
11. april  2019 
27. ÅrGaNG  Nr. 7

Ring 36 30 15 55
foR en gRatis 

salgsvuRdeRing

Side 12Side 13 Side 8 

Bold

Hver onsdag er der fodbold 
på Bryggen på et niveau, 
hvor alle kan være med. Det 
kræver ikke noget medlem-
skab af en forening eller et 
kontingent. Man skal bare 
tilmelde sig.

Bolig

Stine Tranekjær og Kenneth 
Gyde Poulsen har deltaget i 
Nybyggerne på TV2 og var 
klar til at skifte Bryggen ud 
med en millionvilla i Randers. 
Men der kom et glædeligt 
bump i vejen.

Børn

Marie Blønd er i styregruppen 
og talsperson for den foræl-
drebevægelse, der i weeken-
den fik flere tusinde på gaden 
landet over i en demonstrati-
on for at få minimumsnorme-
ringer i daginstitutionerne.

David Lorentzen
Indehaver Min Bolighandel - Amager
Tlf. 70 254 264 • Mobil: 5290 0012
david@minbolighandel.dk

Islands Brygge & Ørestad

Jeg sælger Islands Brygge...
...ring for gratis vurdering 5290 0012

Hair by DaHl

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

Vi ønsker  
vores kunder 
god påske
Emma, 4 års  
frisørelev og  
Casper, frisør (foto)

Kærlig hilsen
Cecilie, Stine,  
Emma, Casper  
og Laila 

Kæmpekran 
kom med Lille 
Langebro
En sprængt trosse og strid vind skabte 
kortvarigt drama, da broelementerne til 
byens nye cykelbro over havnen ankom 
med nordens største kran. Broen kom 
dog på plads uden flere ulykker. Selvom 
den allerede nu ser færdig ud, åbner 
den efter planen først til efteråret. 
Side 4

Foto: Ricardo Ramirez

7010 0077

Husk Estate, når du
skal sælge din bolig.
Estate Amager, Islands Brygge, 
Ørestad, Tårnby & Kastrup
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393 kilo affald 
på Fælleden
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Amager Fælleds Venner
redaktion@bryggebladet.dk

131 børn og voksne var klar 
til Danmarks Naturfred-
ningsforenings årlige af-
faldsindsamling på Amager 
Fælled i samarbejde med 
Amager Fælleds Venner. 
Der blev fundet meget for-
skelligt affald på Fælleden. 
Blandt andet gamle cykler, 
stole og sågar computere 
blev der fundet, spredt ud 
over Fælleden. Meget ty-

der dog på, at det godt kan 
betale sig at samle affald 
derude mindst en gang om 
året. Affaldsindsamlerne 
oplevede nemlig, at der var 
mindre affald de steder på 
Fælleden, hvor de samlede 
ind sidste år. I alt blev der 
fjernet 393 kilo affald fra 
Fælleden på indsamlings-
dagen.

Amager Fælleds Venner 
tog skraldet på Fælle-

den den 31. marts.

de døende kirsebærtræer må vente
Det blev ikke i denne omgang, at kirsebæralléen i 
Havneparken fik en kærlig hånd af kommunalpolitikerne. 
Politikerne har valgt at udskyde beslutningen, indtil 
man kan lave en samlet plan for området, hvor der 
blandt andet også skal komme en cykelsti. Lokalrådet er 
ærgerlige over, at døende træer må vente

Tekst og foto: Kenneth Dürr
redaktion@bryggebladet.dk

Kommunalpolitikerne har 
netop forhandlet om, hvad 
de skal bruge penge på i 
den såkaldte overførsels-
sag. Et af punkterne dre-
jede sig om kirsebæralléen 
i Havneparken, der trænger 
til at få plantet nogle nye 
træer, fordi nogle af de nu-
værende er døende eller 
ramt af sygdom. Men pla-
nen blev dog ikke til noget, 
da Finn Rudaizky fra Dansk 
Folkeparti, der har været 
meget engageret i at bevare 
kirsebæralléen, valgte ikke 
at tage punktet med til for-
handlingerne.

– Vi er de eneste, der har 
nævnt, at vi gerne vil gøre 
noget ved det, men der er 
kommet kludder i tingene. 
For det første er der for stor 
forskel mellem den oprinde-
lige plan og så den plan, som 
var en af budgetnotaterne til 
overførselssagen, siger Finn 
Rudaizky og fortsætter:

– For det andet er der jo 
problemet med, at der skal 
komme en cykelsti på et 
tidspunkt, der enten skal 

gå ind i Havneparken og 
derved gøre alléen smallere 
eller kræve, at vi skal ned-
lægge parkeringspladser.

Han mener, at det bedste 
ville være at nedlægge par-
keringspladserne, så man 
kan bevare kirsebæralléen, 
men han siger samtidig, at 
de må se, om de ikke kan 
finde nogle erstatnings-
parkeringspladser et andet 
sted.

– I det hele taget så sy-
nes jeg, at det bedste for 
alle parter er, hvis vi venter 
med at gøre noget ved kir-
sebæralléen, indtil vi har en 
samlet plan for området, så 
der ikke hele tiden kommer 
noget dryppende. Det bety-
der ikke, at vi er mindre am-
bitiøse med at bevare træ-
erne, siger Finn Rudaizky.

Han vil bede om at få 
kirsebæralléen på dagsor-
denen i Teknik- og Miljøud-
valget igen, hvor politikerne 
skal tage stilling til de sam-
lede problematikker.

Flere år
Umiddelbart skulle man 
tro, at lokalrådet, der har 

kæmpet en hård kamp for 
at bevare kirsebæralléen, 
ville være glade for, at poli-
tikerne venter med at gøre 
noget, før de har en samlet 
plan. Men netop ventetiden 
kan ifølge lokalrådets for-
mand, Jan Oster, være et 
problem.

– Der kan jo gå flere år, 
før der kommer en endelig 
plan for området, og det be-
tyder jo, at vi får længere tid 
med døde eller syge træer i 
Havneparken, der ikke får 
den hjælp, som de har brug 
for, siger han.

Derudover er han bekym-
ret for, om bevaringen af 
parkeringspladser kan veje 
tungere på vægtskålen end 
at bevare bredden på en kir-
sebærallé.

– Jeg tror, det kan blive 
svært for politikerne at væl-
ge mellem parkeringsplad-
ser, cykler og grønne om-
råder, fordi alle tre ting er 
noget, som man fra politisk 
side gerne vil have, men der 
kan ikke være plads til alle 
tre ting. En af tingene bliver 
nødt til at ryge, siger Jan 
Oster.

Dog har flere politiske 

partier i den seneste udgave 
af Bryggebladet udtrykt, 
at de hellere vil fjerne eller 
flytte parkeringspladser, 
end de vil indsnævre kir-
sebæralléen. Skulle pilen 
alligevel pege på den sid-
ste løsning, så er Jan Oster 
bekymret for, at man ikke 
tager højde for de merom-
kostninger, der er ved at 
flytte træerne i alléen tæt-
tere sammen.

– Hvis man gør alléen 
smallere, så giver man træ-
erne dårligere vækstbetin-
gelser, hvilket betyder, at 
de vil kræve ekstra pleje. 
Der har man ikke taget ta-
get med i det budgetnotat, 
som var med til overførsels-
sagen, så det håber jeg, de 
får med, når der kommer en 
samlet plan, siger han.

Kirsebæralléen i Hav-
neparken må vente 

lidt endnu på at få den 
kærlige hånd, som den 
trænger til. Politikerne 

vil nemlig have en sam-
let plan for området.

ønsker vores læsere 
og annoncører en 
god påskeferie. Vi 
vender tilbage næste 
gang den 9. maj.
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FÆRRE SMERTER
MERE BEVÆGELIGHED 
STØRRE FYSISK FRIHED
BRYGGENS-OSTEOPATI.DK

D A N S K E  O S T E
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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.

s e i s t r u p
Egilsgade 10 • Islands Brygge

tirsdag-fredag  12 – 17:30 lørdag 11– 14 eller efter aftale.
Tlf. 20885588 • www.pseistrup.dk • pseistrup@gmail.com

 

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.

FEST ?

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

Kinesisk akupunktur
v/Can Hong

Jeg har udført  
akupunkturbehandling  
i over 30 år. 
På min hjemmeside: 
www.akuyao.dk
kan man læse om  
de behandlingsformer  
jeg arbejder med.

tidsbestilling på tlf. 29646178
e-mail: canhong.frank@gmail.com

Alt i gulvafslibning  
og gulvbelægning

Din lokale gulvmand 
☎ 3110 4510
Se vores hjemmeside www.falk-gulve.dk

Penge til permanent 
daginstitution
Der blev ved overførselssagen fundet midler til at sætte 
skub i etableringen af den fremtidige permanente 
daginstitution samt skolehaven på Artillerivej. Ved 
samme lejlighed blev der også sat penge af til at 
videreføre det røde drikkeskur på matriklen

Tekst og foto: Andreas 
Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

Mens den midlertidige ba-
rakbørnehave og -vuggestue 
på Artillerivej 69 begynder 
at tage form, er kommunen 
allerede i fuld sving med at 
forberede den permanente 
daginstitution, der skal bære 
stafetten videre om nogle år. 
Byggeriet rykkede et skridt 
nærmere, da der ved de net-
op afsluttede forhandlinger 
om den såkaldte ‘overførsels-
sag’ blev afsat tre millioner 
kroner til projektet.

Udbud
Man får selvsagt ikke me-
get daginstitution for tre 
millioner kroner, og det er 
da også kun det første af 
mange skridt på vejen mod 
den ‘miniby’ på arealet, som 

ud over den nye daginsti-
tution og skolehaven også 
skal lægge kvadratmeter 
til et nyt, stort plejehjem. 
Én million går til at lave ud-
budsmateriale til at etablere 
12 daginstitutionsgrupper 
og knap halvanden million 
til at lave udbudsmateriale 
for skolehaven. Den sidste 
halve million går til et nyt 
‘drikkeskur’ et andet sted 
på grunden end der, hvor 
det nuværende røde skur 
ligger. Brugerne må sige 
farvel til deres gamle, røde 
skur, men kan til gengæld 
se frem til at få både toilet 
og rindende vand.

Planmæssige planer
Så er vi ligesom i gang. Når 
der alligevel er en del år, til 
daginstitutionen og skole-
haven står klar, skyldes det 
blandt andet, at det kræver 

en del koordinering og sam-
projektering mellem de tre 
projekter på grunden; tre 
og et halvt hvis man med-
regner drikkeskuret. Der 
skal blandt andet koordine-
res snitflader, fællesarealer 
samt de offentlige adgangs-
veje på og igennem matrik-
len.

Dertil kommer, at hele 
herligheden kræver en lo-
kalplansændring, hvilket 
også er en tidskrævende 
proces. Lokalplanen kom-
mer i høring og skal også 
behandles politisk i Tek-
nik- og Miljø- samt Øko-
nomiudvalget og til sidst i 
Borgerrepræsentationen. 
Hvis alt går planmæssigt, 
bliver lokalplanen godkendt 
medio 2020, hvorefter selve 
byggeriet kan gå i gang i ef-
teråret. Det er dog betinget 
af, at der bliver sat penge af 
til projektet i budgettet for 

2020, som bliver forhandlet 
til efteråret i år.

Frank er glad
På overborgmesterens kon-
tor er der stor tilfredshed 
med, at vi nu er et skridt 
nærmere de 12 nye børne-
grupper på Bryggen.

– København vokser med 
mange tusinde nye indbyg-
gere i disse år. Det kræver 
flere daginstitutionspladser 
– ikke mindst på Islands 
Brygge og Amager, som 
flere børnefamilier flytter 
til. Derfor har vi sat penge 
af til en ny daginstitution på 
Artillerivej med plads til op 
til 260 børnehavebørn, så 
forældre på Islands Brygge 
får lettere ved at få passet 
deres barn tæt på hjemmet, 
skriver overborgmester 
Frank Jensen (S) i en mail 
til Bryggebladet.

den midlertidige 
daginstitution er 

snart indflytnings-
klar, men dens 

permanente efter-
følger er allerede i 

støbeskeen.

GODT
TILBUD
PÅ APOTEKET

LIGE NU!
GÆLDER 28. NOVEMBER TIL 28. DECEMBER

HÅRPLEJE

Vor viden – din sundhed

Purely Professionel 
 
Hair Care sæt til fint eller 
kraftigt hår 300+300+250 ml 
Frit valg
Før op til 505,00

34000

Repair & treat sæt  
150+150 ml
Før op til 440,00

32000

SPAR 
OP TIL

  16500

SPAR 
OP TIL

  12000

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

HøfeBer?
AllergI?

På apoteket kan du få hjælp 
til og rådgivning om alle 
typer medicin. Alt personale 
er faguddannet og kan blandt 
andet svare på spørgsmål om 
recept- og håndkøbsmedicin, 
bivirkninger og medicin til 
børn.
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Sagnomspunden cykelbro spøger stadig
Fem år efter der blev afsat penge til en cykelbro over Artillerivej, er der stadig ikke taget et eneste 
spadestik. Anlægsloftet og den kommende havnetunnel holder broen tilbage

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustation: KK
redaktion@bryggebladet.dk 

En planlagt cykelbro over 
Artillerivej ved Vejlands 
Allé har været i støbeske-
en siden 2014. Broen, der 
før har været forsinket på 
grund af tekniske proble-
mer og udfordringer, er 
nu sat helt i bero; blandt 
andet på grund af anlægs-
loftet der har bremset utal-
lige projekter i Københavns 
Kommune. Men Teknik- og 
Miljøforvaltningen agter 
ikke at vække projektet til 
live igen, førend der er fun-
det en afklaring i forhold til 
den planlagte havnetunnel.

Den skal nemlig efter alt 
at dømme føres op fra jor-
den ved Sjællandsbroen, 
hvorfra den skal kobles 
på Amagermotorvejen. Så 
områdets fremtid er endnu 
usikkert. 

Bøvl i undergrunden
Cykelbroen har allerede 
været forsinket flere gan-
ge af forskellige årsager. 
En del af broen bliver an-

lagt på det sydvestligeste 
hjørne af Amager Fælled, 
og det kræver en dispen-
sation fra fredningen. Der-
udover er det vanskeligt 
at få broen til at stå fast, 
fordi jordbunden består 
af en blanding af gammel 
havbund, opfyld og losse-
pladsjord. Og som om det 
ikke var bøvlet nok, så vi-
ste det sig også, at hoved-
forsyningen af el, gas og 
data til Sverige løber lige 
under arealet. 

2020-plan
Alt dette gjorde, at broen 
ikke kunne bygges for de 
penge, der oprindeligt var 
afsat i budgettet for 2014. 
Derfor måtte Borgerre-
præsentationen på banen 
og bevilge ekstra midler til 
broen i august 2017. På det 
tidspunkt forventede Tek-
nik- og Miljøforvaltningen, 
at broen ville stå klar i 2020. 
Men nu er broprojektet sat 
i bero på ubestemt tid, og 
Teknik- og Miljøforvaltnin-
gen oplyser, at man ikke 
kan sige mere på nuværen-
de tidspunkt.

en ny cykelbro, der er en del af 
supercykelstien fra Sundby over 
slusen, Vesterbro, Frederiksberg 
og Nørrebro til Østerbro, er ef-
ter fem år ikke rykket nærmere.

Lille Langebro landede
Et år senere end planlagt gjorde Lille Langebro en 
spektakulær, men også dramatisk entré i Københavns Havn

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

Det var et imponerende 
syn, der mødte morgen-
trafikanterne på Langebro 
sidste onsdag morgen, da 
Nordens største kran havde 
lagt sig til rette på tværs af 
havneløbet og allerede in-
den klokken 9 havde hejst 

det første af Lille Lange-
bros fire brofag på plads. 

Broblemer
Den 75 meter høje kæm-
pekran og den store, flade 
flydepram med brofagene 
havde aftenen før gjort en 
majestætisk indsejling i 
havnen. Det var imidlertid 
ikke en helt uproblematisk 

entré. Ud for Skuespilhu-
set, et stykke vej før Inder-
havnsbroen, sprang en tros-
se, som er det kraftige tov, 
man fortøjrer store skibe 
med, og prammen var for 
en stund i fri dressur. Den 
nåede at dreje en smule af 
og var på vej til at ramme en 
‘fender’, som er de plastik- 
eller gummikofangere, der 
sidder på siden af skibe og 

kajkanter i havneløbet. Men 
inden det nåede så vidt, lyk-
kedes det at få monteret en 
ny trosse og rettet pram-
men op igen. Lille Langebro 
slap med skrækken i denne 
omgang.

Krankollaps
Det kunne ellers bedst 
have passet med endnu en 

ulykke. Lille Langebro er 
som bekendt allerede godt 
et år bagud i planerne, fordi 
de oprindelige brofag blev 
totalskadede under en stor 
ulykke på værftet i Rotter-
dam sidste forår. Da de hver 
600 tons tunge broelemen-
ter skulle bugseres ombord 
på den pram, der skulle 
sejle dem til København, 
kollapsede kranen og tabte 

et brofag oven på de andre. 
De stod ikke til at redde, og 
arbejdet måtte starte forfra, 
hvilket forsinkede bropro-
jektet med et år. 

Anden gang er lykkens 
gang
Men nu er broen her, og de 
tunge betonbrofag ligger 
klar til at blive krydset af op 
mod 10.000 cyklister om da-
gen, når Lille Langebro efter 
planen åbner til efteråret. 
For selv om konstruktionen 
måske ser næsten færdig 
ud, er der stadig meget at 
lave. Der er en hulens masse 
elektronik, hydraulik og me-
get andet i sådan en bro, der 
jo skal kunne dreje og åbne 
sig for sejltrafik. Alt det skal 
på plads nu og testes igen og 
igen og igen, inden broen 
kan åbnes. 

FAKTA:

n Mere end 40.000 cykli-
ster krydser dagligt den 
store Langebro. Dens 
nye lillebror forventes at 
få i omegnen af 10.000 
daglige brugere. 

n Broen er en gave fra 
RealDania, der også står 
bag blandt andet BLOX 
på den anden side af 
havnen. 

n Der er afsat i alt 150 mil-
lioner kroner til broen, 
og ifølge RealDania er 
der stadig plus på den 
konto.

den 75 meter høje 
‘Hebo 9’-kran kan 

løfte op til 900 tons ad 
gangen. Så de kun 600 

tons tunge brofag var 
en smal sag.
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Viggo Kampmanns Plads 5 • København S
Tlf. +45 5365 4010 • Mail: info@noeah.dk
Følg os på Facebook og Instagram

Tapas på Café Nöa’h 
Prøv vores bræt med lækker og veltilberedt tapas fuld af delikate små 
oplevelser. Sammensæt dette smukke bræt med en af vore vine og lad 

os sende dig ud på en rejse Sydpå… 

Med god vin, hører sig en lækker og smagsfuld madoplevelse. Her hos Café Nöa’h har 
vi vin i verdensklasse. Nøje udvalgt af vores dygtige sommelier.

Nyd et koldt glas rosé Laurette, og bliv taget med på en rejse til Frankrig.
Eller et glas af vores lækre og bløde rødvin La Garnatxa Fosca, og bliv forført af de 
spanske toner. 
Hvis du er til et koldt glas hvidvin, så lad vores Purato tage dig med til Italiens kyster. 

Åbningstider
Mandag – Torsdag kl. 11.00– 21.00, 
Fredag  kl. 11.00 – 23.00
Lørdag kl. 10.00 – 23.00 
Søndag kl. 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
Tlf. +45 5365 4010
Mail: info@nöah.dk

Åbningstider
Mandag  10.00  - 21.00
Tirsdag - torsdag  09.00  - 21.00
Fredag - lørdag  09.00  - 22.00
Søndag  09.00  - 20.00

Ligger unikt placeret på Havne-
vigen, lige ved vandkanten og 
den nye strand!
Nyd din morgenmad/weekend-
brunch, frokost eller aftensmad
- lavet fra bunden af friske 
råvarer - i de skønne omgivelser 
inden- eller udendørs!

Nyd juleøllen hos Café Nöa`h
Islands Brygges nye lokale mødested

Mere eller mindre digitalisering?  
Flere eller færre medarbejdere?  
Nye rammer for lån og arrangementer? 

Udkastet til den ny plan for bibliotekerne i Københavns 
Kommune er på vej. Derfor inviterer Amager Vest Loka-
ludvalg og bibliotekerne til kaffe og dialog om bydelens 
lokalbiblioteker. Her kan du høre mere om Kultur- og Fri-
tidsforvaltningens udkast til biblioteksplanen og komme 
med dine inputs og idéer til lokaludvalgets høringssvar. 

Møderne er henholdsvis
Mandag d. 6. maj, Ørestad Bibliotek, kl. 17-18:30
Onsdag d. 8. maj, Islands Brygge Bibliotek, kl. 17-18:30
Torsdag d. 9. maj, Solvang Bibliotek, kl. 17-18:30

Vi sørger for et børnevenligt hjørne, så tag endeligt 
børnene med. Der vil være frugt, kaffe og drikkelse. 

Alle er velkomne.

Fremtidens  
  bibliotek

Kom til borgermøde om

Smuldrende broer  
i smult vande
To småbroer i Havneparken 
og på Amager Fælled bliver 
lappet, inde de falder fra 
hinanden
Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: KK
redaktion@bryggebladet.dk

To små broer på henholds-
vis Amager Fælled og i Hav-
neparken får en tiltrængt 
kærlig hånd i løbet af 2019. 
Ved overførselssagen satte 
partierne bag budgettet 
nemlig 3,6 millioner kroner 
af til at genoprette i alt seks 
parkbroer i København, der 
alle er i meget dårlig stand.

På Bryggen drejer det 
sig konkret om broen, der 
krydser det lille vandløb 
øst for vandrehjemmet, og 
som bliver benyttet af en 
del cyklister, der krydser 
Fælleden på vej til og fra 
arbejde. Derudover får træ-
dækket i Havneparken, dér 
hvor skulpturen ‘Arken’ er 
på vej ud på den for længst 
nedrevne jernbanebro over 
havnen, også en tiltrængt 
kærlig hånd. Forvaltningen 

bemærker blandt andet, at 
vandet er dybt netop der, 
så hvis uheldet skulle være 
ude, og nogen falder igen-
nem de møre træplanker, 
får man mere end bare våde 
sko. 

Ud over de to broer på 
Bryggen og på Amager Fæl-
led genopretter kommunen 
også to broer ved Damhus-
søen, en udsigtsplatform 
ved Stadsgraven og en bro 
over Harrestrup Å i Husum.

Sæson for vejarbejde
Varmere vejr baner vejen for vejarbejde. Blandt 
andet i Thorshavnsgade der skal gøres klar til Lille 
Langebro-cyklister

Tekst: Andreas Kirkeskov
Illustration: KK
redaktion@bryggebladet.dk

Når Lille Langebro efter 
planen åbner til efteråret, 
bliver i omegnen af 10.000 
cyklister dagligt dirigeret 
gennem Islands Brygge. 
Det giver ekstra pres på 
både veje og cykelstier, og 
derfor har kommunen en 
række forskellige tiltag i 
ærmet. 

Flere venstresving
De planlagte udvidelser 
af cykelstien langs Havne-
parken samt forbedrede 
k r ydsn i n g smu l i gheder 
over gaden Islands Brygge 
blev udskudt på grund af 
anlægsloftet. Men ét til-
tag slap gennem nåleøjet: 
Krydset Thorshavnsgade 
og Vestmannagade får en 
hævet asfaltflade, der skal 
medvirke, at bilerne sænker 
farten i gaden. Det skulle 
gerne gøre det mere sikkert 
for cyklister, der kommer 
fra Havneparken ad Vest-
mannagade, at lave venstre-
sving i krydset ved Thors-
havnsgade for at komme op 
på Amager Boulevard. 

Teknik- og Miljøforvalt-

ningen forventer, at mange 
af de kommende nye cyk-
lister på Lille Langebro vil 
skulle videre ad Amager 
Boulevard, og så derfor vil 
tage ruten gennem Vest-
mannagade og Thorshavns-
gade. 

Forårsarbejde
Forvaltningen sætter skub 
i vejarbejdet over hele byen 

i de kommende måneder. 
Det skyldes, at det kræver 
lunt og tørt vejr. Særligt den 
støjreducerende asfalt, som 
bruges på de større veje, er 
temperaturfølsom. Derfor 
bliver der igangsat meget 
vejarbejde over hele byen 
i de kommende måneder. 
Forvaltningen kan ikke på 
nuværende tidspunkt op-
lyse, hvornår de forskellige 
arbejder bliver udført.

Når Lille Lan-
gebro åbner 
til efteråret, 
kommer 
tusindvis af 
cyklister til at 
køre gennem 
Bryggens 
gader på vej 
videre mod 
resten af 
Amager.

 

 

Udsigtsplatform ved Stadsgraven 

 

Udsigtsplatform tæt ved Torvegade og 
Ravelinen. En platform hvor både turister og 
københavnere står og kigger ud over 
Stadsgraven og over mod Christianshavn. 

 

 

 

 

 

 

 

Trædæk ved Islands Brygge 

 

Et trædæk, som er placeret hvor mange kommer i løbet 
af sommeren på kajen tæt ved Go-boat. Desuden op ad 
kajkanten, hvor et gennembrud betyder fald i havnen 
med stor vanddybde.   

 

 

Bro på Amagerfælled øst for Vandrehjemmet 

 

En bro der især bliver brugt af mange cyklister, som 
cykler over fælleden til og fra arbejde i Ørestad. 
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En bro der især bliver brugt af mange cyklister, som 
cykler over fælleden til og fra arbejde i Ørestad. 
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Tekst: Andreas Kirkeskov
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

– Det skal ikke være vores 
hus. Lokalrådet har ikke 
på forhånd haft nogen præ-
ferencer eller særlige ting, 
vi gerne vil putte ind i lo-
kalerne under Langebro, 
forklarer formand for Is-
lands Brygges Lokalråd Jan 
Oster med ro i stemmen og 
uddyber:

– Vi vil gerne starte det op 
og hjælpe med at løbe det i 
gang og skabe noget kon-
tinuitet. Men så vil vi også 
gerne trække os lidt tilbage.

Lokalrådet har ellers 
mødt hård kritik på det se-
neste. Støtter af det rivali-
serende projekt Langebro 
Museum, der har udset sig 
de samme lokaler under 
Langebro til deres aktivi-
teter, skyder lokalrådet i 
skoene, at rådet favoriserer 
aktiviteter, som de selv fore-
trækker i deres seneste pro-
jektforslag. Men Jan Oster 
afviser, at det forholder sig 
sådan.

– Vi har prøvet at under-
søge alle de indkomne for-

slag og følge dem til dørs. 
Der var eksempelvis et for-
slag om at lave kajakhotel, 
men vi kunne ikke helt se 
behovet, fordi der allerede 
findes et kajakhotel på den 
modsatte side af vandet ved 
Kalvebod Bølge, forklarer 
han og fortsætter:

– Der har også været 
snak om ‘foodsharing’ og 
madspildsprojekter, hvor 
vi har været ude og kigge 
på lignende projekter og 
se, hvordan det fungerer, 
og hvem der kommer, for 
at finde ud af om det er no-
get, der er muligt her hos 
os, og hvis det er, er det så 
noget af det, vi skal starte 
ud med? 

Alt er på bordet
Han understreger, at det 
ikke ligger endegyldigt 
fast, hvilke aktiviteter der 
skal være i det aktivitetshus 
under Langebro, som lokal-
rådet arbejder for.

– Alle idéer er stadig på 
bordet. Men med nogle idé-
er må vi lade det være op til, 
hvem der melder sig på ba-
nen, når vi går i gang, siger 

Jan Oster med henvisning 
til, at husets funktioner skal 
skabes og defineres af bru-
gerne. 

Eksempelvis lægger lo-
kalrådet i deres projektfor-
slag op til, at nogle af loka-
lerne under broen i visse 
tidsrum kan bruges som 
øvelokaler.

– Vores tanke er at lave 
rum, der kan bruges til det. 
Det er ikke tanken at reser-
vere lokaler kun til øveloka-
ler, som så står tomme re-
sten af tiden, forklarer han 
og tilføjer:

– Men hvis det viser sig, 
at der ikke er stor nok efter-
spørgsel på det, så stopper 
vi det jo bare igen.

Øver eller ej
Netop spørgsmålet om, 
hvorvidt ‘Bryggen’ er inte-
resserede i at få øveloka-
ler og aktiviteter for unge 
under Langebro, er blevet 
stillet af flere på aktivitets-
husets facebookside; også 
med versaler. Og allerede 
på det første salonmøde, 
som lokalrådet holdt om 
lokalerne fremtid, blev der 

udtrykt stor bekymring 
for, hvad ungdomsaktivite-
ter ville medføre af støj- og 
møggener. Bekymringer 
som lokalrådet nu bliver 
beskyldt for at sidde over-
hørig.

– Det er korrekt, at nogle 
af naboerne til Langebro 
mødte talstærkt op og ud-
trykte bekymring for, at 
lokalerne ville blive et ung-
domshus med larm og hær-
værk til følge. Det er der jo 
heller ingen af os i lokalrå-
det, der ønsker, og det er 
slet ikke det, vi mener, når 
vi taler om et sted for unge, 
forsikrer Jan Oster og tilfø-
jer:

– At de kritiske røster, 
der lød på dét borgermøde, 
skulle være udtryk for, hvad 
‘borgerne’ mener, det er jeg 
ikke enig i. 

Hvad vil vi have?
Men hvis borgernes øn-
sker ikke er dét, der bliver 
udtrykt til borgermøderne, 
hvad kan man så overhove-
det sige om, hvad brygge-
boerne ønsker fra lokalerne 
under broen? Jan Oster for-

sikrer, at borgerinddragel-
sen har været bredere end 
bare salon- og inspirations-
møder.

– Vi har forsøgt at komme 
ud og høre de borgere, der 
måske ikke er lige så udad-
vendte, og som måske ikke 
dukker op til møderne. Vi 
har mødt mange forskellige 
behovsudtryk, men kende-
tegnet har været, at man 
ønsker et alternativ til det 
eksisterende kulturhus. Det 
har været et gennemgående 
ønske at have et sted, hvor 
man kan være uden at skul-

le betale for en dyr kaffe for 
at kunne opholde sig.

Hvem siger det?
– Det har vi hørt fra både 

unge mennesker, der efter-
spørger et sted, hvor de kan 
‘hænge ud’. Men også i ret 
vid udstrækning fra små-
børnsfamilier som direkte 
siger, at de vil gerne have et 
sted, hvor de kan være med 
deres barn, og hvor barnet 
kan kravle sikkert rundt på 
gulvet, og hvor forældrene 
kan sidde og hænge ud.

Hvornår fortæller de jer 
det?

– Vi deltager i mange ar-
rangementer og workshops 
rundt omkring i hele byen. 
På den måde er lokalrådet 
meget udadvendt, så vi har 
en ret bred kontaktflade. 
Nogle gange løber vi på an-
dre bryggeboer til arrange-
menter i andre bydele, og så 
spørger vi ind og beder folk 
om at komme med inputs 
og idéer og eventuelt være 
kontaktperson for en type 
brugere.

Fleksibelt hus
Selv om lokalrådet nu ar-
bejder videre med nogle af 
de idéer, de har indsamlet i 
løbet af de sidste par år, så 
understreger Jan Oster, at 
aktivitetshusets tilbud ikke 
ligger fast. Heller ikke efter 
at portene er slået op.

– Vi lægger op til, at lo-
kalerne skal have fleksibel 
anvendelse. Vi vil tage dem 
i brug trinvis, og hvis ikke 
der er behov, så stopper 
vi det pågældende projekt 
igen, forklarer han og tilfø-
jer:

– Det bliver op til dem, 
der melder sig, og som har 
et behov. Til spørgsmålet 
om, hvorvidt der mangler 
et sted til de unge eller ej, 
er lokalrådets holdning, at 
hvis de unge ikke selv mel-
der sig og tager aktivt del, 
så bliver der ikke noget til 
dem. Så gør vi noget andet.

Museumsmodstand 
Én idé, der ikke har fun-
det vej til lokalrådets pro-
jektoplæg, er Langebro 
Museum. Gruppen bag mu-
seumsprojektet har til gen-
gæld arbejdet på højtryk 
for at realisere deres idé 
om et kombineret museum 
og café i de samme lokaler, 
som lokalrådet går efter. 
Forslaget er sågar blevet 
præsenteret for politikerne 
i Kultur- og Fritidsudvalget, 
som dog valgte at afvise 
ansøgningen på anbefaling 
fra forvaltningen. Dagen før 
samme udvalgsmøde send-
te lokalrådet, med formand 
Jan Oster som afsender, et 
mail rundt til samtlige poli-
tikere i udvalget, hvori han 
gjorde opmærksom på, at 
lokalrådet også barslede 

INtERvIEw 

“det bliver ikke lokalrådets hus”
Islands Brygges Lokalråd er under hård beskydning fra støtter af Langebro 
Museum, der mener, at rådet favoriserer egne ønsker til lokalerne under 
Langebro og går for vidt i deres modstand mod museumsplanerne. 
Lokalrådets formand Jan Oster fastholder, at rådet ikke har nogen skjult 
agenda, og afsøger alle fremlagte idéer

Jan Oster, der er 
formand for Islands 

Brygges Lokalråd, 
vil indrette lokalerne 
under Langebro, så 
de blandt andet kan 

bruges til korsang.
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Vær med til at udvikle Amagers 
nye bydel.

By & Havn inviterer til 
borgermøde om det kommende 
Vejlandskvarteret. 

Arrangementet byder på et 
spændende program med debat 
og workshops, hvor der bliver 
mulighed for at stille spørgsmål 
og komme med ønsker og 
idéer til, hvordan vi sammen 
udvikler et nyt og bæredygtigt 
københavnerkvarter ved Vejlands 
Allé.

Undervejs vil der blive serveret en 
forfriskning. 

Vi glæder os til at byde dig 
velkommen.  

Med venlig hilsen,
By & Havn

TORSDAG DEN  25. APRIL KL.  

18.00 - 20.30

Adresse: Ørestad Skole, Arne Jacobsens 
Allé 21, Ørestad City.
- Lige ved Ørestad metrostation

Tilmelding senest tirsdag den 23. april kl. 
10.00 på mail: 
vejlandskvarteret@byoghavn.dk

NB. Først-til-mølle-princippet. Plads til 
200 deltagere.

PROGRAMTID OG STED

Velkomst ved ordstyrer Rasmus Rune Nielsen fra Andel

Oplæg om udviklingen af Vejlandskvarteret ved: 
Adm. direktør Anne Skovbro, By & Havn
Planchef Kenneth Horst Hansen, Københavns Kommune 
Chef for Planlægning & Arkitektur Rita Justesen, By & Havn
Anlægschef Hans Vasehus, By & Havn 

Spørgsmål og debat
 
Fælles workshops

Afsluttende spørgsmål og debat

Tak for denne gang            

BORGERMØDE
OM VEJLANDSKVARTERET

Lokal caféejere 
laver kogebog

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Hvis man godt kan lide at 
sætte tænderne i brunchen 
på caféen Wulff & Konstali, 
så kan man nu forsøge at 
lave retterne derhjemme 
ved at læse opskrifterne i 

den nye bog ‘Brunch – til 
fester og hyggelige dage’, 
som de to caféejere Agnete 
og Poul Wulff har forfattet.

Retterne i bogen skulle 
være forholdsvis lette at 
tilberede, så de fleste kan 
være med uanset kompe-
tenceniveau, eller om det er 
en doven søndag. Hvis man 

gerne vil udfordre sig selv 
lidt, så er det også en mulig-
hed, når man for eksempel 
skal lave mandelcroissant-
er.

 ‘Brunch – til fester og 
hyggelige dage’ kan købes på 
Wulff og Konstalis hjemme-
side.

Agnete og Poul 
Wulff fra Wulff & 
Konstali har lavet 

en kogebog om 
brunch, så man 

kan gøre de to 
caféejere kunsten 

efter.med et projekt i lokalerne 
og på den baggrund anbe-
falede et afslag på Langebro 
Museums ansøgning.

Dét brev til politikerne 
har efterfølgende fået idé-
mand og projektleder på 
Langebro Museum, David 
Peter Fox, til at anklage lo-
kalrådet for at bryde sine 
egne vedtægter.

“Det er vores indtryk, at 
formand Jan Oster opsæt-
ter forhindringer og modar-
bejder Langebro Museums 
projektet og dermed laver 
vedtægtsbrud”, skriver han 
i en e-mail til Jan Oster med 
henvisning til den formåls-
paragraf, der lyder: 

“På lokal- og tværpolitisk 
grundlag at virke for byde-
lens særlige interesser og 
tillade at skabe det bedst 
mulige samarbejde om løs-
ning af lokale opgaver".

Men den fortolkning af 
rådets vedtægter er Jan 
Oster slet ikke enig i.

– Det betyder ikke, at vi 
skal søge konsensus, og 
hvis der er uenighed, så 
skal vi forholde os passivt, 
fastslår han og uddyber:

– Vi fungerer ikke sådan, 
at vi støtter alle idéer, som 
kommer fra vores medlem-
mer, så hvis man har betalt 
50 kroner i kontingent, så 
skal lokalrådet støtte ens 
projekt og må ikke gå imod 
det. Hvis det var tilfældet, 
ville lokalrådet være hand-
lingslammet.

Har lokalrådet mandat til 
aktivt at modarbejde andre 
projekter?

– Ja, det mener jeg godt, 
at vi kan. Vi fortæller på års-
møderne, hvad vores strate-
gier er, og hvad vi arbejder 
med, og hvad vi vil arbejde 
for. Og der har vi klart sagt, 
at vi arbejder for et aktivi-
tetshus under Langebro. 
Hvis det er i konflikt med et 
andet projekt, så har vi man-
dat til at være imod det.

Hvis det viser sig, at et 
andet projekt nyder større 
opbakning på Bryggen end 
lokalrådets aktivitetshus, er 
det så ikke problematisk, at I 
modarbejder det?

– Vi har ikke noget ønske 
om at gå imod, hvad fler-
tallet på Bryggen ønsker. 
Spørgsmålet er så, om de 

frivillige i rådet ville bruge 
tid på projekter eller sager, 
som de ikke selv tror på, 
siger Jan Oster og fortsæt-
ter:

– Vi har nogle frivillige, 
som har valgt at bruge de-
res tid på nogle bestemte 
projekter. Så hvis de bliver 
valgt, er det de projekter, 
de arbejder på. Hvis det går 
imod nogle ønsker, som an-
dre måtte have, eller nogle 
ikke føler sig repræsente-
ret, så må de stille kandida-
ter op, som vil lægge deres 
arbejdskraft andre steder. 
Ellers er det bare en teore-
tisk konflikt. Lokalrådet er 
jo ikke noget formelt, vi er 
ikke en del af kommunen. 
Vi er kun noget i kraft af de 
ting, vi fører ud i livet. 

Hvorfor kan Langebro Mu-
seum ikke være en del af jeres 
aktivitetshus?

– Vi har haft mange mø-
der, og fem gange har vi 
forsøgt at få et samarbejde 
op at stå. Men det er ikke 
mit indtryk, at Langebro 
Museum mener det seriøst, 
når de siger, at de vil sam-
arbejde.
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"det er et 
kæmpe 

omsorgssvigt"
I lørdags demonstrerede flere 

tusinde forældre landet over for at 
få flere pædagoger i børnehaver 
og vuggestuer. Bryggebo Marie 

Blønd sidder i styregruppen og er 
talsperson for forældrebevægelsen 

bag demonstrationerne, og hun 
frygter, at der er ved at ske et 

stort omsorgssvigt i de danske 
daginstitutioner

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

En dokumentar på DR2 har 
sat gang i en af de største 
forældrebevægelser i Dan-
mark i mange år. I doku-
mentaren ‘Hvem passer vo-
res børn?’ ser man blandt 
andet, at der i en institution 
i yderpunkterne kan være 
to pædagoger til over 40 
børnehavebørn, og at en 
pædagog i en vuggestue 
er nødt til at lade fire børn 
være alene i kort tid, fordi 
der ikke er pædagoger nok 
til alle de arbejdsopgaver, 
der er. Og ifølge dokumen-
taren er det ikke særtil-
fælde, men dagligdagen i 
mange institutioner landet 
over.

Det har ræsonneret med 
mange forældre, der kan 
nikke genkendende til lig-
nende situationer i de insti-
tutioner, hvor deres børn 
går. Og efter Folketinget 
dagen efter dokumenta-
ren nægtede at drøfte, om 
der skal indføres mini-
mumsnormeringer – hvor 
mange pædagoger der 
minimum skal være per 
barn – blev facebookgrup-
pen ‘Demonstration for 
minimumsnormeringer i 
daginstitutioner’ oprettet. 
En gruppe der i skrivende 
stund har næsten 31.000 

medlemmer. Forældrebe-
vægelsen kulminerede i lør-
dags i en landsdækkende 
demonstration, hvor flere 
tusinde forældre gik på ga-
den i mere en 55 byer.

Politiske rammer
En af de forældre er bryg-
gebo Marie Blønd, der har 
været meget aktiv i bevæ-
gelsen. Hun er medlem af 
styregruppen og har været 
bevægelsens talsperson i 
medierne flere gange. Hun 
har to døtre på henholdsvis 
ni år og ni måneder, og hun 
har oplevet, at der er sket 
en del, mellem at de to børn 
har gået i vuggestue.

– Vores første datter hav-
de en problemfri indføring, 
og det har været meget an-
derledes med vores anden 
datter, der har reageret ret 
voldsomt, når vi har hentet 
hende, fortæller Marie og 
nævner som eksempel:

– På et tidspunkt græd 
vores datter så meget, at 
pædagogerne blev nødt til 
at tage hende med ud på 
toilettet for ikke at genere 
de andre børn og for at få 
min datter til at falde til ro. 
Men fordi de var så få pæ-
dagoger, blev de nødt til at 
lade døren ud til toilettet stå 
åben, så de kunne have et 
øje på de andre børn også.

Marie Blønd understre-

ger, at hendes oplevelser 
er vand i forhold til, hvad 
andre forældre har oplevet, 
og at hun ikke mener, det 
er institutionens skyld. Det 
handler om de overordnede 
politiske rammer.

– Pædagogerne og insti-
tutionslederne gør, hvad de 
kan under omstændighe-
derne. Problemet er, at der 
simpelthen ikke er pæda-
goger nok, og det synes vi, 
er et kæmpe omsorgssvigt, 
siger hun.

Arbejdsstyrken
Marie Blønd mener, at 
der gennem de seneste år 
er blevet værre og værre 
med normeringen, og at 
dokumentaren har været 
en gnist, der har tændt en 
brand i en meget tør skov. 
Forældrene har godt lagt 
mærke til, at der har været 
noget galt, men mange har 
haft svært åbne op om det.

– Vi er i gang med at 
bryde tavsheden om noget, 
som mange forældre ken-
der til, men har svært ved at 
tale om. At vi er mange, der 
har en dårlig fornemmelse i 
maven, når vi afleverer vo-
res børn i daginstitutionen 
om morgenen. Det er meget 
sårbart, så det er utrolig 
vigtigt, at vi får sat ord på 
det, siger Marie Blønd og 
fortsætter:

– Derfor vil vi gerne 
minde politikerne om, at vi 
forældre rent faktisk er ar-
bejdsstyrken, og at vi gerne 
ville kunne gå på arbejde 
med ro i maven i vished om, 
at vores børn bare har et mi-
nimum af voksenkontakt.

Forældrebevægelsen har 
derfor også et helt konkret 
krav om en minimumsnor-
mering i daginstitutionerne 
om, at der skal være en pæ-
dagog for hvert tredje vug-
gestuebarn og en pædagog 
for hvert femte børnehave-
barn til enhver tid i løbet af 
dagen.

– Det er som om, at der 
skal ske et eller andet for-
færdeligt, før politikerne er 
villige til at gøre noget. Det 
er der heldigvis ikke sket 
endnu, så vi håber på, at vi 
kan råbe dem op, inden det 
går galt. Det synes vi, vores 
børn har fortjent, for de har 
jo ikke selv nogen stemme, 
siger Marie Blønd.

Efter hun har været i me-
dierne flere gange, er folk 
også begyndt at lægge mær-
ke til hende på Bryggen.

– Jeg har kun mødt op-
bakning her på Bryggen. 
Folk fortæller mig, at det 
er vigtigt, at vi passer godt 
børnene. Det er med til at 
skabe en god samhørig-
hedsfølelse, som jeg er me-
get taknemmelig for, siger 
hun.

Marie Blønd er med 
i styregruppen og 
er talsperson for 

en landsdækkende 
forældrebevægelse, 

der vil have mini-
mumsnormeringer i 
daginstitutionerne.



Find billetter på: Kulturhusetislandsbrygge.dk
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Forårets komme bliver 
markeret med festlig fælles-
sang, taler og morgenmad 
og drikke for hele familien. 
Det sker i det stemningsful-
de søjlerum under Lange-
bro den 5. maj, hvor Islands 
Brygges Lokalråd inviterer 
hele Bryggen til en hygge-
lig for- og eftermiddag i for-
årets navn.

Andersen Bakery giver 
en bid brød til de første 200 
deltagere, og der vil også 
være drikkevarer. Skal 
man have stillet mere end 
den lille sult, parkerer der 
food trucks på begge sider 
af broen, hvor man kan 
tanke op.

Arrangementet starter 

klokken 10:30, og klokken 
11:00 bliver festlighederne 
for alvor skudt i gang med 
en åbningstale, hvorefter 
der vil være skiftevis fæl-
lessang og optrædener fra 
flere af Bryggens dygtige 
kor. Fra klokken 14:00 skif-
ter fokus en lille smule, og 
der vil være sang og under-
holdning for børn og optræ-
dende børnekor. 

Forårssang under Lange-
bro den 5. maj klokken 10:30. 
Følg med i programmet på 
facebooksiden ‘Hus under 
Langebro’, og kom med 
forslag til flere aktiviteter på 
info@islandsbryggeslokal-
raad.dk

KULtUR

deT  
SKer  
På 
BryggeN
Hver måned er 
der begivenheder 
på Bryggen, der 
kan få dig til at 
grine eller græde. 
Begivenheder der 
gør dig klogere. 
Begivenheder for 
børn. Koncerter 
og udstillinger. 
Alt muligt. Læs 
her, hvad du ikke 
vil gå glip af i den 
kommende tid

Tekst: Andreas Kirkeskov
redaktion@bryggebladet.dk

❚BØRN

Mit navn det står med bøger
Lav retropåskepynt og genbrugsgækkebreve i kulturhuset

❚FOREDRAG

Hør 
Papen i 
kirken
Succesforfatter 
og bryggebo 
Morten 
Pape går på 
prædikestolen 
i Hans Tausens 
Kirke

❚MUSIK

Phantastiske 
phantaster spiller 
sorthumoristisk 
cirkusmusik
Genreforvirringen er total og på højeste 
niveau, når Lars Grand & Phantasterne 
spiller mangefarvet musik, fra dengang 
verden var sort-hvid

❚SANG

Fællesforårssang 
under Langebro
Islands Brygges Lokalråd inviterer 
til fællessang og morgenbrød i 
søjlerummet under Langebro

En mands skrald er en an-
den mands påskedekora-
tioner. Det er mantraet, når 
‘One More Story’ holder 
påske-upcykling workshop 
i Kulturhuset Islands Bryg-
ge. 

Vær kreativ med kasse-
rede bøger og kom hjem 
med kassevis af påskepynt 
og gækkebreve til venner 
og familie. Der vil være ska-
beloner, man kan støtte sig 
til, men man kan også lade 
fantasien få frit spil.

Påske-krea-workshop i 
Kulturhuset Islands Brygge 
lørdag den 13. april klokken 
14:00. 40,- for børn og 0,- for 
voksne. Prisen inkluderer 
materialer. 

de higer og 
søger i gamle 

bøger efter pa-
pir til påskeklip 

og -klister.
Foto: PR

Beretninger om kvinder, 
rom, mord og uforløst kær-
lighed gennemsyrer det 
gennemsyrede tekstuni-
vers, når Lars Grand og 
hans to phantaster Palle Ju-
vonen og Mads Lambertsen 
sætter ud på en stormom-
sust verdensomsejling gen-
nem polka, vals og swing.

De tre musikanter leverer 
et energisk, medrivende 
og selvironisk show, der 
hensætter publikum til et 
cirkustelt i de gode gamle 
dage. Trioen har en trofast 
fanskare, der skråler lystigt 

med på liederne, når bandet 
har spillet på scener og fe-
stivaler over hele Danmark.

Lars Grand & PHAN-
TASTERNE i Kulturhuset 
Islands Brygge den 26. april 
klokken 20:00. Billetter kan 
købes på billetto.dk og koster 
80,- + gebyr. I døren må du 
slippe en hundredemand. 

Lars grand og Phanta-
sterne phyrer op under 
en phorygende phest.

Foto: PR

Morten Papes bog ‘Planen’ 
om hans hårde opvækst i 
Urbanplanen har gået sin 
sejrsgang landet over. I dag 
bor han på Bryggen, og nu 
har alle med-bryggeboer 
mulighed for at høre man-
den selv fortælle om det 
svære liv som barn og teen-
ager i en ghetto. 

Dialogforedrag med 
Morten Pape i Hans Tausens 
Kirke den 8. maj klokken 
19:30. Gratis adgang.

❚KLASSISK

Kærlighed til og 
fra Brahms
En livslang kærlighedsaffære med 
Brahms’ romantiske musik bliver 
forløst i koncetsalen

Brahms’ romantiske musik 
til de intense østeuropæi-
ske kærlighedsdigte har 
været en del af Mogens 
Dahls Kammerkors DNA 
siden korets undfangelse 
for næsten 15 år siden. 
Netop Brahms ‘Liebesliede’ 
har altid stået korets stifter 
og dirigent, Mogens Dahl, 
meget nært. Derfor var det 
også det mest naturlige i 
verden, at koret indspillede 
og udgav den romantiske 
musik på CD i 2007.

I dag, hvor koret har ud-
viklet sig til et anerkendt og 
internationalt foretagende, 
har Mogens Dahl følt sig 
kaldet til at vende tilbage til 
de smukke sange om den 
skæbnesvangre kærlighed.

Liebeslieder med Mogens 
Dahl Kammerkor den 5. maj 
klokken 20:00 i Mogens 
Dahl Koncertsal. Billetter 
kan købes på billetlugen.dk 
og koster 275,- og 175,- for 
studerende. Foto: PR
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KOM TIL POLITISK BRUNCH
1. MAJ KL. 09.00-11.30 
I HK HOVEDSTADEN PÅ 
SVEND AUKENS PLADS
HK Hovedstaden inviterer igen i år medlemmer med familie og 
venner, naboerne på Islands Brygge, og andre interesserede til 
politisk brunch.

Formiddagen vil summe af politiske taler, musik samt  
uddelingen af HK Hovedstadens sociale pris, Årets Anker.

Vil du med så tilmeld dig på hk.dk/aktuelt/kalender 
under Politisk brunch i HK Hovedstaden.

Husk, at du også kan møde os i Fælledparken fra klokken 13 i HK-teltet.

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

Cafe Isbjørnen
Cafeen med de billige priser

EN STOR FADØL 23 kr.
ALLE UGENS DAGE

Reykjaviksgade 1
tlf. 32 96 96 40 find os på:Find Bryggebladet på Facebook og bliv venner med os dér! Her kan du 

følge med i vores opdateringer og give os tip om vores lokalområde.

FaCEBLaDEt

By & Havn ruller det tunge maskineri ud på Fælleden
Boret bliver stukket dybt i den gamle lossepladsjord under Campinggrunden på Amager Fælled, 
hvor By & Havn er i fuld sving med at undersøge, præcis hvor forurenet jorden er, og hvor dyrt og 
bøvlet det bliver at bygge på arealet

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

1. april trådte den lov i 
kraft, der muliggør byg-
geri på Campinggrunden 
på Amager Fælled, og alle-
rede dagen efter smøgede 
By & Havn ærmerne op og 
gik i gang med udviklingen 
af området, der i løbet af de 
kommende år skal bebyg-
ges med tusindvis af nye 
boliger i det kommende Vej-
landskvarter.

Jorden er giftig
Det meste af april bliver der 
lavet miljø- og geotekniske 
undersøgelser. Det sker ved, 
at der bliver bordet dybe 
huller og taget jordprøver 
op, som efterfølgende bliver 
undersøgt for ‘eventuel for-
urening’. Vi ved dog allerede 
fra Københavns Kommunes 
egne jordbundsundersø-
gelser i starten af 2018, at 
undergrunden har lidt af 
hvert at byde på. Dengang 
blev der fundet tungmetal-
ler, oliestoffer, stoffer der 
stammer fra rensemiddel på 
bilværksteder eller fra ska-
dedyrsbekæmpelse. 

I Økonomiforvaltnin-
gens rapport fra sidste år 
lød vurderingen, at arealet 
godt kan bebygges, men at 
det formentlig vil kræve ad-
skillige omfattende og dyre 
tiltag, hvis byggeriet skal 

tilvejebringes forsvarligt. 
Der vil blandt andet mulig-
vis skulle skrabes jordlag 
af, de kommende bygninger 
skal gøres lufttætte i bun-
den, og måske skal der læg-
ges dræn for at holde giftige 
gasser ude af boligerne. 

Det er alt dette og meget 
andet, som By & Havn nu 
er i gang med at undersøge 
nærmere for at få et overblik 
over, hvad det vil kræve at 
bebygge Campinggrunden. 

Bliv hørt
Sideløbende med at den 
forurenede jord bliver gø-
det for Vejlandskvarteret, 

bebuder By & Havn nu en 
omfattende borgerinddra-
gelsesproces, der bliver 
skudt i gang med et stort 
borgermøde den 25. april 
på Ørestad Skole. Her får 
lokale borgere, interessen-
ter, foreninger og erhvervs-
drivende mulighed for at 
komme med input til den 
kommende arkitektkonkur-
rence og masterplan. I en 
pressemeddelelse skriver 
administrerende direktør i 
By & Havn, Anne Skovbro:

“Det er de lokale beboere, 
der kender områderne aller-
bedst og de kvaliteter, som 
områderne allerede har, og 
som kan tænkes med ind i 

den videre udvikling. Derfor 
ønsker vi at invitere til dia-
log og borgermøde så tidligt 
som muligt i processen.“

Der bliver holdt et tilsva-
rende borgermøde om ud-
viklingen af Stejlepladsen i 
Sydhavn.

Fuld fart frem
Efter de to borgermøder 
bliver der lavet et oplæg til 
den arkitektkonkurrence, 
der skal slå de overordnede 
streger for Vejlandskvarte-
ret. Sløret bliver løftet for, 
hvordan det nye boligkvar-
ter kommer til at tage sig 
ud, når vinderforslaget bli-

ver offentliggjort i slutnin-
gen af året, hvor der også 
bliver holdt endnu et bor-
germøde om planerne. Om-
trent på samme tidspunkt 
bliver der også lavet VVM-
undersøgelser, som skal 
kortlægge, hvilke miljøpå-
virkninger byggeplanerne 
får for området. 

2020 går med at udarbej-
de den nye lokalplan for om-
rådet og behandle den poli-
tisk i de forskellige udvalg 
på rådhuset. I den forbin-
delse kommer lokalplanen 
også i offentlig høring. By & 
Havn forventer, at lokalpla-
nen bliver endeligt vedtaget 
i Borgerrepræsentationen 

ved udgangen af 2020. Her-
efter kan byggeriet på Ama-
ger Fælled gå i gang. 

Borgermøde om Vej-
landskvarteret den 25. april 
klokken 18-20:30 på Ørestad 
Skole. Tilmelding senest den 
23. april klokken 10:00 på 
vejlandskvarteret@byog-
havn.dk

den gamle losse-
pladsjord under 

Campinggrunden 
er ved at blive 
undersøgt for, 
hvor giftig den 
rent faktisk er.
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Bryggebolden ruller
Fodbold behøver ikke at foregå i en forening eller vennegruppe. 

Bryggebladet har mødt initiativtageren til Bryggens egen fodboldgruppe, 
hvor alle kan spille med hver onsdag – helt gratis

Tekst: Jørgen Østergaard
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Midt i den hedeste sommer 
sidste år lagde bryggebo 
David Law Jensen et opslag 
på Islands Brygges elektro-
niske opslagstavle på Face-
book. Efter forbillede fra 
andre bydele var idéen at 
opstarte en fodboldgruppe, 
hvor interesserede uforplig-
tende og gratis kan mødes 
og spille fodbold sammen.

David Law Jensen konsta-
terede hurtigt, at Islands 
Brygge var klar. Et pænt 
kontingent på 50-60 fod-
boldglade spillere var med 
på idéen. Kort tid efter var 
facebookgruppen Brygge-
bold oprettet og den første 
kamp arrangeret. I den før-
ste tid foregik spillet på for-

skellige baner og tidspunk-
ter, men 19. september 2018 
kunne David Law Jensen 
annoncere en stor nyhed til 
facebookgruppen:

”Kære medlemmer. Mis-
sionen er lykkedes. Vi har 
nu fået fast spilletid på 
kunstgræsbanen ved DR 
Byen. Hver onsdag kl. 19-
20.”

Konceptet er meget en-
kelt. Medlemmerne tilmel-
der sig fra gang til gang. 
Thats it!

Plads til alle
- Vi spiller cirka 16 hver 
gang. Det er altid fyldt – 
også i dårligt vejr. Det fore-
går meget nede på jorden, 
der skal være plads til alle. 
Vi er en god blanding af for-
skellige slags mennesker. 

En enkelt kvinde spiller 
regelmæssigt med, men 
ellers mænd. Jeg vil tro, at 
spillerne aldersmæssigt 
ligger fra 15 år til lidt over 
de 40, fortæller David Law 
Jensen.

Initiativtageren glæder 
sig over, at spillerne er gode 
til at passe på hinanden. 
Stemningen er aldrig dår-
lig, og ingen bliver hængt 
ud for en dårlig aflevering 
eller en brændt chance. I 
løbet af de otte måneder, 
gruppen har eksisteret, er 
det da også kun blevet til 
enkelte småskader.

Bryggebold handler om 
at hygge sig og spille noget 
fodbold sammen, når det 
ellers passer ind i en travl 
hverdag. David Law Jensen, 
der har boet på Bryggen i 
over ti år, har selv en søn på 

to år, og mange af de andre 
er også familiefædre. Men 
selvfølgelig kan spillerne 
også lide at vinde. David 
Law Jensen har bemær-
ket, at niveauet har været 
stigende siden opstarten i 
sensommeren. Blandt face-
bookgruppens over 100 
medlemmer spiller en fast 
kerne efterhånden med, og 
formkurven er stigende. På 
det seneste har Bryggebold 
stillet op i to træningskam-
pe mod mere etablerede 
hold og vundet 6-5 begge 
gange.

Bryggebold er gratis, 
men det hænder, at bolden 
skal udskiftes, eller der er 
er brug for nye overtrækst-
røjer. David Law Jensen for-
klarer, at småbeløb til dæk-
ning af disse udgifter er 
blevet indbetalt frivilligt fra 

medlemmerne. Den slags 
transaktioner understøtter 
Facebook dog ikke, og ti-
den som facebookgruppe er 
faktisk netop slut for Bryg-
gebold. 

Nu på Holdsport.dk
– Vi er lige flyttet over 
på en portal, der hedder 
holdsport.dk. Det er en 
gratis digitalplatform, der 
meget bedre understøtter 
tilmelding og kommunika-
tion til medlemmerne. Folk 
kan oprette sig som bruger 
på Holdsport og så søge ef-
ter Bryggebold. Så kan man 
tilmelde sig træning efter 
først til mølle, fortæller Da-
vid Law Jensen. 

Bryggebold står dog for-
an en afgørende milepæl 
– tildeling af fast spilletid 

på kunstgræsset i sommer-
halvåret. Initiativtageren 
understreger vigtigheden 
af, at Bryggebold i sin tid 
fik tildelt fast spilletid, og 
afventer i skrivende stund 
svar på ansøgningen om en 
ny sæson. David Law Jen-
sen er dog optimistisk i for-
hold til at kunne fortsætte 
med bold onsdag aften.

Det er grundejerforenin-
gen i Ørestad Universitets-
kvarter, der driver kunst-
græsbanen, og der er rift 
om de attraktive tider på 
hverdagsaftener. Ud over 
Bryggebold benytter kol-
legier, skoler, Boldklubben 
Hekla og andre sig af kunst-
græsset. Banen har den for-
del at kunne benyttes med 
både almindelige sko og 
fodboldstøvler. Og den er 
spilbar året rundt.

Børneinddragelse bliver til bog
Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Sidste forår afholdt Islands 
Brygges Lokalråd en work-
shop for elever fra 5.Y på 

Skolen på Islands Brygge, 
hvor de skulle komme med 
deres bud på, hvad ‘Bryg-
gens Plads’ i Havneparken 
kunne bruges til. Work-
shoppen foregik sammen 
med arkitekter, der kunne 
guide eleverne. Det hele 
resulterede i en fernisering 
i Kulturhuset Islands Bryg-
ge, hvor elevernes model-
ler, tekster og idéer blev vist 
frem, samt en efterfølgende 
fotoudstilling af børnene og 
deres kreationer. Det er dis-
se billede, der er grundla-
get for bogen ‘Hvad har bør-
nene på hjerte – om børn og 

byplanlægning’, der nu kan 
findes på udvalgte steder 
på Bryggen. Ifølge Susse 
Stuhr fra lokalrådet, der er 
kvinden bag workshoppen, 
skal bogen fungere som in-
formation og inspiration til 
andre på Bryggen.

 ‘Hvad har børnene på 
hjerte – om børn og by-
planlægning’ kan findes på 
biblioteket, i kulturhuset, på 
skolen, lokalhistorisk arkiv og 
på enkelte institutioner.

en workshop 
for en gruppe 5. 
klasses elever om, 
hvad ‘Bryggens 
Plads’ i Havnepar-
ken skal bruges til, 
er nu blevet til en 
bog.

Nej, det er 
ikke landshol-
det, men det 

er tæt på.
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Så var vi 
flyttet ...
Hvis Stine Tranekjær og Kenneth Gyde Poulsen 
havde vundet et splinternyt hus i TV2-konkurrencen 
“Nybyggerne”, ja så var de flyttet fra Islands Brygge til 
Randers, men noget kom i vejen

Tekst: Marianne Barfod
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

 
Den 27. marts blev det afslø-
ret, hvem der blev vinder i 
tv-konkurrencen “Nybyg-
gerne”. Stine Tranekjær og 
Kenneth Gyde Poulsen var 
spændte på at se, hvem af 
de tre tilbageværende par 
der løb med sejren og vandt 
huset til cirka 2,6 millioner. 
I begyndelsen deltog de 
selv i konkurrencen, men 
halvvejs inde i optagelserne 
opdagede de, at Stine Tra-
nekjær var gravid, så de 
måtte forlade produktionen.

– Det er jo fantastisk, at 
vi venter et barn, men det 
var da lidt ærgerligt, at vi 
måtte gå ud, er de to enige 
om, men selv om de ikke 
kom i mål, har det været en 
usædvanlig og spændende 
oplevelse at deltage i “Ny-
byggerne”.

 Stine Tranekjær, billed-
kunstner og oversætter, del-
tog sammen med Kenneth 
Gyde Poulsen, studerende 
på CBS og tidligere com-
mercial manager, i efteråret 
i TV2's konkurrence “Ny-
byggerne”.

 Faktisk kom deres del-
tagelse i programmet lidt 
tilfældigt

– Vi havde faktisk aldrig 
set programmet “Nybyg-
gerne”, fortæller Stine Tra-
nekjær.

– En eftermiddag sad jeg 
og lavede overspringshand-
linger på computeren, og 
på Facebook så jeg en kon-
kurrence, hvor man kunne 
vinde et hus. Da jeg så det, 

troede jeg ikke på det, men 
den var god nok. I Nybyg-
gerne kan man jo netop 
vinde det hus, man har ind-
rettet. Jeg fortalte Kenneth 
om det, og så trykkede 
vi på tilmeld-knappen. Vi 
beskrev os selv og sendte 
også nogle billeder af os 
selv og af noget, vi havde 
bygget. Og så ringede de 
sørme til os!

Ukendte faktorer
For Kenneth Gyde Poulsen 
og Stine Tranekjær betød 
det meget, at de kunne lave 
nogle ting, der kunne inspi-
rere andre. At de også kun-
ne vinde et hus var selvføl-
gelig også spændende, men 
især Stine troede alligevel 
ikke helt på det.

 Stine:
– Jeg tænkte, at det jo er 

seerne, der i sidste ende 
bestemmer, hvem der skal 
vinde, og jeg jeg tænkte, at 
vi faldt lidt uden for dem, 
der typisk vinder.

 Kenneth:
– Jeg tænkte, at vi havde 

25 procent chance på lige 
fod med de andre tre par.

ingen forberedelse
For de fire par, der deltager 
i konkurrencen, er det hver-

ken muligt eller tilladt at 
forberede sig.

 – Vi havde intet med. De 
første nætter sov vi på en 
campingmadras, vi købte i 
et byggemarked, og det var 
hårdt.

Huset var møgbeskidt, og 
toilet og køkkenfaciliteter 
var i en skurvogn i nærhe-
den af husene, fortæller de.

 Det første rum i huset, 
som Nybyggerne skulle 
indrette fra grunden, var 
soveværelset. Stine og Ken-
neth valgte at bruge en spe-
ciel, dybrød limfarve, som 
efterfølgende er kommet 
med i Linoliebutikkens far-
vepalette.

 – Vi havde eksperimen-
teret med limfarve før, så 
det vidste vi, vi ville arbejde 
med. Vi vil gerne passe på 
os selv med de materialer, 
vi arbejder med og passe på 
verden, fortæller de.

 – Nybyggerne” var fysisk 
hårdt, man arbejder hele 
tiden. Typisk har man tre-
fire dage til hver opgave, 
og man får ikke sovet nok, 
så man er i konstant søvn-
underskud. Der er kun én 
hviledag imellem opgaver-
ne, og det er ikke en rigtig 
hviledag. Den dag skal man 
nemlig bruge på at sætte 
lidt ekstra timer ind på 
søvnkontoen, rydde op og 

planlægge næste projekt. 
Det kom som sådan ikke 
bag på os. Vi vidste, det var 
betingelserne, fortæller de.

Men så ....
Efter tre af opgaverne, sove-
værelse, arbejdsværelse og 
have, opdagede I at Stine er 
gravid.

– Vi havde nok været lidt 
tonedøve overfor os selv. 
Vi troede, at trætheden og 
kvalmen var stress, men 
da vi skulle lave badeværel-
set, tog Stine en test, og så 
var hun jo gravid. Vi gik og 
puttede lidt med det, men 
endte med at fortælle det til 
produktionen, da det ville 
være uforsvarligt at fort-
sætte, fordi det er så fysisk 
hårdt at deltage i program-
met.

I “Nybyggerne” er der ka-
meraer, lys og lamper om-
kring deltagerne hele tiden.

Stine og Kenneth syntes 
ikke, det var hverken mær-
kelig eller ubehageligt, at 
der hele tiden var en person 
med et kamera omkring 
dem, men det kom bag på 
dem, hvor meget der er sta-
ged, arrangeret af produk-
tionen.

– På et tidspunkt, hvor vi 
sidder og spiser pizza, blev 
vi bedt om at tale om, hvor-

dan vi mødte hinanden. Det 
ville vi jo aldrig gøre i en 
normal situation. Vi taler 
meget med hinanden, det 
gør vi hele tiden, og med an-
dre, men vi er ikke skuespil-
lere. Nu ser vi lidt anderle-
des på realityprogrammer.

Kenneth:
– Det blev pludseligt 

meget tydeligt, hvor store 
mængder af materialet der 
bliver fraklippet, når man 
har oplevet processen fra 
begge sider.

Hvordan var der back-
stage?

 – Der var jo folk omkring 
os hele tiden, og det var til 
tider lidt mærkeligt. Opga-
ven med huset var én opga-
ve, optagelserne en anden, 
og de to spændte lidt ben 
for hinanden.

 Kenneth:
– Det var svært nogle 

gange, når vi var stressede 
for at nå opgaven, at vi så 
skulle lave noget om til ka-
meraet. De prøvede også at 
stresse os. 

 – Vi har fået en del op-
mærksomhed, også selv 
om vi måtte gå ud før tid, 
og vi ved ikke, om det kon-
kret har kastet noget af sig 
i form af opgaver. Men der 
er da nogle nye synergier. 
Men vi gik heller ikke ind i 
projektet for at få det. Vi gi-

ver lidt af os selv, så ser vi, 
hvad vi får tilbage.

Kenneth Gyde Poulsen:
– Jeg var til et arrange-

ment i København for nylig, 
og der fik jeg at vide, at jeg 
hørte til de såkaldte influen-
cere, griner han.

– Det er første gang, jeg 
er ude for det. Det havde vi 
ikke regnet med.

FAKTA:

n Stine Tranekjær, 37 år 
Billedkunstner og 
oversætter. Uddannet 
fra Kunstakademiets De-
signskole og retorik fra 
Københavns Universitet. 
Har boet på Islands 
Brygge i 13 år.

n Kenneth gyde Poulsen, 
39 år 
Har arbejdet flere år i 
designbranchen med 
blandt andet salg og 
marketing. Læser filosofi 
og økonomi på CBS.

n Sammen har de Kinetic 
Mobiles Copenhagen, 
hvor de bygger uroer.

n I efteråret 2018 deltog 
i TV2-programmet 
“Nybyggerne”, hvor de 
i konkurrence med tre 
andre par skulle indrette 
og færdiggøre hver sit rå 
hus. Præmien er selve 
huset. Stine Tranekjær 
og Kenneth Gyde 
Poulsen måtte forlade 
produktionen, da de 
fandt ud af, at de venter 
et barn til maj.

Børneinddragelse bliver til bog

Stine Tranekjær 
og Kenneth gyde 

Poulsen i deres 
hjem på Bryggen, 
som der snart får 
en ekstra beboer.
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Vores søn havde debut i 
mexicansk vuggestue i be-
gyndelsen af februar. At 
sige, det var anderledes, er 
vist en underdrivelse… Og 
anderledes skal ikke for-
stås som hverken bedre el-
ler værre, for det var bare, 
slet og ret, anderledes. Ofte 
forbinder vi anderledes med 
dårligere, for ”sådan gør vi 
jo ikke derhjemme, og vi 
gør det jo godt derhjemme, 
gør vi ikke?” Men nu er vi 
jo ikke hjemme, så vi kan 
heller ikke forvente, at alt er 
derefter. Og jo længere tid 
vi er væk, og jo flere men-
nesker vi møder, jo mere 
går det op for os, at vores 
facon ikke nødvendigvis er 
den bedste. Den er bare én 
måde at gøre tingene på.

Allerede hjemmefra hav-
de vi tænkt, at vi undervejs 
ville finde en lokal vugge-
stue til Julian. For selv om 
det er fantastisk at have tid 
sammen som familie, så er 
det også vigtigt at opleve 
noget hver for sig. Vi er jo 
trods alt tre selvstændige 
individer, hvoraf den mind-
ste godt nok er en lille fyr, 
men selv små mennesker 
har også brug for at se an-
dre end sine forældre non-
stop og indgå i sociale rela-
tioner med ligesindede. 

el Colibrí
Processen med at få plads 
var noget hurtigere end de 
endeløse ventelister, vi har 
derhjemme, hvor man sid-
der og krydser alt, hvad 
man har i håb om at få plads 
i ønskeinstitutionen, inden 
barslen er ovre, (det må så 

også være en af de eneste 
ting, der går hurtigere på 
disse breddegrader end 
derhjemme…). Her gik 
det nogenlunde således: Vi 
greb knoglen vores anden 
uge i Puerto Escondido og 
ringede telefonlisten igen-
nem for vuggestuer i områ-
det. Hvem havde plads til en 
lille gut snarest og ville ac-
ceptere en plads for kun en 
måned? Det ville El Colibrí. 
En rigtig lokal vuggestue 
og børnehave. Ja, vi kunne 
faktisk komme og hilse på 
samme eftermiddag. Og det 
gjorde vi så. Julian fløj ind 
ad døren, løb rundt og gik 
på opdagelse i institutionen 
med det samme, hvilket var 
et tydeligt signal til os om, 
at han syntes, der var rart. 
Vi følte ligeså, da vi blev 
modtaget af lederen, der 
selv havde bygget institutio-
nen med sin hustru for 20 år 

siden. Efter lidt snak frem 
og tilbage fik vi at vide, at 
Julian kunne starte i over-
morgen. 

Og hvad så med lærepla-
ner, den pædagogiske til-
gang og anbefalinger fra an-
dre? Ærlig talt, så havde vi 
ikke rigtig nogen, vi kunne 
spørge til råds, og det vig-
tigste for os var, at der føl-
tes trygt, og at børnene så 
glade ud, og det gjorde de i 
dén grad. Så vi havde abso-
lut ingen betænkeligheder 
ved at lade ham starte der 
uden det store kendskab til 
stedet, for mavefornemmel-
sen var helt rigtig, og hvis 
der er noget, vi har lært, så 
er det at stole på vores egen 
intuition, i hvert fald når det 
gælder vores barn.

Hvad er indkøring?
Nuvel, vi var klar til at starte 

i overmorgen, men inden da 
skulle vi naturligvis skrive 
under på nogle dokumenter, 
betale (små 600 kroner om 
måneden inklusiv måltider) 
og i øvrigt indkøbe en stri-
be ting, vi fik en liste om-
kring. Ting så som: Bleer, 
vådservietter, køkkenrulle, 
håndsæbe, desinfektions-
gel, tandbørste, madras til 
at sove lur, to drikkeglas og 
to hagesmække. Med alt det 
habengut klar skulle vi bare 
have indkøringsplanen på 
plads. Troede vi. De fleste 
derhjemme ved nok, at en 
indkøring af barn i en ny in-
stitution foregår over nogle 
dage og måske en lille uge 
endda. Men her kiggede de 
bare underligt på os og sag-
de: ”I skal da bare aflevere 
ham og hente til normal 
tid”. Og nej, mor skulle ikke 
med første dag… Såååh, 
lille fyr, velkommen til den 
virkelige verden uden for 
trygge Skandinavien, som 
vist i øvrigt er et af de ene-
ste områder i verden, hvor 
man bruger indkøring, (vo-
res amerikanske naboer 
herovre havde da heller al-
drig hørt om sådan noget 
før).

Tre gange tøjskift
Heldigvis syntes Julian, 
at alt var så spændende, at 
han ikke ænsede, at vi gik 
første dag. Dagen var gået 
så fint, og det gjorde hans 
resterende tid i El Colibrí 
også. Han blev rigtig glad 
for sygeplejersken derhen-
ne, som hver morgen tjek-
kede alle blebørn for røde 
numser, udslæt eller andet 
man skal være opmærksom 
på. Hans mor var til gen-
gæld ikke lige så begejstret 
for sygeplejersken, der gav 
os et par reprimander med 
på vejen om, at hans negle 
var for lange, (man må ikke 
kunne se den hvide kant, så 
de skulle klippes to gange 
ugentligt!) Og så måtte vi 
stå skoleret, hvis han mødte 
op med et blåt mærke på 
knæet eller lignende. Hvis 
han havde slået sig hjemme, 
skulle vi notere det i en bog, 
så de vidste, hvor bulen/
det blå mærke kom fra, og 
at det ikke var forårsaget i 
vuggestuen. Desuden skul-
le han (naturligvis) møde 
op i helt rent tøj og ligele-
des afleveres tilbage i helt 
rent tøj. Vi skulle derfor 
medbringe tre sæt skiftetøj 
dagligt, fordi børnene fik 
skiftet tøj efter hvert mål-
tid. Hernede er det vigtigt, 
at børnene er rene, pæne og 
uden skrammer. Så er der 
styr på tingene. I skærende 
kontrast til i Danmark hvor 
en god dag i institutionen 
ofte rimer på beskidte 

negle, lidt jord i nakken og 
sko, der skal tømmes for 
sand, inden man træder ind 
i entreen derhjemme, for SÅ 
har ungerne rigtig leget og 
haft en god, aktiv dag.

Beslutninger
Seks uger blev det til i Pu-
erto Escondido. Fire af 
dem i El Colibrí, som vores 
lille gut kom til at holde 
uendelig meget af, og som 
gav ham et helt nyt spansk 
ordforråd og sociale kompe-
tencer, som han i dén grad 
har benyttet her senere 
på turen, hvor han selv må 
opsøge andre børn på di-
verse legepladser. Det var 
selvsagt med vemod, at vi 
rejste videre derfra. De fle-
ste forældre kan nok nikke 
genkendende til, at det kan 
gøre helt ondt i maven at 
fjerne sit barn fra et sted, 
han/hun nyder. Vi havde 
det lige sådan, da vi sagde 
farvel til dagplejen hjemme 
på Bryggen, for var det nu 
også det rigtige valg, vi traf? 
De små har jo ikke noget at 
skulle have sagt, så vores 
valg afgør deres skæbne, og 
man vil dem jo det bedste. 
Undertegnet kan nok over-
tænke situationerne lidt ind 
imellem, så det er godt, at 
min bedre halvdel er lidt 
mere pragmatisk anlagt og 
ræsonnerer sig frem til, at 
det jo bare er godt, at han 
havde en god tid, og at det 
får han sikkert også et an-
det sted. Og han havde/har 
jo ret. Julian er glad og nys-
gerrig, hvor end vi kommer 
hen, og han griner, hver 
gang vi siger El Colibrí, og 
det er jo bare dejligt med 
gode minder i børnehøjde. 

Hasta luego fra Mérida, 
hvor vi i dag har klatret på 
en Maya ruin fra år 600 f.v.t. 
i landsbyen Acanceh.

Hvis I vil følge med på 
sidelinjen, så bliver der 
opdateret på Instagram @
christinarovira og på bloggen 
My Travel Atelier www.mytra-
velatelier.me

FAKTA:

Rejsen har indtil nu budt på 
følgende destinationer:

n Mexico City 10 dage
n San Miguel de Allende 4 

dage
n Guanajuato 4 dage
n Guadalajara 6 dage
n Puerto Escondido 6 uger
n Zipolite 3 dage
n Oaxaca 2 uger
n Mérida 2 uger

I starten af januar sagde Christina og Lasse deres gode 
jobs op, udlejede deres lejlighed og rejste til Mexico 
med deres et-årige søn. De næste ti måneder er de på et 
eventyr i Latinamerika, og du kan læse om deres rejse her i 
Bryggebladet hver måned

rejsebrev 2:  
Mexicansk vuggestue 

da vi hentede 
Julian den sidste 

dag i El Colibrí 
havde han fået et 

stort læbestiftskys 
af sygeplejersken 

som afsked. - 
Christina



Poul Erik Bech

Egilsgade 4
2300 København S
58587525

En del af byens liv

Poul Erik BechPoul Erik Bech
Ejendomsmæglere • Valuarer • MDE

Vi gør en forskel for dig og dit salg
EDC Poul Erik Bech er Danmarks største ejendomsmæglervirksomhed, og 
vores salgsstyrke gør en forskel for dig. Vi er primært ejet af Poul Erik Bech 
Fonden, og med overskuddet fra mæglervirksomheden støtter fonden 
dem, der gør en forskel for andre.

Carl Th. Zahles Gade 8, st. mf. - 2300 København S
Indflytningsklar og med kort afstand til indre by
I ejendommen "Fionia Hus" som er et præmieret byggeri opført i 2005.
Lejligheden har en god entré med indbyggede skabe. Soveværelset har
en rigtig god størrelse med dertilhørende walk in closet. Ved siden af so-
veværelset er det lyse badeværelse beliggende, som har separat brus, va-
skemaskine og væghængt toilet. Stuen er rummet, hvor man kan samles,
da den er i forbindelse med det åbne køkken. Køkkenet er hvidt og med
god skabsplads og der er lysindfald i rummet gennem de 2 franske alta-
ner.

B

Pris 3.295.000
Udb. 165.000
Ejerudgifter/md. 4.045
Brt/nt u/ejerudg. 13.674/11.899
Etage ST
Bolig 92 m2
Rum/vær. 2/2
Opført 2005
Sag 23100434
Kontakt 58587525

NYHED

Weidekampsgade 29. 5,3 - 2300 København S
Indflytningsklar lejlighed
Fra den rummelige entré har du adgang til boligens første værelse og ba-
deværelset med ny vaskemaskine og tørretumbler. Stort køkken alrum be-
liggende i midten af boligen med lyst køkken og udgang til vestvendt ter-
rasse. Rummelig stue med boligens anden altan der er sydvendt og stort
soveværelse. I nærområdet er Amager Fælled, Havnebad, Metro, indkøb,
take away og specialbutikker. Velfungerende ejerforening og eget kælder-
rum, egen p-plads i kælderen (er med i prisen!) og skønt gårdmiljø.

 C

Pris 4.999.000
Udb. 250.000
Ejerudgifter/md. 4.163
Brt/nt u/ejerudg. 20.745/18.055
Etage 5
Bolig 98 m2
Rum/vær. 3/2
Opført 2005
Sag 23100491
Kontakt 58587525

NYHED

Weidekampsgade 69. 6,TH - 2300 København S
Penthouse med altan og formidabel udsigt
Lejligheden har en optimal udnyttelse af de i alt 131 kvadratmetre: Rum-
melig entre med skabsplads, gæstetoilet og badeværelse med marmor,
bruseafsnit, vaskesøjle og grebsfrie skabe. To soveværelser - det ene med
klædeskabe. Køkken alrummet er i åben forbindelse til stuen og har et
fantastisk lysindfald fra to verdenshjørner samt udgang til vestvendt altan
med en udsigt, som helt sikkert skal opleves! Køkkenet er holdt i lyse far-
ver. Overalt er man meget privat, da der intet indkig er fra de omkringlig-
gende ejendomme.

B

Pris 6.798.000
Udb. 340.000
Ejerudgifter/md. 5.001
Brt/nt u/ejerudg. 28.381/24.704
Etage 6
Bolig 131 m2
Rum/vær. 4/2
Opført 2006
Sag 23100478
Kontakt 58587525

Rundholtsvej 26. 9,3 - 2300 København S
Egen p-plads i kælderen
Velkommen til niende sal i det nye vartegn lige ved Havnevigen, som er
Islands Brygges nye bydel. Havnevigen er tænkt som et område og en at-
traktion med bynær strandpark, let adgang til Amager Fælled, 50 meter til
nærmeste badestrand, havnenære byrum og oplagte muligheder for lø-
be-, cykel- og spadsereture. Endvidere ligger Fisketorvet lige over Bryg-
gebroen. Her kan du også stå på havnebussen, der sejler til Nyhavn på
bare 15 minutter. Islands Brygge er i den grad blevet kendt for charmen
ved det gamle byggeri og komforten ved det nye. Bebyggelsen ligger af-
skærmet fra trafik, hvilket giver en virkelig rolig fornemmelse.

A
10

Pris 8.645.000
Udb. 435.000
Ejerudgifter/md. 5.585
Brt/nt u/ejerudg. 35.806/31.168
Etage 9
Bolig 149 m2
Rum/vær. 4/3
Opført 2014
Sag 23100484
Kontakt 58587525

NY PRIS
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Ejendomsmæglere, MDE
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Kom og oplev prøveboligen 
på Havnebryggen Castor

Åbent hus søndag, kl. 12.30 – 13.30
Islands Brygge 62, 1.tv., 2300 København S

Havnebryggen Castor er det tredje i rækken af PensionDanmarks byg-
geprojekter på Havnebryggen på Islands Brygge. Byggeriet er i fuld 
gang, og indfl ytning forventes klar den 1. juli 2019.
 
Henning Larsen Architects har i designet af Castor taget et naturligt 
udgangspunkt i stedets og havnens potentiale i udformningen af 
såvel bebyggelsen og den moderne bybolig. Det har tillige været øn-
sket at skabe et byggeri med Københavnerkarréens mange kvaliteter 
med et beskyttet gårdrum, der styrker fællesskabet i karréen. Gårdrum-
met er stort og åbent med fl ot vue til vandet. Da byggeriet kun er tre 
etager sikres et optimalt lysindfald i alle boliger.
 
Høj kvalitet med omtanke! Et byggeri af højeste kvalitet, der bliver bære-
dygtighedscertifi ceret efter DGNB Guld. Denne DGNB-guld cer tifi cering er 
med til at skabe et sundt indeklima, et byggeri af bæredygtige materialer, 

små vedlige holdelses omkost ninger på ejendommen, et lavt energiforbrug 
og gode udearealer mange år ud i fremtiden. 

Luksuriøse og velindrettede boliger, der alle har en skøn altan, privat 
terrasse, tagterrasse eller både og. De er alle indrettet med Uno 
Forms køkkenserie Avantgarde hvid, en nordisk og minimalistisk serie. 
KitchenAid hvidevarer er standard i både køkken og badeværelse. 
Gulvene er en eksklusiv egeplan fra Kährs. 

Badeværelserne er fl ot indrettet med en diskret antracitgrå fl ise fra Evers, 
og alle badeværelser har en af Henning Larsen Architects specialdesig-
net dobbeltvask i Solid Face. Og du kan tilkøbe egen parkeringsplads. 

Der er stadig boliger til salg i første række med altan og lækker privat
terrasse, ligesom der er fl ere super skønne penthouselejligheder ledi-
ge. Priserne starter ved kr. 5.499.000 for 127 m2.
 
Vi glæder os til at se jer til åbent hus.
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Eksklusivt rækkehus med unikke detaljer,
sydvendt have og tagterrasse.

København S Rækkehus
Knud Kristensens Gade 27

Dette er en helt unik bolig, med den perfekte ruminddeling og med hele 4
store og rummelige værelser. Stuetagen er indrettet som ét stort lyst køk-
ken/stue-alrum som fungerer optimalt som et sted, hvor familien samles
om mad, hygge og hverdag. Køkkenet er funktionel indrettet, med masser
af skabsplads, alt i hårde hvidevare fra Siemens og med quooker. Fra stuen
er der udgang til den solrige sydvendte have. 1.salen er indrettet med 2 go-
de børneværelser samt badeværelse. Med denne opdeling er er børnene
dejlig tæt på stueetagen. 2.salen er indrettet med endnu 2 værelser og
med badeværelse.

Kontant: 7.150.000
Ejerudgift pr. md.: 4.572
Udbetaling: 360.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 29.765/26.280

Bolig m2: 152
Stue/vær: 1/4
Byggeår: 2014
Sag: 255CH-V0869

Grund m2: 121
Udhus m2: 4

Energi: A2010

Unik 4v'er med stor sydvendt
altan og udsigt til vigen.

København S Ejerlejlighed
Viggo Kampmanns Plads 3, 1. TV

Spændende og særdeles velindrettet 4-værelses lejlighed med 2 skønne,
store altaner, hvorfra I kan nyde sol og udsigt over vandet. Lejligheden har
en gennemtænkt planløsning, hvor entréen åbner op til det store køkken/
alrum med køkken-ø og spiseplads samt stor stue. Køkkenet er holdt i lyse
farver, og har naturligvis alt i hårde hvidevare i høj kvalitet. Herudover rum-
mer lejligheden tre gode og rummelige værelser, hvoraf det ene, lejlighe-
dens master bedroom, har stor indbygget garderobe, samt fransk altan.
Lejligheden har et lækkert badeværelse med bruseniche og vaskesøjle.

Kontant: 7.998.000
Ejerudgift pr. md.: 4.807
Udbetaling: 400.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 34.037/29.550

Bolig m2: 152
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 2016
Sag: 255CH-L1074

Placering: 1

Energi: A2015

Ny luksus 4v'er med 2 store terrasser,
næsten lige ud til havneløbet.

København S Ejerlejlighed
Islands Brygge 38A, 7. TH

Lejligheden er en skøn 4 værelses lejlighed med 2 dejlige altaner. Entreen
og den lille fordelingsgang, deler lejligheden fint og funktionelt op, med
det store køkken/stue-alrum til den ene side og med badeværelse og 3 go-
de og veldisponerede værelser tilden anden side. Fra stuen er der udgang
til stor sydvendt altan og fra den en af værelserne, udgang til den nord-
østvendte. Fra begge altaner er der en fantastisk udsigt til havneløbet, til
byen og til livet på bryggen. Det er til lejligheden muligt at tilkøbe en p-
plads i kælderen.

Kontant: 6.495.000
Ejerudgift pr. md.: 5.043
Udbetaling: 325.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 27.056/23.887

Bolig m2: 118
Stue/vær: 1/3
Byggeår: 2017
Sag: 255CH-L1072

Placering: 7

Energi: A2015

Indflytningsklar 3'er i populær ejendom
med sydvendt altan og bryggers!.

København S Ejerlejlighed
Islands Brygge 65, 1. TH

Lejligheden byder på en god entré med plads til overtøjet. Dejligt lyst og
rummeligt badeværelse med brus. Stort bryggers med vaskesøjle. Den lyse
og rummelige stue er i åben forbindelse med køkkenet og har ude over en
skøn udsigt til havnen, udgang til en stor sydvendt altan. Køkkenet er
Unoform og har alt i hårde hvidevarer. Lejligheden har endvidere 2 gode
værelser med god skabsplads og udgang til en mindre sydvendt altan.
Ejendommen er trukket lidt tilbage fra vejen, så her kan man nyde sol og
udsigt i fred og ro.

Kontant: 4.495.000
Ejerudgift pr. md.: 4.106
Udbetaling: 225.000
Brt./Nt. ekskl. ejerudg.: 18.744/16.547

Bolig m2: 98
Stue/vær: 1/2
Byggeår: 2002
Sag: 255CH-L1062

Placering: 1

Energi: C



Nybolig
Islands Brygge A/S

Vestmannagade 1 ·· ·2300 København S
2302@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 3259 7749
Åbningstider: Mandag-fredag 9.30-17.30. Søndag 10.00-16.00. 

Din lokale ejendomsmægler på Islands Brygge - lige overfor Havnebadet

KØBENHAVN S - Islands Brygge 38E, 1. th

Stor solrig sydvestvendt balkon

NY PRIS

Gør drømmen til virkelighed i denne arkitekttegnede ejendom fra 2017 lige
ud til Københavns havnefront. Her får du rendyrket kvalitet fra A-Z få skridt
fra vandet, naturen og byens liv! Sag: NCS8412

Bolig m² 118

Etage 1.

Vær 4

Opført 2017

Kontantpris: 5.495.000
Ejerudgift pr. md: 4.581
Udbetaling: 275.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 23.352/20.270

PENTHOUSE - Klaksvigsgade 3, 6. TV

2 terrasser, samt
2 badeværelser

NYHED

Her får I en lækker penthouselejlighed, hele to altaner og en yderst eftertrag-
tet adresse på Islands Brygge. Indenfor er temaerne rene linjer og lysindfald,
mens I udendørs får sol dagen lang. Sag: JWL3462

Bolig m² 79

Etage 6.

Vær 2

Opført 2006

Kontantpris: 4.595.000
Ejerudgift pr. md: 3.222
Udbetaling: 230.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 19.489/16.916

ISLANDS BRYGGE - Islands Brygge 32A, 4. 

Det er ingen hemmelighed, at lejligheden her giver dig 110% udsigt. Din
hverdag kommer til at udspille sig med direkte, ugeneret udsyn over Køben-
havns tage som din helt egen baggrund. Velkommen! Sag: JWL6036

Bolig m² 143

Etage 4.

Vær 3

Opført 1963/2005

SOLGT
PÅ 24 DAGE

Søndagshjælper
søges til Nybolig!
Vi søger en ny kollega som kan arbejde om søndagen
fra kl. 10-16.
Arbejdet vil bl.a. bestå i at tage i mod kundehenvendel-
ser i forretningen og på telefon, udarbejdelse af flyers-
ruter i excel, pakning af breve samt lettere forfaldende
arbejde.
vi forventer, at du er smilende og mødestabil.
Ansøgning kan sendes til Martin på msj@nybolig.dk.
 
Vi glæder os til at høre fra dig.

Nybolig Islands Brygge,
Vestmannagade 1, 2300 Kbh. S

KØBENHAVN S - Rundholtsvej 56, ST. 

Åbent Hus
Søndag d.14.04 kl.12.00-12.30

Lejligheden fremstår i særdeles velholdt og meget moderne stand. Den er li-
ge til at flytte ind i og opfylder de fleste køberes behov i forhold til plads og
fordeling. Der er to badeværelser hvilket gør hverdagen nem Sag: MS6834

Bolig m² 137

Etage ST.

Vær 5

Opført 2014

Kontantpris: 5.995.000
Ejerudgift pr. md: 4.843
Udbetaling: 300.000
Brt/nt ekskl. ejerudg: 25.281/21.941

ISLANDS BRYGGE - Islands Brygge 32B, 1. 

Der er et utal af grunde til, at man bør kaste endnu et blik på denne fantasti-
ske treværelses lejlighed på Islands Brygge. Her får man et hjem i det ikoni-
ske bygningsværk Gemini Residence. Sag: JWL9501

Bolig m² 143

Etage 1.

Vær 3

Opført 1963/2005



Estate Amager, Islands Brygge, Ørestad, Tårnby & Kastrup - Vi har køberen til din bolig! - RING 7010 0077

Vi har køberen til din bolig!
Ring på 7010 0077
Estate Amager, Islands Brygge, Ørestad, Tårnby & Kastrup

SOLGT
- LIGNENDE SØGES!

GRATIS BRUNCH
Går du med salgstanker? Så kan vi tilbyde et gratis og uforpligtende møde om,
hvad din bolig er værd, og om mulighederne for et optimalt salg af din bolig.

Vi kvitterer desuden med et gavekort for 2, til brunch hos MAD & KAFFE*.

Ring allerede i dag og bestil en gratis vurdering på

70 10 00 77
Psst... Vidste du godt, at Estate Amager er blevet kåret

som den mest sælgende Estate Mægler i hele Danmark for 6. år i træk?**

* Tilbuddet gælder ikke såfremt man allerede har fået vurderet sin bolig tidligere i 2018 og har modtaget et gavekort. ** Kilde: Estate Konceptmøde d. 1 februar 2018

NYHED

Sagsnr. 1111081

Kontant 4.595.000
Ejerudgift pr. md. 4.085
Udbetaling 230.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 19.537/16.959

Dejlig 4 værelses lejlighed på Is-
lands Brygge i roligt område! 
 
Beliggende i et område, der i de seneste
år har gennemgået en rivende udvikling -
der bydes på både metro, indkøb,
spisesteder og en ganske kort gåtur fra
havnebadet. Alt i alt et område, hvor de
færreste vil mangle noget. Det er en
ejendom med styr på økonomien og der er
et rigtigt godt sammenhold beboerne
imellem.  

Bolig m2 105
Stue/vær 1/3 Opført 2006

Etage 2

KØBENHAVN S MYGGENÆSGADE 3

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1110968Kontant 12.785.000
Ejerudgift pr. md. 6.012
Udbetaling 640.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 54.233/47.083

Stor penthouse med to altaner og privat tagterrasse!
Vi er på den eksklusive ø Kærholmen i det nye Enghave Brygge. Få skridt fra byens tilbud
og midt i havnen. Københavns nye Venedig med kanaler, grønne områder, broer og
nærkontakt til havn og vand.

Bolig m2 183
Stue/vær 2/3 Opført 2017

Etage 7 TH

NYHED

KØBENHAVN SV MARTIN LUTHER KINGS VEJ 5, 7.  TH

A
B
C
D
E
F
G

NYHED

Sagsnr. 1111054

Kontant 6.795.000
Ejerudgift pr. md. 4.809
Udbetaling 340.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 28.740/24.947

Totalt nyrenoveret liebhaverlej-
lighed på 8. etage 
Renoveringen præger lejligheden hele
vejen igennem fra de nye Dinesen
plankegulve og gulvvarmen overalt i
boligen til Quooker-vandhanen i guld. Alt
i hårde hvidevarer, armatur og håndvask
er skiftet ud med markedets bedste
produkter, og alle løsninger er udført med
sans for smukke detaljer og flot finish.
Ekstra isolering er også kommet til,
ligesom der er lagt nye gulve på de tre
altaner!

Bolig m2 112
Stue/vær 1/2 Opført 2008

Etage 8 TH

KØBENHAVN SV OSCAR PETTIFORDS VEJ 25, 8.  TH

A
B
C
D
E
F
G

Sagsnr. 1140134Kontant 9.248.000
Ejerudgift pr. md. 5.241
Udbetaling 465.000
Brutto/netto excl. ejerudgift 39.243/34.069

Svanemærket byhus i Havnevigen - Socialt liv lige uden for døren - Syd-
vendt gårdhave!
Til jer, der drømmer om at kaste familiens anker i det skønne Havnevigen, er dette byhus
værd at se nærmere på, for det har en del ekstra at byde på.

Bolig m2 184
Stue/vær 1/5 Opført 2015

NYHED

KØBENHAVN S ISLANDS BRYGGE 129

A
B
C
D
E
F
G
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1. Hvornår blev den allerførste Langebro 
byggede?

 
 a. 1690
 b. ca. 1790
 c.  1805

2. Chr. 9. Bro, mellem Vester Boulevard(nu 
H.C. Andersens Boulevard/Vester 
Voldgade og Langebrogade, i brug 1903-
1930, blev bygget for at imødekomme 
skibstrafikken til og fra havneløbet. 
Hvilken type bro er der tale om?

 a. en svingbro
 b. en klapbro med enkelt fag
 c. en klapbro med dobbelt fag

3. For at imødekomme bilisme blev det 
bygget en midlertidig bro i 1930(i brug 
indtil 1955). Hvilket navn havde den?

 a. Dronning Alexandrines Bro
 b. Frederik IX
 c. Den Midlertidig Langebro

4. Hvilken bro, der forbinder Amager og 
Sjælland, finder man på en 200-krone 
seddel?

 a. Langebro
 b. Knippelsbro
 c. Sjællandsbro

FagREgIstER

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

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

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

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

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

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

Bryggens Cykler 
Gunløgsgade 23-25 · 32 96 14 11

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

delebil  
Bryggens delebilsordning 
www.bryggebilen.dk

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

dyreartikler
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
Islands Brygge 7
70 10 00 77 · www.estate.dk/amager

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

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

Foreninger
Bryggen For Alle (BFA)
www.bryggenforalle.dk

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

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

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

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

Hair by Dahl
Islands Brygge 1B
32 54 81 02
Online-bestilling: www.hairbydahl.dk

Kim Q Hair Design
Fisketorvet Shopping Center Dæk 2
50 70 24 10 – OnlineBooking på
www.KimQHairDesign.dk

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Læger

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

Malerfirmaer
Kasper Hougaard
Hilversumvej 17, 2791 Dragør
21 67 51 95

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

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

Musikforeninger
Bryggens Musikforening
Kulturhuset Islands Brygge 18
Formand Jan Bauner

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Undervisning / kurser
kurser, camps og events i wind- 
og 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

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

OPSLAGSTAVLEN til køb-salg-bytte og lykønsk-
ninger. Opslag på siden er gratis for private. Dog 
koster boligannoncer 30 kroner i frimærker, der 
sendes til Leifsgade 7. Skriv kort og præcist til  
redaktion@bryggebladet.dk. Redaktionen forbehol-
der sig ret til at redigere opslagene.

Nye åbningstider på legepladsen i 

gunløgsgade fra den 29. april.

Mandag: 9-18

Tirsdag: 9-18

Onsdag: 9-20

Torsdag: 9-18

Fredag: 9-18

Lørdag: Lukket

Søndag: 10-17

De nye åbningstider gælder frem til 

søndag den 22. september.



Test din viden om 
islands Brygge

(se svarene på side 23)
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Har MOViA i 
virkeligheden lyttet 
til klagerne?
Af Joan Bøgh

MOVIA vil opsætte trykt 
tekst på busstoppestederne 
med bussens tidsinterval 
samtidig med genopsæt-
ning af ruteplanerne. Hvad 
hjælper det at oplyse om 
tidsintervaller, hvis man 
ikke samtidig oplyser bus-
sens afgangstider døgnet 
rundt? For eksempel kører 
busserne 77 og 78 på Sund-
byvester Plads på Amager 
i lighed med flere andre 
busser kun én gang i ti-
men. Disse to busser kører 
i øjeblikket på minuttallet 
10 minutter i hel... Og kun 
i et vist tidsrum i døgnet. 
Så kommer en buspassager 
for eksempel klokken 11:05 

og læser: "Bussen kører én 
gang i timen... Altså med en 
times interval". Hvad i him-
lens navn kan det så bruges 
til? Han/hun kommer så til 
at sidde og vente 45 minut-
ter... Måske ovenikøbet et 
sted uden læskur og bænk! 
Hvornår går MOVIA i gang 
med opsætning af rutepla-
nerne? Bliver det efter påske 
og inden sommerferien? El-
ler i løbet af sommerferien? 
Og er der overhovedet aftalt 
noget med nogen leveran-
dør endnu? Og hvad koster 
det os skatteydere? Både 
genopsætningen, men også 
nedtagelsen af køre- og ru-
teplanerne? Får vi skatte-
ydere og buskunder et svar 
fra MOVIA?

Lad nu 
Strandengen være

Af teknik- og 
miljøborgmester Ninna 
Hedeager Olsen (EL)

En kæmpe cykelsti på fem 
til syv meter i bredden med 
fuld gadebelysning, der 
skærer sig en halv kilome-
ter igennem området med 
den højeste biodiversitet og 
flest sjældne arter på hele 
Amager Fælled.

Det kan meget snart være 
konsekvensen af den aftale, 
budgetpartierne indgik sid-
ste år, da man som led i afta-
len overvejer at forbinde det 
nye boligbyggeri ved cam-
pinggrunden og Sundby 
Metrostation med en stor 
cykelsti igennem Stranden-
gen.

Netop dette advarede 
Enhedslisten imod under 
diskussionen om at flytte 
byggeriet fra Strandengen 
til Campinggrunden.

Det er klart, at når så stor 
en bydel opstår i et område, 

så bliver der behov for stier 
til offentlig transport, sko-
ler, daginstitutioner og så 
videre. Her er det helt na-
turligt, at mennesker vil gå 
og cykle den mest direkte 
vej, og snart vil behovet op-
stå for sikre og trygge stier 
med asfalt og belysning for 
kvarterets børn.

Dette kommer til at gå 
ud over Strandengen og det 
dyre- og planteliv, som er på 
Strandengen.

Det var derfor, Enhedsli-
sten advarede imod planen 
om at flytte byggeriet til en 
anden del af Fælleden lige 
ved siden af, og nu viser det 
sig desværre, at vores ad-
varsler var begrundede.

Spis fællesskabet i gang
Dækket op med lys, duge, blomster og en pianist i hjørnet inviterer Ældre 
Sagen naboerne i Snorresgade til fællesspisning. Arrangementet Danmark 
Spiser Sammen er for ensomme ældre, for det at spise sammen er et godt 
værn mod ensomheden, lyder det fra Ældre Sagen

Tekst: Søren Valsøe
Foto: Pressefoto Ældre Sagen

Når kalenderen viser den 
25. april, og klokken slår 17, 
står frivillige klar til at tage 
mod gæster i Ældre Sagens 
lokaler i Snorresgade til fæl-
lesspisning. At spise sam-
men er et godt værn mod 
ensomhed, for det skaber 
fællesskab mellem men-
nesker, lyder det fra Ældre 
Sagen. I samarbejde med 
organisationen Folkebevæ-
gelsen mod Ensomhed in-
viterer Ældre Sagen til fæl-
lesspisningsarrangementet 
Danmark Spiser Sammen i 
hele landet for alle og lokalt 
for naboer i Snorresgade og 
Leifsgården. 

– Ældre Sagen er næsten 
lige flyttet ind her i Snorres-
gade, og så vil vi lave noget 
for vores naboer. Så de kan 
se vores hus, hygge med os, 
spise og også gerne høre 
lidt om Folkebevægelsen 
mod Ensomhed, siger en-
somhedskonsulent i Ældre 
Sagen, Karen Skou, der som 
aftenens arrangør både har 
en vegetarret, en direktør 
og Mozart på programmet. 

Blomster og bordvært 
Velkomsttalen fra direktør 
i Ældre Sagen Bjarne Ha-
strup går direkte videre i 
første fællessang og videre 
til starten af en to-retters 
menu for enhver smag. 

– Der er en varm ret – som 
vegetar- eller kødret – og så 

er der dessert, siger Karen 
Skou, der lover blomster, lys 
og godt selskab. 

– Ved hvert bord er der en 
bordvært, som hygger om 
gæsterne og holder samta-
len i gang, så man har det 
rart, når man er her og ikke 
sidder mutters alene, siger 
hun om det kommende sel-
skab. Selskab som mange 
ældre har brug for, lyder det 
fra Ældre Sagen. 

det gør en forskel 
Mere end 50.000 ældre fø-
ler sig ensomme, og gene-
relt er der 350.000 voksne 
mennesker, som oplever 
ensomhed som et stort pro-
blem, viser tal fra Folkebe-
vægelsen mod Ensomhed. 

– 10 procent af de over 
85-årige siger, at de føler sig 
svært ensomme, hvilket er 
et meget stort tal, siger chef 
for frivillige i Ældre Sagen 
Lars Linderholm og tilføjer, 
at arrangementet Danmark 
Spiser Sammen gerne skal 
få lokket nogle af de men-
nesker, som ellers ville 
have siddet derhjemme, ud 
til fællesarrangementer og 
få øjnene op for nogle af de 
muligheder, der er for at 
deltage i lokale fællesska-
ber. Og en enkelt aften med 
fællesspisning gør en stor 
forskel mod ensomhed, vi-
ser erfaringen. 

– Vi kan se, at mange af 
de spisefællesskaber, som 
er startet som Danmark Spi-
ser Sammen, er blevet mere 

eller mindre permanente 
spisefællesskaber, siger 
Lars Linderholm og tilføjer, 
at Ældre Sagen også gerne 
vil bruge arrangementet til 
nedbryde det tabu, der er 
forbundet med ensomhed. 

– Mange mennesker har 
svært ved at tale om det og 
bliver mere og mere isole-
rede, jo ældre de bliver. Og 
det kan være svært at tale 
om. Så der vil vi med det 
her arrangement vise, at du 
er ikke alene. Der er andre i 
samme båd som dig, og der 
står nogle, som er klar til at 
hjælpe dig. 

Forår og fællesskab 
Efter tonerne af Mozarts 
forårsklassiker ’Kom maj 
du søde milde’ er der des-
sert, kaffe og te til de i skri-
vende stund 100 tilmeldte 
gæster. Og fællesspisnings-
arrangementet har haft 
overvældende interesse. 

– Der er ikke plads til så 
mange flere, siger Karen 
Skou, der dog har stole til 
omkring 50 gæster mere og 
gerne ser Ældre Sagens na-
boer i Snorresgade og Leif-
sgården sætte sig til bords. 

– Vi ved, at der bor man-
ge enlige her omkring os, 
siger hun og fortæller, at 
Ældre Sagen påtænker at 
holde et fællesspisningsar-
rangement hvert år i uge 
17. Når tonerne fra aftenens 
sidste fællessang rinder ud, 
er kimen lagt til et farvel til 
ensomhed og et goddag til 
forår og fællesskab. 

Info om fællesspisning 
– Hvem: naboer i og omkring 
Snorresgade. Ældre Sagen.
– Hvornår: 25. april klokken 
17:00-20:00.
– Pris: Gratis.
– Adresse: Snorresgade 19.
– Tilmelding på: danmarkspi-
sersammen.dk 
eller du kan tilmelde dig 
direkte i receptionen eller på 
telefon 33 96 86 86. 

FAKTA OM  
eNSOMHed:

n Én ud af fire savner 
selskab ved deres aftens-
måltid.

n 44 procent ville tage 
imod en invitation til en 
middag fra en, de kun 
kender flygtigt.

n 350.000 er svært ensom-
me voksne.

Kilde: Folkebevægelsen  
mod Ensomhed.

den 25. april er der 
fællesspisning hos 

Ældre Sagen for 
naboerne i Snorres-

gade.
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Torsdag d. 11. april kl. 17  
Ulvetimegudstjeneste 
ved Lars Ahlmann Olesen

Lørdag d. 13. april kl. 10  
Dåbsgudstjeneste 
ved Michael Krogstrup Nissen

Søndag d. 14. april kl. 11  
Palmesøndag 
Højmesse 
ved Lars Ahlmann Olesen

Søndag d. 14. april kl. 16  
Gospelgudstjeneste 
ved Per Ramsdal

Torsdag d. 18. april kl. 11  
Skærtorsdag 
Højmesse 
ved Inger Lundager

Fredag d. 19. april kl. 11  
Langfredag 
Musikgudstjeneste 
ved Ghita Katz Olsen

Søndag d. 21. april kl. 11  
Påskedag
Højmesse 
ved Lars Ahlmann Olesen

Mandag d. 22. april kl. 11  
2. påskedag
Højmesse 
ved Ghita Katz Olsen

Onsdag d. 24. april kl. 17  
Fyraftensgudstjeneste 
ved Camilla Aggersbjerg

Lørdag d. 27. april kl. 10  
Dåbsgudstjeneste 
ved Per Ramsdal

Søndag d. 28. april kl. 11  
Højmesse 
ved Michael Krogstrup Nissen

Søndag d. 5. maj kl. 11  
Højmesse 
ved Lars Ahlmann Olesen

Onsdag d. 8. maj kl. 17  
Fyraftensgudstjeneste 
ved Inger Lundager

Torsdag d. 9. maj kl. 17  
Ulvetimegudstjeneste 
ved Per Ramsdal

Lørdag d. 11. maj kl. 10 og 12  
Konfirmation 
ved Ghita Katz Olsen

Søndag d. 12. maj kl. 11  
Højmesse 
ved Michael Krogstrup Nissen

GUDSTJENESTERHANS TAUSENS KIRKE
www.islandsbryggessogn.dk

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

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

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

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

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

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

Facebook: Hans Tausens Kirke, 
Islands Brygges Sogn

Onsdag d. 17. april kl. 17.30
HERREHjøRNET HoldER 
påSKEfRoKoST

Fredag d. 19. april 
kl. 11.00
MUSIKgUdSTjENESTE:  
joSEpH HAydN:  
jESU KRISTI Syv oRd 
på KoRSET

Langfredagens 
musikgudstjeneste er bygget 
op over satserne i Haydns 
strygekvartet vekslende med 
oplæsning af Jesu korsord. Ved 
gudstjenesten medvirker Gyarfas 
kvartet ten, sognepræst Ghita 
Katz Olsen, kirkens kor samt 
organist Brit ta Bugge Madsen. 

Onsdag d. 24. april 
kl. 14.00
Ud og SE MEd HT
Vi besøger Kirken i Ørestad. 
Hvordan ser der ud i den anden 

ende af vores sogn, 
og hvordan går det 
egentlig med kirken 
derude? Ruben 
fortæller og viser 
rundt, og vi får kaffe 

og kage derude.

Onsdag d. 24. april 
Og 8. maj kl. 17.00
fyRAfTENS-
gUdSTjENESTE
Kom til ½ time med ord og toner til 
ro og eftertanke.

TOrsdag d. 25. april 
kl. 19.00
åRSMødE I ISlANdS 
BRyggES SogNS 
MENIgHEdSplEjE
Der indkaldes til årsmøde i Hans 
Tausens Kirkes Tårnværelse, 
Halfdansgade 6. Alle fremmødte 
medlemmer af folkekirken, der har 
stemmeret til menighedsrådsvalg 
i sognet, har stemmeret ved 
menighedsplejens årsmøde.
Dagsordenen ligger på kirkens 
kontor og på kirkens hjemmeside 
www.islandsbryggessogn.dk
Forslag skal afleveres senest 
torsdag den 11. april 2018 til 
kirkens kontor.

lørdag d. 27. april 
kl. 13.00 – 17.00
dRop INd – dåB I 
KIRKEN I øRESTAd
Drop ind-dåb ret ter sig mod dig, 
som aldrig blev døbt, men gerne 
vil være medlem af Folkekirken og 
en del af det kristne fællesskab. 
I én arbejdsgang kan du 
indskrive dig til dåb, tale med 
en præst – og blive døbt. HUSK 
billedlegitimation. Er du ikke 
myndig, skal du medbringe dine 
forældre eller fuldmagt fra dine 
forældre. 
Drop ind-dåb er et samarbejde 
imellem kirkerne i Amagerbro 
Provsti.

Vi hygger med en 
traditionel og hyggelig 
frokost for mænd i 
alle aldre. Det koster 
50 kr. at deltage, 
og tilmelding er 
nødvendig til ruben.
harbo@km.dk

Tirsdag d. 30. april 
kl.17.30
SAlMEMARAToN
Denne gang mødes vi i Hans Tausens 
Kirke, og vi synger salmenumrene 
571-585 fra afsnittene om Allehelgen, 
tro og bøn.

Onsdag d. 1. maj  
kl. 13.00
HERREHjøRNET 
Vi mødes over en bid brød og fejrer 
vores helt egen 1. maj.

TOrsdag d. 2. maj  
kl. 14.00
ToRSdAgScAfé: 
gRUNdTvIg I oRd og 
ToNER.
I anledning af forsommerudflugten 
til Udby torsdag den 23. maj 
fortæller sognepræst Lars 
Ahlmann Olesen om præsten og 
salmedigteren N. F. S. Grundtvig, 
og vi synger nogle af Grundtvigs 
salmer.

TOrsdag d. 9. maj  
kl. 17.00
UlvETIME – foR BøRN 
og dERES voKSNE
Vær med, når sognepræst Per 
Ramsdal fortæller bibelhistorie 
for børn. Bagefter spiser vi 

sammen. Tilmelding til spisning på 
kirkekontoret. (25 kr. for voksne)

TOrsdag d. 23. maj 
kl. 9.00 – 17.00
foRSoMMERUdflUgT
Tag med på en forsommertur til 
Sydsjælland. Vi besøger Grundtvigs 
Mindestuer i Udby, hvor præsten 
og salmedigteren N. F. S. Grundtvig 
voksede op. Frokosten består af en 
lækker buffet, som vi indtager i den 
gamle kongeligt privilegerede Udby 
Kro. Der er afgang med bus fra 
Hans Tausens Kirke, Halfdansgade 
6, den 23. maj kl. 9.00. Pris 200,- 
kr. Tilmelding og betaling til 
kirkekontoret senest 10. maj kl. 13.

TIlMEldINg TIl 
KoNfIRMATIoN 2020
Den 1. maj åbner vi for tilmelding til 
konfirmation næste forår. 
Hvis dit barn skal starte i 8. klasse 
efter sommerferien og gerne vil 
konfirmeres, kan I vælge mellem 
lørdag den 2. maj kl. 10 og kl. 12 ved 
Lars Ahlmann Olesen eller 
Store Bededag den 8. maj kl. 10 og 
kl. 12 ved Ghita Katz Olsen. 
Tilmelding og yderligere 
oplysninger på kirkens hjemmeside.

Onsdag d. 8. maj kl. 19.30
dIAlogfoREdRAg  
MEd MoRTEN pApE

Morten Pape er kendt for at have skrevet bogen ”Planen” om sin opvækst 
i Urban Planen, men han er også Bryggeboer og har nu lovet at komme på 
besøg i Hans Tausens Kirke, hvor han vil fortælle om det svære liv som barn 
og teenager i en ghetto. Gratis entre. 

Foto: Ricardo Ramirez
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Test din viden - svar

www.bryggebladet.dk 

find os på:

 
redaktion@bryggebladet.dk

HAr dU 
eT TiP?

RYgtEBLaDEt

Begravelse Bisættelse

Alle aftaler træffes gerne hjemme hos Dem

Bryggens
Begravelsesforretning

Amagerbrogade 155 · Islands Brygge 13

tlf. 32 55 55 55 · døgnvagt

Email : bedemand@info-bedemand.dk

islands brygge
BEgravelsesforretningen

Døgnvagt 32 95 75 75

En smuk og værdig afsked
Aftale træffes gerne i Deres hjem 

Leifsgade 6 - 2300 København S
Allan Nielsenwww.info-bedemand.dk

Burchhardts
Begravelsesforretninger
Amager & Sundby Ligkistemagasin
Italiensvej 16, 2300 Kbh. S, Tlf. 32 55 20 09
Christianshavns Ligkistemagasin
Prinsessegade 21, 1422 Kbh. K, Tlf. 32 54 01 44
Tårnby Begravelsesforretning
Amager Landevej 49, 
2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

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

Tårnby Begravelsesforretning

2770 Kastrup, Tlf. 32 52 77 87

www.burchhardt.dk

1. (a) 1690. det var en træbro.
2. (a) en svingbro.

3. (c) den Midlertidig Langebro. 
en enkeltfagsklapbro.
4. (b) Knippelsbro.

NYHEDER

Min kære hustru, mor, svigermor og mormor

Inge-Lise Knudsen
* 9. august 1953    † 1. april 2019

er stille sovet ind efter længere tids sygdom.

I hjertet gemt, men aldrig glemt

Familien

Bisættelsen finder sted fra Hans Tausens Kirke
torsdag den 11. april kl. 12.00

Nyt fra bryggenet Foreningen Bryggenet · Leifsgade 7 · 2300 København S  
www.bryggenet.dk · info@bryggenet.dk
Kundeservice: 70 27 70 67 · kundeservice@bryggenet.dk

500/500 

Mbit/s

Skiftet til 
bolig:net er gen-
nemført
Alle foreningers internet er 
nu overført til at få leveret 
signal fra bolig:net, og vi 
håber, at I nyder de høje 
hastigheder.
Fra 1. april er de sidste af 
Dansk Kabel TVs leverancer 
til os ophørt, så fremover 
skal al kontakt om Bryg-
genets tjenester rettes til 
bolig:net.

Repræsentant-
skabsmøde  
21. maj
Første indkaldelse til årets 
ordinære repræsentant-
skabsmøde er udsendt til 
Bryggenets medlemmer og 
deres repræsentanter.
Mødet afholdes tirsdag d. 
21. maj, og forslag til dags-
ordenen skal være Bryg-
genets bestyrelse i hænde 
senest fem uger før mødet, 
det vil sige tirsdag d. 16. 
april.

Kundeservice
Kundeservice kan hjælpe 
dig med tilmelding og 
framelding af tjenester, fak-
tura og abonnementsvilkår. 
Det er også Kundeservice 
du skal kontakte, hvis du vil 
melde om fejl på de tjene-
ster du modtager. 
Husk at oplyse dit kunde-
nummer når du henvender 
dig til Kundeservice. 
På telefonen (70 27 70 67) 
ydes der personlig betje-
ning mandag til fredag kl. 
09:00-20:00, lørdag og 
søndag kl. 10:00-16:00. 
Du kan også sende en 
e-mail til kundeservice@
bryggenet.dk.

Bryggenets priser
Internet
Basis abonnement:  
65 kr./md.  
for 100/100 Mbit/s
Stort abonnement:  
140 kr./md.  
for 500/500 Mbit/s
(fra første april 2019: 65. 
kr/md. for 500/500 Mbit/s 
garanteret uden begræns-
ning 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: 0 kr./md.
Flatrate: 49 kr./md.
Flatrate mobil: 99 kr./md.

Læs mere på 
bryggenet.dk

TV-spot 
med ung 
bryggebo 

vinder 
international 

pris

Tekst: Kenneth Dürr
Foto: Ricardo Ramirez
redaktion@bryggebladet.dk

Et TV-spot på DR for radio-
kanalen P1 har vundet guld 
i kategorien ‘Social Video 
Media Asset’ til det inter-
nationale Promax Award 
Europe i Amsterdam. I TV-
spottet medvirker 11-årige 
Celine Mortensen fra Is-
lands Brygge, der spiller en 
datter, som kæmper for at få 
sin mobiltelefonafhængige 
mors opmærksomhed. Celi-
ne Mortensen har tidligere 
medvirket i flere forskellige 
film og TV-serier, blandt 
andre ‘Sikke et cirkus’ og 
‘Rita’.

11-årige Celine Morten-
sen har medvirket i et 

TV-spot, der har vundet 
en international pris.
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Kongen er vågnet
Hvis du går på opdagelse på Fælleden for tiden, kan du støde på en slange. 
Men bare rolig, den er ikke farlig. Der er blot tale om den fredede snog

Tekst: Thomas Neumann
Foto: Mircea Nika/Flickr
redaktion@bryggebladet.dk

 
Mit bionetværk er fanta-
stisk. Sønnen går med 
hunden og møder den altid 
hjælpsomme varmemester, 
der er vor tids svar på Hen-
ry Kissinger, stor diplomat 
og problemløser. Han havde 
spottet en høstak på Fælle-
den fuld af snoge. Da solen 
dagen efter har fået kraft, 
cykler jeg i smukt, let, Jør-
gen Lethsk tråd ud på Fæl-
leden for at se de mindst 30 
snoge i en bunke. På vejen 
møder jeg fire pæne damer, 

der enten er sendt på en 
walk and talk-session eller 
blot på eget initiativ får lidt 
sol og motion i en arbejds-
pause. Straks træder en af 
damerne helt ind midt på 
den brede sti, da jeg nævner 
min jagt på snog og Dan-
marks største slange. Bero-
liger dem ved at fortælle, at 
de handler helt naturligt, da 
angsten for slanger er gene-
tisk kodet i os. Men sagde 
ikke, at deres frygt måske 
oversteg en smule, hvad ge-
netikken kunne bære.

Møder straks efter Køben-
havns Kommunes mænd 
og kvinder, der rydder krat 

med mere på Fælleden. De 
skal også have en del af æren 
for snogebunken. Alt det ma-
teriale, de skærer og klipper 
af, lægges i bunker. Netop 
sådanne bunker er ideelle 
for insekter, krybdyr med 
mere. De giver ly, varme, og 
der er tørt inde i midten. En 
mand kommer med rygsæk 
forbi snogemylderet uden at 
have set de kære pus. Spør-
ger pænt, om han er interes-
seret i natur, blot ikke for 
at give den gode nyhed helt 
væk. Svaret var “nej“, og han 
fortsætter uden at stoppe. 
En stor oplevelse at møde 
nogen der er så forskellig 

og bruger Fælleden til noget 
helt andet end en selv.

Biodiversitetsmarkøren
På stien langs elhegnet 
er der en række kvas/hø-
stakke, og her vrimlede det 
med snoge. Man får et lille 
sug a la Indiana Jones, når 
så mange snoge snor sig 
oven i hinanden, om der var 
20, 30 eller mere er noget 
svært at tælle, men mange 
er dækkende. De var i alle 
længder og dermed mange 
generationer. De er næsten 
lige vågnet, skal skifte ham 
og parre sig. Det er afsluttet 
i starten til midten af maj, 
hvorefter de spredes ud i ter-
rænet for blandt andet at fin-
de føde ved vandhuller. Har 
man spottet en snog, er det 
konge – den fortæller rigtig 
meget om et områdes bio-
diversitet. Ganske som en 
stork, de spiser begge frøer. 
For at få frøer til at yngle 
skal der være små, rene og 
solbeskinnede vandhuller, 
hvor der ingen større fisk 
er. Dertil skal snogen have 

strukturer til at gemme sig i, 
have solpletter at varme sig 
op i, de skal ligge tæt op ad 
krak eller andet, hvor sno-
gen kan fortrække, den har 
mange fjender.

Fredet i klasse A
Snogen er totalfredet i Dan-
mark sammen med alle de 
andre padder og krybdyr. 
Men tag endelig ud og se, 
om I kan spotte den og tage 
et godt billede. Man må na-
turligvis ikke fange dem, 
men jeg laver gerne en sno-
getur i en weekend, hvor so-
len er sikker. I formidlings-
øjemed kan jeg godt tage en 
snog op, som der kan røres 
ved. Slår nok et sådant ar-
rangement op på facebook-
gruppen ’Opslagstavlen 
for alle på Islands Brygge’. 
I gamle dage havde man 
huset fuldt af snoge ude på 
landet. De blev udklækket 
i møddingen og levede i og 
rundt om huset i fordrage-
lighed med beboerne. De 
betød held, og rent prak-
tisk holdt de huset rent for 
smådyr og mus. Sikkert i 
de århundreder hvor kat-
ten var ilde set, da den var 
i forbindelse med djævle og 
hekse. Trods min interesse 

for krybdyr så vil en kat 
være at foretrække i sen-
gehalmen, end en række 
snoge. Igen, der er ingen 
hugorme på Amager, så mø-
der I en sort slange på un-
der en meter, er det en snog. 
Gule nakkepletter, helt sort, 
runde øjne, modsat hugor-
mens lodrette pupiller, men 
hvor ofte er man så tæt på. 
Altså, lær lige denne remse 
udenad, og gentag den man-
ge gange med jeres børn, 
kone, tanter eller far: Med 
gult går det godt (snog), 
zigzag – bak! (hugorm), den 
har aldrig gule pletter og er 
ofte med zigzagmønster på 
ryggen. Så gå baglæns, når 
I ser en sådan i sommer-
landet. Kun én er dræbt de 
sidste 100 år på grund af 
hugormebid. God tur ud i 
det fredelige forår!

NeUMANNS NATUR

Snakes… why did it have 
to be snakes?


