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Invitation:
Kom og hør bedre
Vidste du, at du årligt bør få testet din hørelse – præcis som 
du bør få testet dit syn og blodtryk? Kom og få screenet din 
hørelse på et øjeblik og få med det samme besked om, 
hvordan det står til. Vi inviterer til åbent hus i hele landet 
den 4. marts i anledning af International Høredag.  

Se mere på www.audika.dk

ÅBENT HUS

4. marts 
Få testet din hørelse til 
International Høredag

+

VIND 
 et gavekort til
luksusbrunch

Alle, som kommer til åbent hus, deltager i konkurrencen om ét af i alt 20 luksusbrunchgavekort. Lodtrækningen foregår centralt, og vinderne får direkte besked.

Nordre Frihavnsgade 49, st.
København Ø

SØNDAG 3. MARTS FRA KL. 9.00 - 16.00

UDSALGS
DAGE

20% rabat på alle i forvejen ikke nedsatte varer og nybestillinger* 
*Tilbuddene gælder ikke kampagnevarer og Warm Nordic.

ALT SKAL VÆK! 
 Op til 75% rabat på udstillingsmodeller, assorterede 
varer, kontormøbler, 2. sortering og restpartier.

20% rabat på alle i forvejen ikke nedsatte varer og nybestillinger* 
*Tilbuddene gælder ikke kampagnevarer og Warm Nordic.

ONLINE

UTZONHUSET
PAUSTIAN V/ STRØGET

KATTEGATVEJ 38,  2150 NORDHAVN

NIELS HEMMINGSENS GADE 24, 1156 KBH. K

KALKBRÆNDERILØBSKAJ 2, 2100 KBH. Ø

EKSKLUSIVT UDSALG op til 50% rabat! 

LØRDAG 2. MARTS FRA KL. 9.00 - 16.00

LAGERSALG

paustian.dk

EKSKLUSIVT UDSALG op til 50% rabat! 

Læs om udsalg i Aarhus på paustian.dk - UDSALG

AF THOMAS FREDERIKSEN
thof@minby.dk

VAND: Svanemøllen Skybruds-
tunnel skal være en ny otte ki-
lometer motorvej for regnvand 
under jorden - en skybrudstun-
nel. 

Målet er, at området om-
kring tunnelen kan lede 
regnvand ned i tunnelen, så 
man undgår oversvømmelser, 
blandt andet omkring Lyngby-
vej og Lersø Parkallé.

Svanemøllen Skybrudstun-
nel gennemføres i et samarbej-
de mellem forsyningsselska-
berne HOFOR, Novafos samt 
Gladsaxe, Gentofte og Køben-
havns Kommune.

Udløbet af skybrudstunne-
len bliver i Svanemøllebugten, 
og der er tre muligheder for, 
hvor den skal være. 

Byggeplads ved strand 
Den foretrukne løsning for 
det såkaldte ’udløbsbyværk’ 
for forsyningsselskaberne lig-
ger ude i vandet tæt ved Sva-
neknoppen. 

Et alternativ til den løsning  
bekymrer borgere på Østerbro. 

Her skal en arbejdsstation 
ligge lige ved Svanemøllestran-
den, og den nuværende mole 
skal tages ned, og i en byggepe-
riode ved stranden på tre-fire 

år vil der ikke være en mole. 
Til gengæld vil stranden 

kunne benyttes i hele perioden 
bortset muligvis fra et par en-
kelte arbejdsdage, lyder det fra  
Svend K. Hansen, projektejer 
fra HOFOR. 

Beboere omkring stranden 
og på Østerbro i øvrigt er dog 
ikke beroliget. 

»Jeg tvivler på, at folk vil be-
nytte stranden, hvis der ligger 

en byggeplads lige ved siden 
af,« siger en af de bekymrede 
borgere tæt på stranden, Stine 
Colding Alstrup. 

»Vi ved, at det forstyrrer, 
men vi gør alt for at forstyr-
re mindst muligt,« siger Svend 
K. Hansen og nævner, at det 
gælder uanset hvilken af  de 
tre modeller fra et udløb, som 
bliver valgt.

Strandgæster kan til gen-

gæld komme ud for at und-
være en mole i mindst tre år. 

»I tilfælde af  at udløbsled-
ningen bliver ved stranden, vil 
der blive anlagt en helt ny mo-
le - eller  pier - som en del af  
projektet. Det har vi aftalt med 
Københavns Kommune, som i 
forvejen forventer at renovere 
den gamle, der har flere ska-
der. Hvis udløbsledningen bli-
ver ved stranden, kan vi i an-

lægsperioden ikke garantere at 
der vil være en mole,« lyder det 
fra Svend K. Hansen. 

Stine Colding Alstrup me-
ner, at det vil være en væsent-
lig ulempe for borgernes fri-
luftsliv. 

Dels er der mange menne-
sker på molen om sommeren, 
både badende og folk, der slap-
per af. Men den benyttes også 
i de kolde måneder. 

»Jeg har ikke oplevet en dag, 
hvor jeg ikke har set et menne-
ske på molen,« siger hun og er 
også bekymret over hvilken ty-
pe mole, som der vil komme ud 
af det, hvis den gamle sløjfes. 

En større strand 
En enkelt positiv ting omkring 
et arbejdsområde ved stranden 
set fra borgernes og strandgæ-
sternes side, er at stranden står 
til at blive udvidet. 

Dette har længe været på 
ønskelisten blandt mange si-
den indvielsen af  stranden i 
2010.

 Nu er det som sagt en løs-
ning omkring Svaneknoppen, 
som er højst prioriteret hos 
HOFOR. 

Også det forslag bekymrer 
beboerne, som blandt andet 
spørger, hvordan det vil på-
virke området med den tunge 
trafik i området, og hvordan 

vandkvaliteten i Svanemølle-
bugten, med de mange baden-
de gæster, bliver.

»Det kan jeg godt være be-
kymret for. Hvordan lægger 
man ikke udløbet længere ud i 
vandet?« spørger hun retorisk. 

Svend K. Hansen oplyser, at 
projektet ikke handler om at 
forbedre vandkvaliteten, men 
på trods af dette ser det ifølge 
HOFOR ud til at være tilfældet. 

»Som det ser ud, reducerer 
vi udløbet fra stranden, og det 
beskidte vand ved oversvøm-
melser bliver opmagasineret i 
tunnelen, så vi kan sende flere 
af  de overløb vi har i dag til 
renseanlæg - og med vores an-
befalede løsning løber de over-
løb vi fortsat har ved kraftig 
regn ud længere ude i havet 
bugten,« siger han. 

Svanemøllen Skybrudstun-
nel skal gennemføres i årene 
2022-2027. For tiden er den før-
ste høring i gang. Men der bli-
ver ikke truffet nogen beslut-
ning i denne omgang. 

I løbet af et års tid kommer 
der en mere detaljeret VVM-
redegørelse (vurdering til virk-
ninger for miljøet), hvor der 
bliver en ny høringsfase, som 
Miljøstyrelsen står for. 

Læs mere på: www.hofor.dk og 
send dine bemærkninger til:  sst@
hofor.dk.

Strandgæster frygter byggerod 
BEKYMRING. Kæmpe skybrudsledning skal ende i Svanemøllebugten. Den kan betyde arbejdsplads ved 
stranden, samt at den nuværende mole rives ned. Borgere er også bekymrede over vandkvaliteten. 

Stine Colding Alstrup er bekymret over Svanemøllestrandens skæbne. Foto: Thomas Frederiksen


