
Kære nabo

TIDSPLAN –!X LANGEBRO 1. JUNI
31. maj: Pullerter for enden af Langebrogade fjernes, således at beboere og 
myndigheder kan komme fra og til herigennem via Overgade Oven Vandet før 
og under arrangement.
31. maj 23.00 P-forbud indtræder indenfor lilla streger.
01. juni kl. 07.00: P-forbud indtræder indenfor blå streger.
09.00: Arrangementsområdet afspærres. Al ind- og udkørsel ophører.
09.00-14.00: Opsætning af scener mm.
14.00-15.30: Lydprøver
16.00-22.00: Distortion X arrangement
22.00-08.00: Oprydning. Ind- og udkørsel åbnes gradvist frem til 07.00, hvor 
alle P-forbud ophører

PARKERING
Af sikkerhedsmæssige hensyn kan politiet være nødt til at fjerne biler, som 
ikke overholder et P-forbud. Hvis du har en beboer – eller erhvervslicens til 
licenszone Amager Nord, gælder denne også i perioden fra 1. juni til og med 6. 
juni til den nærliggende licenszone Christianshavn. Du skal ikke gøre noget. 
Licensens gyldighed udvides automatisk i ovenstående periode. Du kan se 
licenszonens afgrænsning i kortet på kk.dk/licenszoner. Hvis du har 
spørgsmål til, hvor din licens er gyldig, kan du henvende dig til 
parkering@kk.dk.

Find mere info i linket
på QR-koden eller på

www.cphdistortion.dk/nabo

TIDSPLAN –!HAVNEHYGGE 3. JUNI I INDERHAVNEN
02. juni 23.00: P-forbud indtræder indenfor lilla streger.
03. juni 08.00: P-forbud indtræder indenfor blå streger.
09.00: Arrangementsområdet afspærres. 
11.00-14.00: Opsætning af scener mm
14.00-15.00: Lydprøver. Al ind- og udkørsel ophører.
15.00-21.00: HavneHygge arrangement
22.00-08.00: Oprydning. Ind- og udkørsel åbnes gradvist  
frem til 07.00, hvor alle P-forbud ophører

MERE INFO & KONTAKT
www.cphdistortion.dk/nabo og kontakt os på 
nabo@cphdistortion.dk og hotline tlf. 42662679 og 
42688290 (åbningstid: 30/5 og 31/5 fra kl. 10-16, 1/6 og 
2/6 fra kl. 10-00, 3/6 fra kl. 10-21).

Pullerterne ved Ovengade
Over Vandet er denne 

dag væk, så beboere kan
komme ud og ind denne vej.

De blå pile dækker
over ensrettede veje. 

Følg dem ud og ind for at
komme bedst af sted.
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OMRÅDE MED P-FORBUD
OG KØRSEL FORBUDT

OMRÅDE MED P-FORBUD

Distortion laver aktiviteter ved Inderhavnen 1. og 3. juni 2022. 

Onsdag 1. juni afholdes Distortion X, et større musikarrangement under Langebro og ved 
Langebrogade, hvor et område af vejen vil være lukket for trafik og hegnet af. 

Fredag 3. juni afholdes Havnehygge, et arrangement med mindre aktiviteter fordelt op 
igennem Inderhavnen. Der vil bl.a være arrangementer med musik, hvorfor der kan 
forekomme støjgener i tidsrummet.

Vi beklager på forhånd for eventuelle trafik- og støjgener forbundet til de to 
arrangementer, og håber på jeres forståelse. Alle er meget velkomne til at kigge forbi.
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