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Nordhavn Avis omdeles til alle husstande i Nordhavn og en del af nabokvarterer
med at lave aftaler med hver ejendom, så vores bude kan komme ind til postkesse
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
eller administrationskontor om at give Nordhavn Avis lov til at komme ind med
For mere information: kontakt@nordhavn-avis.dk

+

Nordhavn Avis udkommer som trykt avis hver anden uge – 20 gange i år. Men vi er også online. Læs flere hyperl
nyheder på www.nordhavn-avis.dk. Tilmeld dig nyhedsbrevet pr. mail. Eller check vores Facebookside, som løbe
Sundmolen 3. marts kl. 19.45.
bringer fotos, begivenheder og debatter. Vores side på Facebook hedder 'Nordhavn Avis'.
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Omkring 300 Nordhavnsbeboere strømhele Københavns Havn. Nu skal den ommede til Nabomødet med By & Havn 3.
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kop kaffe og en uformel snak om
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Vi sender et par gange om måneden.
Nemt at tilmelde og afmelde.
Dine oplysninger videregives ikke
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Badezonen skal være et havnebad
Badezonen Sandkaj er den mest besøgte i hele Københavns Havn. Nu skal den omdannes til et regulært havnebad med livreddere og en ekstra landgangsbro.
Men klokken 22 skal der være ro, mener politikerne.
• Badezonen Sandkaj i Nordhavn åbnede i sommeren 2017,
og i sommeren 2019 åbnede
Det Flydende Aktivitetshus.
Københavnerne har taget begge faciliteter til sig, og det vurderes, at Badezonen Sandkaj
er den mest besøgte badezone
i København. Der er mange
børn og unge, som bader i Badezonen Sandkaj, og med Det
Flydende Aktivitetshus er der
også mulighed for udspring i
badezonen.
Derfor mener Kultur- og Fritidsforvaltningen at Sandkaj
efterhånden har fået karakter
af et havnebad, og politikerne
vedtog 26. februar at omdanne Badezonen Sandkaj til
Havnebadet Sandkaj. Det skal
gøres ved at etablere net i bassinet, så det bliver mere børneog familievenligt.
Desuden etableres yderligere
en landgangsbro, og så skal
havnebadet have livredderbe-

manding fra kl. 10 til 18 i
juni, juli og august måned.
Havnebad Sandkaj kan åbne 1.
juni 2020.
Penge skal findes
til helårsåbning
Forslaget om at havnebadene kan benyttes året rundt,
og ikke blot i sommersæsonen, afhænger af om der
kan findes finansiering. Sagen
indgår i forhandlingerne om
den såkaldte Overførselssag
2019/2020. De foregår i marts
måned.
Nej til døgnåbent
Kultur og Fritidsforvaltningen
havde også foreslået Kultur- og
Fritidsudvalget, at havnebadene i Københavns Havn skulle
være åbne hele året og hele
døgnet rundt. Men her slog
politikerne bak. De tre - snart
fire - københavnske havnebade
(Islands Brygge, Fisketorvet,

Sluseholmen og Nordhavn)
skal fremover lukke klokken
22.
"Det er vigtigt for os at sende
et signal om, at badning skal
foregå om dagen og aftenen af
hensyn til de københavnere,
der bor tæt på havnebadene og
skal have ro om natten," siger
kultur- og fritidsborgmester
Franciska Rosenkilde (ALT).
Den samlede 'badepakke' fra
kommunen indeholder også
forslag om at indføre offtentlig adgang til vinterbadning på Helgoland, om at lave
en badekampagne, og om at
videreføre ordningen med De
Sejlende Havneværter.
Den samlede pakke af initiativer kan realiseres for omkring
2,5 mio. kr. i 2020. Hvis man
ønsker at fortsætte fra 2021
og frem, kan 'badepakken' realiseres for omkring 1,6 mio.
kr. årligt.

Nordhavnstippen bevares
Borgerrepræsentationen har vedtaget ny Kommuneplan som bevarer Nordhavnstippen og udvider den med 28 hektar.
Det vil kræve at metrolinieføringen på Ydre Nordhavn laves om.
• Naturområdet Nordhavnstippen får lov til at blive. Borgerrepræsentationen har vedtaget at bevare naturområdet
i den nye Kommuneplan, og
samtidig tilføje 28 hektar naturområde på opfyldningsområdet nord og øst for tippen.
Til sammen bliver Nordhavn
Naturpark dermed på omkring 50 hektar. Det svarer til
cirka det dobbelte af Kongens
Have.
Udover naturparken kommer
der også en bypark ved Levantkaj.
Nordhavnstippen
rummer
krat, to søer og et dyreliv med
bl.a. får, gæs, svaner, fiskehej-

rer, forskellige ænder og trækfugle.
Metroens nuværende linieføring på Ydre Nordhavn går
lige igennem Nordhavnstippen, så politikerne har også
vedtaget at Metroselskabet nu
"undersøger muligheden for
at lave en linjeføring for den
sidste etape af Nordhavnsmetroen, så den placeres syd for
Nordhavnstippen".
Et vigtigt skridt
Nordhavns Naturvenner er tilfredse med den nye plan, selv
om foreningens eget forslag til
en naturpark er dobbelt så stor
som kommunens.

"Nordhavns Naturvenner ser vi
det som et resultat af det pres
vi har været med til at lægge
på Borgerrepræsentation for
Nordhavn Naturpark. Der er
stadig en del arealer i Nordhavn tilbage, som kommunen
skal lægge ud til park for at
Nordhavn Naturpark kan realiseres. Bliver Nordhavnstippen bevaret som natur, er det
et vigtigt skridt mod Nordhavn
Naturpark," siger foreningens
formand, Knud Erik Hansen.
Hele tippen, eller?
Han mener at der er en svag
formulering i aftaleteksten.
Der står i forslaget, at det er

"mest muligt af området med
beskyttede naturtyper", der
skal søges bevaret. Her menes
først og fremmest de to søer på
Nordhavnstippen.
"Det er meget forsigtigt, for at
sige det pænt, hvis der hermed
kun menes søerne. Nordhavnstippen er ikke kun søerne.
Den er også arealerne syd for
og ned til Nordsøvej. Den
omliggende natur er en del af
landskabet for både mennesker
og dyr. Det vil Nordhavns
Naturvenner arbejde for, at det
fortsat kan være," siger KnudErik Hansen.
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NCC sænker grundvandet
• Efter flere måneders forarbejde starter Kronløbsøens entreprenør NCC nu en
grundvandssænkning,
der
skal holde byggefeltet tørt, så

der kan støbes parkeringskælder og senere bygges huse
på øen. Eksperter fra Hercules Fundering har etableret
et omfattende pumpeanlæg,
som flytter tre millioner liter

vand i døgnet. Når fundamentet støbes senere på året,
skrues der endnu mere op for
pumperne. Pumpearbejdet vil
være næsten to år. Der løber
store mængder vand i den kø-

benhavnske kalkundergrund,
især under Nordhavn, i den
såkaldte Svanemølleforkastning. Når byggeriet er færdigt,
skal NCC genetablere det oprindelige grundvandsspejl.
Foto: Stine Skøtt Olesen, NXTBrand.

300 mødte op med 3000 spørgsmål
Omkring 300 Nordhavnsbeboere strømmede til Nabomødet med By & Havn 3. marts. Mødet var arrangeret med syv temaborde og ingen fælles oplæg. Den nye markedsplads-dialog så ud til at
• Hvilke træer og planter kommer der på Hamborg Plads?
Kan man dreje vil venstre fra
Kalkbrænderihavnsgade i det
nye kryds ved Århusgade?
Hvornår rives Posthallen ned?
Hvad betyder det at Sandkaj
bliver til et havnebad? Hvornår kommer næste parkeringshus?
Disse og omkring 2995 andre
spørgsmål regnede ned over
temabordene i GUBIs Showroom i Pakhus 47 på Sundmolen, da By & Havn endnu
en gang afholdt nabomøde i
tirsdags. Knap 300 havde tilmeldit sig mødet.
Denne gang var der ingen oplæg fra cheferne i By & Havn.
Deltagerne gik direkte til temabordene og stillede deres
spørgsmål. Og her fandt de
ikke kun medarbejdere fra By
& Havn. Som noget nyt deltog også repræsentanter fra
Metroselskabet, Københavns
Kommune, PFA, NREP, BIG,
Projektselskabet Kronløbsøen
P/S, Nordhavn IF og den lokalhistoriske forening.
Ved indgangen stod Michelle
klar ved et børnebord med
tegnegrej til børnene, og hver
time hentede medarbejdere
fra selskabet Holo folk til guidet tur i garagen med selvkørende elbus i Pakhus 53.omødet for at få svar på et eller to
helt specifikke spørgsmål. På
denne her måde kan de hurtigere få svar," siger Adm. direktør Anne Skovbro fra By &
Havn.
By & Havn vil nu evaluere
mødet, og overveje hvordan
næste mødes skal organiseres. "Med 300 tilmeldte er det
i hvert fald sikkert, at beboerne i Nordhavn gerne vil have
naomøderne. Vi prøver os
nu frem for at finde den rigte
form," siger hun.

Hamborg Plads
Især i den første time af mødet var der trængsel ved alle
de syv borde, og spørgsmålene
regnede ned over værterne.
Nordhavn Avis havde ikke en
chance for at høre dem alle.
En ældre herre gik målrettet
hen til temabordet "Fritid &
Byrum, Parker og Havneliv"
og sagde: "Jeg skal blot høre
om beplantningen på Hamborg Plads?"
Spidsen på Redmolen
Ved temabordet "Århusgadekvarteret, Mamormolen og
Redmolen" kunne ma se en
model af projekt 'Spidsen' på
Redmolen, hvor der i de næste
tre år skyder boliger, et hotel og en et kontorbyggeri op.
Folke kiggede ned den store
runde kontorbygning som fik
tilnavnet 'hatteæsken'.
"Vi mærker en stor nysgerrighed, og folk er ret glade for,
at Redmolen også bliver et offentligt område med promande langs kajen og en lille park,"
sagde Mikael Fogemann, direktør for danske ejendomme
i PFA.
En beboer spurgte dog også til
trafikforholdene i Helsinkigade under byggeriet, hvor mange lastbiler skal køre gennem
Århusgadekvarteret. Han fik
at vide, at man ville forsøge at
sejle byggematerialerne ud til
Redmolen, men at tung trafik
gennem kvarteret ikke kunne
undgås.
Metroen kommer
Ved temabordet "Trafiksikkerhed, Parkering & Metro"
var der også fuld tryk på spørgelysten. alle glæder sig til at
metroen åbner 28. marts, men
mange var forvirrede over adgangsforholdene til metroen

og til Nordhavn S-tog station.
Repræsentanter fra Metroselskabet viste og forklarede om
den nye tunnel under Kalkbrænderihavnsgade og det
nye kryds ved Århusgade. De
viste, hvor adgangen til Nordhavn metrostation anlægges
på Nordhavn Plads. Adgangen
bliver en midlertidig løsning,
imens der bygges på alle byggefelterne rundt om pladsen i
de kommende år.
Lyskryds
Der var stor tilfredshed hos
mange beboere over at lyskrydset
Helsinkigade/Southamptongade meget snart
kommer op. Men en beboer
spurgte også til om der ville
komme et lyskryds ved Helsinkigade/Sundkrogsgade, for
'"det er jo her at mange forældre og børn skal over når de
skal på cykel til og fra Østerbro". Hertil var svaret, at det er
Københavns Kommune som
har ansvaret for krydset, og at
der ikke p.t. var nogen planer
om lysregulering.
Førerløs bus
Imens deltagerne flokkedes
om temabordene, stod medarbejdere fra Holo klar til at
afhente gæster til en gudiet
tur til Nordhavns kommende
førerløse elbus i Pakhus 47.
Bussen har før været vist frem,
og står stadig i garagen, men i
disse dage er der premiere på
det første forsøg i Danmak
med en førerløs bus - i Aalborg - er senere på året blier
det så Nordhavns tur til at få
sin egen hyperlokale buslinie.
Efter et par timer begyndte
presset på bordene at tage af.
De fleste deltagere gik hjemefter at have fået svar på deres
spørgsmål. Så nu var der tid til
lidt længere samtaler med naboer og venner. Efter en hektisk aften i Nordhavns tegn.

Cykelstier, fortove, lyskryds. Trafiksikkerhden er stadig et hot emne i Nordhavn. Selv om Helsinkigade
snart er nybygget inkl. lysregulering ved Southamptongade, vil forældrene i Nordhavn gerne være helt
sikre på, at det nu snart er sikkert at færdes i trafikken med børn.

Anlægsarbejder i Indre Nordhavn. Vejledende tidsplan

Trælastholm – vej og broer. Anlægges
ultimo marts til efteråret 2020
Udvidelse af Sundkrogsgade.
Færdig ultimo 2021
Orientkaj samt vejbro til Sundmolen.
Færdig august 2020
Træbrygge. Færdig december 2023

Helsinkigade ink. kryds
Helsinkigade/Southamptongade.
Midlertidig åbnet (inkl.
Signalregulering) marts 2020
Nordhavn Metrostation. Midlertidig
forplads. Ultmo marts 2020

Nordhavn kan snart se frem til genåbningen af Århusgade og nyt trafikkryds ved Kalkbrænderihavnsgade. Anlægsarbejdet er dog ikke færdigt ved åbningen af metroen 28. marts, men 'inden sommerferien'
oplyste medarbejdere fra Københavns Kommune og Metroselskabet, som står for projektet.

By & Havns seneste oversigt over anlægsprojekter. Klargørelsen af midlertidige forpladser til metrosta
Dertil kommer lyskrydset ved Helsinkigade/Southamptongade. Senere i år laves bl.a. Hamborg Plads o
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Nyt skraldedesign
• Frem mod 2024 udvider
Københavns Kommune den
eksisterende indsamling af
husholdningsaffald med cirka
750
affaldssorteringspunk-

ter på veje og andre offentlige arealer. De nye containere
skal supplere den nuværende
indsamling af husholdningsaffald. Placeringen af containerne kendes ikke endnu.

Onsdag 4. marts blev vinderen i designkonkurrencen af
de nye containere kåret. Vinder blev C.F. Møller Danmark
A/S og Alexandra Instituttet
A/S. Vinderforslaget tager ud-

gangspunkt i en designmæssig
hovedidé baseret på en kubus
med seks snit, som frembringer en hovedform med vinklede flader.

passe deltagerne godt. By & Havn vil fortsat lave fosøg, for at finde den bedste mødeform.

Mikale Fogemann fra PFAs afdeling for Danske Ejendomme viser det
nye kontorhus på Redmolen frem. Det er rundt, med en åben plads
inde i midten - åbent for alle i dagtimerne.

ationerne har høj prioritet lige nu.
og broer og kanaler ved Sundmolen.

Bylivschef Per Schutze fra By & Havn fortæller om havneliv, havnebad og byrum.

"Der sker så utroligt mange ting i Nordhavn på én gang lige nu", siger
adm. direktør Anne Skovbro.

UDSALGS

Orientkaj Metrostation. Midlertidig
forplads. Ultimo marts 2020
Broer og kanaler. Arbejdet igangsættes marts 2020 – oktober 2020
Nedtagning af støjskærm.
Medio 2023

DAGE
LØRDAG 7. MARTS FRA KL. 9.00 - 16.00
SØNDAG 8. MARTS FRA KL. 9.00 - 16.00

BORDE, STOLE, SOFAER, OPBEVARING & BELYSNING

DANSKE & INTERNATIONALE MØBEL & DESIGN BRANDS

BUTIKKER

KALKBRÆNDERILØBSKAJ 2, 2100 KBH. Ø
NIELS HEMMINGSENS GADE 24, 1156 KBH. K

Grønt strøg og belægning.
Forventet færdiggjort medio 2021

EKSKLUSIVT UDSALG op til 50% rabat

22% rabat på alle i forvejen ikke nedsatte varer og nybestillinger*

BIG domicil.
Igangsættelse medio 2020

LAGERSALG
KATTEGATVEJ 38, 2150 NORDHAVN

Sundmolen øst.
Igangsættelse medio 2023

ALT
SKAL VÆK!
OP TIL 75% RABAT

ØRVADSVEJ 55B, 8220 BRABRAND

Restpartier, udstillingsmodeller, 2. sortering og assorterede varer

Hamborg Plads.
Ingansættelse maj 2020.
Færdiganlagt august 2020

WEBSHOP

EKSKLUSIVT
UDSALG
opvarer
tilog
50%
rabat
22%
rabat på alle i forvejen
ikke nedsatte
nybestillinger*
22% rabat på alle i forvejen ikke nedsatte varer og nybestillinger*
*Gælder ikke kampagnevarer og Warm Nordic

paustian.dk
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Nyt reparationsværksted
• Nærgenbrugsstationen i Phus Lüders har fået et åbent
værksted, som alle kan bruge
til at reparere f.eks. møbler,
cykler, elektronik osv. Repara-

tionsværkstedet tager løbende
imod forslag og gode idéer
til nye typer af reparationer.
Værkstedet er en del af Nordhavn Nærgenbrugsstation og
har samme åbningstider, dvs.

onsdag og fredag klokken
12-18 og søndag klokken 1016. I den kommende tid afholdes fire cykelworkshops:
Lapning og dæk: Onsdag 11.
marts kl. 16-18.

Bremser: Søndag 29. marts kl.
13-15.
Gear: Onsdag 15. april kl. 1618.
Kæde/tandhjul: Søndag 26.
april kl. 13-15.

Så er der gang i Kanelstuen
Kom med indenfor hos Børneflokken Orienten, som åbnede i januar. Her er lækre faciliteter, glade børn og nye voksne.
Af Marie Varming
• Der er stadig kun halvt så
mange børn, som der kommer
til at være i Børnehuset Orienten. Men Safranstuen, Muskatstuen, Kanelstuen, Peberstuen og Chilistuen er åbne og
har været det siden slutningen
af januar.
"Det tog personalet lang tid at
finde på navne til stuerne, og
vi var også omkring et vandtema, som kunne passe godt
til Nordhavn," fortæller Gitte
Haff-Jensen, der er souschef i
Børneflokken Orienten.
"Men vi syntes, at navnene på
stuerne skulle afspejle, at vi er
i Børneflokken Orienten, og
så blev det krydderier," smiler
Gitte, mens hun viser rundt på
stuerne og fællesarealet, som
– naturligvis – har fået navnet
Bazaren.
Kompliceret gadenavn
Der var oprindeligt tale om at
kalde hele institutionen Sassnitzgade efter husets adresse,
men man frygtede, at hverken
børn eller voksne ville blive
fortrolige med det komplicerede navn.
Fra Bazaren er der kig til en
legeplads, som kan blive færdig når som helst. Bogstaveligt
talt.
"Vi kigger hele tiden ud og
holder øje med den, for nu
må det snart være. Men de
skal vist lige have sat noget lys
op,”"siger Gitte håbefuldt.
Indtil videre har børn og voksne gjort brug af den offentlige
legeplads i Bordeauxgade og

Konditaget, som også ligger
inden for rækkevidde fra Orienten.
"Men det er noget andet at
have sin egen legeplads, som
man lige kan gå ud på," siger
Gitte.
Store flytteweekend
De 47 børn, som foreløbigt har
fundet vej til Orienten, kommer til dels fra den nu nedlagte institution på toppen af
Egmont Kollegiet, og resten er
lokale børn, som lige er startet.
"Men i lang tid har forældre til
børn i Nordhavn vidst, at vi
skulle flytte herud, så mange
har haft deres børn på Nørre
Alle indtil nu," siger Gitte
Haff-Jensen, som har været
ansat i Børneflokken i 21 år,
mens den har ligget på toppen
af Egmont Kollegiet.
Flytningen har givet lidt af en
overarbejdspukkel, for den
skulle foregå i weekenden,
men det har også bidraget med
noget positivt.
"Det gik over al forventning,
selv om vi var på arbejde 14
dage i træk. Men det gav et
energiboost at træde ind i noget nyt, og det var en god samarbejdsøvelse for en ny personalegruppe."
Ud af de 18-20 voksne, der har
deres daglige gang i Orienten, er cirka halvdelen nye, og
mange af dem er kun lige ved
at blive ansat nu.
Ingen rør der drypper
Gitte viser ud i køkkenet, hvor
de to medarbejdere er i gang
med dagens ret, som består af

rug/risengrød, som skal toppes med persille/æbledrys.
Der er god plads i køkkenet,
lager til tørvarer og et direkte
kig ud i Bazaren, hvor børnene
samles til morgenmad.
"Det fede er faciliteterne. Vi
kom fra gamle lokaler, hvor
der var rør, der dryppede, og
lyset ikke altid virkede. Herude er der mindre vedligehold
på sigt," siger Gitte, som dog
ellers bruger en del energi på
udbedringer af fejl i forbindelse med byggeriet.
Der mangler også stadig småting som reoler i depotrummet, men til gengæld har børnene første parket i forhold til
at holde øje med byggeriet i
Nordhavn.
Når alle er på plads, kommer
Børneflokken Orienten til at
rumme 80 børn, 10 pædagoger, fem pædagogmedhjælpere, en gårdmand, to køkkenmedarbejdere, og oveni
det kommer souschefen Gitte
Haff-Jensen og den øverste
leder, Anne Henriksen. De to
udgør også ledelsesteamet i
Børneflokken Vordingborggade.
Kom på rundvisning
Har du børn, der går eller skal
i vuggestue eller børnehave, så
kom på rundvisning i Børneflokken Orienten i Sassnitzgade 8. Det foregår 16. marts og
fremover første og tredje mandag i hver måned. Man kan
tilmelde sig via institutionens
hjemmeside.

"Vi var bange for,
at vi ikke ville få plads"
Nordhavn Avis har mødt en glad mor, som netop har hentet
sine børn i Børneflokken Orienten. Nina Donovan Anker er
mor til Victor på tre og August på et år.
Hvordan er det at starte i Børneflokken Orienten?
Jeg synes, der er god ro derovre, selv om der er mange børn, der
skal køre ind på én gang. Vi har følt os velkomne, og vi kan mærke, at personalet også har glædet sig. Vi var bange for, at vi ikke
ville få plads, eller at det ene barn ville få plads men ikke den
anden. Kommunen havde ret svært ved at sige, hvor mange nye
børnehavebørn, der ville blive plads til. Først i december turde
vi tro på det.
Hvad betyder det for området at have egen børneinstitution?
Vi har boet her siden 2016 og har savnet at have vores egen institution. Det er endnu et skridt på vejen i retning af at blive en
selvstændig bydel, at føle sig hjemme og få den der village-følelse,
som vi alle sammen drømmer om. Og for mig er det livskvalitet
at have sine børn så tæt på hjemmet.
"I lang tid har forældre til børn i Nordhavn vidst, at vi skulle flytte
herud, så mange har haft deres børn på Nørre Alle indtil nu," siger
Gitte Haff-Jensen, som har været ansat i Børneflokken i 21 år, mens
den har ligget på toppen af Egmont Kollegiet.
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Sidste fastelavnsfest i Posthallen
• Flere hundrede børn og voksne deltog i Nordhavns egen fastelavnsfest søndag 23. februar i Posthallen i Århusgade. Se fotos
"Tak til alle jer som igen stillede op og var med til at gøre festen til virkelighed. Og tak fordi at vi må
låne Posthallen igen. Selv om det desværre bliver sidste gang!" sagde butikschef Mikael Lindegaard
Kristiansen fra Meny Nordhavn, da han startede tøndeslagningen på slaget 11.37 søndag formiddag. Meny Nordhavn var igen absolut hovedsponsor for arrangementet og havde sørget for både
præmier, fastelavnsboller, drikkevarer og masser af slik i tønderne.
I lange køer stod de udklædte tøndeslagere allerede klar til at ødelægge de hængende tønder. Der
var en lille batman, en astronaut, en fe, en heks, en Robin Hood, en vaskemaskiner (som senere
vandt for bedste udklædning), en bæredygtig ridder, en brandmand, en mexikaner og mange flere.
De mange forældre havde næsten uden undtagelse valgt at klæde sig ud som sig selv. Men det var
der nok ikke tid til søndag morgen, når de små poder skulle gøres klar.
Til musik fra højttalerne gik slaget i gang, og efter en times tid lå resterne af de fine tønder splintret
på betongulvet i den opvarmede hal, som kunne have været en fremragende møde- og festsal for
Nordhavns beboere, men som i løbet af i år vil blive revet ned i forbindelse med renoveringen og
udvikllingen af den røde by.

Ny bestyrelse i GF Århusgadekvarteret
• På generalforsamlingen i GF Århusgadekvarteret onsdag 26. februar 2020 blev der valgt en ny
bestyrelse til at varetage grundejerforeningens forpligtigelser. Den nye bestyrelse har følgende
medlemmer:
Helle Hönig (Formand) – GF frikvarteret
Lis Lyngbjerg (Næstformand) – Sandkaj No1
Mads Birkedahl Dehlbæk – Nordhavn P/S
Brian Petersen – E/F Habour Park
Niels Heidtmann – PFA
Ove Dahl Kristensen – E/F Frihavnstårnet
Elisabeth Lihn Wolff – By & Havn
Suppleanter
Emil Hahn Pedersen – E/F Kronløbshuset
Thomas Sondrup – E/F The Silo.
I forbindelse med valget har Bestyrelsen benyttet lejligheden til at takke to afgående bestyrelsesmedlemmer, Charlotte Danielsen og Thomas Anfinn Joensen, "for deres store engagement i bestyrelsen gennem de sidste mange år".
Det skriver grundejerforeningen i sit nyhedsbrev på www.gfsnordhavn.dk

kan indgå på lige fod med alle andre.
Anne Skovbro fra By & Havn kiggede også forbi Orienten, og hun håbede at de nye beboere ville
indgå i en konstruktiv dialog med By og Havn.
”Vi er godt klar over, at vu larmer, men vi er en bydel i rivende udvikling, og dette hjørne af Nordhavn er det første, der bliver bebygget,” sagde hun, og også hun havde en opfordring til de nye
beboere – som der dog ikke var mere end en lille håndfuld af til indvielsen.
”Husk nu at bruge biografen, apoteket og forretningerne herude.”
Til slut blev døren åbnet ud til Strædet, hvor der i dagens anledning holdt en pølsevogn og delte
ganske gratis hotdogs og bøfsandwich ud til de fremmødte.
Orienten er tegnet af arkitekt Dorte Mandrup, som også var til stede på indvielsesdagen. Byggeriet
er usædvanligt for alment boligbyggeri, da der indvendigt er rå beton og dobbelthøjde til loftet,
store vinduespartier og altaner. Derudover er der hele tre tagterrasser, og byggeriet er naturligvis
bæredygtigt. De almene familieboliger er mellem 65 og 115 kvadratmeter og koster mellem 6500
og 11200 kroner om måneden. Ungdomsboligerne er mellem 40 og 50 kvadratmeter og koster godt
4000 kroner om måneden. I bunden er der 11 erhvervslejemål. Dertil kommer en opgang med
bosteder for sindslidende og en opgang med boliger til handicappede. MAV

Byggeri på vej på Svanemølleholmen
• Lokalplanen for en del af Svanemølleholmen ved Sundkrogsgade er sendt i offentlig høring. Her
ønsker By & Havn at udvikle området med kontorejendomme og en park - Kranparken - ud til
Kalkbrænderiløbet. De første byggerier på vandsiden bliver to domiciler til hhv. AP-Pension og
Nykredit. De to bygninger får et samlet etageareal på 50.000 kvm. og en højde på op til 38 meter.
En kanal skal løbe nord om holmen og firbinde Nordhavn med Kalkbrænderiløbet. Lokalplanen
for boligbyggeriet på Svanemølleholmen følger senere. De cirka 400 boliger skal byggges på den
østlige del af Svanemølleholmen ud mod søen ved den tidligere Skudehavnen.

Indvelse af Orienten

c

• Der var gang i Orienten, da den onsdag 19. februar uge blev indviet af overborgmesteren. Den
røde løber var rullet ud, og to Dannebrog var hejst på hver side af døren til Orientens fælleslokale.
Klokken 14.20 trillede overborgmesterens Jaguar ind foran huset, hvor små 100 mennesker havde
indfundet sig til taler, fri bar og pølsevogn. Første kvinde på talerstolen var Charlotte Nørbak fra
bygherren Domea, som bød velkommen i huset.
Orienten rummer 95 almene boliger, 12 ungdomsboliger og 24 lejligheder til handicappede og
unge med sindslidelser. Charlotte Nørbak måtte erkende, at der stadig mangler en del finpudsning
af huset, før det er helt færdigt. Men de første 104 lejligheder er allerede taget i brug, og de særligt
udsatte københavnere, som får to opgange for sig selv, flytter ind i starten af marts.
Herefter gav hun ordet til overborgmester Frank Jensen (S), som var begejstret for, at de første almene boliger i Nordhavn nu er en realitet.
”Nordhavn må aldrig blive en VIP-bydel, og der skal også være boliger til mennesker med en helt
almindelig indkomst,” sagde han.
”Man skal have mulighed for at bo i den by, man arbejder i, også når man er buschauffør, sygeplejerske eller kassedame,” sagde han, inden han råbte et trefoldigt leve for Orienten, dets beboere,
forretningsdrivende og nye børneinstitution.
Den næste taler var socialborgmester Mia Nyegaard (R), som glædede sig over de mange lejligheder
til udsatte borgere. Men hun havde også en bøn til de forretningsdrivende.
”Jeg håber, butikkerne i området vil være med til at hjælpe de sindslidende ind på arbejdsmarkedet,” sagde hun og nævnte et par af de fordelagtige ordninger, man kan ansættes på, hvis man ikke

10 gange slog indbrudstyvene til
• Nordhavn er et yndet udflugtsmål for mange – også for indbrudstyve. Sidste år kom 10 familier hjem til en lejlighed, der havde haft ubudne gæster. Det viser en opgørelse fra politiet, som
Nordhavn Avis har fået aktindsigt i. Nogle adresser er mere udsatte end andre, og Göteborg Plads
og Sandkaj deler førstepladsen med tre indbrud hver. På en delt andenplads kommer Sundkaj,
Antwerpengade, Karlskronagade og Trelleborggade, hvor tyvene har slået til en gang hvert sted.
Københavns Politi gør opmærksom på, at det ikke er et egentligt statistiksystem, der leverer oplysningerne, og at de derfor kan være en lille usikkerhed i dem. Men sikkert er det, at endnu et
indbrud føjede sig til listen 26. februar. Her opdagede Mads Battefeld fra Sushi Anaba at der havde
været indbrud i hans Restaurant Sushi Anaba på Sandkaj. Tyvene havde stjålet en stor mængde
dyre vine. red/MAV
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The AUDO indstillet til pris
• Renoveringen af den gamle
købmandsgård i Århusgade,
the Audo, er med i kampen
om at vinde RENOVER prisen
2020. Den røde bygning fra

1918 har bl.a. huset Det Russiske Handelskompagni, men
er nu et samlet hovedsæde
for det danske designbrand
Menu, og indrettet som et
”hybrid space” med kontorer,

et bibliotek, hotelværelser og
café. Aarstiderne Arkitekter
har stået for renoveringen.
NREP er bygherre.
The Audo – et RENOVER prisen er på 100.000 kroner og

gives hvert år til Danmarks
bedste
renoveringsprojekt.
Vinderen kåres ved den årlige
prisfest i København i september.

Nu kommer fuglene til Nordhavnstippen
Vi går ind i højsæsonen for fuglekiggeri, for trækfuglene er på vej. Og heldigvis ligger et af Københavns fineste fugleområder lige i nærheden.
Tag med til Nordhavnstippen og mød et måske kommende svaneforældrepar.

Af Marie Varming, foto: Marie
Varming, Erik Biering og Jan
Skriver
• Det blæser over Nordhavnstippen denne fredag morgen,
og i retning af byen, hvor der
er frit udsyn til Marmorkirken, hænger sorte skyer. Der
er et tyndt lag is over engen,
som kræver gummistøvler efter den våde februar.
Vi har allieret os med Daniel
Palm Eskildsen, som er biolog i Dansk Ornitologisk Forening, for at høre, hvad det
yderste af Nordhavn egentligt
har at byde på for en fugleinteresseret.
Isfuglen!
Og for at gå lige til stålet og
starte med det mest spektakulære, så går der rygter om, at
isfuglen er set i området. Det
kan Daniel Palm Eskildsen
bekræfte.
”Hele sidste år holdt en isfugl
til her i søerne og i Skudehavnen. Den har orange mave og
blå ryg, man ser den typisk
som et lyn i lige linje over vandet,” forklarer han og afbrydes

kortvarigt af vandflyveren,
der kommer over Tippen.
”Der er vist kun én isfugl herude, og den er nok en af de
mange, der ikke er gamle nok
til at yngle. De strejfer bare.
Måske kommer den fra Sverige eller Nordsjælland og er
blevet kylet ud af sine forældre
territorium. Nu venter den på
en mage, og hvis den kommer,
er det ikke usandsynligt, at de
yngler her,” siger ornitologen
begejstret.
Krattet er en magnet
Daniel Palm fik sin interesse
for fugle, da hans far engang
tog ham med ud for at se en
havørnerede.
”Der blev jeg fanget af at se det
kæmpe vingefang… undskyld
nu stopper jeg, nej, det var vist
bare gråænder. Sådan er ornitologer. Vi skal hele tiden lige
se, hvad der er,” siger han og
holder øje ved både de to små
søer, over havet og i krattet.
Netop krattet er noget, som
gør Nordhavnstippen unik.
Mange fugle elsker nemlig
at skjule sig i krattet, selv om
den tunge trafik kører få meter

derfra.
”Krat er en magnet for trækfugle som for eksempel små
sangere, finker og den slags.
Når de flyver over et industriområde og ser en oase som
det her, dykker de ned, og det
giver en meget høj koncentration af småfugle. De generes
ikke af støjen,” forklarer Daniel Palm.
”Hov, jeg synes, jeg hørte en
hedelærke…,” siger han og
trækker fluks kikkerten op
foran øjnene, inden han vender tilbage til landjorden.
”Støj er ikke et problem for
fuglene. Det er mennesker og
deres hunde.”
100 mand og en jernspurv
Vi kommer ned til bagsiden af
den ene sø, hvor der er en lille
bred. Her ligger en død fugl.
Daniel Palm kigger kort på
den, og konstaterer, at det er
en ung svartbag, der formentligt er død af sygdom.
Men det, der gør disse kvadratmeter interessante for
ham, er, at det var her, han i
2016 så det mest opsigtsvækkende nogensinde: Den sibir-

ske jernspurv. Da det skete,
gik der lynhurtigt rygter i ornitologiske kredse, at den var
set, og så væltede det ellers til
Nordhavn med kikkertmennesker.
”Den hoppede rundt her, og
så stod vi 100 mand deroppe
og kiggede. Det var en sensation, og folk kom kørende fra
Bornholm, Skagen og Sydvestjylland. Alle, der kom hertil
inden solnedgang, nåede at se
den. Sådan er mange ornitologer. De smider alt, hvad de har
i hænderne, og så kører de,”
fortæller Daniel Palm om fænomenet twitching, hvor det
gælder om at se så mange fuglearter som muligt. Når der
dukker en sjælden fugl op, så
rykker man.
”De fleste forskelige fugle vil
du se midt i maj. Der er alle
ynglefuglene kommet, og der
er stadig trækfugle på vej. Det
er også der, du ser flest sjældne
fugle. De er jo sjældne, fordi de
er kommet til at flyve forkert
i forbindelse med at de er på
træk,” forklarer Daniel Palm
og giver endnu et eksempel på
en sjælden fugl i Nordhavn.

”Sidste år i august så jeg en
blåhals. Folk kender rødhalsen fra haven, men det var
første gang i 10 år, at blåhalsen
var set i København. Men der
er faktisk masser af sjældne
fugle herude,” siger han.
Svanekærlighed på Tippen
I den ene sø er der et vældigt
liv af blishøns.
”De er aggressive og liderlige,
for at sige det ligeud, for de
skal til at lave bliskyllinger eller hvad det nu hedder,” griner
han.
I løbet af vores gåtur om de to
søer har en helt anden form for
kærlighed taget form i den anden sø. Her svømmer to knopsvaner stille rundt om hinanden, og det kunne jo godt være
begyndelsen på endnu et svaneeventyr i Nordhavn.
”Det kan sagtens være et nyt
par, for det er to ældre svaner.
Men det kræver, at der er fred
og ro herude, for de skal have
ro til at bygge en rede,” siger
han.
Nye jagtmarker
Der er endnu fred og ro på

Nordhavnstippen, men det
varer måske ikke evigt, for
hele Nordhavn er et område i
forandring. Selv om Daniel og
hans organisation, DOF, har
en målsætning om, at en tredjedel af Danmark skal bestå af
vild natur, så er det ikke sikkert, det går så vel i Nordhavn.
”Vi synes, man skal sørge for
at der også kommer natur herude. Vi har en målsætning om
30% af Danmarks areal skal
være natur – også på lokalt
plan - og det håber vi, de vil
tænke ind herude.”
Der har faktisk ikke været
større ændringer i fuglelivet
på Nordhavnstippen. Ynglefuglene herude blev undersøgt
i 2006-2007, og det er stort set
de samme, der er her i år. Længere inde ændrer det sig. Når
man erstatter containere med
bygninger, sker der noget.
Men der kommer også nye
områder, som måske kan være
nye ”jagtmarker” for ornitologer. Det gælder blandt andet
de nye opfyldningsområder,
hvor metrojorden fra København køres ud. De er desværre
afspærret, og det ærgrer orni-
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Lions Club uddelte donationer
• Lions Club Østerbro havde 3.
februar 2020 eksisteret i 60 år.
Det belv fejret ved at klubben
uddelte 60.000 kroner til hhv.
Julemærkehjemmet Liljeborg

ved Roskilde (25.000 kroner),
Foreningen FitforKids (15.000
kroner),
Stressforeningen
(10.000 kroner.), samt Børnelejren på Langeland til et
lejrophold for elever fra Kilde-

vældsskolen (10.000 kroner).
I 60 år har klubben jævnligt
været synlig i gadebilledet på
Østerbro hvor medlemmerne
har solgt tulipaner, afholdt
julekoncerter og loppemarke-

Blåhalsen er en sjælden gæst i Nordhavn, men den er spottet. Foto: Erik Biering.

der, stået for juletræstænding,
fastelavnsfester og meget
mere, for at samle penge indtil humanitære og velgørende
formål.

Når sanglærken kan høres over Nordhavn, er det forår. Foto: Jan Skriver.

Dækning
af Nordhavnstippen

Søndag 2. marts startede projektet 'Dækning af Nordhavnstippen'.
I foråret 2020 er Dansk Ornitologisk Forening og Danmarks Naturfredningsforenings ungdomsafdelinger til stede på Nordhavnstippen
frem til 31. maj.
Hver dag i alle tre måneder vil de to foreninger have en repræsentant
til stede på Tippen. Der er nogle, der ved noget om planter, nogle om
sommerfugle og så fugle. Man kan melde sig til og skrive på Facebookgruppen ”Dækning af Nordhavnstippen i foråret 2020”, at man
kommer.

Gode råd til nye ornitologer

- Køb en kikkert. Du behøver ikke vælge den til 10.000 kr.
- Brug en fuglebog eller DOF’s gratis app (DOFs fuglebog er god til
begyndere) til at kende fuglene.
- Find nogen at se på fugle sammen med. Det er sjovere at se dem sammen med andre.

tologer, for der er nok at se på
derude. Så snart der kommer
lidt bevoksning frem, kommer
insekterne, og med dem kommer fuglene.
Bevar søerne
Daniel Palm er dog bekymret
for, om bebyggelsen af Nordhavn rammer Tippen og de to
søer.
”Vi kan godt vinke farvel til
rørspurv og rørsangeren, hvis
de to søer på Nordhavnstippen bliver fjernet, og de arter
har det i forvejen ikke ret godt
på europæisk plan.”
”Hvis du laver det her om til
byområde, forsvinder langt
størstedelen af fuglene, fordi
deres fødegrundlag forsvinder. At bygge en by gør intet
godt for fuglelivet. Kun for
mågerne, for de kan godt lide
at yngle på bygninger. Det
gælder også svaler og mursejlere,” siger han.
Han håber derfor, Tippen bevares.
”Lokalt er det et meget unikt
område. Det er en naturperle
for dem, der bor på Østerbro,
for det tager ikke ret lang tid,

så er du i noget, der minder
om ægte natur, selv om Nordhavnstippen er menneskeskabt.”
Sanglærken varsler forår
Daniel er her selv en gang om
ugen fra morgenstunden forår
og efterår.
”Jeg tager herud, inden jeg skal
på arbejde og går en runde,”
siger han og kigger håbefuldt
over vandet.
”Lige sådan et sted kunne man
godt forvente at se isfuglen
over søen,” sukker han, men
så hører han noget:
”Nu kan jeg høre sanglærken.
Så er det virkelig forår.”

Vi kommer ned til bagsiden af den ene sø, hvor der er en lille bred. Her
ligger en død fugl. Daniel Palm kigger kort på den, og konstaterer, at
det er en ung svartbag, der formentligt er død af sygdom.

Disse fugle oplevede vi på Nordhavnstippen
Fredag 28. februar 2020 kl. 8.30 – 9.30
Vindrossel
Sjagger
Solsort
Blishøne
Ringdue
Tamdue
Gråand
Gærdesmutte
Rørspurv
Troldand
Taffeland

Engpiber
Sanglærke
Grønirisk
Svartbag (RIP!)
Musvit
Toppet lappedykker
Stor skallesluger
Grågås
Skarv
Knopsvane

”Lokalt er det et meget unikt område. Det er en naturperle for dem,
der bor i Nordhavn og på Østerbro, for det tager ikke ret lang tid, så
er du i noget, der minder om ægte natur, selv om Nordhavnstippen er
menneskeskabt,” siger Daniel Palm Eskildsen.
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Upcoming festival for childrens literature
Little Reporters team visited Mikael, and Pia at Østerbro Library to get insights into planning and preparation for the upcoming Children’s Literature Festival.
Written by Dwaj and Myra
• We met up with Mikael Hillmann, Pia From Michelsen and
Mathilde Skjoldgaard Fjeldsøe
and were delighted to get updates about the “Big Book Festival”- “Vi Elsker Bøger”.
during the festival, all public libraries in Copenhagen
are jointly planning activities
around books and literature.
Invitations have been sent out
to children’s writers such as
Benni Bodker, Thomas Brunstorm, Anna Sofie Hammer,
etc. who will be participating
in the event.
"Last year’s program was a huge
success and we are looking for
a great one this year too", said
Mikael promisingly.
Activities will take place simultaneously in all public libraries
in Copenhagen. Last year Jennifer Bell, a renowned British
author came to our event to
speak about her books. Little
Reporters had covered that
event.
Read-a-thon
Highlighting some of the activities, Mikael threw light on
the read-a-thon.
"We also have a read-a-thon
where children can stay up
the whole night and read until
they fall asleep. This event is for
teenagers".
It seems like a great opportunity to have undisturbed, endless
hours of reading for children
who are passionate and want
to make new friends from the
neighborhood. Little Reporters
really liked the concept and are
looking forward to participate
in the read-a-thon.
Behind the scenes
We were very curious to understand all that was happening in the background. Mikael and Pia spoke about the

promotional strategy they are
currently using to promote
the event. We were happy to
learn about the Family Club,
which is a Copenhagen Public
Library Culture Initiative for
international families.
International events are promoted though this as well as
Copenhagen Library’s main
page. Pia added "we also partner up with International
House".
Transforming libraries
We gained insights into how
the library has been transforming from a quite reading place
to borrow books and DVDs
into a creative space with a lot
of positive energy. It was interesting to learn from Mikael
and Pia about their partners,
"we also partner up with local organizations that conduct
various events, for instance
we have Monkey Copenhagen
doing dance and drama workshop, Art Adventure doing art
workshops and Learning Centre offering Code Time: Coding for Children".
Like Rome was not built in a
day, the ongoing process of this
change has made the library
a place much beyond books,
diverse and welcoming to all
ages.
Pia also highlighted the role
of volunteers through Family
Club. According to her, it was
the start point for the library
to create international events
for children. She informed us
about the various events where
the volunteers read aloud to
younger children. Come fall
in love with books and get inspired….. public libraries in
Copenhagen extend the invitation to all…. come and join the
fun fest.
Children’s Literature Festival
takes place 23rd to 29th March
2020.

Mikael explained about the library's 'read-a-thon' where teenagers can stay up the whole night to read.

Dwaj and Myra with library personnel Mikael Hillmann and Pia From Michelsen.

Around the World with Rasmus Klump
Family Club invite families to an art adventure with one of the most beloved characters in Danish children’s
literature at Østerbro Library. This iconic cartoon created by Carla and Vilhelm Hansen. It follows the
happy little Bear Rasmus Klump, who is having adventures with his animal friends.
At the workshop kids will be able to pin on a map where they come from and where they want to go with
Rasmus Klump. We will hop, jump and skip around the dense forests of the Amazon, the cold Antarctica
and the mystical land of Egypt. The end of our travels will be made into an amazing poster about the pancake loving bear that kids can bring home for when they plan their next journey.
Practical information:
Where: Østerbro Library, children’s section. Dag Hammarskjölds Allé 19, 2100 Copenhagen.
When: Tuesday, March 24.
Time: Group 1: 16:00 -17:00, Group 2: 17:15-18:15.
Suitable age for the activity: 5+ years and above.
Tickets: Free. billetto.dk
Vi elsker bøger: Children's book festival
Copenhagen Libraries celebrates their yearly children’s book festival 'Vi elsker bøger' 23. – 29. of March.
The festival is for children at the age of 0-12+ along with their grown-ups. The festival is arranged by 20
public libraries in Copenhagen. This year the festival focuses on the many and dearly loved rascals, tiny
tricksters and cheeky champs in children’s literature. www.bibliotek.kk.dk/section/vi-elsker-boeger.
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Bestil en forsker
• Alle - både private samt virksomheder, skoler, foreninger,
institutioner – kan nu bestille
et foredrag med et af Danmarks klogeste hoveder. De

eneste betingelser er, at man
kan stille med et lyttende publikum på mindst 20 personer
og kan tilbyde passende rammer. 252 forskere har frivilligt
tilmeldt sig Bestil en Forsker-

ordningen. Foredraget er
gratis, men man skal i nogle
tilfælde dække transportomkostninger. Man kan bestille
en forsker under den årlige
Forskningens Døgn nu og

frem til og med den 31. marts.
Forskningens Døgn er en
landsdækkende videnskabsfestival med over 700 events og
foredrag. www.forsk.dk/bestilen-forsker

Ni meter høj bademester som kan vælte

VI ANBEFALER

Den Store Bademester er et forslag til en ny attraktion i Nordhavn. Idémande søger ingeniører som kan konstruere en stor bademester i træ, som kan vælte i vandet hvis en masse mennesker træder op på en platform...
• Ni meter høj ska han tårne sig
op på Marmormolens spids.
Alligevel vil der være noget
usikkert, ubeslutsomt over
ham.
Den Store Bademester, som
han kaldes af idémand Joachim
Høst, er nemlig konstrueret
med en indre mekanik, som
gør at han kan falde i vandet
med et kæmpe plask.
Træfiguren er koblet til et plateau med en vægt. Når en menneskemængde, der vejer præcis
det samme som Bademesteren
selv, stiller sig op på vægten, og
havnebassinet er sikret, udløses den indbyggede mekanik,
og bademesteren ryger en tur
i vandet.
Det er Magasinet KBH som
skriver om kunstvisionen fra

Joachim Høst (Høst Studios).
Ideen er foreløbig kun på tegnebrædtet, men der søges seriøse samarbejdspartnere, så
projektet kan realiseres i vrkelighedens Nordhavn.
Planen er, at skulpturen bygges
af flere stykker træ. Men der
er behov for flere modeller og
løsningsforslag til den tekniske
del, så der kan laves et estimeret budget og en projektplan,
der kan søges midler på baggrund af.

Er du en ingeniør, der kan bidrage med tekniske ideer til projektets realisering, kan du kontakte Joachim på joachimhost@
gmail.com

12.03
International Film Club

Illustration: Magasinet KBH/Joachim Høst.

KULTUR I BYEN
Af Elisabeth Frank-Rasmussen

Anna Ancher udstilling på SMK
Anna Ancher er uløseligt forbundet med Skagen,
men nu har hun for en stund forlagt residensen til
København. Selv de sarte pasteller, der er sårbare
at transportere og derfor sjældent ”flytter hjemmefra”, er med på udstillingen. Så det er nu, man skal
benytte chancen for at lære en af de betydeligste impressionistiske malere i dansk kunst godt at kende
på den største retrospektive præsentation af kunstnerens værker nogensinde. Anna Anchers motivverden er det nære og kendte – billederne udstråler
ofte en meditativ ro, men hun fandt sit eget udtryk,
når hun eksperimenterede med selve maleriet i en forenkling, hvor det er farven og lyset, der er i fokus.
Og hvilket drømmescenarie for et museum at måtte
annoncere på sin hjemmeside, at udstillingen er så
populær, at publikum må sætte lidt ventetid af pga.
kødannelse!
https://www.smk.dk/exhibition/anna-ancher/
Udstillingen løber frem til 24.maj.

Den Lille Kulturnat
Fredag 13. marts bliver der i København og på
Frederiksberg afholdt Lille Kulturnat for børn. Kulturnatten i efteråret har igennem årene vist sig at være
sådan en succes, at man sidste år besluttede sig for at
supplere den med en børneversion i forår-et.
Programmet spænder over arrangementer for børn
fra 2 til 12 år, og her er virkelig noget for enhver
børnesmag – fra tegneworkshop med Valhallas tegner, Peter Madsen, over skulpturværksted på Den
Kongelige Afstøbningssamling til madlavning i Meyers Madhus og meget mere.
Billetten til alle arrangementerne er et armbånd, der
kan købes i Kulturnattens webshop frem til 6. marts
kl.12, eller det kan købes hos nogle af de medvirkende
museer og andre arrangører.
www.kulturnatten.dk/da/Kulturnatten
Tidspunkt: 13. marts, kl. 16-20
Årets pressefoto
Så er det tid til at kåre årets bedste pressefoto 2019:
overblikket over årets ypperste skud er dannet, og
vinderen offentliggøres 7. marts på Den Sorte Diamant.
Her er tale om Danmarks mest prestigefulde
fotokonkurrence, hvor man hædrer den bedste danske fotojournalistik i 18 forskellige kategorier, fra Årets Danske Hverdagsbillede over
Årets Sportsbillede til Årets Reportage Udland.
Årets bedste pletskud rummer ofte en dobbelthed
af æstetisk udtryk og barskt indhold, der får en til at
se ind bag facaden og fortælle nogle af de historier,
vi ellers ikke kommer tæt på. Billederne rummer en
fortælling, der både giver udsyn til verden og indblik i menneskers meget forskelligartede livsomstændigheder.
www5.kb.dk/da/dia/udstillinger/aarets_pressefoto2019.

Culture Østerbro Network invites you to join us at
Østerbro Bibliotek in the childrens section, for a
screening of an international film with English subtitles.
This time we are going to watch a biographical film from
2018, directed by Bryan Singer. It won the oscar and
golden globes for best movie of the year and best actor.
Rami Malek, Lucy Boynton and Gwilym Lee headline
the cast.
International Film Club. Thursday March 12. at 19.0021.00. Østerbro Bibliotek. Dag Hammarskjölds Allé 19,
2100 Copenhagen. billetto.dk
If you book tickets and can not attend please be kind
and let us know.

09.03
Jungletrommer og dans for børn
Rytmik fra rødderne, der sigter mod at stimulere
barnets musikalitet og kropslige fortælleevne. De små
danse og fagtesange handler om livet, om dyrene, om at
være venner, sige goddag m.m.
Dansene har rødder i den afrikanske tradition, hvor
kulturen er en musikalsk og mundtlig overlevering
mellem generationerne. Vi bruger rekvisitter,
rytmeinstrumenter og trommer.
Elisabeth har udgivet CD'erne: Tembo, Åh Disko,
Drenge og piger.
Jungletrommer og dans v. Elisabeth Lange. Mandag 9.
marts 2020 klokken 10.00. Krudttønden, Serridslevvej 2,
2100 Copenhagen. Billetter: www.afrikanskdans.dk Tlf.
61681341. info@afrikanskdans.dk.
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Søg om penge til Kulturhavn
• Havnefestivalen Kulturhavn
finder sted i bl.a. Nordhavn 28.
- 30. august. Østerbro Lokaludvalg har afsat en pulje på 75.000
kr., der kan søges til aktiviteter

under festivalen. Ønsket med
kulturhavnspuljen er at skabe
lokalt liv i Nordhavn og sætte
fokus på områdets kulturelle og
rekreative muligheder.
Alle foreninger, som er tilmeldt

Kulturhavn festivalen, kan søge
økonomisk støtte til kunstneriske og kulturelle aktiviteter, der
foregår i Nordhavn.
Retningslinjerne for tildeling
af puljemidler er de samme

som for lokaludvalgets Østerbropulje. Første ansøgningsfrist
til Kulturhavnspuljen er 6. april
2020 Ansøgniner behandles 22.
april.

3

hurtige nyheder
fra FILMENS VERDEN

Nyt fra Mike Leigh
Én af danskernes yndlingsinstruktører med britisk
pas er klar til at gå i optagelse med sin næste film.
77-årige Mike Leigh, der har stået bag filmperler
som 'Hemmeligheder og løgne' samt 'Another Year'
og 'Mr. Turner', skal styre løjerne denne sommer,
når hans fjortende film skal i kassen.
Det skriver det Screen Daily.
Som altid er der et stort hemmelighedskræmmeri,
når det kommer til Leighs film, som ikke engang
har fået en officiel titel endnu. Til gengæld må vi
håbe for instruktøren, at skuespillerne er ved at
have fået besked om optagedagene. Ellers kan det
blive en hektisk sommer for briten.

Martyrens natur
Titel: A Hidden Life. Instruktør: Terrence Malick. Skuespillere: August Diehl, Matthias Schonaerts, Franz Rogowski,
Bruno Ganz og Valerie Pachner. Varighed: 174 minutter. Premiere: 13. februar

Terrence Malick blander sit gamle og sit nye jeg i A Hidden Life. Det er for det meste ret suverænt turneret.
• I flere årtier var amerikanske Terrence Malick én af
amerikansk films mest sublime hemmeligheder. 'Badlands' (1973) og 'Himlen på
jorden' (1978) udstak et berusende smukt filmmageri. Historierne var langtfra stringente, men billederne trak
nærmest vejret for publikum
scene efter scene. Cineaster
ville have mere!

Men de kunne får lov at vente,
kunne de.
For Terrence Malick havde
ikke travlt. Han holdt sig
langt væk paparazziernes linser i 20 år, inden krigsbraget
'Den tynde røde linje' i 1998
vandt Guldbjørnen ved Berlinalen og blev nomineret til
syv Oscar-statuetter.
Men så begyndte Malick da
også at melde sig mere hyppigt. Og det med indfandt
instruktøren sig på en filmisk
slingrekurs, der siden har
gjort, at man aldrig helt ved,

hvad man skal tro og håbe,
når han er aktuel i de danske
biografer. Sagt på en anden
måde, så var 'The New World'
fra 2005 forglemmelig, mens
'Tree of Life' fra 2011 vandt
filmverdenens største pris –
guldpalmen ved Cannes Film
Festival. Herfra skøjtede Malick videre, og det fokus, han
på billedvirtuos vis havde haft
i sine tidlige film på natur og
menneskers manglende sammenspil, trådte efterhånden
i baggrunden for mere viltre
fortællinger, der ville have alt
for meget.
Hele denne gennemgang af
amerikanerens oeuvre er
nødvendig for at forstå, hvorfor 'A Hidden Life' er et nybrud. Eller måske nærmere
en tilbagevenden. Med sin 10.
film i længere format formår
Terrence Malick nemlig at
blande sit gamle og sit nye jeg
på hidtil mest succesfulde vis.
Det sker, fordi det tydeligvis
er gået op for instruktøren, at

hans gispende billedstil passer perfekt til at skabe en stor
martyrfortælling. Hvor Malick i det seneste tiår nærmest
har virket som en glemsom
filmfætter, der ikke skænkede
sine første film en tanke, formår han nu pludselig at mikse
sine nye og gamle erfaringer.
For 'A Hidden Life' snapper
gerne efter vejret, men filmen
suger også luft ind igen og
igen. Malick vender tilbage til
en form for krigsdrama – som
i mesterstykket 'Den tynde
røde linje' – men han anskuer
det strukturelt anderledes.
'A Hidden Life' handler om
bonden Franz Jägerstätter
(August Diehl), som nægter
at gå i march for nazisterne
under 2. Verdenskrig. Filmen, som er baseret på virkelige begivenheder, er placeret
i naturskønne omgivelser, der
stille og roligt krakelerer, jo
længere fortællingen begiver
sin ind i totalitarismens sjæl.
Det er fuldstændig mesterligt

formidlet rent visuelt, og eftersom Malick i sin hovedperson har en mand, der nægter
at lade sine principper bryde
sammen, bliver 'A Hidden
Life' en stærk fortælling. Især
i filmens første time, hvor
man gang på gang blæses
baglæns i biografsædet af det
ene opfindsomme billedskud
efter det andet.
Havde instruktøren turde
holde fast i den stil hele vejen
igennem, ville man for alvor
mene, at han var lykkedes
med at kombinere sit gamle
og nye jeg. Men dramaet, religionen og torturen overtager
efterhånden så meget, at både
natur og skuespil må træde
i baggrunden. Fuldstændig
som vi så i instruktørens seneste værk 'Song to Song' i
øvrigt.
Det til trods er det nu en fornøjelse at se, at mesteren Malick er ved at finde lidt af sig
selv igen.
Casper Hindse

Trine Dyrholm spiller
Dronning Margrete
Om det er hendes brillante spil i sidste års store
danske film 'Dronningen', der har inspireret Trine
Dyrholm til at skulle portrættere en ægte dronning, vides ikke. Men i hvert fald har skuespillerinden netop offentliggjort, at hun skal spille Dronning Margrete den Første i en ny film om kvinden,
der samlede Skandinavien i Kalmarunionen for
mere end 600 år siden.
Margrete den Første har den danske instruktør
Charlotte Sieling bag kameraet. Hun havde rimelig
succes med 'Mesteren' i 2017, men er nu mere kendt
for sit arbejde med serier som de danske 'Forbrydelsen' og 'Borgen' samt de amerikanske 'The Americans' og 'Homeland'.

Trine Dyrholm er altså i gode hænder, og filmens
manuskript har da også stærke skrivefingre tilknyttet. Det er nemlig Maya Ilsø ('Arvingerne') og
Jesper Fink ('Før frosten'), der står for at nedfælde
en solid omgang danmarkshistorie med Danmarks største skuespillerinde.

i din mailboks
Fotokonkurrence
• I fotokonkurrencen 'Fang
din by' opfordrer Dansk Arkitektur Center til, at man viser
sin by, som man ser den. I år
er temaet for fotokonkurren-

Nemt at tilmelde og afmelde.
Dine oplysninger videregives ikke til nogen som helst.

cen hverdagsmagi - cykelturen Billedet skal have interaktion #fangdinby2020 eller sende
til arbejde, indkøb i det lokale mellem de fysiske rammer og foto til fangdinby@dac.dk
supermarked, turen gennem mennesker, og en spændende og skrive ”Fotokonkurrence
parken eller aftensmaden
med Avis
billedekomposition.
Fang diniby”
i emnefeltet.og en del af nabokvartererne. Vi er igang
Nordhavn
omdeles til alle husstande
Nordhavn
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medforatalle.
lave lede
aftaler
med hver
såtilvores
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Konkurencen er åben
på instagram
med ejendom,
tagget marts
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2020. kan komme ind til postkesserne og levere avisen.

Får din
nabo
Turbofamilie
avisen? med hjulspin, fuld skrue og volumen helt i top
Vi omdeler ikke til postkasser med det lyseblå nej-tak mærke.

Foto: Line Perlmutter, 2019

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.
For mere information: kontakt@nordhavn-avis.dk

Andre familier holder sikkert rolige, pastelfarvede sammenkomster. En variant, jeg selv kun har oplevet i reklamer.

jeg sad tæt på hende.
at komme på bordet.
Men fugle kan trods alt ikke Farvelscenerne er et kapitel til møder på skolen siger hun
Hun havde nemlig ikke Vi er en seriøst, andeelsk- overdøve chihuahua, der tag- for sig selv. Matriklens entré ofte det forkerte. Til gengæld
• Jeg har altid gerne villet hævet stemmen til det sæd- ende familie, og det eneste er sin tjans som alarmhund er lille og smal, men det af- bliver hun lidt for besoffen til
holde familietræf i IKEA.
vanlige niveau, som ellers er værre end at gå glip af no- yderst seriøst, og som der- holder ingen fra at myldre de- forældrefesterne. Hun kan ikke
Altså, ikke i de konkrete nødvendigt for at blive hørt, get, nogen lige har sagt, ville for gør af fuld hals af hvert rud, finde overtøj, kramme lave en ordentlig smoothie og
rammer, men i en af reklam- når familien, plus det løse, er være, hvis der ikke var ænder eneste familiemedlem, som farvel og råbe ”hva’??” til har aldrig postet billeder af
erne: I de der hjemlige om- sammen her på matriklen. nok til julemiddagen.
kommer ind ad døren. Og i hinanden, alle på samme tid. friske buketter fra haven eller
givelser med interiør i af- Jeg overvejede kortvarigt, om
omkring et kvarters tid efter Og poser skal skifte hænder, hjemmelavede brød på facedæmpede farver, hvor det jeg skulle blive lidt stødt, bare Det er yngste podes held, det også. Først når alle sid- fordi nogen har taget noget book. Oven i købet ryger hun.
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nyheder på www.nordhavn-avis.dk.
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krydderurterne.
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Can you translate?

hyper–
LOKALE NYHEDER
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SUDOKU

Får din2
nabo
9 avisen?
2

5

Nordhavn Avis udkommer som trykt avis hver anden uge – 20 gange i år.
Men vi er også online. Læs flere hyperlokale nyheder på www.nordhavn-avis.dk.
Tilmeld dig nyhedsbrevet pr. mail. Eller check vores Facebookside,
som løbene bringer fotos, begivenheder og debatter.
Vores side på Facebook hedder 'Nordhavn Avis'.
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6 3
1 7 5 4 8 9 3 2 6
2
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4 To complete Sudoku, fill the board
by entering numbers 1 to 9 such
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articles
in3x3 box
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7
English. Are you fluent in written
Danishevery
and English,
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number uniquely.
interested in translating the local news, we would appreciate
4
2
3
8
strategies,
hints and tips,
your assistance. This can be doneFor
viamany
our online
translation
module on your own computer. visit www.sudokuwiki.org
7Can
9 you
2
1 6 If you like Sudoku you’ll really like
Please contact us for more information:
‘Str8ts’ and our other puzzles, Apps
4
translate?9 kontakt@nordhavn-avis.dk
and books. Visit www.str8ts.com
© 2020 Syndicated Puzzles
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The solutions will be published here in the next issue.
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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.

Vi gør en forskel for dig og dit salg
EDC Poul Erik Bech er Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed,
og vores salgsstyrke gør en forskel for dig. Vi er primært ejet af Poul Erik
Bech Fonden, og via overskuddet i mæglervirksomheden støtter Fonden
foreninger, der gør en forskel for børn.

Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE

Specialister i
Nordhavn

Fokus på

Nordhavn
Michael Thuesen
58 58 79 10
mht@edc.dk

Ann-Sophie Andersen
58 58 79 13
asa@edc.dk

EDC Poul Erik Bech • Danmarks største og eneste landsdækkende mæglervirksomhed

SKUFFESAG
RING FOR
FREMVISNING

A

15

Fortkaj 22, 1. TV - 2150 Nordhavn

3V hjørnelejlighed i første række til vandet
Lejligheden er beliggende i ejendommen Kronløbshuset der stod klar til indflytning i 2015. Lejligheden består af entré med indbygget skab, køkken fra Designa der er placeret centralt i lejligheden. Køkkenet er praktisk indrettet, som centralt element i lejligheden. I forlængelse af køkkenet er lejligheden rummelig stue –
hvorfra man har udgang til en lejlighedens altaner. Herfra har man den mest fantastiske udsigt ud over vandet og havnemiljøet. Herudover består lejligheden af 2 meget rummelige soveværelser. Lejligheden har et
stort badeværelse med bruseniche og vaskesøjle. Lejligheden har flotte massive parket gulve med gulvvarme. Alt i alt en skøn lejlighed med en fantastisk beliggenhed og udsigt.

Pris
5.650.000
Udb.
285.000
Ejerudgifter/md. 3.907
Brt/nt u/ejerudg. 22.732/20.056
Etage
1
Bolig
94 m2
Rum/vær.
3/2
Opført
2015
Sag
21005199
Kontakt
35253388

Poul Erik Bech
Ndr. Frihavnsgade 41
2100 København Ø
35253388

En del af byens liv

Vi gør en forskel for dig og dit salg
EDC Poul Erik Bech er Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed,
og vores salgsstyrke gør en forskel for dig. Vi er primært ejet af Poul Erik
Bech Fonden, og via overskuddet i mæglervirksomheden støtter Fonden
foreninger, der gør en forskel for børn.

Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE

Find din køber her
Har du boligen?
Har du boligen?
Har du boligen?
Så har vi køberen. Så har vi køberen. Så har vi køberen.
EJERLEJLIGHED:
Kunde søger ejerlejlighed i Nordhavn på min. 60 m2. Lejligheden skal
have et godt badeværelse og ligge i en gade der ikke er for smal.
Prisniveau: kr. 4.000.000

Kunde ID
Kontakt
Telefon

6358226
EDC Østerbro
35253388

EJERLEJLIGHED:
Kunde søger ejerlejlighed i Nordhavn med min. 3 beboelsesrum.
Lejligheden skal være egnet til forældrekøb.
Prisniveau: kr. 4.500.000

Kunde ID
Kontakt
Telefon

8594080
EDC Østerbro
35253388

EJERLEJLIGHED:
Kunde søger ejerlejlighed i Nordhavn på min. 70 m2 og min. 3 beboelsesrum. Der skal være direkte udgang til gård eller altan og boligen skal
fremstå i indsflytningsklar stand med godt køkken og bad.
Prisniveau: kr. 5.400.000

Kunde ID
Kontakt
Telefon

9569955
EDC Østerbro
35253388

Har du boligen?
Så har vi køberen.

Har du boligen?
Så har vi køberen.

EJERLEJLIGHED:
Familie fra udlandet søger lejlighed med plads til 2 voksne og 1 barn i
Nordhavn. Lejligheden skal være uden bopælspligt.
Prisniveau: kr. 7.000.000

EJERLEJLIGHED:
Kunde søger ejerlejlighed med min. 2 soveværelser i Nordhavn.
Lejligheden skal være uden bopælspligt og have vandudsigt.
Prisniveau: kr. 8.000.000

Kunde ID
Kontakt
Telefon

8365098
EDC Østerbro
35253388

Har du boligen?
Så har vi køberen.
EJERLEJLIGHED:
Kunde søger ejerlejlighed i Nordhavn med min. 3-4 værelser. De vil ikke
have noget, hvor der ligger en høj bygning overfor, og de vil gerne bo
højt oppe. Der skal være god udsigt fra lejligheden.
Prisniveau: kr. 8.000.000

Kunde ID
Kontakt
Telefon

9572902
EDC Østerbro
35253388

Vi har samlet
alle boliger
til salg i
Danmark på
edc.dk

Kunde ID
Kontakt
Telefon

9586456
EDC Østerbro
35253388

Har du boligen?
Så har vi køberen.
EJERLEJLIGHED:
Kunde søger liebhaverbolig i Nordhavn. Lejligheden skal have flot udsigt
og have terrasse/altan. En god planløsning er også vigtig.
Prisniveau: kr. 10.500.000

Kunde ID
Kontakt
Telefon

9234920
EDC Østerbro
35253388

Poul Erik Bech
Ndr. Frihavnsgade 41
2100 København Ø
35253388

En del af byens liv

GIV DIT HJEM KANT OG personlighed
Det kræver tit lidt ekstra at give nybyggeri personlighed og sjæl.
Ved at mixe klassisk og nyere design gør du din indretning
både moderne og tidløs.
Møbler, kunst og udsmykning skal komplimentere hinanden
frem for bare at matche.
Hos Green Square finder du de smukkeste antikviteter,
kunstværker og designklassikere.
Vi hylder detaljen, det uovertrufne håndværk og det vovede
design. Det har vi gjort i mere end 40 år.

Kom ind i vores showroom og find det,
der giver dit hjem særpræg.

GREEN SQUARE ANTIQUES
SUNDKAJ 161

PAKHUS 48

2150 NORDHAVN

T: +45 3257 5959

WWW.GREENSQUARE.COM

ÅBNINGSTIDER: MANDAG - FREDAG: 10.00 - 17.30 / LØRDAG: 10.00 - 15.00

DIN ANNONCE HER?
_______
6 spalter x 175 mm bagside
Introduktionspris 1499,Excl. moms

kontakt@nordhavn-avis.dk
Tlf. 3115 3040

