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I	  et	  kvarter	  på	  ydre	  Østrebro,	  som	  ingen	  rigtig	  ved	  hvad	  
hedder,	   er	  en	  klimavenlig	  byfornyelse	  under	  hurtig	  og	  
succesfuld	  udvikling.	   Førhen	  var	  kvarteret	  særligt	  berygtet	  
for	  være	  epicenteret	  for	  de	  voldsomme	  skybrud,	   som	  
ramte	  København.	  Nu	  omvendes	  den	  øgede	  klima-‐
bevidsthed	   til	  kvarterets	  fordel	  og	  identitet.	  

Fælles	  for	  visionerne	  bag	  ØsterGRO og	  Skt.	  Kjelds	  
Klimakvarter	  er	  et	  ønske	  om	  at	  formidle	   en	  fortælling	  om,	  
hvordan	  naturens	  kredsløb	  fungerer,	   samt	  at	  skabe	  
kollektive	  oplevelser	  omkring	   dyrkningen	   af	  grøntsager	  og	  
udnyttelsen	  af	  regnvand.

Byens	  Netværk	  besøgte	  Danmarks	  første	  tagfarm	  ØsterGRO
og	  legede	  med	  regnvand	  på	  Tåsinge	  Plads.	  



Emma	  Twisttmann,	  frivillig	  
ved	  ØsterGRO viste	  os	  rundt	  
på	  Danmarks	  første	  tagfarm.	  



Emma	  fortalte	  om,	  hvordan	  den	  samlede	  vægt	  var	  et	  
presserende	  punkt	  i	  konstruktionen	   af	  tagfarmen.	  For	  at	  gøre	  
den	  samlede	  vægt	  mindre,	  blandede	  de	  tegl	  i	  muldjorden.	  



På	  besøg	  i	  ØsterGROs hønsehus.



Netværksøvelser	  i	  
vareelevatorens	  
tørvejr.



På	  vej	  til	  
Klimakvarterets	  
hovedkvarter.



Projektchef	  for	  
Klimakvarteret	  René	  
Sommer	  Lindsay	  
beskrev	  hvordan,	  Skt.	  
Kjelds	  kvarteret	  var	  
blevet	  overset	  de	  
sidste	  100	  år.	  
Området	  var	  nedslidt,	  
kedeligt	  og	  havde	  brug	  
for	  et	  fysisk,	  socialt	  og	  
kulturelt	  løft.	  



Model	  af	  Skt.	  Kjelds	  
Klimakvarter.	  





’Bølgen’	  vidner	  om	  
de	  indledende	  
eksperimenterende	  
manøvrer	  på	  
Tåsinge	  Plads.	  Den	  
blev	  senere	  sat	  i	  
produktion.	  



”Tåsinge	  Plads,	  et	  
lille	  grønt	  område,	  
som	  blev	  kaldt	  ”lorte-‐
øen”,	  fordi	  det	  
primært	  var	  hunde-‐
luftere,	  som	  brugte	  
den”,	  fortalte	  René.	  



Den	  nye	  Tåsinge	  
Plads	  er	  
specialiseret	  i	  at	  
håndtere	  skybrud.



Den	  grønne	  oase	  er	  
Klimakvarterets	  
vartegn,	  et	  interaktivt	  
rum	  hvor	  man	  kan	  gå	  
på	  opdagelse.	  



Regnvandet	  bliver	  
opsamlet	  i	  under-‐
jordiske	   reservoirer.	  
Et	  af	  de	  interaktive	  
elementer	  på	  Tåsinge	  
Plads	  er	  regnvands-‐
pumperne,	   som	  får	  
legebarnet	  frem	  i	  
voksne	  mænd.	  



Eftermiddagen	   blev	  rundet	  af	  med	  kaffe,	  
en	  lille	  chokolade,	   hyggeligt	  samvær	  og	  tid	  
til	  netværk	  på	  den	  lokale	  Riccos	  Kaffebar


