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SUNDBYVESTER: Honolulu betyder 
’beskyttet bugt’, og det er lige præ-
cis det, som Honolulu på Amager er: 
et sted, hvor unge hjemløse med so-
ciale problemer kan få tag over ho-
vedet og støtte til at komme videre i 
livet. Navnet ’Honolulu’ er beboernes 
kælenavn for Holger Nielsens Ung-
domsboliger, der har ligget på Peders 
Lykkes Vej siden 1959, og som Kofo-
eds Skole driver.

Honolulu endte også med at blive 
navnet på det energirenoveringspro-
jekt, som blev afsluttet fredag med 
en fest for beboere og naboer og alle, 
der har givet en hånd med til at skabe 
Københavns første bæredygtige botil-
bud til unge hjemløse. 

Passivhus
Det 55 år gamle hus er bygget om til 
et passivhus, og Kofoeds Skole nu se 
frem til en varmeregning, der vil ligge 
på mellem 10 og 20 procent af det tid-
ligere niveau. Samtidig kan beboerne 
glæde sig til at nyde godt af et sundere 
indeklima, hvor luften blandt andet 
vil blive udskiftet to gange i timen. 

Det fortæller Bjarne Skiffer Kabel, 
der er teamleder for husets personale, 
og viser rundt i huset. Han påpeger 
samtidig, at husets beboere undervejs 
har arbejdet med at blive mere bæ-
redygtige i hverdagen, hvor alt affald 
nu bliver sorteret, og alle prøver at 
undgå madspild. Ikke mindst fordi be-

boerne lever på et sparsomt budget, 
hvor det giver god mening at kunne 
trylle med indholdet af et køleskab. 

Det var kort sagt en fredag efter-
middag, hvor alle var glade: håndvær-
kere og arkitekter for at have gjort 

arbejdet færdigt. Kofoeds Skole for 
en mindre varmeregning og et ny-
renoveret hus. Sponsorer og bidrags-
ydere var glade for at have realiseret 
et visionært projekt til gavn for unge 
med sociale problemer.

Og husets beboere og personale var 
både glade for deres nye bolig og ar-
bejdsplads og det glædelige faktum, 
at håndværkerstøj, støv og byggerod 
nu stort set er et overstået kapitel. 

Både socialminister Manu Sareen 

og teknik- og miljøborgmester Mor-
ten Kabell havde på forhånd sagt ja 
tak til at være med til festen.

Her var det måske symbolsk, at det 
kun var den cyklende borgmester, der 
nåede frem. Manu Sareen måtte mel-
de afbud, fordi ministerbilen sad fast i 
weekendtrafikken. Afbuddet skuffede 
en af husets beboere, der havde set 
frem til at tale med ministeren om, 
hvordan det er at være ung og uden 
bolig. Det kan være, der bliver lej-
lighed til det på et senere tidspunkt. 

Helt i front
Morten Kabell lagde i sin tale mest 
vægt på projektets bidrag til at gøre 
København CO2-neutral i fremtiden.

»København har brug for frontlø-
bere og vi kan ikke nå vores mål uden 
at københavnerne engagerer sig. Her 
må man sige, at I ligger helt i front,« 
lød det blandt andet fra Kabell.

Kofoeds Skoles forstander, Robert Olsen (tv) og teamleder Bjarne Ski  er  Kabel kan se tilbage på 
et veloverstået energirenoveringsprojekt, der både sparer penge og skaber et bedre indeklima. 
Til højre er det fundraiser på Kofoeds Skole, Mathilde Hulgård. Foto: Pernille Jacobsen.

Amager har fået sit Honolulu
BOSTED. Sidste fredag indviede Kofoeds Skole Københavns første bæredygtige botilbud 
til unge hjemløse. Her går social og miljømæssig bæredygtighed hånd i hånd.

U København har brug 
for frontløbere og vi 

kan ikke nå vores mål 
uden at københavnerne 
engagerer sig. Her må 
man sige, at I ligger helt 
i front,.

MORTEN KABELL (Ø),                                        
Teknik- og miljøborgmester,                                                                             
Københavns Kommune
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Jul på Badehotellet  
Hold din julefrokost på Dragør Badehotel

Vi holder i år 4 store julefrokoster med levende musik – den 21/11, 28/11, 5/12 og 12/12.

Arrangementerne starter kl. 18.00 – og der kan bookes plads til spisning frem til kl. 19.30.
Kl. 20.30 går Baagerne på og spiller gamle John Mogensen- og Bamse-kendisser

– livemusikken fortsætter til midnat, og kl. 02.00 lukker vi.

Vi har et begrænset antal pladser, så reserver i god tid.

Det store luksus julebord
3 slags sild med tilbehør · Hjemmegravad laks med dildsauce 

Fiskefilet med remoulade · Æg og rejer

Lun leverpostej med bacon · Medisterpølse med rødbeder
Juleskinke med grønlangkål · Flæskesteg med brune kartofler og rødkål

Frikadeller med surt · Hjemmelavet sylte med sennep
Mørbrad a la creme med løg og champignon · Juleand med svesker · Æbleflæsk

Osteanretning med druer · Risalamande

 Ad libitum øl og vand i 3 timer

Pr. couvert kr. 498,-
Til gæster langvejsfra kan vi tilbyde en overnatningspakke: 

Pr. pers. i dobbeltværelse kr. 998,- 

Pakken inkluderer: Velkomst drink · Spisning og musik · Overnatning · Morgenbuffet

Dragør Badehotel · Drogdensvej 43 · Tlf. 32 53 05 00 · www.badehotellet.dk


