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Ro i Nordhavn
Akut indsats og sommerberedskab i Århusgadekvarteret
Sommervejret har igen betydet mange badegæster i Nordhavn. Det bringer hvert år
udfordringer med sig, blandt andet larm, støj, affald, ekstraordinært mange mennesker,
mange cykler, ulovligt parkerede biler og uhensigtsmæssig opførsel.
Bestyrelsen for Grundejerforeningen Århusgadekvarteret, som består af frivillige beboere og
erhvervsrepræsentanter, har fået overdraget ansvaret for Sandkaj og Göteborg Plads i 2019.
I forlængelse af det midlertidige opholdsforbud på Sandkaj i starten af juni besluttede
bestyrelsen at sætte massivt ind for at undgå en gentagelse – både af opholdsforbuddet
men også af de seneste somres problemer på solskinsdage.
Den seneste måned har bestyrelsen sammen med en række aktører arbejdet på højtryk for
at finde akutte løsninger, der kunne sættes i værk hurtigt og effektivt for at skabe mere ro,
tryghed og klare grænser til gavn for både beboere, erhvervsdrivende og gæster i området.
Den akutte del er ved at være på plads, og en lang række beslutninger er allerede sat i værk
eller på vej om kort tid og gennemgås herunder.
Den langsigtede del vil bestyrelsen arbejde med efter sommerferien og frem til
generalforsamlingen i marts 2021.
Nederst i brevet listes en række anbefalinger til, hvem der kan kontaktes, hvis man har
nyttige og konstruktive idéer og forslag. Der er også links og kontaktinformationer.

Hvad har bestyrelsen i GF Århusgadekvarteret gjort i samarbejde med andre?
Bestyrelsen har afholdt tre bestyrelsesmøder den 8., 15., og 29. juni, hvor sommerens
udfordringer og mulige løsninger har været det vigtigste punkt på dagsordenen.
I samme periode er der etableret tæt dialog med By & Havn, GF Marmormolen, nærpoliti og
Københavns Kommune. Grundejerforeningssekretariatet Nordhavn og Sikker By under
Københavns Kommune har bistået med koordineringen, og der er afholdt to møder den 19.

og 29. juni, hvor problemstillingerne er blevet drøftet og Sikker By har koordineret
deltagelse af relevante personer fra bl.a. Teknik og Miljøforvaltningen (drift, vejmyndighed,
lokalplan) og Kultur og Fritidsforvaltningen (badezoner og havneværter mm).
Endelig har bestyrelsen fået en lang række henvendelser via kontaktformularen på
gfsnordhavn.dk. Der har været 15 henvendelser i maj og 50 i juni. 90 procent af dem har
handlet om larm, støj og uønsket adfærd. Henvendelserne har indeholdt konkrete,
konstruktive idéer, som har været værdifulde bidrag til et intensivt forløb med mange
beslutninger. Bestyrelsen takker for stort engagement og bidrag.
Bestyrelsen har iværksat og deltaget i følgende initiativer:



















Bestyrelsen har skærpet ordensreglerne, herunder vedtaget forbud mod forstærket
musik.
Bestyrelsen har opsat gule skilte med piktogrammer, som illustrerer de vigtigste
elementer i ordensreglerne: Ingen forstærket musik, ingen grill/åben ild, vis hensyn
og begræns støj.
Bestyrelsen har sammen med Grundejerforeningssekretariatet og By & Havn
evalueret opstillingen af affaldscontainere. De affaldscontainere, der ikke blev brugt,
er blevet replaceret.
Affaldscontainerne tømmes dagligt i sommerperioden.
Der er opstillet ekstra plastikcontainere på Göteborg Plads, som nu skiltes tydeligere.
By & Havn har åbnet midlertidige toiletfaciliteter ved Skt. Petersborg Plads.
By & Havn opstiller yderligere fire midlertidige toiletter ved Gittervej, i bunden af
Nordbassinet.
By & Havn har øget skiltningen til toiletfaciliteterne.
Københavns Kommune lader nu toilettet ved det flydende aktivitetshus være
døgnåbent i juli måned som et forsøg.
Bestyrelsen har bedt Københavns Kommune om at afvente med en udvidelse af
badezonen, til der er fundet løsninger på de aktuelle sommerudfordringer.
Bestyrelsen har i samarbejde med GF Marmormolen og efter afklaring med
lokalpolitiet igangsat en pilotperiode med sikkerhedsværter. Sikkerhedsværterne går
i Århusgadekvarteret og på Marmormolen om aftenen på varme dage. De vil via
dialog med gæsterne bidrage til ro og tryghed.
Nærpolitiet har fulgt situationen tæt, har registreret en stor stigning i henvendelser
på 114 fra kvarteret, og har sammen med Københavns Politi i øvrigt forstærket
indsatsen i området. Nærpolitiet har desuden koordineret med Københavnerteamet,
Københavns Kommunes gadeplansenhed, så de også kommer forbi Nordhavn.
Københavnerteamet er på gaden 6 dage om ugen, typisk i tidsrummet 15-24.
Københavns Kommune har bedt Havneværterne, som runderer i havnen hver dag fra
kl. 10-18 om at være synlige i Nordhavn.
Bestyrelsen planlægger ugentlig dialog med nærpolitiet og firmaet bag
sikkerhedsværterne med henblik på at følge effekten af de tiltag, som er gjort



Bestyrelsen har skrevet til Københavns Kommunes Teknik og Miljøforvaltningen og
Kultur og Fritidsforvaltningen med henblik på en dialog om en langsigtet løsning på
sommerudfordringerne.

Hvad gør bestyrelsen og andre aktører fremover?
Efter sommerferien evaluerer bestyrelsen og beslutter de næste skridt. Bestyrelsen
fortsætter også møderne med Sikker By sammen med GF Marmormolen, Københavns
Kommune, By & Havn og nærpolitiet.
Møderne internt i bestyrelsen og møderne med Sikker By skal sikre, at vi får holdbare og
langsigtede løsninger, så det ikke stopper med de akutte løsninger og tiltag, som har
fokuseret på at få en rolig sommer 2020.

Hvad kan medlemmer, beboere og erhvervsdrivende selv gøre?
Alle opfordres til at holde en konstruktiv tone og bevare respekten. Det virker med det
samme – selv om det er svært, når hedebølge, støj, manglende søvn, forhøjet stressniveau
og lysten til en udendørs fest tørner sammen.
Alle opfordres til at bruge affaldsspande og flaskecontainere i området. Det sparer tid, penge
og irritation, hvis alle, gæster som beboere, hjælper til.
Gæster opfordres til at vise, at det kan lade sig gøre at have et stort offentligt badeområde
så tæt på private boliger. Det sænker stressniveauet hos alle, sparer tid, penge og kan være
med til, at man kan komme igen en anden gang.
Skulle der opstå problemer, er det vigtigt, at det er de rette myndigheder, der bliver
kontaktet. Det giver en mere effektiv og hurtig behandling af de forskellige udfordringer:


Beboere og/eller lokale bestyrelser opfordres til venligt at orientere sommergæster
om ordensreglementet, hvis der er støj, larm eller brud på ordensreglementet og
kontakte politiet på 114 hver gang. Politiet vurderer, om der er mulighed for at
komme, men registrerer henvendelsen, hvad der er vigtigt for at kunne vurdere
omfanget.



Beboere og/eller lokale bestyrelser bedes kontakte Parkering København på
vagthavende@tmf.kk.dk eller 70 80 80 90, hvis man ser ulovligt parkerede biler.



Erhvervsdrivende/beboere/lokale bestyrelser kan henvise gadesælgere til at ansøge
om dagslicens via linket her: https://gfsnordhavn.dk/benyttelse-pladser-byrum/



Kort over Grundejerforeningen Århusgades arealer: https://gfsnordhavn.dk/wpcontent/uploads/2019/05/Kort-over-GF-%C3%85rhusgadekvarterets-arealer-inkl.etapeopdeling.jpg
Øvrige arealer hører til By & Havn, bortset fra Århusgade og Helsinkigade, der hører
under Københavns Kommune.



Opstår der problemer med badeanlægget og det offentlige toilet, skal Københavns
Kommune kontaktes, da anlægget og toilettet drives og vedligeholdes af kommunen.
https://www.kk.dk/institution/byens-drift



De midlertidige toiletter ved Skt. Petersborg plads og Gittervejer er etableret af By &
Havn. Henvendelser i relation til toiletterne kan rettes til
https://byoghavn.dk/nordhavn/spoerg-britta/



Beboere og erhvervsdrivende bedes kontakte deres lokale bestyrelse eller udlejer
med nyttige og konstruktive forslag. Man kan også kontakte bestyrelsen for GF
Århusgadekvarteret direkte på kontaktformularen på gfsnordhavn.dk.
Bestyrelsen gør opmærksom på, at henvendelser via andre kanaler, fx sociale medier,
ikke bliver håndteret eller besvaret.



Hvis man vil sende et forslag til bestyrelsen, er det bedst at bruge skabelonen her:
https://gfsnordhavn.dk/wp-content/uploads/2020/06/Indstillingsskabelon.pdf
Man behøver bare at skrive en kort beskrivelse, give et økonomisk overslag, og
notere, hvem der er ansvarlig kontaktperson.

Venlige hilsner,
Bestyrelsen i GF Århusgadekvarteret
v. Helle Hönig
Formand

