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De 5 vinderprojekter fra
idékonkurrencen om Papirøen
... se mere på side 3

I ønskes alle
en rigtig god
sommer!
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Helga la Cour Moos

Kære Christianshavner ,har du lyst til at
have en stadeplads med:

Dette til erindring om et dejligt menneske og nabo , som
vil mangle her i gården. Helga
har boet her i Dronningensgade i Brøstekarréen i 40 år
og her er hendes børn også
vokset op. Vi vil savne Helgas
medleven og kloge og besindige råd , som altid været til
stor glæde og gavn for fællesskabet.

Huskat.....

Dine gamle ting fra loftet eller oldemors stel

-

Dine hjemmegjorte smykker, syltetøj, broderier
eller andet

-

En prøve på din kunne ud i zoneterapi, massage
eller andet

-

naboerne

En Christianshavner er
gået bort

Miljøbilen kommer på Torvet 15.juni
kl. 19-20

-

Marianne Weber
Hansen

-

skine

-

Du har en pony børnene kan få en tur på

-

Du har lyst til at udstille dine malerier, fotos,
bøger eller lign. (kan arrangeres indendørs)
Så deltag i markedsdag i Strygejernet

(1948-2015)
Marianne var født på Lille
Mølle, gik i skole på Døttreskolen og arbejdede i
mange år for Grønlandske

Christianshavns
Seniorklub

fra Havnen.
Det meste af sit liv boede
Marianne i Overgaden o.V.
72 og 94.

Oplevelser for 60+
Hver mandag kl. 12 i mødelokalerne A & B,
Hal C, Arsenalvej 6
Henvendelse kan ske til klubbens formand:
Kirsten Mortensen tlf: 24 22 87 42.
E-mail: kontakt@christianshavnsseniorklub.dk
Hjemmeside: http://www.christianshavnsseniorklub.dk

Marianne var kendt vidt og
bredt for sit positive og glade væsen – aldrig en negativ bemærkning om andre
- og sit store sangtalent.
Hun var medlem af Bien og
arbejdede frivilligt på Koefoeds Skole.

Juni
01. Klubdag. Besøg fra Rejsekortet.
Genbesøg fra Forebyggelsescenter med
Sundhedstjek
08. ’Hit med Sangen’ quiz v/musiker Hans
Christian Jepsen
15. Sommertur med bus til Dragsholm
Slot, med omvisning. Besøg på Fårevejle
kirke, bygget i 1100-tallet. Frokost buffet
på ”Hønsehuset”. Tilmelding påkrævet.

Lørdag den 22. august 12.00 – 17.00
Praktiske oplysninger:
En stadeplads er ca. 3x3 m. Medbring selv bord/parasol
Pris 50.00 som skal dække annoncer og plakater m.m.
Beboerne har gratis adgang
Opsætning af boder fra kl. 10.00, indgang til haven via
porten Bodenhoffsplads 12
Kommer du med musik, gøgl, massage eller lignende så
giv os besked senest 10.august, så kan vi få dig med på
plakaten og i annoncer.
Vores lokale restauranter sørger for mad og drikke og vi
håber på musikalsk indslag i løbet af dagen.
Kontakt og tilmelding: Agnete 5091506
Katinka 26150328 ell. haxt@mail.dk

LOPPEMARKED VOLDGÅRDEN

Deadlines for næste nummer er:
20. august kl. 16 for annoncer
22. august kl. 14 for stof

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

Christianshavneren
bydelsavis

Quist-Møller, har hængt denne (cykel)henstilling op i sit værkstedsvindue i Overgaden oven vandet.
Foto: Mortan Konoy Jakobsen

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 -emerita
Poul Cohrt (ansvh.)
Ole Ullby
Jette Nielsen
Rigmor Winthrop
Kitty Bendixen

Beboerne i Voldgården har ryddet
op i gemmerne og holder loppemarked.
Dag: lørdag d. 27/6 kl. 10.00 - 16.00
Adresse: Langebrogade 17 - 25,
1411 København K

Avisen omdeles til alle
brevsprækker på Christianshavn, incl. Holmen,
Margretheholm 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.

Tryk Sjællandske Avistryk
oplag 6.500

email:
christianshavneren
@beboerhus.dk

Tlf. 3257 8890
Konto 1199 0001393758
CVR nr. 53 39 99 59
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Folkebad eller maker-city?
Vinderne af idékonkurrence om Papirøen er kåret
En urbant kvarter med husbåde, et folkebad eller Københavns nye ”Maker-City”.
Sådan lyder nogle af vinderforslagene til en ny kultur- og
fritidsfunktion på Papirøen.
I dag blev de fem vindere
kåret på Københavns Rådhus
og modtog hver 10.000 kr.
Københavns Rådhus slog
i dag dørene op til husets
Festsal , da vinderne af
idékonkurrencen om en ny
kultur- og fritidsfunktion på
Papirøen blev kåret.
”Det har været en fornøjelse
at opleve så mange københavnere engagere sig i at udvikle
ideer til et nyt spændende
sted på Papirøen.
Et sted, som alle kan få glæde
af, og som kan styrke hele
Københavns Havn”, siger
overborgmester Frank Jensen (S).
”Københavnerne har sendt
et meget klart signal om,
at vi skal udnytte Papirøens rekreative potentiale og
unikke placering ved havnen
maksimalt i den fremtidige udvikling af området.
Idekonkurrencen er kun
første skridt i udviklingen af
området, og jeg ser frem til
en fortsat god dialog medkøbenhavnerne i forbindelse
med udarbejdelsen af en ny
lokalplan for Papirøen,” siger
teknik- og miljøborgmester
Morten Kabell (EL).

spændende og fantastiske
idéer ud af konkurrencen,
som vi havde håbet på. Og
det var et rigtig svært valg at

bedre adgang til vandet for
københavnerne og bedre ruter og forbindelser på tværs
af havnen.

Så stor tak til alle, der deltog.
Nu er det så op til os politikere i samarbejde med By &
Havn at være lige så kreative
i det videre arbejde,
” siger kultur- og fritidsborgmester Carl Christian
Ebbesen (DF).

De fem vindere er:
1. Livet mellem kajerne:
kajerne
et bykvarter med husbåde
og aktivitetscenter v. Andy
Minchev.
2. Københavns Maker-City:
Maker-City
Et kraftcenter med kreative
værksteder for den makerkultur, der i disse år bliver
mere og mere markant – v.
Christina Fleuron.
3. Bad, mad og perspektiv:
perspektiv
Et oplevelsescentrum med
tre kulturfunktioner: svømmebad, kunsthal og en madhal v. Anders Ojgaard.
4. Papirøen Folkebadet:
Folkebadet Et
hævet folkebad med udsigt
over Inderhavnen og en hal
til arrangementer, street
food mm. v. JaJa Architects.
5. Art Swim: Et kunstnerisk
svømmebad i forbindelse
med et center for international nutidskunst - v. Copenhagen Contemporary,
Anne Dorthe Vester.

Københavns Kommune har
i alt modtaget 160 forslag
fra københavnerne. Det blev
fem kreative forslag, der nu
skal give inspiration til den
endelige beslutning om,
hvilken kultur- og fritidsfunktion, der fremover skal
lokke københavnere og turister fra nær og fjern til
Papirøen:
De fem vinderforslag skal nu
tjene til inspiration til den
videre udvikling af den nye
kultur- og fritidsfunktion.
Funktionen skal etableres
som del af det nye bykvarter på Christiansholm, som
skal ses i sammenhæng med
udviklingen af områderne
på Dokøen, Arsenaløen og
Grønlandske Handels Plads.
Udviklingen sker som led
i Københavns Kommunes
o v e ro r d ne d e v i s i o n f o r
Københavns Havn fra 2013,
som blandt andet handler
havnen,

De fem bedste forslag er blevet præmieret med 10.000
kr. hver og vil fungere som
inspiration til det videre arbejde. Valget af den endelige
kultur- eller fritidsfunktion
på Christiansholm vil ske
senere i planlægningen og
udviklingen af området.
Der vil nu blive igangsat
en proces hvor Københavns
Kommune går i dialog med

mul ige i nteressenter og
fonde for at komme tættere
på en beslutning for, hvad
den ny kultur- og fritidsfunktion på Christiansholm skal
indeholde.

En bygade som en arkade,
helårshavnebad udformet
som en krystalformet juvel, boliger, Kolonihistorisk oplevelsescenter og en
udendørsscene. Dette er
bare nogle af de forslag, som
lokaludvalget fremlægger i
deres netop offentliggjorte
pjece med ønsker til udviklingen af Papirøen, Dokøen,
Arsenaløen og Grønlandske
H a n de l s
Plads.
Københ a v n s
Havn har
to mark a n t e
kulturinstitutioner ved havnen
– Operaen og Skuespilhuset – men lokaludvalget
ønsker med denne pjece, at
få folkekulturen trukket
frem til havnen. Lokaludvalget mener, at områderne
skal være levende, mangfolkelige og tilgængelige.
Derfor foreslår lokaludvalget
også, at mindst 25 % af de
boliger, der bygges, bliver
øremærket almene forhold til
for eksempel unge og ældre
mennesker.

En usleben diamant
Lokaludvalget mener, at
Papirøen er Københavns
‘uslebne diamant’. Det er
skal undergå de største

man lave udstillinger, værksteder og boliger i forbindelse
med de kreative skoler i
området.
Desuden lægger lokaludvalget stor vægt på, at Christianshavn
bliver udviklet
trafikalt i en
bæredygtig
retni ng med
cykler, elbiler,
mere kollektiv
transport og
mere sejlads.
Inderhavn med handel
Papirøen, Dokøen, Arsena l øen o g Gr øn la ndsk e
Handels Plads er opstået for
400 år siden, da Christian
d. 4. udvidede København.
Områderne har rummet
den danske flåde og handlen med kolonierne. Nu er
Inderhavnen tømt for den

Christianshavns
Lokaludvalg udvikler på
Papirøen og tre andre øer
ændringer, og Københavns
Kommune er også i gang med
en idékonkurrence, som skal
kultur- og fritidsfunktion
på øen.
tialer til at fungere som
byens åndehuller. Derfor foreslår lokaludvalget for eksempel, at Dokøen udvikles med
boliger, udendørsscene og
en café, hvor man kan lægge
til ved med sin båd. I Kuglegården på Arsenaløen kan

endes til rekreative formål.

-
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LEJERBO: SKAL VI DELE?

Debat og Læs...
Havnekajen skal være frit
tilgængelig for alle
Af Morten Kabell (EL), teknik- og
miljøborgmester
Finn Andreasen sætter i sidste udgave af Christianshav-

Husk at bestille tid hos bibliotekaren
Af John Poulsen, Kommunisterne på Christianshavn
(KPiD)

på

-

året

dk

Valgplakater på Vejtræerne.
øjne
ødelæggende

Uønskede besø(r)gende i kanalens
både

Birte Pedersen
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Nina Thomsen!
Jeg lyttede til din tale ved Grundstensnedlæggelsen af
renoveringen af plejecentret ”Hørgården. Der var ingen
grænser for dine lovord om dette nyrenoverede plejehjem.
Jeg synes det er rart med gode boforhold, Det vil jeg gerne
medgå dig. Men bygninger og skønne rum og omgivelser,
er ikke løsningen på de forhold beboerne må stå model til.
Jeg taler ud fra egen erfaring. Jeg faldt og brækkede begge
håndled, den 29. marts og efter få dages ophold på Bispebjerg Hospital, kom jeg til ”Hørgården” på rehabilite-ring.
Jeg ankom onsdag eftermiddag og blev godt modtaget. Jeg
var opmærksom på at personalet måtte ”løbe” stærkt, (Jeg
fatter ikke de kan holde til det. De når ikke halvdelen af
hvad beboerne ønsker og oplever ingen arbejdsglæde. Det
har de ikke tid til).
Næste dag var det påske og her blev tingene påfaldende
anderledes.
3 personer var på vagt og de løb om muligt endnu hurtigere.
Et eksempel: Jeg var temmelig hjælpeløs, kunne f.eks.
ikke gå på toilettet uden hjælp. Påskelørdag trykkede jeg
på knappen for at tilkalde personalet kl. 8.05, jeg skulle på
toilettet og samtidig ville jeg gerne have tøj på. Der var overhovedet ingen reaktion. Jeg nåede at trykke 5 gange inden
en meget ubehagelig hjælper kom ind til mig Kl. 9.55 og
spurgte hvad jeg ønskede. Jeg var grædende og mildest talt
fortvivlet over at være havnet et sted, hvor jeg ikke kunne
blive tørret efter toiletbesøg og blive vasket og få tøj på.
Jeg fremstrakte mine arme og sagde jeg havde brug for
hjælp til alt inkluderet at blive tørret efter toiletbesøg.
ventede, jeg fortalte hende at jeg havde ventet i næsten
2 timer. Jeg blev tørret bagi og vasket under armene og
hjulpet i tøjet meget mod hjælperens vilje, Hun ønskede ikke
at rede mit hår og sætte det op, for som hun gentog: ” Der
var andre der ventede”. Kl. var efterhånden blevet over 10.
Opslag på Rehabiliteringscentret fortalte at der skal spises
morgenmad inden kl. 9.30., så jeg bad hjælperen hjælpe mig
andre der ventede. Jeg fortalte hende at hendes opførsel
overfor mig var yderst ydmygende, jeg havde brug for hendes
hjælp og havde ikke ligefrem bedt om at begge mine arme
var brækket. Jeg var stadig grådlabil, da jeg kom hen til
spisestuen og blev spurgt, hvad der var galt. Jeg fortalte
uhensigtsmæssige i at personalet bliver mere end halveret
i weekends og i helligdagene. Vi var enige om at beboerne
har præcis de samme behov på helligdage, som på hverdage.
Ydermere ville beboerne også gerne have fornemmelse af
at det var helligdag, i dette tilfælde Påske. Personalet gør
det bedste de løber hurtigt og må ofte sige ”det kan jeg ikke
nå”, hvad er mere stressende end alle de ting man gerne
vil, men ikke når?
Jeg havde det rigtig dårligt, tænk at være afhængig af
dette sted til jeg kunne klare mig selv. Tænkte på de medbeboere, som var afhængig af den behandling i resten af
deres liv.
Vi kan ikke være det bekendt overfor vores udsatte medborgere og personalet i vores såkaldte ”velfærdssamfund”.
Derfor Nina Thomsen, du må gøre noget for at forbedre
forholdene på plejehjemmene. Ikke mindst i weekends og
helligdage. Men det kan ikke skade at gøre noget også i
hverdagene ellers brænder personalet ud og beboerne får
en uværdig behandling.
Er det det I vil med velfærdssamfundet?
Lizzi Kiarie
(Forkortet af red.)

Der er langt til
Bruxelles!

fiskehytter ved en afsidesliggende sø. Her forsyner

Der er ikke langt fra Christianshavn til Christiansborg. Og er du blevet træt
af politikerne, så kan de
skiftes ud ved valget. Sagen
er blot, at politikerne på
”Borgen” ikke kan beslutte
ret meget. Op mod 80% af
al lovgivning stammer fra
EU. Der er meget langt
til Bruxelles. Her har EUKommissionen eneret til
at foreslå ny lovgivning.
Kommissærerne er ikke
folkevalgte. De har ikke
stået på en stemmeseddel.
Er du utilfreds med den førte
politik, er det bare ærgerligt!
EU-Kommissionen forhandler i øjeblikket med USA
om en handelsaftale (kaldet TTIP). Kommissionen
har prøvet at holde forhandlingerne hemmelige, men
det er sluppet ud, at aftalen
bl.a. skal indeholde en form
for beskyttelse af de store
investorer. Mekanismen
kaldes ISDS. Den betyder
amerikanske firmaer kan
anlægge erstatningssag,
hvis de mener, at en ny lov
i EU eller f.eks. Danmark

lighedsvise seksuelle ydelser. En dag dukker den mutte
og selvmorderiske Hyun-Sik

sager skal køres ved private
voldgiftsretter, der i hemmelighed træffer afgørelse om
skadeserstatninger. Disse
afgørelser kan ikke appelleres. Ved lignende sager
andre steder i verden, har
lande måtte betale milliarderstatninger. Demokratiet
forsvinder ud i den blå luft!
Vil du vide mere, så se
www.folkebevaegelsen.dk
Kontaktperson for Lokalkomiteen Chr.havn/Indre
By Folkebevægelsen mod
EU.
Birte U.Pedersen

hytter. Det bliver starten på
et intenst og sadistisk hadkærlighedsforhold mellem
de to ensomme øer. Det er
sort, surreelt og sært poetisk. Ren sushi for sjælen.
Instruktør Kim Ki-duk er
en af Asiens vigtigste og
mest omdiskuterede auteurs

Oplev
Københavns
første Sail-In
Cinema
PIX og Tiger den 11. juni
letter anker og viser den
Isle’ i Københavns kanaler.
Det eksklusive antal billetter sættes i salg på fredag.
Torsdag d. 11. juni kl.
20.30 tilbyder Tiger og CPH
else, når Københavns første
Sail-In Cinema afholdes. Der
sættes sejl fra fra GoBoats
kaj på Islands Brygge, og
herefter fortsætter turen
gennem hovedstadens smukke havneområde med kurs
mod en spændende aften i
Film skal ses - til vands!
Konceptet er kendt fra

udlandet, men det er første
gang, københavnerne kan
lærred og ombord på både.
Det plyssede biografsæde
er nemlig skiftet ud med en
plads ombord på GoBoats
8-personers både, der sejler
ud i mørket og kaster anker et sted i byens kanaler,
Koreanske specialiteter vil
blive serveret på bådene
hemmelig, men CPH PIX og
Tiger lover et unikt event
med en hel del overraskelser undervejs – selvfølgelig
maritime ånd.
ikke for sarte landkrabber.
Den stumme og bestemte
Hee-Jin bestyrer og udle-

gennembrud fra 2000.
Billetsalget starter på
fredag 15. maj
Billetter kan købes i udvalgte københavnske Tigerbutikker fra fredag d. 15.
maj 2015 for 50 kr. (max 4
per person).
Tiger, Vesterbrogade 66,
st, 1620 V
Tiger, Frederiksberggade
23, 1459 K
Tiger, Østerbrogade 21,
2100 Ø
Tiger, Frederiksborggade
1, 1360 K
Tiger, Nørrebrogade 209,
2200 N
Mødested på aftenen: Kl.
20.30 hos GoBoat, Islands
Brygge 10-12, 2300 København S.
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Aktivitetskalender for
Samlingspunkt Indre By
Disse tilbud er KUN for medlemmer. For kun 200 kr. pr.
kvartal får du kaffe og te ad libitum, frokost hver tirsdag
I enkelte tilfælde kræves egen betaling (til f.ex. entre, transport etc.). Vi bestræber os for at komme ud og få kulturelle
VIGTIGT: Af ht mad/transport er det vigtigt at tilmelde sig
senest 2 dage før på tlf. 60 57 07 69, alle ture har afgang
fra Huset.
gene - brug hjemmesiden eller
mail. samlingspunktindreby@outlook.dk

-

Juni : (ud af huset)
Man. den 1.:
Rundvisning på Christiansborg af Tv vært og politiker Mette
Reissmann fra kl. 13-14.30. Afgang 12.30.
Tors. den 4.:
Tur til Malmø. Egen betaling på 200,- incl. frokost m. drikkevarer og transport. Afgang kl 10. (hjemme ca. kl. 17)
Man. den 8.:
Tur til Rådhusbiblioteket. Afgang kl. 12.30.
Tors. den 11.:
Guidet tur på Islands Brygge af Sussie Elmann. Formand
for Lokal Historiske forening. Afgang kl. 12.
Man. den 15.:
Tur til Vor frue kirke museum, afgang kl. 12.
Tors. den 18.:
Tur på Nokken v. Islands Brygge og det italienske supermarked ”Supermarco” på Fiskerihavnsgade.
Man. den 22.:
Tur til Islands Brygge- det gamle Bryggen, besøg i den gamle
togvogn ved havnen
Tors. den 25.:
Tur til HC Andersens lejlighed i Magasin, afgang fra Huset
kl. 12..
Tors. den 3 juli.:
Arkitektur tur rundt om havnen langs Christianshavn.
Afgang kl. 12.
Juli uge 28
Man den 6. - tirs d 7. og tors den 9.:
Er vi på Højbro Plads til Jazz festival (se program på
hjemmesiden).
Man. den 13.:
Tur til Amagerstrandpark. Afgang kl. 12.00.
Tirs. den 14.:
Tur til Christianshavn og evt. Christiania.
Afgang kl. 12.00.
Tors. den 16.:
Tur til Islands Brygge- det nye Bryggen og A Huset. Afgang
kl. 12.00.
Sommerferielukket til og med den 16. august

vores bord – et udpluk fra senest:
I forbindelse med det nys afholdte maraton fjernedes de
steler, der forhindrer gennemkørsel i Langebrogade. Det
er vi rigtig kede af – ikke så meget fordi maratonløberne
præcedens. Det kan ikke være meningen, at de fremskridt,
vi ved hård kamp har opnået i retning af fredelige gader skal
kunne udhules. Og selvom dette kun var et engangstilfælde,
kan andre følge efter. Og pludselig kan vi have en væsentlig
derfor henvendelse til kommunen – under påberåbelse af de
paragraffer, der berettiger LU til at i blive hørt i væsentlige
anliggender for bydelen – og henstiller til, at vi fremover bliver
inddraget INDEN slige tiltag sættes i værk.
Som I ved, er det planen, at vort posthus lukker i slutningen
af august. Det synes vi, er rigtig skidt: posthus, bibliotek,
beboerhus, lokaludvalg, idrætshal m.m. er ting, der er med
til at skabe en sammenhængende by(del), ift PostDanmark,
der jo er privatiseret (!), har vi ingen myndighed – men desuagtet skriver vi til dem og tilbyder samarbejde omkring at
ældre, gangbesværet medborger blev henvist til at hente sin
pakke på Fisketorvet!
Der er områder på Volden, der ikke fungerer rigtig godt.
Et af dem er Enhjørningens Bastion (lige bag ved Rabes
Have). En medboger har stillet et forslag om – for beskedne
midler – at skabe en bedre oplevelse. Det drejer sig om nogle
”solnedgangs”bænke, afdækning af de grimme bunkere fra
sidste verdenskrig m.m. Det kan vi sagtens gå ind for – og
har sendt forslaget videre til kommunen med vores anbefaling.
Margretheholm er fortsat under udbygning – og det indeet svar, der antydede, at så længe der ikke var nogen alvorlig
ulykkesstatistik, var der ingen grund til større tiltag. Det
betyder forhåbentligt ikke, at der skal lig på bordet, førend
man vil rykke. Ofte er forudseenhed ganske nyttigt! Heldigvis
indeholdt svaret også en invitation til en nærmere drøftelse
– og den tager vi imod med kyshånd!

væsentlige anliggender, ville det ofte være rart at have en
rimelig sikker pejling på, hvad borgerne mener. Det er jo
jeres synspunkter, vi skal bringe videre i systemet. Borgerinddragelse er jo for øvrigt også en af LUs fornemmeste
opgaver. Vi ved alle, fra de cirkler, vi hver især bevæger os
i, hvad der menes her. Vi får også en masse godt – og ofte
repræsentativt? Med en tidligere statsministers ord: vi ved
det ikke! Derfor starter vi nu et elektronisk borgerpanel. I
vil – indenfor den næste måneds tid – modtage en invitation på jeres e-mail til at tilmelde jer. Tag godt imod den
repræsentere bydelen dækkende. Det er planen løbende at
indhente jeres meninger om de helt konkrete problemer/
muligheder, bydelen står overfor. Det første spørgeskema
forventes rundsendt lige efter sommerferien.
Og så skal vi feste: søndag 6. September afholder vi den
årlige christianshavnerdag/byfest. Der bliver et hav af
aktiviteter og tiltag. Boder, politiske debatter, fed musik –
you name it, we´ve got it! Også i år afspærrer vi Torvegade,
så festen kan afspille sig over hele Torvet. Det bliver stort.
Så sæt kryds i kalenderen!
Men det er også et megaarbejde at få sådan noget op at
lighed for at give Christianshavn et par timer, så ring til
sekretariatet og meld dig (tlf.: 60 37 80 58) – vi vil glæde
os til at byde dig velkommen.
Et led i festlighederne er uddelingen af den årlige Christianshavnerpris til en person, forening mm, der har gjort/
gør en særlig indsats for Christianshavn. Prisen er på 1,- kr
pr indbygger – i år er det så godt 12.000 kr. Medlemmer
af LU er ikke valgbare. Kender du en person, der kunne
fortjene denne anerkendelse, så send en motiveret indstilling til sekretariatet inden 16. August 2015.
God Sommer til jer alle!
poul.

Når vi 23 lokaludvalgsmedlemmer sidder og drøfter bydelens

Christianshavns Lokaludvalg er nedsat af borgerrepræsentationen efter indstillinger fra lokalområdet. Lokaludmellem bydelens borgere og rådhuset.
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Lokale kandidater til
folketingsvalget

redaktionen har opfordret samtlige partier, som har kandidater til
folketingsvalget boende på Christianshavn til at sende indlæg til dette
nummer. Inden deadline havde vi desværre kun modtaget 2.

SOMMER I SOFIEBADET
Kurbad og Hamam
Med indgang fra gaden tirsdag - lørdag fra 10.30–21
med adgang til sauna, dampbad, koldt- og varmtvands
kar,
Café m.m.
Søndage fra 10.30 til 14.00
Mandag Billigdag fra 16.00, (tors fra 16. kun for kvinder)
Du skal forudbestille til
Hamam-massager, Karbade, kropsmassager, grupper og
weekender

– Ny og ny er måske så
meget sagt, for jeg var også
medlem af Folketinget fra
1994 til 2001. Jeg har deltaget i mange lokale aktiviteter og aktioner på Chris
Christianshavn. Én af de ting
jeg arbejder med lige nu,
er spørgsmålet om billige
boliger: det er vigtigt at
København vedbliver med
at være bopæl for alle slags
mennesker og med de voldsomt stigende priser bliver
det sværere og sværere for
almindelige indtægter. Derfor er det vigtigt at fastholde
kontrollen med huslejestigninger og bopælspligt. Vi har

din krops største organ, trænet til større elasticitet,
bedre blodcirkulation og klar til solbadning.
Sommer tilbud
Økoformiddags Kurbad med
saltpeeling i dampbad for 130 kr.
eller
SommerHamam med ansigtsmaske for 550 kr.
(weekender +75 kr.)
Vi tilbyder fortsat tirsdags Saunagus og FællesHamam
fra kl. 18.00 med Olivensæbe-skrup-selv med kese
Kurbadspris +50 kr.
Midnatsbadning
Fredag 5/6, 3/7 og 4/9 fra kl. 21.00 til 01
Du kan nyde den smukke Hamam og kurbadet
Pris 175 kr. inklusiv skrub-selv m. blødt skum
af økologisk olivensæbe.
Ferielukket undtagen i weekender
fra 13. juli til og med 31 juli

Priser
Kurbad: 125 kr.
Mandag fra 16.00 billigdag: 90 kr. pr. håndklæde 10 kr.
Karbad med urter: 175 kr
Kun brusebad/karbad: 30/60 kr
Rabatkort til 5 gange sælges
Hamam Basic: 525 kr
Hamam Luksus: 825 kr
Kropsmassage 30 min. 400 kr.
Kropsmassage inkl. Kurbad 525 kr.
Grupper 200 kr. pr. pers. for 2 timer min. 12 pers.
Tilkøb: Saltpeeling, ansigtsmaske, Hamam-scrub
Priser inkl. pestemals, håndklæder, badesko, økosæbe
og te
Lørdag/søndag og helligdage fast tillæg på 75 kr.

Folketingskandidat
Simon Simonsen, Socialdemokraterne

pe for at få løst, hvis jeg bliver
valgt. Men jeg har også været
involveret i problemer langt
uden for landets grænser. Jeg
har i mange år stået på Dansk
Flygtningehjælps Beredskabsliste, og har i den forbindelse
været udsendt som nødhjælpsarbejder til bl.a. Balkan,
Irak, Iran, Afghanistan, og i
forbindelse med tsunamien til
Indonesien.
bl.a. et meget grelt eksempel her på Christianshavn,
hvor gode, billige lejligheder
bliver udlejet som hotellejligheder.
Jeg er uddannet tømrer og
har i de sidste 10 år arbejdet

i a-kassen for Bygge- og
Jord – og Miljøarbejderne,
og netop de store problemer
på arbejdsmarkedet som
f.eks. social dumping, dagpenge og kædeansvar hører
til de opgaver, jeg vil kæm-

Jeg bor i kollektiv på Christianshavn, og hvis nogen af
jer arrangerer debatter og
lign. i valg-kampen, stiller jeg
gerne op til en god diskussion.

Almindelige mennesker
skal kunne bo i
København

gøre det attraktivt at bo i
København, men vi skal
frem for alt sikre, at alle får
en chance for at kunne bo i
byen. Det skal være muligt
at få opfyldt drømmen om
at eje sit eget uden at blive
forgældet til op over skorstenen resten af livet. Det er
åbenlyst, at det nuværende
skatteniveau ikke står mål
med den aktivitet, der er på
boligmarkedet i København.
Vi er muligvis kun ganske
få år fra skabelsen af
en boligboble, som vil
skævvride markedet endnu
mere. Derfor skal vi have en

mere progressiv beskatning
af fast ejendom, som følger
priserne opad
Studerende og mennesker
med almindelige lønninger
skal også om fem, ti og tyve
år have mulighed for at købe
en lejlighed i København, der
kan danne rammen om deres
familieliv. Vi skal turde holde
fast i, at boligmarkedet skal
være for de mange og ikke
for de få.

Vi skal sikre, at mennesker
har råd til at bo og leve i
København. Vi ser markante prisstigninger på ejerboliger i København år for år.
Samtidig vil nogen af de blå
partier sætte andelskronen
fri, så priserne kan gå på
himmelfart, hvilket vil være
konsekvensen af frisættelsen
af andelsmarkedet. Vi skal
en helt anden vej. Vi skal

jg

Sæt kryds i kalenderen 6. september!
Christianshavns Lokaludvalg inviterer sædvanen tro til Christianshavnerdag – i år søndag
den 6. september kl. 10-16
på Christianshavns Torv.
Vi er i fuld gang med forberedelserne og samarbejder
med foreninger og butikker
på Christianshavn om at
lave en god dag med masser
af aktiviteter.
På dagen får vi lukket
scenen vil der være musik
og optræden, på gaden er
der legemuligheder for børn,
og ved den nye kaj lægger bådene til, så man kan
komme ud at sejle. Der vil
være korte, aktuelle debatter, hvor du kan stille

spørgsmål til nogle af politikerne fra Rådhuset, og du
kan få information om det
sociale arbejde – bl.a. fra
kommunens gadeplansmedarbejdere og det frivillige
arbejde. I madteltet kan
du købe lækker frokost fra
forskellige gadekøkkener og
meget andet – og så er der
naturligvis loppemarked. Og
rundt om på Christianshav-

en person, forening eller
institution, som har gjort en
ekstraordinær indsats for
Christianshavn. Kender du
nogen, der skal nomineres?
Så skriv det til christianshavnslokaludvalg@okf.
kk.dk senest søndag d. 16.
august. Vinderen får 1 kr.
per christianshavner optalt
per 1. januar 2015 – 12.009
kr.

hvor repræsentanter fra
Christianshavns foreninger
og institutioner fortæller om
deres arbejde.

Har du lyst til at prøve
dit talent af fra vores
scene?
Så er du meget velkommen – uanset om du er
historiefortæller eller vil
læse dine digte højt, rap´e,
synge arier eller give et
stand-up-nummer. Har du
lyst til at holde en brand-

Havnens Pris
Vi uddeler også Havnens
Pris på Christianshavnerdagen, og den overrækkes til

tale, kan du også gøre det.
Alle er velkomne og får 10
minutter, men for at få en
plads på scenen, så skal du
senest søndag d. 2. august
melde dig til ved at skrive til
christianshavnslokaludvalg@
okf.kk.dk.
Vi søger hjælp til diverse
praktiske opgaver
Kan du afse et par timer og
har du lyst til at hjælpe med
at få Christianshavnerdagen
til at blive en succes, så kontakt tovholder Jette Philipsen
på mail jette.ph@webspeed.
dk - oplys gerne navn, mobilnummer og om du kan hjælpe
formiddag eller eftermiddag.
Tag også kontakt til os, hvis
Du har en ide til en aktivitet
eller bod på Christianshavns
Torv.
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Naturklummen
Denne tid er en af de smukkeste på Christianshavns
volde. Især på Christiania
blomstrer hvidtjørnen frodigt, Caprifoliens og hyldens
blomsterklaser er næsten
klar til at springe ud.
Det første kuld svaneunger
er klækket på Kaninøen.
Fem dejlig e svæll inger.
Dette svanepar er meget
mere tolerant end det fra
sidste år. Derfor er her i
år kommet et stort antal
gæs. Et gåsepar har tyvstjålet gæslinger fra nogle
andre gåsepar og har nu
gæslinger efter sig, når de
kommer svømmende. En
flok ungsvaner holder til

omkring sandstranden ved
Sølyst til glæde for masser af
mennesker, især begejstrede
fotograferende turister.
Men bevæger man sig en tur
uden for plankeværket på
den anden side af Refshalevej, er freden og idyllen
slut. De tidligere så fredfyldte kanaler ændrer sig i
rivende hast. Der er kommet
en ny bro. Og der er ikke
CWS Watersport og vandpolo-klubben har desværre
fået permanente ophold og
har overtaget svanernes,
ændernes lappedykkernes og
blishønsenes rede- og fourageringsområder kraftigt
suppleret af forstyrrelser fra

SUP’er (Stand-Up-Paddels)
og en strøm af kajakkurser
og anden sejlads.
Det gamle svanepar byggede
sidste år, med lidt hjælp,
deres rede ved Refshalevej
– lige nedefor fortovet og
tæt på hvor den nye bro
nu ligger. Det var en stor
attraktion for børn, voksne
og turister, at man kunne
følge svanelivet så tæt. Men
allerede efter 14 dage mistede de deres unger, da de
prøvede at svømme tilbage
til reden efter at have gemt
sig ved Papirøen – det eneste
sted der på det tidspunkt
endnu var uforstyrret for
sejlads.
Kommunen har været meget
aktiv omkring de mange
nye aktiviteter i Indre Havn
– men ser protesterne fra
mange sider over forringelserne helt overhørig. Tilsyneladende er det Kommunen
som giver tilladelserne, men
frakender sig et hvert ansvar
for forringelserne for fuglelivet, og giver det ansvar
videre til Kystdirektoratet.
Svaneparret fra sidste år
er blevet så presset, at de i
ellers upopulære ”Fredens
havn”. Så må vi se om de får
unger på vingerne i år.
Selv om vi har haft en del
møder med både Lokalud-

valget og kommunen om
problemet med manglende
naturhensyn i området, hvor
den stigende aktivitet på
vandet har medført at fuglelivet er gået drastisk tilbage
i Kanalerne, sker der ikke
andet end at de forstyrrende
aktiviteter vokser.
Det mest irriterende er, at
hvis man havde planlagt det
hele bedre fra begyndelsen,
da ”Den blå rute” var på
tegnebrættet og kajak klubberne voksede i antal, havde
man kunne lave plads til
det hele. Men desværre
blev naturen - det billige
skidt – taberen.
Den stærkes ret og
pengene sejrede.
Endnu et uforstyrret vandområde i
København er ved
at blive totalt ødelagt og fugleforladt. Også andre
steder i København tager sportsaktiviteter over.
I Søerne er der
meterhøje plastiksvaner og på
Amager strand udfoldes også en lang
række vandaktiviteter.
Der er nok god forretning i at sælge
kajakker og kajak-

Susannes Christianshavn
Fotografen Susanne Mertz
har været så
venlig at dele
nogle af sine
mange dejlige
fotos med os, vi
fortsætter med:
Kasernen
Kasernen er den gamle
militærbygning, som
i mange ;® har været
der over 30 børn mellem 0
og 18 ;®. Det var tider, at
gå ned og lege i gården. Vi
havde vildkatte og ingen
legeredskaber, men en
dejlig have med træer, man
kunne klatre i .
Kasernen ligge i
Wildersgade og hed
Wildersgade kaserne.
og blev nedlagt som

Foto: Susanne Mertz

kurser i disse tider. Svanerne, ænder, gæssene og
lappedykkerne har ingen
penge!
CWS mål er at udnytte alle
de eksisterende arealer og
den smule natur, der er
tilbage. Det er en skræmmende dagsorden for dem,
der værdsætter naturen i
byen. Og det er vi faktisk
mange der trods alt gør.
Svanen er vores nationalfugl, og Leda og svanen
var Københavns gamle vartegn. Der burde være mere
respekt for naturen blandt
politikernes og planlæg-

gernes side.
God Sommer trods alt
Foreningen til bevarelse og
udvikling af Christianias
frie natur
Læs mere: christianias-frienatur.dk
tekst
Christianias frie natur
fotos:
Uffe Gjøl Sørensen
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Christianshavnerprisen 2015

Kære venner
Tusind mange
tak for prisen

Civil ulydighed og civilsamfund

Det er med en hvis
nysgerrighed jeg modtager
prisen: Får jeg den nu for
det jeg selv tror jeg får
den for - eller ser andre
det på en anden måde.
En pris, der også har et
element af civil ulydighed
i sig, giver også stof til
eftertanke – når nu man
er blevet tjenestemand
med fast arbejde udsigt til
pension - så er det med civil
ulydighed nok lidt tilbage
i tiden.
Og tiden på Christianshavn
i 1970erne var noget
anderledes end i dag:
en nedlidt boligmasse,
omfattende saneringer
med beboerudskiftning og
voksende arbejdsløshed,
arbejdskampe og
demonstrationer.
Nå ja; dengang var jeg
med til at passe vagter i
Beboerhuset efter det var
blevet besat i 1976, og med
til at skabe de rammer for
selvstyre, der stort set er
gældende stadigvæk.
Nå ja; jeg var med
til at besætte en
række huse bl.a. i
Wildersgade i protest mod
boligspekulationen,
Nå ja; jeg så var jeg
også med til med til at
organisere en boykotaktion
for bedre forhold for de
værnepligtige, mens jeg
var Middelgrunden i 1976,
hvor jeg ellers pudsede
raketter.
Nå ja; så besatte vi også
lige biblioteket i protest
mod nedskæringerne, da
det var lukningstruet i
1977.
Nå ja; så kastede vi
narresutter ud over
Borgerrepræsentationen
som protest mod
de manglende
daginstitutionspladser.

at organisere den første
arbejdsløshedsmarch fra
Aalborg til København i 79,
hvor vi undervejs besatte
nogle fabrikker ….i protest
mod fyringerne.
vikararbejde, var jeg med
til at strejke imod indgrebet
i dyrtidsreguleringen,
hvilket ikke nyttede noget
og her 40 år efter har udløst
en klækkelig udbetaling….
Før Beboerhusforeningen,
var der noget, der pænt
nok hed Christianshavns
Beboerforening – i
andre bydele hed det
Beboeraktioner. Her
arbejdede man meget med
saneringer og udgav et
blad der hed Kanalen. Eller
CB Kanalen. Det blev
solgt for to kroner foran
Brugsen og jeg tro ikke der
var mange der købte det.
det nogle af os til at gå i
gang med sammen med
Beboerhusets Huskat
at skabe et organ så
budskaberne kunne nå ud
til alle på Christianshavn.
Og Christianshavneren
var født. Det er en af de

ting der har holdt ganske
godt : Tænk sig at en
aktivistavis stadig laves
og når ud til alle , og er
en slags organisator for
mange aktiviteter på
Christianshavn.
Senere blev det småt med
den civile ulydighed - det
kom mere til at handle om
at styrke civilsamfundet,
altså styrke den lokale
sammenhængskræft.
I 1998 var jeg - før
det blev trendy - med
til at skabe økologiske
markeder langs kanalen
og genbrugsjulemarked for
børn i Beboerhuset
I 2005 var jeg med til
arkiv og mødested i
Vagthuset i Torvegade
Her havde jeg/ vi lært
noget:
og Miljøborgmesteren og
sagde der står et tomt hus
i Torvegade – det har været
tomt i 10 år. Vi vil gerne
have det, og vi har ingen

været med til at igen
at få gjort noget ved
skoleforholdene, hvilket
godt nok er op af bakke.
Jeg har også passet mit
arbejde på biblioteket
– og her har jeg fået
lov til at udvikle såvel
Christianshavns
Bogfestival – som er
den ældste af sin slags i
Kbh. Har fået sat diverse
folkeoplysningsinitiativer
i gang, læseklubber,
med mine gode kollegaer
gør vi alt for at biblioteket
er godt som muligt inden
for de snævre rammer
der er for biblioteksdrift i
København.
Tænk sig at man har
været med til alt dette, og
har fået børn og kunnet
bo og arbejde og virke på
Christianshavn i over 40
år.
Anerkendelse er dejligt
- så tak igen også for de
medfølgende 5000 kr, som

altså både hus og penge.

for.

På det sidste har jeg
gennem lokaludvalget

Måske vil jeg lave en
forening af Tordenskjolds

Soldater – tit bliver vi jo
beskyldt for, at det er de
samme Christianshavnere,
der går igen i alle
aktiviteterne, råd og
udvalg.
Men hvad er der i vejen for,
og små midler opnår
resultater, som netop
Tordenskjold opnåede
ved at lade de samme

folk gik rundt og rundt,
så den ellers overlegne
modstander gav op?
Tordenskjolds soldater, som
kan udvikle Christianshavn
og skabe rammer for det
gode liv.
Asbjørn Kaasgaard
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Levende kulturhus søger driftsassistent
med ansvar for kommunikation og PR
Christianshavns Beboerhus søger en medarbejder til varetagelsen
af opgaver inden for
drift, caféarbejde og
kommunikation i en
stilling på 30 timer
ugent-ligt.
Om os:
Vi er et levende og socialt
engageret kulturhus,
som er åbent for alle og
rummer mange forskellige
aktiviteter og værksteder.
De mange brugere gør
Beboerhuset til en stor
og levende organisme af
kreativitet og virkelyst,
hvor varme og åbenhed er
nøgleordene. Beboerhuset
er et selvstyrende
foreningsdrevet kulturhus
med økonomisk støtte fra
Københavns Kommune.
Den daglige ledelse
varetages af en kollektivt
ledet personalegruppe.
Om stillingen
Opgaverne er mange og
varierede i Beboerhuset.
Stillingen er sat sammen
så man ca. halvdelen af
tiden står i vores café, og
den anden halvdel går
med kommunikation,
personalemøder og øvrig

drift. Opgaverne i caféen
kan spænde vidt - lige fra
almen betjening af husets
brugere til lokalebooking
og servicering af
møder i huset. Som
kommunikationsansvarlig
skal du formidle
husets kulturtilbud
og udvikle vores PR
o. lign.) til både print
og web(hjemmeside og
sociale medier). Du står
for kontakt til pressen
i forbindelse med vores
koncerter og større
events såsom gadefesten i
Dronningensgade, Sankt
Hans og vores Julemarked.
Derfor vil det være et
klart plus, hvis du har
erfaring med at skrive
pressemeddelelser, og har
kontakt til diverse medier.
En anden væsentlig
opgave vil være at skrive
fondsansøgninger til
fysiske udviklingsopgaver.
Om dig:
ildsjæl som brænder
for kulturen, for
kommunikation og for at
være en del af et hus, som
i snart 40 år har været et

naturligt sted at samles
om kulturelle formål. Vi
ønsker en medarbejder
over for mange varierede
opgaver. Du er selvfølgelig
god til at samarbejde,
har erfaring med at lave
events eller kommunikere
om dem. Og så trives
du i et miljø, hvor
opgaverne og tempoet
kan bølge fra stilhed til
storm, både i caféen og
med de kommunikative
opgaver. Derfor har du
også styr på deadlines
og strukturering af dine
opgaver.
Løn- og
ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold
til relevant overenskomst
med en ugentlig
arbejdstid på 30 timer.
Tiltrædelse pr. 3. august
2015.
Aften- og weekendarbejde
er en del af stillingen.
Ansøgningsfrist d. 15. juni
2015
Ansøgning sendes til:
ansoening@beboerhus.dk
Mærket: PR
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