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Leje af Ulriks Fælleshus
Fælleshuset ligger på hjørnet af 
F. F. Ulriks Gade og Engelsteds-
gade.

Fælleshuset kan rumme op til 40 
personer og kan lejes hele dage 
fra kl. 10 til kl. 10 næste dag.

Mandag, tirsdag, onsdag og tors-
dag er der fællesspisning, yoga 
og barselsgruppe i fælleshuset 
(medmindre det er lejet ud). På 
disse hverdage kan huset lejes fra 
kl. 10 til kl. 10 næste dag eller om 
formiddagen fra kl. 8 til kl. 15.

 Huset må bruges til arrangemen-
ter indtil kl. 23 søndag til torsdag 
og indtil kl. 24 fredage og lørdage. 
Det skyldes, at fælleshuset har 
naboer og overboere, som der 
skal tages hensyn til. Derfor egner 
lokalet sig ikke til støjende fester.

Hvis du vil leje fælleshuset, skal 
du bruge hjemmesiden: www. 
n-ulrik.dk Her kan du tjekke ka-
lenderen og se, hvornår huset er 
ledigt.

Det koster 700 kr./døgn at leje 
fælleshuset lørdag og søndag, 
400 kr./døgn ugens øvrige dage.
En hverdagsformiddag koster 
250 kr.

Man kan kun leje fælleshuset, 
hvis man er medlem af Beboer-
foreningen ULRIK. Et års med-
lemskab koster 600 kr. (200 kr. 
for pensionister). Du kan melde 
dig ind på n-ulrik.dk
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Deadline 
næste blad 
28. august 

2019

Kom og vær med til den årlige sommerfest 
arrangeret af Beboerforeningen Ulrik og lær 
både gamle og nye naboer at kende.

Arrangementet starter fra ca. kl. 13:00. 

Vi sørger for at rammerne er på plads… blot I kom-
mer med jeres gode humør, så kan vi i fællesskab 
få nogle dejlige, hyggelige og sjove timer sammen. 
Der vil være musik og aktiviteter for store og små. 

Vi sørger for at grillen er tændt, så hvis I medbringer 
jeres egen mad, kan vi sammen fortsætte festen om 
aftenen.

Det kan I simpelthen ikke gå glip af!  
Vi håber på at se så mage som muligt…  
og på snarligt gensyn.

De bedst sommerhilsner fra Ulrik 
Sine & Kirsten
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Sæt kryds i kalenderen – lørdag 24. august!
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Ndr. Frihavnsgade 41
2100 København Ø

Specialist i
Lyngbyvejskvarteret
Med 16 års erfaring fra handler i kvarteret har jeg en 
unik viden om dets historie, handelspriser og et stort 
netværk af kunder, som ønsker at bo her.

I ryggen har vi Danmarks største mæglervirksomhed 
EDC Poul Erik Bech, som har flere end 50 boligbutikker 
fordelt over hele landet. Via vores store kontakt flade 
skabes der relationer til mange potentielle købere hver 
dag. Dette giver en markant øget chance for et salg 
til den bedst mulige pris, idet køberen ofte skal findes 
uden for lokalområdet.

Overvejer du at sælge, så kontakt mig for et gratis og 
uforpligtende Salgstjek.

Ring allerede i dag på telefon 58 58 79 04

Dan Månsson
Ejendomsmægler,
køberrådgiver, MDE

Telefon 58 58 79 04 
E-mail dm@edc.dk

Sæt til salgSætter du din bolig til salg hos os, får du 2.500 kr. i rabat på salæret!

Poul Erik Bech
Danmarks største og eneste landsdækkende mæglervirksomhed

Din bolig
er attraktiv
Hos EDC Poul Erik Bech oplever vi stor
efterspørgsel på boliger til salg i
Lyngbyvejs-kvarteret. 
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En heftig dagsorden med 
afgørende indhold og kun 3 
timer til fremlæggelse, debat 
og afstemninger. Det handler 
om fibernet, kvarterets frem-
tid, regnskab og budget samt 
valg af bestyrelsesmedlem-
mer og formand. Der var nok 
at se til 22. maj, da der var 
ordinær generalforsamling i 
Husejerforeningen. 

Af Frank Nilsson

Den ordinære generalforsam-
ling blev i år afholdt i det gamle 
Posthus på Trianglen. Lokalite-
ten hedder nu Enigma. Enigma 
er græsk og betyder gåde. Og 
som Wittgenstein sagde, "gåder 
skal ikke løses, de skal opløses", 
og hvordan denne gådefulde 
generalforsamling kom til at fin-
de sin afslutning, vidste ingen, 
da vi startede. Ville vi gå hjem 
som gådefulde spørgsmålstegn, 
uforløste af en afbrudt general-
forsamling eller med en afklaret 
opløst gåde? Meget afhænger 
af dirigenten, dagsordenens 
omfang og indhold og sidst 
men ikke mindst, forsamlingens 
sans for demokrati og diplomati. 
Dagsordenen var givet, forsam-
lingen på plads, og Erik Hagel-
skjær blev valgt til dirigent.

Generalforsamling med set up og pay off
Beretning godkendt 
Dirigenten tog sig først af for-
malia omkring indkaldelsen 
og foreslog herefter at flytte 
rundt på nogle punkter, sådan 
at valg af formand og bestyrelse 
kom før de mere kontroversiel-
le punkter, for derved at undgå, 
at vi stod uden ledelse i tilfælde 
af en suspendering af general-
forsamlingen, hvis vi overskred 
tidsrammen. En indvending fra 
salen fremhævede imidlertid, at 
det ikke er muligt, fordi en besty-
relse så bliver pålagt at eksekvere 
beslutninger, den ikke er enig i. 
Den greb dirigenten, og foreslog, 
at valg blev gennemført klokken 
21.30, fordi han budgetterede 
med, at vi kunne nå beslutnin-
gerne inden da. En dristig afgø-
relse, som forsamlingen tilslut-
tede sig. Et motiverende setup 
med pay off klokken halv ti. 

Og så kører det. Formanden 
berettede, præsenterede besty-
relsen, fortalte om det daglige 
arbejde med afrensning af graffiti, 
nedbrud af el og vand og opfor-
drede os til at holde vores for-
tovskanter og ikke bare overlade 
det hele til kommunen. Herefter 
overlod formanden ordet til andre 
fra bestyrelsen, herunder servi-
tutudvalget, som fortalte, at de 

ville tilkalde ekspertbistand for at 
implementere en holdbar proce-
dure, der sikrer overholdelse af 
servitutterne.

Formandens beretning blev 
godkendt. Ingen problemer med 
tiden indtil nu. Men så dukke-
de der alligevel spørgsmål op, 
og kloakkernes tilstand starte-
de længere debat; hvilke dele af 
nettet er kommunens ansvar, og 
hvad er foreningens, og hvad 
er den enkelte husejers ansvar. 
Dirigenten opfordrede bestyrel-
sen til at rette opmærksomheden 
mod de fremsatte spørgsmål og 
bekymringer. Vigtig debat. Mon 
tiden skrider?

Fibernet til muren uden udgift 
Torben Burkal fremlægger regn-
skab, som afslører voldsomt 
overskud. Regnskabet vedta-
ges, og vedtægtsændring, der 
tillader kassereren at placere 
vores penge i investeringsbe-
tingelser vedtog vi også. Det 
gik tjept, men så kom et af de 
tunge punkter, mulig etablering 
af fibernet. Anders Schmidt fra 
bestyrelsen og Kim Hjorthfelt fra 
Gert Carstensen A/S, et rådgi-
vende ingeniørfirma med elektri-
ske installationer som speciale, 
fremlagde. Sagen er, at YouSee 

vil forestå nedgravning af kabler 
i fortovet og skyde forbindelsen 
ind gennem haverne og opsæt-
te en mindre boks på husmuren 
i haven. Husejeren bestemmer 
selv om, man vil være med og 
herefter, om man vil have instal-
lationen ind i huset og herefter 
evt. købe en YouSee-pakke eller 
noget tilsvarende fra en anden 
leverandør. 

Der var mange afklarende 
spørgsmål og en god saglig 
tone, og forslaget blev vedtaget 
med mildt sagt ringe modstand.

Støtte til Gadespejlet blev også 
vedtaget, og redaktionen efterly-
ste skribenter. Det er en ret lille 
redaktion, der helst skal skrive 
godt, men også sikre volumen 
til 4 blade om året.

Herefter et af de tunge punkter, 
helhedsplanen for udvikling af 
kvarteret. Martin Lyngbo frem-
lagde. Vi fik et mere detaljeret 
forslag, som imidlertid ikke er 
til at gå i aktion efter, som det 
ligger. Men en vedtagelse er 
nødvendig, hvis bestyrelsen 
skal investere i rådgivning fra 
arkitekter og ingeniører for at nå 
frem til en køreplan. Et endeligt 
forslag skal runde en workshop; 
og et GO vedtages eller forka-
stes på en ekstraordinær gene-
ralforsamling til efteråret 2019.

Forslaget blev voldsom vedta-
get. Og tiden gik, men gik den 
for langt?

En rar Rambo 
Forslaget om improviserede 
sommerparker blev knebent 
men absolut demokratisk ved-
taget, og forslaget om en ram-
mebevilling til kommunikation 
blev vedtaget med en tsunami 
af jastemmer. 

Dirigenten anede på dette tids-
punkt, at han muligvis kunne 
føre forsamlingen helskindet i 
land til tiden. 

”Klokken er nu 21.25. Det giver 
os fem minutter til budgettet”, 
og det blev vedtaget med lynets 
hast, ligesom kontingentet blev 
fastsat som uændret.

Som en rar Rambo fattede diri-
genten om bordkanten og kig-
gede fokuseret ud over forsam-
lingen. Vi forstod, at han ville 
nå det hele og slutte klokken 
22.00; og vi genvalgte forman-
den, Peter Bogh uden mod-
kandidater, men der var fem 
kandidater til tre pladser i besty-
relsen. Det har naturligvis stor 
betydning, formelt set, men det 

er kutyme, at de to ikke valgte 
bliver suppleanter og deltager i 
bestyrelsens arbejde. Valgt blev 
Alexander Holm Koch, Martin 
Lyngbo og Birgitte Hoffmann, 
mens Lise Beckgaard og Rikke 
Elise Mortensen blev udnævnt 
til suppleanter med fri adgang 
til bestyrelsen, så valgte vi 
voldgiftsmænd og som revisor, 
Hans Henrik Kaaber.

Som havde vi fået hjælp af en 
Enigma kodebryder sluttede 
generalforsamlingen klokken 
22.00…. Og under eventuelt fik 
dirigenten ros.

Heftige afstemninger. Op med sedlen!
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K. THOMSEN VVS ApS.

K.THOMSEN VVS ApS.

SPAR PÅ VANDET 

Ahornsgade 6 - 2200 København N - Tlf. 3918 2222
Mail. kthomsenvvs@gmail.com

www.kthomsenvvs.dk
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Husk...Vi fakturere ikke gadespejlet’s kunder for servicevogn.

KOMPLET PRIS
Udskiftning af 5 stk TA Termostat og ventiler. 
Pris for 5 stk. inkl. Montage

4.400.00 kr. Inkl. moms. 
Tilbuddet gælder kun eksisterende to-strengs anlæg med 1/2” ventiler.

LEVERET OG MONTERET

GROHE EUROSMART

- Ethulsmontage
- GROHE SilkMove® 46 mm keramisk patron
- GROHE StarLight® kromfinish
- indstillelig volumenbegrænser * med svingtud
- mousseur
- fleksible tilslutningsslanger 3/8"

Pris for vandhane inkl. Montage 

1.450.00 Kr.  Inkl. moms
Der tages forbehold for, at eksisterende ventiler kan lukke.

HUSK
HÅNDVÆRKERFRADRAG

SPAR 5.000 kr i SKAT

Demokratiets fine 
gamle klokke

Husejerforeningens  
generalforsamling 2012 
blev afviklet i seriøs ro  
og orden med plads til  
alvor og hygge og med  

betydningsfulde punkter  
på dagsordenen.
Af Frank Nilsson

Det foregår i kirken, Taksigelseskir-
ken, men det ikke er en religiøs eller 
kristen begivenhed. Det er den 22. maj 
2012. Der er generalforsamling i Hus-
ejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret, 
og selvom mødet er så sekulært som 
det kan blive, foregår hele seancen 
med en fast nærmest ceremoniel litur-
gi, som var det ikke som nu i krypten, 
men ovenpå i kirkerummet.

Denne tone blev anslået ved 
åbningen af formanden Dorthea Rose, 
som greb foreningens håndklokke 
kiggede på den og kaldte den ”vores 
fine gamle klokke”. Og med den foran 
sig satte hun mødet i gang. Der var 
valg af dirigent og referent. Dirigenten 
Klaus Børch, selv tidligere formand, 
holdt stilen med klar sans for en 

Husk Halloween
31. oktober vrimler det igen med hekse, zombier og skeletter i kvartet. For voksne 
er det en mulighed for at gå en tur rundt i gaderne og hilse på naboerne. Eller en 

chance for at give de børn, der går rundt i kvarteret for at spørge om slik,  
et hurtigt gys. Husk at sætte et tændt græskar udenfor, hvis du vil have besøg.

generalforsamlings koreografi og med 
et overskud, der muliggør afdramati-
serende humor og et glimt i øjet.

Postkasser og skybrud
Bestyrelsens beretning turneret af 
formanden drejede sig om betyd-
ningsfulde emner fra året siden sidste 
generalforsamling. En skuffet formand 
måtte erkende, at Post Danmark ikke 
giver indrømmelser ved havelågerne, 
men gerne post. Altså ”no mercy”, 
ingen appelmulighed: Ud i skellet med 
postkassen, dog ikke hvis dit hus er 
et tofamilieshus. Så kan du fortsat få 
posten leveret ved døren.

Skybruddene og de oversvøm-
mede kældre berørte formanden 
ligeledes. Rens din brønd var forma-
ningen. Hjemmesiden og vores veje 
blev nævnt uden konfliktstof.

Beretningen, regnskab og budget 
blev vedtaget og der var valg af til-
lidsmænd og ledige poster i besty-
relsen. Afstemning og valghandling 
er generalforsamlingens reaktor, og 
der er stilhed og koncentration under 
håndsoprækningerne med stem-

mesedlerne i hånden og under de 
valghandlinger, der kræver skriftlig 
afstemning med folkevalgte stem-
meoptællere, der tæller og når frem til 
det præcise resultat.

Mindre støj
Inden generalforsamlingen startede 
gav formanden ordet til Elizabeth fra 
Miljøpunkt Østerbro, som orienterede 
om støjmuren ud mod Lyngbyvej. 
To mand fra firmaet Green Silencer 
forklarede om detaljerne i støjværnet, 
som er projekteret som korte altan-
kasser i lange rækker, stablet oven på 
hinanden og beplantet. Arrangemen-
tet sænker støjen med 8-10 decibel. 
Det er en halvering.

Dorthea Rose takkede for et 
godt møde og formanede beboerne i 
kvarteret til at tage hensyn og blandt 
andet ikke støje for voldsomt især i 
sommervarmen, hvor vi slår vinduerne 
op og flytter livet ud i for- og baghaver.

Husejerforeningens autoriserede 
referat er omdelt i kvarteret og findes 
på hjemmesiden www. lyngbyvejs-
kvarteret.dk. Klik på referater.
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Beslutninger på generalforsamlingen
Bevilling på 350.000 kr. Til rådgivere i forbindelse med udarbej-
delsen af en helhedsplan for kvarteret. Planen præsenteres på 
en ekstraordinær generalforsamling i efteråret 2019.

Foreningen starter et fibernetprojekt i samarbejde med YouSee. 
YouSee betaler anlægsudgifter og tilbyder derefter abonne-
menter til de enkelte huse.

Bevilling på 40.000 kr. til etablering af max. to midlertidige 
sommerparker, der placeres på et vejstykke, hvor alle naboer 
er enige om at støtte sommerparken.

Bevilling på 50.000 kr. til møder, workshops, informationsmate-
riale om udviklingen i kvarteret. 

Bevilling på 17.500 kr. til udgivelsen af Gadespejlet.

Tilladelse til, at bestyrelsen kan anbringe midler udover 1,5 mio. 
kr. I en investeringsforening med høj etik og med en portefølje, 
der fortrinsvis er baseret på obligationer (mere end 50%).  
Foreningens formue er pt. 4,7 mio. kr.



Det handler om at være lokal. 
Lyngbyvejskvarteret er essensen af det lokale, 
mange kender ikke til kvarteret og ved slet ikke,
 at der findes hus og have på Østerbro 
udover de velkendte Karto�elrækker eller 
”der hvor vores tidligere statsminister vidst nok bor.”

Den typiske køber i kvarteret, er køberen der i forvejen 
enten er bosat på Østerbro eller i andre bro-kvarterer i København. 
De er i og for sig færdige med byen, færdige med 4. sal og 
er kørt trætte i, at de kun kender deres naboer 
ud fra hvad der står på postkassen. 

Mange har overvejet at flytte ud af byen og få hus og have, 
men alligevel er de ikke klar til at give afkald på byens tilbud og 
bekvemligheder. 
De befinder sig i en gråzone mellem byen og provinsen
 og det er hér et Byggeforeningshus kommer ind i billedet.
Lyngbyvejskvarteret kan give dem følelsen af det gode naboskab, 
følelsen af at være herre i eget hus samt den største faktor: haven.
Et boligsalg handler om at kende sin målgruppe og behovsafdække, 
hvad målgruppen efterspørger. 
Det har vi gennem mange salg i kvarteret erfaret og 
indtil videre har vores strategi endnu ikke slået fejl.
Vi kender kvarteret som vores egen baglomme og 
en af os bor her selv på RBG. 

LokalBolig handler om det lokale og vores forretningsidé går ud på, 
at vi kun handler boliger i vores område – Østerbro.

Ønsker du kyndig rådgivning med de rette værdier 
så tøv ikke med at kontakte:  
Benjamin på telefon 22 29 50 69  
eller mail: bha@lokalbolig.dk

Vi glæder os til i fremtiden at hjælpe 
endnu flere af jer videre, med jeres boligdrøm!

at vi kun handler boliger i vores område – Østerbro.

Ønsker du kyndig rådgivning med de rette værdier 

Solgt Solgt

Solgt Solgt

Solgt Solgt

Solgt Solgt

Solgt Solgt
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Miljøkvarter: Klimatilpasninger

Af Birgitte Hoffmann 

Klimaet ændrer sig, og i 
fremtiden vil vi få mere 
regn, højere vandstand i 
havene og mere varme. Det 
giver en række udfordringer 
i København. Kloakkerne 
kan ikke rumme de øgede 
mængder, og ved skybrud kan 
vi få oversvømmelser mange 
steder i byen. På længere sigt 
kan klimaforandringerne også 
medføre varmere og tørre 
somre. 

Kommunen og Hofor 
(Hovedstadsområdets 
Forsyningsselskab) vil gerne 
indlede et samarbejde med 
Lyngbyvejskvarteret om at 
gennemføre en klimatilpasning, 
der skal håndtere regnvand 
og aflaste kloaksystemet, når 
regnmængderne stiger. De 
vil gerne udvikle løsninger, 
som udnytter regnvand som 
ressource, og som passer til 
et kvarter som vores. På den 
måde er der mulighed for, at 
vi i Lyngbyvejskvarteret kan få 
tilskud til en forskønnelse og 
forgrønnelse af kvarteret.

På Aalborg Universitet (AAU) 
har en gruppe studerende, som 
jeg vejleder, lavet en forunder-
søgelse om klimatilpasning i vo-
res kvarter. Den kan bidrage til 
at klæde os på til samarbejdet 
med kommunen og Hofor. De 
har desuden skrevet en superflot 
pixibog til os beboere, som vil 
blive udgivet efter deres eksa-
men sidst i juni.

Indtil da kan du læse lidt her om 

klimatilpasning, hverdagsregn 
og skybrud, og hvordan det kan 
bidrage til kvarterets planer.

Hverdagsregn og skybrud 
I klimatilpasning arbejder man 
med to forskellige former for 
regn: skybrudsregn og hver-
dagsregn. Klimatilpasningen skal 
sikre, at regnvand ved skybrud 
skaber mindst mulig skade. 
Men klimatilpasning skal også 
afhjælpe det problem, at det 
eksisterende kloaksystem ikke 
er dimensioneret til at håndtere, 
at klimaforandringerne generelt 
medfører mere regn.

Gennem mange år har Borger-
repræsentationen i København 
vedtaget servicemål, der skal 
sikre, at vi som borgere ikke skal 
opleve gener op til en såkaldt 
10-årshændelse. Det betyder, at 
regnvand i snit kun må over-
svømme kloaksystemet en gang 
hvert 10. år. Alle andre gange, 
når det regner, skal vandet ledes 
hurtigt væk fra byens terræn.

Kloakkerne opfylder i dag stort 
set dette krav, men beregnin-
ger viser, at vi i fremtiden får op 
til 30-40 procent større vand-
mængder. Det betyder, at det i 
fremtiden med det nuværende 
kloaksystem ikke er muligt at 
leve op til dette mål. Kommunen 
og Hofor skal derfor finde løsnin-
ger på dette problem.

Københavns kommune har des-
uden som den første kommune 
i Danmark vedtaget et service-
mål for skybrud. Her er målet, 

at vandspejlet kun må stå 10 
cm over terræn en gang hvert 
100. år.

Det er kommunen, der vedtager 
disse mål, og Hofor, der skal 
gennemføre arbejdet i praksis.

Københavns kommune vil derfor 
sammen med Hofor bl.a. bygge 
større kloakker, bassiner og pum-
pestationer og ikke mindst store 
skybrudsledninger, der kan lede 
vandet hurtigt væk fra byen og 
ud i havet. 

Regnvand som ressource 
Men regnvand kan også være en 
ressource. Kommunen vil derfor 
også bruge metoder, der udnyt-
ter regnvandet til at gøre byen 
bedre at bo i. Det kan ske ved at 
håndtere regnvandet lokalt ved 
hjælp af grønne, lavteknologiske 
løsninger, der generelt kaldes 
LAR-løsninger (Lokal Afledning 
af Regnvand). Ved at håndtere 
vandet lokalt kan vi mindske 
de mængder af regnvand, der 
ledes til kloakken, så det ikke 
bliver nødvendigt at grave op og 
lægge større rør osv. Det er ofte 
langt billigere. Det betyder des-
uden, at regnvandet ikke bliver 
blandet med spildevand, og der-
efter skal renses. Der er miljø- 
gevinster i at mindske mæng-
den, der skal renses i rensnings-
anlæg, for ikke alt regnvand 
behøver at blive renset.

Den overfladebaserede meto-
de er aktuel i hele kommunen 
- og ikke kun der, hvor regnvand 
giver synlige problemer. Kommu-

nen har derfor lavet delplaner for, 
hvordan regnvandet kan ledes 
uden om kloakken og hen, hvor 
det ikke gør skade - fx til havnen 
eller til nye grønne og blå struk-
turer i byen.

Når vandet skal håndteres på 
overfladen vil investeringerne, der 
ellers ville være gået til en ’usyn-
lig infrastruktur’ under jorden, 
blive brugt til LAR-infrastruktur 
på overfladen. Det kan skabe 
nye værdier i byen.

Hvis I ikke allerede har gjort 
det, så gå over og kig på de 

nye grønne anlæg på den an-
den side af Lyngbyvejen. Det er 
meget spændende anlæg, der 
viser, hvordan klimatilpasning 
kan bidrage til udvikling af et 
kvarter. Hvor der før var kedelige 
veje, er der nu nye oplevelser lige 
uden for gadedøren for børn og 
voksne.

Implementeringen af skybrud-
planerne skal derfor ses som en 
løftestang til at skabe merværdi i 
byen. Udover at sikre byen mod 
oversvømmelser kan klimatilpas-
ning forbedre byens mikroklima, 
fremme biologisk mangfoldig-
hed, skabe nye grønne byrum, 
bidrage til trafiksikring og rekrea-
tive oplevelser.

Komplekst projekt 
Hvis kommunen og Hofor laver 
et klimatilpasningsprojekt i vores 
kvarter, der håndterer regnvand 
uden om kloakkerne, kan det 
betyde, at vi kan få et tilskud til 
vores planer om forskønnelse 
og forgrønnelse og trafiksikring 
af kvarteret. Gennem samarbej-
det vil Hofor betale for de dele, 
der har vandtekniske funktioner 
som fx regnbede og vejføringer, 
der kan lede vand. Vi skal betale 

den del af udviklingsplanen, hvor 
vi ønsker særlige rekreative ele-
menter som særlige planter eller 
legeredskaber.

Der er fortsat mange uafklare-
de spørgsmål, der skal arbejdes 
med i samarbejde med kom-
munen og Hofor. Fx om både 
vejvand og tagvand skal indgå? 
Om vi skal lave en aftale om på 
lang sigt at udfase zink-tagren-
der, der forurener vandet? Om 
vi skal forsinke vandet i kvarteret 
eller lede det direkte til den kom-
mende skybrudledning?

Det er således et komplekst 
projekt, der rummer både tekni-
ske beregninger og landskabs-
mæssigt design – og naturligvis 
diskussioner blandt os beboerne 
om, hvordan vi ønsker at udvikle 
kvarteret.

På generalforsamlingen i Hus-
ejerforeningen har vi netop 
vedtaget et forslag om at af-
sætte midler til rådgivere, der 
kan hjælpe os med at lave en 
helhedsplan. Denne plan kan 
bruges til at opstille mål for kli-
matilpasningen. Desuden har tre 
studerende ved AAU, kyndigt vej-
ledt af Søren Gabriel fra  
Orbicon, som deres bachelorpro-
jekt lavet en forundersøgelse af 
mulighederne for klimatilpasning 
af kvarteret. Rapporten udgives 
efter deres eksamen sidst i juni.

De studerende har desuden 
som nævnt skrevet pixibog til os 
beboere i Lyngbyvejskvarteret, 
der med tekst og billeder intro-
ducerer til klimatilpasning og 
mulighederne i vores kvarter. Det 
er ikke en plan, men et oplæg, 
der kan kvalificere vores diskus-
sioner med vores rådgiver, med 
kommunen og Hofor – og ikke 
mindst med hinanden.

Hvad skal vi gøre, når der 
kommer mere regn?

De nyeste eksempler på spændende klimatilpasning kan ses på Tåsinge 
Plads og Bryggervangen. Her har investeringerne i regnvandsanlæg 
skabt nye design med natur og rekreative oplevelser.
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Selv om vores haver er små, er 
der masser af muligheder. En 
skovhave, for eksempel. Her 
er en række forslag og tips til, 
hvad man kan bruge sin have 
til. Plus en enkelt advarsel.

Af Lotte Bælum og  
Stine Kærulf Andersen.

Sommeren er dukket op med et 
overflod af duftende buske, blade 
rækkende ud i alle sider fra træer 
og svulmende hække.  
Der er også masser af mulig-
heder for at låne idéer og få 
fintunet sin havestil, uanset om 
man er til en regelret have, en 
hulehave, blomsterhave eller en 
anden form for byhave, når man 
går tur i haven.

Selv om haverne er små, er der 
mange, der har fyldt godt med 
grønt: planter, buske og blom-
ster, i dem. Og man kan sagtens 
have en såkaldt skovhave, selv 
om man bor i byen. Det er der 
også fordele ved, hvis man er lidt 
mageligt anlagt og ikke vil bruge 
weekenden på at jagte skval-
derkål. Vil man have en rigtig 
skovhave, betyder det, at man 
efterligner naturen og gør haven 
permanent. 

Blomsterne pibler frem
Et træk er, at man altid har flere 
lag i haven, fx et lag græsser, 
et højere med buske og gerne 
med træer. 

Et andet træk er, at haven er der 
permanent, altså at man ikke 
fjerner ting, men lader dem bli-
ve og lader være med at grave i 
haven hele tiden. Det forstyrrer 
nemlig bakterierne og mikroor-
ganismerne i jorden. Når man 
ikke hele tiden ændrer på ha-
ven, vil der være også flere mu-
ligheder for at tiltrække fugle og 
insekter, og den større mangfol-
dighed vil give et mindre tryk af 
skadedyr. 

Der er også gode idéer at hente 
i flere af haverne, hvis der skal 
være andre former for grønt 
islæt i haven.

Indgangen eller husmuren kan 
sagtens være blomstrende, fx 
med en grøn bue over indgan-
gen, eller en klatreblomst, der 
vokser op ad husmuren. 

I haverne mod syd i F. F. Ulriks 
Gade er der masser af sol dagen 
lang. Her giver et grøn hegn af 
buske og træer mulighed for at 
få skygge for solen. 

•	 Græs er fint, også for 
sommerfuglene, men når 
græsset er højt som på en 
eng. Slået græs er der ikke 
så meget, der kan leve i.

•	 Brændenælder er gode for 
sommerfuglene, men kan 
være svære at have i en lille 
have. En mulighed er at have 
dem i en potte i stedet. 

•	 Det er godt at grave en 
lille balje ned i jorden, så 
insekterne kan få vand og 
have små sten eller andet, 
som de kan kravle opad, hvis 
de er uheldige og falder i 
vandet.

•	 Små grus- og stenbunker er 
også gode for enlige bier. 

Et af de smukke eksem-
pler af eksotiske planter, 
er her fra F. F. Ulriks 
Gade, hvor figentræet 
har nydt godt af, at der 
er varmerør tæt på dets 
rødder i jorden.

Flere dyrker grøntsa-
ger og krydderurter i 
haverne. 

Indgangen kan sagtens 
være blomstrende, fx 
med en grøn bue over 
indgangen.

Flere dyrker grøntsager i ha-
verne. Et godt råd er, at man 
ikke skal spise flerårig kål eller 
grøntsager, der er dyrket i jor-
den i haverne. Men man kan 
sagtens spise grøntsager, der 
ikke er flerårige. 

Og ellers er det en god idé at 
lave højbede med ny jord i.  
Her kan der sagtens dyrkes 
både grøntsager og krydderurter. 
Og det ser smukt ud samtidig. 

Man kan godt dyrke eksotiske 
planter som figentræer i haven, 
og både få dem til at vokse og 
få frugter. Et af de smukke ek-
sempler er fra F. F. Ulriks Gade, 
hvor figentræet har nydt godt 
af, at der er varmerør tæt på 
dets rødder i jorden.

Masser af grene, skygge og 
mulighed for at hente lidt mad 
får denne have i H. P. Ørums 
Gade til at få mange besøg af 
fugle. 

Vil man gerne have en mere 
regnvenlig have, hvor regnvand 
har mulighed for at sive ned i 
jorden, er det godt at blande 
fliser med andre materialer, fx 
græsplæne eller lave bede.

TIPS!  
Der er 

flere ideer at 
hente, blandt 

andet om grønn∑∑e 
cykelskurstage i bladet 

”Dit regnvand” på 
klimatilpasning.

dk.

GODE  
TIPS TIL 

SKOVHAVEN

http://klimatilpasning.dk.
http://klimatilpasning.dk.


GADESPEJLET 
SØGER 
SKRIBENTER
 
Gadespejlets lille, men effektive 
og aktive redaktion, er ved at 
være nedslidt. Vi er for få. Vi vil 
være (mange) flere. 
Kom og hils på os til næste 
redaktionsmøde. Se og hør, 
hvem vi er, og hvad vi laver. 
Kom med dine forslag til et nyt 
og bedre og mere engagerende 
lokalblad for hele kvarteret.
Skriv til kaari@live.dk  
- eller ringe 4020 2799. 
 
VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG/JER

Vi har fået nye skraldemænd. 
De er tre på vognen, og den 
kan hente flere slags sorteret 
affald på samme runde.  
Gadespejlet har mødt dem en 
forholdsvis tidlig morgen til en 
snak om blandt, andet hvad 
vi kan gøre for at lette deres 
arbejde.

Af Frank Nilsson

I sidste udgave af Gadespejlet 
tog vi afsked med kvarterets faste 
skraldemænd gennem mange 
år, og nu har de nye fungeret i 
nogle måneder. Og derfor ser 
vi det som vores simple pligt 
at præsentere de nye, og det 
gjorde vi en tidlig morgen i maj i 
Rudolph Berghs Gade. Og den 
er stor, bilen, kridhvidt førerhus, 
og en elektrikerbil bagved kan 
ikke komme forbi. Den første 
skraldemand vi møder, siger på 
teamets vegne, at de gerne vil 
posere og udtale sig.

”Men vi drejer lige ud og bakker 
nedad dér”, siger han og peger 

hen mod F.F. Ulriks Gade, ”Der 
er bedre plads, og så kan elek-
trikeren komme videre”. 

De to andre skraldemænd er et 
stykke væk. Én er stadig i sving 
i Rudolph Berghs Gade, en an-
den er allerede om hjørnet. De 
tre kommunikerer med råb og 
pift og gestikulationer. Skralde-
bilen kører med snuden helt op i 
beplantningen på hjørnet uden at 
krumme så meget som et blad. 
Med bipbip-lyde bakker den 
ned ad F.F. Ulriksgade og stand-
ser op til fotografering og en 
kort snak. Det er Erik Rugaard, 
der udtaler sig. De to andre er 
forsvundet småløbende ned ad 
gaden og ind i haverne. 

Undgå containere bag  
havelågen 
”Vi møder på arbejde 6.15 og 
tømmer den første container 
klokken 7.00”, fortæller Erik  
Rugaard.

”Og denne her bil tager dag- 
renovation og bio. Men vi kom-

mer også med en vogn, der 
tager plast og metal sammen 
med det almindelige. Og lidt 
sjældnere med en, der også tager 
pap”.

Hvordan er kvarteret som arbejds-
plads, og er der noget vi kan 
gøre for at lette arbejdet? vil  
Gadespejlet vide, og det er der.

”Det vil være rart, hvis I parkerer 
så tæt på kantstenen som mu-
ligt, og ikke holder mellem bum-
pene, for så kan vi komme forbi. 
Og så er der en ting til. Der er 
nogle haver, hvor containeren 
står lige bag havelågen. Så skal 
vi åbne lågen for at komme ind 
og lukke den for at få containe-
ren frem og så åbne den igen 
for at få containeren ud. Og 
så hele historien omvendt, når 
vi skal ind med den igen. Det 
trætter og tager tid. Det må I 
gerne tænke på”, udtaler Erik 
Rugaard, og fortsætter arbejdet.

Kvarterets nye skraldemænd

”Så trækker vi maverne 
ind, eller dækker dem 
med containerne”.

Tre skraldemænd i godt 
morgenhumør.  
Fra venstre:  
Erik Rugaard,  
Thor Büllow og  
Hans Petersen.

”Det vil være rart, hvis I parkerer så tæt på kantstenen som mu-
ligt, og ikke holder mel-lem bumpene, for så kan vi komme forbi”
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”Må vi tage over i hullet”? 
Sådan lyder det ofte fra børnene til deres 
forældre til fællesspisning. Ved du (heller) ikke, 
hvor hullet er, - og hvad det er for noget, så er 
der her en guide fra Liv og Nanna.

Til dig fra mig

Hullet er navnet på en del af området på 
Beauvaisgrunden, hvor man kan skate. Der 
er bygget en god bane, som er sjov både for 
øvede og for lidt mindre øvede. Man kan også 
gå tur med sin hund derovre og se skaterne 
øve sig. 

Alle kan gå derover fra Rovsinggade, men Liv 
og Nanna anbefaler, at mindre børn kommer 
over med deres forældre. De skal ikke gå der-
over, når det er mørkt, fordi der ofte er andre 
end skaterne på det tidspunkt.

Sæbebobler 
er sjove – og 
alle kan være 
med.
Opskriften er lånt fra Experi-
mentariumets hjemmeside, du 
kan læse mere på  
www.experimentarium.dk 
 
OPSKRIFTEN  
Som er perfekt til leg med små 
og store sæbebobler.

• 1 liter koldt vand

• ½ dl grøn Fairy Ultra  
(opvaskemiddel)

• 1 spsk glycerin  
(fås fx hos Matas)

 
GODE RÅD

• Undgå for meget skum på 
sæbeboblevandet

• Skum gør det svært at lave 
sæbebobler. 

• Støv og skidt kan ødelægge 
sæbeboblevandet

• Husk at vaske baljen og hæn-
derne, inden du begynder. 

• Vindstille vejr er bedst :-)

På det øverste billede kan man se hele skaterba-
nen og hullet bagved, som er dybt og har givet 
stedet dets navn. Der kan ligge skrald bag ved 
skaterbanen. Skaterne prøver at rydde op også 
efter andre, der er i området. 

SMUKKE 

BOBLER
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MAL ET 
SOMMER- 

KNUS

http://www.experimentarium.dk
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Stegegaflen

Tapas på Tåsinge Plads
Tåsinge plads er blevet et ån-
dehul, et byrum af de bedre, 
og hertil gik Stegegaflen med 
ledsagerske på gastronomisk 
opdagelse en lun majaften. Vi 
blev mætte, tilpasse og uden 
fare for økonomisk ruin. Og så 
rummede besøget en overra-
skelse til sidst.

Af Frank Nilsson

Tåsinge Plads er taget i brug. 
Der er par og singler på bænke 
og plæner, og hvis de bliver sult-
ne eller tørstige i den synkende 
sol, er der ikke langt til traktør-
steder. Der er Riccos på hjørnet, 
Stefanos Pizzabar er nabo hertil, 
og lige ved siden af har Stefanos 
en vinbar, som Stegegaflen og 
ledsagerske gerne prøvekører. 

Der er borde ude og inde. Vi 
foretrækker inde for at kunne 
iagttage indretningen og ind-
snuse stemningen. Og etablis-
sementet tager imod med åbne 
arme med en nærmest eklektisk 
indretning. Der er rå vinkasser 
med flotte flasker på væggene, 
kelimtæpper på terassogulvet, 
mørkebrune højglanslakerede 
rustikke borde, og tre store pris-
melysekroner oplyser det højlof-
tede ikke voldsomt store lokale.

Vine både til aperitif og de 
første bidder 
Vi ved, at vi vil have tapas, men 
først skal vi have vin. Det er trods 
alt en vinbar, og betjeningen 
kommer pronto, og serverer vo-
res førstevalg.  
 
Til ledsagersken er der skænket 
en Furiel Sauvignon Blanc fra 
Trentino, og Stegegaflen skulle 
hilse og sige, at der bliver smagt 
og formuleret, og denne vin til-
byder ifølge ledsagersken en 

fyldig og frugtigoplevelse med 
markblomster serveret kølig 
uden kulde. Stegegaflen vælger 
en sikker træffer, en Barbera 
d’Asti Superiore, som er en pas-
sende aperitif og makker til de 
første bidder tapas, som netop 
bæres ind. Først må anretnin-
gerne dog en tur hen på disken 
for at blive færdiggarneret. Den 
imødekommende tjener drysser 
flagesalt, revet ost på anretning- 
erne, og det hele perfektione-
res af en konsistent ufiltreret 
olivenolie.

Vine med styrke og kraft  
Og der er virkelig alt på ét bræt, 
når kravet er tapas. Sorte og 
grønne oliven, bresaola – altså 
lufttørret, saltet oksefilet, cori-
zopølse, bladselleri samt store 
bidder parmesan og sødmefyld-
te, halverede småtomater. Dertil 
et stykke sprødt fladt brød, der 
har smagt lidt olie under bag-
ningen. 

Men nu er glassene tomme, og 
det gør vi noget ved. Ledsager-

sken udvælger sig en Char-
donnay Sassicavi, en italiener 
fra de sandede marker omkring 
San Floriano del Collio tæt på 
grænsen til Slovenien. En stærk 
ledsager til krævende tapas. 
Gaflen selv lader sig lokke af det 
voldsomme navn på en udstillet 
rødvin. Karam hedder den, og 
betjeningen mener, at det er et 
passende valg. Druen er Canno-
nau; sådan kalder de Grenache 
på Sardinien, og det er i sand-
hed en bredskuldret kraftkarl, 
der forstærker den samlede op-
levelse af tapas plus rødvin.

Troværdighed sat på prøve 
Og nu er Stegegaflen afhængig 
af, at læseren opfatter os som 
troværdige. På dette tidspunkt 
har vi besluttet os for de fem 
gafler, altså topkarakter, som 
dette måltid og denne vinbar 
fortjener. For nu sker der noget. 
En overordnet herre er blevet 
nysgerrig, fordi vi ivrigt noterer 
og fotograferer. Vi fortæller om 
det lille blad i kvarteret på den 
anden side af den store vej. 

”Vent lidt med at betale. I skal 
have en pizza”.  
 
Den kommer, og selvom vi er 
behageligt mætte, spreder den 
yderligere tilpashed.

Tåsinge Plads med aftensol og vinbar Tapas med det hele

Bonuspizza

PRIS & GAFLER 
 
Prisen for tapas og to glas vin til 
hver beløb sig til knapt 500 kroner. 
Godt givet ud, og derfor giver vi 
som sagt 5 af de spidse.
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Store personligheder som 
Dalai Lama kan lære os, at vi 
ikke nødvendigvis skal hade 
dem, der gør os uret. Det er 
den røde tråd i den bog, som 
her anbefales. Bogen lærer os 
også, at verden er voldsom og 
alt andet end statisk.

Af Frank Nilsson

Denne udgave af Læsehesten er 
en anelse anderledes end den 
plejer at være. Vores læser an-
befaler nemlig en bog, der har 
betydet meget for hende, men 
som også er en del af resear-
chen til en dokumentarfilm, hun 
er ved at producere. 

Læsehesten er Ulla Boje Ras-
mussen fra Rudolph Berghs 
Gade, bogen er Dalai Lamas 
selvbiografi ”Frihed i Landflyg-
tighed” og filmen, Ulla Boje Ras-
mussen er i færd med at pro-
ducere, skal handle om 3 af 20 
tibetanske drenge, der i starten 
af 1960’erne blev bragt til Dan-
mark for at få håndsværksmæs-
sige uddannelser, hvorefter de 
skulle tilbage til de landflygtige 
tibetanere i Nordindien. 

Manden, der bragte dem hertil, 
var antropologen Prins Peter af 
Danmark og Grækenland, men 
det er en anden historie, som 
det er svært at holde fingrene 
fra. Men tilbage til Læsehesten.

Bøn og meditation 
Kinas overfald på Tibet er en 
blodig tragedie, og vi følger 
100.000 tibetaneres dramatiske 
og livsfarlige flugt til i Nordindien 
med Dalai Lama som eksilleder. 
Det var i 1959.

”Men Dalai Lama er buddhist, og 
på trods af den brutale besættel-

En verden i dramatisk forandring

Læsehesten

se af hans land og drab på civile 
fastholder han, at man skal se det 
unikke og det bedste i det en-
kelte menneske Man skal tilgive, 
også dem, der på papiret er ens 
fjender. Det kan han, fordi han er 
i besiddelse af en særlig spiritu-
alitet og visdom, som er opnået 
gennem bøn og meditation hver 
dag ”, refererer Ulla Boje Ras-
mussen, mens hun bladrer lidt 
i den slidte bog med de mange 
bogmærker. 

Hun vender blikket indad et 
øjeblik, hvorpå hun fortsætter: 
”Den vestlige automatreaktion 
på sådan nogle input ville typisk 
være had, vold og aggression. 
Så Dalai Lamas evne til at svare 
med mildhed og tilgivelse kan 
vi lære meget af. Og så kan vi 
fundere lidt over, at Indien på 
et tidspunkt, hvor landet var i 
dyb fattigdom, tog imod tæt på 
100.000 flygtninge og gav dem 
lov til at bosætte sig og oprette 
deres egen eksilhovedstad. Det 
kunne vi jo sammenligne med 
vores indstilling til flygtninge”, 
fastslår Ulla Boje Rasmussen, 

og kigger på intervieweren med 
et nærmest formanende blik.

”Endelig lærer bogen os, at 
Asien er et kontinent med sto-
re ubalancer, og at verden i det 
hele taget er i konstant, vold-
som forandring. Sådan var det 
dengang, og sådan er det nu”, 
understreger hun.

Bog til indsigt og research 
Som antydet har Ulla Boje Ras-
mussen en særlig grund til at 
læse denne bog. Den giver hen-
de indsigt og baggrund for den 
dokumentarfilm, hun er ved at 
producere. Men hun anbefaler 
bogen til alle, der vil vide noget 
om et menneskes overraskende 
reaktion på blodig uret og under-
trykkelse.

Dalai Lamas selvbiografi ”Fri-
hed i Landflygtighed” er hermed 
anbefalet. Den kan lånes på bib-
lioteket eller købes antikvarisk. 
Når vi har læst den, kan vi glæde 
os til filmen om de 3 tibetanske 
drenge, der lærte Danmark at 
kende for mange år siden.

Læsning af lyst, for at blive klogere

Vi er bekendt med de lokale servitutter for ejendommene i Lyngbyvejskvarteret, idet vi 
har udført 23 tagarbejder inden for de sidste 13 år. Vi har renoveret 1 første sal indven-
digt, udskiftet 1 altan samt udskiftet vinduer i 8 ejendomme.

www.actag.dk
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”Da vi var flest, var der tre familier, 
11 børn og voksne, men det er gode 
huse. Der var aldrig fugt eller dårlig 
luft. Vi frøs ikke om vinteren. Vi havde 
gruekedel i kælderen, og vandet blev 
varmet op med brænde eller koks. 
Vvi havde et badekar ved siden af. 
Så blev vandet varmet op og ført med 
en slange fra gruekedlen til badet. 
Der var kakkelovne på hver etage. 
Senere fik vi petroleum af mærket 
Acaria, og siden gasvarme, inden vi fik 
fjernvarme. I køkkenet var der et tungt 
gasbord med gasovn”.

Rulleskøjter  
med jernhjul

Dengang var der tre familier i de 
fleste af husene, og det forsynede 
gaderne med store flokke af børn.

”Det var mindst 20 børn i den korte 
ende af Valdemar Holmers Gade. Vi 
spillede langbold og fodbold, pigerne 

tegnede hinkeruder og havde hoppe-
stave. Vi spillede også terre (læs reg-
ler på Gamesweb.dk, red). Og vi kørte 
på rulleskøjter med jernhjul. Undtagen 
Vagn. Han havde familie i USA og 
havde fået rulleskøjter med gummihjul 
i gave derovrefra. Vi måtte gerne 
kigge på dem, men ikke prøve dem”, 
erindrer Eigil Holmgren smilende.

”Kjeld fra nr. 46 og jeg, vi byggede 
en sæbekassebil med et hjul som 
rat. Vi bygget den sådan, at når man 
drejede til højre på rattet, drejede 
sæbekassebilen til venstre. Jeg ved 
ikke rigtig hvordan det gik til… den 
fik de andre lov til at prøve. Den blev 
slidt op. På Ingeniørfælleden, som vi 
kaldte Nøren (ved siden af Ryparken 
Station, red) satte vi drager op. Der 
var en familie i Studsgaardsgade. De 
kunne bygge drager, både almindelige 
og kassedrager. Det var sjovt, det var 
det”.

Historier til mere  
end én artikel

Og der var husdyr i gårdene mellem 
gaderne, høns og kaniner. Der var 
gartneriet på det, der nu er Beauvais-
grunden. Gartneren kørte på torvet 
hver morgen med hestevogn og gart-
nerparret kunne lide rotter, så dem 
fodrede de, men Eigil Holmgren og 
hans kammerater fangede dem (altså 
rotterne) i fælder og solgte halerne på 
politistationen.

Der var, der var, der var… Eigil 
Holmgrens hukommelse og fortæl-
lelyst er omfattende. Vi bliver enige 
om at mødes til en ny kop kaffe og 
følge historien op i næste nummer af 
Gadespejlet, bl.a. om læretiden hos 
isenkræmmer Hartmann og om livet 
som svajer på long john.

S I D E  9S I D E  8G A D E S P E J L E T G A D E S P E J L E T

K.THOMSEN  VVS ApS
Haraldsgade 91 -  2100 København Ø
Tal. 3918 2222      -     Mobil 2616 3713

Af Peter Wulff Kåri

�ARNEDÅB MED HJÆLP
FRA HELE KVARTERET

Det er dyrt at indkvartere gæster på hotel i København. Men det blev heldigvis ikke nødvendigt.
Naboer og andre venner i kvarteret stillede gæstfrit deres huse til rådighed – mod en latterlig beskeden 

betaling for tort, svie og brug af el og varmt vand.

Lagde I mærke til det? I sommer 
var der en ugestid, hvor der blev 
talt ualmindelig meget fransk i 

gaderne og en enkelt aften i Fælleshu-
set. Og hvor boulebanen på F.F. Ulriks 
Plads blev brugt ihærdigt - indtil flere 
gange endda – af nogle, der virkelig 
vidste, hvad det handlede om.

Årsagen var, at vores barnebarn 
skulle døbes i Taksigelseskirken hos 
Lars Petersen.

Den uvidende dreng på 3 måneder 
er udstyret med en dansk mor (vores 
datter) og en fransk far (fra det syd-
ligste Frankrig, Provence). Som om det 
ikke skulle være nok, bor de såmænd i 

London, det unge par og drengen, der 
senere i denne beretning får et navn.

Det blev besluttet, at drengen 
skulle døbes i Danmark, her hos os 
på Østerbro.

 Hvor indkvarterer man en fransk 
storfamilie? Med svigersønnens for-
ældre, søskende, svigerfars søstre og 
deres mænd, en oldemor, indtil flere 
kusiner med mænd og børn nåede vi 
op på 18 franske gæster. 

De havde gennem årene hørt en 
del om København & omegn. Vi havde 
besøgt dem flere gange i det sydfran-
ske, bl.a. for at gå på franskkursus, så 
vi kunne snakke med vores svigersøns 

familie, men selvfølgelig også for at 
nyde det skønne Middelhav og den 
dejlige vin.

Nu var de på vej til København, og 
de ville da egentlig gerne blive nogle 
dage og se lidt mere af byen, når de 
endelig var kommet så langt.

Gode råd var dyre. Vi fandt hurtigt 
ud af, at det også gjaldt de fleste hotel-
ler. Dertil kom, at det var svært at få 
dem indkvarteret samlet. 

Ideen kom en aften under stjer-
nerne i forhaven. Jo, det er sandt, det 
regnede ikke hele sommeren.

Hvorfor ikke spørge gode venner 
og naboerne i kvarteret? ›

Ulla Boje Rasmussen
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Klokkerne fra vores nærmeste 
kirke ringer ind imellem. Og de 
fleste har nok en fornemmel-
se af, at så er der gudstjeneste 
eller bryllup, og solen går op 
og ned. Men Gadespejlet vil 
gerne vide, hvordan klokke-
ringningen foregår og hvilket 
overordnet tankesæt, der lig-
ger bag. Vi har talt med sogne-
præsten.

Af Frank Nilsson

Taksigelseskirken er den nærme-
ste kirke. Med sine klokker kalder 
den til gudstjeneste, højmesse, 
dåb, bryllup og bisættelse. Tak-
sigelseskirken er vores kirke, 
og I det massive tårn sidder de 
tre klokker, der kalder til kirke-
lige handlinger i Aldersro Sogn. 
Sognepræst Lars Petersen tager 
i mod Gadespejlet for at fortælle 
om klokkerne og deres forskel-
lige stemninger og funktioner.

”Vi starter med at gå op i tårnet, 
så du kan se klokkerne, og så 
tager vi en kop kaffe i krypten, 
så du kan stille dine spørgsmål”, 
indleder Lars Petersen. 

Opstigningen begynder civilise-
ret op gennem orgelpulpituret, 
hvor et kort ophold tillader, at vi 
nyder udsigten over det maje-
stætiske kirkerum i kirken, der 
blev indviet i 1927, og som fik 

sit navn som en taksigelse for, at 
Danmark slap nådigt gennem 1. 
Verdenskrig, og for Genforenin-
gen med Sønderjylland i 1920. 
Herefter bliver opstigningen 
mere og mere akrobatisk og 
krævende for til sidst at implice-
re en stejl stige med et bensving 
over et gelænder for at havne 
på dækket, hvor der er udsigt til 
de tre klokker. Sognepræst Lars 
Petersen er hurtigt og let oppe. 
Gadespejlet hænger på. 

”Nu skal jeg åbne dørene, så 
der kommer dagslys ind. Så kan 
du bedre fotografere. Men pas 
på, der er ikke andet end et lavt 
dørtrin, og der er 44 meter ned, 
og der kan godt være et vist 
sug”, siger han, og åbner de to 
store døre. Og han har ret både 
med dagslyset og suget. Klok-
kerne er massive og man for-
nemmer tyngden, og de kraftige 
knebler hænger stille og venter 
på at komme på arbejde, og det 
kommer de i aften, når solen 
skal ringes ned og på førstkom-
mende søndag.

Kalder til kirkelige handlinger 
Nede i krypten får Gadespejlet 
den mere detaljerede beretning 
om klokkerne og deres funk-
tioner, som de er beskrevet i 
Vejledning om Klokkeringning 
fra Kirkeministeriet. Og Lars Pe-
tersen forklarer, at kirkeklokker-

nes helt centrale funktion er at 
kalde til kirkelige handlinger, og 
når der er gudstjeneste om søn-
dagen skal klokkerne ringe tre 
gange i løbet af en halv time. 

Fra 10.00 til 10.03 og fra 10.15 til 
10.18 og sidst fra 10.27 til 10.30. 
og til sidst lige inden gudstjene-
sten går i gang bliver der ringet 
3 gange 3 bedeslag med den 
store klokke.

”Sådan skal det være i kirken. 
Enten er det noget med tre, altså 
Faderen og Sønnen og Hellig-
ånden eller også skal tallet 12 
indgå, fordi der er 12 apostle”, 
forklarer Lars Petersen. 

”På den måde koordinerer klok-
kerne liturgien, og jeg ved præ-
cis, hvornår jeg skal påbegynde 
gudstjenesten”

Når der højmesse, som fx ju-
ledag og påskemorgen ringer 
klokkerne i en halv time, og det 
afsluttes med meget hurtige an-
slag på den lille klokke ligesom 
ved bryllupper. 

Endelig er det også klokkerne, 
der ringer solen op og ned klok-
ken 8.00 og klokken 17.00 eller 
18.00 alt efter om der er sommer- 
eller vintertid, og al ringningen 
er styret elektronisk. Der er altså 
ikke nogen, der hiver i tykke reb.

Sognepræst Lars Petersen inden 
optur til klokkerne

Klokkerne i en ledig stund. Senere skal de ringe solen ned

Set i Gadespejlet

Så er den der, den lille men 
længe ventede rubrik Set i 
Gadespejlet. Og denne gang 
bliver der disket op med 
klimakvarteret også kaldet 
Klimakteriet og dets over-
raskende tiltag til klodens 
frelse. Men ikke nok med det. 
Der kommer mere, og at det 
handler om en overraskende 
ghettoplan, erfarer du først til 
sidst. 

Af Frank Nilsson

Der er det særlige ved denne 
udgave, at den ikke bare hol-
der hvad den lover. Den holder 
endnu mere. Du får altså det, du 
med rette forventer og forlanger, 
men oven i købet dertil endnu 
mere. Og det er salig fryd, for 
det lovede ville være mere end 
nok. Så til en start får du nu det 
lovede, og det er den fortsatte 
beretning om enklavens trans-
formation til et klimakvarter med 
det senromantiske navn Klimak-
teriet. Og eksekutivkomiteen 
bærer et stort ansvar. Men de 
bærer det så kraftfuldt, at de 
med rette selv kalder sig selv og 
hinanden for bæredygtige. De er 
nemlig meget dygtige til at bære 
det tunge ansvar for planetens 
overlevelse. 

Møde med overvældende  
betydning 
Og visionerne er asiatiske i de-
res vælde. Ved første dagsbefa-
ling samles de forundrede under-
såtter på Appelpladsen (tidligere 
Ulriks Plads), hvor den store 
bæredygtige rorgænger træner 
folket i at trække vejret langsomt 
for at mindske CO2 udslippet.  

Herefter går gravearbejdet i gang. 
Kloakkerne samles og drejes 
over på Beauvaisgrunden til et 
velduftende biogasanlæg, og 
endelig hen under aften samles 
alle igen, og den bæredygtige 
rorgænger hiver en sølle misd-
æder op på podiet, mens han 
med stentorrøst brøler:

”Se, hvad vi har her! Grebet på 
vej fra Netto med en konventi-
onel svinekotelet gemt i under-
bukserne. Men han slap ikke 
forbi køddetektoren”.

Forsamlingen bryder ud i hæse 
buhråb.

”Men vil du lade dig omvende 
og modtage den vegetariske 
nådegave?”, hvisker den bære-
dygtige rorgænger med inderlig, 
indtrængende stemme.

Der er nu så stille, at man ville 
kunne høre en økologisk plante-
fiber falde til jorden.

”Ikke nok med det. Jeg vil til-
slutte mig veganernes menig-
hed”, stammer den arme synder 
og kigger med angst i blikket op 
på den mulige frelser. 
 
Og efter en ubærlig pause læg-
ger denne sin hånd på kotelets-
muglerens hoved.

”Rejs dig og gå i fred. I Klimak-
teriets navn. Du er tilgivet”.

Forsamlingen falder grædende 
på knæ. En sådan frelse og for-
løsning havde ingen ventet og så 
på den allerførste dag.

Det ikke lovede, som vi holder 
Og nu kommer vi til det, vi har 
lovet i indledningen, og som vi 
ikke lovede i sidste udgave af 
Set i Gadespejlet. Og også det 
holder vi. For selv om mange har 
glemt det, så er der en verden 
uden for Klimakteriet med en 
regering, der har voldsomt fokus 
på enklaver som vores. 

Og de har udarbejdet en ghet-
toplan for klimakteriet. Så man-
ge med så fundamentalistiske til-
bøjeligheder må ikke bo så tæt. 
Men om det fører til nedrivning 
af boligblokke og tvangsflytning 
af beboere, må du kære læser 
vente med at erfare, selvom det 
bliver ubærligt; men i ventetiden 
er det tilladt at guffe vegansk, 
vegetarisk og/eller animalsk som 
det passer én, hvis man vel at 
mærke gør det, mens man læser 
Set i Gadespejlet højt for hinan-
den og gerne smaskende med 
mad I munden. 

Velbekomme.

Klodens 
frelse
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Kort nyt

Himlen over Ulrik
Vi bor i byen, givetvis fordi vi 
kan lide det. Men derfor er der 
alligevel andet end biler, veje og 
beton at kigge på, og her hos 
os i Lyngbyvejskvarteret har vi 
syrener og magnolier for blot 
at nævne to af vores forsom-
mer farveeksplosioner; og så er 
der himlen. Den har altid et eller 
andet at fortælle, som nu denne 
aften i midt maj, hvor himlen sag-
de godnat med dette nærmest 
kælne pastelfarvede penselstrøg. 
Så kan man rolig gå til ro.

Omtåget morgen
Vi bor tæt på havet og på hav-
nen, og en tidlig morgen i maj 
kunne vågnende i kvarteret lytte 
til den svage og beroligende 
lyd af tågehorn, der advarer sø-
manden ved sit rat. 

Et kig ud ad vinduet gav endnu 
en Østerbro oplevelse, tåge over 
tagene. Et klik med kameraet, og 
så ind og sove lidt videre.

Valgplakat med ældreomsorg
Ja, ja, vi ved det godt, men Gadespejlet er ikke et magasin med ho-
vedvægt på aktualitet. Så det er altså ikke uvidenhed, der er årsagen, 
at vi bringer et billede af en valgplakat, nu hvor begge valg er vel eller 
ikke vel overstået alt efter den enkeltes observans. Så der må altså 
være en anden årsag til, at vi bringer billedet, og det er der. Den her 
skrivende del af Gadespejlets redaktion føler sig ramt på den gode 
måde af dette valgslogan. Føler sig set, føler at nogen har omsorg, 
føler støtte i en fase af livet, hvor fortiden er længere end fremtiden.

Om plakaten fik denne grifler til at stemme radikalt ved valgene må 
stå hen i det uvisse. Vi har hemmelige valg ifølge Grundloven.

 

Nomineret til Årets Håndværker 2012 
Nomineret til Årets Håndværker 2013 

 

Skal du skifte  tag? 
Vi er specialister i alle typer tagudskiftninger 

For eksempel 
Engelstedsgade 23  
2100 København Ø 
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Fælleshusets gulv 
•

VM-fodbold 
•

Sommerfest  
•

Efterår og jul  
•

Gadespejlet
•	

Daglig drift
•	

Om os
•	

Regnskab  
og budget

•	
Valg
•	

Diverse udvalg
•	

Sommerfestudvalget 

Her er beretningen fra gene-
ralforsamlingen i Ulrik: Det har 
været et år med vellykkede 
arrangementer og masser af 
opgaver, men også store  
udfordringer i vores dejlige 
fælleshus. 

Vi kender det vel alle – vores 
dejlige huse i Lyngbyvejskvarte-
ret er skønne, men de kræver en 
del vedligeholdelse. Det gælder 
også Fælleshuset Ulrik. Gulvet 
har længe været den store ud-
fordring, for huset bliver brugt 
meget, og det slider på gulvet. 
I sidste ”sæson” fik vi givet 
gulvet en ordentlig overhaling, 
hvilket bliver fulgt op af let slib-
ning og lakering et par gange om 
året. Vi synes det har hjulpet, og 
vi håber også, at huset brugere 
er glade for det.

Men mens vi gik og glædede 
os over gulvet, blev fælleshuset 
ramt af en alvorlig vandskade. 
Gulvet i stueetagen blev ramt, 
og ikke mindst kælderen fik 

Store udfordringer i Beboerforeningen Ulrik
unødvendigt meget vand. Det 
tog lang tid at få tørret gulvet, 
repareret diverse ting og ma-
let. Men nu skulle det være på 
plads.

Kælderen er i øvrigt altid en 
udfordring, da der er lidt for 
fugtigt. Men kælderen er også 
populær, oftest blandt husets 
mindste brugere. En gruppe fri-
villige meldte sig til at forskønne 
kælderen. Dejligt. Nu fremstår 
den mere lys og indbydende. 
Tak for det.

VM-fodbold 
En af bestyrelsen store opgaver 
er at sørge for at fest og farver 
i kvarteret. Vi står i bestyrelsen 
selv for en del arrangementer, 
men det er dejligt, når andre 
også griber bolden. Og netop 
bolden blev grebet – eller må-
ske snarere tæmmet i forbindel-
se med VM i fodbold. 

Her gav nogle af kvarterets fod-
boldsentusiaster – der er vist en 

del – bolden op og arrangerede 
VM-fodbold på storskærm i Ulrik 
- efterfulgt af pølser på grillen, 
fodbold for de mindste og an-
sigtsmaling, så alle kunne kom-
me i den rette stemning. Godt 
initiativ, som vi gerne vil have 
mere af.

Festlig sommerfest 
Sommerfesten er en tilbage-
vende begivenhed, som rigtig 
mange af kvarterets børn, unge 
og lidt ældre ser frem til. Lotte 
og Sine var igen organisatorer og 
med hjælp fra mange i kvarteret 
blev sommerfesten i 2018 også 
en stor succes. 

Lotte har efter mange år som 
sommerfestkoordinator næste 
gang valgt kun at deltage som 
gæst, og vi håber, at der melder 
sig gerne to til at hjælpe Sine 
med den næste sommerfest. 

Stor tak til Lotte for et fantastisk 
engagement.

Efterår og jul 
Da dagene blev kortere og af-
tenener mørkere, var det tid til 
Halloween. Igen i år blev kvarte-
ret omdannet til en kulisse i en 
gyserfilm og befolket af uhyg-
gelige skikkelser, der råbte ”slik 
eller ballade”.

Og da dagene næsten ikke 
kunne blive kortere, var det tid 
til kvarterets store julearrange-
ment. 1. søndag i advent gik 
Beboerforeningen sammen med 
Husejerforeningen om at skyde 
julemåneden i gang. Det star-
tede i Fælleshuset Ulrik, hvor 
beboerforeningen havde sørget 
for, at børn og barnlige sjæle 
kunne lave vandfast julepynt og 
drikke masser af varm kakao 
med flødeskum. Julepynten 
blev hængt på det store juletræ 
på pladsen. Dagen sluttede af 
med juletræstænding og jule-
sang, mensw husejerforeningen 
serverede gløgg og æbleskiver.

Og så løb sæsonens sidste ar-
rangement af stablen – fastelavn. 
Rigtig mange udklædte børn – og 
enkelte voksne, skal vi have en 
ny kategori næste gang? – gik til 
makronerne og fik hul på de tre 
fastelavnstønder. Eftermiddagen 
sluttede af med masser af faste-
lavnsboller og varme drikke.

Gadespejlet  
Alt dette bliver ofte til en lille arti-
kel i vores allesammens Gade-
spejlet – Lyngbyvejskvarterets 
beboerblad, som udkommer fire 
gange om året. Gadespejlets 
redaktion er et udvalg under be-
styrelsen, og vi er alle glade for 
samarbejdet og ikke mindst det 
konkrete resultat, nemlig Gade-
spejlet.

Daglig drift 
Men det er ikke kun fest og far-
ver, der præger bestyrelsen. Der 
er mange ting, som skal funge-
re, hvis et fælleshus som Ulrik 
skal fungere. Huset bliver brugt 
rigtig meget – spisehold man-
dag, onsdag og torsdag, bar-
selsgruppe mandag formiddag 
og yoga om tirsdagen. Fredag, 
lørdag og søndag er huset ofte 
udlejet til festlige begivenheder. 
Det at organisere udlejning og 
hele tiden holde huset pænt og 
præsentabelt fylder en del i be-
styrelsen.

Der er én, som er ansvarlig for 
udlejning af Ulrik. Det vil sige at 
tjekke af, om huset er ledigt, når 
nogen ønsker at leje det, gå rundt 
med nøgler osv. Vi har både en 
vicevært for de ydre rammer, 
og en vicevært for inventar. Det 
sidste - har vi erkendt - er nød-
vendigt, da der hele tiden er brug 
for opdatering og opfyldning.
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Vi har en årlig arbejdsdag – el-
ler nærmere en halv dag – hvor 
vi inviterer husets brugere til at 
hjælpe med at give fælleshuset 
en tiltrængt overhaling. 

Og så vil vi så gerne have flere 
medlemmer, da medlemskontin-
gentet og indtægter fra udlejning 
er det, der holder beboerfor-
eningen kørende. Medlemstallet 
er heldigvis støt stigende. Bl.a. 
deler vi små velkomstpakker ud 
til nye beboere i kvarteret, så de 
kan høre om os.

Det har været et godt og arbejd-
somt år i bestyrelsen. Vi har nået 
omkring de praktiske opgaver og 
samtidig haft tid til at sætte fut i 
kvarterets sociale liv. På faldere-
bet skal der være en særlig tak til 
Peter Frandsen, som træder ud 
af bestyrelsen, men som har væ-
ret en uvurderlig arbejdskraft. 

Flot overskud 
Regnskabet blev fremlagt af 
foreningens nyligt tiltrådte kas-
serer Nanna Læssøe. Det viste 
et flot overskud på ca. 50.000 
kr.: ”Vi har bl.a. igen fået tilskud 

til udgivelse af Gadespejlet fra 
husejerforeningen. Der har væ-
ret udgifter til vedligehold: Vi har 
bl.a. haft problemer med fyret 
plus vandskade. Disse udgifter 
deles med ejerforeningen i hele 
ejendommen. Der har også væ-
ret høje udgifter til el på grund 
af affugtere i forbindelse med 
vandskaden. Vi har en refusion 
til gode fra Hofor. Der er ud-
gifter til drift af hjemmesiden. 
Alt andet bestyrelsesarbejde er 
ulønnet.”

Budget 
Nanna Læssøe fremlagde også 
budgettet: ”De mange udlejnin-
ger af huset til festlige lejlighe-
der er godt for vores indtægter, 
men det koster, fordi huset slides. 
Vi har derfor afsat midler af til 
indkøb af stole og evt. borde.” 
Kontingent blev igen fastsat til 
600 kr. / 200 kr. for pensionister/
studerende.

Valg  
Karin Breck (HPØ 4) blev gen-
valgt som formand og Nanna 
Læssøe (Eng 4) blev genvalgt 
som kasser. Derudover var der 

genvalg til Sine Thomsen (HPØ 
11), Maria Dalby (BTG 9) og 
Christian Ulrik (STG 60). Sine 
Thuen (VH 24) og Kirsten Fal-
kentoft (BTG 15) blev valgt som 
nye medlemmer af bestyrelsen.
Susanne Lisby (FFU 18, st) og 
Mathilde Ibsen (FFU 18, 2.) blev 
valgt som suppleanter. Mads 
Abrahamsen valgt som revisor

Diverse udvalg 
Gadespejlets redaktion består 
af Lotte Bælum, Frank Nilsson, 
Finn Stepputat, Birgit Lundbak 
og Peter Wulff Kåri med sidst-
nævnte som redaktør. Peter del-
tager som observatør i beboer-
foreningens bestyrelsesmøder.  
 
Redaktionen kunne godt bruge 
flere medlemmer, også unge og 
børn må gerne være med.  
Skriv til kaari@live.dk.

Sine (HPØ11) er projektleder for 
sommerfesten. Vi efterlyser flere 
deltagere i udvalget – kom og 
sæt dit præg på det årlige højde-
punkt i kvarteret – festen er i år 
24. august. Skriv til sine.thom-
sen@gmail.com. 

ØKOLOGISK TØJ  
TIL BABYER, BØRN OG 

VOKSNE I ULD OG  
BOMULD 
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K.THOMSEN  VVS ApS
Haraldsgade 91 -  2100 København Ø
Tal. 3918 2222      -     Mobil 2616 3713

Af Peter Wulff Kåri

�ARNEDÅB MED HJÆLP
FRA HELE KVARTERET

Det er dyrt at indkvartere gæster på hotel i København. Men det blev heldigvis ikke nødvendigt.
Naboer og andre venner i kvarteret stillede gæstfrit deres huse til rådighed – mod en latterlig beskeden 

betaling for tort, svie og brug af el og varmt vand.

Lagde I mærke til det? I sommer 
var der en ugestid, hvor der blev 
talt ualmindelig meget fransk i 

gaderne og en enkelt aften i Fælleshu-
set. Og hvor boulebanen på F.F. Ulriks 
Plads blev brugt ihærdigt - indtil flere 
gange endda – af nogle, der virkelig 
vidste, hvad det handlede om.

Årsagen var, at vores barnebarn 
skulle døbes i Taksigelseskirken hos 
Lars Petersen.

Den uvidende dreng på 3 måneder 
er udstyret med en dansk mor (vores 
datter) og en fransk far (fra det syd-
ligste Frankrig, Provence). Som om det 
ikke skulle være nok, bor de såmænd i 

London, det unge par og drengen, der 
senere i denne beretning får et navn.

Det blev besluttet, at drengen 
skulle døbes i Danmark, her hos os 
på Østerbro.

 Hvor indkvarterer man en fransk 
storfamilie? Med svigersønnens for-
ældre, søskende, svigerfars søstre og 
deres mænd, en oldemor, indtil flere 
kusiner med mænd og børn nåede vi 
op på 18 franske gæster. 

De havde gennem årene hørt en 
del om København & omegn. Vi havde 
besøgt dem flere gange i det sydfran-
ske, bl.a. for at gå på franskkursus, så 
vi kunne snakke med vores svigersøns 

familie, men selvfølgelig også for at 
nyde det skønne Middelhav og den 
dejlige vin.

Nu var de på vej til København, og 
de ville da egentlig gerne blive nogle 
dage og se lidt mere af byen, når de 
endelig var kommet så langt.

Gode råd var dyre. Vi fandt hurtigt 
ud af, at det også gjaldt de fleste hotel-
ler. Dertil kom, at det var svært at få 
dem indkvarteret samlet. 

Ideen kom en aften under stjer-
nerne i forhaven. Jo, det er sandt, det 
regnede ikke hele sommeren.

Hvorfor ikke spørge gode venner 
og naboerne i kvarteret? ›

v/Nilay Fener

SKAL DU HAVE ORDNET DIN HAVE? 
Gartner Knud Sørensen 

Vedligeholdelse, planlægning, nyanlæg. Rimelig timeløn
Tlf. 2035 7475

10% rabat til kvarterets beboere.  
Brug rabatkode: Ulrik

 
www.mamaowl.net 

Følg os på Instagram: 
@mamaowl_
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