kiggede forvirret på mig. Og spurgte så, om
jeg ikke lige skulle vende den
beslutning med min mand???
(Vi lader den stå et øjeblik.)
Jeg måtte forklare lændeklæde,
at jeg ikke havde en mand, som
skulle give sin tilladelse. Men
han måtte da godt få nummeret på en anden han, hvis
det kunne berolige ham. Måske
en af fædrene i yngste podes
klasse?
Og lad mig slet ikke komme
for godt i gang med ombygningen af tidligere matrikel, hvor
håndværkerne ringede til (eks)
mand om hver eneste detalje.
På trods af at jeg både var
hjemme om dagen og talte
det fælles sprog og heller ikke
havde åbenlyse funktions-nedsættelser. For slet ikke at nævne
den lille detalje, at jeg også boede i huset. Ikke engang placeringen af en stikkontakt turde
de give mig ansvaret for. Jeg
sværger: Hver eneste af husets
mange, mange stikkontakter

blev placeret efter et opkald til
manden ude af huset.
Hvis adspurgt ville jeg måske
have forlangt at få samtlige
kontakter sat i loftet, eller alle
samlet på én væg, hvem ved?
Nææh, det var nok sikrere lige
at give manden et kald, blev
det tilsyneladende besluttet.
Hvilket jeg egentlig var okay
med. Så var det ikke mig, der
blev forstyrret flere gange dagligt med den slags småting, og
jeg undlod derfor også at kommentere på fremgangsmåden.
Alt andet lige skal man nemlig
også passe lidt på med mammutjægernes efterkommere og
ikke ryste deres verdensbillede alt for meget. De kan ikke
rigtig rumme det. Ja, nogle
af dem kommer sig ikke over
chokket, faktisk bliver de aldrig de samme igen.
Og det er lidt synd. For det
er sgu’ så kært, når de står
der med spyd og lændeklæde
og
mammutpels
mellem
tænderne.

Film Night
• Culture Østerbro Network
invites you to join us at Østerbro Bibliotek for a screening
of an international film with
English subtitles. This time

we are going to watch a french
drama from 2012, directed
by Michael Haneke. Georges
and Anne are a couple of retired music teachers enjoying
life in their eighties. However,

Anne suddenly has a stroke at
breakfast and their lives are
never the same.
If you book tickets and can not
attend please be kind and let us
know. The screening will take

place in the childrens section
of the library. International
Film Club. Thursday February
13. 19.00-21.00.Østerbro Bibliotek. Dag Hammarskjölds Allé
19. Billetto.dk

Little reporters visit REPEAT GYM
Little Reporters Team Dwaj and Myra, met up with Anna Sewell, Centerchef at newly opened Repeat Gym at Østbanegade 12, opposite Nordhavn Station.
Written by Dwaj and Myra
• Anna informed that Nordhavn has been developing a lot
lately and is a centre of attraction with all its new construction.
It seemed as a perfect place
to open a new gym. Repeat
opened its doors on 4th January 2020. Repeat promises to
be a gym for everyone irrespective of ones fitness level.
With its catchy slogan ”Try us
before you judge us”, Repeat
marks a difference and brands
fitness which motivates and inspires lives of many towards a
healthy lifestyle.
Third gym by Rasmus
Repeat is an interesting name
for a gym, promotes the idea
of repetition which is the key
to meeting goals of fitness and
training. It stresses more on
the process or the journey than
just the goal.
This is again symbolized in its
visual representation where E
is written with three dashes.
Repeat as a team comprises

of Rasmus Ingerslev, HansHenrik Moe Sørensen, Peter
Rehhoff and Peter Modin who
are all founders and partners.
Also, it’s the third gym chain
that Rasmus Ingerslev has
found in Denmark ( fitnessdk,
fresh fitness and now Repeat).
We are excited to see how Repeat is welcomed in Nordhavn
and continue making more
gyms and fitness centers to improve the lives of people, said
Anna.
“There is a big focus on being
healthy and active to have energy for ones everyday life in
Denmark.”
Disco and DJ
Repeat has a lot to offer when
it comes to different set ups as
in group sessions, classes, individual trainings and even a disco to choose from. For people
that enjoy listening to music
while working out, Repeat has
a disco and a DJ that comes in
every Wednesday. Well that is
something quite unique! Little
Reporters got a tour, to check
out the 1300square meteres
area, with quality equipment,

weight-lifting zone with a capacity of 30 people, activity
room, changing rooms. Virtual
exercise rooms are equipped
with a big screen and last but
not the least highly qualified
trainers. Anna, also highlighted that Repeat offers special
areas for women training.
Busting with energy
Little Reporters were excited
to get a glimpse of the newly
made gym. Everything was
shinning and had an air of
newness to it. We found the
gym to be bustling with energy, a lively place where people
were having fun while training.
The gym was very well lit-up,
with interesting arrangement
of lights all around.
LITTLE REPORTER
Little Reporter is a creative
writing program for children to
master the art of content writing using the practical tools of
Journalism. Enquiries and more
information: visit www.Lcen.dk
or write to learningcentredk@
gmail.com.

Little Reporters got a tour to check out the 1300 square meters area with quality equipment, weight-lifting
zone with a capacity of 30 people, activity room and changing rooms.
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Dwaj, Anna and Myra at Repeat Gym in Østbanegade.
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To complete Sudoku, fill the board
by entering numbers 1 to 9 such
that each row, column and 3x3 box
contains every number uniquely.
© 2020 Syndicated Puzzles

9

Previous solution - Very Hard

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

REN CYKEL ÅBNER
I NORDHAVN
Danmarks bedste
mobile cykelværksted
åbner ny butik på
Århusgade d. 03-02-20.
Hos Ren Cykel skaber vi rene og
velkørende cykler - vi er din
cykelsmed nr. 1!

20%
på alle servicepakker
ved fremvisning af
denne voucher - klip
den ud og tag den med,
når din cykel får brug
for det! Læs mere om
vores servicepakker på
www.rencykel.dk
Gælder til og med 01-05 2020.

Ren Cykel startede i 2015 med et
mål om mere gennemsigtighed i
markedet, samt den mest bekvemmelige kundeoplevelse.
Ren Cykel benytter produkter i
højeste kvalitet og stræber efter et
ekstremt højt serviceniveau. Dette
sker via Danmarks dygtigste
cykelsmede og en flåde af mobile
værksteder, faste værksteder samt
vores Ren Cykel PRO abonnement.

Theis glæder sig til at se jer i
butikken, hvor han kommer til
at fungere som daglig leder.

I butikken i Århusgade 153 vil Ren
Cykel lancere sit første bud på,
hvordan Danmarks bedste bycykel
ser ud – RC cykel version 1.0.

Danmarks første
cykelserviceabonnement
Har du ikke tid til at tage
dig af din cykel? Lad os
klare sagerne!
Læs mere på
www.rencykel.dk/pro og
få første måned gratis
ved brug af rabatkoden:
nordhavn

udsalget starter
fredag den 24/1
op til -60% på masser af
bæredygtigt design

yume concept store & studio
århusgade 138a 2150 nordhavn
tirsdag-fredag: 11-18
lørdag: 10-16

