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Bryggens
nytårsbrag
2019 blev skudt
grundigt i gang. Vi
ser tilbage på det
forgangne år og skuer
ind i det nye
Side 10-13

Foto: Thomas Rousing

Husk fast lavt salær, kun kr. 39.995

Claus Rasmussen

Jeg ønsker alle på Islands Brygge

Godt Nytår !

25 års erfaring
Tlf. 70 254 264 · claus@minbolighandel.dk

Islands Brygge & Ørestad

HÅRPLEJE
Vor viden – din sundhed

Ring 36 30 15 55
foR en gRatis
salgsvuRdeRing
Husk Estate, når du
skal sælge din bolig.
Estate Amager, Islands Brygge,
Ørestad, Tårnby & Kastrup

GODTD

Purely Professionel
Hair Care sæt til fint eller
kraftigt hår 300+300+250 ml
Frit valg

Repair & treat sæt
150+150 ml

320
Før op til 440,00

Synes du også det er svært,00
at
finde rundt i hudpleje? Så kom
00 og få skræddersyet
ind d. 15/1
SPAR
et hudpleje program via
en
OP TIL
hudanalyse. Find ud af hvilken
00
PÅ APOTEKET
hudtype du har!
Vi har 20 % rabat på alle vores
MBER
EMBER TIL 28. DECE
GÆLDER 28. NOV
La Roche-Posay produkter.
Desuden vil det være muligt
at vinde et produkt og få
SPAR forskellige prøver med hjem.

TILBU

340
Før op til 505,00

LIGE NU!

120

OP TIL

16500

7010 0077

Islands Brygge Apotek · Islands Brygge 3-5 · tlf.: 32 95 63 61
Man, Tir, Tor, Fre: 09:30 - 17:30 Ons: 09:30 - 18:00 Lør: 09:30 - 13:30 Søn: Lukket
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Naturpleje på Fælleden hænger i en tynd tråd
3F sætter en stopper for den del af naturplejen på Amager Fælled, der bliver
udført af kontanthjælpsmodtagere i nyttejobs. Ordningen fortsætter dog på
en midlertidig dispensation frem til den 25. februar
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez

Kontanthjælpsmodtagere har i årevis hakket,
skåret og gravet invasive plantearder væk fra
Fælleden og efterladt
et spor af grenstakke
rundt omkring på de
åbne arealer.

redaktion@bryggebladet.dk

Årevis af arbejde med at
nedkæmpe invasive arter
som gyldenris og japansk
pileurt på Amager Fælled kan ende som skønne
spildte kræfter. Arbejdet,
der bliver udført af kontanthjælpsmodtagere i såkaldte
‘nyttejobs’ får nemlig en
brat afslutning, hvis 3F fastholder deres afvisning af en
videreførelse af ordningen.
3F har ellers været medunderskriver på aftalen om nytteindsatsen i 2016, 2017 og
2018, men nu stopper festen.
Og Teknik- og Miljøforvaltningen har gjort det klart,
at den ikke har ressourcer
til at videreføre naturplejen.
Det fremgår af et svar, forvaltningen har sendt til de to
udvalgspolitikere Klaus Mygind (SF) og Mette Annelie
Rasmussen (R).
– På baggrund af resultatet af Budget 2019 vurderer
forvaltningen desværre, at
der fortsat ikke vil være ressourcer i forvaltningen til
at fortsætte indsatsen med
egne medarbejdere – hverken på Amager Fælled eller
de to andre projektpladser,
skriver serviceområdechef
Jon Pape i svaret.
Ud over Amager Fælled

for at sætte kontanthjælpsmodtagere til det. En betingelse for, at fagforeningen
er gået med til ordningen
de sidste par år, var da også,
at der var tale om arbejde,
som ellers ikke ville være
blevet udført. Og som det
fremgik af svaret fra forvaltningen til Klaus Mygind og
Mette Annelie Rasmussen,
vil arbejdet da heller ikke
blive videreført, såfremt
nytteindsatsen stoppes.

Invasive planter

laver nyttejobberne også
naturpleje i Utterslev Mose
og Valby Parken.

Dispensation
Stikket blev trukket på
ordningen i december for

så at blive reddet på målstregen, da der den 20. december blev givet dispensation. Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen
havde søgt om dispensation til, at ordningen
kunne fortsætte i to år,

men må i første omgang
nøjes med, at 60 pladser
kan fortsætte frem til den
25. februar. Hvorvidt nytteindsatsen på Amager
Fælled kan fortsætte derefter, bliver først besluttet
på et møde i De Regionale

Arbejdsmarkedsråd den
25. februar.
3F er principielt modstander af nyttejobordningen,
da fagforbundet mener, at
kommunen burde ansætte
fagpersonale til ordinær løn
til at udføre arbejdet frem-

Nedlæggelsen af ordningen
vil ifølge forvaltningen betyde, at invasive arter som
gyldenris og japansk pileurt
fremadrettet vil få frit spil
på Fælleden. Planterne har
let ved at udkonkurrere andre oprindelige plantearter
på de åbne områder, og vil,
hvis de ikke bliver holdt i
skak, føre til et tab i biodiversitet på Fælleden.

Bryggen ta'r skraldet
side 24

En halv snes bryggeboere trodsede 1. januar-tømmermænd og
stormen Alfrida for at samle afbrændte romerlys og nedfaldne
raketter op i Havneparken
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Privat
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Det, der ryger op, må også
komme ned igen. Sådan
er det også med nytårsraketter, og en god portion
af dem ramlede ned i Havneparken, hvor de har ligget og flydt sammen med
udbrændte batterier og
tomme romerlys. Heldigvis
er der flere bryggeboer, der

ikke gider se på, at bydelens arealer ligner en forladt
krigszone, derfor vovede
omkring ti bryggeboer sig
ud i stormen Alfrida 1. januar for at rydde op efter alle
os andre.

Frisk luft
Det er bryggebo Thomas
Christoffersen, der for
fjerde år i træk har taget
initiativ til indsamlingen på

årets første dag. Men hvad
driver ham til at rydde op
efter andre, mens de fleste
ligger på sofaen med tømmermænd og ser skihop og
spiser pizza?
– Jeg vil gerne gøre noget
godt for miljøet, og så kan
jeg godt lide, at der er pænt
på Bryggen. Vi har allesammen et ansvar og kan alle
bidrage til, at vores bydel
ser ordentlig ud. Derudover skaber det selvfølgelig

glæde og personlig tilfredsstillelse at vide, at man har
startet året med at gøre noget godt. Frisk luft skader
heller ikke, skriver Thomas
Christoffersen i en besked
til Bryggebladet.

Tyvstart
De ti friske bryggeboer
brugte cirka halvanden
time på at samle omkring
15 store sække med affald. Der var dog nogle, der
havde tyvstartet, før Thomas Christoffersen og hans
kumpaner kom i gang med
snapperne, og havde samlet
mange af de store ting samt
flasker og batterier. Ifølge
Thomas
Christoffersen
samlede de cirka lige så meget affald sidste år, som de
gjorde i år.

Oplag: 9.700
Distribution: Freja Liva Lind (ansv.) og egne bude.
Bladet omdeles: Islands Brygge, Ørestad Nord, Havneholmen,
Kalvebod Brygge, KUA og sydspidsen af Christianshavn
samt til butikker, cafeer, hoteller og kontorer i områderne.
Næste nummer udkommer: 25. januar
Deadline: 18. januar

Omkring ti nytårsfriske bryggeboer samlede 1. januar cirka 15
sække med affald fra
nytårsaften.
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33-årig mand varetægtsfængslet
for kasinorøveri
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HAR DU LYST TIL AT
LÆRE AT TEGNE DET DU SER

En 33-årig mand røvede mellem jul og nytår Casino Copenhagen på Hotel
Radisson Blu. Han undslap med ni pakker cigaretter og jetoner for 1.600
kroner, men blev pågrebet på det nordlige Amager senere samme aften
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez

Der opstod kortvarig
panik, da en hjemløs
mand røvede en pengeløs bar på Casino
Copenhagen mellem
jul og nytår.

redaktion@bryggebladet.dk

Pølsemandens Oceans 11
udspillede sig på Casino Copenhagen om aftenen den
29. december, da en 33-årig
mand røvede casinoets pengeløse bar og slap afsted
med ni pakker cigaretter
og jetoner for 1.600 kroner.
Ifølge politiet var manden
bevæbnet med et ‘slagvåben’, og vidner til røveriet
beskriver til Ekstra Bladet,
hvordan gerningsmanden
råbte, “det er et røveri”, da
han kom ind på casinoet
iført hættetrøje og med en
pose i hånden.
Ifølge Ekstra Bladet opstod der panik, og folk stormede ud af kasinoet for at
gemme sig. Efter kun få
minutter flygtede gerningsmanden og blev sidst set
i løb ned ad Weidekampsgade.
Røveriet blev anmeldt
klokken 18:41 lørdag aften,
hvorefter politiet indledte
en intensiv eftersøgning på

TOTUM KROPSTERAPI, REIKI-HEALING
eller MASSAGE – 55 MIN

Islands Brygge og det nordlige Amager, der blandt andet førte til, at Islands Brygge metrostation blev lukket
kortvarigt.
Femten minutter før midnat fik politiet en anmeldelse af et ‘mistænkeligt
forhold’ i et boligområde på
det nordlige Amager, hvor
en person var set luskende
rundt på gaden. Da politiet

fandt manden på en altan,
viste han sig at være identisk med den person, der
fremgik af casinoets overvågningsvideo af røveriet.
Derudover havde han bemeldte jetoner og smøger
på sig.

Penge til indskud
Da den 33-årige mand blev

fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Dommervagt om formiddagen
søndag den 30. december,
tilstod han kasinorøveriet.
Ifølge Ekstra Bladet, der
var tilstede ved mødet, var
den sigtede en hjemløs
mand, der forklarede, at
han begik røveriet, fordi
han manglede penge til et
indskud til en lejlighed.
Han er på sygedagpenge og
uden tag over hovedet. Det
har han imidlertid frem til
den 23. januar, hvor han er
varetægtsfængslet.

En velkomstkomite af 22 menneskelignende skikkelser af kobber byder
fagforbundet FTF velkommen i LO-huset i forbindelse med de to forbunds
fusion ved årsskiftet
redaktion@bryggebladet.dk

De er umiskendeligt menneskelignende, de 22 høje
skikkelser der står i geled
på siderne af LO-huset på
kajkanten som nabo til Geminisiloerne. De unikke
kobberstatuers
nærmest
vulkanske overflader står i
skærende kontrast til fagforbundets blanke, ensartede glasoverflade. De står
på snorlige række på begge
sider af indgangspartiet i
bygningen, hvor de hilser
velkommen til FTF, der
ved årsskiftet smeltede
sammen med LO, og som
fremover går under navnet
Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Sapiens
De 22 skulpturer, der som
helhed bærer navnet ‘Homo
Sapiens’ er unikke hver
især. De varierer i højde
fra 180 til 225 cemtimeter
og vejer mellem 300 og 500
kilo. De er ifølge kunstneren bag, Jens Galschiøt,
inspireret af skabelsesberetningen i det gamle testamente, hvor mennesket
skabes af ler.
Nogle af skikkelserne har
tydelige menneskelige ken-

lære det. Uanset niveau.
FORSKOLEKURSUS
START 28. januar
Intensive kurser på
enten 1-3-6-12 el. 20 uger.
Daglig 10-14.

Læs mere på: www.sfku.dk eller ring 40 63 36 83 og hør nærmere

Kobberstatuer byder velkommen til LO-huset

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez

Så er vi lige i nærheden,
her på Islands Brygge - med
alletiders utraditionelle
og gennemprøvede
undervisningsprogram
så alle der har lyst, også kan

detegn, mens disse i andre
af skulpturerne næsten er
forsvundet i den ru, organiske overflade. I Jens Galschiøts egne ord er de “i et
limbo mellem konstruktion
og dekonstruktion”.

bemærker det ved første
øjekast, men først når installationen efter lidt tid
pludselig ser anderledes ud.

Homo Sapiens
foran LO-huset
frem til 1. marts

VI VIL GERNE GLÆDE DIG OG DINE KÆRE
MED ET ENESTÅENDE TILBUD! FÅ DIN
FØRSTE BEHANDLING TIL KUN 400,Med vores målrettede og effektive behandlinger
kan du komme smerterne og spændingerne
til livs – og opleve velvære i krop og sjæl. Hvis
du ikke kan få nok af massage eller ønsker at
deltage i et behandlingsforløb kan du lige nu
købe et 10-turs klippekort til en fabelagtig pris
– kun 4.880,-

LÆS MERE OM VORES BEHANDLINGER PÅ ZEN-KLINIK.DK
ELLER RING 3014 5374
STAY COPENHAGEN – Islands Brygge 79A – 2300 København S

FEST ?

Skal du holde fest eller reception, så kan vi levere
drikkevarerne til dit arrangement.
Vi rådgiver gerne om hvad du kan servere, og i hvilke
mængder.
Vi tager gerne uåbnede flasker retur.
Vores egen chauffør leverer varerne til jer, og vi tager
gerne uåbnede flasker retur, så du kun skal betale
efter forbrug.
Vi har udlejning af egne fadølsanlæg, med kapacitet
fra 35-150 L/time pr. anlæg.
Kontakt os for et uforpligtende tilbud.

Islands Brygge 25, 2300 København S
tlf: 32 54 07 05, e-mail: bryggen@toftvin.dk

Blålys
Hvert enkelt skulptur er lyssat af en LED-spot på soklen, som i de mørke timer
oplyser menneskeskikkelserne nedefra og får dem
til at changere i både farve,
vinkel og styrke. Dog i så
langsomt et tempo, at beskueren ikke nødvendigvis

DK-2300 København S · book@hotelcopenhagen.dk
www.hotelcopenhagen.dk

Vi laver måske Danmarks flotteste

plankeborde, sofaborde

Plankeborde og sofaborde, hylder og bogkasser efter mål og ønske.
Kom forbi butikken, hvis du har en god idé.

Manden bag
menneskene:
De 22 skulpturer er skabt af
billedhugger Jens Galschiøt
(født 1954), der er uddannet smed fra Lindø-værftet,
men i dag arbejder som
kunstner fra sit fabriksområde i Odense, hvor han
har bronzestøberi, galleri
og værksteder. Han bruger
sin kunst til at sætte fokus
på globale ubalancer og er
blandt andet kendt for sin
skulptur af en isbjørn spiddet på en stejlt opadgående
graf over verdens CO2udledning.

seistrup
Egilsgade 10 • Islands Brygge
Fredag 14 – 18 Lørdag 11– 14 eller efter aftale.
Tlf. 20885588 • www.pseistrup.dk • pseistrup@gmail.com

Alt i gulvafslibning
og gulvbelægning
Din lokale gulvmand
☎ 3110 4510
Se vores hjemmeside www.falk-gulve.dk
find os på:

Jens Galschiøts 22 unikke kobberstatuer fejrer fusionen mellem de to faglige organisationer FTF og LO.

www.bryggebladet.dk
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En sejr fuld
af Vandkraft
En skibakke, tagrender og en masse vand
hiver sejren i land. Fire unge innovative
elever fra 7. klasse på Skolen på Islands
Brygge vinder idekonkurrencen Impact
Challenge Pitch Event om bæredygtig
udvikling. – De er nomineret på grund af
det høje ambitionsniveau og for at gøre en
positiv forskel i verden, siger uddannelsesog forskningsminister Tommy Ahlers inden
kåringen af de fire innovative bryggeboer
Tekst: Søren Valsøe
Foto: Ricardo Ramirez

Der må være
noget vandet på
Bryggen. Endnu
et stærkt hold af
innovative unge
bryggeboer viser
vej mod fremtiden under kyndig
vejledning fra
deres lærer, Lars
Bechager.

redaktion@bryggebladet.dk

– Ja. Vi er nervøse. Men
også spændte, griner de
fire innovative elever lettere
nervøst forud for præsentationen af deres projektidé
kaldet Vandkraft.
Det er ugen før jul, og Selma de Montgomery, Wilma
Skovhus Eriksen, Ella B.
Thomsen og Bertil Strand
Andersen, til sammen kaldet S.W.E.B. efter initialerne i deres fornavne, er
blandt de tre nominerede i
kategorien Ung Talent ud af
et felt på 44 indsendte idéer.
Foran fem jurymedlemmer
med investorer og direktører fra vækstfonde, en lokal
og national presse og omkring 50 tilhørere i Googles
Succes Onlines lokaler på
Nørrebro har de fire bryggeelever tre minutter til at
præsentere deres idé om
Vandkraft, seks minutter til
at svare på spørgsmål fra juryen – og så små 60 minutters ventetid inden vinderen kåres. Deres idé bliver
bedømt ud fra tre kriterier:
Innovation, realiserbarhed,
impact og skalerbarhed.

om, hvorfor jury og publikum skal stemme på netop
deres projekt og tilføjer til
slut:
– Og så fordi vi kun går i
7. klasse. Så tænkt, vi er allerede er nået så langt. Så
hvor langt vil vi kunne nå,
når vi er 35 år?

Minutterne
Har I tænkt på finansiering,
spørger et jurymedlem efter elevernes tre minutters
præsentation af Vandkraft.
Har I en prototype, spørger et andet medlem. Det
eksempel, I viste på jeres
power point omkring Amager Skibakke, det koster en
halv milliard, lyder det fra
et tredje jurymedlem, har
I tænkt på det? Bryggeeleverne svarer på spørgsmål
i de seks minutter, og programmet fortsætter med de
to andre nomineredes treminutters-præsentationer
med efterfølgende juryspørgsmål. Der er en lille
halv time til kåringen, og investoren og iværksætteren
til at kåre vinderprojektet
ankommer, uddannelsesog forskningsminister Tommy Ahlers.

Vand, vand, vand
Gruppen S.W.E.B. tager udgangspunkt i emnet grøn
omstilling og inkorporerer
et af FN's verdensmål om
bæredygtig energi. Princippet er at udnytte vandkraft
ved hjælp af en turbine på
vejen mod en selvforsynende by eller måske endda et
land. Projekt Vandkraft har
tre modeller: En lille model
hvor faldkraften fra vandet i
tagrender bruges til at producere strøm til udendørsbelysning. En mellemmodel
hvor rørene i Københavns
overløbsbassiner med vand
fra skybrud får monteret
en turbine, så der produceres energi, når de tømmes.
Og en stor model hvor vand
løber ned ad Amager Skibakke og danner energi.
Undervejs i projektet har
de fire elever haft kontakt
med professionelle fagfolk
med viden om udnyttelse
af vandenergi, som har bidraget til at gøre projektet
realiserbart.
– Vi har virkelig gennemtænkt produktet og lavet

Og vinderen er
rigtigt meget research, forklarer gruppen og tilføjer,
at det ikke bare er et produkt, men også et projekt
med fokus på grøn omstilling i lokalmiljøet og på det
globale plan. En tankegang
til en grøn omstilling og en
grønnere verden, lyder det.

Innovative hoveder
De fire kloge hoveder er en
del af IT-Kids på Skolen på
Islands Brygge, som er et

valgfag, der arbejder med
innovative processer. Formålet er, at eleverne bliver
gode til at arbejde med idéer og følge dem til dørs til
et realistisk projekt. Siden
starten for seks år siden
har forskellige elever fra
IT-Kids deltaget i innovationskonkurrencer – med en
andenplads som den hidtil
bedste placering.
– Jeg tror godt, at Vandkraft kan komme på første- eller andenpladsen,

vurderer skolelærer Lars
Bechager, der er de fire
elevers coach, som han selv
kalder det, da han stiller flere spørgsmål til projektet,
end han giver svar.
– Vores projekt har skalerbarhed og kan bruges overalt. Det giver mulighed for
en moderne og billig energiforsyning med noget, alle
har i forvejen, nemlig vand.
Og derfor er vi dækket ind
over det hele, lyder svaret
fra gruppen på spørgsmålet

Ministeren går på scenen
og får overrakt en kuvert
med navnet på vinderprojektet.
– De er nomineret på
grund af det høje ambitionsniveau. For at gøre en positiv forskel i verden. For en
mere bæredygtig produktion af energi. De udviser et
meget højt niveau af impact,
lyder det fra ministeren og
når frem til:
– Og vinderen er… Vandkraft by S.W.E.B.
Bifaldet lyder, og de fire

går på scenen og bliver lykønsket af ministeren.

Tilbage som vindere
– Det er mega fedt at have
vundet, lyder det senere fra
de fire innovative og storsmilende vindere.
– Altså, man siger altid, at
“jeg havde ikke regnet med
at vinde”, men altså... Jeg
havde virkelig ikke regnet
med det, siger Selma, hvor
en overrasket Wilma tilføjer:
– Nej, for vores pitch gik
virkelig dårligt.
– Men vi brænder virkelig
for den her idé, understreger Selma og fortsætter:
– Og nu står vi her og har
vundet 15.000 kroner og et
coachingforløb.
Sejren skal bruges til at
videreudvikle deres projekt, så gruppen kan være
med til at gøre en forskel
indenfor bæredygtig udvikling. Men først står den på
interviews med journalister
og så tilbage til skolen som
nykårede innovative vindere.
– Det bliver ret vildt at
komme tilbage og sige: "Vi
vandt faktisk det her. Vi er
på vej til at starte et firma
nu,” lyder det fra gruppen,
hvor Wilma får sidste kommentar:
– Det er sindssygt.

Eleverne har papir på, at de
udover æren vandt et mentorforløb til 15.000 kroner.

FAKTA:
I anledning af Global Entrepreneurship Week 2018
lancerede Erhvervsstyrelsen
og Dansk Iværksætter Forening en Impact Challenge
Pitch Event. Eventet var
målrettet iværksættere og
unge for at hylde forretningsidéer og forretningsmodeller, der fremmer en bæredygtig samfundsudvikling.
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Møde om museumsplaner under Langebro
Planerne om at indrette et museum i nogle af lokalerne under Langebro tager fart. Nu inviterer
initiativtagerne til informationsmøde, så broens naboer kan give deres besyv med
ikoniske bros mere end 300
år gamle historie samt dens
betydning for København.
Både arkitektonisk igennem
broens efterhånden mange
forskellige
inkarnationer,
men også dens fingeraftryk i
kulturen gennem så forskellige personer som Kierkegaard og Kim Larsen.

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

En lille borgergruppe med
bryggebo David Peter Fox
har i det seneste år lobbyet
for, at lokalerne under Langebro indrettes som et nyt
museum om Langebro. Idéen har været præsenteret på
flere af lokalrådets møder
om lokalerne, er blevet beskrevet indgående i Bryggebladets spalter og sågar
været fremlagt for Kulturog Fritidsudvalget, der dog
i første omgang vendte tommelfingeren nedad på forvaltningens opfordring.

Guidet tur i historien
Til at guide mødedeltagerne igennem broens
fascinerende historie kommer historiker, forfatter og
tidligere medlem af Borgerrepræsentationen
for
Enhedslisten Allan Mylius
Thomsen. Derudover vil
der blive vist filmklip fra
den berømte og berygtede
monsterfilm Reptilicus, der
blandt andet udspiller sig på
Langebro, og man kan høre
fra manden, der stod bag
sprængningen af Langebro
under besættelsen. Og så
har arrangørerne også lovet
kaffe og kage.

Bland dig
Nu får bryggeboer og københavnere i øvrigt for første
gang mulighed for at lufte
deres mening om museumsplanerne, når gruppen bag
forslaget inviterer til informationsmøde i Kulturhuset
Islands Brygge den 17. januar klokken 19:30. Her vil
de foreløbige planer for det
kombinerede museum og
café blive fremlagt, og der
vil være rig mulighed for at
stille spørgsmål og komme
med inputs til projektet.
Kort opridset skal museet
ifølge planen fortælle den

Informationsmøde om
planerne for et museum i
lokalerne under Langebro i
Kulturhuset Islands Brygge,
torsdag 17. januar klokken
19:30. Projektforslaget kan
findes i sin helhed på facebook.com/langebromuseum

David Peter Fox er primus motor for planerne om at indrette museum under Langebro.

Havnestaden mister sin
redskabspark
Trænings- og legeredskaberne på Den Grønne Kile blev
i december fjernet af grundejerforeningen, og der er på
nuværende tidspunkt ikke planer om at opsætte nye
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Ring eller skriv til
os og få et
uforpligtende til
bud på dit
arrangement

Velkommen hos Café Nöa’h
Hold jeres fødselsdag eller barnedåb hos os
I kan vælge mellem en klassisk dansk, eller middelhavsbuffet.
I kan også sammensætte andre lækre retter i samarbejde med
vores dygtige kok. Kig forbi eller ring og hør meget mere!

En brun plet på Den Grønne Kile er eneste spor efter Havnestadens lille redskabspark.
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Den lille redskabspark med
trænings- og legeredskaber
på Den Grønne Kile måtte
lade livet i starten af december. Her blev rub og stub
afmonteret og fjernet, og
der er nu kun en grusplet
tilbage.
Nedlæggelsen
skyldes
ifølge formand for Grundejerforeningen Havnestad

Christian Wielandt Christiansen, at redskaberne var i
så dårlig forfatning, at det
ikke var forsvarligt at lade
dem stå.
– Det var et spørgsmål
om sikkerhed. Vi besigtigede redskaberne, og de
krævede megen vedligehold. Samtidig var nogle
af redskaberne i fare for at
blive revet løs, og vi ville
ikke udsætte nogen af vores beboer for fare, derfor
tog vi denne beslutning

om at rive det ned, fortæller han.
Han tilføjer, at det ikke
er utænkeligt, at der på sigt
kan blive opsat nye redskaber, men at det ikke er noget, der er i støbeskeen på
nuværende tidspunkt.
– Vi har i skrivende stund
ikke planer om nye redskaber, men jeg skal bestemt
ikke afvise tanken. Det er
noget, vi vil diskutere som
en del af vores budgetplanlægning.

Åbningstider:Mandag
Søndag–-Torsdag
torsdag11.00–
kl. 10 -21.00,
21
Åbningstider:
Fredag – 11.00 – 23.00
Fredag– -10.00
lørdag
kl. 10 Søndag
- 23
Lørdag
– 23.00,
– 10.00 – 21.00
Viggo Kampmanns Plads 5, 2300 Kbh. S
Tlf. +45 5365 4010 · www.noeah.dk · mail: info@noeah.dk
Følg os på Facebook og Instagram
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KULTUR

❚Viden

Det sker
på Bryggen
Hver måned er der begivenheder på
Bryggen, der kan få dig til at grine
eller græde. Begivenheder der gør
dig klogere. Begivenheder for børn.
Koncerter og udstillinger. Alt muligt.
Læs her, hvad du ikke vil gå glip af i
den kommende tid
Tekst: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

❚Musik

Hyldest til den
tynde hvide hertug
David Bowie har sat sit tydelige aftryk på verdens musikskat, og den 12. januar
sætter The Bowie Tribute
deres tydelige aftryk på
kulturhuset, hvor de giver
en vild koncert med alle de
største Bowie-hits. Der bliver både tid til at være helte,
tid til at undersøge om der
er liv på Mars, tid til forandringer, tid til en mærkelig
rumrejse og tid til at finde
en stjernemand, der venter i
himlen. The Bowie Tribute
med Michael Saxe i front
spiller Bowie-klassikerne
med ægte begejstring og
kærlighed til numrene.
Foruden Michael Saxe i
front tæller bandet musikerne Christina Lecocq (vo-

kal), John Kenneth (guitar),
Morten Hall (bas), Finn
Markwardt (keyboards) og
Lars Bertelsen (trommer),
der alle i de sidste seks år
har fejret og hyldet Bowies
musik som tidligere medlemmer af Best of Bowie.

Israel-Palæstina-konflikten
set fra kvindernes synspunkt
Konflikten mellem Israel
og Palæstina er blevet analyseret på kryds og tværs
siden staten Israel blev
dannet i 1948. På trods af
den store interesse for konflikten er det nok de færreste, der har hørt, hvad
kvindernes syn på konflikten er. Det har Sarah Arnd
Linder sammen med tre
andre kvinder besluttet sig
for at lave om på. Med projektet ‘Political is Personal’
interviewer de israelske og
palæstinensiske
kvinder
om, hvad konflikten har betydet for deres liv. Deres historier er med til at give et
personligt indblik i en konflikt, der virker uløselig.
Nogle af kvinderne vælger

at fremstå med deres eget
navn, mens andre vælger
at være anonyme for deres
egen sikkerheds skyld.
Denne aften kan du høre
Sarah Arnd Linder fortælle
om tankerne bag ‘Political
is Personal’ og om interviewene med kvinderne.
Danske Sarah Arnd Linder har været bosat i Israel i
12 år, hvorfra hun har taget
det meste af sin uddannelse
indenfor blandt andet mellemøsthistorie, konfliktløsning og internationale anliggender.
Kulturhuset, onsdag den
16. januar klokken 19:00.
Biletter kan købes på billetto.
dk til 50 kroner plus gebyr.

Sarah Arndt Linder har interviewet israelske og palæstinensiske kvinder om, hvordan konflikten har påvirket deres liv.
Foto: Manami Sakamoto

❚Kunst

Kom til åbent hus i kunstens maskinrum
Sidste torsdag
i hver måned byder tre
kunstnere på
FABRIKKEN
inden for i deres
univers. Foto:
C. Y. Frostholm
– Træmuseet,
2018

Kulturhuset, lørdag den 12.
januar klokken 20:30. Billetter kan købes på billetto.dk
til 195 kroner plus gebyr eller
i døren til 220 kroner.
Forsanger Michael Saxe fyrer
den af som den
tynde hvide hertug i The Bowie
Tribute. Foto: PR

Hvis du er nysgerrig på,
hvordan kunstnere arbejder og tænker, og hvem
er ikke det? Så får du nu
muligheden for at få et kig
ind i kringlede hjerner, når
FABRIKKEN for Kunst og
Design åbner studierne op

Musik❚

Klassiske
verdensstjerner på
Bryggen
Juilliard Kvartetten er kendt
for at spille klassisk musik
på et ekstremt højt niveau,
og avisen Boston Globe har
kaldt dem den mest betydningsfulde
amerikanske
kvartet i historien. Kvartetten blev dannet helt tilbage
i 1946 på skolen Juilliard i
New York, der er anerkendt
som værende den bedste

10. januar 2019

skole i verden for dans, musik og drama. Siden dengang har der været flere
forskellige medlemmer af
kvartetten. De nuværende
medlemmer er Areta Zhulla, Ronald Copes, Roger
Tapping og Astrid Schween.
Til koncerten i Mogens
Dahl Koncertsal spiller
Juilliard Kvartetten blandt

andet Joseph Haydns strygekvartet nummer 67 og
Antonín Dvoráks strygekvartet nummer 12.
Mogens Dahl Koncertsal,
Snorresgade 22, onsdag den
16. januar klokken 20:00 Billetter kan købes på billetlugen.dk til 395 kroner eller 295
kroner for studerende.

Den verdenskendte
Juilliard Strygekvartet
består i dag af Areta
Zhulla, Ronald Copes,
Roger Tapping og Astrid
Schween. Foto: Claudia
Papapietro

og lader husets kunstnere
og designere fortælle om
deres virke. Det er planen,
at FABRIKKEN slår dørene
op den sidste torsdag i hver
måned, hvor tre kunstnere
og/eller designere deler ud
af deres erfaringer. I første

omgang er det performancekunstner Al Masson,
forfatter og billedkunstner
C.Y. Frostholm og performancekunstner og koreograf Maria Metsula, der vil
fortælle.
FABRIKKEN for Kunst

og Design har 52 atelierer
og værksteder, hvor mere
end 70 professionelle kunstnere og designere har deres
daglige gang. Derudover er
der også en stor produktionshal og lokaler, som kan
lejes ud til workshops og
udstillinger.
FABRIKKEN, Sundholmsvej 46, torsdag den 31. januar
klokken 17:00. Billetter kan
købes på billetto.dk til 30
kroner plus gebyr.

bryggenet
har valgt ny leverandør af tjenester

Hvad sker der?
Bryggenet bliver endnu
bedre

Dit tv ændrer sig ikke

Bryggenet er en forening af boligforeninger
på Islands Brygge, og vi har til formål at sikre
bryggeboerne gode og billige kommunikationstjenester. Vi arbejder derfor hele tiden på
at kunne levere de bedste og billigste tjenester på internet, tv og telefoni.

Der sker ingen ændringer på Bryggenets
tv-tilbud, du vil stadig kunne købe Yousee’s
almindelige pakker – også dem med Bland
Selv - til lavere priser. Den eneste ændring
er, at du fremover vil modtage opkrævningen
fra bolig:net i stedet for fra Dansk Kabel TV.

For at sikre dig de bedste og billigste tjenester, har Bryggenet indhentet tilbud fra en
række relevante leverandører og derefter
indgået en aftale med bolig:net a/s om at levere til os i stedet for vores nuværende leverandør Dansk Kabel TV. Det betyder, at dine
tjenester ændrer sig lidt i foråret 2019.

Husk, at du også har adgang til Yousee’s webtv og mulighed for at leje en boks, hvis du vil
bruge deres Arkiv, Start Forfra mv.

Dit internet bliver hurtigere og billigere

Hvad skal du gøre?

Bryggenets to internet-pakker bliver i marts
2019 slået sammen til én med fordelene fra
begge.

Du vil i januar og februar modtage
dels et informationsbrev fra Bryggenet
og bolig:net, dels en formel opsigelse
fra Dansk Kabel TV.

Fra 1. april 2019 koster Bryggenets internet
65 kr. om måneden, hvilket er det samme
som den lille internet-pakke koster i dag.
Hastigheden bliver til gengæld lidt højere end
den nuværende store pakke, da vi fortsat garanterer 500/500 Mbit/s, men vi begrænser
ikke hastigheden, så du vil kunne opleve op
til 1Gbit/s.

I informationsbrevet vil stå præcist,
hvad du skal gøre for at få del i de
nye, forbedrede tjenester.

Din telefon bliver billige- Har du ikke Bryggenet
re og mere fleksibel
endnu?
I forbindelse med leverandørskiftet har Bryggenet besluttet at ændre den måde, vi leverer
telefonforbindelser til beboerne. Det medfører, at hvis du vil beholde din fastnet-telefon
igennem Bryggenet, så skal du tilmelde dig
hos bolig:net med den blanket, der er med i
velkomstbrevet fra dem.
Den nye telefoni-løsning er såkaldt IP-telefoni, hvilket vil sige, at du skal bruge en
boks som du tilslutter til dit internet. Boksen koster 499 kr. at købe, men til gengæld
er abonnementerne billigere end hidtil og du
kan tage boksen med i dit sommerhus eller
andre steder, og bruge din fastnet-forbindelse fra hvor som helst i verden.

Hvis du bor i en forening, der er medlem af
Bryggenet, så kan du tilmelde dig ved at kontakte Kundeservice (kundeservice@bryggenet.dk eller 69 12 12 12).
Hvis din forening endnu ikke er medlem af
Bryggenet, så få din bestyrelse til at kontakte os på info@bryggenet.dk, så du også kan
få del i Bryggenets fordele.
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Borgmester vil
skabe midlertidige
boliger til hjemløse
Socialborgmester Mia Nyegaard (R) mener, at socialpolitikken har været underprioriteret i mange år. Hun vil skabe
mere synlighed for området, skaffe flere ressourcer til de socialt udsatte og skabe midlertidige boliger for hjemløse
Mia Nyegaard (R)
vil gerne skabe
nye midlertidige
boliger, der er
inspireret af en
grønlandsk boform, til Københavns hjemløse.

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez

på området og få tabuerne
frem i lyset.

redaktion@bryggebladet.dk

Mia Nyegaard (R) har sat
sig to og et halvt mål for sin
tid som socialborgmester
i Københavns Kommune.
Grunden til at hun kalder
det for to og et halvt mål
er fordi, de to første mål er
noget, man kan måle, mens
det med det sidste halve mål
er lidt sværere at vurdere,
hvornår hun kan smide armene i vejret og råbe, jeg
gjorde det. Det første mål
handler om at skaffe flere
ressourcer til socialområdet, som hun mener har været underprioriteret politisk
over en bred kam i mange
år. Det andet mål er at skaffe flere boliger til dem, der
er i Socialforvaltningens
målgruppe, hvilket vil sige
børn, unge og voksne under 65 år med sociale eller
psykiske problemer samt
personer med fysiske handicap. Det sidste halve mål
er at skabe mere synlighed

Privilegium
44-årige Mia Nyegaard har
været socialborgmester i
lidt over et år nu, og selvom
hun tidligere har været socialordfører i Københavns
Borgerrepræsentation for
De Radikale, så er hun alligevel blevet lidt overrasket
over, hvor lang tid det kan
tage for en sag at kæmpe
sig vej igennem systemet.
– Der kan godt være noget træghed i processerne,
som jeg er blevet overrasket
over omfanget af. Men det
er selvfølgelig med til at
sikre retssikkerheden, at
man er meget omhyggelig
med de sager, vi har, siger
hun og fortsætter:
– Jeg må også sige, at det
er et stort privilegium at
være borgmester for et så
stort og komplekst område
som socialområdet.
Mia Nyegaard har tidligere arbejdet som forret-

ningsudvikler og har været
administrerende direktør i
Friis-Holm Chokolade A/S,
samt arbejdet i forskellige
offentlige og private stillinger i København, Malmø,
London og Bruxelles. Hun
er uddannet cand. scient.
med en MA i afrikastudier
fra Københavns Universitet. Og siden år 2000 har
hun været medlem af De
Radikale.

Tænketank
Det første af de to og et
halvt mål er at skaffe flere
ressourcer til socialområdet, som hun mener er nødlidende både i København
og måske også i resten af
landet.
– Socialpolitikken er noget, man ikke har talt så
meget om i flere år, og på
budgettet er det blevet underprioriteret i mange år.
Det er ikke nogen partiers
skyld. Jeg tror bare, det har
været den virkelighed, der
har været. København har

det næstlaveste serviceniveau ud af de seks største
byer i Danmark. Så der er et
efterslæb, som vi trænger
til at følge op på, siger hun.
Noget af det, som Mia Nyegaard vil bruge de ekstra
ressourcer på, er at skabe
nye sociale boliger, som er
hendes andet mål. Det drejer sig især om nye boligformer for hjemløse, der kan
have svært ved at passe ind
i det gængse boligmarked.
– Der er selvfølgelig nogle, der gerne vil leve uden
en permanent bolig, og det
er jeg liberal nok til at erkende, at det skal de selvfølgelig have lov til, men for
langt de fleste hjemløse, så
vil de faktisk godt have et
sted at bo. Vi har ikke nok
boliger i København til den
målgruppe, så vi skal have
nogle flere billige boliger, i
hvert fald hvis vi skal være
en blandet by, fortæller hun.
Derfor har hun nedsat en
tænketank, der skal komme
med forslag til, hvordan
man kan nytænke boliger,

der passer til socialforvaltningens målgruppe. Det vil
sige billige boliger, skæve
boliger og bosteder.

Grønlænderboliger
Nyegaard også selv et bud
på, hvad der kan skabe nye
boliger til hjemløse. Lige nu
er det nemlig ikke lovligt at
bygge midlertidige boliger
til udsatte borgere.
– Hvis du ikke ved, hvor
du skal sove i morgen, så
er det en stor forbedring
at vide, hvor du skal sove
de næste fem år. Det giver
i hvert fald noget tid til at arbejde med de udfordringer,
som man måtte have, siger
hun og fortsætter:
– Så jeg kunne godt tænke
mig, at man fra statens side
gav lov til, at vi måtte bygge
midlertidige boliger til udsatte borgere. For eksempel
på grunde, som vi ved, at vi
først skal bruge om nogle
år, så de ellers ville stå tomme. Det synes jeg godt, man
kunne gøre.

Mia Nyegaard fortæller
om et arkitektfirma, der
har fået den idé at bygge
flytbare containerboliger,
der er inspireret af, hvordan man bygger boliger i
Grønland. På grund af det
hårde grønlandske underlag i form af klipper og is
kan det være svært at nedlægge kloakering. Derfor
lægger man kloakeringen
over jorden, men dækker
så rørene med for eksempel træ, der kan fungere
som gangstier mellem
boligerne og samtidig beskytte rørene mod vind og
vejr. Sådan nogle boliger
kan måske, højst sandsynligt og på den ene og den
anden side komme til at
koste omkring 3.500 kroner stykket.
– Det vil jeg gerne have
lov til at teste, om det ville
virke. Og hvis det ikke virker efter fem år, så kan vi jo
lukke ned for projektet, og
så behøver vi ikke tænke
over det som en mulighed
længere, siger hun.

BRILLEBØVL?
Jeg har også
smidt brillerne
Mai-Britt Vingsøe
Radiovært

Informationsaften om øjenbehandlinger
Kom til gratis og uforpligtende informationsaften om øjenbehandlinger.
Hør om dine muligheder for et liv uden læsebriller, briller og kontaktlinser.
Banebrydende teknologi gør det muligt at
korrigere alle synsfejl og eliminere risikoen for
grå stær. Det betyder, at alt fra bygningsfejl
til alderssyn kan korrigeres hurtigt og smertefrit. Til EuroEyes informationsaften bliver du
præsenteret for, hvordan du starter et liv uden
læsebriller, briller og kontaktlinser.
Uforpligtende forundersøgelse
På aftenen har du har mulighed for at booke en
uforpligtende forundersøgelse af dine øjne.

Bryggebladet-helside-266x365_maibritt.indd 1

Ved en forundersøgelse er der rig mulighed
for at stille spørgsmål, og det bliver slået fast,
hvilken behandling der er bedst for dig.
Mød linseopererede Mai-Britt Vingsøe
Din vært på aftenen er øjenkirurg Jannik
Boberg-Ans, som mestrer alle EuroEyes’ behandlingsstyper og er blandt Europas førende
øjenkirurger. Derudover kommer Mai-Britt
Vingsøe og fortæller sin historie. Og du kan
stille Mai-Britt spørgsmål i løbet af aftenen.

Tilmelding til informationsaftenen
Tilmeld dig på euroeyes.dk/infoaftener. Hvis du
har spørgsmål, er du velkommen til at ringe på
+45 7027 4553 eller læs mere på

www.euroeyes.dk
Gratis informationsaften
Dato: Tirsdag den 22. januar 2019
Kl: 18.30 til 20.00
Sted: ISS Bygningen/Søborg Tower
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Hvilke forandringer
vil lokalpolitikerne
kæmpe for i det
nye år?
I sidste års første avis bad
Bryggebladet tre lokalpolitikere,
formanden for lokaludvalget og
formanden for lokalrådet om,
hvad de ville kæmpe for i 2018 på
Bryggen. I år stiller vi dem så til
ansvar for noget af det, de skrev,
de ville kæmpe for sidste år. Vi
spørger dem også om, hvad de vil
kæmpe for i 2019
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

André Just Vedgren
formand, Amager Vest Lokaludvalg

Karen Melchior
De Radikale

Klaus Mygind
gruppeformand, SF

Sidste år skrev André Just Vedgren blandt andet i Bryggebladet:
– Jeg kan godt love, at lokaludvalget holder øje med forholdet mellem børnetal og skolekapacitet. Det kunne se ud
til, at den nye skole er for lille, allerede før den åbner, så der
skal gøres noget.
Hvad har du gjort for det i 2018?
– Den nye skole på det sydlige Islands Brygge er under
opførelse, så det er et stort flueben på listen, og børn og
forældre står på spring for at tage den i brug. Der er nogle
ting i forhold til forholdene ved afsætning af børn og plads
til cykelparkering, der ikke helt landede så godt som ønsket, og vi kommer nok også til at ærgre os over manglen
på kælderplads, men det bliver en god skole.
Hvilken forandring på Bryggen vil du kæmpe mest for i
2019?
– I 2019 kommer den længe ventede forundersøgelse om
havnetunnel/østlig ringvej, og så skal der træffes en politisk beslutning om linjeføring og afkørsler. Den oprindelige plan lagde op til store ar på Amager Fælled, farvel til
BMX- og motorbanerne ved Slusen og ekstra trafik på Artillerivej. Nu tales der om en boret tunnel under Fælleden,
mindre trafik – samt måske en alternativ linjeføring langs
Amager Strand. Mon ikke politikerne igen skal have lidt
hjælp til at træffe den rigtige beslutning?

Sidste år skrev Karen Melchior blandt andet i Bryggebladet:
– Prioritet ét er at sikre skoleveje for Bryggens børn.
Derfor vil jeg have fokus på cyklister og fodgængere på
tværs af Bryggen og tilpasse lyskryds til gavn for børnene
frem for bilerne, der kører væk fra Bryggen.
Hvad har du gjort for det i 2018?
– Jeg spurgte i juni 2018 om praksis for lyssignaler ved
“skoleveje”. I februar havde forvaltningen særligt ved
krydset Halfdansgade og Artillerivej efter dialog med en
forældregruppe fra skolen ændret indstillingerne til 15 sekunders fodgængergrønt hvert 70. sekund i morgenmyldretiden fremfor to gange ni sekunder hvert 80. sekund.
Her på Bryggen er vi dog underlagt vilkårene i ”Lov om
Ørestad”, hvor kommunen skal tilsigte en nogenlunde ligelig trafikal fordeling mellem Ørestads Boulevard og Artillerivej.
Hvilken forandring på Bryggen vil du kæmpe mest for i
2019?
– Sikre skoleveje. Lov om Ørestad ser ud til at sætte
bremse for, hvor fodgængervenlig vi kan gøre Artillerivej,
da der er krav om ligelig fordeling af bilerne mellem den og
Ørestads Boulevard. Den fortolkning af loven vil jeg gerne
se, om man kan udfordre, og ellers vil jeg tage spørgsmålet
op med lokale medlemmer af og kandidater til Folketinget.
Derudover at affaldssorteringsforsøget evalueres, og jeg
drømmer stadig om liv på erhvervsparkeringspladserne i
weekenderne, for eksempel mad- eller loppemarkeder.

Sidste år skrev Klaus Mygind blandt andet i Bryggebladet:
– Jeg vil arbejde for, at hele Islands Brygge får betalingsparkering og beboerlicenser, for at almindelige bil-p-pladser erstattes af cykelparkering, flere træer og bedre mulighed for erhvervsparkering.
Hvad har du gjort for det i 2018?
– Jeg lovede i 2018, at parkeringszonen blev udvidet på
Islands Brygge. Det er sket, og det har skabt plads til beboerbiler og til håndværkere i dagtimerne. Byggeri på Amager Fælled blev den største sag for mig i 2018. Jeg var med
i et stort kompromis, som bevarer Strandengen, men der
bliver bygget på vandrehjemsområdet, og campingpladsen
bliver ikke til noget. Fredning af Strandengen var afgørende for mig. Kompromisset rammer Fiskerhavnen. Jeg
arbejder på, at Fiskerhavnen og miljøet omkring den bevares, og at gammelt og nyt kommer til at spille sammen.
Hvilken forandring på Bryggen vil du kæmpe mest for i
2019?
– Islands Brygge skal blive en CO2-neutral bydel – med
mindre affald, mindre biltrafik, mindre spild. Borgerinitiativer, der skaber en grønnere bydel, skal kunne igangsættes hurtigt og enkelt.
– Jeg vil arbejde for sikre overgange på Artillerivej og
lavere hastighed for biler, ingen engangsemballage i Havneparken, åbning af lokalerne under Langebro, at den
nye børneinstitution og skolehaven kommer på plads, at
kunstgræsbanen på Heklas anlæg bliver til noget, at der
planlægges en metrolinje mere fra Amager til Sjælland, der
rammer Bryggen. Det skal med i den nye kommuneplan,
der skal vedtages i 2019. Ingen motorvej (havnetunnel) på
Amager Fælled.
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Jan Oster
formand, Islands Brygges Lokalråd

Frank Jensen
overborgmester, Socialdemokratiet

Tommy Petersen
De Radikale

Sidste år skrev Jan Oster blandt andet i Bryggebladet:
– Lokalrådet arbejder for, at området (under Langebro,
red.) skal blive et sted med byliv og aktiviteter året rundt.
Hvad har lokalrådet gjort for det i 2018?
– I 2018 har lokalrådet sammen med Kulturhuset Islands Brygge arbejdet med at få lokalerne under Langebro
gjort til et aktivitetshus. Gennem borgermøder og dialog
med beboerne på Islands Brygge har vi fået deres ønsker
og behov til et hus med aktiviteter, som kulturhuset rummer. Vi har også afholdt et succesfuldt arrangement, ”Jul
under Langebro”, med musik i det åbne søjlerum under
Langebro. Akustikken var flot. Formålet var at få fokus på
projektet og vise, at rummet kan bruges til andet end gennemgang.
Hvilken forandring på Bryggen vil lokalrådet kæmpe mest
for i 2019?
– I 2019 vil vi fokusere på at kunne tage lokalerne under
Langebro ud mod vandet i brug. Brugere her tænkes primært at være unge, voksne med tid i dagtimerne på hverdage og forskellige projekter og events, gerne ‘grønne’.
Næste trin er at etablere kommende brugergrupper, som
vi kan udvikle behov og anvendelse sammen med. Vi vil arrangere events under Langebro for at skabe opmærksomhed om projektet og vise mulighederne og for at få udbygget kontakten til kommende brugere.

Frank Jensen deltog ikke i artiklen fra sidste år, så han
kan ikke stilles til ansvar for noget, han ikke har skrevet.
Men han har en forandring på Bryggen, som han gerne vil
kæmpe for i 2019:
– Bryggen er inde i en rivende udvikling, og hvert år byder vi mange nye, små bryggeboere velkommen. I 2019 vil
jeg derfor følge tæt med i udbygningen af flere daginstitutionspladser og byggeriet af Bryggens nye skole. Det bliver
en skole med åbne døre, hvor alle i området får adgang til
både idrætshal og legeplads på taget. Vi skal også fortsætte dialogen om den nye mikronaturby på Artillerivej. Her
udbygger vi kernevelfærden med både daginstitution, plejehjem og skolehave. Sammen med ballonhangaren, som
vi fik reddet for et år siden, bliver mikrobyen et fantastisk
område, helt tæt på det grønne, til glæde for både store og
små.

Sidste år skrev Tommy Petersen blandt andet i Bryggebladet:
– Vi skal have sikret flere muligheder for vores teenagere på Bryggen, samtidig med at vi som altid har behov for
flere daginstitutioner og skolepladser.
Hvad har du gjort for det i 2018?
– Som medlem af Børne- og Ungdomsudvalget ligger det
mig meget på sinde, at der er tilstrækkeligt med faciliteter
til vores børn og unge, så de kan have en god barndom på
Bryggen. Noget af det, der har optaget mig det sidste år,
har været arbejdet med etableringen af den nye skole og
arbejdet med at etablere en skolehave på Artillerivej, hvor
vi stadig kæmper for at sikre både penge og de bedst mulige forhold. Jeg har også forsøgt at få politisk opbakning
til ideerne om at lave forskellige tilbud til bydelens unge i
rummene under Langebro.
Hvilken forandring på Bryggen vil du kæmpe mest for i
2019?
– I året der gik brugte jeg meget tid på trafiksikkerheden
for de mange, der dagligt skal gennem krydset Artillerivej
og Axel Heides Gade. Det kommer jeg fortsat til at holde
øje med i 2019. Radikale fik nemlig ikke politisk flertal for
at etablere et ordentligt lyskryds, og jeg kan nu kun indstille til, at man passer rigtig godt på sig selv og de små,
når man skal gennem det kryds. Vi lykkedes dog med at
få en mindre sikkerhedsmæssig ændring af krydset samt
hastighedsdæmpende foranstaltninger ved Rundholtsvej. I
2019 vil jeg også prioritere idrætsmulighederne i nærområdet heriblandt etableringen af vinterfaciliteter i Sundby
Tennisklub. Og så er jeg altid meget åben for input til at
gøre mere, så skriv endelig til mig.
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Året der gik
på Bryggen
Endnu et år med fuld knald på
er lagt bag os. Amager Fælleds
skæbne lader til at være beseglet,
og det samme gør Havneparkens
kirsebærtræers. Hele København gik
i fakkeltog for vores nationalskjald
over den store Langebro, mens den
lille lader vente på sig. Og så var er
tryk på havnebadet
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez og Joey Bremer
redaktion@bryggebladet.dk

Krankollaps

Rivalisering
under Langebro
Flere forskellige øjne har
fået kig på lokalerne under
Langebro. Lokalrådet har
igennem længere tid idéudviklet og holdt en række
af borgermøder, hvor bryggeboer kunne komme med
inputs til, hvad de kunne
tænke sig at bruge de store
og rå lokaler til. Men ind fra
sidelinjen kom pludselig en
anden borgergruppe med
en idé om at indrette et museum i selvsamme lokaler.
Mens Lokalrådet holdt det
ene salonmøde efter det
andet for at inddrage borgerne, gik museumsgruppen direkte til Kultur- og
Fritidsudvalget for at søge
penge til deres projekt. En
ansøgning der blev afvist
ved udvalgsmødet. Først og
fremmest fordi forvaltningen havde anbefalet et ‘nej’
til projektet, men muligvis
også fordi lokalrådet dagen

Tusindvis af cyklister skulle
have krydset Lille Langebro dagligt allerede fra
efteråret 2018. Men de planer led et alvorligt knæk,
bogstaveligt, da de netop
færdigstøbte brofag blev
totalskadet på et værft i Holland. En kran kollapsede,
mens den bugserede det
ene brofag, som den derfor
tabte ned på det andet, så
de begge pådrog sig uoprettelig skade. RealDania
gik stille med dørene om
ulykken, indtil Bryggebladet i starten af juni kunne
berette om ulykken. I første

omgang var der usikkerhed om, hvorvidt brofagene
stod til at redde, men efter
flere undersøgelser stod det
klart, at det var nødvendigt
at starte helt forfra og støbe
nye elementer. Dermed blev
broåbningen forsinket med
mindst et år. I mellemtiden
er der blevet talt om at omdøbe broen til ‘Kim Larsens
Bro’.
En kollapset kinesisk
kran tabte de danske
broelementer på et
værft i Holland.

før mødet havde sendt et
brev rundt til politikerne i
udvalget, hvori man rådede
politikerne til at afvise museumsidéen. Efter noget
tid med kold luft imellem
de to parter blev et muligt
samarbejde afsøgt, men da
det ikke var muligt at finde
et kompromis mellem de
forskellige idéer, arbejder
lokalrådet og museumsgruppen nu begge videre på
parallelle spor.

Trædrama om kirsebæ
Der er mange idéer til, hvad
lokalerne under Langebro
kan bruges til.

Teknik- og Miljøforvaltningen raslede med kædesaven i foråret, da
Havneparken skulle fældes og genplantes. Det udløste et ramaskr
tigt ændret, så man nu i stedet foreslog at udskifte træerne i etape
gerne, så i stedet stillede Dansk Folkeparti forslag i Teknik- og Mil
Så sagt så gjort. I løbet af efteråret blev alléen i samarbejde med lo
blev vurderet på, hvor lang tid de har igen. På den baggrund blev
bør udskiftes, så de sundeste træer får lov til at stå længst muligt
Teknik- og Miljøudvalget planen, som nu kun mangler, at politiker
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ærallé

a et budgetnotat op til overførselssagen lagde op til, at hele kirsebæralléen i
rig på de sociale medier og i Bryggebladet debatspalter, og notatet blev hurer. Der blev imidlertid ikke sat penge af til udskiftningen under forhandlinljøudvalget om, at der skulle udarbejdes en plan for kirsebæralléens fremtid.
okalrådet og Amager Vest Lokaludvalg set efter i krogene, og samtlige træer
v der udarbejdet en plan for, i hvilken rækkefølge de forskellige trægrupper
t. Resultaterne blev fremlagt på et borgermøde, og kort tid efter godkendte
rne sætter penge af ved dette års overførselssag.
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Kort før budgetpartierne besluttede at bygge på campinggrunden, samlede Amager
Fælleds Venner tusindvis
af naturaktivister til et stort
demonstrationsoptog, der
kulminerede med en folkefest
på Rådhuspladsen.

Store huse
på prærien
Selvom 2017 sluttede med
en stor sejr til Amager Fælleds Venner, da alle byggeplaner på Strandengen blev
skrinlagt, er der nu i starten
af 2019 alligevel byggeplaner på Fælleden. Nærmere
bestemt på nabogrunden
som fælledaktivister har
døbt Lærkesletten, men
som de fleste andre kalder campinggrunden. De
mange tusinder planlagte
boliger var en bunden opgave, og hvis de ikke kunne
være på Strandengen, måtte der findes et andet sted.
Derfor gik det meste af
sidste år med at udarbejde
rapporter og forhandle om
deres konklusioner. Først
fik vi bekræftet, hvad de
fleste nok allerede havde på
fornemmelsen. Nemlig at
campinggrunden, der tidligere har været losseplads,
er voldsomt forurenet. Dog
ikke for meget til at det godt
kan lade sig gøre at bygger
der. Det bliver bare ret dyrt.
Herefter blev økonomiforvaltningen sat til at undersøge, om ikke der fandtes
andre ledige grunde i København, der kunne bruges. Men da de kun pegede
på andre dele af Fælleden
samt en grund klos op ad Fiskerhavnen i Sydhavn, blev

de sendt retur og bedt om at
kigge ekstra grundigt efter
og medregne små grunde,
der tilsammen ville kunne
udgøre de manglende kvadratkilometer byggegrund.
Det kom der en alenlang
liste over ubebyggede pletter på bykortet, som politikerne tog med til forhandlingerne om budgettet for
2019, hvor den endelige afgørelse skulle træffes. Enhedslisten og Alternativet
forlod bordet, før forhandlingerne var gået rigtigt i
gang, fordi det stod klart,
at deres krav om at friholde
Fælleden helt og aldeles
ikke kunne imødekommes.
Derfor fik de to partier ingen fingeraftryk i budgettet
for det kommende år. Det
fik imidlertid både SF og De
Radikale, der sammen med
Socialdemokratiet, Venstre,
De Konservative, Dansk
Folkeparti og Liberal Alliance blev enige om, at
gælden til By & Havn skal
tilbagebetales ved, at man
bygger på en lidt mindre del
af campinggrunden, men til
gengæld supplerer ved at
bebygge Stejlepladsen, der
er en anden grund ved Fiskerhavnen i Sydhavn, samt
gennem noget erhvervsbyggeri på Selinevej.

Den varme sommer gav liv
og glade dage i havnebadet,
men også travlhed for livredderne, der skulle passe på de
rekordmange badegæster.

Kirsebæralléen
kommer til
at blomstre i
Havneparken
igen i år.

Travl sommer i havnen
Hvis livredderne i havnebadet havde sved på panden i
sommers, var det ikke kun
på grund af det usædvanligt varme vejr. Den historisk solrige sommer gav
nemlig travlhed i tårnet,
fordi overophedede køben-

havnere strømmede til vandet for at blive kølet ned.
Og det gav selvsagt også
flere ulykker og farlige situationer, som livredderne
skulle håndtere. Hele 275
blev der givet førstehjælp
til i havnebadet – et rekord-

højt antal indsatser. Dertil
kommer et stort antal mindre alvorlige situationer,
hvor livredderne har gjort
gæster opmærksomme på
uhensigtsmæssig adfærd
eller mindet dem om baderådene.

MINDEORD
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Mindeord for
Helen Majew
Kort før Jul mistede Islands
Brygge en af sine mest
engagerede og aktivistiske
beboere. Helen Majew døde
pludseligt og alt for tidligt
af en blodprop i hjertet kun
71 år gammel. I løbet af sine
mange år på Bryggen har hun
sat varige aftryk på bydelen og
knyttet mange nære venskaber.
Helen efterlader sig et stort
tomrum på Bryggen og vil blive
savnet af mange.
– Andreas Kirkeskov

Af Lizzi og Dorrit Saietz
Helen – eller Helle – Majew var den yngste af fire
søstre, og for hele hendes
familie, som også tæller nevøer, niecer og søskendes
børnebørn, er det en stor
sorg at miste hende så alt
for tidligt. Men midt i dette
har det været en glæde og
trøst at møde hendes mange venner fra Islands Brygge og alle dem, hun deltog
i et væld af aktiviteter med.
Vi kunne se, hvor rigt et
liv hun har haft i sit elskede
nabolag.
Helens familie har også
en særlig tilknytning til
kvarteret. Det var nemlig
fra Islands Brygge, at hendes mor og tre ældre søstre blev reddet til Sverige
under besættelsen. (Helen
selv blev født efter krigen).
Familiens far var blevet taget som modstandsmand og
sendt i fængsel i Tyskland,
og som jøder var resten
Af Sussie Paddison
En uge før jul mistede Bryggen en af de mest markante
og aktive bryggeboer.
Helen havde boet mange
år på Bryggen og elskede
havnen, Amager Fælled
og selve Bryggen. Hun var
med i egnsspillet "Spillet på
Bryggen" i 1991, var aktiv
og tog initiativ til samling
af affald på Bryggen, natteravne, sad i udvalg da vi
skulle have et nyt kulturhus, sad i lokalrådet og i
de sidste år en utrættelige
kamp mod myndighederne
for at mindske støj på Bryggen. Det blev så slemt med
støjen, at Helen overvejede
at flytte, men hun elskede jo
Bryggen, så heldigvis blev
det ikke til noget.
Vi – Helen, Eva og jeg –
arrangerede en klub, "de
vilde bryggepigers klub",

af familien i fare i oktober
1943.
Flugten foregik i lastrummet på en kuldamper, som
sejlede fra Sojakagefabrikkens kaj. Helen har engang
beskrevet historien i Bryggebladet – og hvordan hun
opdagede, at hendes senere
genbo faktisk var enken efter den mand, der var med
til at arrangere flugten for
over 100 mennesker.
For os i familien var Helen en højt elsket lillesøster
og moster, foruden et gavmildt, kreativt og idealistisk
menneske. På hebraisk er
der et udtryk: 'tikun olam'.
Det betyder at reparere eller forbedre verden, det synes vi, at Helen brugte en
stor del af sit liv på.

Af Søren Bald, tidligere
medlem af Islands Brygges
Lokalråd, Amager Vest
Lokaludvalg samt Bryggen
for Alle

hvor vi skiftedes til at spise
hos hinanden, mens vi ordnede Bryggen og verdenssituationen.
I 1996 tog Rikke, Helen og
jeg initiativ til at arrangere
demonstration, menneskekæde og happening imod
byggeri på Amager Fælled,
og med støtte fra lokalrådet
lagde vi sag an mod staten,
Københavns Kommune og
Ørestadsselskabet, (nu By
& Havn). Vi tabte, men der
var masser af presse og tv.
Helen tog også initiativ til
de to skilte på havnen, som
viser Havneparkens historie.
Vi har grint, råbt, skreget
og kæmpet for et bedre Islands Brygge. Nogle gange
lykkedes det, andre gange
ikke, men Helen har altid
været aktiv og interesseret, havde indsigt til mange
bryggebeboere og var altid

glad, når man mødte hende
på Bryggen.
Helen var både jøde,
buddhist og kristen, og vi
plejede at sige, når tingene
var imod os: Vi be'r til alle
guderne.
Bryggen og andre vil virkelig savne Helen, og for
mange af os bliver det mærkeligt, at vi ikke mødes på
Bryggen og får en god snak.

Helen Majew døde kort før
jul, 71 år. Hun var en sand
ildsjæl. Hun brændte for
både det nære og det fjerne.
Hun ville gerne en bedre
verden. Og hun startede
med det små – det vil sige
Bryggen. Jeg lærte hende
at kende, da vi sammen
med andre startede borgerinitiativet BRYGGEN FOR
ALLE. Vi ville gerne have,
at Bryggen skulle være for
alle – også folk udefra. Men
vi ville beskytte Bryggens
kreative kvaliteter, så de
ikke forsvandt i druk, støj,
tivolisering og mangel på
respekt for de mange, der
"bare" bor på Bryggen – og
skal op næste morgen.
Det blev en kamp op ad
bakke, for ikke mindst bystyret svigtede. Rådhusets

mure viste sig mere end
tykke – og ørerne var lukkede. Flere gav op undervejs,
men Helens ildhu fik hende
til ikke at give op. Hun blev
ved, for Bryggen måtte
gerne bruges, men hvorfor
skulle den misbruges?
Vi skrev og skrev. Vi henvendte os til det politiske niveau, (fremmøde for både et
rådhusudvalg og folketingsudvalg), administrationen,
politiet, Amager Vest Lokaludvalg, lokalrådet og andre
støjramte beboergrupper.
Et samarbejde hvor Helens
meget umiddelbare væsen
og hjertevarme igen og igen
blev dokumenteret og gjorde indtryk på det lidt tørre
bureaukrati og lettede samarbejdet med de forskellige
folkelige grupper.
Da rådhuset ikke engang
kunne finde ud af at sætte
skilte op på Bryggen, så gæsterne kunne se, at der rent
faktisk var regler for brug
af havneområdet, gik Helen

i gang med at søge støtte fra
andre sider, og Amager Vest
Lokaludvalg gav opbakning
og penge.
De skilte, der i dag er
sat op på Bryggen, så man
kan se, at det ikke er lovløst
land, er resultatet af Helens
ihærdige og konstruktive
indsats. Nu kan politiet faktisk hjælpe med til at bekæmpe misbrug af havneområdet, fordi man konkret
kan henvise til, at der findes
regler, som forpligter alle.
Skiltene på Bryggen er
et bevis på en langvarig og
målrettet indsats for at skabe respektfulde rammer for
menneskers brug af Bryggen. Helen handlede, hvor
især kommunen svigtede.
Vi er mange, der kommer
til at savne Helens glade
ihærdighed. Hendes tro på
at ting kan lykkes, hvis man
arbejder for dem – selv om
også de folkevalgte svigter,
når de er for fjerne, eller der
går "event" i sagerne!

I demokratiets vandrehal
er der sikkert sat mange
skilte og mindeplader op.
Der kommer sikkert også
en for Helen Majew, der
som menneske levede op til
det bedste i Hal Kochs forestilling om den myndige
borger, der tager ansvaret
på sig – også det helt nære.
Hun forstod, hvad der skulle gøres. Hun gjorde det
også selv!
En verdensborger med et
varmt blik på det nære er
ikke mere! Jeg håber, at andre kan tage over efter Helen. Det er en tung arv, der
skal løftes, men den SK AL
løftes. På Bryggen og i verden!

Af Susan Thorpe, medlem af
BFA og KBN

behov – både for gæsterne
i parken, der gerne benytter den til hygge, OG for
beboerne, der har brug for
at kunne sove om natten.
Helen overtog posten, da
ikke mindre end to tidligere formænd fraflyttede
Bryggen, (blandt andet på
grund af uudholdelig nattestøj), og var i hendes stil
så beskeden, at hun kun
ville kaldes ‘tovholder’
fremfor ‘formand’. Hun blev
krumtappen i BFA og var en
drivende kraft ved, at BFA
var med til at etablere Københavns BeboerNetværk
(KBN), hvor vi arbejder
sammen med borgere fra
andre bydele for at opnå en
balance imellem nattestøj
fra gæster, der fester i det
offentlige rum, og for beboernes behov for fred til at
kunne hvile og sove i deres
eget hjem.

Helen var altid konstruktiv og optimistisk i bestræbelserne på at forbedre forholdene i byen og udgjorde
et levende eksempel på,
hvad det er at deltage i og
udøve aktivt demokrati i
samfundet. Hun er savnet
– både som min nærmeste
‘makker’ i BFA og KBN såvel som en god og afholdt
veninde.

Kort inden jul døde Helen
Majew pludseligt af blodprop i hjertet. Der var vist
ingen – hverken i familien,
blandt vennerne og formentlig heller ikke Helen
selv – der vidste, at Helen
havde problemer med hjertet. Nu gør det ondt hos os
andre, at hun pludselig ikke
mere er iblandt os. Hendes
glade væsen og varme smil,
man altid blev mødt med,
bliver meget savnet.
Helen efterlader sig også
et stort arbejde for at gøre
Bryggen til et endnu bedre
sted at bo. Helen var med
fra starten, da Bryggen For
Alle (BFA) blev etableret
for flere år siden. Formålet
med BFA er og forbliver at
opnå tilstande i Havneparken, der imødeser ALLES

Æret være hendes minde.

Sjældent udbudt liebhaver lejlighed
med 180graders udsigt havnen!.

Stor altan, imponerende udsigt,
2 badeværelser samt bryggers!.

København S

Ejerlejlighed

Islands Brygge 38F, ST. TH
Lejligheden er i særklasse en ener med 1. klasses udsigt til livet i havnen.
Skøn 4 værelses lejlighed med 2 store og meget brugbare terrasser. Lejligheden er funktionel og veldisponeret opdelt med entreen, 3 gode værelser,
2 badeværelser og et stort køkken/stue-alrum, med god plads til spise- og
stue afdeling. Fra køkken/alrum er der udgang til den 60m2 store sydvendt terrasse m. have og fra værelserne er der udgang til den nord-østvendte terrasse. Lejligheden er hævet tilstrækkeligt over havnepromenaden hvilket gør både lejligheden og terrasserne private og ugeneret.

Kontant:
Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling:
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

9.495.000
6.526

475.000
42.033/35.706

Bolig m2:
154 Placering:
Stue/vær:
1/3
Byggeår:
2017
Sag:
255CH-L1053 Energi:

ST

København S

Ejerlejlighed

Islands Brygge 75A, 4. MF

Stor entré med rigtig meget skabsplads, - Fra entréen er der adgang til et
stort bryggers og gæstebadeværelse. Stort køkken/alrum i forbindelse
med stuen. Et naturligt samlingssted i lejligheden. Fra stuen og køkken er
der en fantastisk udsigt til havnen og den 'blå kile'. Fra stuen er der udgang til altan mod syd/vest. Her er fri udsigt til havneløbet og masser af
sol. De to værelser er rummelige og med god skabsplads. Det ene har eget
badeværelse og er derfor oplagt til lejlighedens soveværelse.

A2015

Kontant:
Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling:
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

6.750.000
5.371

340.000
29.839/25.347

Bolig m2:
131 Placering:
Stue/vær:
1/2
Byggeår:
2005
Sag:
255CH-L0976 Energi:

4

B

danbolig har Bryggens
mest sælgende
mæglerbutik .
*

152
solgte
92
solgte
28
solgte
20
solgte

danbolig

Anden lokal mægler

Anden lokal mægler

Unik luksus lejlighed med
stor altan og fantastisk udsigt!.

Anden lokal mægler

København S

Flere og flere vælger danbolig
– skal vi sælge din bolig i 2018?
*kilde: boligsiden 1/1-18, find mægler, adresse i området, solgte boliger i alt de sidste 12 måneder incl. projektsalg.

Ejerlejlighed

Rundholtsvej 28, 14. 2.

Helt fantastisk og unik luksus lejlighed, lige til at flytte ind i - Lejligheden
er indrettet med, et stort og lyst køkken/alrum med alt i hårde hvidevarer
og i åben forbindelse med et dejlig stueområde. Hertil kommer to meget
veldisponeret soveværelser samt et stort luksus badeværelse med bruseniche og med vaskemaskine og tørretumbler. Lejligheden høre til blandt foreningens bedst beliggende boliger ifht. sol og lys, hvilket man nyder godt
af både inde og særligt ude på den ca 50m2 store altan som strækker sig
rundet om lejligheden og skaber et helt fantastisk og helt privat uderum.

danbolig Islands Brygge.
Ejendomsmægler & valuar, MDE · danbolig.dk

danbolig Islands Brygge · Islands Brygge 81D, 2300 København S · Tlf. 32 87 30 80 · islands.brygge@danbolig.dk
danbolig Amager · Sundbyvester Plads 2, 2300 København S · Tlf. 32 59 14 07 · amager@danbolig.dk
danbolig Amager Strand · Øresundsvej 124, 2300 København S · Tlf. 32 34 04 00 · amager.strand@danbolig.dk
danbolig Tårnby/Dragør · Kongelundsvej 326, 2770 Kastrup · Tlf. 3842 2320 · taarnby@danbolig.dk

Kontant:
Ejerudgift pr. md.:

Udbetaling:
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.:

7.995.000
5.246

400.000
35.347/30.026

Bolig m2:
124 Placering:
Stue/vær:
1/3
Byggeår:
2014
Sag:
255CH-L0131 Energi:

14

A2010

NYTÅRSKUR!
TAK TIL KUNDER & MEDARBEJDERE
FOR ET GODT ÅR 2018

Vi fejrer nytåret med
masser af nye priser
samt attraktive modeller
Kom forbi Henrik Wessel AS
de første to weekender
i det nye år, og prøvekør
de mange nye 2019
modeller
Lørdag & Søndag d. 5.- 6. januar 2019
Lørdag & Søndag d. 12.-13. januar 2019
Begge weekender fra kl. 10 -17

Se mere på
henrikwessel.dk

+

.

Instagram:
Henrikwesselas
Facebook:
PassionatePeople
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Flyt ind i Bryggehusene på Islands Brygge
1. etape er færdig og klar til indflytning allerede nu!
Udlejes gennem:
Bryggehusene er 262 nyopførte lejeboliger beliggende i Bryggens Bastion, et
attraktivt, nyt grønt boligkvarter ved Islands Brygge. 1. etape består af 78
lejligheder, der allerede står klar til indflytning. Alle lejligheder har enten altan
eller terrasse.

Mød os på åbent hus søndag kl. 13.30 - 14.30.
Vi holder til i udlejningspavillonen ved Njalsgade 90
(Kig efter home-flagene)
Se mere på www.bryggehusene.dk

Teglholmsgade 66A
2450 København SV
projekt.teglholm@home.dk

Tlf. 33 33 03 05
Heimstaden er en af Nordens største udlejningsvirksomheder. Koncernen ejer, renoverer, udvikler
og administrerer lejligheder i Sverige, Danmark og Norge. Læs mere på heimstaden.com

GE
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Advokat

Cykler

Fotohandlere

Historiefortælling

Musikforeninger

Systuer

FÜRST advokatfirma
Islands Brygge 26
2300 København S
tlf. 32 63 04 80 · www.fürst.dk

Bryggen City Cykler
Leifsgade 1 · 35 36 92 22
Man-fre 9-18 · lør 9.30-14.30

Njal Foto
Njalsgade 22
32 54 55 90 · www.njalfoto.dk

Historiedamen Mariane Josefsen
32 57 31 46
www.historiedamen.dk

Bryggens Musikforening
Kulturhuset Islands Brygge 18
Formand Jan Bauner

Bryggens Cykler
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

Frisører

Hoteller

Politiske partier

Shhhy vi sy’r
– også efter mål
Thorshavnsgade 22
32 54 35 36 · www.shhhy-vi-syr.dk

Kiropraktorer

SF – Socialistisk Folkeparti på Bryggen
Kontaktperson: Klaus Mygind,
Erik Eriksensgade 9, 6. th., 2300 S
24 69 28 45
klaus_mygind@br.kk.dk

Akupunktur
Jordemoder & akupunktør
yoga & hypnose
Langebrogade 25
32 57 58 89 · www.amoxa.com

Islands Brygge Cykler
Islands Brygge 15, st. tv
32 20 20 57
islandsbrygge.cykler@gmail.com
Find os på Facebook

Apoteker

Delebil

Islands Brygges Apotek
Islands Brygge 3-5 · 32 95 63 61
Mandag og tirsdag kl 9.30-17.30
Onsdag kl 9.30-18.00
Torsdag og fredag kl 9.30-17.30
Lørdag kl 9.30-13.30

Bryggens delebilsordning
www.bryggebilen.dk

Klinisk diætist Vibeke Mousten
Kigkurren 8D, st. th.
21 96 51 00 · www.diaetistpraksis.dk

Art-Lui - Galleri & Atelier
Isafjordgade 4
22 43 47 27 www.art-lui.com

Dyreartikler

Morell's Brød & Kager
Egilsgade 35
32 57 93 84

Begravelse
Begravelsesforretningen Islands Brygge
Leifsgade 6
32 95 75 75·www.info-bedemand.dk
Bryggens Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155
Islands Brygge 13
32 55 55 55

Blomster
Blomstercirklen
Leifsgade 5
32 57 19 10 · www.blomstercirklen.dk
Isblomsten
Isafjordsgade 2
32 57 73 15

HPReptiles
Egilsgade 12, kld
Man – Fre 11.00 18.00
Lør 10.00 – 14.00
28 34 92 60 · www.HPReptiles.dk

Saxkjær (A-huset)
Islands Brygge 79 F
32 96 43 43 · www.saxkjaer.dk

Ejendomsmæglere

Havnestadsklinikkens Fysioterapi
Speciale i ryg, nakke, skuldre, fertilitet
og genoptræning efter fødsel
41 40 10 94 · www.amj-fysio.dk

EDC Poul Erik Bech
Holmbladsgade 34
32 54 32 54
www.edc.dk·www.poulerikbech.dk
Estate mæglerne Michael Musfelth
Islands Brygge 7
33 11 61 60

Elektrikere
P. Kilting A/S
Egilsgade 40-42
32 54 56 91

Fodterapi

Børneaktiviteter

Klinik for fodterapi
Egilsgade 28, kld. tv
32 54 16 66

Tigertræning
Leg, kamp og bevægelse.
Egilsgade 34 kld.
www.tigertræning.dk

Hair by Dahl
Islands Brygge 1B
32 54 81 02
Online-bestilling: www.hairbydahl.dk
Kim Q Hair Design
Fisketorvet Shopping Center Dæk 2
50 70 24 10 – OnlineBooking på
www.KimQHairDesign.dk

Dortes Foder og Dyreartikler.
Njalsgade 24 a
32 53 34 00

Bagerier

Eminentia
Egilsgade 32
32 54 00 65 · www.eminentia.dk
Frisør Gabriela
Thorshavnsgade 2 st. th.
32 54 15 74 · mobil 26 83 83 88

Diætister

Atelier

Cabello
Grøn frisørsalon
Islands Brygge 21
32 12 70 03 · www.cabello.dk

Foreninger

Fysioterapeuter

Fødselsforberedelse
Jordemoder & akupunktør
yoga & pilates & babyhold
Langebrogade 25
32 57 58 89 · www.amoxa.com

Genbrug
Genbryggen
Reykjaviksgade 2, kld.
Mandag & onsdag kl. 15-18
Lørdag kl. 11-14

Gulvservice
Falk Gulve fra A-Z
Din Lokale Gulvmand
31 10 45 10 · www.falk-gulve.dk

Bryggen For Alle (BFA)
www.bryggenforalle.dk

Børnetøj
dinBabuska
Gunløgsgade 19 kl. th.
32 54 55 51 · www.dinbabuska.dk

Computer

Islands Brygge Badminton
www.ibbadminton.dk
bryggensfjerbold@gmail.com

Hotel Copenhagen
Egilsgade 33
32 96 27 27 · www.hotelcopenhagen.dk

Bryggens Kiropraktor
Kiropraktik v/ Kenneth Lehart Jensen
Kranio-sakral og massage v/ Lisa Lund
Amager Boulevard 128 A · 32 57 13 00
www.bryggenskiropraktor.dk

Konfliktrådgivning

Psykologer
Heidi Sahlgreen
Leifsgade 16, 5. th
26 55 28 27 · aktivforandring.dk

Nethe Plenge
51 33 05 67 · www.plengenet.dk

Tine Meyer Thomsen
Egilsgade 56, 5.th.
28 52 57 68 - www.atelierlivskunst.dk

Lokalråd

Psykomotorisk terapi

Islands Brygge Lokalråd/
Bryggens Borgerforening
Beboerhjørnet – Leifsgade 7
www.islandsbryggeslokalraad.dk

Mine Camilla Olsen
Havnestadsklinikkens Fysioterapi
Kigkurren 8B, st.tv.
60 70 54 34

Læger

Psykoterapi

Havnestadens lægehus v. Annette Lemche
Kigkurren 8D st. th.
www.havnestadens-lægehus.dk
32 64 18 56

Brian Sebens, psykoterapeut
MPF – medlem af Dansk
Psykoterapeutforening
Amager Boulevard 2
29 70 37 37 · sebens.dk

Lægerne på Bryggen
Louise Engell, Britta Forslund og
Susan Rosenberg von Scholten
Kigkurren 8M, 4.
www.lægernepåbryggen.dk
32 96 77 76

Rengøring

Malerfirmaer

Karen Vinding
Gunløgsgade 43, kld. tv.
26 25 49 40·www.karenvinding.info

Kasper Hougaard
Hilversumvej 17, 2791 Dragør
21 67 51 95

Massører
slowmotion v/ Per Jensen
Center for sundhed og velvære
Massage & kostvejledning
Øreakupunktur & pilates
Kinesisk akupunktur
40 55 68 60 · www.slowmotion.dk

EMS – Euro-multiservice
Mobil: 29 72 94 48·Tlf.: 36 95 94 02
E-mail: info@ems.dk·www.ems.dk

Rosenmetoden

Skoler & institutioner
Bryggens Børne & Ungdomscenter
Artillerivej 71C
Tlf. 32 54 63 88 · Fax 32 54 63 18
www.bbu.dk · bbu@bbu.dk

Skønhedsklinikker

Murere

JagBeauty Skincare
Reykjaviksgade 5, kld. tv.
32 57 00 91 · www.jagbeauty.dk

BSA Byg v/ Toni Bergenhammer
Egilsgade 45, kld.
40 14 74 13
bsabyg@mail.dk

Smuk
Njalsgade 22
33 16 17 17 · www.smuk.dk

Take Away
Bravissimo-Bryggen Is og Kaffe
Islands Brygge 5
40 55 11 76
Bryggens Spisehus
Islands Brygge 18
32 54 00 82 · www.bryggens.dk

Tandlæger
Tandlægen.dk Islands Brygge
v/ Lars Nielsen, Mia Gram, Søren Nielsen,
Anne-Birgitte Reersted, Ashkan Jasemi,
Anne-Grete Kruse, Ann-Sofie Møllerhøj og
Jannie Andersen
Kigkurren 8G, 1.sal
Tlf 32 57 75 44
info@islandtand.dk
www.islandtand.dk

Tryllekunstnere
Michael Frederiksen
magi@trylle-michael.dk
www.trylle-michael.dk
20 92 70 03

Undervisning / kurser
kurser, camps og events i windog kite surfing & surfkajakker
www.surf.dk · 60 15 55 38

VVS

Dan Rasmussen VVS ApS
Gunløgsgade 21
Tlf 36 72 30 00
Islands Brygge VVS ApS
Tlf.: 25 34 34 34
islandsbryggevvs@hotmail.com

Zoneterapi
sanselig.dk
Zoneterapi til børn og voksne
Online booking
Njalsgade 23d · 40 56 42 01

Økobutikker
min helsekost
Islands Brygge 25
30 23 95 68
www.facebook.com/minislandsbrygge

Smørrebrød
T.S. Smørrebrød
Islands Brygge 7
32 57 20 05 · www.tssmørrebrød.dk

Have’s TV-PC-Service
32 54 43 19 & 22 95 43 19

Optagelse i Fagregisteret:
Send mail til fagregister@bryggebladet.dk
Pris: 420 kr. for 10 udgivelser med tre tekstlinjer
(maks. 35 anslag inkl. mellem-rum per linje).
Ekstra linjer: 80 kr. per linje.
Priser eksklusiv moms
Fagregisteret kan også ses på
www.bryggebladet.dk
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OPSLAGSTAVLEN til køb-salg-bytte og lykønskninger. Opslag på siden er gratis for private. Dog
koster boligannoncer 30 kroner i frimærker, der
sendes til Leifsgade 7. Skriv kort og præcist til
redaktion@bryggebladet.dk. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere opslagene.
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Hovedpine eller levende begravet
Nytåret giver mange hovedpine. Hvordan skal det gå med klimaet, økonomien, de store lande og deres lidet
charmerende ledere, parkeringsforholdene, og kan man nå at tabe sig inden badesæsonen? Her er gode tips at
hente, ej til ovenstående, men hvordan vi klarer dagen og vejen tidligere
Tekst og foto: Thomas
Neumann
redaktion@bryggebladet.dk

Vores fuldstændig almindelige træ, pil, som også findes i stort tal på Fælleden,
har i barken et stof, som kan
lindre på hovedpine. Desværre smager barken bittert af garvesyre, så det er
en noget tung pille at tygge.
Heldigvis har man videreudviklet derfra og kommet
til de slugbare almindelige
hovedpinepiller som Treo
eller aspirin.

Levende begravet
Hvis man har flere smerter,
så er bulmeurt en mulighed. Bulmeurt er en kulturplante, som mest findes ved
gamle klostre, større gårde
og mystiske steder, importeret af munke. Selv oraklet
i Delfi bruge bulmeurt til at
afgive spådomme. Den er
måske ikke den smukkeste
plante, men den er meget
potent. Ved Æbelholt Klosterruin i Nordsjælland har
de et fint lille museum. Her
ligger blandt andet resterne
af en mand. Hans skelet ligger underligt, og derfor undersøgte man hans kranie.
Der var spor efter en kæmpe, betændt tandbyld og den
gode teori er, at han fik et

stort skvat bulmeurtudtræk
for at lindre smerterne.
”Medicinen” har sat hans
puls og vejrtrækning næsten i stå, og dén lille nuance har man hos munkene
sikkert ikke haft tid eller
kræfter til at undersøge
med kapel og vågetid. Så
staklen er kommet levende
i jorden, som skelettet indikerer. Vi deler alle frygten
for sådan en fejltagelse fra
vores næste. Selv H. C. Andersen var dødsens ræd for
at blive levende begravet og
sov derfor hver nat med en
seddel på natbordet: "Jeg er
ikke død, men sover blot".

Hønsedræberen

Neumanns Natur

Jeg har selv en portion bulmeurtfrø derhjemme. Modsat de fleste andre frø kan
bulmeurtfrø ligge i jorden i
hundredevis af år og så under gunstige forhold pludselig skyde. Man vil ikke
plante dem på Fælleden og
lægge frø rundt på Bryggen,
selv om det kunne være en

Bryggebladet søger
freelanceskribenter

spændende biodiversitetsog medicinskabsberigelse
for alle. Dog er hele planten
ret giftig for hunde, børn
og amatører. Men hvis nogen kender et hønsehold
på Amager, kunne det være
videnskabeligt interessant
at afprøve bulmeurts evner.
Historien er, at hønsetyve
varmede en stegepande op,
lagde frøene på og stillede

den ind i hønsehuset, hvor
dampene skulle få alle hønsene til at falde bevidstløse
ned af pinden. Men historien siger ikke noget om
gårdhunden eller gæssene,
som man ikke lige sniger
sig ubemærket forbi. Dog
hedder urten ‘Henbane’ på
engelsk, ‘hønsedræberen’.

Bulmeurtens små
frø kan hjælpe mod
tømmermænd,
men kan også
sende dig helt til
tælling.

Har du lyst til at skrive om, hvad der rører sig på Islands Brygge? Er du nysgerrig og god
til at skrive levende? Vil du gerne være en del af en redaktion af lokale og dedikerede
skribenter?
Så er det lige præcis dig, vi har brug for. Bryggebladet søger nysgerrige og engagerede
skribenter, der er interesserede i Islands Brygge. Du skal både have lyst til at skrive et
portræt af en spændende lokal kunstner og mod på at undersøge komplekse lokale sager.
På Bryggebladet bliver du en del af en redaktion bestående af en god håndfuld skribenter, der på freelance-basis leverer artikler til avisen. Derudover er der to redaktører, der
ud over at skrive artikler skiftes til at sætte aviserne sammen. Bryggebladet er en lille
avis, så der er stor mulighed for at sætte dit eget præg på avisens indhold.
Vi forventer:
❚ At du er nysgerrig og selvstændig
❚ At du elsker at skrive og er ret god til det
❚ At du har tilknytning til Bryggen
❚ At du for det meste kan skrive en artikel til hver avis (cirka 20 gange om året)
Vi tilbyder:
❚ Et job fyldt med journalistisk og personlig frihed
❚ En mulighed for at skrive om det, der interesserer dig
❚ Knaldgod journalistisk sparring
❚ En redaktion af dedikerede skribenter
Lønnen er baseret på, hvor mange artikler du skriver.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning og cv på mailadressen redaktion@bryggebladet.dk. Har du spørgsmål, kan du sende dem til samme adresse.
Ansøgningsfrist: Onsdag den 31. januar 2019.

Om Bryggebladet
Bryggebladet udkom for første gang i 1993 og drives på non-profit basis med en høj grad
af lokal arbejdskraft. Bladets formål er at udvikle og understøtte bydelsidentiteten og
den sociale og kulturelle sammenhængskraft på Islands Brygge ved at fremme debat om
lokale forhold og eksponere lokale aktiviteter. Bryggebladet har et oplag på 9.700.– BUM

Vi vil have DIG
til at skrive for
Bryggebladet!
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HANS TAUSENS KIRKE

GUDSTJENESTER

www.islandsbryggessogn.dk

Torsdag 10/1 kl. 17.00
Ulvetimegudstjeneste
v. Ghita Katz Olsen

torsdag dEN 10. januar kl. 17.00

Lørdag 12/1 kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste
v. Michael Krogstrup Nissen

Ulvetime

Søndag 13/1 kl. 11.00
Højmesse
v. Lars Ahlmann Olesen
Søndag 20/1 kl. 11.00
Højmesse
v. Ghita Katz Olsen
Lørdag 26/1 kl. 10.00
Dåbsgudstjeneste
v. Lars Ahlmann Olesen
For børn og deres voksne. Kom og hør historien om de hellige tre konger,
som red den lange vej for at se Jesus.
Bagefter spiser vi sammen. Maden koster 25 kr. for voksne. Tilmelding på
kirkekontoret.

Nye hold babysalmesang

Litteraturkredsen

med musikunderviser Simone Nørgaard

Vi fortsætter i foråret 2019 med
4 onsdage, alle dage kl. 19-21,
i kirkens tårnværelse (indgang
Halfdansgade 6, over for
Isafjordsgade).

Forældre kommer med deres
småbørn, synger med dem og bliver
hjemmevante i kirkens musik og rum.
Næste hold stater 14. januar 2019.
Forløbet er på 8 mandage
(ferie i uge 7)og der er stadig
plads på hold 3:
Hold 3: børn 9-12 mdr.
(kl. 11.00-11.45).

har MobilePay, og nr. kan ses på
hjemmesiden.

6. feb.: Ulla-Lena Lundberg:
Is

Jón Kalman Stefánsson:
Englenes sorg

Nye deltagere bedes henvende sig
til undertegnede; det er gratis at
deltage.
På vegne af kredsen:
Ellen Bruun
(ellen.bruun45@gmail.com eller
2128 3208)

13. mar.: Anne-Cathrine
Riebnitzsky:
Smaragdsliberen

Tilmelding kun via hjemmesiden.
Forløbet koster 250 kr., som
betales på 1. undervisningsdag. Vi

8. maj:

Søndag 27/1 kl. 11.00
Højmesse
v. Michael Krogstrup Nissen

3. apr.: Jacob Paludan:
Jørgen Stein

Sognepræst Ghita Katz Olsen (Kbf.)
Tlf. 32 54 03 94 – mail: gho@km.dk
Mandag fridag

Sognepræst Per Ramsdal
Tlf. 20 18 39 91 – mail: pr@km.dk
Mandag fridag

Sognepræst Lars Ahlmann Olesen
Tlf. 29 12 84 14 – mail: lao@km.dk
Mandag fridag

Provst og sognepræst
Michael Krogstrup Nissen
Tlf. 51 17 47 27 – mail: mkni@km.dk
Mandag fridag

Sogne- og studenterpræst Inger
Lundager
Tlf. 40 14 64 26 – mail: ilk@km.dk
Mandag fridag

Organist Britta Bugge Madsen
Tlf. 27 12 14 09 –
mail: brittabuggemadsen@gmail.com
Mandag fridag

Facebook: Hans Tausens Kirke,
Islands Brygges Sogn

Kirkens kontor
Kigkurren 8C 2. th.,
2300 Kbh. S. Tlf. 32 57 41 96.
islandsbrygges.sogn@km.dk
Hverdage kl. 10-13,
tirsdag tillige kl. 16-18.
Lørdag lukket.

BegravelseBisættelse
Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning
Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

Burchhardts
Begravelsesforretninger

BEgravelsesforretningen
islands brygge
Døgnvagt 32 95 75 75

Jens var A/B Egilshus’ mangeårige
formand og frontfigur.
Allan Nielsen

Bisættelsen finder sted i
Hans Tausens kirke, Islands Brygge
lørdag 12. januar 2019 kl. 12.00.

FACEBLADET

Bestyrelsen på vegne af Foreningen A/B Egilshus

Christianshavns Ligkistemagasin
Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44

Træffes alle dage.
Aftaler træffes
også gerne
i jeres hjem.

www.burchhardt.dk

*22.7 1954 – ✝ 24.12. 2018
Tak for mange års engageret indsats.

Amager & Sundby Ligkistemagasin
Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09

Tårnby Begravelsesforretning
Amager Landevej 49,
2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

Jens Halvorsen
er gået bort alt for tidligt.

En smuk og værdig afsked
Aftale træffes gerne i Deres hjem
Leifsgade 6 - 2300 København S
www.info-bedemand.dk
Email : bedemand@info-bedemand.dk

Det er med sorg, vi må meddele, at

find os på:

Hjertelig tak
for blomster
og deltagelse
ved vores mor
Gudr un L unds

Find Bryggebladet på Facebook og bliv venner med os dér!
Her kan du følge med i vores opdateringer og give os tip
om vores lokalområde.

bisættelse fra Hans Tausens kirke den 11.12.2018.
Med venlig hilsen
Morten og Birgitte

notesblokken

10. januar 2019
Bryggebladet bringer
stort og småt
om mærkedage,
bryllupper, jubilæer,
runde fødselsdage,
butiksliv og kort nyt
om personer med
tilknytning til Islands
Brygge. Oplysninger
og fotos kan sendes
til redaktion@
bryggebladet.dk
med emnefeltet
’noter’. Det er ganske
gratis. Redaktionen
forbeholder sig ret
til at redigere i de
indsendte tekster.
Tekst og foto: Jean Gauthier
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Bord med plads til engangsgrill. Parkforvalteren er stadig i gang med at opsætte borde og
bænke på Amager Fælled – her ved indgangen fra Artillerivej tæt ved skolen. De nye borde har
en indbygget rist der giver plads til brandvarme elementer som en engangsgrill, en lille Weber
grill eller måske en gryde med en kogende omgang chili con carne. Risten skåner træet for
brandmærker.

Ulykke på Artillerivej. På den del af Artillerivej, som tidligere
bar navnet Lossepladsvej, er der flere skarpe sving. Og gennem årene har en del biler været en tur i vejgrøften. Dette
skete igen ugen før jul. Her blev begge airbags udløst. Vi
kunne ikke finde information om ulykkes omfang på politiets
Twitter konto og ej heller i øvrige aviser. Vi håber blot at passagerne har det ok trods de voldsomme skader på bilen.
Stormflod den 2. januar. Det
højere vandstand i Københavns Havn nåede kun op
til lidt under én meter af
normal vandstand, hvilket
ikke var nok til at dække hele
bryggetrappen ved kulturhuset. En stormflod betegnes
normalt som en 20-års hændelse, men det er nu mindst
tredje gang siden Stormen
Bodil i 2013, at vandstanden
har nået én meter eller mere
over normal vandstand. I
fremtiden skal man måske
tage turen langs havnen iført
gummistøvler.

Næsten lokal hvid jul. Kl. 15.30 den 24. december var Bryggen
dækket med et tyndt lag sne – måske tæt på grænsen til de 0,5
centimeter der betegner ”en hvid jul”. Men på landsplan var
der dog enighed: Jul 2018 var ikke hvid. Ved en landsdækkende
hvid jul forstås normalt at mere end 90% af Danmark er dækket af sne den 24. december om eftermiddagen. Snedybden
skal være mere end en ½ cm. Selvom vi ikke var ud og måle
med tommestokken var der en snert af hvid jul på Bryggen.

Nyt fra bryggenet
Bryggenets tjenester bliver bedre
Du vil snart modtage et
brev fra Bolig:net om, hvordan Bryggenets tjenester
vil være fra 1. april 2019 og
hvordan du kan sikre dig,
at du kan benytte dem.
Ændringerne betyder, at
du får hurtigere og billigere
internet samt billigere og
mere fleksibel telefoni. TV
ændres ikke.

Husk ændringer til Bryggenet
emails
Du kan stadig nå at fortælle
Bryggenet, at du gerne vil
bevare din e-mail. Du gør
det ved at besvare en af
de to emails, du har fået
om ændringen. Du behøver
ikke at skrive noget i nyt i
svaret, bare klik på besvar
og send.

I slutningen af januar vil
du modtage en email med
yderligere informationer om
flytningen og et midlertidigt
password til din emailkonto hos One.com. Indtil
da kan du benytte din email
som hidtil hos Dansk Kabel
TV.

Har du ikke Bryggenet endnu?
Hvis du ikke har et Bryggenet-stik i din lejlighed, er
det højst sandsynligt fordi
du bor i en af de boligforeninger på Islands Brygge,
der endnu ikke er med i
Bryggenet. Du kan forhøre
dig hos din bestyrelse om
din boligforening allerede
er med i Bryggenet eller de
evt. er i dialog om at blive
tilsluttet.

Læs mere på
bryggenet.dk

Hvis din ejendom ikke er
med i Bryggenet endnu,
så har I stadig mulighed
for det. Send os en mail
på info@bryggenet.dk om
hvem, hvor og hvor mange,
I er, så tager vi gerne en
snak med jer om, hvad der
skal til for at netop I kan få
Bryggenet.
Du kan også læse mere
om, hvordan din ejendom
kan få Bryggenet på vores
hjemmeside: http://bryggenet.dk/ombryggenet/
indmelding/.

Foreningen Bryggenet · Leifsgade 7 · 2300 København S
www.bryggenet.dk · info@bryggenet.dk
Kundeservice: 70 222 229 · kundeservice@bryggenet.dk

3. Har du et ældre antennekabel, så anskaf et nyt,
med ferritkerner, de nye
er et must for alle med
fladskærm.
4. Kontakt Kundeservice.
Det anbefales at kontakte
Kundeservice pr. e-mail
frem for telefonisk da både
du og de dermed har på
skrift hvad du har oplyst
dem om og hvornår.

Kundeservice

Bryggenets priser

Kundeservice kan hjælpe
dig med tilmelding og
framelding af tjenester, faktura og abonnementsvilkår.

Internet
Basis abonnement:
65 kr./md.
for 100/100 Mbit/s

Det er også Kundeservice
du skal kontakte, hvis du vil
melde om fejl på de tjenester du modtager.

Stort abonnement:
140 kr./md.
for 500/500 Mbit/s

Husk at oplyse dit kundenummer når du henvender
dig til Kundeservice.
På telefonen (69 12 12 12)
ydes der personlig betjening mandag til fredag kl.
09:00-20:00, lørdag og
søndag kl. 10:00-16:00.

Er der noget galt?

Du kan også sende en
e-mail til kundeservice@
bryggenet.dk.

Hvis du oplever driftsforstyrrelser, eller andre fejl
på Bryggenet, bør du gøre
følgende:
1. Se, om fejlen er registreret på Bryggenets hjemmeside.
2. Undersøg, om dine naboer har oplevet samme fejl.
Det kunne jo være at det
f.eks. blot er dit fjernsyn
eller dit antennekabel der
er i stykker.

0
0
5
/
0
0
5 bit/s
M

(fra første april 2019: 65.
kr/md. for 500/500 Mbit/s
garanteret uden begrænsning op til 1Gbit/s)
Tv
Grundpakke: 160 kr./md.
Mellempakke: 360 kr./md.
Mellempakke med Bland
Selv: 360 kr./md.
Fuldpakke: 485 kr./md.
Fuldpakke med Bland Selv:
485 kr./md.
Telefon:
Forbrugsafregnet: 37 kr./md.
(fra 1. april 2019: 0 kr./md.)
Flatrate: 89 kr./md.
(fra 1. april 2019: 49 kr./
md.)
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DEBAT

Hov! Hvad skete der med Den Grønne Kile?
Af: Birgitte Kamby, Islands
Brygge 63A
I torsdags kom jeg hjem til
dette sørgelige syn: Motionsredskaberne på den
grønne kile blev savet ned
og fjernet. Først tænkte jeg,
at det måtte handle om en
gennemgribende
reparation efter mange års glæder for os på Bryggen. Men
Nej: Den rare mand med
saven kunne fortælle, at det
var Grundejerforeningen
Havnestaden, der med underskrift, kryds og slange,
havde bedt ham fjerne hele
molevitten.
Slået med undren tænkte
jeg tilbage på indvielsen,
hvor min mand og jeg – indrømmet - med slet skjult
munterhed, så den daværende sundhedsborgmester
klippe snor og skåle i danskvand. Men ”den der ler sidst
… ”: I løbet af ganske kort
tid blev redskaberne en fast
del af Bryggelivet. Mange
motionister tog lige et par
beundringsværdige swung
i tovene eller brugte løbebåndet som supplement til
løbeturen. Særligt imponerende var ham, der systematisk tog 20 armhævninger, inden han løb videre.
Og børnene – minimotionisterne – var lykkelige
for endelig at have fået en
”legeplads” på den grønne
kile. Med gang i fantasien
blev jorden giftig under ba-

lancestubbene, det tykke
tovværk blev en fin gynge
og ”løbebåndet” fungerede
ruchebane, men nu det
HELE væk!!
Hvem har dog truffet
sådan en radikal og ødelæggende beslutning for et
område med katastrofalt
dårlige
legemuligheder?
Jo da: Her er andre legepladser, men for at komme
til dem skal man krydse
Islands Brygge og Artillerivej. Altså stærkt trafikerede
veje, og det kan børnene
ikke. De små kan jo følges
med voksne, så det går, men
for aldersgruppen 6-12 år er
det håbløst: De har brug for
frihed til at kunne gå ned at
lege selv, men er endnu ikke
tilstrækkeligt trafiksikre til
at krydse de nævnte veje,
så de er nu helt uden ”legeredskaber”. De større børn
på 12-16 år kan selvfølgelig
godt krydse vejene for at
”gantes” i tusmørket på legepladserne, men vil de udfolde sig fysisk er her heller
ingen muligheder til dem –
slet ikke nu hvor den sidste
græsplæne ved Artillerivej
skal anvendes til plejehjem
og nyttehaver.
Problematikken forekommer mig at være endnu et
billede på, hvordan stat og
kommune i grådighed efter
”skatteydere” har mishandlet et af Københavns største
friarealer i 100 år med en
elendig byplan, hvor tusind-

vis af mennesker er pakket
sammen med minimalt frie
og gode ”legemuligheder”
for børn og barnlige sjæle.
En politisk besynderlig prioritering i en tid, hvor også
barndomslivet inficeres af
stillesiddende aktiviteter,
fedme og stress, og dermed
risiko for betragteligt øgede samfundsomkostninger
på den lange bane. Ja, jeg
ved det godt: Børn var aldrig en del af byplanen. De
er ikke skatteydere. Tværtimod! Ud fra en økonomisk
betragtning er børn alene
et udgiftstungt biprodukt
til byudvidelsen, som desværre har udmøntet sig i
kostbare ad hoc udvidelser
af skole og daginstitutioner,
så legepladser/ friarealer
er for længst overladt til det
frie initiativ via grundejerforeningernes økonomi til
arealindkøb.
Men også på Islands
Brygge er der formentlig
”skatteydere” der ligesom
mig kan SE – se hvad der
sker i andre dele af København, hvor børn og unge
mangler mulighed for liv
og fysisk udfoldelse i nærmiljøet, og ”skatteydere”
som kan TÆNKE – tænke
på hvad Islands Brygges
børn og unge kan finde på
at aktivere sig med i fremtiden, når de heller ikke har
nogen muligheder for liv
og fysisk udfoldelse i deres
nærmiljø, og ”skatteydere”

som kan SPØRGE – spørge
om ikke det havde været
langt billigere på den lange
bane, hvis politikerne havde
vist rettidig omhu for beboernes sundhed ved at skabe
muligheder for luft og fysisk udfoldelse i bydelen,
og ”skatteydere” som kan
HÅBE – håbe på at politikere er i stand til at lære, så de
vil sikre disse forhold, når
de fremover som en anden
pålægsmaskine hæmningsløst snitter skive for skive
af den resterende fælled til
nybyggeri.

10. januar 2019

Venstre ønsker smidigere
parkeringszoner
Af beskæftigelses- og
integrationsborgmester
Cecilia Lonning-Skovgaard
(V) og gruppeformand
Flemming Steen Munch
(V), Københavns
Borgerrepræsentation
Lad os få kigget på reglerne
for tre-timers parkeringszonerne en gang til på Islands
Brygge. Reglerne letter
presset på beboerparkeringen i området, og det skal
vi fortsat vægte højt. Men
begrænsningerne på parkeringen i området til tre timer
har også vist sig at medføre
ulemper for erhvervslivet,
medarbejdere og beboere.
For det første er parkeringszonerne en kæp i hjulpet på
områdets virksomheder. De
får sværere ved at rekruttere
og beholde de medarbejdere,
som ikke kan få hverdagen til at
gå op uden brug af bil. Her bliver både virksomheden og de
ansatte, som er nødsagede til at
pendle i bil, straffet, fordi man
kun kan parkere i tre timer ad
gangen. Det går ikke i en tid,
hvor Københavns Kommune
kæmper for at være erhvervsvenlig. Vi har ikke brug for, at
virksomhederne presses ud af
kommunen, da de er med til at
skabe en varieret by i vækst.
Samme princip gælder for
de offentligt ansatte i områdets vuggestuer, børneha-

ver, fritidsinstitutioner med
videre. Her har medarbejderne ikke længere mulighed for at gadeparkere bilen
i nærheden af arbejdspladsen, og det vil for nogles
vedkommende betyde, at
de må se sig om efter et andet arbejde. Det er ikke en
ønskværdig situation i Københavns Kommune, hvor
der i forvejen er stor mangel
på for eksempel pædagoger.
Desuden er det blevet besværligt for beboerne i området at have gæster kørende
i bil i dagtimerne – medmindre besøget tidssættes til at
vare under tre timer. Det er
unødigt stramme og stive
regler, som Venstre gerne vil
sende tilbage til forvaltningen til fornyet behandling.
Vi håber, at der vil være et
politisk flertal i København
for at se en ekstra gang på
reglerne, for der er rige
muligheder for at udbedre
skaderne. Nogle af grebene kunne for eksempel
være at indføre mulighed
for at udstede gæstelicens,
licens til medarbejdere
som arbejder i parkeringszonen, 24-timers licens og
lånebilslicens. Lad os få forvaltningen til at se på disse
løsninger og regne på konsekvenserne. Det skylder vi
beboere, medarbejdere og
virksomheder.

