Christianshavn i efterårssol
Christianshavn er elsket og efterstræbt,
derfor får I her endnu et billede af
bydelen, set fra oven.
Bemærk broen over inderhavnen, i
folkemunde allerede døbt “Hashruten”.

Boliger og bopælspligt: Side 4

Når den bliver færdig får københavnerne
kortere til Christiania.
Det er Søren Johannesen, organist ved
Christians Kirke, som har sendt os billedet

Mortensaften:

Side 11

Juletræet tændes:

Side 5

Musik i kirkerne:

Side 14

Lokaludvalget:

Side 7

Gallopperiet:

Side 19

Brugermøde:

Side 7

Lokalrådet:

Side 24
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æserbreve og -fotos

Annoncepriserne stiger

Vi modtager meget gerne uopfordrede læserindlæg, disse
må dog max. være på 1.500 anslag, inklusive mellemrum. Er de
længere risikerer man at redaktionen redigerer.
Vi beder indtrængende skribenterne om at skrive i helt
almindelig, fortløbende brødtekst, altså kun tvungent linieskift
ved nyt afsnit. Er indlæggene lay-outet i en eller anden grad,
kan det give store problemer, da vi har nogle spalterammer
som skal overholdes.
Læserbreve må ikke indeholde personlige angreb på navngivne medborgeres private forhold, men gerne politisk debat,
meningsudvekslinger, oplysninger om forhold der forekommer
en urimelige osv, osv.

Christianshavneren har ikke hævet
sine annoncepriser siden januar 2007,
vi ville ønske det kunne fortsætte
sådan. Men desværre, da alt andet
stiger, både papir, tryk og ombringning
osv, ser vi os nødsaget til at hæve vore
priser med 8,125 %. Dvs vi går fra en
spaltemillimeter pris på kr. 3,00 til en
på kr. 3,25 pr. januar 2013.

jpeg og ikke under 1 megabyte.
Tusind tak, redaktionen

Ulf Horak er
død

HuskAt
Miljøbilen

kommer den 19. november på Torvet kl.19 til 20.

Sommertid slut
Søndag morgen den 28. oktober klokken to nul dut. Så husk
at stille ”havemøblerne” tilbage, nåhr nej uret, selvfølgelig.

NB NB NB Busslusen i høring
Husk at komme med din mening til Teknik- og Miljøforvaltningen om den kommende nedlæggelse af Busslusen og
Lokalplanen, som hedder ”Tillæg nr. 3 til lokalplan
Holmen II”, er i høring mellem den 9. oktober og 10.
december 2012.
Den handler om at give mulighed for at kunne nedlægge
busslusen på Holmen og at fjerne vejbommene på RefPrinsessegade, derfor kan man, i materialet om konsekvenserne ved busslusens nedlæggelse, læse bl.a. om den øgede
”støj og møg-udledning”, som vi kan forvente ved den øgede

Menighedsrådsvalg
bekendtgør hermed, at menighedsrådsvalget i begge
udløb kun var indleveret en gyldig kandidatliste for de
sogne:

Ulf Horak, tidligere direktør ved Statens Værksteder
for Kunst, er død. Igennem
20 år opbyggede og ledede
Ulf Horak Statens Værksteder for Kunst.
Ulf Horak havde et sjældent talent for formgivning,
indretning og arkitektur.
Med sin åbenhed over for
dygtige kunstnere og arkitekter havde han udviklet
en faglig bevidsthed, som
han forstod at omsætte til
vellykkede, funktionelle og
æstetiske løsninger.
Han blev 72 og satte
sig markante spor. F ysisk i form af æstetiske
og smukke ombygninger
og indretninger af blandt
andet Statens Værksteder i
Gammel Dok Pakhus. Men
menneskeligt satte han sig
mindst lige så store spor,
som et kærligt og vidende
menneske, opsat på at gøre
det godt for andre og at videregive en sans for kunst
og kvalitet.

Tegn en
juleannonce i
avisen
Deadline
22. november

Venlig hilsen Christianshavnerens
redaktionsgruppe

Juleklub
Tilmelding for boder
Beboerhusets årlige juleklub - julemarked
Tilmelding for boder nødvendig inden
12. november i Beboerhuset.
Begrænset antal boder - først til
mølleprincippet.
d. 15. november kl. 20.00
i Spisehuset, Christianshavns Beboerhus.

Husk - Nye krav til cykellys
monteres med et fald, så den
ikke blænder modkørende.

Fra 1. november kræver
for- og baglygter skal være
synligt på mindst 300 meters afstand. Ligesom for- og
baglygter skal sættes fast, så
de lyser henholdsvis lige fremad og lige bagud. Dog skal
en kraftig forlygte, der er
beregnet til at oplyse vejen,
monteres med et fald, så den
ikke blænder modkørende.

Mindre erstatning uden lys
Glemmer du helt cykellygterne, betyder det ikke kun,
at du risikerer at udsætte
Manglende lys kan betyde,
at du får mindre i erstatning,
hvis du får ødelagt din cykel i
ende med at skulle betale
erstatning til andre.
”Kører du på cykel uden forog baglys, og en anden cyklist
eller trafikant kører ind i
dig og ødelægger din cykel,
kan du risikere at få nedsat
erstatningen. Din forsikring
dækker nemlig ikke skader
på din cykel, hvis du selv har
skylden for ulykken.

Mindre erstatning
Fra 1. november kræver

Produktionsplan 2012
Deadline
annoncer
Avis nr. 9 22. november

Deadline
stof
24. november

Omdeles
30. nov.+1. dec.

e-mail: christianshavneren@beboerhus.dk
www.christianshavneren.dk

Christianshavneren
bydelsavis

for- og baglygter skal være
synligt på mindst 300 meters afstand. Ligesom for- og
baglygter skal sættes fast, så
de lyser henholdsvis lige fremad og lige bagud. Dog skal
en kraftig forlygte, der er
beregnet til at oplyse vejen,

Avisens formål er at
oplyse og skabe debat om
hvad der foregår i bydelen.
Udgives af avisgruppen,
grundlagt i 1983.
Indlæg og annoncer kan lægges i avisens postkasse i
Beboerhuset,
Dronningensgade 34,
1420 Kbh. K
Eller naturligvis sendes
elektronisk, se til højre herfor.

Redaktion af dette
nummer:
Anvar Tollan
Poul Cohrt
Ole Ullby
Marie Markus(ansv.)
Jane Lytthans
Jette Nielsen
Bo Sørensen
Rigmor Winthrop
Villi Gardarsson

Avisen omdeles til alle
brevsprækker på Christianshavn, incl. Holmen og
Christiania. Den kan også
hentes i Beboerhuset og på
Biblioteket.

Redaktionen består af
aktivister og har ingen fast
træffetid.
Kontakt os og vi kommer
tilbage for aftale af møde
o.a.
Tlf. 3257 8890
Konto 1199 0001393758
CVR nr. 53 39 99 59

Tryk Trykkompagniet
oplag 7.500

email:
christianshavneren
@beboerhus.dk

Christianshavneren nr. 8 / November 2012

3

Vores højtelskede Bibliotek, vores lokale mødested vil gerne høre
om vore ønsker, kom til bruger- og ikkebruger møde den 26.
november kl. 19. Derudover sprudler det på Biblioen:

Ideer til Christianshavns Bibliotek
Hvad skal vi lave af arrangementer på Christianshavn Bibliotek og på Christianshavns Bogfestival?
Kom og giv dit besyv med. Vi inviterer alle interesserede til inspirationsmøder om biblioteket, herunder hvad der skal ske på Christianshavns Bogfestival til april 2013.
mer og vores samarbejdspartnere til at komme med forslag til hvad vi kan gøre bedre og
evt. anderledes.
Desuden vil vi gerne høre om hvilke historier og hvilke personer du
gerne vil have med på Christianshavns Bogfestival.
Vel mødt til inspirationsmøde mandag den 26 november kl. 19

Børnebiblioteket vil også gerne se dig:

Ideer til Børnebiblioteket
Christianshavns Bibliotek inviterer børnefamilier til dialog og inspiration om
Børnebiblioteket.
Efter Moster Zilettes musikalske børneshow lørdag d.17. november inviterer vi brugere
til at komme med forslag til arrangementer , nye initiativer og til hvad vi kan gøre bedre og
anderledes.Vel mødt til inspirationsmøde i børnebiblioteket lørdag d.17.november kl.15.00
Christianshavns Biblioteks personale
Ps. Københavns Kommune har gennemført en tilfredshedsundersøgelse af bibliotekerne og kulturhusene I København . Resultatet foreligger i januar måned.

Mus White

Bibliotekets Filmklub, se side
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debat & læs
Plads i Krøyers Plads
Den legendariske Krøyers plads på Christianshavn er nu ved at
blive bebygget af ejendomsselskabet NCC med en blanding af
erhverv og bolig. Se nærmere på www.krøyersplads.dk.
For at sikre det bedst mulige samarbejde med lokalområdet,
har NCC nedsat en følgegruppe for byggeriet, hvor bl.a.
Lokaludvalget deltager. Følgegruppens opgave er at sikre, at
lokalområdets interesser bliver taget med i betragtning ved
udformingen af byggeriet.
På grund af indtrufne omstændigheder, er der en

Plads i Følgegruppen for Krøyers Plads
ledig. Er du interesseret, kan du kontakte dir. Claus Skytte,
NCC på tlf.: 60 40 15 86. Husk at fortæl, hvilken organisation/
gruppering/virksomhed, du i givet fald vil repræsentere.
Arbejdet i følgegruppen er frivilligt og medfører ikke nogen
honorering.

Overordnet støtter jeg forslaget om nedlæggelse af
gen af Prinsessegade, selvom
jeg bor på Dannesk.-Sams.
eret efter nedlæggelsen.
1. Jeg er cyklist og oplever
det problematisk at cykle på
Prinsessegade. To gange har
jeg været ved at blive væltet
af bildøre, og fodgængerne
bevæger sig uopmærksomt
ud på cykelstien.
Taxaer, hurtige gæster til
Christiania og turisterne
overskuer ikke hele gadebillede. Jeg håber saneringen vil tydeliggøre gåendes,
cyklendes og motorkøretøjers
forskellige udfordringer og
lægge en dæmper på den
megen hensynsløse bilkørsel.
2. Busslusen udgør en uheldig mental opdeling af området. To gange har jeg overværet at forbipasserende
cyklende forældre forklarer,
at slusen er til for at beskytte
de rige på Holmen. (Det er

John Poulsen, Kommunistisk Parti i Danmark, Christianshavn
Igennem længere tid har
kommunen arbejdet på at
udarbejde en lokalplan for
Holmen, som vil indebære,
at busslusen på Holm en
bliver sløjfet. Den sidste hindring for at kunne udarbejde
planen er nu blevet fjernet
ering i Prinsessegade.
Tirsdag den 9. oktober blev

det endelige forslag udsendt
til høring, men i modsætning
til tidligere blev der kun
fremlagt et læseeksemplar af
det samlede materiale inkl.
bilag på Christianshavns
Bibliotek, og til dem der ikke
har tid til at sidde og fordybe
sig i forslaget der, kan der
der meget kort gør rede for
forslaget. Godt gemt i denne

folder bliver det meddelt, at
der afholdes et borgermøde
onsdag den 24. oktober i Beboerhuset. Et er at man ikke
gider lytte til de mange indvendinger og protester, der er
kommet imod nedlæggelse
Christianshavnere og beboere på Holmen ønsker
bevaret, noget andet er at
man ikke kan få alt mate-

rialet, og at mødet f.eks. ikke
annonceres i City-avisen
eller Christianshavneren.
Hvad er det for en form for
demokrati ? Hvorfor kan
man ikke længere få alt materialet, sådan at man kan
forholde sig til det og evt.
komme med høringssvar ? Er
det fordi, man er bange for,
at der skal komme for mange
høringssvar ?

ikke mig.)
3. På begge sider af slusen
ligger der konstant biler,
som har overset skiltene, og
vender. De er en belastning
for området på begge sider.
4. Bilernes store omvej ad
Kløvermarksvej er en generel miljøbelastning, som
også vi lokale beboere må
anerkende.
Men: Man kan ikke sanere
Prinsesseg. isoleret. Både
Dannesk.-Sams. A. og Refshalevej må saneres samtidig.
D a n n e s k. -S am s . A . ´ s
brede lige strækning indbyder til at køre “ræs”. Især
køretøjer, der kan passere
slusens indsnævring kører
frem og tilbag e med høj
hastighed. Når også bilerne
kan passere, vil mange af
de hensynsløse bilister fra
Prinsesseg.-området få en
ny ræserbane og en hurtig
vej væk. I forvejen undrer
det, at man ikke har lavet
beskyttede overgange til de
mange skolebørn og andre,

som færdes her. Der må etableres de samme farthæmmere her som i Prinsesseg.
Det vil også bidrage til at
gøre ruten fra Østamager
ov er Hol m en -Chri s ti anshavn mindre atraktiv, når
Amagerbrogade-Torvegade
er belastet i myldretiden.
Refshalev ej må også sakan ledes den vej. Der bor
betydeligt færre mennesker
her end omkring Dannesk.Sams. A.
I kommunens forslag indgår et forslag med hævet
kantsten til løsning af de
ventende taxaer. Taxaerne
vil kun holde her, hvis det
er umuligt at holde andre
steder, og de farlige bildøre
vil stadig være et problem. Et område af hjørnet
Prinsesseg.-Refshalev. kan
inddrages, så af- og påstigning foregår her. Kommunens
udmærkede overvejelser om
en rundkørsel her kan kombineres med dette.
Lisbet Stevens Senderovitz,
Dannesk.-Samsøes Allé 38

4.2.4
Emissioner af giftige
luftarter

For de giftige luftarter sker der en stigning
i emissionerne i Prinsessegade og et fald på
Kløvermarksvej, hvilket primært skyldes
bliver det samlede resultat en reduktion i
emissionerne.
Der er ikke foretaget beregninger med
spredningsmodeller, men det vurderes,
at Prinsessegade er et mere følsomt
område end Kløvermarksvej, eftersom
Prinsessegade er et snævert gaderum med
en stor befolkningskoncentration, mens
Kløvermarksvej ligger i mere åbent terræn, hvor færre mennesker eksponeres for
forureningen.

i byrum, hvor mange mennesker udsættes
for støjen.
Hastigheden har også betydning for støjen,
idet højere hastighed giver øget støj,
primært på grund af dækstøj...........Efter
ing vil der næsten blive registreret en
tergade og busslusen, hvilket ud fra ovenstående giver en stigning i støjniveauet
på 3dB og dermed en hørbar ændring. På
strækningen mellem Torvegade og Burmeistergade er stigningen være på 28 %,
svarende til en stigning i støjniveauet på
godt 1 dB, hvilket er på kanten af en hørbar
forskel.

Nu begynder vi at tro på, at vi får en Multihal på Christianshavn. Som vi kan se på billedet viser de første “grundsten” at
noget er på vej - det har også kun taget 30 år! Vi borgere er tålmodige folk, og som vi kan se, så har det givet pote i sidste ende.
cykelstiføringen, som er tiltænkt den sti, som løber helt tæt på den kommende Multihal, være løst til den tid.
Der blev ingen fejring, da grundstenen blev lagt, men ifølge Forvaltningen, så vil vi allesammen blive inviteret til rejsegilde, når de når så langt - det glæder vi os så til...

Uddrag af tillæg 3 til lokalplan Holmen II, som skal give
mulighed for at nedlægge busslusen og fjerne bommene på
Prinsessegade.
til 10. december
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Badeland på
Papirøen
For nogle måneder siden
spurgte jeg Lokalrådet og
diverse afdelinger på rådhuset om evt. planer for
Papirøen og skrev samtidig
om min vision for stedet.
ter nu lejligheden til igen at
Visuelt lægger øens placering op til et udsøgt og monuhavn gør sig godt, når man
netop dette sted er oplagt.

tianshavn og om kort tid,

Demokrati skaber fred ikke EU
Af Lave K. Broch, Folkebevægelsen mod EU på Christianshavn og i Indre By

så d en får s ku lp tu re ll e

for helhedsoplevelsen af

parkanlæg, som kan opleves

2. EU har et forsvarsagentur som har som mål

Hvis anlægget har de
rette dimensioner, kan det
svømmestævner. Brugen af
-

omverdenens oplevelse af

delvist er af glas, som ideelt

Med venlig hilsen
Lisbet Stevens Senderovitz
Danneskiold-Samsøes Allé
38 st.tv.

Nej til boliger uden
bopælspligt
Af John Poulsen
Som det fremgik af sidste
-

ikke, som det er tilfældet på
tilladelse til, at der opføres
Vi er modstandere af, at der
gives tilladelse til opførelse
-

samme ikke sker på Papirøen
K ære ov erbo rgm es te r
Frank Jensen.
Tak for dit svar vedr. Papirøen. Vi glæder os til, at

-

sportør.

er stedet vigtigt.
Min vision handler om et

Jensen om Papirøen, men
efter at det er kommet frem,
-

1. Samlet set konkurrerer

vandet. Badearealet kan

gengivet på internationalt

når klimaet er til udendørs

Nobels fredspris gik i år til EU. Det var en stor fejl. For EU er ikke et fredsprojekt.

Venlig hilsen
Kommunistisk Parti i
Danmark
Christianshavn

Kommentar:

I.K Entertainment Præsenterer:

C H I M B O´S R E V I V A L

Fingerbøllet
Wildersgade 39, 1408 København K

Lørdag 3. November 2012 kl.22.00
Entre: kr 50 , -

ninger.

-

4. EU’s terrorstempling
af de tamilske tigre på Sri
Lanka ødelagde fredsprocessen i landet.

5. EU’s terrorstempling af
Hamas gør ikke fredsprocessen mellem Israel-Palæstina
nemmere.

stemning om hvorvidt landet
skal være selvstændigt eller
tilhøre Marokko.

mindretal og på trods af
advarsler fra FN’s generalsekretær om, at det kunne

8. E U ’ s kam p gr up pe r
har ikke et krav om, at de
skal operere med FN-mandat. Finland ændrede sin
lovgivning på dette område
for at være med.

hvilket det gjorde.

9. EU har ikke taget afstand

7. EU’s fiskeriaftale med
Marokko underminer FN’s
-

og har medlemslande der

uden nødvendig mindretal-

tager stilling i spørgsmålet
om Vestsahara – på trods af

indgå i EU’s eget forsvar.

-

give EU fredsprisen netop
når EU’s håndtering af den
økonomiske krise fører til
sløshed, der leder til intolerance mellem de europæiske
fred er, at lande er demokset ingen eksempler på at to
demokratier er gået i krig
med hinanden.
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Amager Bakke
blive bygget, så københavnerne får en skibakke på taget
af anlægget. Det skal hedde ”Amager Bakke”.

Fra Amagerforbrænding
til Amager Ressourcecenter
Politikerne går ind for genbrug, alligevel bygges nyt kæmpe forbrændingsanlæg på Amager???
Radikale Venstre, Socialdemokraterne, Enhedslisten og
SF har sikret sig en ny aftale for Amagerforbrænding.
For at komme kritiske røster i møde, har man samtidig
givet Amagerforbrænding et nyt navn. Hvorfor mon det?
Tror politikerne så at vi borgere opgiver at gennemskue
aftalen?
Den nye aftale indebærer et anlæg med en forbrændingskapacitet på 2 x 30 tons i timen.

klimapolitiske målsætninger. Der var her lagt op til en
udvidelse af kapaciteten på 30 procent og en øget CO2udledning.
Hvorfor ikke genbrug nu?
Det nye er et fald i CO2-udledningen, og at der ikke
forbrændes mere affald end i dag, på trods af en forventet
Samtidig skal investeringerne i mere genanvendelse og
bedre røggasrensning øges.
Affaldet til forbrænding fra hovedstadens husholdninger
skal reduceres med 27 %, mængden af plast i forbrændingen
skal reduceres med 40 % og CO2-udledningen fra
affaldsforbrændingen skal reduceres med 42 %.
Amager Ressourcecenter begynder, frem mod 2030, at
genanvende affald, svarende til den mængde affald, der i

Der må maksimalt afbrændes cirka 400.000 tons affald om
året på det nye anlæg
aftale. Herefter skal den til politisk behandling og så
aftalen.
Det nye anlæg
Amagerforbrændings nuværende anlæg til affaldsforbrænding er over 40 år gammelt og et af Europas ældste.
Anlægget skal udfases. Et nyt anlæg på Amager vil basere
sig på nye grønne teknologier, der vil indeholde store
Det nye anlæg kan være med til at virkeliggøre visionen om
at se affald som en ressource.
Er genbrug godt - hvorfor så større værk?

farvekoder, konkurrencer og events skal sammen med 3
nye beholdere til elektronik, hård plast og metal i gårdene
gøre det nemmere for københavnerne at sortere deres
husholdningsaffald, så det kan genanvendes, meddeler
.

LAGKAGEBAGEREN

TIL FELLES KRACHT
BESTANDIG MACHT….
Står der som motto på en rentegning af Christianshavns byvåben, som har hængt på redak
Men hvad betyder disse manende ord? Vi har kontaktet en Christianshavner, Michael Lerche-Nielsen,
der ud over at være christianshavner, også er lektor
”Teksten …. er et (neder)tysk-dansk mundheld med
et vist militært præg over sig (kommandosproget var
på denne tid tysk),” siger Michael;
” Det minder således om de mottoer, der var på
kraft, og macht må oversættes ”gør” på nudansk.
Hele ordlyden er da: Til fælles kraft gør bestandig.”
tianshavneren; ”Være ”Din indsats– Fællesskabets
Styrke?”
”Jeg synes ”Din Indsats – Fællesskabets Styrke”
er en meget vellykket, fri gengivelse af mottoet,”
slutter Michael Lerche-Nielsen.

poul

Din Indsats Fællesskabets Styrke
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Livets Gang i Lokaludvalget
Omstilling: i takt med, at det lykkes LU (skridt for skridt)
at skabe mere troværdighed om sine evner til at løfte borbære borgernes mening ind på Rådhuset med en forventning
om, at der også bliver lyttet! Lidt en ny situation! Men en
situation, der kræver anderledes ansvarsbevidsthed end
tidligere tiders resultatløse protestpolitik.
På en række områder har dette billede tegnet sig:
Budget 2013 gav 5 mio til fornyelse af Torvet (+ 3 mio
fra Metroselskabet til omlæggelse af de skøre ovenlys).
Desværre havde gaven modhager: Bevillingen sigtede på
et skitseforslag fra Stadsarkitekten, som måske er lidt
problematisk hist og her! Vores Torvegruppe har/havde
også en (anderledes) plan. Takket være LUs nyfundne
troværdighed og tålmodig dialog fra LU er det lykkedes at
få en tilkendegivelse fra teknik- og miljøborgmesteren om,
for Christianshavn. Og det arbejder vi så på – helst med
maximal borgerinddragelse, da det nu engang er et vigtigt
spørgsmål for alle borgere. Følg med på vor hjemmeside, så
du ikke misser chancen for at deltage i en evt. Workshop.
Bussluse/Prinsessegade: BR har nu vedtaget en (egl. udåndedrag vedtog man at nedlægge busslusen. Fra vores
sagen var oppe i BR – i (måske desperation) erklærede, at
af Prinsessegade. Det blev så (ved Enhedslistens mellemkomst) indføjet som en protokolbemærkning. Nu har vi jo
har kæmpet som små løver (støttet af Teknik- og Miljøudmaksimale ift Politiets indvendinger. Med facit resterer:
efter TMFs egne udregninger bliver resultatet på trods af
latets forudsætninger ikke er opfyldt!
Så sagen er desværre slet ikke slut hermed! 24/10 holdes der
borgermøde i Beboerhusets sal om emnet. Mød op og sørg
for at din mening bliver hørt!
Efter megen anstrengelse – især fra et hårdt belastet sekretariat – er vores anden bydelsplan på 3 år nu ved at være
færdig. Processen har ikke være helt tilfredsstillende. Se
formandens forord i faktaboksen. For at sikre, at vi alle er
enige, valgte jeg at forelægge det i seneste LU møde. Der
var enighed om, at det var sådan, vi oplevede processen.
Krøyers Plads: Byggeriet er nu så vidt fremskredent, at NCC
er begyndt at udbyde lejlighederne (erhvervsdelen er ikke
nået til dette punkt endnu). Dette afslørede en kedelig nyhed
– nemlig at lejlighederne udbydes uden bopælspligt – hvilket
betyder, at rige mennesker kan slå sig ned her – uden at yde
deres bidrag til det lokale fællessskab. Det er muligt, at der
er tale om den nye variant, hvor begunstigelsen kun gælder
1.ste ejer (jeg ved det ikke i skrivende stund – skriver fra
min ferie, hvor der ikke er netadgang). Men det er ikke rigtig
godt nok! Kan man klandre NCC? Well, deres job er at skabe
overskud til aktionærerne på kapitalismens betingelser – og

Fakta
”Kære Borgmestre, kære Borgerrepræsentanter, kære
læsere af dette lille skrift.
Det er nu anden gang indenfor 2 år, jeg skriver forord
til en bydelsplan for Christianshavn.
Den første bydelsplan – som lå færdig i 2011 – var et
arbejde med entusiasme, der resulterede i en trykklar
bydelsplan fra Christianshavns side. Selvom denne havde
skæmmet sig noget ved forvaltningens efterfølgende
behandling, repræsenterede den dog en samlet vision
fra Christianshavns borgere om, hvad borgerne vil med
bydelen.
Denne gang er det anderledes: forvaltningen var indover med det samme med begrænsninger. Resultatet,
som I ser her, blev 15 enkeltstående projekter, kun
er 15 udmærkede projekter, hver for sig – men det er nok
en kende frustrerende i forhold til borgerinddragelse, at
projektet er så topstyret fra forvaltningens side.
Det må være vort håb, at vore gode projekter vil nyde
fremme – og herigennem motivere borgerne for, at det
kan nytte at yde en indsats. Skulle I få lyst til at høre
mere om, hvad christianshavnerne overordnet vil med
deres bydel, er jeg sikker på, at I ikke skal kalde forgæves.
Poul T. Cohrt
fmd.
Christianshavne Lokaludvalg
det gør de så. Samtidig må jeg – som medlem af følgegruppen
– indrømme, at de faktisk gør sig store anstrengelser for at
imødekomme lokalsamfundet (indlysende uden at ødelægge
deres chancer for at tjene penge – dér har de aldrig påstået
andet). Men hvor er det så problemet ligger? Tja, hvem har
meddelt tilladelsen til at købe uden bopælspligt? Det har
kommunen. Og hvem bestemmer i kommunen? Der gør vore
valgte repræsentanter (borgmestre og borgerrepræsentation). Så når vi er utilfredse med dette – så lad os undlade at
rette smed for bager. Så det er ikke NCC, der blot forfølger
deres legale, privatkapitalistiske dagsorden – men gå løs på
de politikere, DU har stemt ind i byens styre – og bed om en
rigtig god forklaring på det her!
Borgerrådgiveren: På Christianshavnermødet 3. oktober
kom borgerrådgiveren – Johan Busse – og forklarede, hvad
borgerrådgiveren (den kommunale ”ombudsmand”) kan
gøre for borgerne. Betryggende at vide, at der rent faktisk
er en (desværre endnu for ukendt instans), der kan hjælpe
borgere, der er blevet talt ned til, har fået deres sag syltet, er
blevet behandlet i strid med gældende ret. Bemærk dog, at
borgerrådgiverens mandat
kun gælder Kbhv.s kommune. Sager, der ikke hører
under Kbhv.s Kommune
kan derfor ikke behandles
– og ejheller sager, der hvor
du allerede har klaget et
andet sted..

Affaldsplan: Det andet led af Christianshavnermødet handlede om fremtidig affaldsbehandling. Der kører pt en stor
plan om kildesortering af affald i København. Pga af vore
bygningsmæssige forhold, bliver vi de sidste, der får planen
udrullet. Men planen er spændende og perspektivrig – og de
kommunale medarbejdere, virkede både engagerede og kompetente – men desværre også lidt disillusionerede: der mangler forklaringer på, hvorfor affald skal kildesorteres – når
det alligevel nok ender med at blive brændt hulter-til-bulter
på det nysbevilligede, store forbrændingsanlæg på Amager.
Endnu en kajeryster til borgerne. Kære Christianshavnere,
næste år er valgår. Få fat i dine BR-medlemmer – uanset
politisk farve – og hjælp dem tilbage på fornuftens spor. Jeg
er overbevist om, at der ikke er noget politisk parti, der vil
borgerne det skidt. Men informatíonsniveauet kan være for
ringe. Her er det kun dig og mig – som vælgere – der ved
at give os ulejligheden med at gå i dialog for det, vi synes
er rigtigt, kan hjælpe med at bringe de gode beslutninger
på banen.
Næste borgermøde bliver 7.november, emnet bliver Voldanlæggene, og stedet bliver, som sædvanligt, Beboerhusets
sal kl. 19.30 (glæd jer over de nye møbler). Vi glæder os til
at se jer!!
poul

8

Christianshavneren nr. 8 / November 2012

Gastronomisk nyhed
i Wildersgade
Den bornholmerinspirerede restaurant Kadeau er blevet så
populær, at den nu udvider til nye lokaler på Christianshavn,
Restauranten løb blandt andet med Ibyen-prisen for ‘Årets
spisested’ i marts 2012. Principperne bag succesen er råvarer
dyrket og fundet på Bornholm og serveret på bornholmsk
keramik. Den første Kadeau-restaurant åbnede i 2007 i
Pedersker på Bornholm. Den har også lokaler ved Sorte
Hest på Vesterbro, men den hedder fra august i år ‘Pony’
Telefon: 33252223, åbningstider: ti - lø: 18 - 24.
foto: Marie Markus

Alt godt fra det Helger/Helwegske lønkammer!
Søndag den 18. november kl. 16
Entre 100 kr.
Rabat ved køb af 4 eller alle 8 koncerter
Se hele Musikprogrammet og book på
Koncerterne er støttet af Chr.havns Lokaludvalg
Når du/I forudbestiller holder vi Kurbadet åbent fra kl.11
for Brusebade, Karbade, Hamam-massage og grupper
Kurbad fra kl. 16–21 mandag, onsdag og torsdag
(mandag billigdag, torsdag kun for kvinder)
Kurbad: 125 kr.
Rabatkort: 500 kr. for 5 Kurbade
Karbad med urter: 175 kr.
Kun brusebad/karbad: 30/50 kr.
Rabatkort til 5 gange sælges
Hamam Basic: 425 kr.
Hamam Luksus: 725 kr.
Fredag til søndag fast tillæg på 75 kr.
Mandag fra 16.00 billigdag: 90 kr.
Saltpeeling, ansigtsmaske: 25 kr.
Saunagus med æteriske olier: 50 kr. + kurbad
Book tid tirsdage fra kl. 19 (min. 3 pers.)
Fredag til søndag fast tillæg på 75 kr.
Prisen inkluderer entre til det smukke restaurerede bad med
adgang til sauna, hamam, koldt- og varmtvandskar og te i
caféen
Hamam-massage, Saunagus og Urtekarbad
Yoga, Qi Gong og afspænding i vores lille øko-anneks
små hold om onsdagen
Støt med et medlemskab
Meld dig ind i foreningen, så støtter du vores projekt for
og
kan deltage i den årlige generalforsamling.
Medlemskontingent 125 kr. til Merkur konto 8401-1720293

foto: Marie Markus

INBLIK sætter
lyng i kassen
På billedet ser man lyngen i forgrunden, med det gule hus
som rummer INBLIK som smuk baggrund.
Plantekasserne på Børnehusbroen trænger af og til
til fornyelse. Stedmoderblomsterne har holdt længe
men, men, men.og nu har gaveforretningen INBLIK i
Torvegade 38 doneret nogle lyngplanter, som de trofaste
vandere Anne Marie og Marie har plantet, og i den sidste
tid har Vorherre sørget for vandingen.

Kontakt os på
tlf. 28 68 98 29 hverdage fra 12-16
foto: Marie Markus

Andet nyt i Dronningensgade
Hvor vi før havde møntvasken og siden italiensk,derefter
jordansk restaurant, kommer nu Martini´s, det skulle være
en italiensk restaurant med cicktails. På seddelen i vinduet
står at de søger en tjener m/k.

Høreapparater fra Interton

Avancerede høreapparater til tilskudspris

Ý¸¿®´±¬¬» Í±³³»®

Østerbrogade 224
2100 København Ø
Tlf.: 60 92 71 91
Dronningensgade 46
1420 København K
Tlf.: 60 92 71 21
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Få kam til dit hår i Dronningensgade
Billedet herunder viser hvor
indrettet og til højre herfor,
Carina yderst th. og Sacha tv.
En frisør slog sig ned på
Christianshavn. I den gamle
salon – lige bagved, hvor
”Værtshuset” var og Brugsen nu har kiosk - har Carina
Kjær indtaget lokalerne.
Oprunden i det Silkeborgske har Carina siden haft
en karriere, der fra efterskole førte til kosmetolog,
fra kosmetolog til make-up
artist (bl.a. på TV2 i hos 3
modelbureauer), fra makeup artist til kunstskole, fra
kunstskole til en læreplads
hos Stuhr, hvor Carina har
arbejdet i 12 år, også som
intern underviser. Så baggrunden er alsidig.
”Alle har ret til bedste
kvalitet,” siger Carina, mens
hun forklarer, at grunden
til, at hun valgte at blive
selvstændig i salonen i Dronningensgade var, at hun var
kommet til et skillepunkt i
sit liv efter datteren Lucca
kom til Verden.
Carina har altid været
tiltalt af den mangfoldighed,

man finder på Christians ha vn , s å d a de n l il l e ,
hyggelige og intime salon
blev ledig, slog hun straks
til. Kæresten, der er snedker – ku gi en god hånd med
indretningen. Og succes´en
var hjemme. I en sådan grad,
at Carina nu også har ansat
Sascha, der er en gammel
kollega fra Stuhr-tiden (og i
øvrigt er stylist på TV2).
”Jeg er ikke direkte ”grøn”
frisør,” fortæller Carina; ”
Men frisør med omtanke: du
skal have de produkter, der
er de rette for dig – og den
behandling, der frigør dine
ønsker om, hvordan du vil se
ud!”. Både Carina og Sascha
efteruddanner sig stadig –
også i udlandet. Så du kan
både få den nyeste frisure og
make-up´en, der passer til!.
Der kan book´es pr. E-mail
(www.kjærs.com) eller facebook (KJÆRS by Carina
Kjær).

foto: Marie Markus

Poul

Kære værelsesudlejer

Lokalhistoriske besøg

Jeg er 49 år gammel. Jeg er selvstændig erhvervsdrivende.

6200 besøg på
lokalarkivets
hjemmeside i 2012
I løbet af i år har Christianshavns Lokalhistoriske Forening &
Arkivs hjemmeside haft besøg
af 6.200 unikke personer, som
ialt har set på 24.800 sider.
Besøgende er fra hele verden.
Se med på www.chrarkiv.dk.
Vi har også åbent lørdage kl.
13-15 i Vagthuset, Torvegade
75

Christianshavn, hvor jeg kan være fra mandag til fredag, nogen
gange måske i weekenden.
Jeg vil gerne undgå den lange tur hver dag, derfor et værelse

omkring kl. 17. Jeg er meget stille og kan godt lide stilheden

De bedste hilsner
Thomas Raft
Tlf.: 28416889

/aks

Hvad kan Du bruge Cafe Høvlen til?
Quizaften den 1. mandag i hver måned kl. 19.30
Billard, rafling, skak og backgammon
TV - Fodbold og andre sportsbegivenheder
Familie og firmafrokost - vi bestiller maden
Bestillinger til julefrokost modtages

Lørdag d. 10 nov. fra 19 til 23.30 spiller
Louis, Martin og Alexander favoritplader
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Glæde, gejst & genbrug:

Milde Moses & Mangfoldighed
Et musikalsk samarbejde i VFK regi
og med deltagere fra bl.a.
Christianshavns Gymnasium,
Christianshavns Skole og
Christianshavns Døttreskole
kulminerede lørdag d. 6/10 i et brag
af en koncert, da ”Milde Moses” af
musicalforfatteren
Benedicte Riis opførtes ved en eftermiddagsforestilling.

Samvær og samarbejde giver saft og kraft til både stemmer og instrumenter, ingen tvivl om
det!
Smittende glæde og gejst mærkedes tydeligt både hos børn, unge og ældre i en kirke så
fyldt, at man automatisk kom til at tænke på en julegudstjeneste.
Og genbrug? Ja, her handlede det ikke kun om den gamle bibelske historie, der - som
det ses - også kan inspirere til farverig tegneseriekunst, men også om de til lejligheden
designede dragter. De hvide
har nemlig en fortid som
gardiner på Døttreskolen!
Heldigvis er det ikke
utænkeligt, at denne form for
bredt og kreativt musikalsk
samarbejde bliver gentaget
næste år.
Så har vi igen noget at
glæde os til og se frem til.

Mortensaften
på

Õ:´¼»®»²

Mette fra 3.klasse med

Den 10. november 2012

Charlotte C. med tekst.

Forret
Laks på sprød salat m. urtecreme
Hovedret
svesker og andeskysauce
Dessert
2 retter 195,00kr.
3 retter 245,00kr.
Reservering på tlf.nr. 32577701
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