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Igen i år var Børnenes Dag en stor suc-

ces. På næste side kan du læse en repor-

tage af en ung deltager, som både har 

skrevet og fotograferet. 

I Østerbrobladet i maj stod der, at kø-

benhavnerne i dag udleder 40 % mindre 

CO2 end for 10 år siden. Hver af os udle-

der nu 2,8 tons CO2 hvert år. Det lyder 

af meget, men det tal betyder, at vi har 

en af de laveste udledninger pr. indbyg-

ger blandt Europas hovedstæder. Jeg er 

sikker på, at vores kvarter har været 

medvirkende til at få tallet ned. Tænk 

bare på alle dem, der nu har sommerluk-

ket deres varmesystem og justeret både 

brugs- og radiatorvandets temperatur.  

Nu skal vi så, for at nedbringe forurenin-

gen endnu mere, have nyt skraldesy-

stem. Forhåbentlig findes en ordning, så 

der ikke bliver mere plastik og dermed 

mindre grønt i haverne, se side 4. 

Da vi blev redaktører af Kilden, meldte vi 

os ind i Østerbro Lokalhistoriske Forening 

og Arkiv. De er ny flyttet til Bryggervan-

gen 62. Foreningen udsender et par gan-

ge om året et lille hæfte om et historisk 

emne på Østerbro. Det sidste nummer er 

om bygningen ”Bien” eller ”Suppeterri-

nen”, som den også bliver kaldt, på Tri-

anglen. Det er sjovt at læse og se, hvor-

dan den plads engang var holdeplads for 

folk, som kom i både kane og hestevogn. 

Herfra gik vogne videre til Klampenborg. 

Siden blev Trianglen knudepunkt for he-

stesporvogne.  

Du har vel fået datoen for vores loppe-

marked og sommerfest i din kalender? 

Nemlig lørdag den 29. august. 

Og husk også at deltage i fejringen af  

150 års jubilæet for Arbejdernes Bygge-

forening, se side 5. 

Vi ønsker alle en rigtig dejlig sommer 

Lise og Ulla 

Kilden 2015/2, juni 2015 

Medlemsblad for Husejerforeningen  

i Strandvejskvarteret 
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Tryk: Glumsø Bogtrykkeri A/S 
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Lørdag d. 6 juni blev årets ”børnenes 

dag” afholdt. Anton Greiffenberg bød de 

mange børn og deres forældre velkom-

men og fortalte, hvilke aktiviteter de 

kunne melde sig til.  

Der var opstillet en stor hoppeborg til de 

yngste, der var kridt og maling til dem, 

der havde lyst til at være kreative, og for 

de mere vilde var der arrangeret ”nerf” 

krig. 

Der var mødt ca. 90 børn op i alle aldre, 

og der gik ikke lang tid, før at der blev 

leget og hygget en masse og fundet 

mange nye venner.  

Jeg syntes selv, at det er en rigtig god 

ide at samle alle børn i kvarteret, for det 

er en rigtig god måde at få nye venner 

på, hvis man lige er flyttet ind, eller man 

gerne bare vil lære nye børn at kende. 

Børnenes dag blev sluttet af med en 

kæmpe vandkamp, hvor Weysesgade 

blev forvandlet til en meget våd slag-

mark, hvor vandpistoler, baljer og en 

vandballon katapult sørgede for, at alle 

blev godt våde - det var vildt sjovt. 

Kl 1800 var der tændt op i grillene i 

Berggreensgade. Og vi grillede og spiste 

vores medbragte mad ved et langt bord 

midt i gaden.                                               

Senere på aftenen samledes flere både 

børn og forældre i en baggård i Berg-

greensgade for at se Champions League 

finale, og man kunne i hvert fald høre, at 

Barcelona vandt kampen. 

Tak for en sjov og hyggelig dag, tak til 

dem, der var med til at arrangere, og jeg 

skal sige fra min lillesøster Mathilde på 

10 år, at hun er rigtig glad for alle de 

nye veninder, som hun har fået.  

Børnenes Dag i Strandvejskvarteret 2015 

Tekst og foto af Marie Oline Øberg Faurhøj, Berggreensgade 12 
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Nyt fra bestyrelsen 

Foreningen skal have  

ny materielkælder 

Vores kælder i Hornemansgade 36 er 

opsagt på grund af ombygning, og vi 

skal derfor have en ny kælder/depotrum 

fra oktober måned.  

Hvis nogen derfor kender til et kælder-

rum/depotrum på ca. 40 m2 i nærheden 

af kvarteret, må I meget gerne kontakte 

bestyrelsen. Det begynder at haste med 

at finde et lokale. 

 

Havevandring den 21. juni 

Bestyrelsen går sin årlige havevandring 

søndag den 21. juni fra kl. 10.00 til ca. 

13.00. Vi håber - også -  at møde nogle 

af de mange nye husejere, som er flyttet 

ind i det forløbne år. 

Veje ordnes 

Vi har ikke haft mange vinterskader på 

vejene, men de få, som er, vil i løbet af 

sommeren blive ordnet. 

Bestyrelsen ønsker alle i kvarteret en 

god sommer! 

Nyt fra Affaldsgruppen 
Af Flemming Toft, bestyrelsen 

Affaldsgruppen er blevet inviteret af 

kommunen til at deltage i et dialogmøde 

om affaldssortering i villaer og rækkehu-

se i København. 

Her fik vi mulighed for at høre lidt om de 

tanker, som kommunen har gjort sig og 

erfaringerne fra udrulningen af de tre 

nye beholdere til hård plast, metal og 

elektronik i de københavnske eta-

geejendomme, men også de erfa-

ringer, som kommuner rundt om os 

har gjort sig i forbindelse med både 

to- og fire-kammer beholdere. 

Gruppen var repræsenteret på mø-

det, som fandt sted d.26.5.  

Derefter har vi endnu et møde med 

kommunen, hvor vores gruppe vil 

præsentere et udvalg af idéer fra 

vores egen beboerhøring. 

Vi har ved fristens udløb modtaget 26 

henvendelser/svar vedr. affaldssorterin-

gen i vores kvarter. Affaldshøringen er 

dermed slut. 

Forslagene vil nu blive samlet og gen-

nemgået af gruppen, og et udvalgt antal 

vil blive præsenteret på gruppens kom-

mende møde med kommunen.  
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 Program for 150 års jubilæet  
Arbejdernes Byggeforening — som sørgede for opførelsen af vores huse —

fejrer sit 150 års jubilæum med en udstilling og en bog plus rundvisninger 

Nu nærmer det sig, at vi skal fejre, at 

det er 150 år siden, at en gruppe ildsjæ-

le oprettede Arbejdernes Byggeforening, 

som fik opført ni bebyggelser i Køben-

havn, i alt 1.740 huse.  

Foreningen blev nedlagt i 1972, og nogle 

af kvartererne er revet ned, men de, 

som stadig eksisterer, hører til nogle af 

de mest eftertragtede bebyggelser i Kø-

benhavn.  

Historisk baggrund 

Du kan læse om foreningen og de begi-

venheder og tanker der lå bag dens op-

rettelse på hjemmesiden under Dit kvar-

ter > Om kvarteret og Arbejdernes Byg-

geforening. 

Fejringen begynder i september 

Fejringen foregår i september og oktober 

med flere arrangementer – nogle for alle 

og nogle for inviterede fagfolk. Afviklin-

gen af arrangementerne sker i samarbej-

de med Dansk Arkitektur Center og  

Golden Days Festivalen, således at mar-

kedsføringen sker via deres kanaler. 

Der bliver arrangeret en udstilling med 

titlen ”Et lille hus i byen”, som vises i  

Dome of Visions, Søren Kierkegaards 

Plads (ved siden af Diamanten).  

Udstillingen er åben til og med skolernes 

efterårsferie, dvs indtil den 18. oktober. 

På åbningsdagen den 4. september vil 

der være foredrag og præsentation af 

bogen, der også har titlen ”Et lille hus i 

byen”. Det er en antologi af artikler, som 

samler op på historien om kvaliteterne i 

og nyfortolkningerne af byggeforeninger-

ne. 

Fremtiden i fokus 

Både bogen og udstillingen vil fokusere 

på, hvordan de københavnske byggefor-

eningers kvaliteter kan blive et aktiv i 

udviklingen af fremtidens boligbyggeri. 

Hvordan kan vi bruge vores viden fra 

byggeforeningerne, når vi skal bygge bo-

liger i byen og udvikle de boliger og bo-

former, som vi skal bo i i fremtiden? 

Desuden har nogle af byggeforeningerne 

forberedt åbent hus eller guidede ture i 

deres kvarterer. I vores kvarter står 

Christian Sonne for en rundvisning. 

Se den foreløbige, detaljerede plan for 

aktiviteterne på hjemmesiden under Dit 

kvarter > Om kvarteret og Arbejdernes 

Byggeforening. /lf 

Luftfotografen Jesper Larsen vandt en inter-

national pris for dette billede af Kartoffel-

rækkerne 
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På ture med børn i nærområdet 
Både som forældre og bedsteforældre kan det være rart at kende steder inden 

for cykelafstand, som giver ny inspiration til vores børn 

Af Ulla Liberg, foto Per Elvekjær 

Vidste du, at i det område, som kaldes 

De Gamles By, findes nu også ByOasen, 

blandt andet med en bemandet lege-

plads for børn? Det er en by i byen, som 

ligger lige bag 

Panuminstitut-

tet og har ind-

gang fra Nørre 

allé. 

Der er også en 

indgang fra 

Møllegade, og 

lige inden for 

denne er der en 

holder med et 

lille kort over 

området.  Med 

det i hånden 

kan man opleve området gennem en 

slags skattejagt, hvor der er forskellige 

steder, man skal finde. Man kommer 

bl.a. forbi både høns og dværggeder. 

Der er også kaniner, mus og marsvin. 

Der er noget på turen for alle aldre, fx 

denne svævebane, som er for de lidt 

større børn.  

Desuden er der et Orangeri med kanarie-

fugle, undulater og parakitter. Det indgår 

dog ikke i skattejagten, men er vist til 

stor glæde for beboerne i De gamles By, 

som stadig har forskellige afdelinger i 

området. 

Området er planlagt ud fra følgende 4 

overskrifter: Bynaturparken – bybonde-

gården – bynaturværkstedet – natur-

legepladsen (som er bemandet). 

Du kan læse mere om ByOasen på deres 

hjemmeside, og her kan du også hente 

en brochure med plan over ture rundt i 

området, foruden en pjece med forkla-

ringer om de mange steder, man møder. 

Af deres kalender fremgår, hvornår de 

har særlige arrangementer, flere som 

ligner vores, fx fastelavn, Skt Hansbål og 

Halloween. 

Vi bor i et meget grønt kvarter og tæt på 

byen. Alligevel kan man godt ind imellem 

tænke, om der er erfaringer, som også 

er en del af en god barndom, som 

bybørn risikerer at gå glip af. For eksem-

pel at plukke vilde blomster og bær, 

klappe dyr eller finde insekter, at lege 

ved en å og få en sok osv. Derfor er det 

dejligt, at der nu bliver flere og flere ste-

Faktaboks 

ByOasen, De Gamles By 

indgang fra Møllegade 

www.byoasen.dk 

Åbningstider: 

Mandag—fredag: 9.30-17.30 

Weekend: 10-13 
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 der også i byen, hvor den slags oplevel-

ser er mulige.  

Også vores lokale park Kildevældsparken 

får snart lidt vild natur. Ifølge  

lokalplanen er det meningen, at det om-

råde, der ligger lige bag Kildevælds-

parken ved cykelstien, skal blive til et 

mini-naturområde med højt græs og vil-

de blomster. 

Vi vender tilbage med flere turforslag, 

men er også interesseret i at høre om 

jeres erfaringer med gode oplevelser 

sammen med børn på steder, som man 

ikke umiddelbart støder på. 

Deleøkonomi på gadeplan 
Af Lise Fogh, Berggreensgade 50 

Det er blevet moderne at dele; deleøko-

nomien er på fremmarch både nationalt 

og globalt. Og sandelig også helt lokalt, 

fx her i kvarteret.  

Hvis du ser på vores Facebook-gruppe, 

kan du se, hvordan ting og sager dagligt 

skifter ejere, sommetider mod ”lokal va-

luta”, dvs rødvin, men ofte helt gratis. 

Derudover deles naboer om opladere, 

boremaskiner, affugtere, ekstra borde, 

flyttekasser mmm. Ja, en dag tilbød vi, 

at en anden familie måtte benytte vores 

skraldespand. De havde holdt fest og bad 

om plads til ekstra skrald.  

Jeg har hørt om en ordning i Barcelona, 

hvor man stiller ting, man vil skille sig af 

med, ud på gaden om formiddagen den 

dag, der er afhentning af storskrald. Så 

kan man frit gå og hente hinandens af-

lagte møbler, skabe, husgeråd mm. Kl. 

13 kommer skraldemændene og tager 

det, der er tilbage. Smart system. 

Energigruppen har igangsat en ny fælles 

tradition, nemlig den årlige brøndrens-

ning, hvor de øvede og de uøvede hjæl-

per hinanden med fælles redskaber og 

viden om at rense sandfangsbrønde, tag-

render og nedløbsrør. 

Foreningens materielkælder indehol-

der de døre og vinduer, som nogen har 

tilovers, og som andre kan bruge – kvit 

og frit. Derudover er der et stillads, red-

skaber, bordplader og bukke og en cy-

kelanhænger, som man kan låne. 

Erfaringsudveksling 

Desuden sker der en masse vidensdeling 

på kryds og tværs. Ikke mindst når det 

drejer sig om håndværkere og ombyg-

ning af husene. ”Vi vil gerne åbne til kip 

– er der nogen, der har gjort det?”, ”Ja, 

kom og se, hvordan vi har gjort”. 

Der er oprettet en speciel håndværker-

side på kvarterets hjemmeside, hvor 

man kan anbefale (eller evt. advare 

mod) navngivne håndværkere. Det er jo 

en stor fordel at benytte en håndværker, 
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Tur til det nye Nordhavn 
Det var en gruppe på 25 i alle aldre, som deltog i rundvisningen  

i det nye Nordhavn med Christian Sonne 

Af Ulla Liberg, fotos Per Elvekjær 

Vi fik en grundig gennemgang både i  

udstillingslokalet med de forskellige 

oversigtsmodeller, og bagefter så vi nog-

le af stederne rundt i området. Der var 

stor enighed om efter turen, at vi alle 

var blevet meget klogere på det store 

projekt, der er i gang, og som er ualmin-

deligt gennemtænkt både i forhold til 

økonomi og udførelse, når man sammen-

ligner med andre dele af København.  

Hver måned vokser Københavns indbyg-

gertal med 1.000 personer. Området er 

planlagt til at rumme 40.000 nye indbyg-

gere, når det er færdigt. Det vil blive en 

bydel, som primært er indrettet for gå-

som allerede kender husene (se Dit hus 

> Håndværkere og rådgivere). 

For nylig blev der opfordret til, at vi 

meldte os til Nabohjælp – en enkel må-

de at hjælpe hinanden med at beskytte 

sig mod tyveri.  

Og en ildsjæl har sørget for, at vi har en 

hjertestarter til fælles brug. Den hæn-

ger på hjørnehuset Kuhlausgade 34. 

Nyindflyttere forhører sig på Facebook 

om, hvilke børneinstitutioner og sko-

ler i nærområdet, der er populære. Èn 

har fundet et par medspillere til et mu-

sikband. 

Biler, bed and breakfast 

Delebilfonden LetsGo har tre delebiler 

parkeret på Kildevældsgade. Ved at ind-

gå i kvarterets gruppe i LetsGo, opnår 

man rabat. Og en af fiduserne er, at man 

altid kan få en parkeringsplads (se Kil-

den fra September 2012). 

Hvis du får mange gæster i sommer-

ferien, flere end du selv kan (eller har 

lyst til at) have boende, så er der mange 

af dine naboer, som udlejer et værelse, 

en etage eller et helt hus i kvarteret via 

Airbnb (se www.airbnb.dk). 

Så vi bidrager godt til deleøkonomien. 

Pris pr nat i kvarterets Airbnb-muligheder 

Kilde: www.airbnb.dk 
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ende, cyklister og kollektiv trafik med 

metroen, som får flere stoppesteder i 

området. Bilerne bliver gemt i store huse 

og parkeringskældre under vandet. Der 

er tænkt på trafik på vandet med kanaler 

gennem området. Man vil kunne sejle fra 

Svanemøllehavnen ind i ka-

naler og videre til det cen-

trale København. Det bliver 

også en bydel, som satser 

på grøn energi og energibe-

sparelser med isolering mv. 

Man har forsøgt at lade de 

huse i området indgå, som 

egner sig til bevaring og 

ombygning, så der bliver en 

vekselvirkning mellem røde 

mursten og de nye beton-

huse. 

Gadernes navne er et kapitel for sig. De 

er valgt ud fra de tidligere kajpladser for 

skibe fra fx Hamburg og Rostock. Hoved-

gaden hedder dog Århusgade og bliver 

en forlængelse af gaden på den anden 

side af S-banen. Det er der, forretninger-

ne skal ligge. Der vil i alt være 40.000, 

som har deres arbejdsplads i området. 

Mange designvirksomheder er allerede 

etableret, som fx Montana og Best Light.  

I faktaboksen kan du se, hvornår der er 

mulighed for en rundvisning i området 

for dem, der gerne ville have været med.  

Det kan godt anbefales. 

Faktaboks 

Hvis du ikke nåede at komme med, er der endnu mulig-

hed for de gratis guidede ture følgende søndage: 

 28. juni 

 26. juli (med Chr. Sonne som guide) 

 30. august  

 27. september. 

Alle dage kl 13.  

Der er ingen tilmelding,  

bare mød op ved udstillingen Himmel og hav,  

Helsinkigade 29, 2150 Nordhavn. 

Læs mere på: www.nordhavnen.dk 
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Vi har haft vand i vores kælder tre gan-

ge. De, som har oplevet det samme, 

ved, at det tager måneder, før kælderen 

er udtørret. (Ved sidste skybrud havde vi 

heldigvis besøg af vores store familie fra 

Jylland, så vi var mange om at lænse 

vand). 

Her er en god ide til, hvordan man kan 

forebygge det værste angreb ved det 

næste skybrud. Det egner sig bedst til 

huse, hvor der ikke er toilet i kælderen. 

Jeg har fremstillet en praktisk forebyg-

gende foranstaltning.  

På denne tegning over kælderplanen vi-

ses tre murede ”diger” (markeret med 

sort), der sikrer at de store murstensbe-

lagte kælderrum, vil forblive tørre områ-

der. Digerne er muret op i to lag, og har 

en højde på 13 cm. Det betyder, at der 

er plads til ca. 2 m3 vand, før det løber 

ind over digerne. Så meget vand har vi 

(endnu) ikke haft i vores kælder. Vandet 

trænger fortrinsvis ind ved kælderdøren 

(og gennem væggen) fra baghaven. 

Vandet bliver nu opsamlet i vandreser-

voiret i kældergang, bade- og fyrrum 

(markeret med blå skravering).  

Digerne ses her: 

Næste skybrud 
Af Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9  

Dige mod værksted   

Dige mod værksted   

Dige mod hovedtrappe 
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Digerne er til meget stor hjælp. De giver 

tid til - og mulighed for - at sikre de vig-

tigste ting i kælderen i øvrigt. 

Det betyder væsentligst af alt, at vi kan 

holde de store murstensbelagte kælder-

lokaler og rummet under kældertrappen 

tørre, og vi skal ikke bruge flere måne-

der for at tørre kældergulvene ud. 

Jeg har udboret et hul til en dykpumpe i 

kældergangen. (Vær opmærksom på 

hvor kloakrørene ligger). Når vandstan-

den falder i Kildevældsgade, kan vandet 

lænses ud.   

Vi ved med nogenlunde sikkerhed, at det 

næste skybrud kommer, men bare ikke 

hvornår og hvor høj vandstanden vil bli-

ve i kælderen.  

Denne ide er en økonomisk overskuelig 

løsning. Den kan udføres af en amatør-

håndværker. Men prisen for en dygtig 

håndværker vil også være til at over-

skue. 

Mens pumpen arbejder, tager vi os en 

kop kaffe eller et glas rødvin.  

Dykpumpe ved havetrappe 

Lær dit fjernvarmeanlæg at kende 
Møde for Strandvejskvarteret med HOFOR den 15. september Kl. 19.30 – 22  

i  Skt. Kjelds Kvarters lokale, Vennemindevej 39. st.  

Af Jørgen Frederiksen, Energigruppen 

Energigruppen har gennem en årrække 

afholdt møder med HOFOR med en me-

get kvalificeret gennemgang af, hvordan 

fjernvarmeanlægget fungerer.  

Informationsmøderne har været velbe-

søgte, og derfor arrangerer vi et møde  

igen i år. Det er også en særlig opfor-

dring til nye tilflyttere om at få indsigt i 

husets varme/klima. Man kan få meget 

udbytte af den inspiration, som man går 

hjem med efter mødet. 

Det er nødvendigt med tilmelding. Der er 

plads til ca. 30 deltagere. Tilmelding se-

nest 4. september til: 

energigruppen@strandvejskvarteret.dk  

 

Gå på www.strandvejskvarteret.dk under 

menuen Dit hus > Energiråd, hvor du 

kan finde meget mere information om 

energi og forbrug. 
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Hvad vores hjemmeside tilbyder 
Strandvejskvarterets hjemmeside www.strandvejskvarteret.dk er vores fælles 

arkiv over aktiviteter, regler, råd og vejledninger 

Af Ulla Liberg og Lise Fogh 

Det er her, du finder relevante oplysnin-

ger om, hvad du kan plante i din have, 

hvad du må ændre i dit hus, hvordan du 

renser din brønd, hvornår der er stor-

skrald, og hvornår vi mødes til nytårskur 

og fastelavn. 

Hjemmesiden er ”foreningens A4-

mapper”, hvor man kan finde såvel helt 

aktuelle som historiske dokumenter.  

Forskellen mellem  

Facebook og hjemmeside 

Søren Borch, webadministrator for hjem-

mesiden, beskriver forskellen mellem 

hjemmesiden og Facebook-siden såle-

des: ”Facebook er fantastisk til at sende 

en hurtig besked rundt og til at invitere 

til en aktivitet. Desuden bruges den især 

som markedsplads, hvor beboerne ud-

veksler ting eller låner af hinanden.” 

 

Her finder du navne og kontakt-

oplysninger på bestyrelsen og 

deres ansvarsområder 

Her er de aktivite-

ter og grupper, der 

findes i kvarteret 

Disse sider er helt nødvendige, hvis du vil 

vedligeholde eller ændre noget ved dit 

hus. I Håndbogen finder du både regler 

og råd.  

Læs det, før du går i gang, ellers risikerer 

du at måtte lave det om 

Under Haver og hegn findes en detaljeret 

oversigt over blomster, stauder, buske og 

slyngplanter, som egner sig til vores små haver 

Under Energiråd finder du 

masser af råd om fjernvarme, 

vinduer, og hvordan du kan 

spare på energien 

Husejerforeningen og GF: 

her er alle referater af tidli-

gere generalforsamlinger 

Håndværkere og rådgivere: 

lister over håndværkere, som 

husejere har prøvet og kan 

anbefale (eller evt. advare 

imod) 
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”Ulempen ved Face-

book er”, fortsætter 

han, ”at indlæggene 

ikke er ordnet, og at 

de forsvinder ned 

under skærmen, når 

der kommer nye.  

Hjemmesiden, der-

imod, samler al mu-

lig relevant og opda-

teret viden og præ-

senterer den på en 

struktureret og søg-

bar måde. Og brugerne kan indlægge 

kommentarer til alle artikler. Men hjem-

mesiden egner sig ikke til hurtige ud-

vekslinger eller længere artikler. Det skal 

ske hhv på Facebook og i Kilden.” 

Informationer til nye husejere 

Vi har spurgt nogle husejere, hvad de 

brugte hjemmesiden til. Barbara fra 

Berggreensgade fortalte, at hun ofte kig-

gede på siden, før de flyttede ind for at 

se, om der evt. var noget til leje. ”Lige 

da vi var flyttet ind, brugte jeg den især, 

når vi skulle lave noget på huset. Så er 

det godt, at man dér kan finde Håndbo-

gen. Vi kiggede også på videoen om 

brøndrensning - det er fint med en video 

til dem, der aldrig har prøvet det før." 

Informationer, som er permanente, fx 

regler, og orientering om Generalforsam-

lingen vil hun altid søge på hjemmesi-

den. 

Morten fra Berggreensgade mente, at 

det er et godt supplement til Facebook, 

og at det også er nødvendigt, at vi har 

en hjemmeside. Han har mest brugt den 

til at finde information om energigrup-

pens møder og tilbud. Han synes, at den 

er god og overskuelig, men at det er 

svært at vide, om undersiderne er blevet 

opdateret. 

Vil du bidrage? 

Søren Borch er altid åben for andre hus-

ejere, som vil bidrage til hjemmesiden 

med nye projekter og emner — eller ba-

re med ris og ros.  

Hvis du har lyst til at udvikle eller videre-

udvikle noget på siden, kan du skrive til  

hjemmesiden@strandvejskvarteret.dk. 

Statistik over  

trafik på hjemmesiden 

Der er ca 100 besøg pr dag, nogenlunde 

jævnt fordelt over måneden, og også over 

ugedagene og dag- og aftentimerne. 

Bortset fra forsiden er de mest besøgte sider 

dem om Håndværkere, Håndbogen, Ener-

giråd og Nyhedsbreve. 

Af besøgene kommer 75% direkte eller fra 

faste link, 15% fra søgemaskiner (Google 

ol.) og 10% fra Facebook.  

 I Kalenderen kan du altid finde 

tid og sted for kvarterets fælles-

arrangementer 

Under overskriften Om kvarteret og Arbejdernes 

Byggeforening kan du finde artikler om den historiske 

baggrund for byggeforeningstanken og Arbejdernes Byg-

geforening 

Afløb: Her kan du finde en video, som 

viser, hvordan man renser sine brønde 

og afløb 

Søren Borch,  

webadministrator 
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Beboerstafet: 

Fra Svanemøllen til Nørrebro  

og tilbage igen 
- En dag i en moderne gøglerfamilies liv 

Af Christine Kann, Hornemansgade 14, st. 

Vi fik stafetten af Nanna Solow, der op-

fordrede til en fortælling om, hvordan 

der bliver skabt teater fra vores lille 

hjem i Hornemansgade. 

Alle op og 

ud af dø-

ren. Alfred 

på 10 år 

skal både 

have pak-

ket skole-

tasken og 

madpak-

ken, noder-

ne til efter-

middagens 

koncert på 

DR skal 

med, og 

sværest af 

alt, skal 

han huske at binde sine snørebånd. Pelle 

tager afsted på turné igen - rejsetasken 

er pakket med løbetøj, der måske vil bli-

ve brugt, nyvaskede kostumer, og eyeli-

neren i sminketasken er spidset. Selv 

sætter jeg mig på cyklen med Villy  

Tobias på 3 år og Alfons Åberg bamsen i 

cykelstolen. I dag bliver han hentet af 

Stephanie, men det er ok - for det er 

yndlingsbabysitteren. 

Jeg elsker cykelturen fra rolige Horne-

mansgade til Teatergrad på Den Røde 

Plads, Nørrebro. Byens puls tager til, og 

når jeg rammer vores arbejde, er jeg 

klar til endnu en dag i teatrets tro tjene-

ste. 

Tankerne til udviklingen af vores teater 

startede ved køkkenbordet i Hornemans-

gade, 

men den 

romanti-

ske idé 

om et 

hjemme-

kontor 

blev hur-

tigt afløst 

af stigen-

de krav 

om flere 

kvadrat-

mater og 

et spin-

kelt håb 

om at 

kunne adskille arbejds- og privatliv, bare 

en gang i mellem.  

I dag er Teatergrad et byrumsteater, der 

holder til på Den Røde Plads på Nørre-

bro. Vi skaber teaterforestillinger rundt 

omkring i byens rum og på turné i hele 

Danmark. Senest Perker Cabaret på ca-

feer i København. Snart har vi premiere 

på en musikdramatisk forestilling i an-

ledning af Halfdan Rasmussens 100 års 

fødselsdag på en af Baadfartens gamle 

både på Furesøen. I den næste sæson 

præsenterer vi 8 forestillinger, der spiller 

mærkværdige steder, lige fra plejehjem 
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 og legepladser til 

spa-bade, cafeer og 

Statens Museum for 

Kunst. Kun fantasi-

en sætter grænser. 

Vi flytter kunsten 

væk fra de traditio-

nelle teaterscener, 

med alt hvad dertil 

hører, og ud til pub-

likum. Vi kommer 

vores publikum i 

møde i rum med en 

alternativ æstetik, 

hvor de i forvejen 

færdes, og vi drøm-

mer om derigennem 

at kunne skabe unikke oplevelser, der 

udfordrer og udvikler ideen om, hvad 

teater er og kan.  

Pelle og jeg driver Teatergrad sammen 

med vores co-kunstneriske leder Sandra. 

I huset er vi ud over os selv 5 fastansat-

te…  Ja dertil kommer så de ca. 150 

kunstnere, der i løbet af et år gæster 

vores teater.  

Jeg holder af mit arbejde som admini-

strativ leder, med mange jern i ilden og 

muligheden for at beskæftige mig krea-

tivt med noget, jeg brænder for. Især 

når jeg oplever at være medskabende af 

et produkt, der sætter nye tanker i gang 

hos publikum, eller som medvirker til at 

åbne for en aktuel debat i samfundet, så 

er det de 60 arbejdstimer om ugen værd. 

Mørket sænker sig over København. På 

en café ude i byen spiller en af vores fo-

restillinger. Jeg håber, alt går godt, og 

at publikum er glade og får lidt at tænke 

over med hjem. 

Jeg sætter mig på cyklen. Jeg elsker tu-

ren hjem, roen sænker sig, og når jeg 

drejer ned af Kildevældsgade, ser jeg 

Danmarks smukkeste huse komme mig i 

møde. Det er lidt som at køre på 

”landet” hver dag. Tænk, at jeg er den 

heldige, der bor i et af dem. I weeken-

den skal jeg gå i min lille have, jeg skal 

slå min meget lille græsplæne, se til 

krydderurter og roser, og hvis vejret er 

godt, skal vi drikke et glas vin, mens vi 

sludrer med overboen eller genboen. 

Kan man være mere heldig? 

Redaktionen har lyst til at orientere om 

forestillingen: 

Det Flydende Teater 

Grinet og Døden — en forestilling om  

Halfdan Rasmussen 

Spillested: Baadfarten, v. Frederiksdal,  

Furesøen 

Spilleperiode: 17. juli – 15. august 

Læs mere: www.detflydendeteater.dk 

Kalender 2015 

29. august kl. 14 

Loppemarked i Berggreensgade 

29. august kl. 19 

Sommerfest i Berggreensgade 

4-20. september 

Jubilæumsudstilling, Globen,  

Søren Kirkegaards Plads 

15. september kl. 19.30 

Møde om fjernvarmeanlæg (se s. 11) 

Kildens udgivelsesplan 

Kilden nr. 3, 2015, september 

Frist for indlæg: 5. september 2015 

Kilden nr. 4, 2015, december 

Frist for indlæg: 15. november 2015 

Indlæg kan sendes til  

kilden@strandvejskvarteret.dk 

eller afleveres til redaktørerne;  

se adresser på bagsiden. 
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Materielkælder i Hornemansgade 36 

Ring hverdage kl. 16-18 og aftal tid: 

Niels Ingvartsen 2036 2008 

Benditte Skyhøj Olsen  2023 6216 (3929 3968) 

Jan Væver  2579 3333 

Christian Corfixen 2980 0884 

Jørgen Frederiksen 2049 1701 

 

Lars Bjerregaard 

Niels W. Gades Gade 44 

T 2613 2600 

lars.bjerregaard@hotmail.com 

Opgaver: Kasserer, 

Arrangementer  

Web-redaktion: Søren Borch, Berggreensgade 50, hjemmeside@strandvejskvarteret.dk 

Energigruppen: Jørgen Frederiksen, Kildevældsgade 9, energigruppen@strandvejskvarteret.dk 

Trafikgruppen: Adriaan Schelling, H. C. Lumbyes Gade 18, a.h.schelling@gmail.com 

Hjertestarter: Lene Lerche-Thomsen, Kuhlausgade 13, hjertestart@live.dk 

Grønne tage: Susan Eklund, Weysesgade 16, susan_eklund@mail.tele.dk 

Konfliktmægling: Christian Werenberg, cjwerenberg@gmail.com,  2234 3570 

Lise Fogh 

Berggreensgade 50  

T 3929 4126, M 5090 9214 

Opgaver: 

Redaktør Kilden (ansv) 

kilden@strandvejskvarteret.dk 

Ulla Liberg 

Berggreensgade 54  

T 3920 0757  

Opgaver: 

Redaktør Kilden 

kilden@strandvejskvarteret.dk 

Formand  

Benditte Skyhøj Olsen 

Hornemansgade 22 

T 3929 3968, M 2023 6216 

benditte.olsen@gmail.com 

Opgaver: Facader, haver og 

hegn; Affaldshåndtering 

Næstformand  

Ole Graugaard 

Berggreensgade 60  

T 3927 1307, M 2164 0399, 

ole.graugaard@hotmail.com 

Opgaver:  

Gader, fortove og renholdelse; YouSee;  

Kontakt til Trafikgruppen 

Jan Væver 

Kildevældsgade 13 

M 2579 3333 

jan.vaever@gmail.com 

Opgaver:  

Kloakker, rotter, el, vand og 

graffiti 

Anton Greiffenberg 

Weysesgade 29 

M 2134 2287 

greiffenberg@gmail.com 

Opgaver:  

Facebook-gruppe; Arrangementer 

Flemming Toft  

Niels W. Gades Gade 13 

M 2673 5214 

doctortoft@gmail.com  

Opgaver:  

Gader, fortove og renholdelse; 

Affaldshåndtering  

Suppleant 

Merete Hoffmann Munk Nielsen  

H.C. Lumbyes Gade 12, 1. sal 

M 3093 5496 

mhm.nielsen@gmail.com 

Opgaver:  

Arrangementer 

Suppleant 

Claus Engelsen 

H.C. Lumbyes Gade 61 

T 3920 3743 

henrietteogclaus@hotmail.com 

Opgaver: 

Hjemmeside  
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