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Området omkring H.C. Andersens Boulevard er Danmarks mest luftfor-
urenede strækning. På et døgn passerer 65.000 biler. Læs side 2 og 3

Luftforureningen 
over grænseværdien

Foto: Amanda Thomsen
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MAD UD AF HUSET
også større selskaber modtages

Tlf.  33 11 76 70
 

www.cafeklimt.dk
frederiksborggade 29

 

PIZZERIA

LA FIORITA
tlf. 33 33 99 60

DELIKATESSER OG BRØD

ma. lukket   ti.-lø. kl. 11-22   Sø. kl. 13-22

ahlefeldtsgade 28  1359 københavn k
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Luftforureningen over grænseværdien 
på H.C. Andersens Boulevard

Sådan lyder det fra Tine fra 
Nørre Farimagsgade, der bor 
tæt på den stærkt trafikerede vej 
H.C. Andersens Boulevard - en 
af Danmarks mest luftforure-
nede strækninger. På et enkelt 
døgn passerer 65.000 køretøjer 
igennem, og de seneste målin-
ger foretaget af Miljøkontrollen 
i København viser, at græn-
seværdierne for kulmonoxid, 
kvælstofoxider og benzen lig-
ger over det tilladte niveau. Det 
er især i myldretiden morgen og 
aften, at de skadelige partikler er 
i luften.
 
Alle tre stoffer er skadelige for 
den menneskelige sundhed, og 
det er især de små partikler, der 
er farlige. Årligt viser statistik-
ken, at mellem 50-200 dør for 
tidligt, og at mellem 100-300 
indlægges på hospitalet som føl-
ge af denne massive forurening. 
Undersøgelser som Danmarks 
Miljøundersøgelser (DMU) har 
gennemført viser desuden, at 
der kan være en sammenhæng 
mellem forureningen og fore-
komsten af hjertekarsygdomme, 
luftvejssygdomme, allergi og 

kræft. Derudover menes luftfor-
urening også at kunne frempro-
vokere akut-sygdomme som fx 
astma.
 

På miljøborgmesterens 

kontor i Københavns 

Kommune er der fokus 

på problemet, men 

uden regeringens 

opbakning og lov-

grundlag, kan de store 

resultater og forbed-

ringer ikke nås.

 

Vi mangler lovgrundlag
- Vi har massive problemer med 
støj- og luftforurening i Køben-
havn. Vi gør en stor indsats i Kø-
benhavns Kommune, men vi har 
brug for, at regeringen også aner-
kender problemerne og giver os 
de rette værktøjer. Der er bredt 
flertal i Københavns Kommune 
for at indføre trængselsafgifter i 

København. Problemet er bare, 
at der mangler lovgrundlag, og 
det vil regeringen ikke give os. 
Vi venter ikke med hænderne i 
skødet, men er gået sammen med 
15 omegnskommuner i Kommu-
neforum for at lave en plan for 
trængselsafgifter. Sammen står 
vi stærkere og kan lægge pres 
på regeringen. De er begyndt at 
lytte, men tidsplanen er ikke nær 
nok ambitiøs. Der kan handles 
nu, og der skal handles nu. Ikke 
i 2015, siger Teknik- og miljø-
borgmester Klaus Bondam.
 
Generelt set er der faktisk sket 
en positiv udvikling i luftkvali-
teten som følge af regulering af 
luftforureningen fra virksom-
heder og energiproduktion, an-
vendelse af renere brændstoffer 
og som følge af den almindelige 
teknologiske udvikling. Men 
den trafikregulerede forurening 
som kvælstofoxider og partikler 
har ikke bevæget sig i samme 
positive retning. Det betyder, at 
grænseværdierne, som skal sikre 
befolkningen god luftkvalitet, 
overskrides. Sådan står der på 
Miljokontrollens hjemmeside.

“Om vinteren er det særdeles klamt - det tunge novembervejr får skidtet til 

at hænge lavt hvilket kan mærkes, når man trækker vejret. Og så lugter der 

fælt. Så bliver man mindet om, at det umuligt kan være sundt at bo i byen.”
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JØRGEN HOLST
Aut. El-installatør

El-anlæg
Data-anlæg
Tele-anlæg

Antenne-anlæg

Tlf. 33 14 78 93
Rosengården 8 - 1174 Kbh. K
www.jh-el.dk        E-mail: holst@jh-el.dk

nansensgadeavis.dk
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Luftforureningen over grænseværdien 
på H.C. Andersens Boulevard

Dieselfiltre har ikke hjulpet 
nok. Det har altså ikke hjulpet 
det store, at Københavns Kom-
mune allerede i 2004 pålagde 
kommunens dieselkøretøjer at 
have partikelfilter på og dermed 
kunne reducere partiklerne med 
op til 80 %. Luften er stadig fuld 
af de små partikler.
 
- Den miljøzone, der nu er ind-
ført i København, er, som jeg 
ser det, kun en begyndelse. I 
november næste år bliver zonen 
udvidet til kommunegrænsen, 
men miljøzonen bør være endnu 
mere ambitiøs. I stedet for kun 
at omfatte de ældste og største 
biler, skal den omfatte alle die-
seldrevne køretøjer. Desværre 
er det en længere proces at få re-
geringen til at indse, at der skal 
en mere effektiv indsats til for 
at nedbringe luftforureningen i 
København, slutter Klaus Bon-
dam.
 
Vi undgår H.C. Andersens 
Boulevard, siger beboer
Der er ingen tvivl om, at flere 
tiltag i retning af at nedbringe 
luftforureningen i området er 

kærkommen for beboerne, der 
lever med den stærkt trafikerede 
vej som nabo.
 
- Jeg må indrømme, at H.C An-
dersens Boulevard er en vej, vi 
prøver at undgå at færdes på. 
Både trafikalt og luftmæssigt er 
den generende for os voksne - og 
vores barn er ikke meget for at 
krydse den store befærdede vej. 
Det er sørgeligt, at der er så me-
get gennemgående trafik lige her 
- især er der mange lastbiler, der 
kommer udefra og skal ind til 
byen. Vores børn leger lige inde 
i Ørstedsparken på legepladsen, 
og selvom der er træer og buske, 
kommer der jo en masse bilos 
ind. Det er ikke rart at tænke på 
og ærgerligt, at fordi man har 
valgt at bo i byen, så er det en 
pris, man skal tage, eller skal 
man?, spørger Sofie, som bor i 
kvarteret med sin kæreste og sin 
barn og har gjort det siden 1995.
 
Men hvad kan du selv gøre for 
at nedbringe påvirkningen?
Det er en god idé at vente med at 
lufte ud til myldretiden om mor-
genen og om aftenen er overstå-

et, så kan du undgå nogle af de 
små partikler. Det er også bedst 
at lufte ud til baggården, hvis du 
kan. Luftforureningen er me-
get mindre der. Og du kan selv 
nedbringe den samlede mængde 
forurening, hvis du lader bilen 
stå på korte ture. En kold motor 
bruger nemlig 70-200 % mere 
brændstof og katalysatoren, som 
reducerer mængden af de farlige 
partikler virker ikke de første 
km, hvor motoren er kold. Der-
udover viser undersøgelser, at 
private brændeovne i hjemmet 
står for omkring en tredjedel af 
udledningen af de små partikler.
 

 
Find målinger og mere informa-
tion af luftforurening på www.
miljoe.kk.dk.

  bo



Reuther Petersen VVS aps 
v/ hans & karsten reuther petersen

ALT VVS 
& 

TAGARBEJDE
33 13 22 42

turesensgade 23-25, 1368 kbh k

TA I L O R M A D E

turesensgade 10, kld. tlf. 5042 0846

skrædderi og design

for kvinder og mænd

efter ønsker og mål
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Bullitt by Larry vs Harry  
nr. 41
Bullitt ladcyklen er en ny og an-
derledes ladcykel. Hvor andre 
ladcykler oftest er store, tunge 
og langsomme, er ladcyklen 
Bullitt kun ligeså bred som en 
almindelig cykel og bare nogle 
få kilo tungere. Ladcyklen findes 
i syv forskellige udgaver. LvsH 
kommer i fremtiden til blandt 
andet til at tilbyde en super let, 

praktisk og flexibel bundplade, 
sider i sejldug eller aluminium 
mm. Indtil da kan butikken vise 
ladcyklen med specialbyggede 
kasser på. Alle er bygget efter 
kundernes specielle behov. Man 
kan afprøve cyklerne! www.lar-
ryvsharry.com/butikken.html

Face of Copenhagen nr. 41
Mariane Larsson er uddan-
net frisør og make-up artist og 

har arbejdet i branchen i 20 år. 
Mariane har medvirket på film-, 
shows-, reklame- og fotoopga-
ver, og er altid opdateret med 
nyheder fra indland og udland. I 
Face of Copenhagen kan man få 
lavet hår, make-up, extensions, 
styling og undervisning. Og her 
kan man bestille tid online på 
www.face-cph.dk.

sj
 

Frederiksborggade…

Foreningen til Hovedstadens 
Forskønnelse uddelte torsdag 
den 11. december kl. 17 i Glypto-
teket 6 fornemme initiativpriser. 
Den ene gik til personerne bag 
arbejdet for den nye plads foran 
Kulturhuset.
Foreningen til Hovedstadens 
Forskønnelse havde mange 
smukke ord til initiativprisvin-
derne:
Det greb der er brugt for at skabe 
pladsen mellem Nansensgade og 
Nørre Søgade, er så indlysende 
rigtigt, så musikalsk, at det i al 
sin selvfølgelige funktionsdue-
lighed er højst usædvanligt og 
meget vellykket.
Opgaven bestod i at flytte og 
omforme terrænspringet mellem 
Nansensgade og Nørre Søgade 
ved at etablere et bredt trappe 
– og siddeanlæg og en heraf 
konsekvensafledt, forsænket ak-
tivitetsplads. Opgaven var ikke 

Flere 
priser til pladsen

Foto: Amanda Thomsen
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turesensgade 6  tlf. 33 15 05 36
Turesen  

Frokostrestaurant 
Åben: Man-fre  kl. 12 - 16

Selskaber arrangeres
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Flere 
priser til pladsen

at regulere pladsen, eller rettere 
”passagen” mellem husene, men 
at ændre dens forudsætninger, 
således at pladsen blev selve 
rummet, som den omkransende 
arkitektur forholdt sig selvfølge-
ligt og integreret til.
Pladsens store arkitektoniske 
kvalitet er dens skarpttegnede 
monumentalitet. De symmetri-
ske boligblokke mellem Nan-
sensgade og pladsen, skaber en 
portal af usædvanlig styrke. De 
veldefinerede flader på pladsens 
sider er kontraster og medspil-
lere til den klare definition af 
rummet, som mod Nørre Søgade 
afsluttes og åbnes mod Søerne af 
endnu en portal, som her består 
af den gamle fabriks-portal.
Bearbejdningen af den nye plads 
består primært i en skupturel 
del, der gør det geometrisk set 
stramme anlæg til en levende or-
ganisme gennem opbygningen af 

facetterede klipper eller isbjerge 
af indfarvet beton, som man kan 
sidde, skate eller cykle på.
Med denne plads har København 
fået et af sine allerbedste byrum. 
Det er et usædvanligt helstøbt, 
by-smukt og menneskekærligt 
sted vi i denne hårdt prøvede by 
hermed har fået.
Foreningen til Hovedstadens 
Forskønnelse tildelte med stor 
glæde Københavns Kommune 
og Morgen Arkitektkontor, 1:1 
Landskab, Eduard Troelsgård 
A/S, NCC Construktion Dan-
mark A/S samt Borgergruppen 
i Nansensgadekvarteret en ini-
tiativpris for dette fornemme 
arbejde.

  red

Navneforandring 
i kvarteret
Københavns Kommunes vejnavnenævn øn-

sker at navngive pladsen ved Kulturhuset indre 

By. Nævnets forslag er Charlotte Ammundsens 

Plads efter Charlotte Ammundsen (1947-2003), 

som var  Københavns miljøborgmester 1982-

1997. Ønsket fremkommer bl.a. på baggrund af 

fornyelsen på pladsen foran Kulturhuset.

Navneforandringen vil betyde, 
at også det lille stykke vej fra 
pladsen og op til Nansensgade, 
som i dag hedder Ahlefeldtsga-
de, vil blive ændret til Charlotte 
Ammundsens Plads (nr. 2 og 1). 
Adresseændringer vil i alt be-
røre Ahlefeldtsgade nr. 28, 30, 
31 og 33. Grundejere og beboere 
på de involverede adresser - to 
beboelsesopgange, DONG og 
Kulturhuset - er blevet adviseret 
herom. Høringsfristen var den 
27. november 2008.
 
Borgergruppen bag pladsen og 
Kulturhuset har indsendt forslag 
til et andet navn:
”Pladsen ligger på Matrikel 8. 
Vi synes, at navnet M Otte ville 
relatere sig til den ungdomskul-
tur, der udfolder sig på pladsen. 
Det er desuden mere mundret 
end et seksstavelsesnavn, når 
f.eks. unge i en kort besked skal 
meddele, hvor de skal mødes. 
Alternativt ville vi foreslå Mi-

chael Strunges Plads, et navn der 
relaterer sig til kultur og kunst, 
men også til ungdomskultur 
generelt”, citat fra brev fra Kul-
turhuset til Vejnavnenævnet. 
Vejnavnenævnet begrunder sin 
anbefaling af at opkalde pladsen 
efter netop Charlotte Ammund-
sen (SF) med, at hun var født i 
Indre By, boede her og følte sig 
tilknyttet til bydelen hele sit liv. 
Desuden mener Københavns 
Kommunes Vejnavnenævn, at 
en navngivning af pladsen vil 
være i god overensstemmelse 
med adressebekendtgørelses 
formålsparagraf om at fastsætte 
vejnavne og adresser af hensyn 
til at finde vej, på grund af Ahle-
feldtsgades nuværende forskud-
te forløb over Nansensgade.
Navnet bliver endeligt besluttet 
på Teknik- og Miljøudvalgets 
møde den 14. januar 2009.

  sj

Foto: Niels Vestergaard
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Frederiksborggade 46  tlf. 33938822

Mangler du plads? 
Hold festen i Café Globe n! 
Kig forbi og hør om mulighederne

www.cafegloben.dk
Turesensgade 2B   Tlf: 33 93 00 77

ATELIER®2000
NANSENSGADE 13      TLF. 33 91 37 62

REPARATIONER
NY LYNLÅS

-også SKINDTØJ

SKRÆDDERI

ahLeFeLdtsgade 33, 1359 KØbeNhaVN K
tLF. 33 13 30 75  w w w.KuLturhus.KK.dK

Møde- og festlokaler, badmintonbaner, 
musikøvelokaler, kulturoplevelser. 

Priser og info: kulturhus.kk.dk/indre-byegholm

Aut. VVS-installatør

vendersgade 14 kld. tlf. 33 11 17 20
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Foto: Amanda Thomsen

Julehygge
I december var vores kvarter beklædt med hyggelig julelys fra de erhvervsdrivendes 
butiksvinduer. For første gang bringer avisen nogle af de stemningsfulde indtryk, som 
man kunne opleve i julemåneden på sin vej gennem gaden. Tak for det.

sj



KaLeNder
JANUAR 2009

Kulturhuset indre By    

Søndag 25. kl. 13-15
Frydenborg Byspil. Rollespil for de 5-12 
årige. Kr. 50. Udviklet og afvikles af 
rollespil.com

Fredag 30. kl. 19 
København møder New York
Debatarrangement. Kr. 50

Kulturhuset åbner mandag 5. januar kl. 8
www.kulturhus.kk.dk/indre-by

Københavns Footbagklub
Hver torsdag kl. 19-23 
Vi træner i Kulturhuset Indre By.

Ørstedsparkens Legeplads
Åbent alle hverdage kl. 9.30 - 17, hvis det 
regner så kom ind i legehuset og få varmen. 

Tirsdage og torsdage kl. 10 - ca. 12
Rytmisk legestue for børn ifølge med voks-
ne i aldersgruppen 7 mdr. – 2 år. Vi synger 
gamle og nye børnesange og spiller på  
rytmeinstrumenter. ikke for institutioner.

Hvis vi er så heldige, at det sner i år, så kom 
og byg ”legepladsens flotteste snemand”, 
kom indenfor og få varmen. Du kan også 
låne en kælk og tag en kælketur i parken.
www.dinlegeplads.dk

Barbarella
Torsdag - lørdag kl. 22 - 02
Dj’s nights med lounge bossa, jazz, house.

Caribbian
Mandage og tirsdage kl. 21.30  
Salsa Merengue og reggae - dob. Onsdag og 
torsdag. kl. 21.30 DJ’s spiller svedig house. 
Fredag og lørdag kl. 21.30 - 04 DJ’s spiller 80’er 
funk og soul. Søndag kl. 21.30 Reggae music.

Bordfodbold
Mandag - torsdag kl. 18-23, fredag  19-23
Ahlefeldtsgade 18, kld. tv. 
Særarrangementer i weekenderne. 
www.hobofo.dk

Café Globen
Onsdag 7. kl. 19.30 
Sicilien, Stromboli og Salina. Italiens 
øer gemmer på oplevelser, vin og mad i 
verdensklasse. Vi kommer på storbybesøg, 
nogle af Europas bedste strande, vulkan-
vandring, vin- og mad- og vandreturene 
på Sardinien. Kort sagt - Italiens øer i 
verdensklasse.

Mandag 12. kl. 17.30
Nepal og Himalaya - trekking på verdens 
tag samt kulturrejser i Nepal. Nepal er uden 
tvivl verdens bedste trekkingland. Vi tager 
på den store odyssé fra Everest base camp, 
Annapurna og Langtang til mindre kendte 
bjergegne som Makalu, Kanchenjunga, 
Dhaulagiri, Mustang og Dolpo. 

Tirsdag 13. kl. 19.30
Kilimanjaro, safari og Zanzibar badeferie. 
At stå på toppen af Afrikas højeste bjerg 
er noget ganske særligt, vandringen er 
superb, og de efterfølgende muligheder er i 
særklasse. 

Mandag 19. kl. 17.30
Indien - kulturrejser, Goa samt trekking- og 
vandreture. Er der et land der kan tage pu-
sten fra de fleste, er det Indien. Kom og hør 
om kulturrundrejser i Rajasthan, Varanasi 
og Nordindien, om trekkingture i Indisk 
Himalaya, Kerala og Tamil Nadu samt bade-
ferie i Sydindien og Goa.
www.cafegloben.dk

Galleri Signe vad, i Skabet

Hans E Madsen udstiller Lyslandskaber, 
Værkerne vil være tændte hele døgnet. Han 
er samtidig aktuel med flydende lysstofrør  i 
bassinget  på Kay Fiskers Plads.
www.gallerisignevad.dk

Sct. Andreas Kirke
Søndag 11. kl. 16
Kammerkoncert Trio Dania
Trio Dania, som består af Helena Højgård 
Nielsen – Violin, Ananna Lützhøft – Cello 
og Anne Holm-Nielsen – Klaver, opfører 
værker af Shostakovich, Fauré samt Schu-
bert. Fri entré

Onsdag 14. kl. 19.30
Foredrag i serien ”Danske værdier?” ved 
professor i økonomi Jesper Jespersen: 
Velstand uden velfærd. Der tages hensyn til 
hørehæmmede. Foredragene tekstes. Tele-
slynge forefindes. Kaffe/te kan købes. Arr.: 
Pastor Peter Hansen. Fri entré.

Mandag 26. kl. 19

Koncert. Middelaldergruppen Lurpakket 
optræder i originale kostymer og spiller og 
synger kirkelig og verdslig middelaldermu-
sik. Fri entré

Gudstjenester 
Sct. Andreas
Torsdag 1. kl. 14, Nytårsdag
Gudstjeneste v. Anna Mejlhede
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet 
på et glas champagne.

Søndag 11. kl. 10 1. søndag efter 
Helligtrekonger
Højmesse v. Anna Mejlhede.

Torsdag 22. kl. 17.15 
Familiegudstjeneste v. Anna Mejlhede. 
Med efterfølgende spisning i salen - husk 
tilmelding hos kordegn.

Vor Frue v. Anna Mejlhede
Søndag 25. kl. 10 3. søndag efter 
Trinitatis Højmesse.
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Hans Guldager a/s
Vendersgade 10, ved Nørreport
Tlf. 33 13 73 23
Åben 9-17.30, lørdag 9-13
Gode parkeringsforhold

Skal du male?
Vi har alt, hvad du har brug for! 

På gensyn!

 Nansensgade uddeles til samtlige husstande og erhvervsdri-

vende i kvarteret, i løbet af den første uge i måneden. 

Ekstra eksemplarer kan hentes i Kulturhuset.

Den 7. december fyldt Sognepræst, forfatter, klumme-
skribent og eks-teambuilder Anna Mejlhede 40 år. 
Alle disse titler vidner om et travlt og engageret liv både 
i og udenfor den danske folkekirke.

Anna Mejlhede 40 år

Anna Mejlhede er i kraft af sin 
store udstråling og sit meget 
vindende væsen en person, som 
man bemærker sig, og får man 
tilmed lejlighed til at høre hen-
des foredrag og prædikener eller 
læse hendes bøger, artikler og 
klummer, erfarer man hurtigt, 
at den danske folkekirke i Anna 
Mejlhede er blevet en mange fa-
cetteret og stor kommunikator 
til dels.
  Den kirkelige interesse fik hun 
ind med modermælken, da hun 
bl.a. har sunget i kirkekor siden 
hun var seks år gammel, og al-
lerede inden konfirmationsalde-
ren havde hun besluttet sig for 
at blive præst, for som hun siger 
– Teologi er et rigtigt grublefag 
– altså med at granske og tænke, 

pille fra hinanden og sætte sam-
men. Og videre siger hun – Jeg 
vil altid lave tingene ud fra, at 
jeg er præst. Som præst kom-
mer man så tæt på mennesker i 
de forskellige vigtige livspro-
cesser, såsom kærlighed, død, 
angst og glæde – der findes ikke 
noget arbejde, der er mere livs-
nærværende. At skrive er også at 
forkynde. Denne vigtige pointe 
har omverdenen fået at mærke 
bl.a. gennem Annas virke som 
forfatter.  I 2006 var hun således 
medforfatter til bogen ”Kys dit 
kaos”, et dedikeret opgør med 
det perfekte og enkle kvindeliv. 
Hun vil her gerne være med til 
at nedbryde forestillingerne om 
det perfekte menneske. Endnu to 
bøger fra hendes kreative hånd er 

snarligt på vej ud på bogmarke-
det. Derudover har Anna, inden 
hun kom til Sct. Andreas Kirke, 
arbejdet som konsulent med for-
andringsfilosofi og innovations-
projekter for det højtprofilerede 
kommunikationsbureau Saatchi 
& Saatchi. Dertil kommer et par 
år som underviser på universi-
tetet i Nuuk og en periode som 
sognepræst i Sædder kirke. En-
delig holder hun en lang række 
foredrag om eksistentielle emner 
ud fra skiftende sysnvinkler og 
temaer.
  Alle disse aktiviteter hindrer 
hende dog ikke i at udfylde sin 
rolle som sognepræst i Sct. An-
dreas Kirke. Her giver menig-
hedsrådsformanden Rasmus 
Engbæk Larsen hende følgende 

skudsmål med på vejen: - At me-
nighederne i Sct. Andreas Sogn 
og ved Vor Frue Kirke skal dele 
Annas talent i forhold til hendes 
mange andre aktiviteter, har på 
ingen måde reduceret hendes 
tilstedeværelse og engagement i 
det kirkelige arbejde. I Sct. An-
dreas Kirke, hvor Anna er sog-
nepræst har hun med stor energi 
sat en række initiativer i gang, 
og kirkens menighedsliv er i dag 
styrket betragteligt.

  ap


