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Dit kvarter
Din by!
I Ørestad er du tæt på dine interesser og på nye oplevelser – men aldrig langt 
fra hjemmets trygge rammer. Nærområdet og fælleden byder på lækre 
faciliteter for idræt og friluftsliv, mens Ørestads kultur- og 
undervisningsinstitutioner giver  dig nem adgang til ny viden og fordybelse. 

Overfor finder du et aktivitetskort over områdets tilbud. Faciliteterne kan 
bruges kvit og frit og er udviklet i samarbejde med bydelens brugere. 
Områdets faciliteter  er kun noget værd, fordi de bliver brugt. Så Go Ørestad! 
- din guide til oplevelser i  dit nærområde.

I 2014 har Ørestad Nord 2100 beboere, 4600 ansatte og 14000 studerende. 
Bydelen   ligger få stenkast fra Amager Fælled og Islands Brygge og halvanden 
kilometer   fra Rådhuspladsen.

Go out, go deep – Go Ørestad!

Universitetskvarteret Ørestad Nord kiler sig ind som en lomme mellem 
Ørestad, Amager Fælled og de to gamle brokvarterer Islands Brygge 
og Amagerbro. Her er du både tæt på byen, naturen og studiemiljøet.

Kvarteret ligger kun et stenkast fra Indre By. Du kan nemt og 
hurtigt komme til og fra centrum og Storkøbenhavn via de to lokale 
metrostationer.

I nærområdet finder du en mangfoldighed af udendørs faciliteter 
til både idræt og afslapning. Fodboldtræning, sejlture, grillhygge, 
ophold i det grønne - der er plads til det hele.

Alle faciliteter kan bruges kvit og frit og er udviklet af din lokale 
grundejerforening i tæt samarbejde med kvarterets beboere og 
brugere. Ja, de er sådan set kun noget værd, hvis de bliver brugt.

Læs videre og bliv inspireret!

OPLEVOPLEV
ØRESTAD NORD

Grundejerforeningen
Ørestad Nord
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BASKET OG PETANQUEBASKET OG PETANQUE
Hvis du kan lide basket og hockey, 
kan multibanen godt gå hen og blive 
dit nye yndlingssted! Banen er placeret 
lige ved parkens grillzone, og du spiller 
med DR Byen som kulisse. Lige over 
for multibanen finder du også en 
petanquebane i grus. Banen er ledig til 
frit spil det meste af tiden - du skal bare 
medbringe egne kugler.

BRUG KUNSTGRÆSBANEN I ØRESTAD NORDBRUG KUNSTGRÆSBANEN I ØRESTAD NORD
Vild med fodbold? I Ørestad Nord kan beboere, studie- og kollegiehold ansøge 
om en fast spilletid på grundejerforeningens populære kunstgræsbane. Ud over 
det organiserede holdspil er der afsat tider til frit spil for dig, der bare vil spille lidt 
fritidsbold med vennerne. Banen er oplyst i de mørke timer og kan bruges året 
rundt. Læs mere og find den aktuelle spilleplan på orestad.net/fodbold

UDENDØRS TRÆNINGUDENDØRS TRÆNING
Tager du din idræt med udendørs? 
Så bør du stifte bekendtskab med 
Grønningens træningspavillon. 
Parkens lille træningscenter gør 
det nemt for dig at træne i det fri. 
Pavillonen byder på et bredt udvalg af 
træningsredskaber og er overdækket, 
så du altid kan træne i tørvejr. Start 
f.eks. din løbetur i parken eller på 
Amager Fælled og slut turen af med 
nogle øvelser under åben himmel.

LÅN EN BÅD ELLER KAJAKLÅN EN BÅD ELLER KAJAK
Som beboer, ansat eller studerende i 
Ørestad har du mulighed for at låne 
en båd eller kajak og tage en sejltur i 
kanalerne. Bådene ejes af Ørestads 
beboere, virksomheder og institutioner 
i fællesskab via Ørestad Vandlaug og 
er typisk i vandet fra maj til oktober. 
Find mere information om bådene på 
orestad.net/baade



FORDYBELSE  FORDYBELSE  
& AFSLAPNING& AFSLAPNING

TRÆK DIG TILBAGE I ØRESTAD NORDS BAGHAVETRÆK DIG TILBAGE I ØRESTAD NORDS BAGHAVE
I Ørestad Nord har du fri adgang til et væld af hvilesteder og rekreative områder, 
som du kan nyde i selskab med dine studiebøger, høretelefoner eller kammerater. 
Både Grønningen og Emil Holms Kanal er for eksempel indrettet med træplatforme 
og nedsænkede arealer, hvor du kan hænge ud helt tæt på vandet.

Der er masser af dejlige steder, du kan gøre ophold, og i sommerhalvåret fylder din 
grundejerforening byrummet med stole til fri brug. Leder du efter det perfekte sted 
at slå benene ud og dase i grønne omgivelser, kan du smide dig i en af parkens 
hængekøjer eller hoppe på cyklen og finde dit eget lille hjørne af Amager Fælled.

GRILL, BÅL ELLER PICNIC?GRILL, BÅL ELLER PICNIC?
Grønningen har en grillzone, hvor 
der er god plads til at hygge sig med 
vennerne i intime omgivelser i læ 
for vinden. Hvis aftenen skal stå i 
snobrøddets og skumfidusens tegn, 
kan du frit benytte dig af bålpladsen 
i midten af parken. Og så er der rig 
mulighed for at pakke en frokostkurv 
og slå picnictæppet ud i parken.
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ARRANGEMENTERARRANGEMENTER

KAMPEN OM KANALENKAMPEN OM KANALEN
Kender du CampusCup? Cuppen 
er en legendarisk kajakstafet for 
studerende i Ørestad Nord, som finder 
sted hvert år omkring semesterstart. 
Arrangementet er med til at skabe liv 
og fællesskab på tværs af kvarteret 
med kanalen som samlingspunkt.

SØG BYLIVSPULJENSØG BYLIVSPULJEN
Vær med til at præge kulturlivet i 
Ørestad Nord! Hvis du har en god idé 
til et lokalt projekt eller arrangement, 
der fremmer bylivet i kvarteret, kan 
du ansøge om støtte fra den lokale 
Bylivspulje.

Det er Grundejerforeningen Ørestad 
Nord, som administrerer puljen. Hvert 
år uddeler foreningen midler til både 
store og små events.

Find mere information om Bylivspuljen 
på orestad.net/bylivspulje

SANKTHANSAFTENSANKTHANSAFTEN
Hvert år den 23. juni fejrer Ørestad 
Nord Sankthans på Grønningen. 
Sankthanshyggen er blevet en fast 
tradition i kvarteret, som tiltrækker 
hundredvis af mennesker fra hele 
nabolaget og omegnen.

Aftenen markeres blandt andet 
med musik, fællessang, hyggelige 
aktiviteter, båltale og Sankthansbål 
til lands og til vands.

I Ørestad startede Sankthans 
som en lille nabosammenkomst. 
Dengang var skalaen lille - akkurat
ligesom bydelen - men eventet er 
vokset i trit med Ørestads rivende 
udvikling.

Læs mere om bydelsarrangementer 
i Ørestad på orestad.net/byliv

TIETGEN FESTIVALTIETGEN FESTIVAL
Hold også øje med Tietgen Festival, 
som er Tietgenkollegiets årlige 
festdage med livekoncerter og sjove 
udendørs aktiviteter.

Læs mere om arrangementerne på 
CampusCup.dk og Tietgenfestival.dk



NATUR &  NATUR &  
GRØNNE BYRUMGRØNNE BYRUM

VILD BYNATURVILD BYNATUR
Slå dine sanser til og nyd en 
gåtur i Grønningens levende 
omgivelser. Parken er indrettet 
med haveområder og bi-oaser, 
der er dejlige at se på og dufte 
til - og samtidig fungerer som 
tankstationer for byens insekter 
og fugle.

LIGE TIL AT SPISELIGE TIL AT SPISE
Ud over boldbaner, hængekøjer 
og både gemmer Grønningen på 
en skattekiste af lækre råvarer 
såsom æbler, ribs, stikkelsbær, 
løgkarse, purløg, salvie, oregano 
og havetimian. Du er velkommen 
til at gå på jagt efter de spiselige 
bær og urter og plukke til eget 
brug. God sanketur!
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Dit kvarter
Din by!
I Ørestad er du tæt på dine interesser og på nye oplevelser – men aldrig langt 
fra hjemmets trygge rammer. Nærområdet og fælleden byder på lækre 
faciliteter for idræt og friluftsliv, mens Ørestads kultur- og 
undervisningsinstitutioner giver  dig nem adgang til ny viden og fordybelse. 

Overfor finder du et aktivitetskort over områdets tilbud. Faciliteterne kan 
bruges kvit og frit og er udviklet i samarbejde med bydelens brugere. 
Områdets faciliteter  er kun noget værd, fordi de bliver brugt. Så Go Ørestad! 
- din guide til oplevelser i  dit nærområde.

I 2014 har Ørestad Nord 2100 beboere, 4600 ansatte og 14000 studerende. 
Bydelen   ligger få stenkast fra Amager Fælled og Islands Brygge og halvanden 
kilometer   fra Rådhuspladsen.

Go out, go deep – Go Ørestad!

Grundejerforeningen
Ørestad Nord

DU ER REPRÆSENTERETDU ER REPRÆSENTERET
- i kvarterets fælles grundejerforening 
via dit universitet eller din boligforening. 
Grundejerforeningen Ørestad 
Nord ejer og driver selv områdets 
fællesarealer, herunder parker, veje og 
stier, og bestyres af repræsentanter 
fra nabolaget. På den måde udvikles 
udearealerne i trit med de ønsker og 
behov, de daglige brugere har.

Foreningens arbejde varetages i 
det daglige af GFS Ørestad, det 
fælles sekretariat for Ørestads 
grundejerforeninger og Vandlaug.

HVEM BOR I ØRESTAD?HVEM BOR I ØRESTAD?
Ørestad Nord er et broget bykvarter, 
hvor studerende og unge bor side 
om side med børnefamilier og ældre 
borgere. Kvarteret har cirka 3.000 
beboere og 8.000 arbejdspladser.

Det er det ældste kvarter i Ørestad, 
som foruden Nord tæller Ørestad City, 
Arenakvarteret og Ørestad Syd. Siden 
de første beboere flyttede ind i 2004, 
er bydelen vokset i et vildt tempo. I dag 
bor der flere end 21.000 mennesker 
i hele Ørestad - og lige så mange 
arbejder her.

.com/gfsOrestad

@gfsOrestad


