Hæng i
Med hård crossfit-træning,
fællesskab og fightermentalitet er en gruppe elever fra
Skolen på Islands Brygge i
gang med at træne sig op til
at deltage i Nordic Race til
maj.
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Bryggen – og Alouette – har fået sin første Michelinstjerne
Restaurant Alouette, der ligger i Sturlasgade, har som den første restaurant på Bryggen fået en Michelinstjerne
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Kasper Hornbaek
redaktion@bryggebladet.dk

Der var stjernedrys til
Bryggen, da Michelin for
sjette år i træk udgav den
nordiske guide for de bedste restauranter i Danmark,
Island, Norge, Sverige og
Finland. Det blev nemlig
til en Michelinstjerne til
Restaurant Alouette, der
ligger i Sturlasgade 14 omringet øvelokaler og andre
kreative udfoldelser.

Fra venstre mod
højre er det ægteparret bag Alouette,
Camilla Hansen
og Nick Curtin,
Michelinguidens
øverste chef, Gwendal Poullennec og
til sidst kok Andrew
Valenzuela.

Bag restauranten står
ægteparret Nick Curtin
fra USA og danske Camilla
Hansen. Ansvaret i køkkenet er delt mellem Nick Curtin og en anden amerikansk
kok ved navn Andrew Valenzuela. De har begge en
fortid på restaurant NOMA,
der netop har fået to Michelinstjerner.

Karaktersystemet
Det er det franske dækfirma Michelin, der står
bag Michelinguiden. Siden
1930’erne har guiden vurderet restauranter med en
til tre stjerner. En stjerne
betyder, at det er en god
restaurant i sin kategori. To
stjerner betyder, at det er
et rigtig godt køkken, som
det er værd at køre en omvej
for. Og tre stjerner betyder,
at det er ekstraordinær køkkenkunst, som det er værd
at rejse efter. I København
er der 17 restauranter med
én eller flere Michelinstjerner. Geranium ligger alene
i toppen med tre stjerner,
og NOMA, Kadeau København og AOC har alle to
stjerner. Og så er Bryggen
kommet på stjernehimlen
med Restaurant Alouette.

DIN TANDLÆGE PÅ ISLANDS BRYGGE
- NÆRVÆR OG PERSONLIG SERVICE
Kigkurren 8G, 1. sal, København S
+45 32 57 75 44 · islandsbrygge@tandlaegen.dk
tandlaegen.dk/islandsbrygge

Amagers rammemand
Professionel indramning
på eget værksted
jde
esterarbe
Alt glarm fessionelt
ro
udføres p

· Indramning af malerier,
litografier og plakater
· Alu- og trærammer
på specielle mål
samt standard mål

NYBOLIG ER NR. 1
FLEST SALG
KORTESTE SALGSTID

Jeg søger
rækkehuse på
120-150 m2 til
ventende
købere!

- Blandt alle ejendomsmæglere
beliggende på Islands Brygge*

Ring 53526009
for gratis
vurdering!
Grundlagt 1987

kjaerulff@kjaerulff-tietze.dk

Åbent: man-fre 08.00-17.00 · lør 10.00-14.00
Oliebladsgade 5 · 2300 S · 32 59 00 88

Nybolig Islands Brygge

Vestmannagade 1 · 2300 København S
Tlf. 3259 7749 · 2302@nybolig.dk
* ifølge boligsiden.dk - find mægler d. 14-09-18 - ejerlejligheder solgt de sidste 12 måneder i København S

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

Skal vi
også sælg
e
din bolig
?

Alt i gulvafslibning
og gulvbelægning
Islands Brygge & Ørestad

Din lokale gulvmand
☎ 3110 4510
Se vores hjemmeside www.falk-gulve.dk
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Det, vi valgte at bringe
Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Tilblivelsen af en avis er en lang
række af valg og fravalg. Hvilke
emner skal vi beskæftige os med?
Hvilken artikel-genre egner sig
bedst? Hvem skal vi tale med? Hvilke spørgsmål skal vi stille? På Bryggebladet bliver størstedelen af disse
valg truffet af bladets to redaktører.
Vores dygtige skribenter har en del
frihed og medbestemmelse, men
det er altid redaktøren, der har det

sidste ord.
Vi er et redaktionelt uafhængigt nyhedsmedie. Det
vil sige, at det er redaktørerne alene, der fra nummer
til nummer beslutter, hvilke historier vi bringer, og
hvordan vi dækker dem. Det gør vi ud fra de klassiske
nyhedskriterier, men med et naturligt fokus på hvad
der er relevant for netop Bryggens beboere. Vi går
som udgangspunkt til vores historier med nysgerrighed og både spørger og skriver med vores kritiske
sans som pejlemærke. Vi behandler vores kilder fair,
men stiller naturligvis kritiske spørgsmål, når de
trænger sig på.
Det oplever vi generelt stor forståelse for i mødet
med vores mange forskellige kilder og aktører på Islands Brygge. Selvom ikke alle altid er glade for den
måde en historie er skrevet eller vinklet på, er der respekt for, at det er den pågældende journalist og den
ansvarlige redaktør, der beslutter, hvor i patienten
snittet bliver lagt.
Men på det seneste har vi oplevet et tidligere uhørt
forsøg på at påvirke og til tider nærmest diktere, hvordan vi dækker bestemte emner. Én specifik borgergruppe har forsøgt at ‘rekvirere’ dækning af deres
projekt, forlangt at blive omtalt i historier, der ikke
omhandlede deres aktiviteter, frabedt sig kritisk
dækning og stillet krav om rettelser af små, rudimentære sætninger i allerede bragte artikler.
Ingen har nogensinde tidligere forsøgt så ihærdigt
at blande sig i, hvordan vi laver avis, og det er naturligvis ikke noget, vi hverken kan eller vil imødekomme. Vi skriver eller vinkler ikke på bestilling.
Når det er sagt, så er Bryggebladets redaktion til
enhver tid indstillet på at gå i dialog med både kilder og læsere om vores journalistik. Som alle andre
medier efterstræber vi objektivitet, og vi har ingen
interesse i at viderebringe forkerte informationer.
Hvis vi bliver gjort opmærksomme på faktuelle fejl,
så berigtiger vi dem selvfølgelig. Og hvis man som
læser er uenig med en artikels vinkling, så stiller vi
vore debatsider til rådighed.
Men det er bladets redaktører, der vælger, hvad
Bryggebladet bringer.

Beboerhjørnet
Leifsgade 7 · 2300 København S
Kontortid hver onsdag fra 10.00 til 12.00.
Tlf. 32 96 28 15
redaktion@bryggebladet.dk · annoncer@bryggebladet.dk
facebook.com/bryggebladetavis · bryggebladet.dk
Udgiver: Bryggebladet
Redaktør: Andreas Kirkeskov (ak47) og Kenneth Dürr (BUM) (ansv.)

28. februar 2019

Hej hurtigt internet,
farvel fastnetforbindelse
Bryggenet er i gang med at skifte internetleverandør, hvilket skal sikre, at
medlemmerne fortsat får noget af landets hurtigste og billigste internet.
Samtidig betyder skiftet et farvel til fastnetforbindelsen
Digitaliseret drejeskivetelefon. Bryggenet
er i gang med at skifte
fra fastnetforbindelse
til ip-forbindelse. Det
betyder at telefonforbindelsen fremover vil
være over internettet
for deres kunder, men
man kan stadig bruge
sin gamle telefon.

Tekst: Kenneth Dürr
Illustration: Peter Conrad
Holgersen
redaktion@bryggebladet.dk

Det seneste års tid har bestyrelsen i Bryggenet arbejdet hårdere end normalt for
at finde en ny internetudbyder, der kunne levere et produkt, som kunne leve op til
alle foreningens krav. Efter
flere møder med forskellige
internetleverandører faldt
valget endelig på bolig:net,
der fremover skal levere tv,
internet og telefoni til Bryggenets medlemmer. Årsagen til, at Bryggenet har
været på udkig efter en ny
internetleverandør, er, at foreningen gerne vil have det
billigste og bedste internet.

Fuld fart frem
Det mener Bryggenets formand Kian Karas, at man
har fundet med bolig:net,
der kan levere en internethastighed på minimum
500/500 Mbit/s til 65 kroner per måned. Det betyder
på almindeligt dansk, at
man både kan downloade og
uploade med en minimumshastighed på 500 megabit i
sekundet. Tidligere havde
Bryggenet to forskellige typer internetabonnementer:
Et basisabonnement med
100/100 Mbit/s til 65 kroner og et stort abonnement
med 500/500 Mbit/s til 140
kroner.
– Så det nye abonnement
er en blanding af prisen fra
det billige abonnement og
hastigheden fra det hurtige.
Og det er kun minimumshastigheden, så man kan
opleve op til 1 gigabit i sekundet, som er det højeste,
Bryggenets nuværende udstyr kan levere. Det vil sige,
dobbelt så hurtigt som det
hurtigere abonnement vi
havde tidligere, siger Kian
Karas.
I løbet af marts vil boligforeningerne gradvist skifte over til det nye internet,

en boligforening om dagen,
hvor man tyvstarter lidt
med E/F Islandshus allerede den 28. februar.
– Selve skiftet vil foregå
ret simpelt. Når din forenings internetforsyning er
overtaget af bolig:net, skal
du bare åbne en browser på
din computer, tablet eller telefon. Du vil så blive ført ind
på bolig:nets portal, hvor
du kan tilmelde dig som
kunde, siger Kian Karas og
fortsætter:
– Så hvis for eksempel dit
smart-tv en dag i løbet af
marts ikke kan få forbindel-

Om Bryggenet:
n Bryggenet er en nonprofitforening, som har
til formål at sikre billigt
tv, internet og telefoni
af høj kvalitet til deres
medlemmer.
n Foreningen blev formelt
stiftet 19. september
2002.
n Der er 28 boligforeninger med i Bryggenet,
hvilket svarer til 3.578
lejligheder.

Redaktion: Aleksander Thastum, Marianne Barfod (kisser), Carsten
Hansen (CH), Vanessa Wolter, Jørgen Østergaard, Karl-Johan
Røissensten, Søren Valsøe.

se til internettet, er det sikkert, fordi din boligforening
er gået over til bolig:net.
Og så skal du bare åbne en
browser og tilmelde dig på
bolig:net som kunde.

Fastnet forsvinder
Med skiftet til bolig:net siger Bryggenet også farvel
til fastnetforbindelsen, der
bliver erstattet af den internetbaserede ip-forbindelse
den 31. marts. Det betyder
helt lavpraktisk, at hvis man
gerne vil have ip-telefoni, så
skal man købe en boks, der
kan forbinde din telefon til
internettet. Til gengæld kan
man tage boksen med sig,
når man for eksempel tager
i sommerhus og så kan man
ringe fra sin telefon derfra.
– Derudover bliver abonnementet også billigere,
og man kan allerede skifte
til ip-telefonen nu, og man
behøver ikke abonnere på
Bryggenets internetforbindelse, hvis man vil have iptelefoni i sin lejlighed, siger
Kian Karas.
En af årsagerne til, at
Bryggenet ikke fortsat har

fastnetforbindelse, er, at det
er et gammelt system, som
man ikke længere laver nye
reservedele til, så de kan
være svære at skaffe. Derudover er det også begrænset, hvor mange personer
der kan servicere det gamle
system. På trods af skiftet
kan man stadig bruge sin
gamle telefon til ip-forbindelsen. Det kræver som
sagt bare, at man køber en
lille boks. Der er i dag 700
brugere i Bryggenet, der
har en fastnetforbindelse.

Fjernsyn
Tv-området
overtager
bolig:net også fra Dansk
Kabel TV som leverandør.
Men da det stadig er YouSee, der leverer tv-pakkerne, sker der ingen ændringer på den front, andet end
at regningerne har en ny
afsender, og at der er et nyt
nummer til kundeservice.
Hvis man har sin e-mailadresse ved Bryggenet, så er
de allerede blevet overførte
til One.com, som har overtaget efter Dansk Kabel TV.
– Det har været svært for
os at finde nogen, der ville
overtage e-mailadresserne,
da det er noget, som man
ikke rigtig kan tjene penge
på. Men det er lykkedes
os at få en aftale med One.
com, som vi er glade for, siger Kian Karas.
På Bryggenets hjemmeside kan du se, præcis hvornår
din boligforening skifter til
bolig:net.

HÅRPLEJE
Vor viden – din sundhed

Fotos: Ricardo Ramirez og skribenterne i øvrigt
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GODTD

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

Produkter med
nikotin som hjælp
til rygestop 00
– spørg
TEKET os!

BU
TIL
APO
PÅ

Purely Professionel

340
Før op til 505,00

LIGE NU!

Plastre, tyggegummi eller andre
produkter med nikotin kan hjælpe
MBER
EMBER TIL 28. DECE
GÆLDER 28. NOV
dig
med et rygestop.
Men det er ikke mirakelmidler
- du skal selv ville det, hvis dit
rygestop skal blive en succes

Repair & treat sæt
150+150 ml

32000
Før op til 440,00

SPAR
OP TIL
00

120

SPAR
OP TIL
00

165

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

Da jeg kan fejre

25 ÅR PÅ BRYGGEN
vil det glæde mig at se
kunder, forretningsforbindelser
og venner til reception i butikken
torsdag den 28. februar kl. 15-18
Med venlig hilsen Ann
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A

D

FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK
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havnestadsklinikken.dk
❚ Rytmik 3-5, 6-9 & 9-12 mdr.
❚ Sansemotorisk undersøgelse/
behandling for børn 0-16 år
❚ Psykomotorisk terapi for alle
Mine Camilla Olsen
Psykomotorisk Terapeut & Lydterapeut
Havnestadsklinikken · Islands Brygge

Fælled-affredninger
førstebehandlet i Folketinget

Affredningen af campinggrunden er gået ind i sin
første fase.

Et stort set enigt Folketing besluttede at fortsætte arbejdet med at ophæve
fredninger på campinggrunden på Amager Fælled samt to andre arealer. Det
skal muliggøre, at det nu skrinlagte Ørestad Fælled Kvarter kan flyttes væk
fra Strandengen, som i samme manøvre kan genfredes. Dog med ønsker
om stiforbindelser på tværs af netop strandengen
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Bytte, bytte fredning, aldrig bytte om igen. Og
dog. Efter en lang debat i
folketingssalen besluttede
den lovgivende forsamling
nemlig at fortsætte arbejdet
med det lovforslag, der skal
ophæve fredningerne på
Campinggrunden på Amager Fælled, Stejlepladsen i
Sydhavn og et tredje areal
på Selinevej. Hvis lovforslaget bliver endeligt godkendt, bliver det muligt at
gennemføre Københavns
Borgerrepræsentations beslutning om at flytte byggeriet af Ørestad Fælled Kvarter væk fra Strandengen på
Amager Fælled og i stedet
bygge de tusindvis af boliger på de tre arealer.
Strandengen blev fredet
for første gang i starten af
1990’erne, men fredningen
blev annulleret, før blækket
var tørt, da ørestadsloven
inddragede naturområdet i
det nye, store byggeprojekt.
Amager Fælled Kvarter, der
siden blev omdøbt Ørestad
Fælled Kvarter, skulle have
været rosinen i pølseenden
på Ørestad, indtil massive
borgerprotester fik bremset
projektet kort tid før kommunalvalget i 2017.
Nu åbner det nye lovforslag så for den mulighed,
at Strandengen kan fredes
på ny. Men hvor affredningerne af de tre nye byggegrunde sker den dag, loven
træder i kraft – som ifølge

oplægget bliver den 1. april
– skal genfredningen af
Strandengen gå den slagne
vej gennem fredningsnævnet. En ubalance der blandt
andet blev påtalt af transportordfører for SF, Karsten Hønge.
– Fredningerne ophæves
med det samme, mens det
er overladt til den normale
procedure med fredningsnævn at frede Strandengen.
Det tager for det meste noget tid, og derfor foreslår
vi, at vi ser på at lade affredningerne træde i kraft,
når Strandengen er fredet
af Fredningsnævnet for København.

Stifinder
Inden behandlingen i Folketinget havde lovforslaget
været i høring hos en lang
række organisationer og interessenter. Blandt andre By
& Havn og Metroselskabet
der nærmest unisont gav udtryk for, at de kommende beboere på Campinggrunden
skal have gode og trygge
stiforbindelser til Sundby
Metrostation. Altså på tværs
af Strandengen.
Et forbehold der er skrevet ind i lovgivningsteksten
som en forudsætning for, at
Strandengen overhovedet
kan fredes til at begynde
med:
“Strandengens nærmere
anvendelse fastlægges derfor ikke med dette lovforslag, men kan fastlægges
af fredningsnævnet efter
de almindelige regler her-

for. Det forudsættes, at en
eventuel kommende fredning af området kan gennemføres således, at der
samtidig sikres mulighed
for, at fremtidige beboere –
særligt børn der skal til og
fra skole og fritidsinteresser – kan færdes trygt og i
grønne omgivelser mellem
campingarealet og Sundby
Metrostation, således at
stisystemet udgør et reelt
alternativ til at færdes langs
Vejlands Allé og Ørestads
Boulevard.”
Det vakte bekymring hos
ordførere fra flere partier, at
det areal, man lægger an til
at frede, samtidig skal være
en færdselsåre for hundredvis af daglige fodgængere
og cyklister. Blandt andet
Enhedslistens miljøordfører Øjvind Vilsholm, der
spurgte Kim Christiansen
fra Dansk Folkeparti:
– Jeg kunne godt tænke
mig at høre, hvordan ordføreren vil sikre, at den del
af Amager Fælled, Strandengen, som jo nu friholdes fra byggeri, så også vil
fortsætte som et uforstyrret
naturareal. (...) Hvordan
sikrer vi, at der ikke skal gå
stier igennem strandengsområdet? Har ordføreren
en god idé til det?
Til det svarede transportordfører for Dansk Folkeparti, Kim Christiansen:
– Man vil gerne frede et
område for at bevare naturværdien, men man vil godt
have en masse mennesker
til at rende rundt der. Det er
jo det, fredningerne mange

gange går ud på – så man
kan få offentlig adgang
til stedet. Og det er der,
jeg simpelt hen bare ikke
forstår logikken. Jeg ville
gerne kunne give et svar på
det, men jeg forstår simpelt
hen ikke logikken, når man
tænker på den måde.
– Det kan være, jeg kan
hjælpe ordføreren lidt på
vej, svarede Øjvind Vilsholm og uddybede: Det
handler jo om, at når man
vælger at bygge på Lærkesletten, får man bygget
på et sted, hvor man, hvis
man skal ud af det område
(…) er nødt til at bevæge sig
igennem strandengsområdet (...). Men hvis man skal
bevæge sig igennem det
område, vil det ikke kunne
udlægges til uforstyrret natur, som jo var det, der var
hele ideen med at vælge
nogle andre områder.
Det lod imidlertid ikke til
at bekymre Kim Christiansen, der svarede:
– Jeg kan simpelthen
ikke svare på det, for jeg er
ikke så meget inde i området derude, som spørgeren tilsyneladende er. Men
selvfølgelig skal man sikre
en adgang til den kollektive trafik for de boliger, der
skal bygges. Og så kan man
jo glæde sig over, at der nu
kommer et nyt, stort areal,
som så til gengæld står til
rådighed for alle naturelskerne på Amager.
Lovforslaget blev sendt
videre til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget
uden afstemning.

www.mineco.dk · Tlf: 60705434

Hair by Dahl
Vi er utrolig glade for, at
vores søde og dygtige kollega Stine (foto), er kommet tilbage i salonen.
Stort tillykke til Cecilie
som blev udlært den 15. januar. Vi så heldig at Cecilie
har valgt at blive hos os.
Denise går den 10. marts
på barsel, vi ønsker Denise
tillykke.
Islands Brygge 1 B · Tlf. 32 54 81 02 · hairbydahl.dk
Åbningstider: Tirs., ons., fre.: 9.30-17.30 ·
Tors.: 9.30-19.00 · Lør.: 9.00-13.00 · Mandag lukket
Eksklusive
mødelokaler
midt i København
-Vinsmagning
-Private Dining
-Receptioner
-Specielle fejringer
Let’s meet in here

Islands Brygge 4
Mail: lotte@ib4.dk
Mobil: 22 47 09 11
ib4.dk

Tilbud II
1 x Hjemmelavet Burger
1 x Mellem Pommes Frites
1 x Salatmayonnaise
1 x 0,5l. Sodavand
Kun 85,-

Durum Menu

1 x Stor Durum Rulle
1 x Mellem Pommes Frites
1 x Salatmayonnaise
1 x 0,5l. Sodavand
Kun 95,-

Frokost Tilbud

(mellem kl. 11.00 – 15.00)
Vælg mellem 10 slags pizzaer, fiskefilet med tilbehør, husets bøf med tilbehør, stor durum rulle eller
stor pizza sandwich. Kun 50,Bryggen's Pizzaria · Leifsgade 9 · 32 54 53 33
Man. til fre.: 11.00 - 22.00 · Alle andre dage 12.00 – 22.00
(Udbringning 16.00 – 21.00 ved bestilling over 100 kroner)
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Det spirer i Havneparken
Islands Brygges Lokalråd og Foreningen Skolehaven Islands Brygge er gået sammen om et midlertidigt projekt på
den tomme plads i Havneparken, der skal have fokus på bæredygtighed og lokal forankring
Tekst: Kenneth Dürr
Illustration: Peter Conrad
Holgersen
redaktion@bryggebladet.dk

Det gode liv i byen, bæredygtighed, involvering af
børn og netværksdannelse.
Det skorter ikke på idéer til,
hvad Islands Brygges Lokalråd og Foreningen Skolehaven Islands Brygges
nye projekt ‘Spiren på Bryggens Plads’ kan bruges til.
Og taler man med to af
kvinderne bage projektet,
Johanna Lundell og Susse
Stuhr, så er man heller ikke
i tvivl om deres begejstring
for projektet.
– Spiren skal være med
til at begrønne Bryggen og
gøre det til en mere bæredygtig bydel i sammenspil
med bryggeboerne, siger
Susse Stuhr fra lokalrådet,
og hun bliver bakket op af
makkeren, Johanna Lundell
fra Skolehaven:
– Vi vil lave noget, der er
sjovt og grønt, hvor vi kan
interagere med hinanden
og inspirere hinanden.

Plantedome
Helt konkret skal Spiren
være et midlertidigt pro-

jekt på to til tre år, der
skal ligge på den plads
på Bryggen, hvor der tidligere skulle have været
en dansescene. Der skal

være højbede, hvor børn
og unge fra Bryggen skal
dyrke grøntsager. Der skal
være en dome, så man kan
opholde sig indendørs, der

skal være udendørs siddepladser i form kæmpe træstammer og arbejdsborde
til madlavning, og der skal
være computer, digital op-

foreninger og privatpersoner på Bryggen, der gerne
vil være med til det her projekt.

Skolehaven og
lokalrådet har
planer om et
bæredygtigt
samlingspunkt i
Havneparken.

Mens vi venter

slagstavle og udstillingsskabe. Alle materialerne
skal kunne flyttes til en ny
bydel efter projektperioden, så andre også kan få
glæde af det. Susse Stuhr
og Johanna Lundell vil gerne have, at bryggeboerne
involverer sig i arbejdet
med Spiren.
– Beboerne på Bryggen
skal selv være med til at
skabe, påvirke og vedligeholde Spiren, siger Johanna
Lundell og fortsætter:
– Vi kommer bare med
den grundlæggende idé og
en masse engagement, og
vi håber, at der er masser af

Siden planerne om en dansescene blev droppet for et
par år siden, har pladsen
stort set stået tom for aktiviteter. Om den kan blive
ved med det, eller om der
skal komme et eller andet
permanent, ved man endnu
ikke, men indtil man finder ud af det, vil lokalrådet
og Susse Stuhr gerne vise,
hvad den kan bruges til.
– Jeg tror, bryggeboerne
vil bliver glade for det her.
Det er noget, vi kan samles
om, og hvor vi kan lave en
masse forskellige grønne
aktiviteter, men samtidig
kommer det ikke til at fylde
hele pladsen og kommer
heller ikke til at blokere
folks udsyn til havnen, siger
hun.
Foreningen Skolehaven
Islands Brygge er også i en
venteposition, da de venter
på, at børnene for alvor kan
få fingrene i mulden i skolehaven, så Spiren er en god
måde at få tiden til at gå, mener Johanna Lundell.

Rideklubben får ny stor ridehal
En ny og forbedret ridehal er på vej til rideklubben på Artillerivej. Hvis alting
klapper med kommunen, står den klar allerede i starten af næste år
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez

Rideklubben får
plads til flere heste
i den kommende
ridehal, der skal stå
færdig i år 2020.

redaktion@bryggebladet.dk

Rideklubbens 26 heste får
snart nyt tag over hovedet
og mere plads at boltre sig
på, når Realdania By & Byg
i løbet af det næste års tid
opfører en ny ridehal på den
del af grunden, der støder
op mod fritidsklubben. Den
nye hal får plads til fire ekstra bokse og lagerplads til
halm og andet hestegrej.
Hvis byggetilladelsen går
hurtigt igennem, begynder
arbejdet med hallen i løbet
af sommeren, og efter planen står den klar i starten
af 2020.
Den nye ridehal kommer
i forlængelse af istandsættelsen af den gamle ballonhangar, der skrider stødt
frem. Ballonhangaren og
resten af arealet, som rideklubben bruger, blev købt
af Realdania By & Byg for
halvandet år siden med
henblik på at sætte hele herligheden i stand, så det kan
videreføres som rideklub i
mange år fremover.
I den forbindelse skal ballonhangaren føres tilbage
til sin oprindelige stand, og
det betyder blandt andet, at
nogle af de tilbygninger, der
er lavet på grunden igennem
årene, skal væk. Heriblandt
ridehallen der på nuværende
tidspunkt står i forlængelse

af hangaren, og hvor alle
klubbens heste har boet, siden hangaren blev lukket,
fordi den var så faldefærdig,
at der var risiko for, at den
skulle brase sammen.

Hal i hestehaven
Den nye ridehal bliver placeret på bagsiden af den
nuværende, på det græsareal der sommetider bliver
kaldt ‘hestehaven’. Selvom
de endelige godkendelser
fra kommunen ikke er givet endnu, er de indledende
øvelser med eksempelvis at

fælde træer på området allerede gået i gang.
Hallen kommer til at
grænse helt op til både fritidsklubben og til stien på
Amager Fælled, og selve
ridebanen bliver 20 gange
40 meter stor, hvilket, ifølge
Per Troelsen der er projektleder i Realdania By & Byg,
er den ‘lille’ model. Men
der bliver mere end rigelig
plads til klubbens aktiviteter.
– Vi bygger 30 bokse, så
der er plads til, at de kan udvide med seks heste mere,
så endnu flere børn kan få

glæde af klubben, forklarer
Per Troelsen og fortsætter:
– Vi laver også nye, forbedrede toiletter i bygningen, inklusive handicaptoiletter. Og så bliver der
lagerplads til halm, foder og
andre hesteting.
Når hallen er færdig, bliver alt andet ud over ballonhangaren revet ned, så det
bliver de eneste to bygninger på matriklen.

Ballonmiljø
Når ridehallen bliver placeret i grundens yderste

hjørne, skyldes det, at Realdania By & Byg har et
ønske om at understrege og
fremhæve det oprindelige
miljø omkring henholdsvis
ballonhangaren og Ballonparken.
– Vi vil gerne understrege
sammenhængen
mellem
Ballonparken og hangaren,
forklarer Per Troelsen og
uddyber:
– Hele miljøet i det område er unikt og bevaringsværdigt. Det er en vigtig
militærhistorie, som andre
steder er blevet fjernet og
ødelagt, men som består

her. Det vil vi gerne fortælle
om og forstærke.
Han understreger, at rideklubben nok skal få de faciliteter og anlæg, de har brug
for, men at man bevidst ikke
har lavet en detailplan for
hver eneste kvadratmeter:
– Der skal selvfølgelig
også være folde og ridearealer. Dem vil vi forsøge
at placere i fællesskab med
klubben frem for at hente en
masse rådgivere ind, forklarer Per Troelsen og tilføjer:
– Alt på ejendommen har
et præg af tilfældighed. Og
det der lidt ‘klondyke-agtige’, der kendetegner området, ser vi gerne vokse. Så
vi genplanter naturligvis
træerne. Men det kan godt
være, at der går lidt tid, og
at det sker lidt håndholdt,
fordi det ikke skal virke
som om, vi kommer og forfiner området.
Realdania By & Byg er på
nuværende tidspunkt i fuld
gang med at søge byggetilladelser, miljøgodkendelser
med mere. Hvis alt går efter
planen, går arbejdet med
hallen i gang til sommer og
er afsluttet i starten af 2020.

Nyheder
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Radisson udbygger
i bredden fremfor højden

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.

Hotel Radisson Blu Scandinavia skrotter
skyskraberplaner og udvider i stedet på langs
Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: PLH Arkitekter
redaktion@bryggebladet.dk

Den forblæste parkeringsplads foran Hotel Radisson
Blu Scandinavia kan fremover komme til at lægge
fundament til en ny, 25.000
kvadratmeter stor bygning.
Hotellets norske ejere,

Wenaas, har i længere tid
haft et ønske om at udvide,
og nu ser de første renderinger fra PLH arkitekter
dagens lys.
De tidligere planer om at
lægge ti etager til på toppen
af tårnet er droppet til fordel for en ny, lavere bygning
på mellem fem og seks etager, der kommer til at ligge

på den nuværende parkeringsplads, som vil blive
erstattet af et underjordisk
parkeringsanlæg.

Ny daginstitution
Præcis hvilke anvendelser
bygningerne får ligger ikke
fast endnu, men dokumenter fra planlægningsproces-
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seistrup
sen, som Bryggebladet har
fået aktindsigt i, viser, at
der er planer om et konferencecenter og en daginstitution på arealet.
Derudover er der også
planer om at opføre endnu
en bygning på 10.000 kvadratmeter på den del af
grunden, der støder op til
nabogrunden, hvor Deloitte
bor.

To huse og en have
Landskabsplanlægningen
omkring de nye bygninger
kommer Marianne Levinsen, som blandt andet har
lavet landskabet i og omkring Tietgenskollegiet og
de landskabelige arealer
ved CBS Campus, til at stå
for.
Førend planerne kan realiseres, skal der udarbejdes
et lokalplantillæg for området, som skal behandles
politisk.

Hotel Radisson Blu
Scandinavia løfter
sløret for nye udvidelsesplaner.

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

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

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

BOLDKLUBBEN HEKLA

Nyd juleøllen hos Café Nöa`h
Islands Brygges nye lokale møde
Indkaldelse til ordinær generalforsamling i klubbens lokaler
på Hekla Park, onsdag den 6. Marts 2019 kl. 19.00.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Seniorformandens beretning
4. Ungdomsafdelingens beretning
5. Regnskab
6. Indkomne forslag
(Aktuelle forslag vises på www.bkhekla.dk)
7. Valg jf. § 6 stk. 1&2
8. Eventuelt.
Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde, senest en
uge (27/2-19) før generalforsamlingen, for at de kan forlanges optaget på
dagsordenen.
Bestyrelsen skal gøre medlemmerne opmærksom på at første halvårs
kontingent 2019 skal være betalt, for at være stemmeberettiget.
Husk også at forældre til aktive medlemmer under 18 år, er
stemmeberettiget.
Vel mødt.
Bestyrelsen
Husk at tjekke www.bkhekla.dk hver dag.

Ligger unikt placeret på Havnevigen, lige ved vandkanten og
den nye strand!
Nyd din morgenmad/weekendPrøv voresfrokost
bræt med
lækker
og veltilberedt tapas fuld af delikate små
brunch,
eller
aftensmad
oplevelser. Sammensæt dette smukke bræt med en af vore vine og lad
- lavet fra bunden
af friske
os sende dig ud på en rejse Sydpå…
råvarer - i de skønne omgivelser
Med god vin, hører sig en lækker og smagsfuld madoplevelse. Her hos Café Nöa’h har
eller udendørs!
viindenvin i verdensklasse.
Nøje udvalgt af vores dygtige sommelier.

Tapas på Café Nöa’h

Nyd et koldt glas rosé Laurette, og bliv taget med på en rejse til Frankrig.
Åbningstider
Eller
et glas af vores lækre og bløde rødvin La Garnatxa Fosca, og bliv forført af de
spanske
toner.
Mandag
10.00 - 21.00
Hvis
du
er
til
et
koldt
glas
hvidvin,
så lad
vores Purato tage dig med til Italiens kyster.
Tirsdag - torsdag 09.00
- 21.00
Åbningstider
Fredag - lørdag
Mandag – Torsdag kl.
Søndag
Fredag
kl.
Lørdag
kl.
Søndag
kl.

09.00 - 22.00

11.00– 21.00,
09.00 - 20.00
11.00 – 23.00
10.00 – 23.00
10.00 – 21.00

Fødselsdag, konfirmation
eller barnedåb?
Ring eller skriv til os og få
et uforpligtende tilbud på
dit arrangement.

Viggo Kampmanns Plads 5
København
S
Viggo Kampmanns
Plads 5 • København
S
Tlf. +45 5365
Tlf.4010
+45• Mail:
5365info@noeah.dk
4010
Følg os på Facebook
og Instagram
Mail:
info@nöah.dk
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Træning med såkaldte 'kettlebells'
har sin oprindelse
i Rusland men er
blevet hvermandseje
de seneste ti år fordi
de mange forskellige
slags kanonkoglekast kom under
crossfit-paraplyen.

Hard

28. februar 2019

Crossfit og
funktionel
træning har
næsten sit
eget sprog.
G2OH står
får 'grund to
over head'
og betyder i al sin
enkelthed, at
vægten skal
flyttes fra
jorden og ud
i udstrakte
arme over
hovedet.

Seks muskler
er stærkere
end én

Hvis almindelige mavebøjninger bliver for
kedelige, så prøv kræfter
med 'russian twists' og
mærk, hvordan det niver i
mørbraden.

28. februar 2019
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Det benhårde fællesskab
Du giver dig max og lader være med at pive. Og det
svageste led er den, der går ego, siger idrætslærer
Nina Lieb fra Skolen på Islands Brygge, der kombinerer
benhård crossfit-mentalitet med fællesskab. Forude venter
deltagelsen i forhindringsløbet Nordic Race, hvor hendes
elever kun gennemfører, hvis alle kommer igennem
Tekst: Søren Valsøe
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Mikkel! Albuen helt ind til
siden. Det er crossfit det
her, irettesætter idrætslæreren. Det her er også 18
drenge og piger på valgholdet Team Spirit i hallen på
Skolen på Islands Brygge,
der træner op til deltagelse
i Nordic Race i maj. Og så
skal armene altså helt tæt
ind til kroppen, når man
laver pushups, også kaldet
armbøjninger. Det er benhård undervisning med fokus på teknik, og man giver
sig max. Og man piver ikke.
Sådan er crossfit-mentaliteten, lyder det.
– Crossfit bliver brugt i
militæret, siger idrætslærer og crossfitter Nina Lieb.
Her i hallen dog i en modificeret version, så det passer
til de 14-15-årige muskelmasser.

Vi er et VI
Målet for undervisningen
er deltagelse i Nordic Race
på Amager Strand. En
fem kilometer lang forhindringsbane der varierer i
udformning og karakter
og udfordrer deltagerne på
både hurtighed, styrke og
teknik. Og vejen til den anden side af øen er ud over
militær disciplin også fælleskab og en anden retning
end hele tiden at have fokus
på efteruddannelse, dygtiggørelse, tests og at højne
fagligheden, mener Nina
Lieb.
– Jeg mener helt klart,
vi skal dygtiggøre os. Men
jeg mener, der er nogle
grundliggende ting, der går
forud for, at børnene lærer
optimalt, siger Nina og uddyber:
– Det er selve relationen,
måden vi er sammen på.
Måden vi skaber et undervisningssprog på. Måden
vi anser hinanden. Om vi
ser hinanden som konkurrenter, eller vi ser hinanden
som medspillere til udvikling.
Team Spirit-holdet er konkurrencepræget. De skal
være de sejeste, de dygtigste og de hårdeste. Så hvordan skaber man en holdfølelse, der ser hinanden som
medskabere og udviklere,
når der hele tiden konkurreres indbyrdes?
– Jeg har prøvet det ved
hele tiden at sikre, at forankringen foregår i fællesskabet. Vi er et VI, understreger hun.
– Og det svageste led er
ikke den svageste styrkemæssigt. Det svageste led
er hele tiden den, der går
ego. Når vi ser hinanden

som et hold, så er vi et VI.
Du er ikke anfører, fordi du
er stærkere, end jeg er. Vi
er et VI, og så kan det godt
være, at du i den her workout slog mig på tid, men det
gør ikke VI'et mindre, siger
Nina.

Ekstra hårdt
– Wow! Min lyske er helt…
Av!, lyder det fra en dreng,
der stadig mangler lidt af
den benhårde crossfit-mentalitet. To piger ved siden
af ham venter på, at deres
makker i rundkredsen kommer igennem øvelsen. Lysken bliver god igen, og det
er videre til næste øvelse.
I dag er der fokus på mobilitet og udstræk og så en
Hero Workout. 400-meterløb til benene. 15 pushups
til armene. 21 ’lunges’ til
forlår, baglår og baller. Og
ni burpees for hele kroppen. Og øvelserne skal gentages i rækkefølge syv gange. Der er to elever på hvert
hold, som kun gennemfører
sammen. Og sådan en Hero
Work er altså ekstra hård,
lyder det.
– Man kan nærmest ikke
komme igennem det, siger
Nina, der dog har lavet en
mere human udgave til eleverne, der træner én gang
om ugen på skolen og én
gang om måneden i et crossfitcenter. Derudover træner mange af eleverne også
privat.

der deltager i Nordic Race
på hver deres måde. Der er
nogle af de stille piger på
billedkundskab, der har designet vores holdtrøjer, som
vi træner i. Nogle har kontakter gennem deres forældre, så der kunne komme
tryk på T-shirten. Der er
nogle, der optager vores
træninger og laver videoer
af det, som vi lægger ud i
filmkundskab. Det er blevet
en hel årgangsting med det
her hold, fortæller Nina om
årgangstingen Team Spirit.

Vindere?
– Træningen er hårdere end
de almindelige idrætstimer,
og så er det mere koncentreret på teknikken, siger
Team Spirit-elev Frederik
Lerche-Gredal fra 8. B efter
at have fået pusten, og resten af holdet er videre med
øvelser i ribberne.
– Man fokuserer mere
på holdet, og hvordan man
holder sammen. Og det er
dejligt, at man bliver heppet
på, hvis man måske har lidt
svært ved det, siger Frederik, der synes, det sjoveste
er, når man får presset sig
så langt ud, som man overhovedet kan.
Vinder I Nordic Race?
– Det håber jeg, men det
kan godt være, jeg er lidt
træt, for det er dagen efter
min konfirmation, siger
Frederik, der ikke har tid til
at være træt nu.

En årgangsting

Er I klar?

De sidste fem år har Nina
Lieb i sin undervisning
prøvet at videreudvikle relationen mellem lærer og
elever i undervisningen,
så hun mere bliver set som
en sparringspartner og vejleder end en lærer. Stadig
med autoritet og viden bag
hendes profession, forsikrer hun, men som en der
går ind og vejleder eleverne til, hvordan kommer de
videre. Alt efter den faglige
eller sociale problemstilling de er i.
– Da jeg kunne se, at
jeg ved at ændre min relation til eleverne gav et
kæmpe udbytte, så tænkte
jeg videre. Hvad nu hvis
jeg ændrede på elevernes
indbyrdes forhold og elevernes forhold til mig? På
kryds og tværs, Hvad giver
det så, fortæller Nina, der
blandt andet ser ændringen ved, at eleverne møder
talstærkt op – hver gang.
Og så har elevernes engagement også ramt på kryds
og tværs af årgangen.
– Det startede ud som et
crossfitvalgfag for 18 elever, og nu er det en årgangsting. Nu er det årgangen,

– Hør lige efter! lyder det
fra idrætslæreren til holdet,
der får instrukser i en rundkreds, som man kender det
fra håndboldkampe. Dagens Hero Workout venter
forude.
– I skal ud af gangen,
rundt om skolegården og
ind igen. Dem der er ovenpå
i sådan et makkerskab, de
skal både kunne presse,
men også se, hvornår der er
brug for, at man sænker farten, siger Nina og advarer:
– Får man først sidestik,
så er det noget lort!
– Husk at trække vejret
ordentligt, lyder rådet fra
en af eleverne til de andre.
– Præcis. Lyt til guruen
her, bakker Nina op.
– Er I klar? Find jeres
makker, så tæller jeg ned,
siger Nina.
Nedtællingen til dagens
Hero Workout går i gang, og
i maj måned går nedtællingen til Nordic Race i gang
– med både fællesskab og
konkurrence.
– Der er i høj grad stadig
et
konkurrenceelement.
Det er ikke lagt på hylden,
siger Nina om det benhårde
fællesskab.
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1.750 nye vinduer til AB Njal
Samtlige 1.750 vinduer i andelsboligforeningen AB Njal
skal skiftes ud. Leverandør er Outrup Vinduer og Døre,
og det er deres største ordre nogensinde

Bryggekælderen lukket
på ubestemt tid
Tvivl om hvorvidt Bryggekælderens flugtveje er gyldige
lukker det populære kultursted midlertidigt. Der skal
muligvis laves en helt ny udgang, førend kælderen kan
åbnes igen
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Lyset er slukket i et af Københavns mest interessante
kulturlokaler. I hvert fald
for en periode. Der er opstået tvivl om, hvorvidt flugtvejen i Bryggekælderen lever
op til kravene for et lokale,
der huser kulturelle arrangementer. Derfor er kælderen lukket på ubestemt tid.

Arkiv

Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: PR
redaktion@bryggebladet.dk

En af Islands Brygges ældste ejendomme får sig en
tiltrængt makeover. Andelsboligforeningen
AB
Njal står nemlig over for en
større
facaderenovering,
der blandt andet betyder,
at samtlige af bygningens
1.750 vinduer skal skiftes
ud.
Det kommer Outrup Vinduer og Døre til at stå for, og
det er en rekordstor ordre
for virksomheden. Opgaven
er så stor, at det bliver nødvendigt at hyre flere hænder for at kunne følge med:
– Vi er meget glade for
at blive valgt til opgaven,
som bliver den største enkeltstående ordre i Outrups
historie, fortæller salgschef
i Outrup Vinduer og Døre,
Jan Kampman, og tilføjer:
– Vi ansætter typisk flere
hænder til produktionen
i løbet af foråret, og efter
vi er blevet valgt til denne
opgave, får vi i år brug for
endnu flere end normalt.

Vindueskig til naboen
Virksomheden er lokalkendt på Bryggen. De har

nemlig allerede udskiftet
15.000 vinduer i en af naboejendommene; deres hidtil
største ordre indtil nu. Og
det var blandt andet på baggrund af det stykke arbejde,
at de blev valgt som leverandør af AB Njals nye vinduer.
Det er Gaihede Ingeniører & Arkitekter, som
sammen med hovedentreprenøren,
Hovedstadens
Bygningsentreprise, skal
stå for facaderenoveringen,
og de var begge svært tilfredse med vinduesarbejdet
i nabobygningen, som Gaihede også var rådgiver på:
– Bygherren var begejstret over naboejendommens løsning, hvor man
har formået at være tro mod
bygningens
oprindelige
udtryk med dannebrogsvinduer, som er typisk for
den tid, mange af kvarterets bygninger er opført i.
De nye vinduers udvendige
aluminiumsprofil minder
desuden meget om et traditionelt kittet vindue, der
forstærker det traditionelle
udtryk yderligere, fortæller
teknisk direktør hos Gaihede, Jesper Krog, og tilføjer, at AB Njals valg af en
lignende løsning giver en
god, stilistisk tråd på tværs
af gaden og i kvarteret.

Samtlige 1.750 vinduer i andelsboligforeningen AB Njal bliver
skiftet ud.

28. februar 2019

Kælderen har tidligere fungeret som arkiv for biblioteket i Njalsgade. Derfor er
lokalerne også registreret
som et arkiv i det kommuna-

le system. En registrering
der blev ændret, da lokalerne skiftede anvendelse og
blev til et kulturhus. Det vil
Kultur- og Fritidsforvaltningen nu råde bod på og har
derfor søgt om en ændring
af anvendelsesområdet af
lokalet hos Teknik- og Miljøforvaltningen.
Men i den forbindelse er
der opstået tvivl om, hvorvidt Bryggekælderens flugtveje er gyldige. Der findes
en flugtvej, men den er i et
tilstødende lokale, der hører
til et andet lejemål. Derfor
kan Bryggekælderen teknisk set være uden flugtvej.
Formaliteterne bliver nu
undersøgt nøje, men det
kan blive nødvendigt at lave

en helt ny flugtvej, før lokalet kan blive godkendt til arrangementer. Indtil der er
afklaring og eventuelt lavet
ny flugtvej, er Bryggekælderen lukket.

lidt svært ved at svømme,
og hans hoved kom under
vand. Jeg kunne se, at han
kæmpede. Så prøvede jeg
at få en anden voksens opmærksomhed og kaldte
på mine veninder, men de

reagerede ikke rigtigt. Så
gik jeg lidt i panik. Fik også
øjenkontakt med en dame.
Jeg er brandkadet, så jeg
ved godt, hvad man skal
gøre, og jeg trådte til. Jeg
ringede også 1-1-2, fortalte
Emma Victoria Lyons, da
hun kom op på scenen til
Camilla Miehe-Renard.
Emma Victoria Lyons er
desværre ikke blandt de
tre hjerteredere, der stadig
er tilbage i kapløbet om at
blive Årets Livredder. Vinderen bliver afsløret den 9.
marts til Hjertegalla, der
bliver sendt på TV 2 CHARLIE.

De fleste planlagte arrangementer i Bryggekælderen
er eller bliver flyttet til andre
lokationer som eksempelvis
Kulturhuset Islands Brygge
og Christianshavns Beboerhus. Alle, der bliver berørt
af eventuelle ændringer, vil
blive informeret.
Der er lukket og låst
i Bryggekælderen,
indtil der er vished
om, om der er gode
nok flugtveje.

– Vi er rigtig glade for,
at vi kan bevare både bygningens og kvarterets stil
og dermed bibeholde det
fine helhedsudtryk. Her var
Outrups
dannebrogsvinduer den helt rette vinduesløsning.
Efter planen bliver vinduerne leveret til maj, og hele
renoveringsarbejdet skulle
gerne være overstået i efteråret 2020.

AB Njal:
n Andelsboligforeningen
AB Njal blev stiftet i
2001 og har til huse i
ejendommen i Leifsgade, Gunløgsgade,
Egilsgade og Artillerivej.
Bygningen er fra 1912 og
består af 280 lejligheder
fordelt på 27 opgange.

Emma blev hyldet af Hjerteforeningen
Bryggebo
Emma Victoria
Lyons blev 8.
februar hyldet af
Hjerteforeningen
for at have reddet
en mand på
Amager Strand
sidste år

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Heidi Maxmiling/
Hjerteforeningen
redaktion@bryggebladet.dk

Den 14-årige bryggebo
Emma Victoria Lyons er
blevet hyldet af Hjerteforeningen til et særligt hyldestarrangement i Glaskuben den 8. februar. Hun var
blandt de 27 hjerteredninger, der blev hyldet på en aften fyldt med gråd, grin og
knækkede stemmer.
– Jeg sad og kiggede på
min telefon, men da jeg så
kiggede op, så jeg en ung
mand, som så ud til at have

Emma Victoria Lyons
fik blomster og
rosende ord af vært Camilla Miehe-Renard, da
hun blev hyldet for sin
indsats i at redde en
ung mand fra at drukne
sidste år.

28. februar 2019
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❚Musik

Det sker
på Bryggen

Klezmer i kirken

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

Øst møder nord under hvælvingerne i Hans Tausens
Kirke, når Mames Babegenush spiller sprudlende
jødisk og østeuropæisk fol-

Hektisk hornmusik rokker kirkeskibet når klezmerorkestret Mames
Babegenush giver koncert i Hans Tausens Kirke
kemusik med bundnoter af
nordisk fyrretræ. Det seks
mand høje orkester blev
dannet i 2004 og har turneret land og rige rundt med

deres, indtil videre, fem
plader i rygsækken. De har
spillet i Hans Tausens Kirke
før for godt ti år siden og
vender nu tilbage til endnu

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

❚Vinsmagning

Hans Tausens Kirke den
28. februar klokken 19:30.
Gratis adgang.

Portvinssmagning
på Café Langebro
Smag på portugisisk portvin under
kyndig italiensk vejledning på Café
Langebro
Portvinen oplever lidt af en
renæssance i disse år, og
danskerne står i kø for at
smage på de mørke, sødlige dråber, der har deres
oprindelse i det nordlige
Portugal. Både kendere og
nybegyndere får mulighed
for at smage sig frem, når
Café Langebro skruer op
for fem forskellige portvine
og to portugisiske rødvine
den 28. februar.
Smageseancen bliver dirigeret af Francesco Scarpati,

der er sommelier hos vinhandleren Kjær Sommerfeldt. Han har haft næse for
god vin fra barnsben, hvor
hans bedstefar var vinavler,
og har selv sidenhen gjort
karriere inden for faget fra
han som 21-årig slog sig
ned i Toscana.
Portvinssmagning på Café
Langebro den 28. februar
klokken 19. Billetter kan
købes på billetto.dk for 195
kroner.

Svedig dametråd i
kulturhuset
Fire jernladies spiller tunge
metalklassikere fra flere årtier
redaktion@bryggebladet.dk

Metallica, AC/DC, Nirvana
og Lenny Krawitz. Der er ingen mangel på mænd i rockhistorien. Men nu tager fire
pigtrådspiger spaden i egen
hånd og giver et kærligt los
i røven til en række af de
største rockklassikere.
Gruppen Ruth to Hell
består af fire kvinder, der
hver især har bidt skeer
med både rock- og bluesmusik i forskellige mere eller
mindre kendte bands som
eksempelvis Miss B Haven, Hangover Blues Band

og forsangeren Effys band
‘Effy og Eliten’, der var meget aktive på landets scener
i 1980’erne.
Gruppen har været gennem en del forandring og
udvikling de senere år, hvilket betyder, at de som band
kan gå nye veje, men de er
dog ikke i tvivl om, at det er
super fedt at skabe en fest
for og med publikum med
velkendte rocknumre blandet med rå nostalgi og heftig energiudladning.
De kommer til Kulturhuset Islands Brygge med alt
fra tunge grooves til seje
guitar-riffs og godt humør.
Kulturhuset Islands Brygge
den 1. marts klokken 20:30.
90 kroner i forsalg og 120
kroner i døren.
Ruth to Hell spiller
efter ejet udsagn rå
og svedig dametråd
med et glimt i øjet.
Foto: PR

et brag af en koncert. Lyden
er på samme tid munter og
melankolsk og bliver spillet
på så uortodokse instrumenter som klarinet, saxofon, flugelhorn, accordion,
cimbalom, kontrabas og
trommer.
Kirkekoncerten er arrangeret i samarbejde med
StudenterMenigheden
i
København og er gratis for
alle. Mazel tov!

Hans Tausens Kirke
bliver for en aften til
Hans Tausens “Synagoge”, når Mames
Babegenush blæser og
brager klezmerbeats
ud i kirkerummet.
Foto: Tobias Wilner

❚Musik

Italiensk for øvede
Den
verdensberømte
italienske pianist
Enrico Pieranunzi
står i spidsen
for en trio af
jazzsværvægtere
i Kulturhuset
Islands Brygge

Den italiensk
pianoekvilibrist
Enrico Pieranunzi
lader fingrene
danse på tangenterne i Kulturhuset
Islands Brygge.
Foto: PR

Det er ikke hr. Hvemsomhelst, der tæsker tangenter
den 9. marts, når den italienske jazzpianist Enrico
Pieranunzi sætter sig ved
klaveret i Kulturhuset Islands Brygge. Pieranunzi er
blandt de bedste pianister i
verden og har samarbejdet
med de største kanoner såsom Lee Konitz, Chris Potter, Chet Baker, Joey Baron,
Paul Motioan, Marc Johnson og mange andre.

Professor Piano
Enrico Pieranunzi har været medskaber på hundredevis af musikudgivelser,
men er også berømt verden
over som klassisk koncertpianist, hvor han blandt
andet har høstet mange
roser for sine fortolkninger
af komponister fra baroktiden. Nå ja, og så har han
såmænd også været ansat
som professor ved konservatoriet i Rom.

Tungtvejende trio
I kulturhuset står Pieranunzi i spidsen for en ny

jazztrio, der foruden ham
selv består af Thomas Fonnesbæk, der også har spillet
sammen med stort set alle,
der er noget ved jazzmusikken og blandt andet modtog

en ‘Danish Music Award’ i
2015, og den amerikanske
trommesværvægter Ulysses Owens, der er kendt verden over for sit følsomme,
levende og komplekse spil.

Kulturhuset Islands
Brygge den 9. marts klokken
20:30. Billetter kan købes på
www.k-i-b.dk for 250 kroner
eller i døren for 280 kroner.
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En verden
af klodser
Duplo og Darth Vader
var med, da LEGO-World
i vinterferien bød børn
og forældre indenfor i et
univers af leg, kreativitet,
shows og ikke mindst
millioner af LEGO-klodser.
Det grå Bella Center var i
fire dage fyldt med farver,
fritter og fri fantasi
Tekst: Søren Valsøe
Foto: LEGO
redaktion@bryggebladet.dk

Han giver et thumbs up, og
Darth Vader lader børn og
forældre i køen på vej ind
forstå, at alt er OK. Forbi måbende børn fortsætter Darth
Vader med sit lyssværd uden
om billetkøen og direkte ind
i Bella Centret. Før ham har
tyve lastbiler med LEGOklodser fra Billund for 11. år
i træk omdannet de grå haller til 38 områder med forskellige lege- og byggeaktiviteter i et univers af LEGO.
Alt fra Duplo og et kram af
figurerne fra LEGO Movie
2 over dans med LEGO Friends til LEGO Fans-byggere
fra ind- og udland.

Grøn og gaming
– Jeg mangler en grøn, siger
en dreng til sin far, der hjæl-

per med at finde klodsen, så
sønnens figur kan blive færdig og placeret på en stor
globus af LEGO, som det
første der møder publikum
lige efter indgangen.
– Vi skal over og bygge
LEGO, jubler en pige med
armene i vejret og løber
forbi jordkloden, der nu har
fået drengens grønne kreation på siden. Stolt bliver
drengen og kreationen foreviget på mors telefon.
– Flot, siger faren og bliver afbrudt.
– Fem, fire, tre, to, en, nu,
lyder det fra de mange små
publikummer foran scenen
midt i den midterste hal.
De to drenge, YouTubestjernerne
TrierGaming,
gamer på storskærm, og alt
efter hvem publikum holder
med, bliver der heppet og
ærgret, men klappet af vinderen. Som i en tegnefilm
hvor en pludselig duft for-

fører ens næsebor, lokker
popcornmaskinen ind i den
tilstødende hal med store
LEGO-kreationer bygget af
dedikerede LEGO-fans fra
nær og fjeld.

Kaptajn og kanoner
– Som det står her har det
taget 14 byggere omkring
1.000 timer at bygge det,
siger 36-årige norske Jens
Rydland, der til daglig arbejder som programmør.
Mens et hegn holder publikum på afstand af piratuniverset på det store og brede
bord med øer, klipper og
vandfald, så holder kanoner
på øernes borge den frygtede Kaptajn Sabeltand og
hans piratskibe på afstand
af guld og skattekister.
– Vi har bygget det her i
Norge og så transporteret
det hertil, fortæller Jens,
der har udfoldet sig kreativt

som dedikeret LEGO-fan i
15 år, og som ser muligheder i begrænsningen.
– Det er en god måde at
udfolde sig kreativt på, og
samtidig er det en begrænsning, fordi LEGO er firkantet. Så man må arbejde mod
den begrænsning og prøve
at omgå den og få det til at
se godt ud, siger Jens midt
i hallen omgivet af andre
danske og europæiske LEGO-fans-kreationer med alt
fra dinosaurer over Tower
Bridge til pariserhjul.

Vader og vilde dyr
Storslåede toner lokker fra
scenen tilbage i den første hal. Til temaet fra Star
Wars og duften af pomfritter starter Darth Vader et
Star Wars-show på scenen
til publikums beundring.
Mens tre franske hotdogs
langes over disken ved bi-

stroen lidt væk fra scenen,
spiser en dreng i muskuløst
Hulk-kostume størrelse 8
år en medbragt leverpostejmad, mens han spejder mod
scenen og de andre figurer
med overnaturlige kræfter.
Duften af pomfritter bliver
svagere, og den tredje hal
nærmer sig overvåget af
Afrikas vilde dyr i LEGO
halvejs skjult mellem Bella
Centrets indendørs beplantninger. To kobraslanger er
de sidste dyr i buskadset
inden den tredje hal og en
regn af LEGO.

LEGO fra oven
– Hvordan tror du det føles,
spørger en pige sin veninde
i køen på vej til at iføre sig
gult regnslag og ind i gangen, hvor det regner med
små klodser. Regnslag i små
og store størrelser inviterer
hele familien ind og mærke

plastikregnen på egen krop.
– Det føltes som mega
store hagl, smiler veninden,
da de kommer ud på den
anden side af gangen. Forbi
børn siddende oven på og
begravet under bunkevis af
LEGO-klodser, kæphesteridning, 15 slushicemaskiner og forældre der bygger
tårne af Duplo højere end
dem selv, er det tid til dagens sidste trin.

Bedste dans
– Så er det sidste chance for
at danse her med LEGO Friends. Alle må gerne være
med. Både børn og voksne,
lyder opfordringen fra danseinstruktøren og skruer
op for musikken. Tyve piger, en dreng og en mor
på sidelinjen danser med
til LEGO Friends-sangen
’Best Friends Forever’. Dagens absolutte højdepunkt
ifølge den 7-årige Mifune
Espander.
– Det sjoveste i dag, det
var at danse, siger hun med
smilende øjne og ben, der,
selvom LEGO Friends-musikken er slut, ikke er helt
færdige med at danse.
– Hvad med det almindelige LEGO?
– Hm… Lidt sjovt, svarer
hun og tager endnu et par
dansetrin til den LEGO-musik, der ikke spiller mere.

Ingen lyssværd
Selvom kobraslangen sidder nøjagtigt på samme
måde i buskadset på vej ud,
så har stemningen ved udgangen ændret sig i løbet af
dagen.
– Vil du have en pose med
LEGO og en plakat, bliver
en pige spurgt af en smilende LEGO-medarbejder ved
udgangen uden Darth Vader-kostume og lyssværd.
Med en pose LEGO i den
ene hånd og sin far i den anden følger pigen strømmen
af besøgende på vej ud af
LEGO's farverige verden.

Der er ingen klodsede dansemoves, når
der danses til LEGO
Friends-sangen ‘Best
Friends Forever’.

Butiksliv
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Ny Rema 1000 åbner snart i Bryggens Bastion
Mani Sasler har en lang karriere i detailhandel bag sig. Til april slår han
dørene op til en spritny Rema 1000 i Njalsgade
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez

Købmand Mani Sasler
er klar til at åbne en
ny Rema 1000 på
Bryggen til april.

redaktion@bryggebladet.dk

– Jeg skal nok blive klar til
åbningsdagen den 4. april,
fastslår Mani Sasler med
stor selvsikkerhed i stemmen:
– Personalet er stort set
på plads, vi mangler kun et
par ungarbejdere. Jeg får
overdraget de helt tomme
lokaler den 26. marts. Så
har vi ti dage til at indrette
hele butikken med alt fra
kølemontrer, hylder og alle
varerne. Det skal gå stærkt,
men det er ikke noget, der
stresser mig. Jeg er jo ikke
alene. Og jeg har prøvet det
før.
Når Mani Sasler til april
slår skydedørene op til den
nye Rema 1000 i Bryggens
Bastion ud mod Njalsgade,
er det nemlig anden gang
den 45-årige købmand bygger en butik op helt fra bunden. Sidste gang var i Hørsholm, hvor han i 2013 løb en
helt ny butik i gang fra helt
tomme lokaler.
– Det med at starte en ny
Rema 1000 op, det er ikke
det nemmeste i verden, som
man måske kunne tro. Jeg
har ansvaret for alt. Varebestilling, kølealarmer og
hele personalet, forklarer
han og fortsætter:
– Hvis der er sygemeldinger, så må jeg bare klare ærterne selv.

Lokalkøbmand
Efter en årrække i Hørsholm rykker Mani Sasler og
Rema 1000 nu ind i den nye
bydel ‘Bryggens Bastion’ i
den helt nyopførte bygning
på hjørnet af Njalsgade og

holm flyttede jeg rundt på
alle varerne fire-fem gange,
fordi tingene udviklede sig,
og det kommer jeg sikkert
også til at gøre i den nye butik her på Bryggen.

Dosmerseddeler

Amagerfælledvej. Et sceneskift som han forventer får
balancen mellem familie og
forretning til at tippe i den
rigtige retning.
– Jeg har boet med min familie på Bryggen i ti år, og
mine to børn på to og fem
år går i Børnehuset Gullfossgade, så jeg får min familie
meget tættere på, siger han
med varme i stemmen og
fortsætter:
– Der var langt til Hørsholm, især om eftermiddagen. Så dén butik var meget
mit projekt, hvorimod jeg
glæder mig til, at min familie kan blive en del af butikken her på Bryggen. Min
kone kan kigge forbi med
ungerne, og jeg kan lettere

nå at hente fra børnehave og
vuggestue. Det er jeg meget
glad og taknemmelig for.

Global købmand
Mani Saslers dialekt smiler
som den by, han er vokset
op i, og hans navn beretter
om, hvordan adoption bragte ham fra Indien til Aarhus
som 4-årig. Her boede han,
til han blev 20, og hans karriere inden for detailhandel
fik sin start. I første omgang i Dansk Supermarked
der førte ham gennem flere
butikker i forskellige byer
på det danske fastland. Et
jobskifte til Arla bragte for
en stund Mani Sasler og
hans familie til Saudi-Arabi-

en, men Muhammedkrisen
og den efterfølgende tumult
for danske virksomheder i
regionen medførte, at mange stillinger blev nedlagt,
og familien måtte retur til
Danmark.
Efter at have arbejdet
som regionschef i 7-Eleven
i en periode skulle der ske
noget andet.
– Jeg nåede frem til, at jeg
ikke længere ville have en
chef, fortæller Mani Sasler
med et grin.
Og så lå skiftet til Rema
1000 lige for, fordi man som
købmand – eller franchisetager – i kæden har langt
større selvstændighed end i
de fleste andre butikskæder.
– Som Rema 1000 køb-

mand
investerer
man
300.000 kroner i at blive
franchisetager, så der er en
relativt enkel og billig måde
at starte op som selvstændig, forklarer Mani Sasler
og uddyber:
– Der er nogle få regler,
man skal overholde. Jeg kan
ikke indkøbe varer, præcis
hvor det passer mig, eller
beslutte, at jeg vil male hele
butikken lyserød. Men der
er meget stor frihed.
– Derfor ligner butikkerne aldrig hinanden helt. Det
er jo den lokale købmand,
der ved, hvad der sker i området. Der er ikke nogen på
hovedkontoret i Horsens,
der kan fortælle mig, hvad
der sker på Bryggen. I Hørs-

Som franchisetager er det
Mani Saslers opgave at
tegne butikkens profil. Men
fremfor at specialisere sig
i alle mulige retninger lægger han hovedvægten på basisvarerne. Det vigtigste for
ham er, at kunder ikke går
forgæves.
– Indkøbssedlen er det
vigtigste i verden. Hvis kunderne kommer hos mig, og
de kan få det, der står på
deres liste, så er de glade.
Hvis der er varer, vi ikke
har eller som er udsolgt,
så kunderne skal videre til
andre butikker, så bliver de
frustrerede og gider ikke at
komme igen, fortæller han
og fastslår:
– Kunderne skal have tillid til, at de kan få de ting,
de har brug for.
Mani Sasler glæder sig
meget til at bygge sin nye
butik op.
– Det at gå fra et helt tomt
lokale til en færdigindrettet
butik fuld af kunder og så
se, hvordan den vokser og
udvikler sig, det er det fedeste, fortæller ham med et
stort smil og tilføjer:
– Jeg er 45 nu, og så længe kroppen fungerer, så bliver jeg i Rema 1000.

7-Eleven på Bryggen har Danmarks bedste service
Moe Muhsen og hans medarbejdere i 7-Eleven på Artillerivej er kåret til at
være Danmarks bedste til at servicere deres kunder
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: PR
redaktion@bryggebladet.dk

Næste gang du er i 7-Eleven
på Artillerivej, så kan du opleve landets bedste service i
en 7-Eleven-butik. Butikken
er nemlig netop blevet hædret til kædens årlige rigsmøde i Aarhus, hvor købmand Moe Muhsen og hans
team blev tildelt prisen for
Danmarks bedste service.
– Jeg blev så sindssygt
stolt og rørt. Det er virkelig
svært at sætte ord på. Det
er en enorm anerkendelse
af det hårde arbejde og den
høje præstation, som mit
seje team hver dag leverer,
sagde Moe Muhsen efter
overrækkelsen.

Dream team
Det er netop hele teamets
indsats, som Jesper Øster-

gård, der er administrerende direktør i selskabet
bag 7-Eleven, Reitan Convenience Denmark, nævner

som årsagen til kåringen.
– Moe og hans ansatte
på Artillerivej er det gode
eksempel på en butik med

dygtige og passionerede
medarbejdere, der alle leverer på et meget højt niveau.
Der er altid en god stem-

ning i butikken, og kunderne får en god og personlig
service, siger han.
Moe Muhsen mener, at
hvis man gerne vil drive en

Købmand Moe Muhsen
har vundet prisen for årets
bedste service i en 7-Eleven-butik i Danmark. Han
er her flankeret af administrerende direktør i Reitan
Convenience Denmark,
Jesper Østergård til venstre
i billedet og Johannes
Sangnes, der er administrerende direktør for hele
Reitan Convenience.

succesfuld butik, så skal
man værne om sine medarbejdere, da det er dem,
der skal skabe den gode
kundeoplevelse. Han kalder
derfor medarbejderne for
sit ‘dream team’, og giver
også en stor del af æren for
prisen til butikschef Laila
Raza og souschef Jasmine
Sabic.
– For dem er butikken
ikke kun et arbejde, det er
en hobby, og de sætter en
stor ære i at yde deres bedste og sørge for, at kunderne føler sig værdsat. Nogle
gange er det de små ting,
der betyder noget i det store
billede såsom at give en serviet med, hvis en forælder
køber en ispind til sit barn. I
sidste ende handler det om,
at vi skal gøre livet så nemt
for kunden som muligt, siger han.
7-Eleven har i dag 169 butikker fordelt rundt i landet.

København S
Ejerlejlighed
Islands Brygge 30C, 7. TV
Islands Brygge 30 er i 2004 omdannet til et nyere og tidssvarende
boligejendom, der opfylder alle moderne krav til teknik og komfort. I
stueplan er der etableret cykelparkering, fællesvaskeri, affaldsrum til
storskrald, postkasser, viceværtkontor samt fællesrum og toilet. Der er
porttelefonsystem ved husets to hovedindgange, og på hver etage er der
nedfaldsskaktsystem. På 13. etage er der en 230 kvm stor fælles
tagterrasse til husets beboere. Her kan solen, luften og ikke mindst
udsigten nydes i fulde drag. Til ejendommen hører ca. 70 parkeringspladser
på terræn, som p.t. er til fri afbenyttelse efter princippet først til mølle.
Denne skønne 3 værelses lejlighed, har stor entre med indbygget skabe.
Fra entréen er der adgang til lejlighedens badeværelse og dejlig stue/
køkken-alrum med fantastisk udsigt til Bryggen, fælleden og byens tage.
Derudover byder lejlighed på 2 rumlige værelser med gode
anvendelsesmuligheder samt en dejlig altan.

Skøn lejlighed med fantastisk
udsigt til Bryggen, City og Fælleden!.

Kontant:
Ejerudgift pr. md.:

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

5.295.000
4.900

265.000
22.780/19.780

Bolig m2:
118 Placering:
Stue/vær:
1/2
Byggeår: 1961/2004
Sag: 255WS-L0017 Energi:
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København S
Ejerlejlighed
Islands Brygge 75A, 4. MF
Bryggens Have er opført i 2005. Boligerne er lyse, indbydende, store lyse
opgange samt et hyggeligt gårdmiljø. Rigtig velfungerende ejerforening. I
ejendommen er der videotelefon, cykelkælder, depotrum og
parkeringskælder. Der er til lejligheden mulighed for at tilkøbe P-plads i
klæderen.
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.

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

Kontant:
Ejerudgift pr. md.:

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

Sjældent udbudt liebhaverlejlighed
direkte til havnen!.

340.000
29.064/25.240

Bolig m2:
131 Placering:
Stue/vær:
1/2
Byggeår:
2005
Sag:
255CH-L0976 Energi:
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Lækker 4'er med udsigt til
vandet og 2 badeværelser.

København S

Ejerlejlighed

Islands Brygge 38F, ST. TH
Lejligheden er en skøn 4 værelses lejlighed med 2 skønne terrasser. Entreen deler lejligheden fint og funktionelt op, med det store køkken/stue-alrum til den ene side og badeværelse og 3 gode værelser tilden anden side.
Fra stuen er der udgang til stor syd-vendt terrasse og fra værelserne er der
udgang til den nord-østvendte terrasse. Fra begge terrasser er der en fantastisk udsigt til havneløbet, til byen og til livet på bryggen.

6.750.000
5.371

Kontant:
Ejerudgift pr. md.:

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

9.495.000
6.522

475.000
40.799/35.430

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

ST

København S

Ejerlejlighed

Islands Brygge 73, 3. TH
God entré med skabsplads, - Fra entréen er der adgang til et
gæstebadeværelse og et godt soveværelse mod øst. Stort køkken/alrum i
forbindelse med stuen. Et naturligt samlingssted i lejligheden. Fra stuen
og køkken er der en fantastisk udsigt til havnen. Fra stuen er der udgang
til stor hjørnealtan mod 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 master bedroom.

A2015

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.:

6.495.000
5.387

325.000
27.906/24.231

Bolig m2:
126 Placering:
Stue/vær:
1/3
Byggeår:
2005
Sag:
255KT-L1064 Energi:
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Iværksætteri

28. februar 2019

Iværksætterdrømme:
Fra kollegium til
kontor med udsigt
I dag er iværksættere de
moderne vovehalse med
vilje til at sove på gulvet
under skrivebordet for
chancen for et stykke af
en ny verden derude. De
arbejder 100 timer om ugen
og risikerer hver en krone,
og vi andre fascineres af
deres rejse ind i løvens
hule og tilbage – med eller
uden penge. Her kan du
følge et stykke af tre unge
iværksætteres rejse fra
kollegieværelse til kontor på
Bryggen

Tekst: Martin Lennard
Eriksen
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Mange gode iværksætterhistorier har sin start en sen
aften over en øl i en bar.
Og således også denne. I
kælderbaren under Cphbusiness Lyngby mødtes
Andrei, Stefan og Christian,
som alle var udvekslingsstuderende fra Rumænien.
– Stefan og jeg var frivillige i baren – det var jo
et godt sted at møde andre mennesker, når man
ikke kender så mange – og
Christian var stamkunde,
fortæller den ene af de tre,
Andrei Kurtuy. Som studerende på en handelsskole lå
iværksætteri ikke de unge
mænd fjernt, men dengang
for seks år siden handlede
det meste, som for mange
andre unge, om øl – og så at
spille tennis. Den platform
for CV'er, som i dag har
gjort, at de alle kan kalde
sig chefer i Novorésumé
med flere ansatte og 1,3
millioner brugere i mange
forskellige lande, lå stadig
et stykke ude i fremtiden.

Nonstop arbejde
Googler man iværksætteri,
så finder man masser af
opskrifter på en succesfuld
virksomhed og femtrinsprogrammer til at komme i
gang. Alle er de enige om,
at der skal den vigtigste
ting til: En god idé der dækker et behov. Og så skal
der selvfølgelig lidt held og
hårdt arbejde til.
– Christian, en af mine
medgrundlæggere, er den
vildeste visuelle designer,
og én af vores medstuderende spurgte helt tilbage i

2014, om han ikke ville hjælpe med at lave et flot design
til et CV, fortæller Andrei,
som i dag er marketingschef i Novorésumé:
– Og det blev ligesom
starten på det hele, for vi
fandt ud af, at der var mange
af vores dygtige medstuderende, der ikke kunne finde
ud af at lave et flot CV. Alle
lavede det sædvanlige kedelige med at skrive noget i
word og sætte et foto ind. Vi
kunne lave det bedre.
Og har man så den gode
idé og ser behovet, så kan
man måske efter flere års
hårdt arbejde som Andrei
byde velkommen en torsdag
formiddag til et kontor oppe
under taget og med udsigt
ud over Ballonparken.
– Her er fredagsbaren,
siger Andrei og peger mod
fadølshanen bag baren,
mens han i øvrigt byder på
en hjemmelavet Americano.
Men for at komme hertil
så skal man være villig til
det hårde arbejde:
– Da vi startede op med at
lave CV'er for vores medstuderende, og vi begyndte at
lave en hjemmeside – altså
inden vi gik i luften med
Novorésumé – så arbejdede
vi konstant. Først op og på
studie og så mødes efter
studiet for at arbejde på vores egen virksomhed, så videre til studiejob for at tjene
penge og så måske tilbage
og læse til studiet. Vi lavede
ikke andet, erindrer Andrei,
mens han viser rundt på
kontoret.

Elon Musk på én side
Da de tre stadig studerede,
havde de ikke travlt med
at få gjort virksomheden
stor hurtig. Men der skete
alligevel noget i 2016, som

meget hurtigt gav dem tusindvis af brugere på deres
portal.
– Vi ville gerne vise vores brugere, at man kan
lave et godt CV på én side,
hvis man bare sætter det
flot på. Og jeg havde lige
læst grundlæggeren af Tesla, Elon Musks biografi,
og vi kom til at joke med, at
han jo har det vildeste CV.
Så hvad hvis vi kunne lave
hans CV på én side og vise
alt det, han har lavet på en
flot og kreativ måde, forklarer Andrei.
Så det gjorde de tre og
sendte det til alverdens erhvervsmedier. Det sikrede
dem omtale og flere brugere på hjemmesiden.
– Elon Musk fik det dog
aldrig, for det er ikke sådan
lige at finde kontaktoplysninger på ham, griner Andrei.

Venskab sat prøve
For de tre venner var det
ikke dyrt at starte Novorésumé, fortæller Andrei:
– Nogle er tvunget til at
smide rigtig mange penge
i starten, når de skaber en
virksomhed. Men vi kunne
smide lidt SU ind, og så hav-

de vi computerne i forvejen,
heldigvis.
De startede også én efter
én med at arbejde i virksomheden, så de nu både
er medejere – og dermed
afhængige af hinanden –
kollegaer og venner. Og
hvordan er det så, når man
nu startede som venner i en
bar og med at spille tennis:
– Vi har fra starten af
øvet os i, at når vi mødes,
så snakker vi om firmaet,
når vi skal det, og så må vi
snakke som venner på andre tidspunkter. Men det er
da svært altid lige at finde
ud af: Siger du det her som
ven eller som kollega? forklarer Andrei og fortsætter:
– Og som andre gode forhold så har man jo op- og
nedture, både som venner
og så sammen om firmaet,
og det sætter forholdet på
prøve. Men vi er gode venner.

Styrtende rig – måske
Selv om det ifølge Andrei
ikke handler om penge,
så gør det ikke noget, at
de følger med. Og med et
firma der nu omsætter for
9 millioner kroner og har
1,3 millioner brugere rundt

i verden, så ser det hele rimelig lyst ud for de tre unge
iværksættere. Og der har
været rigelig med lejlighed
til at fejre med både kage og
champagne, når der er landet en stor kunde. Nu er der
også tid til andet end at arbejde og studere for de tre.
Og skal Andrei komme med
et bud på grunden til deres
succes som iværksættere,
så lyder det sådan her:
– Vi er startet 100 procent
digitalt og har ventet med
at gå i luften, til vi havde
et godt produkt. Og så er
vi startet ud på engelsk, så
vi kunne få flere potentielle
kunder. Og nu kan vi også
lave det samme på dansk,
tysk og så videre. Hele verden er et muligt marked.

Novorésumé:
n	En platform for CV-skabeloner med 1,3 millioner brugere.
n Grundlagt af Andrei
Kurtuy, Christian Letai
og Stefan Polexe
n Har syv ansatte.
n Omsatte for ni millioner
kroner i 2018.

Andrei Kurtuy, Christian
Letai og Stefan Polexe
er grundlæggerne af
Novorésumé, der er
en platform med cvskabeloner.
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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
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Portræt

28. februar 2019

Træneren
bag skolesejrene

Lars Bechager er læreren bag flere elevers
prisvindende deltagelser i innovationskonkurrencer.

I de seneste fire år
har elever fra Islands
Brygge hentet flere flotte
placeringer i forskellige
innovationskonkurrencer
hjem. Stor set alle
prisvindere har været
med i valgfaget IT-Kids,
og antallet af første- og
andenplaceringer vidner
om et stærkt og kreativt
miljø på skolen. Men alle
verdensmestre har en
træner, og bag IT-Kids står
den stærke baggrundfigur,
lærer Lars Bechager
Tekst: Marianne Barfod
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Lars Bechagers læringsfilosofi er grundlæggende, at
han skal skabe motiverende
undervisning for at lære eleverne noget. Så kommer resten næsten af sig selv.
– Som lærer skal man
have en indsigt i, hvad man
kan gøre, og hvordan man
kan skabe den mest motiverende undervisning, Når
det kan lade sig gøre, det
kan det ikke nødvendigvis
altid, men når det kan, bliver man en tilfreds lærer og
får nogle glade elever, siger
Lars Bechager.
Som med så mange valg
i livet var det ikke læreruddannelsen, der umiddelbart stod forrest, da Lars
Bechager skulle vælge en
uddannelse. Den nu 43-årige lærer flyttede i 1996 fra
Odense til København for
at gå på Reklameskolen,
men efter et stykke tid
fandt han ud af, at reklamebranchen alligevel ikke
rigtig var noget for ham.
I stedet tænkte han på at
søge ind på Kunstakademiet eller på Designskolen
for industrielt design; men
det tager lang tid at forberede sig til optagelse de to
steder, og selv med grundig forberedelse var det for
usikkert, om man kommer
ind, så i stedet for tænkte
Lars Bechager, at læreruddannelsen kunne kombineres med billedkunst og
malerier.
– Mens jeg gik på reklameskolen, arbejdede jeg i
en vuggestue for at tjene
penge – og der opdagede
jeg, at jeg var god til relationskompetence med de
små børn, fortæller Lars
Bechager, som tænkte, at
han kunne slå to fluer med
et smæk, glæden ved kunst
og kreativt arbejde i kombination med hans evner

for at skabe gode relationer
med børn, store som små.
– I dag gør den billedkunstfaglige del, at jeg kan
gøre min matematikundervisning til en æstetisk læreproces, ved at eleverne
er skabende og med til at
bygge noget. Når børnene
skal lære matematik, skal
de have noget i hænderne,
siger han og fortsætter:
– Sammen med børnene
har jeg har blandt andet udviklet et matematikspil, der
foregår i et fantasy-univers i
stil med dem, børnene kender fra computerspil. Det
overordnede i mit læringssyn er, at undervisningen
er varieret og motiverende.
En del af skolereformen har
fokus på innovation, entreprenørskab og bevægelse
i undervisningen – det passer fint sammen.

Flygt med Pythagoras
Et andet bærende princip i
Lars Bechagers undervisning er, at undervisningen/
læringen rummer et narrativ – en fortælling, hvor eleverne er medskabere.
Et af hans seneste påfund er, at han har lavet
en
matematikudfordring
til elever, som er særligt
motiverede. Rammen er et
såkaldt escaperoom, hvor
man kun slipper ud ved at
klare en række udfordringer. Escaperoomet foregår
i en dramatisk setting med
forseglede kuverter, dunkel belysning og mystiske
nøgler. Deltagerne skal i
fællesskab løse en række
matematiske opgaver for at
komme ud.
– Eleverne synes, det er
så spændende, fordi de skal
bruge matematikken for at
komme ud af et lukket rum
– og det tager de helt på sig.
I escaperoomet træder eleverne fuldstændigt ind i et
spilunivers, som de accepterer; men de ved selvfølgelig

godt, at hvis de ikke har løst
opgaverne, når klokken ringer, så kommer de jo alligevel ud, siger Lars Bechager.

IT-Kids og priserne
I IT-kids er det projektarbejdsformen, der er bærende. Deltagerne bruger
de færdigheder, de har fået
i forskellige fag, som kvalificerer deres måde at samarbejde på og gør dem klar til
projektarbejdet i 8. – 9. klasse. FN's 17 Verdensmål har
været og er udgangspunktet for IT-Kids' opgaver. Udgangspunktet for målene
er, at eleverne skal finde
udfordringer og mulige løsninger in Real life Challenges – og løsningerne skal
skabe værdi for andre.
– De konkurrencer, vi har
deltaget i, har gjort meget
ved at vise os, at der er noget
derude. Det er godt at komme ud af skolen. Innovation
og entreprenørskab er en
måde at bruge den åbne skole på, siger Lars Bechager.

Talentklasser – nej tak
Er der noget i vandet på
Bryggen, eller er eleverne i
området særligt kloge?
– Nej, det synes jeg ikke,

IT Kids:
n IT- Kids er en slags
valgfag for 6.-7. klasse.
Lars Bechager har været
lærer og vejleder for
IT-Kids, siden det blev
et valgfag på skolen i
2016. Eleverne arbejder
med projektudvikling i
forhold til FN's Verdensmål, og formålet er, at
de projekter, eleverne
udvikler, skal skabe
værdi for nogle.
n	Eleverne skal skrive en
motiveret ansøgning for
at komme med i projektet.

at man kan sige. Skolen på
Islands Brygge er repræsentativ, men vi har mange
elever, og derfor er der også
mange forskellige og talentfulde elever.
Ville det være en god
ide med særlige talentklasser?
– Nej, det har vi ikke tradition for i Danmark, men
vi kan godt have forskellige
hold alt efter fag eller kompetencer, men ikke decideret talentklasser. Vi er jo
også meget opmærksomme
på de elever, som har brug
for ekstra støtte. Vi har fokus begge steder.

Hvad skete der så?
Projektet Vandkraft, der
i december 2018 vandt
idékonkurrencen
Impact
Challenge Pitch Event om
bæredygtig udvikling, er
det seneste vinderhold fra
IT-Kids på Skolen på Islands Brygge. Her vandt de
fire dygtige elever Selma
de Montgomery, Vilma
Skovhus Eriksen, Ella B.
Thomsen og Bertil Strand

Præmier
og placeringer:
n IT-Kids vandt i efteråret
2016 andenpladsen i
opfinderkonkurrencen
Projekt Edison ved
Danish Entrepreneurship
Award 2016.
n IT-Kids blev i marts
2017 Danmarksmestre i
C.R.A:F.T.
n og DM i digitale skills.
n Fem elever i 8. V vandt i
november 2017 førstepladsen i konkurrencen
“Den bæredygtige generation undersøger”.
n IT-Kids vandt i december
2018 idekonkurrencen
Impact Challenge Pitch
Event om bæredygtig
udvikling.

Andersen 15.000 kroner og
et coachingforløb.
– Jeg ved egentlig ikke
mere om, hvad der skal ske
nu. Den coaching de har
vundet, kunne handle om,
hvordan de kommer videre,
men så vidt jeg ved ligger
det ikke fast endnu, siger
Lars bechager.
Et andet vinderhold fra
IT-Kids vandt i marts 2017
førstepladsen i C.R.A.F.T.
Og DM i digitale skills.
Philippa Audrey Lasthein,
Frederik Simon Blomsterberg og Adrian Alexandru
Hess Christensen vandt
med en app FEATback, der
kan bruges til at rapportere
madspil og forbedre maden
i Københavns Kommunes
madordning EAT.
– Faktisk ved jeg ikke
helt, hvordan det siden er
gået, men jeg ved, at EAT i
Københavns Kommune er
ved at udvikle en app med
inspiration fra gruppen, og
at de tre udviklere også har
deltaget i nogle møder med
EAT. Men danmarksmesterskabet i IT-Craft kom
til at fylde for meget for de
tre udviklere. De var i flere
tv-stationer og til interview
i Undervisningsministeriet
og måtte skippe almindelig
undervisning for at ‘være
på’ i forskellige sammenhænge. Så til sidst trak de
sig. Men det er et flot resultat, at EAT nu laver en app
med inspiration fra IT-Kids,
siger Lars Bechager.

Kodeklasser for valgfag
Forrige år have Lars Bechager også valgfaget Multimediedesign på 8. årgang
på sit skema, og en del af
det forløb var såkaldte Coding Class med en ekstern
underviser, der skulle lære
eleverne noget om kodning.
– Vi havde et samarbejde
med at firma, der fremlagde
et problem i forhold til rengøring af lægeklinikker og

hospitaler. Eleverne skulle
sætte fokus på bakterier og
hygiejne. Eleverne udviklede et spil, og der blev lavet
en serie videoer. Man kan
se det på Københavns Kommunes hjemmeside. http://
side.videotool.dk/pit/bufx ,
siger Lars Bechager.
– For tiden arbejder vi på
skolen med” Coding Class”
på 6. årgang. Og det passer
jo meget fint, at når eleverne i 6. klasse skal med i ITKids, så kan de kode, for det
har vi brug for, siger han.

Innovation-Kids
IT-Kids eksisterer forhåbentligt også om 10 år. Måske hedder det innovation,
fordi IT ikke altid er det
bærende, men projektet vil
altid omfatte det it-tekniske
og de 17 Verdensmål. Vi
kommer altid igennem Office 365 og Popplet, siger
Lars Bechager og fortsætter:
– Grundsætningen i innovation er at skabe værdi
for andre – og innovation
bevæger sig i mange retninger. Man kan sagtens forestille sig social innovation,
for eksempel i forhold til
hjemløse – det kunne være
en tanke om at lave en app
eller en hjemmeside, en
app-database, hvor firmaer
kunne lægge varer, møbler
eller andet på lager til hjemløse.
Hvis du havde været ansat i en privat virksomhed,
havde du formentlig opnået
bonus og forfremmelser for
de fine resultater, du har opnået, men det gør man vel
ikke som lærer?
– Den slags betyder
ikke noget for mig, og jeg
bruger jo også de kompetencer, andre lærere har
givet eleverne, så det hele
hænger jo sammen. Ingen
er noget i sig selv, men kun
i kraft af andre, siger Lars
Bechager.
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Advokat

Cykler

Fotohandlere

Historiefortælling

Musikforeninger

Systuer

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

Bryggens Cykler
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

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

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

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

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

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

Delebil

Bryggens delebilsordning
www.bryggebilen.dk

Apoteker
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

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

Dyreartikler

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

Ejendomsmæglere
EDC Poul Erik Bech
Holmbladsgade 34
32 54 32 54
www.edc.dk·www.poulerikbech.dk
Estate Amager
Islands Brygge 7
70 10 00 77

Elektrikere

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

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

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

Eminentia
Egilsgade 32
32 54 00 65 · www.eminentia.dk

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

Fodterapi

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

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

Genbrug

Malerfirmaer

Skønhedsklinikker

Kasper Hougaard
Hilversumvej 17, 2791 Dragør
21 67 51 95

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

Massører

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

Murere

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

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

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

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



Tandlæger

Tryllekunstnere

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

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

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

Bryggens Spisehus
Islands Brygge 18
32 54 00 82 · www.bryggens.dk

Rengøring

Art-Lui - Helle Louise Kierkegaard
Isafjordgade 4
22 43 47 27 - www.art-lui.com

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

Bravissimo-Bryggen Is og Kaffe
Islands Brygge 5
40 55 11 76

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

Galleri

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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Lokalråd

Take Away

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

Psykoterapi

Havnestadens lægehus v. Annette Lemche
og Stine Hougaard Andersen
Kigkurren 8D st. th. · 32 64 18 56
www.havnestadens-lægehus.dk

Gulvservice



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

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

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

Foreninger

Flot velhold
Klar til internt Ipad 16GB sort m. op
Kontakt Ste et og spil. Pris kun lader.
steen142@hen på 60 -651163 eller500kr.
otmail.com

Konfliktrådgivning

Psykologer

Læger

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

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

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

Fysioterapeuter

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

Bryggen For Alle (BFA)
www.bryggenforalle.dk

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

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
Gunløgsgade 3, kld. Tv.

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

Test din viden om
Islands Brygge
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1. Hvis der skulle afholdes en koncert
på taget af Radisson Blu Scandinavia
hotellet, hvor højt op vil musikerne
være?
a. 66 meter
b. 88 meter
c. 122 meter
2. Hvor langt er Havneparken – fra
Langebro til Pressesiloen?
a. 500 meter
b. 900 meter
c. 1.254 meter

3. Hvad kunne man finde på Amager
Fælled i sommeren 1955?
a. Cirkus Benneweis
b. Københavns Heliport
c. Amager Fælled Travbane
4. I sommeren 2009 inviterede By og
Havn og kommunens naturvejledere til
”Vild picnic på Amager Fælled” med en
stjernekok. Hvem?
a. Søren Gericke
b. René Redzepi
c. Nikolaj Kirk

(se svarene på side 22)
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Nej tak til mere fleksibel
parkering på Islands Brygge
Af Niels Aagesen, Hans
Hedtofts Gade
Til borgmester Cecilia Lonning-Skovgaard og gruppeformand Flemming Steen
Munch.
Efter flere års gener med
sværmende biler i søgen efter en parkeringsplads har
vi nu fået en løsning med
tilpas fleksibilitet.
Tidligere dukkede de første billygter i soveværelsesvinduet op ved 5-tiden om
morgenen. Bilisterne holdt
som sultne hunde og ventede på ledig parkeringsplads. Og jeg kunne lede
halve timer for at finde en
plads nær vores bolig.
Med den nye ordning har
medarbejdere fra de lokale
virksomheder og håndværkere mulighed for at flytte
deres biler og p-skive hver
tredje time. En tilstrækkelig fleksibel ordning i den
umulige kunst at gøre alle
tilfredse.
Nogle mener, at vi mangler parkeringspladser. Jeg
mener, vi har for mange
biler i København, og at udviklingen går den gale vej.
Ifølge Københavns Kommunes egne tal for befolkningsudvikling og -fremskrivning fra 1995 til 2030
stiger antallet af københavnere fra 602.000 i år 2017
til 715.000 i år 2030. Kommunen barsler også med to
nye øer, Lynetteholmen og
Avedøre Holme. For 50 år
siden ville et sådant forslag
blive forkastet som en gal
mands værk, men i dag er
det åbenbart blevet normalt
at være gal. Monstro der
følger biler med sådan en
udvikling?

Så: Ja tak til politikere der
vil gøre noget ved den udfordring. Jeg tror, at mange
københavnere er trætte af
de manglende resultater
fra politikernes side, og at
lokalpolitikerne finder sig i
at blive holdt i kort snor af
Christiansborg for, hvad de
må gøre for København.
Jeg synes, at bilismen i
København er kommet ud
af balance, og at Borgerepræsentationen må beslutte, hvad som er bedst
for København, og så tage
de nødvendige kampe med
Christiansborg. Politikerne
på Christiansborg bor jo
ikke alle sammen i vores
by, så de skal ikke have så
meget indflydelse på, hvad
vi må gøre for København.
Og ja tak til politikere der
vil genskabe balancen med,
hvor mange vi kan være i
København, og hvor mange
biler vi kan have i vores by.
Ja tak til politikere der vil
dele arbejdspladser, uddannelsesinstitutioner, kultur,
byens fester, events med andre byer i Danmark, for vores by har et energiniveau,
som trænger til at blive
justeret – nedad. Se bare
på de lange bilkøer på indfaldsvejene og i byen hver
morgen og til fyraften, og
læs artikler om, hvad støj
og forurening gør ved os
københavnere.
Mange danskere er fokuserede på at vogte vores
nationale grænser. København har brug for at blive
værnet om, og det er kun
os københavnere, som kan
gøre det. Konkrete forslag
kunne være:
Én brændstofdrevet bil per
københavnsk husstand. Øn-

skes bil nummer to, skal det
være en el- eller hybridbil.
Der kan sendes politiske
signaler om, at kan man klare sig med offentlig transport eller cykel, så gør man
det. Ud med kørselsfradraget og ind med et fradrag
som belønner dem, som
bor tæt på deres arbejde og
benytter en transportform,
som ikke skader miljøet.
Jeg har tre søde kollegaer
med sundt helbred og uden
børn, som tager bilen på
tværs gennem byen for at
komme på arbejde, selv om
de bor maksimalt otte kilometer væk, vel at mærke i
en by fuld af offentlig transport og cykelstier.
Og til sidst en betalingsring som tager lidt af luften
af fordelagtighederne ved
at arbejde og drive virksomhed i København. Men
det handler jo om balance
– ikke for meget og heller
ikke for lidt.
Det kræver stort mod at
genskabe balancen, men
en gang imellem må vi bide
i det sure æble, klemme
balderne sammen og gøre
noget, som bringer andre
foran dig i køen, som er de
næste generationer af københavnere. København er
stærkt, socialt, økonomisk
og demokratisk. Hvis der
er én by i hele verden, der
kan skabe ændringer for en
lysere fremtid, så er det os!

Replik: Parkeringszonerne skal
gøres mere fleksible
Af beskæftigelses- og
integrationsborgmester
Cecilia Lonning-Skovgaard
(V) og gruppeformand
Flemming Steen Munch
(V), Københavns
Borgerrepræsentation
Vi kan forstå, at læseren
gerne vil have færre biler,
færre fester, færre uddannelsesinstitutioner og arbejdspladser i København
og på Islands Brygge. Venstre har et ønske om et levende København, hvor det
er muligt både at arbejde,
tage en uddannelse, bo og
leve. Ud fra dette overordnede ønske har Venstre derfor fremsat et forslag i Borgerrepræsentationen
om
at lempe reglerne for parkeringszonerne, så det for
eksempel bliver muligt for
medarbejdere med arbejdsplads i zonerne at købe sig
til en parkeringslicens. Vi
skal sørge for ordentlige
arbejdsvilkår, også til medarbejdere som er afhæn-

gige af en bil i hverdagen,
da byen har brug for kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne. I stedet for de
rigide københavnske regler
kunne man indføre en praksis som på Frederiksberg.
Her er det muligt at købe
en parkeringslicens, hvis
arbejdsstedet er placeret på
Frederiksberg.
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Strandengen er stadig i fare
Af Frej Pries Schmedes,
naturfilmfotograf og
instruktør, Amager
Fælleds Venners
koordinationsgruppe
Strandengen er stadig i
fare, hvis naturbeskyttelsesloven sættes ud af kraft.
Planen om at bebygge
Strandengen er sådan set
IKKE droppet.
Se det orange felt på anden
illustration, det er teknisk
set Strandengen overdraget
til By & Havn i ørestadsloven for 23 år siden.
Men den gamle plan om
at bebygge 18,7 hektar på
hele Strandengen, den er
nu flyttet til både:
1) Strandengen vest, der
ikke er fredet.
2) Fredet nabogrund
Lærkesletten. 18,1
hektar.
Med paragraf
3-beskyttet natur:
vandhuller, (i den
grønne cirkel, og
registrerede EUhabitatsdirektiv
beskyttet bilag-lV art,
stor vandsalamander,
rasterene, (i de gule
cirkler). Vandrehjemmet
Danhostel opsiges og
nedlægges.
3) Stejlepladsen vil man
bebygge, 4,3 hektar. Der
er fredet i Sydhavnen,
hvor man også vil
“byudvikle” lige ved
siden af, den ligger
op til natura2000beskyttet område, er
under kystbeskyttelsen

og nabo til det fredede
Tippen.
Samme Sydhavn
vurderes som unik
bykultur af Københavns
Kommune, på linje med
Christianshavn.
4) Selinepladsen, her
vil man bygge 4,4
hektar erhverv. Det er
på Kalvebod Fælled,
erhvervbyggeri på
dette område vil have
konsekvenser for at have
et samlet grønt område
med Kalvebodkilen ind
til København og stride
mod “fingerplanen”.
5) Og en ændring
af fredning på
Bellahøjgrunden så
der kan udvides og
laves helårscamping,
som reelt ophæver den
fredning, der er. Dette
er mange lokale berørte
af, da dette er deres
rekreative areal.

præmis få 5.000 mennesker vadende, cyklende,
larmende og lysende igennem fra Lærkeslettens nye,
dyre betonjungle. Mange af
Strandengens rødlistede arter og trækfugle vil derfor
fortrække og forsvinde fra
København eller Amager,
Sjælland, og nogle muligt
uddø i Danmark, for eksempel kridtugle, brændeskærm, atlant fjermøl...
Beskyt Strandengen = bevar Lærkesletten
Derfor: Stop “affredningsloven” – lovforslaget der vil
sælge vores fredede natur i
strid med gældende regler.
Vedtages denne lov, er
Danmarks fredningslovgivning reelt sat ud af kraft.
Dette vil starte arbejdet
på at få reelle naturrettigheder, der kan prøves ved det
almindelige retssystem.
Vi samles i folkering om
Folketinget den 24. februar.

Det planlagte oprindelige
byggefelt var på 18,7 hektar,
men de nye grunde er mindre værd, og hele formålet
med “affredningsloven” er
at give By & Havn 1,9 milliarder kroner til rentebetalinger på den underfinansierede minimetro. Det vil
nu koste almenvældet 26,8
hektar.
Man vil så efter denne ophævelse af fredninger ved
lov indstille Strandengen til
fredning i fredningsnævn,
som altså omgås ved samme lovforslag.
Den efter planen fredede
Strandeng vil på denne

Tandløs fredning af Strandengen?
Af Anders Morten
Christoffersen, formand,
Verdens Skove
Amager Fælleds skæbne
som naturområde afgøres
i disse dage. Det stod klart
ved førstebehandlingen af
metroloven (L 153) i Folketinget den 19. februar.
Her var diskussionen om
Amager Fælleds fremtid i
centrum. Det er ikke overraskende, da loven fastlægger Fælledens fremtid.
Bliver lovforslaget vedtaget uændret, vil det føre
til en fredning af Strandengen. I Verdens Skove er bevarelsen af biodiversitetsrig
dansk natur en hjertesag.
Vi glæder os over, at politikerne åbner for at beskytte
Strandengens unikke natur
gennem en fredning. Her
har politikerne faktisk lyttet til de massive folkelige
protester, der i september
2017 fik Frank Jensen til at
vende på en tallerken og opgive byggeplanerne på dette enestående naturområde.
Desværre er måden det
sker på inderligt problematisk. Politikerne i Folketinget svækker nemlig
samtidig værdien af alle
fredninger. Det sker ved at
affrede fire andre grønne
områder i København, herunder Lærkesletten på Fælleden. Målet er at skaffe
midler til det gældstyngede

By & Havn. Folketingspolitikerne kortslutter med
åbne øjne etablerede processer for fredninger ud fra
rent økonomiske motiver.
Ikke kun grønne foreninger, men også en organisation som Dansk Erhverv har
udtrykt kritik mod at bruge
lovgivning til at ophæve
fredninger. Det er uhørt.
På den måde svækker

politikerne indirekte betydningen af fredningen af
Strandengen, allerede før
den er gennemført. Hvem
siger, at politikerne ikke om
5, 10 eller 15 år igen får den
gode ide at ændre denne
fredning for at tilfredsstille
By & Havns nærmest umættelige behov for midler.
At anlægge en hel bydel på Fælleden med indtil
5.000 indbyggere medfører
også en klar risiko for, at
den omkringliggende natur
udsættes for nedslidning
og slitage. Det gælder også
Strandengen.
Den opmærksomme læser af lovforslaget vil også
se, at Strandengen friholdes
for bebyggelse, men ikke
for stier. Både Metroselskabet og By & Havn er ikke
sene til at udnytte dette. De
ønsker asfalterede, belyste
stier på Strandengen i deres
høringssvar. Dermed demonstrerer de klart og tydeligt, hvor lidt de har lyttet
til de seneste års debatter
om bynatur og biodiversitet. Strandengen er hjem for
en rig og varieret flora og
fauna. Asfalt, dobbeltsporede stier og fuld belysning
harmonerer dårligt med beskyttelse af Strandengens
særlige og sårbare natur.
Og er det ikke lige præcis
beskyttelse af naturen, der
bør være formålet med en
fredning af Strandengen?
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HANS TAUSENS KIRKE

GUDSTJENESTER

www.islandsbryggessogn.dk

Søndag d. 3. marts kl. 11
Fastelavn
– Familiegudstjeneste
ved Lars Ahlmann Olesen

Torsdag d. 7. marts kl. 14.00

Lørdag d. 9. marts kl. 10
Dåbsgudstjeneste
ved Ghita Katz Olsen

Torsdagscafé:

Unna Hvid: ”Om at skrive sin
livsfortælling i tide”

Søndag d. 10. marts kl. 11
Højmesse ved
Ghita Katz Olsen
Onsdag d. 13. marts kl. 17
Fyraftensgudstjeneste
ved Inger Lundager
Torsdag d. 14. marts kl. 19.30
Jazzgudstjeneste
ved Per Ramsdal
Søndag d. 17. marts kl. 11
Højmesse
ved Inger Lundager

Torsdag d. 14. marts kl. 19.30

JazzGudstjeneste

Alle har en spændende livshistorie,
som fortjener at blive fortalt, og
når den først er skrevet ned, så kan
den leve for altid, og kommende
generationer i familie og slægt kan

have glæde af den. Så Ullas råd til
alle er: Skynd dig at komme i gang.
Alle er velkomne til foredraget.
Kaffe og kage koster 20 kr.

årtier senere er han aktiv som
udøvende og skabende kunstner
på den danske musikscene - fra
pop og soul til jazz og kirkemusik.
Han er frontmand i bl.a. BAUN med
egne Stevie Wonder-agtige sange
og i Baun On Beatles med jazzede
nyfortolkninger af Beatlesnumre.
Der er fri entre til gudstjenesten.

Samtale om tro og
eksistens

Vi mødes over en kop kaffe og taler om et aktuelt emne. Emnet denne gang
er: Livshistorien. Alle har livshistorier. Livshistorien fortæller, hvem vi er,
hvorfor vi er blevet sådan, og hvad der er vigtigt for os. Vi skal tale om
betydningen af vore og andres livshistorier. Alle er velkomne til at deltage.
Det er gratis, og tilmelding er ikke nødvendig.
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

Har du lyst til at synge og lege med
dit barn og samtidig lære din lokale
kirke at kende?
Den 1. april starter der et nyt forløb
med babysalmesang over 8 gange
(ferie i uge 17).
Forløbet koster 250 kr., og du melder
dig til på kirkens hjemmeside fra
Sogne- og studenterpræst Inger
Lundager
Tlf. 40 14 64 26 – mail: ilk@km.dk
Mandag fridag

find os på:

www.bryggebladet.dk

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.

Test din viden - svar

RYGTEBLADET
redaktion@bryggebladet.dk

BEgravelsesforretningen
islands brygge
Døgnvagt 32 95 75 75

www.burchhardt.dk

Vi mødes til hyggeligt samvær
over en bid brød og forbereder den
kommende faste.
Alle mænd er velkomne til at
deltage.

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

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

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

Herrehjørnet –
et fællesskab
for mænd

den 1. marts.
Hold 1 kl. 9.00
er for børn 3 – 6 mdr.
Hold 2 kl. 10.00
er for børn 6 – 9 mdr., og
hold 3 kl. 11.00
er for børn 9 – 12 mdr.

HAR Du
Et tip?

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

Onsdag d. 6. marts
kl. 13.00

Mandag d. 1. april

Nye hold
babysalmesang starter

Onsdag d. 13. marts kl. 14.00

Burchhardts
Begravelsesforretninger

Præst Per Ramsdal byder denne
aften til JazzGudstjeneste med lys
og let forårsjazz.
Musikken leveres af Søren Baun,
som til lejligheden har sammensat
en kvartet med klaver, bas, trommer
og trompet.
Søren Baun voksede op på Østerbro
i et hjem med klaver, pladespiller
og syngende forældre. Her nogle

1. (b) 88 meter
2. (b) 900 meter
3. (b) I tre måneder i sommeren
1955 kunne man flyve mellem
Amager og Malmø for 28 kroner.
Man fløj fra området som huser
Københavns Universitet på
Amager(KUA) i dag.

4. (b) René Redzepi.
Bryggebladet nummer 10-2009.

BegravelseBisættelse
Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

En smuk og værdig afsked
Aftale træffes gerne i Deres hjem

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

Leifsgade 6 - 2300 København S
www.info-bedemand.dk
Email : bedemand@info-bedemand.dk

Allan Nielsen

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

Debat/notesblokken

28. februar 2019

Fedtemad med fedt på
Af Hans Buhl, Ballonparken
At initiativtager og fortaler
for et museum om Langebro
i lokalerne under Langebro,
David Peter Fox, synes at
have et noget anstrengt forhold til sandhed og ærlighed, er beklageligt – og styrker næppe hans sag. Godt
det samme, for Langebro
ligger jo lige der, vi kan se
og høre den, vi kan gå, cykle, køre på den, vi kan sejle
under den, vi kan ovenikøbet være så heldige at opleve
klapperne gå op og i.

Så hvad skal vi med et
museum? Vise et billede af
Kim Larsen og afspille hans
sang om den kære bro? Og
hvad mere? Et museum om
Langebro er som fedtemad
med fedt på – eller som et
museum om Nationalmuseet i en tilbygning til Nationalmuseet.
Hvis hr. Fox vil gøre en
forskel, så vil jeg foreslå,
han laver sådan en stander
med bro-info a la den, lokalrådet har lavet om Havneparken.
Eller en pjece, måske en

bog. Hvis kommunen kan
undvære lokalerne under
broen, har lokalrådet forlængst lavet et supergodt
og relevant forslag til
gavn for ikke mindst de
unge i vores bydel. Lad
os holde fast i det. Vi har
helt ærligt heller ikke
brug for f lere smarte dyrkaffe-cafeer i vores bydel,
(og museumsdriften er
baseret på indtægten fra
en cafe), men brug for et
folkeligt alternativ til det
nuværende
“Restaurant
Kulturhuset”.

Alternativet ville også affrede
Af Klaus Mygind, SF
I sidste nummer af Bryggebladet kritiserer Alternativets politiske ordfører
Badar Shah i Borgerrepræsentationen, at et flertal i
Folketinget nu vil affrede
områder på Amager Fælled.
Derved vil Folketinget følge
aftalen om ikke at bygge på
Strandengen på Amager
Fælled.
Jeg er enig i, at der skal
være en meget ekstraordinær situation, hvis Folketinget skal affrede, men jeg
vil også huske Badar på, at
Alternativet selv foreslog at
bygge på fredede områder,
da vi forhandlede om, hvordan der kunne findes alternativer til at bygge på Stran-

dengen. Dengang foreslog
Alternativet selv at bygge
på det fredede område nord
for Vejlands Alle, helt ind
til
kolonihaveforeningen
Sønderbro og havnen og

området på den vestlige del
af Amager ud mod Kalveboderne, også kaldet Selinevej. Alternativet skal huske
konsekvenserne af egne
forslag.

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.

Flytningen af Bryggenets
email-domæner fra Dansk
Kabel TV til One.com er
nu gennemført, og alle
brugere, der har bedt om
at få bevaret deres emailadresser har fået tilsendt
login-oplysninger inklusive
et midlertidigt password.
Bryggenet opfordrer kraftigt
til at ændre password snarest muligt via One.com’s
webmail-løsning.
Det indebærer, at alle nye
emails til de flyttede adresser vil blive leveret til din
nye email-konto hos One.
com, så der vil ikke komme
flere nye emails til Dansk
Kabel TV.

Sparekassens nye rådgiver.
Anders Duus Rossing, 31 år,
er startet som kunderådgiver
i Sparekassen SjællandFyns lokale filial på Islands
Brygge. Anders har seks års
erfaring som privatrådgiver i
et andet pengeinstitut og et
stort kendskab til den finansielle sektor.

Historisk port istandsættes.
Porten ind til FDB’s tidligere
pakhuse i Njalsgade trænger
til en kærlig hånd. Jerndragerne, der understøtter
halvdelen af det udhuggede
stenparti, skal udskiftes.
Forhåbentlig bliver der også
gjort noget ved den stiliserede smedejernslåge med
FDB’s logo – den er i dag
overdænget med skilte om
parkering og videoovervågning. FDB (Fællesforeningen
for Danmarks Brugsforeninger) havde hovedsæde og
lager i pakhusene i Njalsgade
fra 1908 til 1964.

Tekst og foto: Jean Gauthier

Klimaproblemer! Skadestue i
baggård? Det er umiddelbart
Greenpeace, der lufter en
plakat om ”Climate Emergency” ved deres lokaler i
Njalsgade ikke en skadestue
for klimaet.

annonceoversigt

Tidl. Boghandler på Islands Brygge

Knud Christian Michael Jespersen
* 4. januar 1935

† 21. februar 2019

er sovet stille ind
Familien
Begravelsen finder sted i Skelgårdskirken
onsdag den 27. februar kl. 12.00

Nyt fra bryggenet
Flytning af Bryggenet emails til
One.com er i gang
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Hvis du har bedt om at få
bevaret din email men ikke
har modtaget information
og password fra Bryggenet,
bør du skrive til bevarminemail@bryggenet.dk så vi
kan få rettet op på det.

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.

Du kan dog stadig frem til
31. marts 2019 tilgå din
konto hos Dansk Kabel TV
for at se eller hente dine
gamle email-beskeder.

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/.

afdøde.dk 26.02.2019, kr. 150,00 inkl. moms.
I udkast (Ikke bestilt endnu)

Foreningen Bryggenet · Leifsgade 7 · 2300 København S
www.bryggenet.dk
· info@bryggenet.dk
Pris i alt for
annoncer: kr. 3.388,00 inkl. moms
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

Ingen

(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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Danmarks største rovdyr
Til trods for
at der er
skræmmende
lidt natur tilbage i
Danmark, så har
vi stadig en del
vilde og sjældne
dyr som ulven,
kronhjorten og
gråsælen. Den
sidste kan man
endda – muligvis
– være så heldig
at finde på
Bryggen

Tekst: Thomas Neumann
Foto: Andrew Wilkinson/
Flickr
redaktion@bryggebladet.dk

Møghætte og pulven. Det er
Rune T. Kiddes geniale omskrivning af eventyret om
Den lille rødhætte og ulven.
Langt de fleste af os har vores ulveerfaringer fra eventyr, røverhistorier og anden
lam sniksnak. Hvis I vil
have en god karakter i sko-

len og kommer op i Den lille
rødhætte og ulven, siger
en dygtig dansklærer, jeg
kender, at historien faktisk
handler om én ting: At piger
skal gøre, hvad deres mor
siger. Punktum. Man skal
holde sig på dydens smalle
sti og ikke gå med fremmede mænd. Så historien fortæller altså ikke noget om
den relative farlighed ved
ulve. Sandsynligheden for
at blive angrebet og dræbt

af ulve i Danmark er blevet
sat i samme kategori som at
blive ramt af en meteor.

Toprovdyret ved
Bryggen
Ædruelige vidner har berettet, dog uden fotodokumentation, at der er set gråsæl
lige ude i havnen. Gråsælen
er Danmarks største rovdyr
og kan veje 300 kg og bider
som ingen herhjemme. Den

er lydløs og hurtig og spiser alt med t – torsk, tobis,
toårige, treårige …nej den
spiser kun fisk, blæksprutter og har nappet nogle
marsvin. Så den er komplet
ufarlig og giver max naturpoint til dem, der ser den,
da den har stor cutefaktor
og er relativ sjælden. Sidste
år så jeg en død gråsæl, der
lå i vandkanten ved diget
ved Kalvebod Fælled. Den
havde et imponerede tandsæt, og sæler børster ikke
tænder. De forskere og dyrepassere, der arbejder med
levende sæler, skal have en
meget kraftig bredspektret
antibiotikakur, hvis de ved
et uheld bliver bidt. Så de
minder lidt om komodovaraner, som man bestemt
ikke skal bides af – dog er
de ikke på Amager.

lille land med så latterlig
lidt natur har vi ulv, gråsæl, kronhjort, kongeørn,
delfin, spækhugger og meget mere. De færreste af os
kommer til at møde mere
end en af dem, men hvor
skønt de er der – de beriger naturen og ens glæde
og fantasi. Ganske som jeg
livet igennem har udvist en
pattet glæde ved tanken om
blåhvaler, selv om jeg aldrig
vil bruge fem minutter, fem
kroner eller fem tons CO2
for spotte dem. Men planlæg endelig sommerferien
nu, og spot dyr i Danmark.
Hvad en hval er for en gammel jas er et selvfanget firben for en seksårig.

Tanken luner
Selv om jeg fra et Greenpeace-skib, på min fødselsdag i midnatssol har set
kaskelothvaler boltre sig,
så luner det hjemlige usynlige liv ganske godt. For
lige ude i naturen i dette

Danmarks
største rovdyr
er set nær dig.

Neumanns Natur

