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Sommeren i Nordhavn
Sommerens indsats i Århusgadekvarteret
Sommeren 2020 har budt på usædvanligt mange badegæster i Nordhavn. Ifølge en artikel fra By &
Havn er der registreret 130.000 badegæster i badezonen ved Sandkaj fra 8. juni til 31. august.
Dette tal inkluderer ikke gæster, som hopper i vandet udenfor badezonen, og gæster som ikke
bader. Det er flere end i de tre officielle havnebade tilsammen.
Som beskrevet i bestyrelsesinfo nr. 2 af 30. juni iværksatte bestyrelsen for Grundejerforeningen
Århusgadekvarteret (GF ÅGK) en række tiltag udover det planlagte sommerberedskab, som fokuserer
på affald og renhold, og bestyrelsen har indgået i dialog med repræsentanter for Københavns
Kommune, nærpolitiet og Grundejerforeningen Marmormolen.
Samlet er det vores vurdering, at vi er kommet godt igennem denne sommer med de indsatser, vi
har gjort. Næste skridt er nu at lægge en plan for fremtiden, så Århusgadekvarteret og Sandkaj
fortsat kan være et dejligt og trygt område for både beboere og gæster at bo og færdes i.

Bestyrelsens evaluering af denne sommer
GF ÅGK’s sædvanlige sommerberedskab, som indebærer øget affaldstømning og renhold (dagligt)
samt opstilling af ekstra affaldscontainere på Göteborg Plads, er i år blevet suppleret med:
1. Store skilte langs Sandkaj til indskærpelse af områdets ordensregler
2. Sikkerhedsværter, som fra primo juli til 31. august har runderet i området og bedt gæster
om at overholde ordensreglerne. Værterne har, iført gule veste, gået i området på aftener
med godt vejr. Sikkerhedsværterne er blevet engageret i samarbejde med
Grundejerforeningen Marmormolen
Herudover har By & Havn hjulpet ved:
3. At opstille midlertidige toiletter på Skt. Petersborg Plads og ved Gittervej ved
Marmormolen
4. At opsætte skiltning til de midlertidige toiletter
Københavns Kommune har bidraget med:
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5. Døgnåbning af det offentlige toilet ved det flydende aktivitetshus
6. Ekstra affaldscontainere på Göteborg Plads og ved kanalen ved Murmanskgade
7. Covid-19 beredskab i form af markerede opholdszoner på træbryggen ved Sandkaj og ad
hoc rundering ved havneværter, corona-værter fra RF Experience og Københavnerteamet,
som har inddraget Nordhavn som et af de områder, de er kommet forbi på deres ruter.
Det er bestyrelsens opfattelse, at vores samarbejdet med sikkerhedsværter fra et privat selskab,
har haft den væsentligste betydning for, at vi er kommet godt igennem sommeren. Værterne har
på dage med godt vejr runderet hele aftenen, typisk fra kl. 19-01. Aftalen har været meget
fleksible. De har indgået i dialog med gæsterne og på den måde skabt ro i området. Nogle gange
har de måtte bede gæster forlade området, og nogle gange har de måtte kontakte politiet. Men i
sin helhed har de skabt ro. Sikkerhedsværterne har rapporteret til bestyrelsen på ugentlig basis.
Bestyrelsens opfattelse underbygges af, at politiet i København har modtaget færre henvendelser
om ’musik til ulempe’ i Nordhavn, end andre hotspots i byen, på de dage, hvor vores
sikkerhedsværter i de gule veste har runderet.
Herudover er det naturligvis også afgørende at den grundlæggende infrastruktur med
affaldstømning, renhold og toiletter er på plads. Der har været dage, hvor det er stukket lidt af,
men i det store og hele har det fungeret fint, særligt efter at toiletter og skiltning kom på plads.
Cykelparkering og ulovlig parkering af biler har vi ikke fået håndteret godt nok i år. Kapaciteten til
cykler er ikke stor nok. Også her må der fremover arbejdes med et sommerberedskab. I forhold til
ulovligt parkerede biler, har bestyrelsen uden held forsøgt at få Københavns Kommune til at
intensivere indsatsen, hvorfor alternative løsninger overvejes.

Hvad gør bestyrelsen nu
Bestyrelsen anvender erfaringerne fra denne sommer til dels at indgå i dialog med Københavns
kommune om samarbejde om støj, affald og utryghed på den lange bane, og dels til at udbygge
vores egen plan for sommerberedskab, så vi kommer bedre fra start i 2021.
Primo september har bestyrelsen igen skrevet til overborgmesteren, borgmestre og
udvalgsmedlemmer af Teknik- og Miljø-udvalget og Kultur- og Fritids-udvalget under overskriften
”Strategi for håndtering af støj, affald og utryghed i rekreative områder langs havnen”.
Formålet er at komme i dialog med kommunen om en langsigtet strategi for området og for
samarbejdet mellem kommunen og private grundejerforeninger, som kommunen i stor stil har
overladt udfordringerne til ved at overdrage ansvaret for de rekreative områder langs havnen til
disse. Bestyrelsen mener ikke, at det er rimeligt, at private grundejerforeninger skal stå alene med
opgaven at servicere og betale for rekreative områder til hele byens borgere og gæster.
Formålet er også, på den kortere bane, at få Københavns kommune til at bidrage til at håndtere
sommerberedskabet i GF ÅGK både praktisk og økonomisk i 2021.
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Politikerne i Københavns Kommune har anerkendt problemstillingen. Teknik- og Miljø-udvalget
har på deres møde 17. august besluttet at ”Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med
Københavns Politi forbereder en sag for udvalget hurtigst muligt med henblik på, at Teknik- og
Miljøudvalget kan fastlægge strategi og en række konkrete indsatser, der kan skabe større tryghed,
mindre affald og mindre støj i Havneparken på Islands Brygge, Nørrebroparken, Anker Jørgensens
Plads, ved de af politiet udpegede ’hotspots’ samt andre relevante områder”. Sandkaj er udpeget af
politiet som ’hotspot’.
Bestyrelsen har også svaret Kultur- og Fritidsforvaltningen, at bestyrelsen er positiv overfor en
udvidelse af badezonen ved Sandkaj, men at en udvidelse må gå hånd i hånd med en plan for
sikring af den nødvendige infrastruktur (toiletter, affald, cykler og sikkerhed).
Endelig har bestyrelsen meldt sig positive til at deltage i en arbejdsgruppe bestående af private
grundejerforeninger langs havnen, som vil samarbejde om tiltag til at forbedre situationen for
beboere langs havnen og samarbejdet med kommune og politi.
Hvad kan medlemmerne gøre
Alle medlemmer af Grundejerforeningen Århusgadekvarteret opfordres til at indsende ideer og
konstruktive forslag til bestyrelsen. Også gerne på vegne af beboergrupper, foreninger eller via
Handelsstandsforeningen. Det skal ske via kontaktformularen på gfsnordhavn.dk. Det er bedst at
bruge skabelonen her. 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

Relevante links:
Artikel fra By & Havn vedr. antal gæster i badezonerne, 31. august 2020
Uddrag af referat af TMU-møde 17. august 2020 vedr. ”Tiltag i Havneparken på Islands Brygge”
Politikere i København ønsker at kunne oprette et vægterkorps, som kan udskrive bøder, Berlingske 5.
september 2020
Skabelon til forslag til bestyrelsen af GF Århusgadekvarteret
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