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Kvarterløft Nord-Vest lukker og slukker efter syv års byfornyelse
Folkene bag kvarterløftet giver her et tilbageblik

Nordvest-kvarteret er løftet
EN ÅBEN PLADS
Kvarterløftet ser
tilbage på de mange
fysiske løft i kvarteret
AF SUSANNE BUCH, KVARTELØFT
NORD-VEST

NORDVEST:
Hyggen
spredte sig, da Kvarterløft
Nord-Vest inviterede på
glögg og æbleskiver på den
nye plads i Knudepunktet
sidste fredag i november. Beboerne har fået en ny og
større plads midt i forretnings- og bylivet i Nordvest,
og styregruppen håber, at
mere grønt, cykelstativer og
steder til ophold, som var
borgernes ønsker, vil skabe
et rigere og mere varieret byliv.
Til indvielsen var der da
også mange positive tilkendegivelser fra beboere og ros
til resultatet af renoveringen
af krydset, som har stået på
siden juni. Der var udbredt
glæde over træerne, de lysende cirkler og den nye
runde bænk.
Renovering af krydset har
kostet i alt 4,5 mio. kr., hvoraf
kvarterløftet har investeret
ca. halvdelen.
Ved at investere de 2 mio.
kr. er det lykkedes at skaffe
de resterende 2.561.000 kr. i
medfinansiering fra mange
forskellige investorer.
Pengene til den helhedsorienterede indsats, som har
været på 16,5 mio. kr., er det

projekter er resultatet af et
godt samarbejde med lokale
samarbejdspartnere.

lykkedes kvarterløftprojektet
at tredoble siden kvarterløftets start i 2001 på baggrund
af målsætningen om at skabe
så stor medfinansiering som
muligt.
Et godt eksempel på, hvordan det er lykkedes at skaffe
penge udefra til et lokalt projekt er X-hall - et skateranlæg,
som blev startet af en gruppe
unge skatere. Medfinansieringen til X-hall har været på
900 %. For Kvarterparken når
medfinansieringen helt op på
6000 %, dvs. en beskeden investering er kommet 60
gange igen, og den største
pulje på 120 mio. kr. til kvarterløftets byfornyelse er vokset til 175 mio. kr. på baggrund af en medfinansiering
på 45 %.

Lys i Lygten
Den gamle Lygten Station er
blevet et lokalt mødested for
mange og senest også scene
for eksperimenterende tilbud
af musik og events for unge.
Før kvarterløftet og Københavns Kommune købte bygningen, stod den mere eller
mindre tom, siden togdriften
stoppede i 1976.
Kultur- og Fritidsudvalget
skal på deres kommende
møde tage stilling til et forslag om, at lade Lygten Station indgå under Kulturhuset
på Dortheavej. Kvarterløftets
styregruppe krydser fingre
for, at stationens fremtid dermed vil være sikret på lokale
hænder, så der fortsat vil
være lys i Lygten og foregå
alle mulige udadrettede arrangementer til gavn for bydelen.

Løft på mange måder
Med kvarterløft i Nord-Vest
har borgerne fået renoveret
en af kvarterets største legepladser, som nu er forvandlet
til et bakket legelandskab,
det centrale kryds er løftet,
en bypark og en ny plads står
snart færdig i Emaljehaven,
en kommende Kvarterpark
på HT-grunden er ved at tage
form, private fællesveje har
fået støtte til forskønnelse,
byfornyelsen har støttet nye
tage, gårdanlæg, toilet og
bad,
facaderenoveringer
m.m., skateranlægget X-hall,
der er Nordeuropas største
bygget i træ, bruges dagligt
af mange unge, og snart bliver der tændt for kontakten
til et spændende lysprojekt
på Ørnevej. ‘Glade Ældre’ og
‘Sjov Motion 40+’ er projek-

De sidste fingeraftryk
KNUDEPUNKTET. Foto: Kvarterløft Nord-Vest

ter, der har været målrettet
bestemte grupper, og sammen med mange andre idrætsprojekter har initiativerne gjort Nordvest til et lidt
bedre sted at bo.
‘Den Glade pose’ har støttet gadefester, guldfiskedamme, legeredskaber, borde,
bænke og flæskestegen juleaften hos familien, der holdt
fællesjuleaften for enlige
medborgere.
Der er skabt tradition for

Åbne Døre i Nordvest og en
årlig Nord-Vest Festival. Der
har været holdt fredagscaféer i Lygten Station med forskellig underholdning, multikulturelle julefester, og stationens 100 års jubilæum blev
fejret i 2006. Den særlige
Nordvest-succes, ‘Smag på
Nordvest’, har samlet folk fra
forskellige kulturer omkring
fælles madlavning og er resulteret i udgivelsen af to kogebøger, og alle de mange

Små grønne efeuplanter og
rådhusvin slynger sig op ad
højbanevæggen ved Lyngsies Plads og er de allersidste
grønne fingeraftryk fra kvarterløftprojektet i Nord-Vest.
Det samme gælder 15 nye
poppeltræer, der er plantet på
festivalpladsen på hjørnet af
Lygten og Frederikssundsvej. Træerne er et midlertidigt supplement til Kultur- og
Fritidsforvaltningens 1-årige
projekt med ‘Gadegalleri’,
borde og bænke, og træerne
skal være til at skabe et ‘grønt
rum’ på pladsen.

De allersidste ubrugte
midler går til støtte af etablering af en naturlegeplads i
den nye offentlige bypark i
Emaljehaven. Byparken og
pladsen ud mod femvejskrydset er resultatet af kvarterløftets første offentlige,
private partnerskabsprojekt
med investor Søtoftegard
A/S og Københavns Kommune.

Spørg om Kvarterpark
Kvarterløftets andet store offentlige, private partnerskabsprojekt med investoren
Kay Wilhelmsen Gruppen og
Københavns Kommune er
Kvarterparken i forbindelse
med byggeriet af Hulgårds
Have på HT-grunden. Varetagelse af kvarterets interesser
i forhold til kvarterparken er
overleveret til Bispebjerg Lokaludvalg, hvor en del af
medlemmerne i kvarterløftets styregruppe går igen.
Teknik- og Miljøforvaltningen holder et borgermøde
den 16. januar 2008 kl. 19.3021.30 i Kulturhuset på
Dortheavej.

I det nye år
Når rådhusklokkerne
slår 12 den 31. december er en periode på 7 år
med Kvarterløft i Nordvest slut. Projektets
hjemmeside:
www.nvi.dk

Fra Nordværst
til Nordbedst

Lysende gavle på Ørnevej

NORDVEST: »Takket være

LYS PÅ ØRNEVEJ

jeres store indsats er den del
af København, som nogle for
7 år siden lidt spottende
kaldte ‘Nordværst’, blevet til
det, vi med stolthed kan
kalde ‘Nordbedst’,« sagde
overborgmester Ritt Bjerregaard til de mange fremmødte ved Kvarterløft NordVest’s afskedsreception i
Lygten St. lørdag. Ritt Bjerregaard takkede først og fremmest borgerne, styregruppen og samarbejdspartnere
for 7 gode års engageret indsats med kvarterløft i Nordvest.
»Det kan være, vi skal
trække på jeres erfaringer
med offentlige, private partnerskaber her i Nordvest,
når vi skal forhandle om
Kløvermarken,« sagde Ritt
Bjerregaard med henvisning
til ‘de billige boliger’ og de to

Beboerne på Ørnevej
får Københavns første
alternative belysning
på gavle og træer
AF LAURA ALBECK IBSEN

FARVEL OG TAK: Mange lokale beboere var mødt op til
reception på Lygten St. for at sige farvel til folkene bag
Kvarterløft Nord-Vest.Overborgmesteren roste kvarterløftet som eksempel for resten af København. Foto: Kvarterløft Nord-Vest

partnerskabsprojekter
i
Nordvest, hvor det er lykkedes kvarterløftet at kombinere privat boligbyggeri med
offentlige parker.
»Kvarterløft Nord-Vest er
med de to nævnte projekter
et forbillede for resten af

kommunen,« tilføjede overborgmesteren. Til receptionen var der hyggelig jazzmusik med Jesper Christensens
trio, mens der blev sagt farvel på kryds og tværs.
Af: Susanne Buch

NORDVEST: I det nye år kan
beboerne på Ørnevej i Nordvest se frem til bedre, og
mere spændende lys på deres vej. Lyset vil blive tændt
ved en indvielsesceremoni i
starten af 2008, og når tusmørket sænker sig, vil belyste gavle, træer og indgange
give en helt speciel oplevelse
på vejen.
Kvarterløft Nord-Vest har i
samarbejde med Københavns Kommune, arkitekter
fra Peter Holst Plan & Land-

skab, og belysningsrådgivere
fra ÅF- Hansen & Henneberg
udarbejdet en belysningsstrategi for Ørnevej i Nordvest. Belysningsstrategiens
hovedtema er at tage udgangspunkt i vejens eksisterende arkitektoniske kvaliteter. Et særligt arkitektonisk
træk ved Ørnevej er de
mange husgavle, der ‘stikker
frem’, hvor forskellige hustyper mødes.
Gavlene danner en rytme
af lodrette flader vinkelret på
vejens lige linie. Ved at sætte
lys på gavle, eksisterende
træer ved vejen, og udvalgte
indgange får Ørnevej en helt
ny identitet i de mørke timer.
Belysningen af gavle,
træer og indgange kombineret med ny vejbelysning udgør i al sin enkelthed belysningsstrategien for Ørnevej.
11 grundejere har sagt ja
til at være med i projektet,

der nu er i sidste del af realiseringsfasen. Københavns
Kommune har allerede skiftet vejbelysningen, og el-installatører er i gået i gang
med at sætte lys på seks
gavle, tre store birketræer og
ni indgangspartier.

Røde tårne
Derudover kommer der ny
belysning på det lokale bibliotek på Ørnevej 55. Her vil
bygningen markere sig flot
med lysende røde tårne, der
kan ses langt ned af vejen,
store belyste lindetræer og
spændende effektlys ved indgangen.
Viadukten under højbanen ved Nørrebro Station,
bliver også belyst med grøn
og rød effektbelysning, så
den kommer til at stå som en
flot port til Ørnevej og Nordvest.

