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  ÅRHUSGADE PLADS
 Århusgade Plads er en fantastisk legeplads for børn i alle aldre.
- Den plads i københavn med flest solskinstimer. 
- Stor anlagt legeplads på trekantet areal mellem Århusgade og Løgstørgade. 
- Pladsen er omkranset af hække og der er etableret flere grusarealer med 
  svævebane, gangbro, gynge, vippedyr og balancebom. 
- Der er anlagt en boldbane og etableret et lille hyggeligt opholdsareal med 
  pergola, blomster og bænke.

  HANS KNUDSENS PLADS
Hans Knudsens Plads er en plads på Ydre Østerbro. 

- Den omkranses af gaderne Borgervænget, Lyngbyvej og 
  Vognmandsmarken. 
- Den støder op til et lyskryds hvor gaderne Rovsingsgade, Lyngbyvej, 
  Borgervænget og Helsingørmotorvejen mødes. 
  Ryparken Station ligger 200 meter nord for.

  LILLE TRIANGEL
 Lille Triangel er som sin storesøster, Trianglen et trafikknudepunkt. 
  Her mødes gaderne Østerbrogade, Dag Hammarskjölds Allé, 
  Classensgade, Øster Farimagsgade og Øster Søgade.
- Lille Triangel ligger knap 500 meter sydøst fra Trianglen.
- Det er kun den syd/øst vendte del af Lille Triangel, der har et egentligt 
  opholdsrum, hvor der er café og udendørs servering.

  ØSTERFÆLLED TORV
  Østerfælled Torv er en af Østerbros små oaser, hvor café- og butikslivet 
  blomstrer. 
- Her kan man både klare tøj- og dagligvareindkøb og samtidig snuppe en 
  ispause. 
- Som noget særligt kan man vende den travle Østerbrogade ryggen og 
  for en stund glemme  bil- og bustrafik, cyklister og fortravlede fodgængere. 
- Butikker og boliger på Østerfælled Torv er indrettet i den tidligere Østerbro 
  Kaserne.

  SANKT KJELDS PLADS
  Sankt Kjelds Plads er en af de få trætilplantede rundkørsler, der er i 
  København.
- Pladsen ligger ca. halvvejs på den diagonale linie Bryggervangen mellem 
  Fælledparken og kaserneområdet, som er et væsentligt rekreativt 
  potentiale på Ydre Østerbro. 
- Pladsen er planlagt som et centralt krydsningspunkt for en række gader 
  og karakteriseres af en stor cirkelrund græsflade beplantet med træer. 
- Pladsen er rummeligt veldefineret af fem etagers boligkarreer på den 
  østlige side, men er ikke så veldefineret i vestsiden, hvor bebyggelserne 
  ikke slutter ”ringen”. 
- Gadeprofilet langs Bryggervangen er bredt og har potentiale til etablering 
  af cykelstier. 
- Desuden er der små restarealer, hvor de tilstødende veje løber ud i 
  Bryggervangen.

  AMERIKA PLADS
  Amerika Plads er et område i den nordlige del af Københavns Havn, som for
  100 år siden blev anlagt som frihavn. Der blev etableret anlæg til 
  godstrafik, og gennem mange årtier var der forbindelse med godsfærge til 
  Sverige. 
  I dag er området i fuld gang med at få nyt liv under navnet Amerika Plads.  
  Der er blevet etableret i alt ni nye karréer, der rummer omkring 650 boliger, 
  2.500 arbejdspladser og 130 hotellejligheder. For boligernes vedkommende 
  er der tale om leje- og ejerlejligheder.
- Helhedsplanen for området er at skabe et tæt og aktivt bymiljø præget af 
  store bygningskomplekser, der varierer i form og højde. 
- Fra pladsen er der adgang til og fra DFDS’ nye færgeterminal og færgerne 
  til Oslo og Polen.
- En af de store udfordringer er at integrere Amerika Plads med Østerbro. 
- De to bydele adskilles af jernbanen og Kalkbrænderihavnsgade. Et forsøg 
  på at integrere de to bydele har været at bygge Langelinjebroen. 

  MELCHIORS PLADS
 Melchiors Plads er en mindre plads forvandlet til en næsten sydlandsk 
  piazza med vandkunst og café Nordlys.
- Pladsen har fået sit navn efter Moritz Melchior, som var den sidste ejer af 
  Østerbros måske mest berømte landsted i sidste århundrede, Rolighed. 
- Huset blev berømt, fordi det var her H.C. Andersen levede sine sidste år. 
- Andre berømtheder som gæstede Rolighed var Oehlenschläger, Mynster, 
  brødrene Ørsted, Heiberg, Ingemann og Henrik Steffens. 
- Pladsen er resultatet af Københavns Kommune plan fra 1990, om at gøre 
  flere af byens anonyme pladser mere tiltrækkende for borgerne som bor i 
  området.

  SANKT JAKOBS PLADS
  Sankt Jakobs Plads er en plads med pariserstemning, caféer og gourmet mad.
- På Sankt Jakobs Plads overfor Sankt Jakobs Kirke ligger et af byens 
  små hyggelige franske spisesteder. 
- Om sommeren arrangerer Økologisk Markedslaug en økologisk jordbær- og 
  ærtefestival og garanterer bugnende boder med blandt andet flere gamle sorter
  jordbær, friske ærter, nyopgravede kartofler, masser af nyslynget honning, 
  spændende smagsprøver og drikke med jordbær på menuen. 
- Du kan også få dit kød, dine oste, dine vine og din snaps økologisk på dagen. 
- Økologisk marked afholdes hver lørdag kl. 10–15 fra den 18. august til den 
  29. september.

 

  GUNNAR NU HANSENS PLADS
 Gunnar Nu Hansens Plads er en plads og en ca. 200 meter lang gade, hvis 
  midterste del er inddraget til parkering. 
- Her ligger bl.a. Sparta Hallen, Øbro svømmehal, Sparta Atletik og Motions 
  lokaler, Østerbro Stadion med Københavns Idræts Forenings lokaler, dele 
  af Boldklubben Skjold og et idrætsfritidshjem. 
- Idrætten betyder meget for denne del af Østerbro. 
- Hver søndag fra maj til og med september holdes der sommerloppemarked. 

   BOPA PLADS
   Bopa Plads er en plads med grønne træer, petanque og en afslappet 
   atmosfære. 
 - Cafe Bopa er det ideelle sted at hænge ud. Om sommeren kan man nyde 
   solen på pladsen eller en bøf fra grillen i gårdhaven. 
 - Udover at lægge hus til hyggelige cafébesøg, forvandler Cafe Bopa sig om 
   aftenen til et levende og festligt sted med skiftende DJs og livemusik.
 - Meget lille småbørnslegeplads/legested. Indeholder store ’’frugter’’ 
   udført i træ, som børnene kan klatre på. 
 - På pladsen findes der endvidere en bocciabane. 
 - Legepladsen ligger lige ved siden af Cafe Bopa - så når bordene står ude 
   kan man kombinere leg med cafebesøg.

 

  VICTOR BORGES PLADS
  Victor Borges Plads også kendt som Hjertepladsen blandt østerbroborgere.
- I 2000 gennemførte Østerbro Bydel en udvidelse af pladsen, hvor 
  J.E. Ohlsensgade og Ribegade munder ud i Ndr. Frihavnsgade. 
- Vejarealet blev nedlagt og belægningen ført ud, så der blev dannet en plads 
  på stedet, hvor borgere og handlende kunne nyde et øjebliks fred og ro ud 
  for Østerbros travleste handelsstrøg. 
- Her findes blandt andet det, der vel nok er byens eneste såkaldte 
  pastaværtshus, Fischer, og så det, der nok er vigtigst af alt - masser af 
  hygge og hjertevarme.  

  STRANDBOULEVARDEN
  Strandboulevarden danner med sine dobbelte trærækker en gennemgående 
  forbindelse gennem de tætte karrébebyggelser. 
- Det brede gadeprofil samt det krumme forløb over størstedelen af 
  strækningen med præcis indramning af facadebebyggelse gør, at der her er 
  tale om et særdeles fint og helstøbt gaderum.
- Strandboulevarden har en samlet bredde på ca. 37 meter. 
- Midterarealet, der udgør ca. 10 meter, bliver på flere strækninger brugt 
  til parkeringsareal. 
- Fra Vordingborggade og frem til Fridtjof Nansens Plads er der ikke 
  etableret cykelsti på Strandboulevarden. På denne strækning skal der 
  ifølge Cykelstiprioriteringsplanen anlægges cykelbaner.

  FÆLLEDPARKEN
  Fælledparken er det største grønne rekreative areal på Indre Østerbro.
- Fælledparken er en af københavnernes foretrukne aktivitetsparker. 
- Den har i 100 år dannet rammen om kulturarrangementer, idræts- og 
  friluftsliv. 
- Parken er på 58 ha, og udgøres af Blegdams- og Klosterfælleden, der 
  skæres igennem af Øster Allé. 
- Parken har flere millioner besøgende årligt og indbyder til både fysisk 
  aktivitet og afslapning. 

   TRIANGLEN
 Trianglen er et væsentligt byrum i København og med sin centrale 
   beliggenhed i Østerbros Hjerte udgør en af de mest karakterfulde 
   pladser på Østerbro. Beliggende i skæringspunktet mellem to livlige 
   handelsgader, Østerbrogade og Nordre Frihavnsgade. Trianglen indrammes 
   på sine tre sider af markant karrébebyggelse og holdes mod vest åben af 
   udmundingerne af Øster Allé og Blegdamsvej og ved det store pladsareal 
   med indgang til Fælledparken. Kigget fra Trianglen mod Fælledparkens 
   indgang skæmmes dog noget ved, at Øster Allés og Blegdamsvejs 
   vejbilleder ikke er særligt harmoniske.
 
 - Pladsen accentueres i midten af den lille, fredede kioskbygning, ’Bien’, 
   tegnet af arkitekt P.V. Jensen Klint i 1904.
 - Pladsen har siden 1850’erne været et trafikalt knudepunkt på Østerbro og 
   er opstået i forbindelse med anlæg af de omgivende veje. 
 - Trianglens position idag er kraftigt præget af den gennemkørende trafik og 
   af funktionen som omstigningsplads for buspassagerer. 
 - Vejudvidelserne gennem årene, foretaget for at klare det voksende 
   trafikpres, har efterhånden indskrænket arealet med opholdsmuligheder
   til en lille trekantet ø på midten omkring ’Bien’. 
 - Trianglen har i kraft af sine bymæssige kvaliteter, byarkitektonisk og 
   aktivitetsmæssigt potentialer, som ikke udnyttes fuldt ud.
 - Trianglens centrale beliggenhed på Østerbro - centralt beliggende 
   med Østerbrogades livlige byliv med forretninger og caféer.
 - De fem veje Østerbrogade, Øster Allé, Blegdamsvej, Odensegade og 
   Nordre Frihavnsgade mødes her og forbinder pladsen til byens andre 
   brokvarterer som Nørrebro, Indre by og ud mod Nordhavnen.
 - Der vil blive bygget en metrostation på Trianglen ved indgangen til 
   Fælledparken i forbindelse med etableringen af metrocityringen.
 - Københavns kommune har gennemført fodgængertællinger, som viser, at 
   der på Østerbrogade ud for nr. 68 går mellem 8.000 og 9.000 fodgængere i 
   tidsrummet kl. 7.00-19.00.
 - Det skraverede felt på kortet udgør et areal på 1,5 ha. Selve Trianglens 
   nuværende størrelse udgør ca. 760 kvm.
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