
Invitation 
Kom på besøg i  
byggegruben og gå på  
Københavnerkalken

www.kronløbsbassinet.dk

Kære naboer 

I inviteres hermed til et besøg på byggepladsen søndag  
30. august med en guidet tur ned i byggegruben og en  
fortælling om den berømte Københavnerkalk i bunden.

Hullet er nu så dybt, at vi kan gå på Københavnerkalken – 
selvom den er svær at få øje på. Og inden længe begynder 
det nye byggeri at rejse sig, men før det sker, skal I have 
mulighed for at komme helt tæt på øens fundament og den 
undergrund, der er særegen for Nordhavn. 

På dagen vil NCC give en guidet tur i byggegruben med en 
fortælling om byggeriet og den helt specielle udfordring, det 
er at bygge Danmarks nyeste ø. Dernæst vil eksperter fra  
ingeniørvirksomheden GEO fortælle om undergrunden, og 
vise os stykker af Københavnerkalken.

Tilmelding er vigtig
Grundet COVID-19 har vi taget en del forholdsregler, så  
vi sikrer os selv og hinanden bedst muligt. Derfor er  
arrangementet delt op i tre tidsrum med et begrænset  
antal deltagere i hvert: 

- Ankomst klokken 11.00
- Ankomst klokken 12.00
- Ankomst klokken 13.00

Tilmelding via infomailen er nødvendigt, da der er et begrænset  
antal pladser, der fordeles efter først til mølle-princippet.  
For tilmelding skriv til info@kronlobsbassinet.dk.
 
I skal ved tilmelding vælge mellem ét af de tre tidsrum og 
skrive navn og hvor mange, I deltager samt notere, hvis I 
tilmelder børn under ti år. 

Børn under ti år er velkomne, men af sikkerhedsmæssige 
årsager har de ikke adgang til byggegruben. I stedet får de 
mulighed for – sammen med en voksen – at se nærmere på 
vores gravemaskine og sågar sidde i førerhuset! 

Undervejs bliver der budt på lidt til den søde tand. 

Indgangen til byggepladsen finder I ved Helsinkigade 11.

Vi glæder os til at se jer.

Med venlig hilsen
Bygherre og NCC

Tilmelding senest den 28. august via infomailen  
info@kronlobsbassinet.dk


